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Bevezetés 

 

 

A jegyzet az európai uniós kohéziós politikát célzó támogatási források hazai 

intézményrendszerét és annak működését tekinti át. Tárgyalja az uniós támogatások 

szerkezetét, alapelveit, európai uniós keretszabályait és magyarországi vonatkozásait. 

Gyakorlati szemszögből tárgyalja azokat a fontos pályázatírási szempontokat, amelyek a 

sikeres pályázati anyagok elkészítéséhez szükségesek. A jegyzet szerzői olyan szakemberek, 

akik részt vettek az EU-s irányelvekhez igazodó, magyarországi fejlesztési tervek és az 

ezekkel összehangolt pályázati prioritások kidolgozásába, pályázatok írásában, értékelésében 

és menedzselésében egyaránt, így a jegyzet valós és gyakorlatias betekintést nyújt az EU-s 

pályázatok világába. 

 

A kohéziós politika fontossága Magyarország számára megkérdőjelezhetetlen, hiszen évente 

három milliárd euró nagyságrendben érkezik támogatás az országba. A jegyzet logikája az, 

hogy egyre szűkebb szemszögből világít rá a kohéziós politika egyes területeire. Az első 

fejezetben a kohéziós politikáról általában, az európai uniós keretekről és alapelvekről 

tárgyalunk, majd rátérünk ezek hazai implementációjára. A harmadik fejezetben kifejezetten 

önkormányzati és civil szervezetek számára specifikált pályázati és menedzsment módszertani 

ismeretek nyújtunk, a negyedik fejezetben pedig a gyakorlati esettanulmányok kerülnek 

bemutatásra, tippekkel és tanácsokkal megfűszerezve. 

 



1. Kohéziós politika keretei az Európai Unióban 

 

 

1.1. A kohéziós politika fogalma, tartalma 

 

Az Európai Unióval foglalkozó szakirodalom a regionális politika helyett egy annál szélesebb 

értelemben használt fogalmat a kohéziós politikát állította fokozatosan előtérbe az utóbbi 

évtizedben. A kohéziós politika elsődleges célkitűzése az európai régiók fejlettségi szintjei 

közötti gazdasági és társadalmi különbségek mérséklése. A kohéziós politika jövőjéről szóló 

vita során egyetértés mutatkozik a szakértők, a tagállamok és az európai intézmények között, 

hogy a szakpolitikának az EU teljes területét le kell fednie, mivel a kohéziós politika nem 

pusztán a szolidaritás eszköze, de egyben az európai régiók belső fejlődési lehetőségeinek 

előmozdítására is törekszik. (EC 2008b) 

A kohéziós, így azon belül a regionális politika reformjára és jövőjére vonatkozó elképzelések 

azonban nem értelmezhetőek anélkül, hogy megértenénk az EU regionális politikájának 

múltját és jelenét. A fejezet célja, hogy feltárja a kohéziós és regionális politika hatását és 

működésének hatékonyságát. (Annak történelmi fejlődését, közösségi és hazai 

intézményrendszerét valamint a közös költségvetésben játszott szerepét lásd Kengyel Ákos: 

Kohéziós és Finanszírozás, Akadémia Kiadó, 2008) 

 

1.1.1. Célok 

 

Az Európai Unióban 2007 óta három célkitűzés mentén kaphatnak támogatást a régiók a 

Strukturális Alapokból (A Tanács 1083/2006/EK rendelete alapján): 

A „konvergencia” célkitűzés alá azok a régiók esnek, ahol a vásárlóerő-paritáson mért, egy 

főre jutó bruttó nemzeti termék (GDP) alacsonyabb, mint a közösségi átlag 75 %-a. A 

közösségi átlag csökkenéséhez kapcsolódó, az Európai Unió bővítését követően fellépő 

statisztikai hatás által érintett régiók átmeneti (phasing-out) támogatásban részesülnek. A 

„konvergencia” célkitűzés által érintett azon tagállamok, amelyek esetében az egy főre jutó 

bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alacsonyabb, mint a közösségi átlag 90 %-a, részesülnek a 

Kohéziós Alap támogatásából (2007-13 között Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, 



Görögország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Portugália, 

Románia, Szlovákia and Szlovénia, illetve kivezető támogatást kap Spanyolország). (A 

konvergencia kritérium célkitűzéseinek megvalósítását az ERFA, az ESZA és a Kohéziós 

Alap támogatja.) 

A „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” a Közösségnek a „konvergencia” célkitűzés 

által nem érintett területeire vonatkozik. Támogatást nyújt az ERFA és ESZA a 

szerkezetváltást és a foglalkoztatást segítő regionális programok számára. Egyedi átmeneti, 

bevezető jellegű támogatásban (phasing-in) részesülhetnek azok a régiók, melyek a 2000-

2006-os programozási időszakban még az 1. célkitűzés alá estek, de már átlépték az EU-15-

höz képest is a jogosultsági küszöböt. Vagyis más 2. célkitűzés alá eső régiókhoz képest több 

támogatást kaphatnak. 

Az „európai területi együttműködés” célkitűzés olyan belső és egyes külső szárazföldi határok 

mentén fekvő régiókra, és a Közösség NUTS 3. szintű, a tengeri határok mentén fekvő, 

egymástól legfeljebb 150 km távolságra található valamennyi régióra, transznacionális 

együttműködésre alkalmas térségekre vonatkozik, amelyeket az integrált területi fejlődést, az 

interregionális együttműködés és tapasztalatcsere támogatását előmozdító intézkedésekre 

tekintettel állapítottak meg. Ehhez az ERFA biztosítja a támogatást. 

 

1.1.2. Strukturális Alapok 

 

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) működését az 1080/2006/EK rendelet 

szabályozza, melynek értelmében a következő területeken nyújthat támogatás: 

• termelő beruházás, amely hozzájárul a fenntartható munkahelyek teremtéséhez és 

megőrzéséhez, a kis- és középvállalkozásoknak (KKV-k) nyújtandó, elsősorban 

közvetlen befektetési támogatás révén; 

• infrastruktúrába történő befektetés; 

• a belső potenciál fejlesztése a regionális és helyi fejlesztést támogató intézkedések 

révén. 

Ezen intézkedések magukban foglalják a vállalkozásoknak, különösen a KKV-knak nyújtott 

támogatást és szolgáltatásokat, finanszírozási eszközök – például kockázati tőke, kölcsön- és 

garancialapok, helyi fejlesztési alapok, kamattámogatás – létrehozását és fejlesztését, 

valamint a régiók, városok és az érintett társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi szereplők 

hálózatosodását, együttműködését és tapasztalatcseréjét. 



 

Európai Szociális Alap (ESZA) működését az 1081/2006/EK rendelet szabályozza, melynek 

értelmében a következő területeken nyújthat támogatás: 

• a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése a 

gazdasági változásokra való jobb felkészülés és azok pozitív kezelésének javítása 

céljából; 

• az álláskeresők és inaktív személyek munkavállalásának és tartós munkaerő-piaci 

jelenlétének javítása, a munkanélküliség – különösen a tartós és az ifjúsági 

munkanélküliség – megelőzése, az időskori aktivitás és a munkában eltöltött idő 

meghosszabbításának ösztönzése, valamint a munkaerő-piaci részvétel fokozása; 

• a hátrányos helyzetű személyek társadalmi befogadásának erősítése a 

foglalkoztatásban való fenntartható integrációjuk céljából és a munkaerő-piaci 

megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem; 

• a humántőke fejlesztése az oktatási és képzési rendszerek reformjainak kidolgozása és 

bevezetése a foglalkoztathatóság fejlesztése érdekében, a munkaerő-piaci igényekhez 

igazodó alapfokú oktatás, szakmai oktatás és képzés kialakítása, valamint az 

oktatószemélyzet szakmai készségeinek folyamatos korszerűsítése az innováció és a 

tudásalapú társadalom megvalósítása céljából; 

• a releváns transznacionális, nemzeti, regionális és helyi szintű érdekelt felek – például 

szociális partnerek és nem kormányzati szervezetek – hálózatba szerveződésén 

keresztüli partnerségek, egyezmények és kezdeményezések előmozdítása a 

foglalkoztatás és a munkaerő-piaci integráció területére vonatkozó reformokra való 

ösztönzés érdekében. 

 

Kohéziós Alap működését az 1084/2006/EK rendelet szabályozza, melynek értelmében a 

következő területeken nyújthat támogatás: 

• transzeurópai közlekedési hálózatok (különösen a kiemelt projektek); 

• környezetvédelem a környezetvédelmi politikai és cselekvési program alapján 

meghatározott közösségi környezetvédelmi politikai prioritások körében. Ebben az 

összefüggésben az Alap beavatkozhat olyan, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 

területeken is, amelyek egyértelmű környezeti előnyökkel járnak, nevezetesen: 

o az energiahatékonyság és a megújuló energiák, 



o valamint a transzeurópai hálózatokon kívüli közlekedési szektorban a vasúti, 

folyami és tengeri közlekedés, az intermodális közlekedési rendszerek és 

kölcsönös átjárhatóságuk, a közúti, tengeri és légi közlekedés irányítása, 

o a tiszta városi közlekedés és a tömegközlekedés. 

 

1.1.3. Az EU támogatáspolitikájának alapelvei 

 

A második nemzeti fejlesztési terv operatív programjain keresztül a strukturális alapokból 

megpályázható támogatásoknál is követelmény, hogy mind a projektek kidolgozásakor és a 

pályázati dokumentáció összeállításakor, mind a nyertes projektek lebonyolításakor meg kell 

jeleníteni az Európai Unióban alkalmazott és elvárt alapelveket.1 

 

A legtöbb alapelv alkalmazásánál két szintet, nevezetesen a program és a projekt vagy 

pályázati szintet különböztetünk meg. A pályázatok megírásakor ez utóbbit kell kiemelni. A 

következő alapelvek ismertetésekor megadjuk azok angol nyelvű megfelelőit abból a célból, 

hogy azon hazai szereplők is hasznosíthassák az alapelvekhez fűződő pályázatírási 

technikákat, akik közvetlen brüsszeli finanszírozású pályázatokon indulnak. 

 

Integrált megközelítés elve (Integrated approach): az uniós támogatások – amelyeket 

különböző alapokból, programokból lehet megpályázni – lefedik az EU és a hazai 

szakpolitikák többségét (pl. közlekedés, környezetvédelem, regionális politika, mezőgazdaság 

és vidékfejlesztés, szociálpolitika, foglalkoztatáspolitika, kutatás-fejlesztés, oktatás, képzés 

stb.). Ezeket a szakpolitikákat integráltan kell kezelni egy pályázat összeállításakor. 

 

A partnerség elve (Partnership): Két vagy több szervezet közötti, formális vagy informális 

megállapodásban rögzített együttműködési forma. Az Unió által támogatott projektek 

esetében a tervezés-programozás, a finanszírozás, a megvalósítás (illetve a monitoring és 

ellenőrzés) során kötelezően figyelembe veendő elv. Formái: 

• projektpartnerség – a pályázati projekt idején való együttműködés (konzorciumi 

partnerség vagy támogatói partnerség) 

• intézményi partnerség – intézmények közötti együttműködés a projekt idején 

                                                
1 Nagy Sándor Gyula és Trombitás Zoltán (társzerzők és alkotó szerkesztők) [2004]: Kulcs a sikeres EU 
pályázatokhoz 2. EU Munkacsoport, Budapest, 15.o.-19.o. és www.nfu.hu /2008.03.25./ 



• stratégiai partnerség – együttműködés a projekt után is 

• komplex partnerség – szektorok közötti együttműködés a projekt idején. 

 

Programozás (Programming): az EU támogatási céljainak végrehajtására vonatkozó, több 

szakaszban megvalósuló, szervezési, döntéshozatalai és finanszírozási folyamat. Minden 

pályázatnak egy nagyobb keretben megvalósuló fejlesztési programot kell támogatnia, vagy 

ahhoz helyi, illetve regionális szinten kell kapcsolódnia. 

 

Addicionalitás (Additionality): az EU-források lényegében kiegészítő jellegűek és nem 

használhatók fel más támogatási források, mint pl. költségvetési kiadások, önrész, hitelek 

helyettesítésére, illetve kiváltására.  

 

Társfinanszírozás – önrész (Co-financing): az EU-támogatások felhasználását megelőzően 

biztosítani kell a saját pénzügyi hozzájárulást. A strukturális alapok esetében a pénzügyi 

támogatás általában 25% és 75% között mozog, de bizonyos (főleg az Európai Szociális Alap 

által finanszírozott programok) esetében ez elérheti akár a 85–100%-ot is. Az említett 

alapokból finanszírozott hazai EU-támogatásokra benyújtandó pályázatok esetében lényeges 

különbségek vannak az önrész tekintetében. A saját hozzájárulás konkrét mértékét az adott 

pályázati felhívás határozza meg. 

 

Kompatibilitás (Compatibility): az EU által finanszírozott támogatási programoknak, és 

ezeken belül a pályázatoknak, mindenkor összhangban kell lenniük a strukturális alapok 

felhasználásáról szóló rendelkezésekkel, valamint a Közösség céljaival, politikáival, mint pl. a 

versenyszabályozással, a közbeszerzéssel, a környezetvédelemmel, a szociálpolitikával és az 

esélyegyenlőségi politikával kapcsolatos szabályozásokkal. 

 

Innovatív megközelítés, modellértékűség (Innovative approach, Model value): a 

pályázónak innovatív, modellértékű projektet kell megvalósítania, és valami „újat” kell 

nyújtania a régió számára, amit az EU más területein is alkalmazni lehet. Az „újdonság” 

bemutatásakor tartalmi, módszertani, koncepcionális és szervezeti szempontokat is meg kell 

mutatni.. 

 



Multiplikátor-hatás, kiterjeszthetőség (Multiplier effect): fontos, hogy a megvalósításnak 

a projekt szűk környezetén túlmutató gazdasági, társadalmi (pozitív) hatásai legyenek, pl. új 

technológiák, technikák elterjesztése.  

 

Publicitás alapelve (Publicity): a projekt minden „kézzel fogható” eredményén fel kell 

tüntetni, hogy az „európai uniós forrásból finanszírozták”. 

 

Terjeszthetőség (Dissemination): a projekt eredményeit másokkal is meg kell osztani. 

Módjai projekt típusának függvényében lehetnek: sajtótájékoztató, helyszíni tájékoztató 

paraván, emléktábla, tudományos konferencia, szeminárium, kiadvány, könyv és internetes 

honlap. 

 

Esélyegyenlőség (Equality): a pályázatokban törekedni kell olyan lényeges szempontok 

érvényesítésére, mint pl. a nők (kiemelten GYES, GYED utáni) munkaerőpiaci re-

integrációja, a fogyatékkal élők, az időskorúak és a roma népesség aktív foglalkoztatásának 

erősítése. 

 

Fenntarthatóság (Sustainability): az egyik legfontosabb alapelv, melyet minden 

pályázatban részletesen kell bemutatni és az értékelési szempontok között is nagy súllyal 

szerepel. A formanyomtatványban bizonyítani kell, hogy a projekt pénzügyileg, 

intézményileg, környezetileg, szakpolitikai és humán-erőforrás szempontból hosszútávon 

fenntartható. Ezen állításokat természetesen részletes indoklással kell alátámasztani. A 

pénzügyi fenntarthatóság szerint a pályázatban előírt időszakra (általában öt év) pénzügyileg 

fenn kell tudni tartani a projektet. Intézményi szempontból a fenntarthatóság nem 

értelmezhető mindenhol, csak ahol a projekt megvalósításához kapcsolódik közvetlenül egy 

vagy több magán- illetve közintézmény, amelyek működése, működtetése elengedhetetlen a 

projekt céljainak eléréséhez, illetve fenntartásához. Környezetileg akkor tartható fenn egy 

projekt, ha az a megvalósulás előtt meglévő környezet fennmaradását garantálja, illetve 

fejleszti azt. A szakpolitikai fenntarthatóság értelmezése: az adott támogatási terület(ek)et, 

szakpolitikákat lefedő projekt a támogatás során és azután is fejleszti a szóban forgó 

szakterület(ek)et. A humán erőforrás-szempontú fenntarthatóság megköveteli, hogy a 

szükséges szakemberek és a projektmenedzsment munkája biztosított legyen a megfelelő 

humán erőforrás meglétével, még annak fluktuációja esetén is. 

 



Monitoring (Monitoring): Megkülönböztetünk program és projekt szintű monitoringot. 

Projektek esetében az előkészítés, végrehajtás, további figyelemmel kísérés folyamatára 

vonatkozik. A monitoring egyúttal jelenti a programok megvalósításának egyfajta keretéül 

szolgáló együttműködést, ami az Európai Bizottság és a tagállami intézmények között jött 

létre. 

 

Regionális kötődés (Regional anchoring): az EU-pályázatokban leírt projektekből ki kell 

derüljön, hogy a projektek megvalósítása mögött egyértelműen helyi vagy regionális igények 

és szükségletek állnak. Elkerülendő, hogy olyan pályázat kerüljön benyújtásra, amelyet 

központi kormányzati érdekek befolyásolnak. 

 

1.2. A fejlesztéspolitika igazodási pontjai 

 

 A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a világon mindenütt, ha egy ország, vagy 

országcsoport egy másiknak támogatást nyújt, azzal egyben befektet: befolyást és piacot 

igyekszik vásárolni. Az EU-csatlakozásnak is feltétele volt, hogy építsük le védővámjainkat, 

és a saját termelőink tekintetében is fogadjuk el mindazokat a műszaki és környezetvédelmi 

előírásokat, amelyek az európai gyártók számára kötelezőek. Ezzel pedig termékeink árában, 

adórendszerünkben jelenítsük meg mindazokat a társadalmi költségeket, amelyek az európai 

életmóddal, fejlődési modellel együtt járnak. Az európai integráció, a közös piachoz való 

csatlakozás a level playing field (egyenlő versenyfeltételek) elvének elfogadása nélkül 

elképzelhetetlen.  

 A strukturális alapok esetében a helyzet annyiban más, hogy itt az Unió önmagán 

segít, önmagába fektet be. Ez nyilván magyarázza azt, hogy a támogatás összegszerűségét 

tekintve jóval meghaladja azt, amit a tagállamok a közösségen kívüli, jóval szegényebb 

országoknak nyújtott fejlesztési programokra fordítanak. A pénz azonban itt is „pántlikázott”: 

célja és feltételei vannak.  

 A kohéziós politika feladata, hogy az Európai Unió régiói közötti fejlettségi 

különbségeket csökkentse, ezen keresztül pedig elősegítse az unió egészének 

kiegyensúlyozott gazdasági-társadalmi fejlődését. 

 Hangsúlyai idővel változtak. Az, hogy az integráció, a piacnyitás következtében 

fokozódó verseny gazdasági hatásait a források közösségi szintű újraelosztásával kell 

ellensúlyozni, már az Európai Gazdasági Közösség (EGK) alapításánál megmutatkozott. Ez a 



szükségszerűség hívta életre a közös agárpolitikát, és az Európai Szociális Alapot. Az 1973-as 

északi bővítés, a brit és ír csatlakozás jelentősen növelte a tagországok régiói közötti 

fejlettségbeli különbségeket. Ez vezetett el az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

létrehozásához. A nyolcvanas évek közepén a neoliberális gazdaságpolitika új lendületet adott 

az európai integrációnak. Jacques Delors, Margaret Thatcher, Helmuth Kohl, és a második 

elnöki periódusára meglehetős gazdaságpolitikai pálfordulást végrehajtó François Mitterrand 

vezetésével a tagállamok elhatározták a közös belső piac kiteljesítését, és az évtized végére 

testet öltött a monetáris unió projektje is. Megvolt azonban a veszélye annak, hogy a gyorsuló 

integráció a közösséget megosztja, esetleg darabokra szaggatja. Ezért a legszegényebb 

tagországok segítséget kaptak közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúrájuk 

fejlesztéséhez, ezen keresztül költségvetésük kiegyensúlyozásához, a monetáris integráció 

feltételeinek teljesítéséhez. A déli bővítés, a görög, portugál és spanyol csatlakozás oldalvizén 

így megszületett a Kohéziós Alap. A keleti bővítés, a magyar csatlakozás idejére tehát az 

eszköztár már kiteljesedett. Újabb pénzalapra nem volt szükség. Új alapra kellett azonban 

helyezni a kelet-európai országok egész fejlesztéspolitikáját. Paradox, de igaz: az egykori 

tervgazdaságokat meg kellett tanítani a tervezésre. 

 

1.2.1 Az Európai Unió gazdaságfejlesztési politikái 

 

Tekintsük át az EU gazdaságfejlesztési hatású politikáit, így többes számban, lévén egységes 

gazdaságfejlesztési politikáról nem beszélhetünk. A három leginkább érintett közösségi 

politika illetve főigazgatóság:  

versenypolitika – versenypolitikai főigazgatóság (Directorate General Competition),  

struktúrapolitika – vállalkozásfejlesztési főigazgatóság (DG Enterprise),  

regionális politika – regionális politikai főigazgatóság (DG Regional policy).  

 

„Tilt, tűr, támogat” 

 

Az EU három közösségi politikájának összehasonlítása azért érdekes, mert mindegyik 

különbözőképpen viszonyul a gazdaságfejlesztéshez. Sommásan: „tilt, tűr, támogat”.  

A versenypolitika keretében az EU szigorúan korlátozza a tagállamok gazdaságfejlesztési 

tevékenységét.  



A struktúrapolitika keretében az EU elsősorban orientálja a gazdaságfejlesztést (másodsorban 

támogatja is azt, pl. az Európai Beruházási Bank (EIB) és az Európai Beruházási Alap (EIF) 

pénzügyi eszközeivel).  

A regionális politika keretében az EU pénzügyileg támogatja a tagállamok gazdaságfejlesztési 

tevékenységét.  

 

A három közösségi politika illetve főigazgatóság elsődleges eszközrendszere is eltér: a 

versenypolitikai főigazgatóság jogszabályokkal, a struktúrapolitikai főigazgatóság elemzések 

és ajánlások készítésével, a regionális politikai főigazgatóság támogatásokkal tudja leginkább 

befolyásolni a tagállamok illetve a vállalkozások tevékenységét.  

 

A versenypolitika és a gazdaságfejlesztés 

 

A versenypolitikai főigazgatóság fő tevékenysége az állami támogatások szabályozásához, a 

trösztellenes szabályozáshoz illetve a fúziókhoz kapcsolódik. Az anyag témája szempontjából 

az állami támogatások szabályozása érdemel figyelmet.  

 

Az állami támogatások2 főszabályként ellentétesnek minősülnek az egységes piaccal, ezért a 

többször módosított Római Szerződés tiltja ezeket (87.1 cikkely). Ugyanakkor a Római 

Szerződés számos kivételt is elismer (87.2-3):  

kis összegű támogatás: meghatározott összeg alatti támogatások nem befolyásolják a versenyt 

és a kereskedelmet (ezen a jogcímen jelenleg egy vállalkozásnak 3 év alatt 500 ezer euró, kb. 

125-150MFt támogatás nyújtható);  

regionális támogatás:  

• alacsony életszínvonalú vagy magas munkanélküliségű térségek támogatása (87.3(a)) 

– az Európai Bizottság értelmezésében azok a NUTS II régiók támogathatók, ahol az 

egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson nem éri el az EU átlag 75%-át;  

• meghatározott térségek támogatása, a közös érdekek sérelme nélkül (87.3(c)) – az 

Európai Bizottság értelmezésében olyan, a tagállamok által meghatározott térségek 

támogathatók, ahol a fejlettség nem éri el az országos átlagot;  

                                                
2 Állami támogatások: i) állami forrásból nyújtott, ii) gazdasági előnnyel járó, iii) szelektív (egyes 
vállalkozásokat, ágazatokat vagy térségeket előnyben részesítő), iv) a versenyt és a kereskedelmet befolyásoló 
juttatások.  



• horizontális támogatás: kis- és középvállalkozások, képzés, kutatás-fejlesztés, 

környezetvédelem, foglalkoztatás, stb. támogatása;  

• szektorális támogatás: mezőgazdaság, érzékeny szektorok, közlekedés (ezekre a 

szektorokra általában szigorúbb szabályok vonatkoznak).  

 

Az állami támogatások szabályozása jól megfeleltethető annak a közgazdaságtani 

alaptételnek, miszerint az állami beavatkozás csak akkor lehet indokolt, ha a piaci döntés nem 

vezet optimumra. A piaci döntés nem vezet optimumra  

gazdasági szempontból, ha a hatékonyság sérül – ld. externáliák, közjavak, monopóliumok-

oligopóliumok, információs aszimmetriák. Ez indokolhatja a kis- és középvállalkozások 

támogatását (oligopol gazdaság-szerkezet, információs problémák); a képzés, kutatás-

fejlesztés, környezetvédelem támogatását (externáliák).  

társadalmi szempontból, ha társadalmi értékek (pl. méltányos jövedelemelosztás) sérülnek. 

Ez indokolhatja a regionális támogatást, a foglalkoztatás támogatását.  

 

Igen lényeges kérdés, hogy adott esetben gazdasági vagy társadalmi szempontból nem vezet 

optimumra a piaci döntés. Előbbi esetben ugyanis jogos elvárás a hatékonyság növelése, a 

költségek csökkentése: csak olyan állami beavatkozások tekinthetők indokoltnak, amelyek 

makrogazdasági szinten növekedéshez vezetnek. Ezzel szemben utóbbi esetben, bizonyos 

mértékben olyan programok is megalapozottnak tekinthetők, ahol a költségek nem 

csökkennek, hanem azokat a kedvezményezett helyett más fizeti meg. Piackudarcról szűkebb 

értelemben a hatékonyság sérülése esetén, tágabb értelemben a méltányosság sérülése esetén 

beszélünk.  

 

A piackudarc szükséges, de nem elégséges feltétele az állami beavatkozásnak. Ugyanis ahol a 

piaci döntés nem vezet optimumra, nem biztos, hogy az állami döntés jobb eredménnyel jár. 

A kormányzati kudarcok fő okai:  

• korlátozott információk,  

• a piaci reakciók korlátozott ellenőrzése,  

• az apparátus korlátozott ellenőrzése,  

• politikai folyamatokból következő korlátok (Stiglitz 2000).  

 



Az Európai Tanács 2000-ben, a lisszaboni csúcstalálkozón úgy határozott, hogy a 

tagállamoknak törekedniük kell az állami támogatások mértékének csökkentésére, valamint a 

szektorális támogatásokkal szemben a horizontális illetve regionális támogatások 

alkalmazására, illetve általában az azonosított piackudarcokra való koncentrációra. E célok 

elérésének nyomon követése érdekében a versenypolitikai főigazgatóság rendszeresen 

közzéteszi a tagállamok állami támogatásainak adatait (State Aid Scoreboard).  

 

A struktúrapolitika és a gazdaságfejlesztés 

 

A vállalkozásfejlesztési főigazgatóság tevékenységei részben a „vállalkozói lét” 

(entrepreneurship) ösztönzéséhez kapcsolódó elemzések és ajánlások készítése, saját 

programok menedzselése, részben iparág-specifikus jogszabályok és standardok kidolgozása 

köré csoportosítható. A fejezet témája szempontjából a vállalkozói lét ösztönzése érdemel 

külön figyelmet, az alábbiakban az ezzel kapcsolatos tevékenységek kerülnek bemutatásra.  

 

Az EU struktúrapolitikájának mérföldköve az Európai Charta a Kisvállalkozásokért. Az 

Európai Tanács 2000-ben fogalmazta meg azt az ambiciózus célt, hogy EU 2010-re váljék a 

világ legversenyképesebb, legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává, ekkor és ehhez 

kapcsolódóan dolgozta ki a Chartát is. A Charta az alábbi tevékenységeket tartja 

szükségesnek (European Council 2000):  

• a vállalkozói készségek fejlesztésének integrálása az oktatási rendszerbe;  

• a vállalkozás-alapítás olcsóbbá és gyorsabbá tétele;  

• a szabályozás egyszerűsítése;  

• a vállalkozások tevékenységéhez szükséges képzések támogatása;  

• az on-line közszolgáltatások körének bővítése (pl. pályázat, adóbevallás);  

• az egységes piac következetes érvényesítése (pl. közbeszerzés);  

• adózási és finanszírozási helyzet javítása (hitel, tőke, támogatás);  

• a technológia-transzfer ösztönzése (kisvállalkozások együttműködései, klaszterek);  

• a tanácsadási szolgáltatások színvonalának emelése;  

• a kisvállalkozások érdekképviseletének erősítése.  

 



A regionális politika és a gazdaságfejlesztés 

 

Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóság fő tevékenysége az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap menedzselése: a programok illetve projektek 

elfogadása, finanszírozása, ellenőrzése, monitoringja, értékelése. Ezen – az egyes 

tagállamokhoz és csatlakozó országokhoz köthető munkán – túl a főigazgatóság általános 

értékelési, koncepció- és jogszabály-alkotási tevékenységeket is végez.  

 

Az EU támogatásokat felhasználásuk célja szerint három fő csoportba szokás sorolni. Bár a 

közgazdaságtan elsősorban a humán erőforrás fejlesztés (human resources) és az 

infrastruktúra-fejlesztés (infrastructure) állami finanszírozását látja indokoltnak, a 

gazdaságfejlesztés (productive environment) súlya lényegesen meghaladja ezekét, és nem 

látszik csökkenni (1. ábra).  

 

1. ábra Az EU támogatások megoszlásának aránya a költségvetési időszakokban 

 

Forrás: Szilágyi-Szörfi (2008) 

 

Mindenesetre legalább az ajánlások szintjén a Regionális Politikai Főigazgatóság is igyekszik 

korrigálni a fenti ellentmondást. Ezt szolgálják a tematikus értékelések, pl. a strukturális 

alapoknak a kis- és középvállalkozásokra gyakorolt hatásáról (EC 1999), vagy utóbb a 

pénzügyi eszközökről (EC 2007). Ezeknek az értékeléseknek kézzelfogható eredménye, hogy 

a gazdaságfejlesztési forrásokon belül csökken a támogatások szerepe, és nő a pénzügyi 

eszközök, valamint a képzés, tanácsadás, kutatás-fejlesztés, a klaszterek és a hálózatok 

fejlesztésére fordított támogatások súlya.  



 

A közösségi politikák kapcsolata 

 

A vizsgált közösségi politikák cél- és eszközrendszerében a fejezet elején jelzett különbségek 

ellenére hasonlóságok is megfigyelhetők, mint például a versenypolitika és a regionális 

politika kedvezményezett területeinek közelítése; a támogatások helyett a közvetett 

támogatások előtérbe kerülése; vagy a kis- és középvállalkozások preferálása.  

 

A három közösségi politika viszonylagos koherenciája az utóbbi évek eredménye. Pl. az 

Európai Bizottság 1998-ban kiadott nyilatkozatában elismeri a versenypolitika és a regionális 

politika koordinálásának nehézségeit. Ekkor az EU népességének közel 10%-a élt olyan 

területen, amely a két közösségi politika közül az egyik szempontjából volt kedvezményezett 

(1. táblázat). Az új programozási időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság kemény 

alkudozást folytatott a tagállamokkal a két közösségi politika kedvezményezett területeinek 

egységesítése érdekében.  

 

1. táblázat Az EU versenypolitika és a regionális politika kedvezményezett területeinek 

összehasonlítása, 1998, a népesség %-a 

 

a regionális politika 

által kedvezményezett 

területek 

a regionális politika 

által nem 

kedvezményezett 

területek 

összesen 

a versenypolitika által 

kedvezményezett 

területek 

44,0% 2,7% 46,7% 

a versenypolitika által 

nem kedvezményezett 

területek 

6,6% 46,7% 53,3% 

összesen 50,6% 49,4% 100,0% 

Forrás: EC (1998) 

 

A versenypolitika és a regionális politika összehangolása azért is fontos, mert a kevésbé fejlett 

tagállamok sokszor csak az átlagnál alacsonyabb mértékű állami támogatást tudnak nyújtani 



(2. táblázat), így a fejlettebb tagállamok az átlagnál magasabb állami támogatásai részben 

kioltják a regionális politika hatását. Az állami támogatások szigorúbb korlátozása segítheti a 

regionális politika céljainak megvalósulását: a versenypolitika a fejlettebb tagállamok illetve 

térségek tevékenységét tiltja, a regionális politika a kevésbé fejlett tagállamok illetve térségek 

tevékenységét támogatja.  

 

2. táblázat Állami támogatások egy főre jutó értéke az EU-ban illetve a kohéziós országokban, 

1992-2007, euró 

. 1992 2000 2007 

Európai Unió 236 (100%) 172 (100%) 133 (100%) 

Görögország 253 (107%) 97 (46%) 66 (50%) 

Írország 136 (58%) 344 (200%) 269 (202%) 

Portugália 90 (38%) 122 (71%) 204 (153%) 

Spanyolország 270 (114%) 179 (104%) 128 (96%) 

Megjegyzés: az írországi adórendszerbe beépített preferenciát, ahol a feldolgozóiparban 10%, 

más ágazatokban 20% volt a társasági adó mértéke, csak 1998-tól tekinti állami támogatásnak 

az Európai Bizottság. 

Forrás: EC (2008a) 

 

1.2.2 A fejlesztési források hatása 

 

A fejlesztési támogatások hatásáról nagyon különböző vélemények ismertek. Az alábbiakban 

az Európai Bizottság jelentései, illetve független kutatók az európai uniós fejlesztési 

támogatásokra fókuszáló összegző írásai alapján mutatjuk be egyrészt a szélsőséges 

véleményeket, másrészt a különbözőség lehetséges okait.  

 

A fejlesztési források hatása általában 

 

Legtöbb írás az Európai Bizottság kohéziós jelentéseiben szereplő, többnyire az ún. Hermin 

modellel végzett számításokat idézi. Ezek közül is a legpozitívabb, a támogatási időszak 

végére becsült értékeket. A modellszámítások pozitív képet festenek a fejlesztési támogatások 

hatásáról.  



A második kohéziós jelentés (EC 2001) kivételesen nemcsak a támogatási időszak végére, 

hanem a hosszabb távra becsült értékeket is szerepelteti. Így már árnyaltabb a kép: a hatás 

hosszú távon a GDP-re nézve csökken, a munkanélküliségre nézve pedig akár visszájára 

fordul (3. táblázat).  

 

3. táblázat Az 1989-99. közötti EU fejlesztési támogatások hatása a kohéziós országok GDP-

jére és munkanélküliségére, % 

 Görögország Írország Portugália Spanyolország 

 GDP munk. GDP munk. GDP munk. GDP munk. 

1989 4,1 -3,2 2,2 -1,4 5,8 -3,6 0,8 -0,5 

1993 4,1 -2,9 3,2 -1,0 7,4 -4,1 1,5 -0,8 

1999 9,9 -6,2 3,7 -0,4 8,5 -4,0 3,1 -1,6 

2006 7,3 -3,2 2,8 0,4 7,8 -2,8 3,4 -1,7 

2010 2,4 0,4 2,0 0,5 3,1 -0,1 1,3 -0,4 

Forrás: European Commission (2001): Second report on economic and social cohesion 

 

Ederveen és társai (2003) tanulmánya a teljeskörűség igényével áttekinti az addig készült 

elemzéseket.  

Egyrészt, megállapítja, hogy az addig készült elemzések nagyon különböző eredményre 

jutnak: van, amely szerint az EU kohéziós politikája hozzájárult a tagállamok és a régiók közti 

fejlettségi különbségek csökkentéséhez, és van, amely szerint a fejlesztési támogatásoknak 

nincs kimutatható pozitív hatása, sőt, kimutatható a negatív hatása sincsen! Másrészt, meta-

elemzéssel magyarázatot ad a különbözőségre. Három kategóriába sorolja az addig készült 

elemzéseket. Megkülönböztet esettanulmányokat, modellszámításokat, és ökonometriai 

elemzéseket. Utóbbi kettő a fejlesztési támogatások rendszerét vizsgálja. A modellszámítások 

a gazdasági folyamatokat függvényekkel írják le, ezekbe behelyettesítik a fejlesztési 

támogatások összegét, így adnak becslést azok lehetséges hatásáról (a legismertebb modell az 

Európai Bizottság által használt Hermin). Pozitív eredményre jutnak. Eszerint a kohéziós 

politika hozzájárult a tagállamok és a régiók közti fejlettségi különbségek csökkentéséhez (ld. 

fent). Az ökonometriai elemzések a fejlesztési támogatások tényleges hatását mérik. Enyhén 

pozitív, semleges, vagy negatív hatást mutatnak ki. Az ökonometriai elemzések összessége 

alapján semleges hatás állapítható meg. Eszerint a fejlesztési támogatások nem befolyásolták 



a tagállamok illetve a régiók fejlődését. Ahol volt kiegyenlítődés, az nem a kohéziós politika 

hatása.  

Összegezve, az elemzés módszertana nagymértékben befolyásolja az elemzés eredményét. Ez 

nem feltétlenül jelenti azt, hogy az egyik vagy a másik módszertan hibás. Inkább arról van 

szó, hogy a modellszámítások a fejlesztési támogatások elméletileg lehetséges hatását becslik, 

míg az ökonometriai elemzések a tényleges hatást mérik.  

A vizsgált elemzések száma, és különösen a szerzők száma illetve köre óvatosságra inthet az 

eredmények robosztusságával kapcsolatban. A modellszámítások száma mindössze 16, ebből 

ötöt az Európai Bizottság készített, amely nem tekinthető teljesen függetlennek. A „másik 

oldalon” az ökonometriai elemzések száma még alacsonyabb, 11.  

 

A gazdaságfejlesztési források hatása 

 

Allard és Annett (2008) tanulmánya két – szándékosan szélsőséges – szcenárió szerint 

modellezi a fejlesztési támogatások hatását. Az egyikben teljes mértékben a 

magánfogyasztást, a másikban teljes mértékben a közösségi beruházásokat növelik a források. 

Az anyag témája szempontjából a modellezés jelentőségét az adja, hogy a gazdaságfejlesztési 

támogatások a magánfogyasztásra fordított forráshoz hasonlóan jellemezhetők.  

A modellszámítások eredménye szerint a magánfogyasztás növelésére fordított forrásoknak a 

GDP-ben mért hatása gyorsan jelentkezik, de – mivel nem javítják a termelékenységet – 

alacsony és átmeneti, a források elapadásával párhuzamosan teljes mértékben eltűnik. Ezzel 

szemben a közösségi beruházásokra fordított források hatása lassabban jelentkezik, de 

magasabb és tartós (2. ábra).  

 



2. ábra A fejlesztési források hatása a GDP-re 

 

magánfogyasztás növelésére fordított forrás 

hatása 

 

közösségi beruházás növelésére fordított 

forrás hatása 

Forrás: Allard-Annett (2008) 

 

Figyelmeztető a tanulmány megállapítása, miszerint az új tagállamok között a közép-európai 

országok – köztük Magyarország – a források kisebb részét fordították közösségi 

beruházásokra, mint a balti országok.  

 

A gazdaságfejlesztési támogatások hatásáról itthon is készült két fontos elemzés, amelyek 

segítenek a negatív eredmények megértésében.  

 

A KPMG (2006) az I. Nemzeti fejlesztési terv a gazdaságfejlesztési programja (GVOP) 

közbenső értékelése során azt vizsgálta, hogy a támogatott beruházások mekkora részéről 

mondható, hogy  

támogatás nélkül nem valósult volna meg (ún. holtteher hatás: általában a beruházások egy 

része támogatás nélkül is megvalósulna), és  

növeli a gazdasági összteljesítményt (ún. helyettesítési hatás: a beruházások egy része nem 

növeli a gazdasági összteljesítményt, a kereslet korlátozottsága miatt a támogatott vállalkozás 

csak a nem támogatott vállalkozások rovására fejlődik – jellemzően a nemzetközi piacon 

versenyző szektorokban megvalósuló beruházásokra mondható, hogy növelik a gazdasági 

összteljesítményt).  

Az értékelők arra jutottak, hogy a kis- és középvállalkozás fejlesztés keretében a beruházások 

18%-áról állítható biztosan, hogy támogatás nélkül nem valósult volna meg, és 51%-a 

valósult meg nemzetközi piacon versenyző szektorban, illetve a támogatások kb. 9%-a 



teljesíti mindkét feltételt. A beruházás-ösztönzés keretében a beruházások 11%-áról állítható 

biztosan, hogy támogatás nélkül nem valósult volna meg, és 91%-a valósult meg nemzetközi 

piacon versenyző szektorban, illetve itt a támogatások kb. 10%-a teljesíti a két feltételt.  

 

Béres Attila (2008) az I. Nemzeti fejlesztési terv keretében támogatott vállalkozások 

beruházásait hasonlította össze más vállalkozások kontrollcsoportjainak beruházásaival, az 

adóbevallások adatbázisa alapján. Megállapította, hogy a támogatott vállalkozások  

lényegesen több beruházást hajtottak végre, mint általában a magyarországi vállalkozások, 

ugyanakkor  

nem hajtottak végre lényegesen több beruházást, mint a pályázó, de nem támogatott 

vállalkozások.  

Vagyis, egyrészt azok a vállalkozások pályáztak, amelyek növekedési potenciállal, beruházási 

lehetőséggel rendelkeztek, másrészt a támogatások a vártnál lényegesen kisebb mértékben 

eredményeztek addicionális beruházásokat.  

 

1.3 Kérdések, feladatok 

 

1. Mutassa be az EU kohéziós politikájának 2007-13 időszakra vonatkozó célkitűzéseit? 

 

2. Melyek a Strukturális Alapok 2007-13 között? 

 

3. Melyek a kohéziós politika főbb specifikus alapelvei? 

 

4. Mit jelent a koncentráció fogalma a kohéziós politikában? 

 

5. Mit jelent a programközpontú megközelítés fogalma a kohéziós politikában? 

 

6. Miért fontos a versenypolitika közösségi szintű szabályozása gazdaságfejlesztési 

szempontból? 

 

7. Fejtse ki, hogy az elemzések szerint milyen hatása van a fejlesztési forrásoknak egy 

gazdaságban? 

 



8. Ön mit gondol, melyik lenne a jobb megoldás? 

A. Inkább a fejlettebb régióknak adni több fejlesztési forrást, mivel azok gyorsabban és 

hatékonyabban tudják azt felhasználni, és ez majd felhúzza a elmaradott régiók gazdaságát is? 

vagy 

B. Inkább a fejletlenebb régióknak kell adni a több támogatást, még akkor is, ha kevésbé 

hatékonyan tudják azt elkölteni ,, kevesebb hozzáadott értékkel és összgazdasági hatásfokkal? 

 



2. A kohéziós politika megvalósítása Magyarországon 

 

2.1. A kohéziós politika megvalósítása során követendő célok 

 

A fejezet célja, hogy bemutassa azt a négy kritériumot – forrásfelhasználás (abszorpció), 

szabályosság, hatékonyság és eredményesség –, melyekkel általában lehet értékelni az EU 

fejlesztési programokat. 

 

2.1.1. A “költői” kérdés… 

 

Az abszorpció tekintetében Magyarország a jelek szerint továbbra is nagyon jól szerepel. A 

felhasznált összegeket illetően 2004 óta folyamatosan a kelet-európai (most már az európai) 

élmezőnyben vagyunk. 2008 végére az első Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) forrásait 99 

százalékban kifizettük. Az elszámolások lezárulásáig az arány várhatóan igen közel lesz a 

száz százalékhoz. Ez jobb még a jelentősen kisebb összegű Phare programok teljesítményénél 

is. És mindenképpen sokkal jobb, mint amit a program kezdetén bárki be mert volna vállalni. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtásáról – természetszerűleg, és az NFT korábbi 

lefolyásához teljességgel hasonlatos módon – egyelőre a kiírt pályázatok, a pályázók számára 

megnyitott támogatási keretek és a megkötött támogatási szerződések alapján kaphatunk 

képet. A számok igen jók, nemzetközi összehasonlításban is. Jelenleg igen távolinak tűnnek 

azok az idők, amikor azon aggódtunk, hogy a támogatásokat egyáltalán fel tudjuk-e használni. 

Olyannyira, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) forrásainak döntő többsége 

2011 végére várhatóan gazdára talált. Aztán már „csak” a végrehajtás, és a következő 

tervidőszak előkészítése marad. 

 

2.1.2. Üvegzseb 

 

A szabályosság és átláthatóság tekintetében az EU támogatási programok hagyományosan 

magas követelményeket állítanak. Egy ilyen méretű támogatási rendszernél ez szükséges is. 

Ha az Uniós támogatásokat a korrupció szelleme lengené körül, az nem csupán a támogatások 



megvonásával fenyegetne –Bulgáriában volt is erre konkrét példa – hanem hosszú távú 

társadalmi következményeket vonna maga után. Ne legyenek illúzióink: próbálkozások 

nyilvánvalóan voltak, és lesznek is. Olyan eset is lesz, amikor minden ellenőrző rendszer 

csődöt mond. 

A pályázók szempontjából legalább ilyen fontos, hogy az EU-pályázatok esetében biztosak 

lehetnek benne: támogatást kizárólag az előre közzétett feltételek alapján nyújtanak, és ezek a 

feltételek bírálat közben nem változhatnak meg. A pályázó a pályázatának értékelésére 

vonatkozó adatokat részletesen megismerheti, és a bírálat eredménye ellen panasszal élhet. 

Valamennyi pályázat bíráló bizottságában van civil tag, akit nem az államigazgatási 

intézmények delegáltak. A megítélt támogatások adatait minden esetben közzéteszik. A 

politikusok, állami tisztviselők és az intézményrendszer alkalmazottai tekintetében 2008 eleje 

óta igen szigorú összeférhetetlenségi törvény van érvényben. És, természetesen, az NFT / 

ÚMFT esetében is működnek a költségvetési források felhasználását általában kísérő 

garanciák, a közbeszerzésekre, pénzügyi és számvevőszéki ellenőrzésre, parlamenti 

képviselői kontrollra vonatkozó előírások.  

Külön megfontolást igényel az a kérdés, hogy a támogatások odaítélése vajon minden esetben 

a szakemberek dolga-e. Az első Nemzeti Fejlesztési Terv esetében nagyjából ez a 

megközelítés érvényesült. Az összes projekt 99%-áról nyílt, országos pályázaton döntöttek. 

Ez a rendszer azonban nem aratott teljes sikert. Az államháztartási törvény végrehajtási 

rendelete szerint támogatás háromféleképpen osztható: jogszabályi alapon (normatívan), 

pályázattal, vagy a kormány döntése alapján. Egyértelmű, hogy az állami beruházások 

esetében, különösen akkor, amikor az állami fejlesztési források döntő része az ÚMFT-ben 

összpontosul, szükséges, hogy a mindenkori kormány az EU-források terhére is hozhasson 

beruházási döntéseket. A lényeg az, hogy előre döntsük el: pályáztatunk, vagy a kormányban 

helyet foglaló politikusok döntenek. Előbbi esetében a felügyelő miniszter szerepe szigorúan 

véget ér a pályázati feltételek meghatározásánál. Aztán „rien ne va plus”. A benyújtott 

pályázatok feletti döntésben csak semlegességre kötelezett köztisztviselők, független 

szakemberek vehetnek részt. Ha nincs pályázat, és a kormány dönt, a döntés jogalapja a 

választóktól kapott politikai legitimáció, az átláthatóság garanciája a kormánydöntés 

nyilvánosságra hozatala. A döntéshozatalban természetszerűleg szerepet kapnak a 

lobbiérdekek is. Mindaddig azonban, amíg a lobbik szabályozott, törvényes keretek között 

működnek, és a döntéshozók számonkérhetőek, mindez teljesen rendben van.  

 



2.1.3. Jót, s jól 

 

A hatékonyságot illetően egyfelől az intézményrendszer költség/teljesítmény arányát, 

másfelől pedig az adminisztrációs kötelezettségek által a kedvezményezettek oldalán 

jelentkező költségeket kell górcső alá vennünk.  

Az intézményrendszer működésére az EU jogszabályai szerint a felhasznált támogatás 4 

százaléka fordítható. A mintegy 2000 főt foglalkoztató magyar intézményrendszer ennek az 

elvárásnak minden bizonnyal meg tud felelni. Ez azt jelenti, hogy az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv képes „önmagát finanszírozni”, az adófizetőknek addicionális pénzbe nem 

kerül. Az NFT esetében ez még nem így volt. Egyes kutatások szerint a munkaigényesebb 

pályázatok működtetése akár a kiosztott támogatás 8-10%-ának megfelelő összeget is 

felemészthette. Amint már elmondtuk, az intézményrendszer minden tagja, és az egyes 

ügyintézők is teljesítményelvű finanszírozási, illetve bérezési rendszerben működnek. 

Mindennek meg is van az eredménye: a benyújtott pályázatok kiértékelése, a támogatási 

szerződések megkötése és a kifizetések ma legfeljebb fele annyi ideig tart, mint 2006 előtt.  

Ami a kedvezményezetteket illeti: egy-egy fejlesztési projekt gazdájának a projekt-előkészítés 

és megvalósítás minden fázisában számolnia kell „tranzakciós költségekkel”. Csakhogy ezek 

jelentős része a hazai finanszírozású állami támogatási rendszerek esetében is felmerül. Sőt, 

jelentős részük mindenféle támogatás igénybevétele nélkül is elkerülhetetlen. Az építési 

projekteknél nyilván elengedhetetlen a részletes tervek elkészítése és minden ilyen projektnek 

át kell mennie a hatósági engedélyezés folyamatán is. Mielőtt egy-egy vállalkozás 

beruházásba kezd, mindenképpen célszerű megtérülési számítást végeznie, üzleti tervet 

készítenie. Márpedig egy pályázat lényegében nem más, mint üzleti terv. Ha valaki hitelt vesz 

fel, nyilván biztosítékot is nyújtania kell. A lényeg az, hogy az EU-támogatási rendszer ne 

járjon ezen felüli, indokolatlan költségekkel (még akkor is, ha ezen költségeket el tudja 

számolni a projekt keretében). A pályázatok struktúrájának – a legjobb gyakorlatok mentén 

történt – egységesítése, a biztosítéki feltételek lazítása, az előleg intézménye, az állami 

forrásból nyújtott hitelgarancia lehetősége mind-mind költségcsökkentő hatású volt. 

Közbeszerezni általában csak a közszférában kell. A hatósági igazolások beszerzése továbbra 

is pénzbe kerül: de bízhatunk benne, hogy az elektronikus közigazgatás terjedésével ezek a 

kiadások is csökkennek majd. Saját forrásból fejleszteni mindig is könnyebb, egyszerűbb lesz. 

De minden adminisztrációs teher ellenére: pályázókban, pályázatokban továbbra sincs hiány. 

 



2.1.4. Mondd, mit érlel…? 

 

Az eredményesség kérdése lényegesen bonyolultabb.  

Az egyes projektek szintjén vizsgálva ezrével tudunk szép, hasznos, eredményes projekteket 

mondani. Ma már eljutottunk oda, hogy mindannyiunk közvetlen környezetében is találhatunk 

uniós forrásból megvalósított fejlesztéseket. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján 

valamennyi támogatott projekt adatai megtalálhatóak. Érdemes keresgélni! Mindemellett 

bizonyosan vannak értelmetlen, pazarló, végső soron fenntarthatatlan beruházások. Ezek 

kiszűrésére is vannak technikák. Ilyen lehet például a részletes költség-haszon elemzés, vagy 

a nagyobb pénzügyi érdekeltséget megtestesítő magas saját rész (önerő) előírása. A szigorú 

pályázati feltételek azonban gyakran váltják ki a célközönség tiltakozását. Igaz, kritikára 

számíthat az a pályázat is, ahol – épp a laza feltételek miatt – túl sok pályázat érkezik, így 

kevesen nyernek, és sokan dolgoznak hiába. Végeredményben: a projekt célszerűségéért és 

fenntarthatóságáért elsősorban a projektgazdának kell felelősséget vállalnia. Csakúgy, mint 

egy vállalkozás esetében. Nagy jelentősége van tehát annak, hogy a projektgazda 

pályázatainak megválasztásakor, összeállításakor stratégiát követ, vagy egyszerűen arra 

pályázik, amire éppen lehet. Ne adj’ isten, egy-egy reménybeli szállító, kivitelező veszi rá 

arra, hogy belevágjon egy olyan beruházásba, amely valójában nem az ő érdekeit szolgálja… 

A nyugati példák azt mutatják: igazán sikeres csak az a település lehet, amely képes hosszú 

időn – akár évtizedeken (!) – át koherens fejlesztési stratégiát követni. Szerencsére, vannak 

már erre példák itthon is. 

A programok szintjét megközelíthetjük ágazati vagy területi elven. Mindkét esetben azt 

mondhatjuk: az EU-források az esetek többségében nagyságrenddel növelték a fejlesztésre 

rendelkezésre álló pénzösszeg nagyságát, egyben kikényszerítették, hogy a fejlesztési 

döntések előre rögzített stratégiára, tervekre alapuljanak. De minden esetben meg kell 

kérdeznünk, hogy az a stratégia, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Terv, vagy az ÚMFT 

finanszíroz, végső soron célravezető-e, és pozitív minőségi változást hoz, vagy, éppen 

ellenkezőleg, egy torz, rossz struktúra továbbélését teszi lehetővé. További kérdés, hogy a 

kiszemelt intézkedések, projektek jól szolgálják-e a mégoly helyes stratégia megvalósítását. 

Örök dilemma az ágazati és a területi szempontok közötti viszony is. Vajon az ágazati 

minisztériumok országos terveinek, vagy a régiók területileg lehatárolt, de több szektorra 

vonatkozó programjainak kell elsőbbséget adni? Sikerül-e az ágazati és a régiós programok 

között szinergiát, összhangot teremteni, vagy inkább a párhuzamosság, az ütközések, és az 



ebből adódó pazarlás lesz jellemző? A dilemma feloldására született meg a „komplex 

programok” gondolata. Ezek egyszerre több operatív program forrásaira építve szolgálnának 

egy – akár ágazati, akár területi – célt. Eddig mindössze két-három komplex programot 

sikerült létrehozni. Jól indult – és jól illik az európai trendbe is – a kiemelt fejlesztési pólusok 

programja, amely a kutatás-fejlesztés eredményeinek mielőbbi gazdasági hasznosítását, az 

egyetemek és a vállalkozások közötti együttműködést, ezen keresztül pedig a lisszaboni célok 

megvalósulását szolgálja. A fejlettségi skála másik végén lévő, hátrányos helyzetű kistérségek 

kitörése érdekében jött létre a leghátrányosabb kistérségek programja. Ennek keretében a 33 

legrosszabb mutatókkal rendelkező – 1 millió ember lakhelyét jelentő – kistérség számára 

alakítanak ki olyan helyi fejlesztési programokat, amelyek a közszolgáltatások, a 

munkahelyteremtés, képzés ügyét egyszerre veszik kézbe a gazdasági felzárkózás érdekében. 

A több régióra kiterjedő fejlesztések számára jó kísérleti terep lehetne egy átfogó Balaton 

program. Az ÚMFT keretében kísérlet történt egy ilyen interregionális együttműködés 

kialakítására, a tó környéki régiókat azonban csak félig-meddig sikerült megnyerni az ügynek. 

Ennek ellenére, az idegenforgalom területén vannak olyan pályázatok, amelyeket elsősorban a 

Balatoni Fejlesztési Tanács alakíthat. Ennél azonban többre is lehetőség lenne.  

Ami az NFT és az ÚMFT egészét illeti, igazából nem mondhatunk mást, mint hogy egyelőre 

nem tudjuk, sikerrel jártunk-e. Az első Nemzeti Fejlesztési Terv projektjeinek végrehajtása 

most ér(t) véget (a pénzügyi zárás pedig még 1-2 évet vesz igénybe). Az elemzés, a 

visszacsatolás időszaka csak most kezdődik. A tervben kitűzött célok közvetlen indikátorait 

meg tudjuk majd mérni. A következtetések levonása azonban bonyolult feladat lesz. Az, hogy 

a kohéziós politikától tulajdonképpen mit kell elvárni, európai szinten is erősen vitatott 

kérdés. A támogatások országok, régiók közötti elosztása során a legalapvetőbb kritérium a 

bruttó hazai termék egy főre eső értéke. Az Európai Bizottság rendszeresen közzétesz olyan 

jelentéseket, amelyek a strukturális és kohéziós politika eredményességét ezzel a mutatóval, 

és még egy sor makrogazdasági jelzőszámmal – például a munkanélküliséggel, vagy a 

foglalkoztatottság szintjével, évtizedes adatsorok alapján – igyekszik mérni. Laikusok 

számára is nyilvánvaló azonban, hogy ezeknek a makrogazdasági mutatóknak az alakulásába 

egy sor olyan faktor is belejátszik, amelyre a kohéziós politikának kevés hatása van. A 

gazdasági ciklusok, a külpiaci helyzet, az adórendszer, a jogi környezet, a hatósági eljárások 

hatékonysága, az üzleti kultúra, a megtakarítások és a fogyasztás aránya, a költségvetés 

állapota, struktúrája, az államadósság mértéke nagyrészt a kohéziós politikán kívül álló 

tényezők, amelyek könnyedén elfedhetik a politika eredményességét vagy 

eredménytelenségét. Célravezetőbb lesz tehát a támogatott projektek közvetlen eredményeire 



koncentrálni. A megépült utak, a létrejött (és hosszabb távon is fennmaradó) munkahelyek 

száma, az új közoktatási, közegészségügyi infrastruktúra, az újonnan megnyitott turisztikai 

látványosságok által generált idegenforgalom adatai elérhetőek, értékelhetőek lesznek. Ezen 

felül tanulmányozni kell majd, hogy milyen jellegű projektek, milyen módszerek voltak 

sikeresek, és mi okozta mások kudarcát. A legjobb és legrosszabb gyakorlatok azonosítása és 

az erre vonatkozó tanulságok széles körű megismertetése (és visszacsatornázása) nem csak a 

következő fejlesztési terv eredményeire lehet jó hatással.  

Már csak azért sem, mert az EU kohéziós politika eredményessége körüli vita – minden, csak 

ezekre az alapokra jellemző erősség és gyengeség dacára – végső soron nem szól másról, mint 

az állami fejlesztéspolitika egészének hatékonyságáról, eredményességéről. Vajon 

rendelkezik-e az állam olyan eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a kis- és 

középvállalkozások hatékony fejlesztését, anélkül, hogy az erre a célra fordított pénz jelentős 

része olyan projektekre szóródjék szét, amelyek e támogatás nélkül is létrejöttek volna? Vajon 

tudjuk-e, hogyan kell tartós munkahelyeket teremteni? Hogyan lehet a munka világából 

kiszorult, hátrányos helyzetű embereket versenyképes és értékesíthető tudáshoz segíteni? 

Tudjuk-e, milyen a Magyarország számára leghatékonyabb iskolarendszer? El tudjuk-e 

dönteni, hogy a közutakat, vagy a vasutakat, metrót, vagy villamos-vonalat építsünk? Ha igen, 

akkor az EU-alapok hatékony társaink lesznek. Ha nem, akkor elpazaroljuk azokat a 

jelentékeny erőforrásokat is, amelyeket az uniós források társfinanszírozására fordítottunk. 

 



2.2. Előzmények és dilemmák: a Phare és a Széchenyi terv 

 

 A kohéziós politika lényege a nemzetgazdaság és a társadalom tudatos, hosszú távú 

megfontolásokra épülő, ágazati, területi és szociális szempontokat egyszerre figyelembe vevő, 

integrált fejlesztése. Bonyolultan hangzik, és az is. Állami fejlesztések, sőt többé-kevésbé 

koherens fejlesztési programokká összeálló projektcsomagok a rendszerváltás előtt és után 

egyaránt léteztek. A 2004-2006 közötti Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) azonban valamennyi 

ágazat fejlesztéseit igyekezett egyetlen koherens gazdasági elemzési-tervezési keretbe 

összefogni – méghozzá piacgazdasági keretek között. Ilyen addig nem volt.  

Az szocializmus időszakának ötéves tervei átfogóak és integráltak voltak ugyan, de teljesen 

más eszközrendszert használtak. Azzal az igénnyel léptek fel, hogy a gazdasági folyamatokat 

az egyes vállalatok termelésének mélységéig előre meghatározzák. A kohéziós politika is 

ismeri az állami beruházásokat. Nagyobb részt azonban ösztönzőkkel, támogatásokkal, 

pályázatokkal operál. Megfogalmazza a célokat, azok megvalósítását azonban az önálló 

vállalatokra, a magánszférára, a civil szervezetekre, az önkormányzatokra bízza.  

A rendszerváltás utáni állami fejlesztési programokat – például a Széchenyi Tervet – pedig 

azért nem lehet az NFT-hez hasonlítani, mert nem alapultak átfogó gazdasági elemzésre, és 

nem is terjedtek ki minden ágazatra. Sokan erősen kétségbe vonták, hogy a szó igazi 

értelmében „tervek” voltak-e egyáltalán. A Széchenyi Tervben benne lett volna annak a 

lehetősége, hogy az EU kohéziós politika eszközrendszerét már a csatlakozás előtt 

meghonosítsuk Magyarországon. Eredményeire, tapasztalataira és a megvalósításában részt 

vevő szakemberekre komolyan építeni lehetett az EU források felhasználását kialakító mai 

fejlesztéspolitika létrehozásakor. De előbbre tartanánk, ha kiterjedt volna a fejlesztéspolitikai 

intézményrendszer, a fejlesztések államháztartási finanszírozása, és az állami pályázati 

rendszer tartalmi megújítására is. Ha készítői az EU kohéziós politika rendszerének 

tanulmányozása, adaptálása, a csatlakozási felkészülés jegyében gondolkodnak. Ha a Phare, 

ISPA és SAPARD programokban nem a Széchenyi Terv konkurenciáját, hanem 

szövetségesét, saját jövőjének előhírnökét látják.  

 Ennek ellenére túlzás lenne azt állítani, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítése 

és a strukturális alapok intézményrendszerének kialakítása 2002-ben a nulláról indult volna. A 

Phare, az ISPA és a SAPARD lehetőséget adtak arra, hogy minden ágazatban kipróbáljuk az 

„EU-konform” fejlesztéspolitika eszközrendszerét, a tagállamok legjobb gyakorlatait. 

Lehetővé tették, hogy szakembereink tapasztalatot szerezzenek, és egyben belássák, hogy mi 



az, ami nem megy. Ami pedig hiányzott az EU csatlakozás előtti programjaiból, a 

makrogazdasági szempontból is szignifikáns mennyiségű fejlesztési forrás, a tömeges 

pályáztatás lehetősége megvolt a Széchenyi Tervben. Ez sokkal több, mint amire a legtöbb 

velünk együtt csatlakozó ország építhetett. Az alapvető dilemma mindazonáltal ugyanaz volt 

nálunk is: képesek vagyunk-e élni a lehetőséggel, fel tudjuk-e ismerni gazdasági és társadalmi 

problémáink valódi természetét? Meg tudjuk-e fogalmazni, hogy miben és hogyan kell 

változtatnunk, meg tudjuk-e tervezni és végre tudjuk-e hajtani azokat a programokat, 

projekteket, pályázatokat, amelyeket ennek érdekében kitalálunk? A felkészülés két szálon 

indult el. Egyfelől, kidolgozásra került maga a Nemzeti Fejlesztési Terv. Másfelől, létrejött a 

támogatásokat kezelő szabály- és intézményrendszer. 

 

A Széchenyi terv koncepciója és pályázatai 

 

A Széchenyi terv koncepciójának első tervezete 2000 márciusában került nyilvánosságra. A 

szakmai és érdekképviseleti szervezetek véleményének kikérése után a program-struktúra az 

év végére véglegesedett. Az eredetileg tervezett programok az információs társadalom- és 

gazdaságfejlesztési programmal egészültek ki, a források közel másfélszeresükre nőttek (4. 

táblázat).  

 

4. táblázat A Széchenyi terv forrásainak változása, 2000-2001 

program forrás, 2001-02 (Mrd Ft) változá

s 

 2000. márciusi 

terv 

2001. januári 

terv 

(%) 

Autópálya-építési program 120 253 211 

Lakásprogram 200 143 72 

Vállalkozáserősítő program 43 69 160 

Kutatás-fejlesztési és innovációs program 45 55 122 

Turizmusfejlesztési program 16 53 331 

Információs társadalom- és gazdaságfejlesztési 

program 

- 44 - 

Regionális gazdaságépítési program 10 11 110 



összesen 434 627 144 

Forrás: Kullmann Ádám, 2009 

 

A Széchenyi terv tervezési fázisának pozitívuma, hogy a korábbinál szorosabb kapcsolatot 

teremtett a stratégiai tervezés és a költségvetési tervezés között. Nem az előző évi keretből, 

hanem az ország adottságaira és a világgazdaság trendjeire alapozott fejlesztési programból 

vezette le az igényeket, gyakorlatilag nulla-bázisú költségvetési tervezést valósított meg. 

Ugyanakkor, míg elméletileg a nulla-bázisú költségvetési tervezés elsődleges célja az 

indokolatlan kiadások megszüntetése, addig a Széchenyi terv esetében kivétel nélkül minden 

kiadás nőtt; a vállalkozói célelőirányzatok forrása közel háromszorosára bővült (5. táblázat).  

 

5. táblázat A vállalkozói célelőirányzatok forrásai, 1999-2002 

célelőirányzat 1999 2000 2001 2002 ’01/’00 

 Mrd Ft % 

Gazdaságfejlesztési célelőirányzat 14,3 12,4 19,2 20,3 154,8 

Turisztikai célelőirányzat 2,8 3,8 24,9 28,1 655,3 

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat3 - 5,2 12,2 17,0 234,6 

Regionális gazdaságépítési 

célelőirányzat 

- - 5,0 6,0 - 

összesen 17,1 21,4 61,3 71,4 286,4 

Adatok: 1998. évi XC, 1999. évi CXXV, 2000. évi CXXXIII törvény 

 

A források ilyen mértékű – igényfelméréssel alá nem támasztott – bővülése előre vetítette 

annak lehetőségét, nem lesz leköthető a keret. Különösen szembetűnő volt ez az 5MrdFt-os 

kerettel létrehozott Regionális gazdaságépítési célelőirányzat esetében, hiszen az ennek 

gerincét alkotó ipari park program abszorpciója korábban évi 0,3-0,8MrdFt volt.  

 

A Széchenyi terv pályázatai 2001. januárjában kerültek meghirdetésre. Az Autópálya-építési 

program értelemszerűen nem pályázati rendszerben működött. Ugyanakkor a Széchenyi terv 

pályázatai között helyet kaptak a koncepcióban nem szereplő pályázatok is, így az Aktív 

foglalkoztatási célok támogatása, valamint az Energiatakarékossági program pályázatai. A 

                                                
3 A Kis- és középvállalkozói célelőirányzat létrejötte előtt pl. Phare projektek társfinanszírozása révén támogatta 
a költségvetés a kis- és középvállalkozásokat, évi 2-3 milliárd forint értékben.  



továbbiakban a Széchenyi terv – némiképp leegyszerűsítő elnevezéssel élve – gazdaság-

fejlesztési programjait, nevezetesen Vállalkozáserősítő programját, Turizmusfejlesztési 

programját és Regionális gazdaságépítési programját követjük nyomon.  

 

A Széchenyi terv pályázati rendszerét a meghirdetett pályázatok nagy száma jellemezte: a 

Vállalkozáserősítő program keretében 14, a Turizmusfejlesztési program keretében 52 (19 

központi és 33 regionális), a Regionális gazdaságépítési program keretében 8 pályázat került 

meghirdetésre. A pályázatok révén az állam viszonylag korlátozott mértékben és indokoltan 

avatkozott be a gazdaság működésébe. A pályázatok közül több  

a vállalkozások működési környezetének verseny-semleges fejlesztését támogatta (ld. ipari 

parkok, inkubátorházak, logisztikai központok, EU csatlakozásra történő felkészítés);  

a vállalkozások jogszabály-szigorítás miatt szükségessé váló fejlesztéseihez nyújtott 

támogatást (ld. telephelyváltozás, fürdők vízforgató berendezésének beszerelése, 

vendéglátóhelyeken HACCP rendszer bevezetése);  

olyan tevékenységek fejlesztéséhez nyújtott támogatást, amelyek környezetük számára is 

pozitív hatással bírnak, illetve értéket jelentenek (ld. beszállítói hálózatok, klaszterek, 

hungarikumok, kézműves termékek, kastélyok, várak, világörökségi helyszínek);  

az ország erősségeinek és lehetőségeinek kihasználását támogatta (ld. egészségturizmus, lovas 

turizmus);  

kamattámogatással, tehát szerény mértékben támogatott kevésbé konkrétan meghatározott 

területeket és tevékenységeket.  

 

2001. közepére valószínűsíthetővé vált, hogy az év elején meghirdetett pályázatokkal nem 

köthetők le a Széchenyi terv forrásai. A minisztérium a nyár során a támogatott célok 

bővítésével reagált a helyzetre: új pályázatokat hirdetett meg pl. a balatoni szennyvízkezelés, 

az árvíz sújtotta beregi térségben működő kisvállalkozások, valamint a franchise hálózatok 

fejlesztésére. Ezek a pályázatok az év elején meghirdetettek logikáját követték: a beavatkozás 

pontosan meghatározott területeken, indokoltan történt (a konkrét indok a balatoni 

szennyvízkezelés esetében jogszabály-szigorítás, a beregi kisvállalkozások esetében a tiszai 

árvíz volt). Ugyanakkor a balatoni szennyvízkezelés fejlesztésének kevés köze van a 

Regionális gazdaságépítési program céljaihoz, lazult a kapcsolat a koncepció és a pályázatok 

között.  

 



6. táblázat A Széchenyi terv gazdaságfejlesztési programjai forrásainak felhasználása, 2000. 

január és október között 

program költségvetési keret 

(Mrd Ft) 

megítélt támogatás 

(Mrd Ft) 

megítélt támogatás 

/ keret (%)4 

Vállalkozáserősítő program 31,4 14,9 47% 

Turizmusfejlesztési program 24,9 21,6 87% 

Regionális gazdaságépítési 

program 

5,0 1,3 26% 

összesen 61,3 37,8 62% 

Adatok: gazdasági minisztérium honlapja 

 

A források háromnegyed éves felhasználása átlagosan 62% volt (6. táblázat). Ez még nem 

adott volna okot az újabb beavatkozásra, egyes célelőirányzatok keretének lekötése azonban 

lényegesen elmaradt az átlagostól.  

A Regionális gazdaságépítési célelőirányzat forrásainak felhasználása a balatoni 

szennyvízkezelés fejlesztését célzó pályázat meghirdetése után már csak idő kérdése volt.  

A Kis- és középvállalkozói célelőirányzat keretének lekötése érdekében a minisztérium 2001. 

októberében ismét új pályázatokat hirdetett. Ezek keretében kis- és középvállalkozások 

gépbeszerzésének támogatására nyílt lehetőség. Az új pályázatok új koncepciót tükröztek: a 

pályázók és a projektek köre is tágra nyílt, a támogatás mértéke a korábban meghirdetett 

pályázatokra jellemző 30%-ról 50%-ra emelkedett. 

 

Az új pályázatok lehetővé tették az előirányzott források felhasználását. A Kis- és 

középvállalkozói célelőirányzat és a Regionális gazdaságépítési célelőirányzat pályázataira 

megítélt támogatás 70%-a kapcsolódik a később meghirdetett, a koncepcióban nem szereplő 

pályázatokhoz. Ezzel 2001 őszére gyakorlatilag megszűnt a kapcsolat a fejlesztési program és 

a támogatási rendszer között, a Széchenyi terv több különböző értelemben élt tovább.5  

 

                                                
4 A megítélhető támogatás nem egyezik meg a költségvetési kerettel (a célelőirányzatok nem csak a pályázatok 
finanszírozását szolgálják; minden évben lehetőség van a következő évi keret terhére történő 
kötelezettségvállalásra), de az arányok árulkodók.  
5 A fejlesztési program és a támogatási rendszer közötti kapcsolat gyengülése a Turizmusfejlesztési program 
esetében is kimutatható, bár itt nem került sor új pályázatok meghirdetésére. Az egészségturizmus tízéves 
fejlesztési programja tíz év alatt kívánja elérni 160 egészségturisztikai központ kialakítását, köztük 40 
nemzetközi jelentőségűét. A megvalósítás ambiciózusabbnak bizonyult: egyetlen év alatt 44 projekt részesült 
támogatásban, mintegy 21 milliárd forint értékben.  



A 2002. évre – kisebb változtatásokkal – a 2001. őszére kialakult pályázatokat hirdette meg a 

minisztérium. Ezek a pályázatok 2001-ben néhány hónap alatt lekötötték az éves keret nagy 

részét. Vagyis, tudható volt, hogy 2002-ben néhány hónap alatt ki fognak merülni a források. 

Miután a források kimerülése időben egybeesett a választásokkal és a kormányváltással, az új 

kormánynak kellett – ígérete ellenére – bejelentenie a nagyobb finanszírozású igényű 

pályázatok leállítását.  

 

A részletek ismeretében állítható, hogy a Széchenyi terv alakulása elsősorban nem 

gazdaságfilozófiai váltások, hanem a források előbb felül-, később – talán tudatos – 

alultervezésének következménye.  

 

Nyolc év elteltével kísértetiesen hasonló folyamatok zajlanak: a támogatás mértéke 50%-ra 

emelkedik, a források lekötésének üteme lényegesen meghaladja az időarányosat. A 

változtatások hivatalos oka a pénzügyi-gazdasági válság enyhítése. Azonban kérdéses, hogy 

ezek az intézkedések alkalmasak-e válság enyhítésére.  

 



2.3. A tervezés módszertana, folyamata (pl. OP-k, akciótervek) 

 

 A Nemzeti Fejlesztési Terv – ahogyan a 2007-2013 közötti időszakra készült Új 

Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) is – az ország gazdasági és társadalmi helyzetének 

átfogó, tudományos igényű elemzésére épül. Másról, többről volt szó, mint hogy készítői 

elolvassák a témában készült korábbi tudományos publikációkat, és abból egyfajta (a műfaji 

adottságoknak megfelelően „laza”) fejlesztéspolitikai „kormányprogramot” készítenek. A 

feladat részét képezte a részletes, kifejezetten ebből a célból készült ökonometriai elemzés és 

modellezés is. Az elérendő célokat szigorúan és követhetően ebből az elemzési keretből 

kellett levezetni, melléjük téve a célok teljesülését mérő indikátorokat, és az ehhez szükséges 

programot, a finanszírozandó intézkedések strukturált rendszerét. Tekintetbe véve az ágazati 

és területi szempontok kölcsönhatásait, a tervezett pályázatok, projektek közötti lehetséges 

szinergiákat, vagy éppen a lehetséges párhuzamosságokat és konfliktusokat. Végül, de nem 

utolsó sorban, be kellett mutatni a Terv megvalósításáért felelős intézményrendszert, annak 

felépítését és működését, a célszerű és átlátható forrásfelhasználás garanciáit. És ne 

feledkezzünk meg arról sem, hogy az NFT kidolgozása során alapvető, és az EU által 

szigorúan ellenőrzött elvárás volt a társadalmi párbeszéd is. A megtervezett, megszervezett és 

dokumentált konzultáció a gazdaság, a tudományos élet, az önkormányzatok és a civil szféra 

képviselőivel, amelynek eredményeit a terv szövegén át is kellett vezetni.  

Összefoglalva: egy Nemzeti Fejlesztési Terv struktúráját és módszertanát szigorú előírások 

szabályozzák. Az eredmény ennek megfelelően egy bonyolult, nehezen emészthető 

dokumentum. Ami egyfelől szükségszerűség, másfelől azonban komoly probléma is. A Terv 

megvalósítása ugyanis csak akkor lehet sikeres, ha a társadalmat valóban sikerül mozgósítani. 

Az NFT keretében kapott EU támogatás felhasználásához mintegy húszezer projektre volt 

szükség. A Terv, a kormány ígéreteit a szó szoros értelmében a projektgazdák valósítják meg. 

Ezért sem szabad megfelejtkezni a pályázati lehetőségek széleskörű kommunikációjáról. Még 

akkor sem, ha az sok pénzbe kerül. Nem volt ez másként a Széchenyi Terv esetében sem. És 

nem lesz ez másként a jövőben sem. 

 



2.4. Intézményrendszer 

 

 Hasonlóképpen szükségszerű a „méretes” és összetett intézményrendszer kialakítása, 

fenntartása is. Egyfelől azért, mert az Unió megköveteli, hogy minden egyes euró elköltését 

pontosan nyomon lehessen követni, és számlával lehessen igazolni – akár 10-15 évvel azután 

is, hogy egy adott projekt megvalósult. A programok megvalósításával foglalkozó 

szakemberek többsége – itthon és a többi tagországban is – egyetért abban, hogy mindez már-

már abnormális mértékű adminisztrációs teherrel jár. Még nagyobb problémát jelent, hogy az 

alapokra vonatkozó EU-rendeletek keretjellegűek. Alkalmazásuk konkrét módja a tervek 

végrehajtása során – az Európai Bizottság által kibocsátott útmutatók, és a projekteket 

ellenőrző auditorok vizsgálatai, állásfoglalásai nyomán – folyamatosan alakul. Miután pedig a 

pénzügyi, számviteli hiba, ne adj’ isten a korrupció könnyen egyet jelenthet a támogatás 

elvesztésével, a támogatást kezelő intézményrendszer vállán igen komoly felelősség nyugszik.  

Az összetett intézményrendszer fenntartásának másik oka a projektek nagy száma. A 

fejlesztési célok jelentős része csak a kisvállalkozások, civilek, önkormányzatok széles körű 

bevonásával érhető el. Az Unió soha nem fogadna el egy olyan tervet, amely nem hajlandó 

foglalkozni a vállalkozók, nem kormányzati szervezetek által benyújtott kisprojektekkel. 

Akkor is, ha ezek a fejlesztések sokkal több adminisztrációs teherrel járnak, mint egy-egy 

nagyberuházás. Legalábbis ahhoz képest, amit a hazai államháztartási előírások amúgy is 

szükségessé tesznek. Az NFÜ statisztikái szerint például a kifizetésre benyújtott számlák akár 

80 százaléka is ezekhez a kisprojektekhez, mindenekelőtt az Európai Szociális Alapból 

finanszírozott oktatási és szociális, jelentős részben civil projektek végrehajtásához kötődik.  

 A szabályok feletti őrködésen túl az intézményrendszernek van egy másik, sokkal 

alapvetőbb feladata is. Ennek megértéséhez ezúttal tényleg érdemes egy kicsit a „szavakon 

lovagolni”. Az EU jogszabályai szerint az intézményrendszer alapegységét az ún. „irányító 

hatóság”, az egy-egy operatív program megvalósításáért felelős igazgatási szerv jelenti. 

Ezeket Magyarországon is létre kellett hozni. A kohéziós politika azonban végső soron 

fejlesztő jellegű. A fejlesztés, a változás megvalósítása nem elsősorban adminisztrációt, 

hanem cselekvést igényel. Nem hivatalokat, hanem ügynökségeket. Olyan szervezeteket, 

amelyek mindenekelőtt a projektek megvalósítását, a projektgazdák segítését, támogatását 

tartják feladatuknak, és amelyek nem a szabályosan lebonyolított ügyek számával, hanem a 

projektek eredményével mérik magukat. Mint a tagállamokban szinte mindenütt, a magyar 



fejlesztéspolitikai intézményrendszer is pont itt kapja a legtöbb – és nem is mindig alaptalan – 

kritikát.  

Mint jin és jang, fény és árnyék, az ügynökségi és az ellenőrzési hatósági feladatok az EU 

fejlesztési programjaiban is elválaszthatatlanok egymástól. Aki dolgozott már az 

intézményrendszerben az ismeri azt a folyamatos vívódást, amely a támogatásokat kezelő 

szakemberek munkáját jellemzi. Egyfelől, meg akarják valósítani a programjaikat, el akarják 

érni a kitűzött célokat, nagyszámú, sikeres, eredményes projektet szeretnének látni, és 

mindezt lehetőleg gyorsan. Közben persze nyugodtan akarnak aludni. El akarják kerülni a 

hibákat, a visszafizetéseket, és ki akarják zárni, hogy az általuk nyújtott támogatás ott 

landoljon, ahová nem szánták. Végső soron arra akarnak büszkék lenni, ami munkájuk 

nyomán megépült, létrejött, és nem arra, hogy hány szabálytalanságot fedtek fel, hány számlát 

utasítottak vissza. Tudják, hogy csak akkor lehetnek sikeresek, hogy ha az általuk kezelt 

támogatások valóban hozzáférhetőek. De tudják azt is, hogy közben végig „észnél kell 

lenniük”, mert a hiba akár komoly személyes következményekkel is járhat. 

Egyszer egy országgyűlési képviselőnk azt találta mondani: az a baj a Nemzeti Fejlesztési 

Tervvel, hogy nincs benne semmi nemzeti. Ezt Zambiától Svédországig bárhol megírhatták 

volna. Az EU-támogatásokat kezelő intézményrendszer tekintetében biztosan nem mondana 

senki ilyesmit, mert a magyar felállás egészen egyedi. Általában, és 2006 előtt nálunk is, az 

egyes programokért felelős hatóságok az adott ágazatért felelős minisztériumban kaptak 

helyet. Ennek megfelelően meglehetős önállósággal működtek. A „központi akarat” szinte 

teljesen hiányzott a rendszerből, már csak azért is, mert a hozzáférhető támogatások nagysága 

a tárcák saját forrásaihoz képest olyan kicsi volt, hogy az EU-alapokra az egymást követő 

kormányok tagjai is alig-alig figyeltek oda. Az NFT azonban más volt. Túl nagy várakozások 

övezték ahhoz, hogy a kormány kivárhatta volna, amíg az egyes irányító hatóságok – amelyek 

ebben az időben minisztériumi főosztályok voltak – egyenként találják meg a boldogulás 

útját. A tagság első évét követően egyre inkább fogyni kezdett a pályázók és az őket képviselő 

politikusok türelme. Véget kellett vetni annak a gyakorlatnak, hogy az egyes minisztériumok 

mind-mind eltérő pályázati rendszereket működtettek. Egyszerűsíteni, standardizálni és 

gyorsítani kellett. Bevezették a pályázóknak alanyi jogon nyújtott 30%-os előleget, és ezzel 

párhuzamosan jelentősen könnyítettek a biztosítéknyújtási feltételeken. Az 

önkormányzatoknak, egyházaknak, civil szervezeteknek, és kisebb projektek esetén még a 

cégeknek sem kellett semmilyen vagyoni biztosítékot letenni. Közben megindult az 

eljárásrendek egységesítése is. A kormánypártok úgy ítélték meg, ezt az irányt kívánják 

folytatni 2006 után is, és ezért a választásokat követően az összes irányító hatóságot egyetlen 



szervezetben, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben vonták össze. Az NFÜ egyszerre lett 

felelőse a második NFT, az Új Magyarország Fejlesztési Terv kidolgozásának, és az összes 

program megvalósításának. Az addigi, mintegy két tucat különböző eljárásrend helyett csak 4 

– kiemelt projekt, egyfordulós pályázat, kétfordulós pályázat, decentralizált pénzügyi alap – 

maradt a rendszerben. 2007-től pedig megjelentek az „automatikus”, bíráló bizottság nélkül 

működő pályázatok, amelyeknél a projektek nem versenyeznek egymással: a támogatás 

egyetlen feltétele a belépési feltételek teljesítése. A vállalkozástámogatás esetében ez a 

pályázati forma csakhamar dominánssá vált. Egyúttal jóval nagyobb teret kaptak a bankokon 

keresztül folyósított kedvezményes hitelek is. Ami az adminisztrációt illeti: egységesítették a 

pályázatok során használt űrlapokat, nyomtatványokat, és a mögöttük meghúzódó 

informatikai rendszert. Ezzel párhuzamosan az irányító hatóságok visszavonultak az egyes 

projektek pénzügyi elszámolásainak ellenőrzéséből és a program szintű tervezési és 

monitoring feladatokra koncentráltak. A pályáztatást teljes mértékben az ún. közreműködő 

szervezetekre, a minisztériumok háttérintézményeire bízták, amelyeknek munkáját – az egyes 

ügyintézők szintjéig bezárólag – teljesítményelvű szerződések alapján fizetik. Mindez 

jelentősen gyorsította a pályázati és pénzügyi folyamatokat.  

Nem teljesen egyedülálló, de a korábbi államháztartási rendszerhez képest igen jelentős újítást 

hordoz az NFT / ÚMFT költségvetési tervezési és finanszírozási rendszere. 2004-től 

valamennyi program minden forrása egyetlen költségvetési fejezetbe került, egyetlen 

miniszter irányítása alá. Ez a lépés politikailag sem volt egyszerű, hiszen látszólag az 

ágazatok költségvetésének szűkülésével járt – holott ennek épp az ellenkezője volt az igaz. Az 

évek során így többfajta megoldást is kipróbáltunk. A lényeg azonban – a finanszírozás 

maximális rugalmassága, az, hogy lényegében kizárt, hogy egy program a költségvetési 

társfinanszírozás hiánya miatt álljon le – végig megmaradt. Ismerve a makrogazdasági 

körülményeket mindez nem kis dolog, és egyértelműen jelzi a Nemzeti Fejlesztési Terv 

jelentőségét a hazai fejlesztéspolitika számára.  

Végül, de nem utolsó sorban, mindenképpen említést érdemel a monitoring és az értékelés 

rendszere. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – amellett, hogy külső szakértők bevonásával 

folyamatosan értékeli a programok előrehaladását – a támogatási pályázatok adatairól 

rendszeresen beszámol az ún. Monitoring Bizottságoknak, melyek tagjai felét az 

államigazgatáson kívüli szervezetek delegálják. Ez is egy olyan elem, amely a hazai 

finanszírozási rendszerek döntő többségéből teljesen hiányzik.  



2.5 Az Új Széchenyi Terv 

 

Az Új Széchenyi Tervet 2011 januárjában elején mutatták be, mint a 2020-ig szóló egységes 

fejlesztéspolitikai koncepciót, melynek hivatalos célja, hogy a következő 10 évben egymillió 

új munkahely jöjjön létre. A Terv hét kitörési pontot, programot vázol fel, melyek közös 

sajátossága, hogy sokféle iparágat integrálnak: 

1. Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

3. Otthonteremtési Program 

4. Vállalkozásfejlesztési Program 

5. Tudomány – Innováció Program 

6. Foglalkoztatási Program 

7. Közlekedésfejlesztési Program 

Az Új Széchenyi Tervtől az az elvárás, hogy komplex ötletektől az egyszerű projektekig 

gyors és egyszerű módon bonyolítsa le a pályáztatást úgy, hogy az ne rontsa a 

számonkérhetőséget és az uniós forrás felhasználásának biztonságát. 

 

 



2.6. Költségvetési kérdések (EU és hazai támogatások viszonya, EU 

támogatások a költségvetésben) 

 

2.6.1. Az Európai Unió 2007-2013 időszakra vonatkozó pénzügyi perspektívája6 

 

Az európai integrációs folyamat kezdete óta az uniós költségvetés nagysága és finanszírozása 

is jelentősen átalakult. Eleinte a kiadások nagy részét a közös agrárpolitika finanszírozására 

fordították. Az integráció mélyülésével és a taglétszám növekedésével párhuzamosan az EU 

költségvetése fokozatos változásokon ment keresztül. Egyre jobban előtérbe került a 

tagországok közötti kohézió erősítésének igénye: az 1980-as évek végétől megerősödött a 

strukturális alapok szerepe. A többi közös politika finanszírozási háttere azonban továbbra is 

alacsony maradt. A két meghatározó politikára fordított kiadások részaránya az egyes 

költségvetési időszakok során szinte változatlanul az össze kiadás 80%-a körül alakult és a 

jelenlegi költségvetési időszakban sem változik.7 

 

Az Európai Unió negyedik pénzügyi perspektívája, amely a Delors I-et (1988-1992), a Delors 

II-t (1993-1999), valamint az Agenda 2000-et (2000-2006) követi, a 2007-től 2013-ig terjedő 

időszakra szól. A 2007-2013-as keretköltségvetésben már nem a közös agrárpolitika jelenti az 

első kiadási tételt, hanem ahogy a táblázat is mutatja a versenyképesség javítása érdekében 

tett beavatkozások. Tartalmilag lényeges szemléletbeli fordulatnak tekinthető, hogy a 

fenntartható növekedés keretében helyezték el a kohéziós politikát is. 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről 
és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről (2006/C 139/01) http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2006:139:SOM:HU:HTML /2008.03.21./ továbbá Kádár Krisztián: Az 
Európai Unió fejlesztési forrásai. In. Bevezetés az Európai Unió támogatási rendszerébe, MAKI, Budapest, 
2007; Iván Gábor [2003]: Az Európai Unió fejlesztési forrásai; Csűrös Gabriella [2006]: A Közösségi 
támogatáspolitika változásai, különös tekintettel az EU 2007-2013. évi keretköltségvetés reformjaira 
7 Kengyel Ákos: Kohézió és Finanszírozás, Akadémia Kiadó, Budapest, 2008. 145.o. 



Kötelezettségvállalási előirányzatok 2007-2013 összesen 

1. Fenntartható növekedés 382 139 

    1.a Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért 74 098 

    1.b Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért 308 041 

2. Természeti erőforrásokkal való gazdálkodás 371 344 

3. Állampolgárság, szabadság, biztonság és igazságosság 10 770 

4. Az EU, mint globális partner 49 463 

5. Adminisztráció 49 800 

6. Kompenzáció 800 

Kötelezettségvállalási előirányzatok összesen 864 316 

Kötelezettségvállalási előirányzat a GNI %-ában 1,048% 

Kifizetési előirányzatok összesen 820 780 

Kifizetési előirányzatok a GNI %-ában 1,00% 

7. táblázat, A 2007-2013-as pénzügyi perspektíva kiadási tételei (millió euró 2004. évi 

árakon) 

 

Az EU-költségvetés sajátossága, hogy a kifizetéseket két előirányzat keretében állítják össze: 

vannak az úgynevezett kötelezettségvállalási előirányzatok, illetve a kifizetési előirányzatok. 

A kötelezettségvállalási előirányzatok (jogi erővel bíró kiadási előirányzatok) minden évben 

azokat az összegeket tartalmazzák, amelyeket egy adott célra, az adott tárgyi évben 

különítenek el. A kifizetési előirányzat egyrészt azt tartalmazza, hogy ezekhez konkrétan 

milyen tényleges pénzügyi mozgás, milyen kifizetés tartozik, másrészt azokat a tételeket, 

amelyek korábbi kötelezettségvállalási előirányzatból származnak. A kötelezettségvállalás - 

eltérően a magyar államháztartásban ismert fogalomtól - a felhasználható forrás maximális 

összegét, a rendelkezésre álló keretet jelöli, míg a kifizetési előirányzat az adott évben 

ténylegesen felhasznált összegre vonatkozik. Az Unió szabályaiból eredő utólagos elszámolás 

elve miatt a kifizetési előirányzat értelemszerűen kisebb, mint a kötelezettségvállalási 

előirányzat. 

A saját források felső korlátja az EU teljes GNI (Gross National Income – Bruttó Nemzeti 

Jövedelem) 1,24%-ában van maximálva, ám még ezt a szintet sem éri a 2007-13 közötti 

költségvetési irányzatban. 

 



Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért  

 

A 2007-13-as költségvetési perspektíva 1.a. fejezete a lisszaboni stratégiában megfogalmazott 

célok megvalósításához nyújt támogatást a kutatás-fejlesztés, a transzeurópai hálózatok 

fejlesztése, az oktatás és képzés, valamint a szociálpolitika területén. Ezen területek közül a 

K+F (kutatás és fejlesztés) politikára irányozza elő a legjelentősebb tételeket, az 1.a. fejezet 

kiadásainak hozzávetőlegesen a felét. 

A K+F az Unió versenyképességét, hosszú távú fejlődését meghatározó kulcsfontosságú 

terület. Az európai gazdaságot érő kihívások – és így a tudományos és műszaki kutatás előtt 

álló célok is – időről időre változnak, azonban megfogalmazhatók olyan fő kutatási irányok, 

alapvető kutatási területek, melyek támogatása nélkülözhetetlen a gazdasági fejlődéshez.  

A közösség által nyújtott K+F támogatások az Unió GNI-jének még mindig csak a 0,1%-át 

teszik ki. A kutatásfejlesztési keretprogramok kapcsán megfigyelhető jelentős 

részaránynövelés tehát még mindig szerény közösségi szerepvállalást tesz lehetővé, és a 

kutatás-fejlesztési kiadások biztosítása továbbra is a nemzeti költségvetésre és a piaci 

szereplőkre hárul. 

Az 1.a. költségvetési kiadási fejezet másik nagy egysége a közlekedési, energia- és távközlési 

hálózatok fejlesztésére irányul. Ezen fejlesztések szükségessége a 2004-es és a 2007-es 

csatlakozások által jelentősen kitáguló közösségi térben még jobban igazolódik, hiszen a 

transzeurópai hálózatok kapcsolják össze a tagállamok és a régiók közlekedési, távközlési és 

energia hálózatait, és többek között biztosítják a belső piac akadálymentes működését. A nagy 

forrásigényű beruházások támogatása azonban kizárólag közösségi támogatásokból nem 

valósítható meg, sokkal nagyobb volumenű külső forrásokat (tagállami, magán, PPP, stb.) is 

igénybe kell venni. 

Az 1.a fejezet különböző programokon keresztül támogatja az egyes szakpolitikai 

fejlesztéseket: TEN, Marco Polo II., CIP (Competitiveness and Innovation Framework 

Programme, Versenyképesség és Innováció Keretprogram) stb. 

 

Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért 

 

Az uniós költségvetési transzferek nem csupán az elmaradottság csökkentésére, a szegénység 

visszaszorítására irányulnak, hanem lényegében, mint fejlesztéspolitikai támogatások a 

válságból kilábalást, és a saját lábukon megállni tudó, versenyképes gazdasági egységek 



kialakítását segítik. A közösségi szabályok értelmében kifejezetten csak a strukturális alapok 

(Európai Szociális Alap, Európai Regionális Fejlesztési Alap és Kohéziós Alap) feladata a 

kohézió erősítését szolgáló jövedelemelosztás. Miközben a jövedelemtranszfer hozzájárul a 

fejletlen régiók támogatásához, addig a transzferek jelentős része visszaáramlik a nettó 

befizető államok gazdaságába, ugyanis a forrásallokáció segítségével megvalósuló 

fejlesztések, szerkezetátalakítások beruházást igényelnek, ezek importja pedig nagy számban 

a fejlett tagállamokból érkezik. A közösségi célok megvalósításához, az Európai Unió sikeres 

működéséhez a gazdasági, társadalmi kohézió erősítése, annak fenntartása nélkülözhetetlen. A 

kohézió szükségességét az Unió felismerte, és a regionális politikára egyre nagyobb figyelmet 

szentelve folyamatos reformokat fogadtat el. A regionális politika által preferált területek 

fejlesztésénél azonban mind a keleti kibővítés perspektíváit, mind a pénzügyi korlátokat 

figyelembe kellett venni. 

Magyarország számára ez kiemelten fontos költségvetési fejezet, hiszen 2013-ig biztosan 

kohéziós ország marad, de valószínűleg nem lesz ez másképp a 2014-től kezdődő 

költségvetési időszakban sem. Magyarország évente átlagosan 3 milliárd euró (750 milliárd 

Ft) nagyságú támogatás lehívására jogosult a strukturális alapok keretéből. 

 

Természeti erőforrásokkal való gazdálkodás 

 

E fejezet tartalmazza a közös agrárpolitika két pillérének támogatását, a halászati politika 

finanszírozását és a környezetvédelmi politikához kapcsolódó kiadásokat. Ez a fejezet teszi ki 

a teljes uniós költségvetés 43%-át, az agrártámogatások pedig a 34%-át. Az agrárpolitika 

finanszírozása továbbra is az unió közös költségvetésének egyik legnagyobb kiadási tétele 

marad, lényegében hasonló súlyt képvisel a kohéziós politikára fordított összegekkel. Az 

elmúlt évtizedekben a nagyarányú támogatás következtében olyan korszerűsödés ment végbe 

a nyugat-európai mezőgazdaságban, aminek következtében most már nem indokolt ilyen 

nagymértékű támogatás fenntartása. A helyzetet bonyolítja, hogy az új tagországokban, így 

Magyarországnak is, viszont most van szükségük a nagy összegű támogatásokra ahhoz, hogy 

ugyanolyan modernizáció mehessen végbe, mint korábban a többi tagállam agrárszektorában.8 

Magyarország számára kiemelt fontosságú a mezőgazdasági politika továbbvitele 2014 után 

is. Azonban figyelemmel kell lenni az Unió költségvetésébe nettó befizető tagállamok 

                                                
8 Kengyel Ákos: Kohézió és Finanszírozás, Akadémia Kiadó, Budapest, 2008. 175.o. - 176.o. 



szempontjaira és a WTO előírásokra is. Ez azt jelenti, hogy a közvetlen (ár) támogatásokról át 

kell helyezni a hangsúlyt a vidékfejlesztési, modernizációs, piacra jutási támogatásokra. A 

Természeti Erőforrásokkal való Gazdálkodás fejezetben szerepel például az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az Európai Halászati Alap és a Life + 

környezetpolitikai fejlesztéseket célzó költségvetési eszközcsomag is.  

 

További költségvetési fejezetek 

 

A költségvetés harmadik, új kiadási fejezete az Állampolgárság, szabadság, biztonság és 

igazságosság címet viseli, és tartalmában sok szempontból új és lényeges együttműködési 

területeket érint. Három egységre tagolható, ezek a belügyi és igazságügyi együttműködést 

érintő tevékenységek, a fogyasztóvédelmi politika, valamint az információs és kulturális 

politika. 

 

A negyedik költségvetési fejezet címe Az EU, mint globális partner, mely fejezet keretében a 

Közösség az eddigi külkapcsolati eszközrendszerét kívánta átláthatóbbá és hatékonyabbá 

tenni. A fejezet három részre tagolódik: 

Szomszédságpolitika (fejezet forrásainak 15-15%-át osztja meg két új pénzügyi alap, az IPA9 

és az ENPI10 között). Az IPA és az ENPI része lett a határmenti együttműködés, valamint 

utóbbi felváltja a korábbi MEDA és TACIS nagy részét. 

Humanitárius segély-és válságkezelés (a fejezet 5 százalékát teszi ki). 

Stabilitási Eszköz (makroszintű pénzügyi segítségnyújtás). 

 

Az ötödik fejezet az adminisztratív kiadásokat tartalmazza, melynek egyetlen hiányossága, 

hogy a Bizottság tevékenységének finanszírozását nem ebben a fejezetben, hanem a 

különböző politikák kiadásainál szerepelteti, így az áttekinthetőség elvének érvényesülését 

akadályozza. Az adminisztratív kiadások fedezésére elkülönített források a költségvetés 3%-a, 

tételesen pedig 50 milliárd euró alatt vannak. 

 
                                                
9 Az IPA, vagy másképp az új Előcsatlakozási Eszköz a jelenlegi előcsatlakozási alapokat (PHARE, ISPA, 
SAPARD), a Törökországra vonatkozó előcsatlakozási rendelet alá rendelt eszközöket, valamint a Nyugat-
Balkánra vonatkozó CARDS-ot foglalja magába a tagjelölt és a potenciálisan tagjelölt országok esetében. 
10 Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) célja, hogy a Közösség számára lehetővé 
tegye egy, az Európai Uniót és a nem tagjelölt szomszédos országokat magába foglaló jóléti, stabilitási, 
biztonsági és szoros együttműködési térség kialakítását. 



Külön kiadási fejezetet alkot a Románia és Bulgária számára a 2007-2009 közötti időszakra 

elkülönített költségvetési kompenzáció, melynek célja (hasonlóan a 2004-ben csatlakozó 

tagállamoknak 2006-ig nyújtott kompenzációhoz), hogy a tagság első éveiben nehézkesen 

teljesíthető feltételek miatt bizonyos forrásoktól még eleső legújabb tagállamok nettó 

pozíciója kedvezőbben alakuljon. Az ellentételezés mértéke 800 millió euró. 

 

2.6.2 A 2007-2013-as időszak magyar költségvetésének számai 

 

A 2008-as és már a 2007-es költségvetés is a korábbi évek költségvetéseitől jelentősen eltér. 

Egyrészt mert két uniós pénzügyi keretterv támogatásait foglalja magába, másrészt 2007-től 

nagyságrendekkel megnőhet, eredményes felhasználás esetén a rendelkezésre álló uniós 

fejlesztési források mértéke. 2008-tól már fokozatosan az új keretterv11 alapján elindított 

támogatási programok kifizetései kerülnek túlsúlyba az első Nemzeti Fejlesztési Tervvel 

szemben. A két pénzügyi keretterv időbeli átfedése az n+2 szabály12 miatt óriási feladatot ró a 

hazai lebonyolító intézményrendszerre. A 2008. év az első Nemzeti Fejlesztési Terv 

megvalósításának utolsó éve, jól tükrözi ezt a problémát a 2008-as költségvetésben található a 

Regionális Operatív Programokra (ROP) vonatkozó rész: „Az előirányzatból a 

programperiódus alatt finanszírozott 141 db projektből 42 db projekt zárása húzódik át 2008-

ra. Ezen projektek pénzügyi zárásához szükséges fedezet van betervezve a költségvetésben.” 

 

8. táblázat: ROP projektek a költségvetésben 

Forrás: T/3860. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről 

 

                                                
11 2007-2013 pénzügyi keretterv 
12 n+2 szabály: az Európai Bizottság automatikusan visszavonja a kötelezettségvállalásoknak azt a részét, 
amelyre nem kapott elfogadható kifizetési kérelmet a kötelezettségvállalás évét követő második év végéig, ezért 
az alapoktól származó hozzájárulás ezzel az összeggel csökken. 



A táblázatból látható, hogy a költségvetésben három oszlopban tüntetik fel a forrásokat. A 

bevétel a költségvetés szempontjából az Unióból érkező összeg nagyságát, a támogatás az 

állami önrész mértékét jelenti, és a kettő együtt adja a kiadás teljes összegét. 2007-ben a 

kifizetések említett összetorlódása miatt a második Nemzeti Fejlesztési Terv keretében érdemi 

felhasználás nem történt. Kedvező mértékű változás történt ugyanakkor az állami önrész 

tekintetében, mert jelentős csökkenés állt be. A jelenlegi mérték kb. 25-30 százalék. 

 

A következő táblázatból kiderül, hogy amíg Magyarország befizetési kötelezettsége a 2005-ös 

adatokkal összehasonlítva gyakorlatilag változatlan maradt, addig a bevételi oldal több mint 

háromszorosára növekedett. Jól látható az is, hogy a forrásokat gyakorlatilag az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv, a Kohéziós Alap, illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Program13 tételei teszik ki. Sikeres forrás felhasználás esetén tehát a költségvetésen kívüli 

tételeket is beszámítva az eddigi évenkénti kb. 100 milliárd forintos felhasználási többlet 

helyett immáron ennek a 4-5-szöröse is elérhetővé válik. 

 

9. táblázat: A 2008. évi költségvetési törvényjavaslatban megjelenő és a költségvetésen kívüli 

EU transzferek 

 
                                                
13 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 



Forrás: T/3860. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről 

 

A költségvetés három évre előzetes kitekintést, tervet tartalmaz a kötelezettségvállalás 

mértékére is, ami azt jelenti, hogy adott esetben a kormányzat mekkora összegű kifizetésre 

vállal kötelezettséget. Ez az összeg azonban nem egyezik meg az adott évben ténylegesen 

teljesült kifizetés mennyiségével, hanem a teljesítés mértékének függvényében, lehet 

alacsonyabb (a ciklus elején ez jellemző), illetve magasabb (a ciklus végén).  

 



2.7 Kérdések, feladatok 

 

1. Mi a különbség az abszorpció, a hatékonyság, az eredményesség és a szabályszerűség 

között? 

 

2. Mi a különbség a Nemzeti Fejlesztési Terv, Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új 

Széchenyi Terv között? 

 

3. Mik azok az OP-k és mik az akciótervek? 

 

4. Mi a munkamegosztás az irányító hatóság és a közreműködő szervezet között? 

 

5. Melyek az EU hétéves költségvetésének főbb kiadási tételei (költségvetési sorai)? 

 

 



3. Az EU-s támogatások önkormányzati vonatkozásai 

 

A 2007-2013-as uniós programozási időszakhoz tartozó forrásoknak egyik kitüntetett 

célterülete az önkormányzati beruházások lettek. Így viszonylag nagy támogatási intenzitás 

mellett tudnak a magyar települések egyrészt felújítani, fejleszteni, másrészt ismeretterjesztő 

programokkal, életmód-, életforma és gondolkodásformáló, oktató/nevelő eseményekkel, 

fenntarthatósággal kapcsolatos programokat szervezni a lakosságnak. 

Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni a 2008 őszén kitört pénzügyi és gazdasági 

világválságról sem. Ez nem kerülte el magyar településeket sem, legyen szó akár városról, 

akár faluról. Az amúgy is elszegényedett településeket a válság még inkább arra 

kényszeríttette, hogy visszafogják kiadásaikat, kevesebbet költsenek fejlesztésekre, 

felújításokra, közösségi eseményekre.  

Ahhoz azonban, hogy valamely település továbbra is vonzó maradhasson a településen 

élők és az újonnan érkezők, valamint a befektetők, gazdasági szereplők szemében, folyamatos 

beruházások kellenek, akár a fizikai tőkéről, akár a humán tőkéről van szó. Ez az összeg 

megközelítheti a 11-12 ezer milliárd Forintot is, amelyet nem tudnának önkormányzataink 

maguktól előteremteni, mivel már a forráshiánnyal járó válság előtt is komoly adósságot 

halmoztak fel (megközelítőleg 2000 milliárd Forintos önkormányzati adósságtétellel kell 

szembenézni, ami nem teszi lehetővé a gazdasági mozgástér bővítését önmagunktól). 

Ilyen helyzetben nem maradt más, mint az uniós források felhasználása. Ezért, illetve a 

jövőben várhatóan csak lassan javuló önkormányzati költségvetési helyzet miatt érdemes 

komolyabb figyelmet szentelni az önkormányzati pályázatoknak, amelyek sok tekintetben 

hasonlóak, mint a többi, elsősorban magánvállalkozásoknak kiírt pályázatok. Ugyanakkor 

egy-egy pályázat összeállítása és lebonyolítása sok tekintetben attól eltérő tudást, tapasztalatot 

és szervezést igényel. 

Elsőnként azokat az alapvető eszközöket, projektfejlesztési folyamatokat mutatjuk be, 

amelyek természetesen nemcsak az önkormányzati pályázatoknál jelennek meg, hanem a 

magángazdálkodóknál is. Mégis bizonyos szempontból érdemes itt is megemlíteni, 

megismerkedni ezekkel külön is. Ebben a fejezetben megismerkedünk a SWOT analízissel és 

a PEST analízissel, logframe vagy magyarul logikai keretmátrix lényegével, de érdemes 

átnézni a Projektciklus Menedzsmenthez (PCM) kapcsolódó módszertant is. 

A második részben rátérünk az önkormányzati pályázatok projektmenedzsmentjének 

bemutatására, az ehhez kapcsolódó cash-flow táblázatokra. Ebben a részben bemutatásra 



kerülnek azok a különbségek, amelyek megmutatkoznak az önkormányzati projektek és a 

magánszféra által indított beruházások között.  

Végül kettő esettanulmány elemzést végezzük el. Ezeknél jellegzetesen 

megmutatkoznak azok a problémák, apró finomságok, amelyek jelentéktelenebbnek 

tűnhetnek a pályázati anyag elkészítéséhez képest. Viszont ha elhanyagoljuk, esetleg túl későn 

lépünk a szervezésben (és még azt hisszük, hogy belefér ezen akadályok, problémák 

megoldása a beadási határidőbe), az önkormányzati ügyintézés minden esetben nehézkesebb 

volta miatt jó eséllyel kicsúszunk a határidőkből, és így elképzelhető, hogy az egész 

pályázatunk és munkánk felesleges volt, mert nem teljesítettünk minden, nem hiánypótolható 

feltételt. 

 

3.1. A projektfejlesztés módszertana 

 

Mind a magánszféra beruházásai, mind az önkormányzati beruházások esetén a kezdő 

lépésként meg kell határozni az elérendő célt. A későbbi munkánkat teszi sokkal könnyebbé, 

ha tudjuk, hogy célunkhoz szeretnénk forrást kapni, és nem csupán pénzért pályázunk valami 

olyan cél érdekében, ami vállalkozásunknál, szervezetünknél akár csak kicsit is 

megvalósítható lehet (szerintünk). 

Miután meghatároztuk a célunkat, illetve a célterületet a projektfejlesztésnél, a projekt 

elkészítésénél minden esetben törekednünk kell arra, hogy a projekt célja összhangban legyen 

a pályázati kiírás fő célja(i)val és a pályázattól függően meghatározott részcélokkal. Minden 

esetben érdemes figyelni arra is, hogy a megvalósítandó cél és a pályázati cél egyben 

találkozzon a megbízónk, azaz a projektgazda elképzeléseivel is.  

Érdekes módon ennél a lépésnél előnyünk van akkor, ha önkormányzat vagy 

önkormányzati fenntartású intézmény számára készítünk pályázatot, hiszen ebben az esetben 

kisebb az esélye annak, hogy a pályázati célkitűzésekbe beleerőltessük elképzeléseinket. Az 

önkormányzatok esetben ugyanis jobban lehatárolt a tevékenységi, működési terület, és annak 

megváltoztatása nehezebb, időigényesebb, mint a magánszférában.  

A következő lépésnél figyelembe kell venni az önkormányzat magánszférához 

viszonyított nehézkesebb ügyintézését. Ugyanis a közszférára vonatkozó pályázatoknál 

minden esetben a fenntartónak, tehát magának az önkormányzatnak, illetve annak 

vezetőjének, a polgármesternek az aláírása szükségeltetik az érvényes pályázathoz. Az adott 

település polgármestere, még a legszívélyesebb viszony megléte mellett is szeretné tudni, 



hogy megvan-e pályázatunk teljes dokumentációja. A dokumentációt a polgármesteri hivatal 

átnézi, amihez tehát kész anyaggal kell rendelkezni. Vagyis ennél a lépésnél azt kell 

figyelembe venni, hogy a pályázati határidő előtt legalább három munkanappal készen 

legyünk, hogy azt az önkormányzat, mint (legalábbis) fenntartó szerv áttekinthesse és 

ellenjegyezhesse. Ezzel ajánlott tisztában lenni, mert egész munkánkat tudja romba dönteni az 

a probléma, ha nem tudjuk időben beadni pályázatunkat a projektgazda nehézkesebb 

ügyintézése miatt (ugyanakkor az is igaz, hogy legtöbbször hiánypótolható a fenntartói 

nyilatkozat, de ezt mindig az adott eset dönti el. Irányadásként legyen meg a fenntartói 

nyilatkozat a fent leírtak figyelembevétele mellett.) 

Miután ezeket a kérdéseket és kiindulási pontokat tisztáztuk és egyeztettünk a 

projektgazdával (amennyiben azok nem mi vagyunk), akkor jöhetnek azok a megállapítások, 

amelyek mentén végül is kialakítjuk a projektelképzelésünket, és döntünk, hogy belevágjunk-

e a beruházásba (és természetesen a pályázatba):  

� Miért szeretnénk pályázni, milyen fejlesztést szeretnénk elindítani? 

� Milyen inputokat tudunk a pályázat mellé tenni, illetve milyen inputokat 

szeretnénk beszerezni, amelyeket a pályázat is segít finanszírozni? 

� Mikor kívánjuk megvalósítani a beruházást? Ebben az esetben nemcsak azt kell 

eldönteni, hogy mikor indítjuk el a projektet, illetve várhatóan mikor fog az 

lezárulni, hanem azt is, hogy milyen ütemezés mellett kívánjuk megvalósítani a 

programot. 

� Az egyik legfontosabb kérdés minden pályázatnál a finanszírozás megoszlása. Itt 

figyelembe kell venni, hogy nemcsak az önrész biztosítását kell előteremtenünk, 

amely önkormányzati projektek esetében képviselőtestületi döntéshez kötött, 

hanem az úgynevezett cash-flow ütemezést is össze kell állítani figyelembe véve 

a pályázó folyamatos finanszírozási képességét. Vagyis azt, hogyan is alakul a 

pénzmozgás, az egyes időszakokban (negyedéves, havi, vagy akár kéthetes 

bontásban is) mekkora és milyen fedezetű, hátterű összeg áll majd rendelkezésre 

a megadott bankszámlán. 

� Mivel ebben a részben kiemelten az önkormányzati, azaz közösségi tulajdonú és 

ilyen projektgazda-háttérrel rendelkező pályázatokat vesszük górcső alá, ezért 

hangsúlyozottan kell kezelni a kedvezményezett célcsoportok összetételét is. 

Pontosan tisztában kell lennünk azzal, hogy a fejlesztés kinek, milyen újdonságot 

fog hozni. Mint a többi uniós társfinanszírozásban megvalósult projektnél, itt is 

ügyelni kell arra, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számára milyen 



újdonsággal rendelkezik a projektünk, így kiemelten kezelendő a nők, a 

fogyatékkal élők és a cigányság helyzetének változtatása a projekt 

megvalósulását követően. 

� Természetesen ennél a típusú pályázati rendszernél sem elhanyagolandó kérdés a 

„hol fog megvalósulni a projekt”. Hiszen egy önkormányzat, amely a viszonylag 

fejlett Közép-magyarországi Régióba tartozik kisebb közösségi forrással 

számolhat (és értelemszerűen magasabb önrésszel), mint például egy település a 

Dél-Dunántúlon vagy az Észak-alföldi Régióban. 

Ha ezeket a kezdeti kérdéseket tisztáztuk magunkban, és a projektgazdával is 

átbeszéltük nagyvonalakban a pályázat lehetséges kimeneteleit, akkor belefoghatunk a projekt 

előkészítésébe: a pályázat megírásába, a szükséges dokumentumok, mellékletek beszerzésébe, 

a pályázathoz kapcsolódó háttéranyagok elkészítésébe. Ennek első lépése a Projektciklus 

Menedzsment kialakítása. Ezzel foglalkozik a következő alfejezet. 

 

3.1.1. Projektciklus Menedzsment 

 

A Projektciklus Menedzsment (angolul: Project Cycle Management, továbbiakban 

PCM) azért született meg, és azért szereti kérni és alkalmazni az uniós források felett is 

rendelkező Európai Bizottság, mert korábban, az 1990-es évek első felében, az uniós 

társfinanszírozással létrehozott projektek gyenge eredménnyel zárultak. A Bizottság szerint 

ennek egyik döntő oka volt a gyenge előkészítettség, a nem átgondolt koncepció, amely 

inkább a lehetőségekhez képest közvetlen pénzszerzésre, semmint a projekt hosszú távon is 

fenntartható működésére figyelt. A korábbi projektek gyengébb tulajdonságaihoz vagy 

sikertelenségéhez tartozott az is, hogy bizonytalan stratégiai keretek között fogalmazták meg 

a programokat. Kimondottan gyenge volt a helyzetértékelés, nem derült ki, hogy pontosan 

mire is kíván akár egy adott régió, akár egy bizonyos pályázó forrást szerezni. Szintén gondot 

okozott, hogy ebből a forrásból milyen eredményeket vár és pontosan milyen előrehaladás 

mentén a pályázó. Nem egyszer előfordult az is a kilencvenes években, hogy elnagyolt, vagy 

nehezen számszerűsíthető, ezért nehezen is számon kérhető mutatókat vállalt a projektgazda. 

Ha ezek mégis elfogadható módon kerültek feltüntetésre a pályázat során, akkor még mindig 

nagyon kevesen figyeltek oda olyan külső, elsősorban negatív hatások, sőt sokkok szerepére, 

amely esetén a projektgazdának nem volt  „B” terve.  



E problémák kiküszöbölésére kell tehát alkalmazni a PCM módszert, amely megmutatja 

mind a projektgazdának, mind a pályázatokat elbíráló szervezeknek, ha valamely pályázatban 

logikai akadály merülne fel. 

Ha definíciószerűen próbálnánk megadni a PCM jelentőségét, akkor a következőt 

állíthatjuk:  

„A PCM általános, szabványos elvek, módszerek és szabályok gyűjteménye, amely 

lényegében egy "kényszerpályát" jelenít meg a program és projektkészítők, illetve a pályázók 

számára a támogatási források megszerzésének és felhasználásának folyamatában.” (Kovács, 

2006.). 

A PCM nevében benne van a „ciklus” szó, amely valóban egyes időszakokra bontja a 

pályázati folyamatot. Az egyes ciklusok rendre követik egymást, méghozzá egy kört alkotva. 

Vagyis az utolsó ciklus egyben az általunk választott első ciklus előtti időszak is. Ezek tehát a 

következők: programozás � koncepció, illeszkedés � tervezés � finanszírozás � 

megvalósítás � értékelés � programozás � …. 

Most nézzük egyesével a ciklusokat: 

1. Programozás: ebben a ciklusban az országos, regionális és/vagy szektorális 

felmérések, elemzések készülnek. Ezekből az elemzésekből több következtetést 

is le tud vonni a projektgazda a sikeres pályázathoz. Ezeket érdemes beemelni a 

pályázat elkészítése közben. Itt egy pillanatra visszakanyarodunk a fejezet 

elejéhez, amikor arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a kiírás célját össze kell 

egyeztetnünk a pályázatunk céljával, amely végső soron ezt a folyamatot jelenti.  

2. Koncepció, illeszkedés: Ahogyan a neve is mutatja, olyan programelképzelést 

kell összeállítanunk, amely megfelel, azaz „illeszkedik” az adott operatív 

programhoz. A koncepció kidolgozásánál – kiemelten az önkormányzati hátterű 

projekteknél – ajánlott végiggondolni, hogy kikkel fogunk együttműködni, 

ki(k)nek készül a projekt, azaz folyamatos és intenzív egyeztetés a 

célcsoportokkal. Vagyis második lépésben az illeszkedés mellett a projekt 

célkitűzéseit, elképzeléseit kell rögzítenünk, és ezeket a gondolatokat meg kell 

vitatni a potenciális érintettekkel is. 

3. Tervezés: ha megvan a koncepciónk, megvizsgáltuk annak illeszkedését, akkor a 

következő lépésben a részletes, előzetes tervezést kell elkészíteni. Ez lesz a 

részletes Megvalósíthatósági Tanulmány. A Megvalósíthatósági Tanulmány 

(rövidítése MT) tartalmazza a pályázatunk pontos leírása mellett a környezeti 

hatástanulmányokat, a fenntarthatóság több szempontból való megközelítését, a 



célcsoportok számára a pályázat hasznosságát. Nagyon fontos, hogy a 

Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza azokat a mérőszámokat, 

indikátorokat, amelyek mentén pontosan bemutatható -  majd a pályázat 

megvalósítását követően a fenntartási időszakban számon kérhető a 

projektgazdától -  a felelősségteljes forrásfelhasználás, gazdálkodás vagy akár a 

társadalmi felelősségvállalás is. 

4. Finanszírozhatóság: a projekt finanszírozhatóságában - általánosságban - azt 

kell megvizsgálnunk, hogy a projekt milyen módon tudja folyamatosan fedezni a 

kiadásait, kötelezettségeit. Egyelőre annyit bocsátunk előre, hogy ebben a 

fázisban kell a cash-flow táblázatot alaposan és részletesen megtervezni. 

Másrészről azt is vizsgálni kell, hogy a projekt új hozzáadott értéke megfelelő-e, 

eléri a kívánatos, a pályázatban megjelölt és elvárt minimális küszöbértéket. Itt is 

fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy az önkormányzati projekteknél – 

amelyek magas támogatási intenzitással rendelkeznek – sokszor nehéz 

forintosítva kifejezni a pozitív nettó jelenértéket, mint a megtérülés egyik 

legfontosabb mérőszámát.  

5. Megvalósítás: ez a szakasz a magyar pályázati rendszerben legtöbbször és 

projektmérettől függően 6-24 hónap, a szerződéskötéssel vagy a támogatói okirat 

kézhezvételével kezdődik. Ezt követően legtöbbször az előleg lehívására kerül 

sor (amely a megítélt támogatás 25 százaléka lehet, és amellyel el kell számolni 

a következő hat hónapban). A megvalósítás időszakában folyamatosan 

biztosítanunk kell a lehető legnagyobb mértékű transzparenciát, azaz 

átláthatóságot, nyomon követhetőséget. Be kell nyújtanunk a projekt 

előrehaladási jelentéseket (PEJ) és az adott időszakban összegyűjtött számlákat, 

szerződéseket, bizonylatokat. A beruházás végén záró projektjelentést kell 

készítenünk (ZPEJ). Ezek mind hozzátartoznak egy uniós társfinanszírozású 

pályázat megvalósításához függetlenül attól, hogy az a magánszektorban vagy az 

önkormányzati/közszférában valósult-e meg. 

6. Értékelés: az utolsó szakaszban a pályázat közreműködő szervezete, jellemzően 

valamilyen minisztériumi háttérintézmény, tapasztalatokat von le és értékeli az 

elért eredményeket a már megvalósult és a fenntartási időszakban lévő projektek 

esetében. Ezekre a tapasztalatokra építve képes az adott szervezet, ügynökség a 

következő hét éves európai uniós programozási időszakra elkészíteni a 

következő operatív program tervét, amely új, jó esetben jobb, pontosabb célokat 



fogalmaz meg és elősegíti az uniós források eredményesebb felhasználását. 

Ehhez azonban pontos ismeretekkel kell rendelkeznie az aktuálisan kifutó 

pályázatok eredményeiről, úgynevezett outputjáról. 

Mint látjuk, a PCM nem csak az egyes projekteknél jelent használható segédeszközt a 

tervezésben és kivitelezésben, de egy egész operatív programot is a PCM alapján építenek fel. 

A következő alfejezet megszakítja a PCM teljeskörű vizsgálatát, mert beékeljük az alapvető 

PCM ismeretek és a logikai keretmátrix közé az úgynevezett SWOT analízist. Ennek az a 

magyarázata, hogy mielőtt a pályázatunk elkészítésének nekifognánk, érdemes körüljárni a 

SWOT elemzés által nyújtott információhalmazból nyerhető eredményeket. A pályázatírás 

során így könnyebben, egységesen tudjuk összeállítani a logikai keretmátrixot is és 

elkerülhetjük a felesleges duplikálásokat. 

 

3.1.2. SWOT analízis 

 

A projektfejlesztés következő lépéseként ajánlott tisztában lenni a projektünk, valamint 

szervezetünk és a szervezethez kapcsolódó önkormányzat erősségeiével, gyengeségeiével, 

lehetőségeivel és veszélyeivel, vagyis ajánlott elkészíteni az úgynevezett SWOT analízist (a 

SWOT mozaikszó az angol rövidítésből jön: Strengths – erősségek, Weaknesses – 

gyengeségek, Opportunities – lehetőségek, Threats – veszélyek). Ezt a fajta elemzést akkor is 

érdemes elkészíteni, ha a pályázat nem kéri kifejezetten, mivel az összeszedett jellemzők 

alapján sokkal strukturáltabban fogjuk látni, hogy az adott pályázatban milyen szempontokat 

érdemes körüljárnunk, amelyekkel esetleg korábban még nem számoltunk. 

Fontos tudni, hogy eltérően a magánszféra beruházásaitól, az önkormányzati 

projekteknél a profittermelő képesség nem igazán releváns (nem véletlen, hogy 90-95-100%-

os támogatási intenzitásúak a pályázatok). Ebből fakadóan és értelemszerűen nem elsődleges 

cél a SWOT analízis során a haszon-termelőképesség kiemelése. Sokkal inkább cél, hogy a 

megmutassuk a pályázat eredményeinek jövőbeni tartósságát, amelyek a legtöbbször a 

lakosság életszínvonalának emelését és/vagy a lakókörnyezet jobbítását és a komfortérzet 

növelését jelenti. Másrészről az önkormányzat vagy önkormányzati fenntartású intézmény 

szintén több pályázattal találkozhat akkor is, ha a humán erőforrás fejlesztését tűzte ki célul. 

Ezekben az esetekben sem könnyű kimutatni a fenntarthatóság gazdasági-pénzügyi 

vonatkozásait, hiszen például egy átképzés során az új munkahely betöltése és a munkából 

származó értékteremtés, illetve ellentételezésként kapott pénz nem, vagy nem feltétlenül az 



önkormányzati érdekeltségben csapódik le közvetlenül. Éppen ezért a közvetett 

eredményekre, lehetőségekre kell a hangsúlyt helyezni. 

A SWOT analízis során mi is jöhet szóba a különböző szintű önkormányzati 

rendszereket tekintve? 

 

Strengths – erősségek: a legtöbb település esetében igaz, hogy három szempontból 

legalább eggyel rendelkezik: infrastrukturális fejlettség, humán erőforrás magas vagy 

viszonylag magas minősége és az adott vidék valamilyen szempontból tekintett 

idegenforgalmi vonzereje. Az első kettő inkább jellemző a városokra, amelyek közül a humán 

erőforrás fejlettsége specifikusan az embereket jobban vonzó nagyobb városi környezet, 

agglomeráció erőssége. A turisztikai látványosság és vonzerő – önkormányzati pályázatok 

szempontjából – a vidéki településekre kiemelten igaz.. E három szempontból tehát érdemes 

pályázatunknak megfelelően legalább egyet megemlíteni az erősségek felsorolásánál és azt 

bővebben körüljárni.  

Az erősségek között ezen kívül még szerepelhetnek a hagyomány és tradíció megőrzése, 

felelevenítése, amely egy-egy kisebb település, elsősorban a falvak számára jelenthet új 

munkahelyeket akár a tercier/szolgáltatás szektorban.  

De ebbe a kategóriába tartozik a diákok, mint a jövő generáció számára már működtetett 

iskolán kívüli tanórák, szakkörök célcsoportja, amelyek készségfejlesztéssel, értelmes és 

hasznos elfoglaltsággal mutatják be egy térség már meglévő értékteremtő erejét.  

Megemlíthetjük a környezetvédelemre vonatkozó eddig elért eredményeinket, amelyek 

minden uniós pályázat szemszögéből nézve fontos értékelési kritériumot jelentenek. Az 

egyszerű szelektív hulladékgyűjtéstől és/vagy esetleges háztáji újrahasznosítástól kezdve a 

fejlett technológiát alkalmazó települési megújuló energiaforrás előállításig és felhasználásig 

minden szóba jöhet.  

Hangsúlyoznunk kell, hogy ez az összefoglaló nem tud minden szempontot felsorolni, 

hiszen Magyarország közel 3200 településének és 175 kistérségének teljes körű ismerete nem 

elképzelhető. Ugyanakkor a fenti szempontok szinte kivétel nélkül minden esetben 

előfordulhatnak. 

 

Weaknesses – gyengeségek: mivel ez a kategória ellentéte az Strengths – erősségeknek, 

ezért szintén a fent felsorolt három nagy szempontot érdemes itt is megemlíteni, amely ebben 

az esetben – értelemszerűen – nincsen meg, vagy alul fejlett az adott településen. A 



gyengeségeket akkor érdemes erősen és határozottan kiemelni, ha az adott pályázat ezekre a 

problémákra jelentene megoldást.  

Mindemellett azt is érdemes megemlíteni a pályázati dokumentáció összeállítása során, 

hogy miért is tekintjük gyengeségnek az általunk megnevezett tulajdonságot. A SWOT 

analízisben szereplő felsorolást a megvalósíthatósági tanulmányban tudjuk pontosan kifejteni 

és megmagyarázni (erre a pályázati adatlapon is van lehetőség, ám ott a karakter-korlátozás 

miatt nem tudjuk részletesen leírni az indoklást).  

Az erősségekkel szemben ugyanakkor ajánlott nem minden gyengeséget felsorolni. 

Ahogyan már említettük érdemes a pályázat által érintett gyengeségekre fókuszálni, illetve a 

három nagy kategóriát érinteni, mivel saját nyerési esélyeinket csökkentenénk, ha az 

erősségekhez képest egy nagyon hosszú (és felesleges, nem releváns) listát készítenénk. 

 

Opportunities – lehetőségek: ebben a részben azokat a tulajdonságokat kell 

felsorolnunk, amelyek a jövőben létrejövő vagy jó eséllyel létrejövő erősségek. Érdemes 

odafigyelni, hogy az általunk bemutatott lehetőségek milyen időtávon jelentkezhetnek, azaz 

ajánlott szétbontani a lehetőségeket, mint potenciális pozitívumokat rövid – közép - hosszú 

távra (rövid táv azt jelenti, hogy maximum 1 év alatt bekövetkezik, közép távon ez 1-5 év 

távlatában igaz, míg a hosszú távnál az 5 évnél nagyobb idősíkra vonatkozó és ezen idősíkon 

realizálódó eredményeket tüntessük fel). Fontos, hogy a lehetőségeknél már vegyük 

figyelembe az adott és elnyerni kívánt pályázat által teremtett eredményeket, pozitívumokat. 

  

Threats – veszélyek: ahogyan a gyengeségek ellentéte az erősségeknek, úgy a veszélyek 

ellenpólusa a lehetőségeknek. Ebben a negyedik kategóriában szedjük össze azokat a 

jövőbeni, jellemzően negatív várakozásokat, amelyek elsősorban akkor következnek be, ha a 

pályázat nem valósul meg. Vagyis, az önkormányzati projektek esetében hívjuk fel a 

figyelmet arra, hogy mi történik akkor, ha nem nyerünk forrást elképzeléseinkhez. Ez miért és 

mennyivel veti vissza a jövőbeni fejlődés képességét településünknek. Hogyan változik 

(negatív irányba) településünk megítélése akár a lakosság, akár a tőkevonzó, 

munkahelyteremtő stb. képesség szempontjából, ha nem sikerül a tervezett fejlesztés. 

Érdemes a veszélyeknél szintén megkülönböztetni a rövid, közép és hosszú távot aszerint, 

hogy milyen hátrányt szenvedünk el. Hosszú távon már stratégiai hátrányba kerülhet 

térségünk, önkormányzatunk a többi önkormányzattal szemben. Ez a rivalizálás sokszor 

földrajzi értelemben vett közelségen alapul, ahol jól látható, tapasztalható az egyes 

települések közötti fejlődésbeli különbségek. De szektorális különbségek is megemlítendőek, 



hiszen a földrajzi értelemben vett távolság ellenére az azonos szektorban tevékenykedő 

települések között is hosszú időre eldőlhet az erőegyensúly, ha valamelyik település nem 

pályázik, vagy beadott projektelképzelései rendre veszítenek. Példaként említhetjük a 

gyógyturizmust, amely esetben, ha a nyugati határszélhez tartozó Bük község, a Balaton 

Régióban elhelyezkedő Hévíz, Csisztapuszta, Igal stb. illetve az Északi-Középhegység 

lábainál elnyúló Egerszalók közül valamelyik rendre kevesebb forráshoz jut és emiatt 

elkerülik a turisták, akkor az hosszú távon olyan hátrányt jelent(het) a településnek, amelyet 

nem tud majd leküzdeni a jövőben. Ezeket a jövőbeni kifutásokat is érdemes feltüntetni a 

SWOT analízisben.  

AJÁNLÁS: a SWOT analízis elkészítésekor általánosságban az Erősségek táblában több 

legyen a pozitívum, mint a Gyengeségeknél a negatívum. Érdemes egy adott környezet, 

szolgáltatás, humán erőforrás stb. már meglévő és vonzó jelenlétét részletesen bemutatni. 

Hasonlóan járjunk el a „lehetőségek” esetében is, amely során hívjuk fel a bírálók figyelmét, 

hogy sikeres pályázat esetén milyen sok megvalósuló pozitív eredményt tudnánk elérni. 

AJÁNLÁS: ne felejtsük el a „lehetőségek” és „veszélyek” rovatokban megnevezni azt 

az idősíkot, amely mentén mi várjuk a pozitív vagy negatív hatásokat a projekttel 

kapcsolatban, ugyanakkor ne fűzzünk hozzá (legalábbis ne ebben a részben) megoldási 

javaslatokat! 

AJÁNLÁS: A SWOT analízist úgy kell elkészíteni, hogy az teljes körűen kiterjedjen 

minden pályázati partnerre is. Természetesen ez a tanács kiemelten igaz akkor, amikor több 

partner konzorciumban indul egy tenderen. 

 

3.1.3. PEST-analízis 

 

Az átfogóbb jellegű elemzést nem csak a SWOT-analízis módszertanával tudjuk 

elkészíteni. Kevésbé gyakori, de legalább olyan hasznos információkat közöl az úgynevezett 

PEST-analízis is. A mozaikszó a „politikai tényezők”, „gazdasági tényezők”, 

„szociokulturális tényezők” és a „technológiai tényezők” fogalmak kezdőbetűiből tevődnek 

össze. 

A PEST-analízis tehát más módon, horizontálisan vizsgálja egy adott projektnél a 

felmerülő pozitívumokat és negatívumokat. Nem választja el azokat előnyökre (erősségekre, 

lehetőségekre) és hátrányokra (gyengeségekre és veszélyekre), hanem más szemszögből 

nézve ad lehetőséget arra, hogy ezen tulajdonságokat egyszerre közöljük a PEST-analízis 



elkészítése során. Ugyanakkor az is igaz, hogy a PEST-elemzés a SWOT-nál nehezebben tud 

megkülönböztetni időbeni változásokat. Vagyis nem képes arra, hogy a rövid, közép és 

hosszú távú változásokat megkülönböztessen.  

A PEST-elemzés nagyon hasznos lehet, ha nagyobb volumenű és így megvalósításában 

is hosszabb távú beruházásról van szó, mivel a PEST-analízis inkább az átfogóbb, 

makrogazdasági változásokat képes előre jelezni. A következőkben vegyük sorra, mi is 

kerülhet bele a PEST-elemzés egyes alegységeibe. Minden esetben legyünk figyelemmel arra, 

hogy a projekt szempontjából releváns szempontokat soroljunk fel, gondoljuk végig, hogy az 

egyes területeken tapasztalható meglévő szabályok, folyamatok, szokások stb. magát a 

pályázót, hogy érintik! 

Politikai tényezők (political:) a kormányzat stabilitása és ezen keresztül a meghozott 

törvények és jogszabályok várható élettartalma. Mennyire kiszámíthatóak a kormányzati 

intézkedések hosszabb távon. De ebbe a kérdéskörbe tartozhatnak az adózási szabályok és 

azok tartóssága, versenyjogi és környezetvédelmi jogszabályok vagy a foglalkoztatásra 

gyakorolt jogi eszközök is. Egyszóval minden olyan – elsősorban – gazdaságpolitikai döntés, 

amelyet a kormányzat alakít ki és a projektet is és a projektgazdát is érdemben tudja 

befolyásolni. 

Gazdasági tényezők (economic): Mivel alapvetően a makrogazdasági hátteret kívánjuk 

bemutatni, ezért a nagyobb összefüggésekre kell koncentrálni. Ebben segítségünkre lehetnek 

az egyszerűbb, és könnyebben elérhető adatok, mint a GDP vagy GNP mutatók, de ide 

tartoznak a foglalkoztatottságot jelző, illetve vele párhuzamosan a munkanélküliséggel 

kapcsolatos tudnivalók is. Mivel egy ország gazdasági folyamataira erős hatást gyakorol a 

fizetési mérlegek változása, így ezt is célszerű a PEST-elemzés során feltüntetni. 

Természetesen a befektetői hangulatot nem csak a folyó fizetési mérlegek határozzák meg, 

hanem a monetáris politikát tekintve röviden elemzni kell az infláció, a kamatláb nagyságát is. 

Sőt, akár az üzleti ciklusok, a fizetőképes kereslet is szóba jöhet. Tehát minden olyan 

gazdasági mutató bemutatható és bemutatandó a PEST-analízis során, amelyről úgy 

gondoljuk, hogy hatással lesz a projekt végkimenetére. 

Szociokulturális (vagy társadalmi) tényezők (social): Ebben az esetben természetesen a 

népesség mennyiségi és minőségi jellemzői a legfontosabbak, de nem kizárólagosak. Itt is azt 

kell megvizsgálnunk, hogy a pályázatunkra ezek a tényezők miként hatnak. Vagyis milyen 

befolyással bírnak a népesedéi folyamatok, az iskolázottság mértéke, a társadalmon belüli 

jövedelmi egyenlőség vagy szakadék. Akár olyan tényezők is beleférnek, mint az életmód, 

társadalmi mobilitás vagy a család, mint társadalmi egységgel szembeni hozzáállás. 



Technológiai tényezők (technological): Végül meg kell említeni a technológiai 

tényezőket, amelyek természetesen szignifikáns kapcsolatban állnak az oktatás minőségével. 

Hogy mégis célszerű kiemelni a technológiai színvonalat a többi, a humán erőforrás 

minőségét mutató tényező közül, annak az a magyarázata, hogy akár már meglévő magas 

termelési színvonalat és termelékenységet biztosító versenyelőnnyel bír az adott gazdaság, 

vagy új technológia megjelenése esetén ezt a versenyelőnyt meg tudja szerezni. Éppen ezért 

érdemes vizsgálni az elemzés során a K+F ráfordítások mértékét valamilyen viszonyszám 

értelmezésében. Ehhez hozzátartozhat a kormány fejlesztés politikája, amely ugyanakkor 

kisebb részterületeket is megvizsgálhat: infrastrukturális ellátottság, szélessávú internet 

lefedettsége, a szabadalmak száma. A technológiai tényezőknél lehet még megemlíteni a 

technológiai transzfer sebességét, a multinacionális vállalatok megjelenésének gyakoriságát, 

speciális képzési technikák alkalmazását (kéttannyelvű oktatás alkalmazása), vagy akár a 

technológiai változás sebességét is. 

AJÁNLÁS: A PEST-analízis tehát nem csak egy-egy vállalatra, hanem a teljes iparágra 

ható gazdasági tényezőket tudja kezelni. Pontosabban megfogalmazva: a PEST-elemzés a 

vállalat tágabb környezetének a vizsgálata.  

 

Most térjünk vissza a PCM-hez, annak is egyik legfontosabb eszközkészletéhez, a 

problémafa és célfa módszerhez és a logikai keretmátrixhoz. 

 

3.1.4. Problémafa 

 

Először tekintsük át a problémafa – célfa használatát, értelmét, miért is hasznos ez a 

pályázat számára? Természetesen a magánszférába tartozó projektgazdák számára is ajánlott 

ez a módszertan, de kiemelten lehet és érdemes is használni a problémafa módszert az 

önkormányzati hátterű pályázatoknál.  

A problémafa elemzés lényege, hogy meghatározza a pályázat létrejöttének ok-okozati 

összefüggését (Vörös, 2005, 40.old). Vagyis felmérje az önkormányzat (vagy az 

önkormányzat megbízásában a pályázatíró), hogy valóban szükség van-e arra a pályázatra, 

amelynek keretei között nyerhet támogatást annak megvalósításához. A legtöbb, közszféra 

számára kiírt tender el is várja a pályázótól, hogy készítsen felmérést a környezetében, illetve 

azon a területen, amit a pályázat kijelöl, hogy van-e igény, fogadókészség a pályázat 

megvalósulására és fenntartására. A felmérésnek ki kell(ene) azt is deríteni, hogy miért fontos 



a célcsoportok számára a pályázat sikeressége, valamint mit várnak a projekttől, hogyan javul 

az ő életszínvonaluk a sikeres megvalósítást követően. Azt is fel kell mérni, hogy e csoportok 

tagjai mivel tudnak hozzájárulni a közös sikerhez. 

A problémafánál olyan egyszerűbb eszközökkel is alá lehet támasztani a felmérésünket, 

mint különböző statisztikai adatbázisok, kérdőíves gyűjtés (amelynek célszerű 

feleletválasztósnak lennie), vagy az árnyaltabb eredmény elérése végett akár interjúkat, 

terepszemlét is tarthatunk.  

 

3.1.5. Célfa 

 

A problémafa eredményének birtokában már elkészíthetjük a célfánkat. Ez a problémák 

megfogalmazásából és a pályázati keretrendszer által engedett mozgásterület határai között 

lehetővé teszi, hogy valamilyen kedvező választ adhassunk a felmérés – feltehetően - negatív 

eredményére, hiszen ezt a helyzetet kívánjuk megszüntetni. Már most, a logikai keretmátrix 

tényleges elkészítése előtt gondoljunk arra, hogy céljainkat milyen mutatók mentén fogjuk 

tudni megvalósítani, milyen mértékegységekben kívánjuk a monitoring időszakban 

bizonyítani, hogy a kiíró szerv részéről megfelelő döntés volt pályázatukat nyertes projektnek 

minősíteni és támogatni azt.  

Még egy lépésre szenteljünk figyelmet, amely a logikai keretmátrix elkészítésében tud 

segítségünkre lenni: a célokat és a hozzá rendelt indikátorokat ajánlatos különböző időtávok 

függvényében kezelni. Azaz közvetlen célok meghatározása mellett fordítsunk időt arra is, 

hogy átgondoljuk, pályázatunknak milyen hosszú távú céljai lesznek: nem csak közvetlen, de 

közvetett céljak is szóba kerülhetnek itt. Valamint a legvégén azt is határozzuk meg, hogy 

ezen célok megvalósulása hogyan tudja segíteni az adott pályázati kiírást is tartalmazó 

operatív programot. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a döntéshozók is csak olyan 

programot fognak támogatni, amelyek az átfogó operatív programok célkitűzéseivel is 

találkoznak (hiszen ne felejtsük el, hogy e programoknak is teljesítési kötelezettségük van az 

Európai Bizottság és a Strukturális Alapok irányába). 

Ha mindezeket tisztáztuk a projektgazdával is, elkészítettük a felméréseket és 

átgondoltuk a céljaink megvalósulása során keletkezett eredményeket, akkor elkészíthetjük a 

logikai keretmátrixot. 

 

 



Problémafa – célfa minta 
 
 
Témák  
 
 
 
 
Prob- 
lémák 
 
 
 
 
 
Főbb 
Prob- 
lémák 
 
 
Fő cél- 
kitűzés 
 
 
Priori- 
Tások 
 
 
 
 
 
Intéz- 
kedések 

 

 

A pályázat főbb témái, amiről 
az fog szólni. 

A pályázat főbb témái, amiről 
az fog szólni. 

A 
problémák 
részle-
tezése az 
adott 
témában. 

A 
problémák 
részle-
tezése az 
adott 
témában. 

A 
problémák 
részle-
tezése az 
adott 
témában. 

A 
problémák 
részle-
tezése az 
adott 
témában. 

A részletes problémák 
összefoglalva egy nagyobb 
egységben. 

A részletes problémák 
összefoglalva egy nagyobb 
egységben. 

Átfogó célmegnevezés, amely összegzi a főbb problémákat 
és arra ad válaszokat. Stratégiai szemléletmód. 

A célkitűzés(ek) lebontása 
konkrétabb egységekké, 
amikhez intézkedéseket 
rendelünk.  

A célkitűzés(ek) lebontása 
konkrétabb egységekké, 
amikhez intézkedéseket 
rendelünk.  

Az egyes 
prioritások 
konkrét, 
több 
eszközt és 
módszer-
tant 
alkalmazó 
megvaló-
sítása. 

Az egyes 
prioritások 
konkrét, 
több 
eszközt és 
módszer-
tant 
alkalmazó 
megvaló-
sítása. 

Az egyes 
prioritások 
konkrét, 
több 
eszközt és 
módszer-
tant 
alkalmazó 
megvaló-
sítása. 

Az egyes 
prioritások 
konkrét, 
több 
eszközt és 
módszer-
tant 
alkalmazó 
megvaló-
sítása. 



3.1.6. Logikai keretmátrix  

 

A PCM legfontosabb eszköze a logikai keretmátrix (logframe), amely egyfajta 

kényszerpályát jelent, előre kijelölt út alapján segíti, vezeti a projektgazdát abban, hogy 

milyen stratégiai, közép és rövid távú céloknak és eredményeknek kell megfelelnie a pályázat 

elkészítése során. A keretmátrix egy célrendszer összegzés, amely táblázatba foglalja a 

projekt sikerességét bemutató mérőszámokat, illetve azokat a külső hatásokat, amelyek 

bekövetkezésekor a projekt várható hasznossága, eredményessége változni fog. Ez egyben 

iránymutatás arra is, hogy átgondoljuk, ezekben a külső hatások által vezérelt helyzetekben a 

projekt hogyan tudja majd teljesíteni az indikátorok által is tükröződő vállalásokat. 

A keretmátrixot kettőféleképpen kell tekintetni, ami természetesen „mátrix jellegéből”, 

azaz általános táblázati tulajdonságaiból ered. A táblázat első függőleges oszlopa teszi 

lehetővé, hogy a különböző idősíkokban, a várható eltérő eredményeket összegezzük. A felső 

sorban a mutatókra (indikátorokra) épülő eredményességet és a kockázatok kezelését kell 

átgondolnunk. 

A táblázat kitöltésekor a 4×4-es rendezésben a következőkre kell figyelnünk: 

� A függőleges sík mentén az okozati összefüggések jelennek meg. A várható és 

előre számítható jövő mellett ugyanakkor arra is fel kell készülnünk, hogy mi 

történik váratlan, vagy kezelhetetlenül erős külső sokkhatáskor; ezekben az 

esetekben milyen esélye van a projektmenedzsmentnek elhárítani a projekt előtt 

tornyosuló akadályokat, vagy legalább tompítani azok negatív hatásait. 

� A vízszintes síkon az indikátorok eredményességét, mérhetőségét mutatjuk be.  



Az alábbi táblázat jól mutatja, hogyan, milyen módon követve kell összeállítanunk a 

logikai keretmátrixunkat: 

1. 

Leírás 

2. A sikeresség mutatói 

(indikátorok) 

3. 

Mutatók forrása 

4. 

Külső 

feltételek 

1. Stratégiai célok 
Hatásmutatók   

2. Projekt cél 
Eredménymutatók   

3. (Elvárt) 

Eredmények 

Eredmény/output 

mutatók 
  

4. Tevékenységek 
Eszközök Költségek, ráfordítások  

 
 

 
Előfeltételek 

 

Ahogyan a nyilak is mutatják, a logikai keretmátrixot a kisebb egységektől, és az időben 

előbb felmerülő tevékenységektől, valamint ráfordításoktól kezdve kell összeállítani. Azért 

fontos így gondolkodnunk, mert első ránézésre viszonylag könnyű lenne egy-egy 

fejlesztésnek megmondani a nehezen számszerűsíthető, ám jól hangzó hosszú távú hatásait. 

Ebben a helyzetben könnyű figyelmen kívül hagyni a közvetlen eredményeket és 

költségráfordításokat, amelyek ugyanakkor döntően befolyásolják a projekt végkimenetelét.  

AJÁNLÁS: a logikai keretmátrixot úgy állítsuk össze, hogy a pályázat leadása előtt 

néhány nappal, amikor a projekt-előkészítés során a legtöbb dokumentum már 

rendelkezésünkre áll, akkor a logikai keretmátrixot még egyszer összevethessük a pályázatban 

vállaltakkal. Fontos, hogy ne legyen eltérés a mátrixban feltüntetett és a pályázati anyagban 

leírtak között.  

AJÁNLÁS: önkormányzati projekteknél a logikai keretmátrix kiemelt szerepet kaphat. 

Mielőtt ugyanis a pályázó, vagyis a polgármester aláírja a nyilatkozatokat és a pályázati 

adatlapot, vagy mint fenntartó nyilatkozik a pályázati anyag teljes körű támogatásáról, előtte 

igyekszik azt minél mélyebben és szélesebb körben megismerni. Ezért fontos számára, hogy 

olyan egyszerűen áttekinthető anyagok készüljenek, amelyeket gyorsan és érthetően elemezni 

tudnak. De olyan is többször előfordulhat, hogy be kell bemutatni és elmagyarázni a projekt 

előkészítését és megvalósítási kimeneteleit az adott település képviselőtestületének. Ezért 



tehát érdemes a logikai keretmátrixot jól és alaposan átgondolni, mert viszonylag könnyen és 

érthetően lehet prezentálni. 

 

3.2. Külső hatások 

 

Kiemelten kell kezelni a külső hatások, kockázatok kérdését. Ezt pontosan a 2008-ban 

kitört pénzügyi és gazdasági világválság mutatta meg, de kisebb, akár az időjárás által 

befolyásolt változások is érinthetik projektünket. A külső hatások semlegesítése kötelezően 

bemutatandó része a pályázatnak. A logikai keretmátrixból következtethetünk, illetve a mátrix 

segít minket ezeknek a meghatározásában. 

A külső sokkok kétféle módon jelentkezhetnek a projekt élettartalma során:  

� A megvalósítás időszakában és a 

� A fenntartás időszakában. 

A megvalósításnál a következőket gondoljuk végig: mi történik, ha az időbeli ütemezést 

nem tudjuk tartani, például rossz időjárás miatt (korán beköszönő és hosszú ideig tartó tél, 

árvizekkel sújtotta nyár, amely esetleg a mi beruházásunkat is érinti). 

Tudjuk-e biztosítani a folyamatos humán erőforrás igényt? Érdemes végiggondolni, 

hogy kilépés, vagy súlyos szerencsétlenség esetén is köteles a projektgazda végigvinni a 

fejlesztést, ezért célszerű, hogy a pályázat megvalósítási időszakában – ha a pályázati felhívás 

nem írja elő, akkor is – egy projektasszisztenst alkalmazni (nem feltétlenül főállásban). A 

projektasszisztens a projekt menedzsert segíti a pályázat megvalósításában, így átfogóan látja 

a folyamatokat. Mivel viszonylag egyszerűbb a kiválasztása is, nem kötik olyan, a felhívásban 

található feltételek, mint például a szakmai vagy pénzügyi asszisztens/szakértőt, ezért 

könnyebben is beilleszthető a projekt menedzsment szervezetébe. 

Nagyon fontos, hogy folyamatosan biztosítsuk a likviditását a fejlesztésnek a 

megvalósulási időszakban. Vagyis olyan cash-flow tervet kell készítenünk, amely során 

egyértelműen kimutatható, hogy a beruházás minden szakaszában tudjuk fizetni 

alkalmazottainkat, beszállítóinkat, az eszközök megvásárlását, esetleg a pályázat által 

engedélyezett ingatlan bérleti jogának ellentételezését stb. 

AJÁNLÁS: a megvalósulás időszakában a pályázatok döntő többsége valamilyen 

módosítást kíván elfogadtatni a közreműködő szervezetekkel. Kiemelten fontos, hogy ezeket 

a fenti, valamilyen külső hatás által befolyásolt tényezőket is átgondoljuk a módosítások 

során. Például építkezésünk csúszik a csapadékos tavasz és nyár eleje miatt, nem tudjuk 



folytatni az előzetesen megadott ütemben a beruházást. Ekkor nem elég a csúszás időbeli 

ütemezését újragondolni, hanem tekintettel kell lenni arra is, hogy a pályázat átcsúszhat a 

következő naptári évre, amely a pályázattal kapcsolatos teljesen új adóbevallást is maga után 

von. Ez a könyvvizsgálói munkát és természetesen díjakat is befolyásolja, amely a legtöbb 

esetben a pályázatból finanszírozható. Ezért új pénzügyi tervet, cash-flow tervezetet is írnunk 

kell.  

A második esetben, a fenntartási időszakban jelentkező külső sokkhatásokat kell sorra 

venni. A beruházási időszaktól eltérően itt öt fenntarthatósági tényezőre kell tekintettel lenni: 

� Pénzügyi fenntarthatóság 

� Humánerőforrással kapcsolatos fenntarthatóság 

� Műszaki, technológiai fenntarthatóság 

� Társadalmi (felelősségvállalással kapcsolatos) fenntarthatóság 

� Környezeti fenntarthatóság 

Az önkormányzati és önkormányzati hátterű pályázatoknál ráadásul a fenntarthatóságot 

általánosságban öt éven át kell biztosítani, ami már önmagában is azt eredményezi, hogy az 

biztosan átnyúlik egy új önkormányzati ciklusba. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben erős 

támogatást kapjon az önkormányzat részéről a projekt – beleértve az ellenzéket is. 

A pályázatoknál megjelenik a fenntartási időszakban finanszírozás biztosításának 

kötelezettsége. Ez azért kiemelt területe a fenntarthatóságnak, mert ekkorra a fejlesztésnek, 

programoknak önfenntartóknak kell lenniük. Megfigyelhető, hogy az adott pályázati 

eredmény: megépült infrastruktúra és/vagy ingatlan, megvásárolt eszköz a pályázó 

tulajdonában kell legyen, azt nem idegenítheti el. Tehát például egy felújított útszakaszon a 

javításokat saját erőből kell rendben tartani a megvalósítást követően, vagy egy 

esélyegyenlőséget szem előtt tartó rendelőintézetben folyamatosan működnie kell a 

gyengénlátók számára biztosított sorszámhúzónak stb. 

Ha szervezett programokról van szó, akkor előfordulhat, hogy azokat a fenntartási 

időszakban félévente általában egyszer újra meg kell szervezni. Például egy iskolai évet 

felölelő programsorozatot a fenntartási időszakban félévente egyszer újra meg kell szervezni 

(szemben a megvalósítási időszak heti bontásával). Ezért fontos tehát, hogy a települések 

képviselőtestülete támogassa minél nagyobb arányban a projektet, mert annak hosszabb távon 

is biztosítani kell a finanszírozási hátterét.  

AJÁNLÁS: A fenntartási időszakban a pályázati pénz már elfogy, a programnak 

önfinanszírozónak kell lenni, illetve ha nem profittermelő beruházásról van szó, mint sok 

önkormányzati tendernél, akkor azt a települési költségvetésből kell tudni finanszírozni. 



Nagyon hasznos tud lenni tehát, ha nem csak a kötelező nyitó rendezvényen találkozunk a 

képviselőtestület döntő többségével, hanem már jóval korábban a projektgenerálás kezdetén 

is.  Ekkor ugyanis módunk van elmondani mindezeket a települést vezető és ellenzéki 

tömörüléseknek. Tanácsos az ülésről a jövőbeni félreértések elkerülése érdekében 

jegyzőkönyvet készíteni. 

 A humán erőforrással kapcsolatos (személyi) fenntarthatóság hasonló a projekt 

megvalósításának időszakában, mint a most tárgyalt fenntarthatósági időszakban. A 

pályázatnak vállalnia kell, hogy ebben az öt évben is biztosítja a legalább minimálisan 

szükséges személyi hátteret a pályázathoz. Legcélszerűbb ilyenkor a hosszú távú szerződés 

megkötése (ha ilyen jellegű foglalkoztatásról van szó). Ha alkalmazotti viszonyból eredő 

munkavégzést tudunk a pályázat számára biztosítani, akkor az utánpótlásról kell 

gondoskodnia a projektmenedzsmentnek. 

AJÁNLÁS: amennyiben alkalmazotti viszonyról van szó, akkor a felmondási 

időszakban érdemes, akár kisebb plusz költséget is vállalva, új kollégát betanítani. Fontos 

hangsúlyozni, hogy ez az időszak (tehát a fenntartási időszak öt éve is!) része a projektnek, 

amelynél, ha nem teljesül valamilyen vállalás akár külső, nem kezelt sokkok miatt is, akkor a 

támogatási összeget vissza kell fizetni büntető kamatok terhe mellett. 

A műszaki, technológiai fenntarthatóság lényege, hogy csak olyan eszközöket, 

műszereket, gépeket és berendezéseket vásároljunk a projekt keretében, ami a vásárlás 

időpontjában a költséghatékonyság figyelembevételével az elérhető legjobb és 

leghatékonyabb, hogy minél tovább használható legyen. Ezen eszközök karbantartását és 

használható állapotban tartását (megfelelő környezet, felülvizsgálat, esetleg szükséges 

fogyóanyagok például: tintapatron, papír) a fenntartási időszakban saját költségből kell 

fedezni. 

AJÁNLÁS: pontosan ezért érdemes a beszerzéskor nem csak a közvetlen vásárlás 

költségeit, hanem az üzemeltetés költségeit is alaposan körüljárni. 

Társadalmi (felelősségvállalással kapcsolatos) fenntarthatóság kiemelten kezelendő az 

önkormányzati projektek esetében, hiszen az önkormányzat a közösséget, a társadalmat 

képviseli. Gyakorlatilag magát a vállalt projektet kell biztosítani, vagy azokat a feltételeket, 

amelyek a projektet támogatják (például településközpont felújítását követően a terméskő 

sértetlen állapota vagy egy munkahelyi továbbképzést segítő projektnél a befogadó intézmény 

megléte ilyen kell, hogy legyen). Ennek fenntartása minden más fenntarthatósági tényezővel 

összefügg, hiszen mind a humánerőforrás oldalról, mind a pénzügyi, de még a környezeti 



oldalról is szükséges a megfelelő, kiszámítható és biztonságos vállalás, mert ezek együtt adják 

a pályázat eredményét.  

AJÁNLÁS: a társadalmi fenntarthatóságot máshogyan is értelmezni kell, ami a 

fogyatékkal élők folyamatos és akadálymentesített hozzáférését jelenti a program 

eredményeihez. Azaz, ha egy új önkormányzati épület és/vagy új hivatali kiszolgáló egység a 

beruházás célja, és elromlik például a hangosbemondó, amely a vakok és gyengénlátók 

számára jelent akadálymentesített szolgáltatás igénybevételét, azonnal el kell hárítani a hibát. 

Ha ez nem történik meg, akkor szintén szankciókkal, vagy akár büntetéssel kell számolni a 

projekt fenntartójának, esetünkben az önkormányzatnak. 

Környezeti fenntarthatóság: ez a legjobban megfogható, ám nem könnyebben 

teljesíthető fenntarthatósági vállalás. Itt egyértelmű mutatók fogalmazzák meg vállalásunkat, 

amelyeket be kell tudni tartani. Ráadásul viszonylag nehéz olyan külső sokkot mondani, 

amely különböző vállalásainkra kimondottan hatással lenne, és azt ne tudnánk elhárítani. 

Vagyis ebben az esetben a pályázati adatlapon valamint a megvalósíthatósági tanulmányban 

vállalt környezet-tudatosságot kell továbbvinnünk a fenntartási időszakban is. 

AJÁNLÁS: a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatban ne keverjük a környezeti 

problémákat és a környezetei fenntarthatósággal kapcsolatos vállalásokat, vagy ezen 

vállalások nem teljesítéséből fakadó gondokat. Nem környezeti fenntarthatósággal 

kapcsolatos ugyanis például az ingatlan alatt húzódó és megemelkedett talajvíz szint 

visszaszorítása, vagy a pályázatba be nem vont más önkormányzati ingatlanon történő 

gazdasági tevékenység környezetszennyező tevékenységének csökkentése, ha az nem 

szerepelt a vállalásaink között. Ez utóbbi lehet egy másik pályázat feladata, de nem egy ezzel 

nem kapcsolatos önkormányzati projekté, ahol csak a projektgazda, azaz az önkormányzat 

személye, intézménye közös, más nem.  

 

3.3. Mutatók (Indikátorok) 

 

Minden pályázat sarkalatos pontja a mutatók, indikátorok pontos meghatározása. Miért 

ennyire kiemelt terület ez akár önkormányzati pályázatokról akár a magánszférához tartozó 

projektekről van szó?  

A legfontosabb válasz természetesen az, hogy a mutatók mentén pontosan 

megfogalmazható, kimutatható és számonkérhető a pályázat eredményessége, hatásossága. 

Számokról van szó, amelyek egyértelműen kifejezik a szándékolt célt.  



Pályázatunk során különböző indikátorokkal találkozunk, amelyek a logikai 

keretmátrixban is ismertetett időtávokban jól elkülöníthetőek. A rövid távon, tehát 

közvetlenül a projektünk eredményeinek köszönhetően határozódnak meg az output 

indikátorok. Ehhez szorosan kapcsolódnak a konkrétan vállalt célok elérésében közreműködő 

eredmény indikátorok. A hosszú távon megmutatkozó mutatókat hívjuk hatásindikátoroknak.  

AJÁNLÁS: probléma lehet megkülönböztetni az output indikátorokat az eredmény 

indikátoroktól, hiszen mindkettő ugyanarra az időtávra vonatkozik. A keveredés elkerülése 

végett célszerű az output mutatókat a közvetlenül elért fizikai eredményekre vonatkoztatni, 

vagyis például egy önkormányzati projektnél ez lehet a létrejövő új hivatali kiszolgáló egység, 

vagy a hozzá beszerzett számítógépek illetve minden szoftver, hardver, de megemlíthetjük az 

épített utak hosszát, terek nagyságát is. 

Ezzel szemben az eredmény indikátorok inkább a közvetlen hatásokra figyelnek. Itt 

elsősorban személyekre vagy financiális eredményekre kell gondolni. Tehát, ha egy település 

nyer a megújuló energiafelhasználást támogató pályázaton, akkor eredmény indikátorok közé 

soroljuk a megújuló energiából fakadó fosszilis energia felhasználás csökkenést és ide tartozik 

a például a kombinált napkollektor – szélkerék karbantartását végző foglalkoztatottunk is. 

Ugyanakkor az output mutatóknál tüntetjük fel a megépített megújuló-energiaforrás központot 

(vagyis kombinált napkollektor – szélkereket).  

Mit várunk el az indikátoroktól, illetve mit vár el a projektgazda és a pályázati bíráló 

bizottság? 

Az indikátorok legyenek használhatóak. Vagyis olyan mértékegységekben és olyan 

információkat tudjunk velük kifejezni, amire találunk forrást. Ez lehet elsődleges forrás, 

vagyis mi készítünk felmérést, és az ebből fakadó igényeket fejezzük ki vele. 

Az indikátorok legyenek relevánsak. Olyan információt mutassunk be, amelynek 

valóban van köze, kapcsolata a pályázati kiíráshoz és a pályázati illetve az operatív 

programban rögzített célokhoz. Ezzel kapcsolatban használhatunk egy másik szót is: a 

mutatók legyenek specifikusak, ami szintén nagyon hasonló módon azt jelenti, hogy azokat a 

jellemzőket fejezzék ki, amelyekre a pályázat vonatkozik. Vagyis azt a célt támasszák alá, 

amelyet elérni kívánunk.  

Mi sem természetesebb, mint hogy az indikátor legyen mérhető. Ahogyan ennek az 

alfejezetnek az elején is hangsúlyoztuk, a mutatók lényege a számszerűen bemutatott 

célrendszer, amit elérni kívánunk.  



A szakirodalom megemlíti, hogy az indikátor legyen megbízható és tényeken alapuló. 

Csak ebben az esetben képes a projektmenedzsment és a döntő bizottság, illetve a monitoring 

bizottság használni a mutatókat és tartani magát a vállalásokhoz. 

AJÁNLÁS: az indikátorok sokszor nehezen kiszámíthatóak, mivel a jövőre 

vonatkoznak. Ezért is hasznos, ha alaposan átgondoljuk a logikai keretmátrixon belül őket. 

Ráadásul előfordulhatnak olyan esetek is, amelyek nem egyszerűen matematikai, pénzügyi 

ismereteinket kívánják meg, hanem például kémiai tudásunkat is. Ilyen lehet az, amikor be 

kell mutatni és számszerűen le kell írni, hogy mennyi szén-dioxidot bocsátunk ki, illetve 

mennyi szén-dioxid kibocsátás csökkenést vállalunk. Ilyenkor ne felejtsük el, hogy a szén-

dioxid keletkezése felírható a metán gázvegyület és az oxigén kémiai reakciójaként. A 

felhasznált metán mennyiségét pedig megkapjuk, ha megnézzük, hogy mennyi volt az elmúlt 

évben intézményünk teljes gáz felhasználása. 

Az indikátoroknál maradva nagyon fontos az is, hogy az első – „nyers” mátrix 

elkészítése után feltétlenül egyeztessünk a projektgazdával, esetünkben az önkormányzattal, 

hogy tudja-e majd a jövőben vállalni azokat az eredményeket, amelyeket a mutatók 

rögzítenek. Érdemes akár több alternatívával készülni és tárgyalásra menni, hogy amennyiben 

nem támogatják az elképzelésünket, gyorsan tudjunk más javaslatot tenni.  

Még egy kiemelten kezelendő problémára kell felhívni figyelmet. A pályázatban az 

indikátorok között minden esetben találni olyant, amely a pénzügyi eredményekre kérdez rá. 

Ebből a szempontból sokkal könnyebb dolga van annak, aki a magánszektor számára segít 

összeállítani pályázatot: ott ugyanis pozitív eredményt kell elérni, pozitív nettó jelenértéket 

kell produkálnia a pályázónak a beruházás befejezését követően. Ezért csak 20-60 százalékos 

támogatási intenzitású projekteket találunk ebben a szektorban tevékenykedők számára.  

Ezzel szemben az önkormányzati pályázatokat jellemzően 85-100 százalékos támogatási 

intenzitással írják ki (ez igaz még azokra a pályázatokra is, amelyeket nem a profit termelés, 

gyártási hatékonyság, mint közvetlen cél érdekében hirdetnek meg). Ugyanakkor ennek 

egyenes következménye, amit feljebb már érintettünk, hogy ilyen esetekben nagyon nehéz, 

sokszor nem is lehetséges pozitív nettó jelenértéket kimutatni, mint a pénzügyi, gazdasági 

fenntarthatósággal kapcsolatos alap kritériumot. Ilyen esetekben törekedni kell arra, hogy 

minél kisebb negatív nettó jelenérték jellemezze a beruházást. Azt ugyanis figyelembe kell 

venni, hogy a többi pályázó is hasonló problémákkal fogja szembe találni magát. Ha sikerül 

kicsi, lehetőség szerinti legkisebb negatív nettó jelenértéket (sőt, nullszaldót) bemutatni a 

pályázat megírása során, akkor feltehetően lépéselőnybe kerülünk a többi versenytárssal 

szemben.  



 

3.4. Ütemezés és Gantt-diagram 

 

A beruházás és a cash-flow szempontjából is nagyon fontos, hogyan ütemezzük az 

előkészítést, megvalósítást. Ez egy újabb táblázat, de a logikai keretmátrixhoz hasonlóan 

szintén sok információt lehet belőle nyerni, és egységesen, az időbeli előrehaladást és a 

pénzügyi kifizetéseket is megmutatja a pályázat írójának és a projektgazdának is. 

 A Gantt-diagram elkészítésekor kell meg kell határozni az úgynevezett mérföldköveket. 

A mérföldkövek a megvalósítási szakasznak egy-egy nagyobb egységei, amelyek segíthetnek 

később részletesen is lebontani a teendőket. Ilyen szakaszok lehetnek a megvalósítás során az 

időbeli sorrendiséget megtartva: 

� közbeszerzési szakértő kiválasztása (ha szükséges) 

� projektmenedzsment felállítása 

� az ingatlan fejlesztése, vagy ha program sorozatról van szó, akkor a programok 

marketing tevékenységének lebonyolítása 

� eszközbeszerzés (amely akár átfedésben lehet az időbeli ütemezést tekintve 

egyéb szakaszokkal is például az építkezéssel) 

� programok lebonyolítása 

� a különböző jelentések elkészítése (projekt előrehaladási jelentés – PEJ és a záró 

projekt jelentés – ZPEJ) 

� számla kifizetési igények benyújtása, stb. 



Összességében tehát a projektgazdától függ az, hogyan kívánja nagyobb egységekre 

bontani a projektet.  

AJÁNLÁS: azért is célszerű ezeket a lépéseket megtenni, mert később tovább lehet 

bontani a nagyobb egységeket kisebb szakaszokra, amiket a Gantt-diagramba tudunk 

átvezetni. 

A Gantt-diagram sok olyan gyakorlati apróságot is felvet, amire első ránézésre nem 

gondolnánk. Egyik ilyen, hogy vannak bizonyos tevékenységek, amelyeket nem lehet 

elvégezni, bizonyos időszakokban, tehát a tervezésben ezek figyelembe kell venni. 

AJÁNLÁS: A leggyakoribb esetek a következők (ezek a példák kiemelten 

önkormányzati projekteknél jöhetnek elő, de akár a magánvállalatok beruházásainál is 

érdemes gondolni rájuk): 

� Építkezés: értelemszerűen nem lehet építkezni november közepétől március 

elejéig a szabad ég alatt. Mivel itt viszonylag nagy értékű beruházásokról van 

szó, ráadásul önkormányzati projektekről, ezért szükséges amúgy is nulladik 

lépésként a projektmenedzsmentet felállítani és a közbeszerzési szakértővel is 

megkötni a szerződést. Ezeket a folyamatokat ősszel célszerű lebonyolítani, 

hogy a tavasz tényleges kezdésre már rendelkezésünkre álljanak. 

� Előleg lehívása: szintén ütemezés kérdése, hogy az előleget, amely a támogatási 

összeg maximum 25 százaléka (és általában maximum háromszáz millió forint) 

mikor hívjuk le. Fontos ügyelni arra, hogy az előleggel el kell számolni a lehívás 

után legkésőbb hat hónappal, és számlákkal kell igazolni az elköltését, ellenkező 

esetben vissza kell fizetni. 

� Egy másik önkormányzati vagy önkormányzati hátterű projekttípus az, ahol az 

iskolai diákság a megszólított célcsoport. Itt természetesen tisztában kell lenni az 

iskolai szünetek kezdetével és végével. Emellett figyeljünk arra is, hogy időt kell 

adni az iskoláknak arra, hogy programjainkat népszerűsíthessék a gyerekek és – 

fontos! – a szülők körében is. Vagyis egy olyan program esetében, amelyen 

iskolai tanulók vesznek részt szeptember eleji hirdetéssel, szülői értekezlettel és 

legkorábban is csak október eleji kezdéssel szabad tervezni. 

� Sok olyan projektet is támogat az európai közösség, amelyek korábban 

meghirdetett programokra, fesztiválokra, tematikus kampányokra fűzik fel saját 

anyagukat. Ezekben az esetekben nagyon hasznos tud lenni, ha már a 

pályázatírás megkezdése előtt felkeressük a partnereket és tárgyalunk velük 

részvételi szándékunkról adott programjaikon. Így könnyebben, hatékonyabban 



tudunk egyeztetni. Az eredményeket átvezetjük a Gantt-diagramba is az 

ütemezést illetően. Ilyenkor minden partnerrel szándéknyilatkozatot célszerű 

aláíratni, amely erősítheti a partnerek elköteleződését a pályázat irányába, 

ugyanakkor nem jelent jogi kötelezettséget felmondása sem. Viszont a pályázati 

anyagban jól veszi ki magát, ha ilyet is tudunk mellékletként csatolni. 

A következőkben egy egyszerűbb Gantt-diagramot mutatunk be. Ahogyan az ábrán is látszik, 

a diagram szemléletesen mutatja be egy új termék vagy szolgáltatás bevezetésének egy 

lehetséges módját. Például új önkormányzati szolgáltatásként a település szelektív 

szemétszállítást kíván megvalósítani a városban/faluban európai uniós pályázati forrás 

segítségével. Egy ilyen pályázat Gantt-diagramja lehetséges a következő:  

 

Első lépésként az önkormányzatnak adatgyűjtési kötelezettséget ír elő a pályázat, hogy 

megismerhesse a lakosság véleményét a szelektív hulladék gyűjtéssel kapcsolatban. A januári 

– februári időszakban, amikor is nincsen még zöld hulladék ezt az önkormányzat célszerűnek 

tartja elvégezni.  

A következő lépés márciusban az adatfeldolgozás, amelynek egyértelműen az 

adatgyűjtés után kell következnie. Amennyiben pozitívak a visszajelzések a például 

kérdőívekre, akkor kísérleti jelleggel a tavaszi időszakban a település elindítja a programot, 

amely viszonylag rövid idő alatt támogatásra találhat a lakosság körében. Egyértelműen 

látszik a diagramon, hogy nincsen eddig időbeni átfedés az egyes tevékenységek között. Nem 

is lehet, mert az egyik a másikból fakad, nem tudja tehát időben még fedni sem például az 

adatfeldolgozás az adatgyűjtést (különben maradna olyan információ, amely bár beérkezett, 

de nem került feldolgozásra). 

Mivel alapvetően sikeresnek tűnik a program a gyakorlatban, ezért az önkormányzat a 

tényleges bevezetést is vállalja és a szolgáltatás folyamatosan biztosítja (például havonta 

egyszer viszik el a zöld hulladékot). Ekkor már el lehet kezdeni a valódi és a gyakorlatban 

működő program értékelését, annak ellenére, hogy nem áll rendelkezésre minden információ. 

Például júliusban már ismerjük a júniusi tapasztalatokat, később rendelkezésre állnak majd a 

júliusi és az augusztusi eredmények is.  



Az októberig tartó periódusban már magáról a több mint 5 hónapja tartó programról 

kapunk használható információkat. Ennek következtében módosíthatjuk a tevékenységüket: 

például azokban a hónapokban, amikor nagyobb gyakorisággal várható műanyag vagy zöld 

hulladék, nem csak két hetente, hanem akár hetente is elszállításra kerülhet a hulladék. 

Végül a tényleges program működtetése a kísérleti majd kezdeti időszakot követően már 

változtatás nélkül zajlik. 

Ennek a folyamatnak a biztonságos áttekintését adja a Gantt-diagram. Ezért célszerű a 

diagramot elkészíteni akár a részletes pénzügyi ütemezés előtt, hogy pontosan megismerhesse 

a pályázatíró és a projektgazda is, hogy milyen tevékenység mikor és milyen – elsősorban 

pénzügyi – vonzattal rendelkezik és ehhez tudja-e majd biztosítani a projektgazda a 

folyamatos finanszírozást. 

 

Pénzügyi tervezés és cash–flow menedzsment 

 

Már többször volt szó a projekt pénzügyi hátteréről és kiemelten a cash-flowról, amelyet 

magyar nyelvre „pénzáramlásként” lehet fordítani. A projekt lényegéről, „sava-borsáról” van 

szó. Három nagy területet kell figyelembe venni: 

� pénzáramlás, azaz maga cash-flow, 

� pénzügyi teljesítmény, 

� és a jövedelmezőség. 

Miről is van szó? Miért nem elég, ha például tudjuk egy 10 millió forintos beruházás 

esetén, hogy 7 millió forintot ad a pályázat, 2 millió forintot tud az önkormányzat mellé tenni 

és további 1 millió forintot kell hitelként felvennie a sikeres megvalósításhoz. Erről szól a 

cash-flow menedzsment. 

Minden intézménynek van ugyanis bevétele és kiadása. Lehet, hogy adott 

településünknek a teljes évet tekintve nem kerül komolyabb nehézségébe előteremteni a 

szükséges önrészt, azonban a program szempontjából szükséges finanszírozási időszakban ez 

az önrész (részben vagy egészben) nem áll rendelkezésre. Különösen ügyelni kell tehát ezekre 

a problémákra az európai uniós társfinanszírozású programok esetében. Itt ugyanis 

utófinanszírozású projektekről lévén szó, a pályázónak a kezdeti kiadásokat magának kell 

állnia, és csak a pályázatban rögzített ütemterv mellett (az előző fejezetben említett Gantt-

diagram erre is segítséget jelenthet) lehet lehívni a számlákkal igazolt kifizetéseket.  



A cash-flow összeállításához tehát ismernünk kell az önkormányzat vagy intézménye 

összes bevételének és kiadásainak mozgását (mindkettő esetben a biztosan bekövetkezőről 

van szó) tárgyévre vonatkoztatva. Emellett ismernünk kell projektünk összes bevételének és 

kiadásának időbeli ütemezését. Ebben van segítségünkre a korábban már összeállított Gantt-

diagram.  

AJÁNLÁS: a bevételek és kiadások esetében egy önkormányzati pályázatnál viszonylag 

könnyebb dolgunk van. Mivel ezek az árak például egy programsorozat lebonyolításában 

viszonylag jól, előre meghatározhatóak (különösen az, ha megemlítjük a partnereinknek, hogy 

az önkormányzat megbízásából és nevében tárgyalunk velük), ezért a tervezés szempontjából 

a kiadási oldalon egyszerűbb dolgunk van.  

Hasonlóan igaz ez a bevételi oldalra nézve, illetve annak ütemezését tekintve. Érdemes 

az önkormányzatnak vagy intézményének az elmúlt kettő esetleg három év éves beszámolóját 

és főkönyvi kivonatát áttekinteni, hogy tisztában legyünk azokkal a pénzmozgásokkal, 

amelyek várhatóan a pályázati évben is felmerülnek. 

AJÁNLÁS: ne felejtsük el a cash-flow táblázatot úgy összeállítani, hogy kimutatható 

legyen a projekt pénzügyi fenntarthatósága. A kapott eredményt a pályázati adatlapon kell 

szövegesen értékelni, amelynél ellenőrizzük, hogy a pénzügyi fenntarthatóságról szóló rész 

megegyezik-e a kötelezően csatolandó cash-flow táblázat értékeivel. Ha nem, akkor javítsuk a 

szöveges változatot! 

A pénzügyi teljesítmény értékelése egyelőre még gyerek cipőben jár, de ne felejtsük el a 

pályázat összeállításakor ezt is feltüntetni. A projektgazda pénzügyi teljesítménye ugyanis 

megmutatja pályázati támogatást nyújtó szervezetnek, hogy a projektgazda képes lesz-e a 

fenntartási időszakban is működtetni a programot, fenntartani beruházását anélkül, hogy külső 

támogatást igényelne hozzá. Mivel a mi esetünkben önkormányzati pályázókról van szó, ezért 

ez valószínűleg fennáll. Ez azért igaz, mert az önkormányzatoknak saját, középtávon is 

viszonylag jól kalkulálható bevételeik vannak, amikből könnyedebben megoldható a 

fenntartási kötelezettségből fakadó finanszírozási kötelezettség a fenntartási időszakra 

vonatkozó öt évben is. 

AJÁNLÁS: fontos azzal is tisztában lenni, hogy a magyar önkormányzatoknak komoly 

tartozásaik vannak a folyamatos forráselvonás miatt. Ezért mindenképpen egyeztessünk a 

projektgazdával és ismertessük a sikeres pályázatból fakadó pénzügyi kötelezettségeiket is, 

amelyeket vállalni és viselni kell középtávon. Fontos tudatosítani bennük, hogy amennyiben a 

fenntartási időszakban nem tesznek eleget a támogatási szerződésben/támogatói okiratban 



foglalt kötelezettségeinek, akkor az a támogatási összeg büntető kamatokkal (általában a 

jegybanki alapkamat kétszerese) történő visszafizetését vonja maga után. 

Végül a harmadik pénzügyi elemzési eszközünk a jövedelmezőség vizsgálata. 

Hosszabban megfogalmazva: a projekt ki tudja-e termelni a beruházásból, fejlesztésből 

fakadó költségeket. Specifikusan természetesen ezt nehéz bemutatni egy önkormányzatok és 

általában non-profit szervezetek számára kiírt tender esetében a már többször említett okok 

miatt. Ennek ellenére törekedjünk arra, hogy minél jobb színben tüntessük fel a projektünket. 

Ha máshogyan nem megy – és általában ez lesz a járható út – akkor költség-haszon elemzést 

készítsünk. Ebben az esetben a haszon oldalon olyan, nem közvetlenül pénzre váltható 

tényezőket is említsünk meg, amelyek később, esetleg hosszú távon fognak jelentkezni, vagy 

közvetetten számolhatóak ki. 

AJÁNLÁS: egy iskolai projekt esetében pénzügyileg nem számszerűsíthető, de meg kell 

mégis említeni, a diákok kötelező iskolai órákon túli elfoglaltságát. Vagy ha ilyen 

kötelezettségünk van, akkor a fogyatékkal élők könnyebb beilleszkedését a társadalomba, 

amelyre mintát a fiatalok már az általános iskolában tanulhatnak. 

De megemlíthetjük azokat a példákat is, amikor egy munkahelyi átképzésre vagy 

továbbképzésre kerül sor. Ekkor közvetetten kiszámolható a haszon oldalon a projekt 

jövedelmezősége. Megvizsgáljuk, hogy átlagosan mennyi újonnan át/továbbképzett 

munkavállaló tud jobb körülmények között elhelyezkedni, átlagosan mennyi bruttó bérre 

számíthatnak, mennyi járulékot fognak befizetni illetve mennyi munkanélküli segély 

kifizetésétől mentesítik így a költségvetést.  

Az önkormányzatok számára készített pályázatoknál két táblázatot érdemes alaposan 

tanulmányozni és a szükséges információkat kinyerni belőlük. Ezt a két pénzügyi táblát 

megtaláljuk Dr. Kovács Katalin szerkesztésében készült Projekttervezés és projektciklus 

menedzsment a közigazgatásban című háttér anyagban is (Kovács, 2006). 

 

10. táblázat: Önkormányzati éves bontású bevétel és kiadási terv 

 Megnevezés 2007 2008 2009 2010 

1. Saját bevételek     

2. - Helyi adóbevételek, bírság, pótlék     

3. - Építményadó     

4. - Telekadó     

5. - Iparűzési adó     

6. - Egyéb helyi adók     

7. - Pótlékok, bírságok     



8. - Saját tevékenység bevételei     

9. - Bérleti díjak és térítések     

10. - Kamatbevételek, állampapírok hozama     

11. - Saját vállalkozások nyereségei     

12. - Egyéb bevételek     

13.  Átengedett központi adók     

14. - SZJA átengedett része     

15. - Gépjárműadó átengedett része     

16.  - Illetékek     

17.  - Egyéb adóbevételek     

18. Állami támogatások     

19.  - Helyi önkormányzatok normatív állami 

hozzájárulása 

    

20. - Címzett támogatások     

21. - Céltámogatások     

22. - Egyéb jogcímen kapott állami támogatások     

23. Egyéb bevételek     

24.  - Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás     

25. - Egyéb bevétel     

26. Önkormányzati bevételek összesen     

27. Személyi juttatások     

28. Munkaadókat terhelő járulékok     

29. Dologi kiadások     

30. - Polgármesteri Hivatal kiadásai     

31. - Település üzemeltetési kiadások     

32.  Támogatások átadott pénzeszközök     

33. Működési kiadások összesen     

34. Felhalmozási kiadások     

35. Fejlesztési célú hitel, körvény törlesztése, 

visszafizetése 

    

36. Befektetések     

37. - Állampapírok     

38. - részvények, befektetési alapok     

39. Tartalékok     

40. Felhalmozási célú kiadások összesen     

41. Önkormányzati kiadások összesen     

 

A fenti táblázatból pontosan kiolvasható az önkormányzati bevételek és kiadások 

alakulása, amelyek nagy segítésünkre lehetnek abban, hogy ezekből az adatokból 



kiszámíthassuk, hogyan tudja majd az önkormányzat a fejlesztéshez szükséges önrész mellett 

a folyamatos előfinanszírozást vállalni.  

A tényleges projekt cash-flowt azonban ez a táblázat még nem mutatja. Ehhez a 

következő táblázatot kell megtekintenünk. Mielőtt átnéznénk érdemes néhány alapvető dolgot 

tisztázni, amely a cash-flow elkészítésekor figyelembe kell venni. 

� Az úgynevezett záró pénzkészlet egyik szakaszban sem lehet negatív. Vagyis, ha 

negyedéves elszámolásban kell benyújtanunk a projekt előrehaladási jelentést a 

számlákkal, akkor egy szakasz három hónapot jelent. Ennek a végén nem lehet a 

pénzkészletünk negatív, mert ez azt jelentené, hogy nincsen meg a fedezet az 

elvégzett munkáért cserébe (vagy egyszerűen más néven; nem tudtuk kifizetni az 

elvégzett munkát). 

� Meg kell tehát vizsgálni azt, hogy mikor várhatóak az önkormányzati 

adóbevételek. Ehhez nyújt segítséget az előző táblázat, amelyből pontosan ez 

olvasható ki. Ráadásul arra is figyelni kell, hogy ezeket a bevételeket mikor kell 

kötelezően elköltenie a településnek.  

� Fontos az önkormányzati projekteknél, hogy ritka az olyan eset, amikor az 

önrész teljes összege rendelkezésre áll, legyen az akármilyen kicsi százaléka a 

teljes pályázatnak. Sőt, azt is figyelembe kell venni, hogy még a száz százalékos 

támogatási intenzitású pályázatnál is kell „de facto” önrész, mert az is 

utófinanszírozott program. Így tehát sok önkormányzat kényszerülhet abba a 

helyzetbe, hogy a cash-flow táblázatába (és egyben a Gantt-diagramjába is) a 

hiteltörlesztést is feltüntesse.  



11. táblázat: Egy projekt cash-flow táblázata 

 Megnevezés Mérföldkövek (Mk) Össz. 

  
Adott év jan. 1-től a projekt 

megvalósításának kezdetéig 
I. Mk II. Mk 

III. 

Mk 
 

1. Nyitó pénzkészlet      

2. - folyószámla      

3. - pénztár      

4. - elkülönített betétszámla      

5. Folyó bevételek      

6. - nettó árbevétel      

7. - ÁFA      

8. - egyéb bevételek      

9. - folyósított támogatások      

10. - projekthez kapcsolódó      

11. - egyéb projektekhez      

12. Összes kiadás      

13. - folyó kiadás      

14. - nettó kiadások      

15. - ÁFA      

16. - egyéb kiadások (bruttó)      

17. - fejlesztési kiadások      

18. - elszámolható költségek      

19. - nem elszámolható költségek      

20. - visszaigényelhető ÁFA      

21. - egyéb fejlesztési kiadások      

22. - fejlesztés nettó költségei      

23. - ÁFA      

24. Elsődleges pénzforgalmi egyenleg      

25. Hitelfelvétel      

26. - ehhez a fejlesztéshez      

27. - egyéb fejlesztésekhez      

28. Hiteltörlesztés      

29. - ehhez a fejlesztéshez      

30. - egyéb fejlesztésekhez      

31. Záró pénzkészlet      

 



3.6. Nettó jelenérték fogalma 

 

Ha olyan programról van szó, amely során beruházásra is sor kerül, akkor a többször is 

említett nettó jelenértéket ki kell számolni. Ez azt mutatja, hogy a beruházásból származó 

jövőbeni bevételek, illetve a kiadások egy bizonyos időtartamra számítva és a jelenben 

választott diszkontkamatlábbal számítolva a jelenre vetítve vajon pozitív vagy negatív lesz-e a 

beruházás értéke. Ha nem lesz pozitív, akkor azt nem szabad megvalósítania. 

Természetesen sokat számít az, hogy milyen időintervallumban gondolkodunk. 

Általában a 2-8 év alatt megtérülő beruházás kedvező, megvalósítandónak ajánlott, de még a 

8-10 év közötti megtérülés is elfogadható. A beruházó személyének kockázatvállalási 

kedvétől és hajlandóságától függ, hogy a 10 évnél nagyobb megtérülési időszakot tekintve is 

akarja-e a beruházását vagy sem. Ugyanakkor jó tudni, hogy a 15 évnél nagyobb nettó pozitív 

jelenértékkel bíró projekteket nem érdemes megvalósítani, mert nagyon bizonytalan ilyen 

hosszú távon az előrejelzés. 

AJÁNLÁS: Ebben az esetben se felejtsük el tájékoztatni a teljes képviselőtestületet a 

beruházás nettó jelenértékének alakulásáról. Amikor ugyanis 3 - 4 évnél hosszabb idő kell a 

pozitív nettó jelenérték eléréséhez, az már mindenképpen új önkormányzati ciklust jelent. 

Ezért nekünk is érdekünk, hogy úgy járjunk el, hogy az tisztességes legyen a következő 

testülettel szemben is, hiszen a kötelezettségeket nekik is fenn kell tartani.  

 

Mielőtt még megnéznénk konkrét pályázatok esetében, hogyan is kell végigvinni egy 

önkormányzati projektet, még egy-két rövidebb tanácsot érdemes megfontolni: 

Minden pályázat esetében megadják az értékelési szempontok mentén hány pontot tud a 

projektgazda szerezni az elbírálás alapján. Ezt a pontozási rendszert megtaláljuk a pályázati 

útmutatóban. Amikor a pályázatot elkészítettük, ajánlott egyszer előzetesen és a magunk 

számára kiszámolni, hogy az objektív feltételek alapján mennyi pontra számíthatunk a bíráló 

bizottság részéről. Ugyanakkor itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben jó eséllyel 

teljesítjük a befogadási kritériumokat, az még nem jelenti azt, hogy el is nyertük az igényelt 

forrást. 

AJÁNLÁS: Érdemes már az elején átnézni és kiszámítani a várhatóan megszerezhető 

pontok nagyságát. Ha bemutattuk a projektgazda számára is a jövőbeni esélyeket a pályázattal 

kapcsolatban, és pozitív jelzést kaptunk a pályázattal illetően, akkor belevághatunk az 

elkészítésbe. 



 

3.7. Megvalósíthatósági tanulmány 

 

Végül röviden szólni kell az egyik, ha nem is a legszükségesebb mellékletről, amelyet 

csatolni lehet vagy kell a pályázati adatlaphoz: ez a megvalósíthatósági tanulmány. Mint 

ahogyan a nevéből következik, komplex módon bemutatja a projektet. Azért nagyon hasznos, 

mivel rendkívül jó segédanyag a projektgazdának és a forrást biztosító szervezetnek, sőt a 

kivitelezés időszakában a szakemberek számára is. A megvalósíthatósági tanulmány 

belehelyezi egy komplex közegbe a projektet. Nem csak fizikai környezetről van szó, hanem 

bármilyen más helyzetről is: pénzügyi, humán erőforrás, fenntarthatóság, vállalások, stb. 

Bemutatja az elérendő célokat, a hozzá rendelt eszközöket, kezeli és több oldalról 

megvilágítja a lehetőségeket, amelyekkel a pályázat a megvalósítás időszakában találkozhat.  

Az alternatívákkal is számol, de ezeket úgy közli a felhasználóval, hogy az egyes 

lehetőségeket elhelyezi az adott intézmény/önkormányzat vagyis a projektgazda 

stratégiájában, működési szabályzatában. 

AJÁNLÁS: érezhetjük és láthatjuk, hogy a pályázati adatlapon szereplő információk, a 

korábban bemutatott SWOT analízis és logikai keretmátrix következtetései és okfejtései mind 

nagyon hasonlóak a megvalósíthatósági tanulmányban található hasonló részekkel (és 

fordítva). Mégis azt ajánljuk, hogy célszerű először a megvalósíthatósági tanulmányt 

elkészíteni. Majd akár ebből a tanulmányból is átvehetjük a későbbi szükséges részeket 

például a projekt adatlap kitöltéséhez. 

AJÁNLÁS: amiért mégis jóval több a megvalósíthatósági tanulmány, mint egyszerűen 

az adatlapon és az egyes mellékletekben szereplő adatok összessége, az éppen az elkészítendő 

oldalszámok viszonylag magas értéke. Vagyis sok plusz információt tudunk közölni a 

tanulmányban, amit nem tudnánk megtenni az adatlapon rögzített karakterek számának 

korlátozása miatt. Ezzel a lehetőséggel éljünk is, és inkább hosszabb legyen a 

megvalósíthatósági tanulmányunk, mint rövidebb (de hasznos információkat tartalmazzon és 

figyeljünk arra is, hogy szakirodalomról van szó, nem szépirodalomról). 

AJÁNLÁS: Minden megvalósíthatósági tanulmányba erősen ajánlott a következő 

fejezetek szerepeltetése:  

� Vezetői összefoglaló: ez már korábban is elkészülhet, amelyet később a 

tanulmányba tudunk beleilleszteni; 



� Átfogó elemzés a környezetről: általános információk, társadalom állapota és 

gazdasági környezet, humán erőforrás tulajdonságai és illeszkedése a projektbe, 

helyszínválasztás és indoklása, elsősorban gazdasági projekteknél kereslet-

kínálat elemzés; 

� Műszaki megvalósíthatóság, költségelemzések ezzel kapcsolatban; 

� Pénzügyi megvalósíthatóság; 

� Környezeti és esélyegyenlőségi hatásvizsgálat; 

� Gazdasági és társadalmi hatásvizsgálat: költség-haszon elemzés és hatékonyság. 



3.8 Kérdések, feladatok 

 

1. Mik azok a legfontosabb pályázatírói lépések, amelyekre figyelni kell egy 

önkormányzati pályázat elkészítésekor? Soroljon fel legalább ötöt! 

 

2. Mik a PCM (Projekt Ciklus Menedzsment) ciklusai? Röviden jellemezzei is őket! 

 

3. Mi a különbség a SWOT-analízis és a PEST – elemzés között? Mikor és milyen 

helyzetben érdemes alkalmazni őket? 

 

4. Vezesse le a Problémafa-Célfa összefüggést!  

 

5. Mit fejeznek ki a logikai keretmátrix vízszintes és függőleges sorai?  

 

6. Hogyan érdemes elkészíteni az indikátorok részt egy önkormányzati projekt esetében? 

 

7. Mit mutat a cash-flow tábla? Mikre kell figyelni az összeállításakor? 

 

8. Melyek azok a pontok, amelyek mindenképpen kell, hogy szerepeljenek a 

Megvalósíthatósági Tanulmányban? 

 

 

 

 



4. Esettanulmányok 

 

4.1 TÁMOP 3.2.11./10/1. Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán 

kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása 

 

A következőkben egy tanulságos pályázattal ismerkedünk meg, amelyet 

önkormányzatok és intézményeik számára írtak ki. A pályázat száz százalékos támogatási 

intenzitású (vagyis nem igényelt önrészt), ezért komoly érdeklődésre tarhatott számot a kiírás. 

A forrásigénylés minden előzetes várakozást fölülmúlt. Lássuk, hogyan is néz ki egy ilyen 

pályázat összeállítása, milyen buktatók merülnek fel, és mikre kell odafigyelni. 

Maga a pályázat viszonylag egyszerű konstrukció volt, hiszen maximum 50 millió 

forintig lehetett pénzt nyerni 12 hónapon át tartó, kötelező oktatási időszakon kívüli 

programokkal. A programokon elsősorban népművészeti jellegű oktatást kellett tartani, amely 

benne foglalja nem csak a hagyományok megismerését, hanem az ilyen fajta ismeretek 

formális és informális elsajátítását is. 

A hangsúly tehát a kulturális személyiségfejlődésen volt: „felszínre hozzák a 

gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, 

problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és egészségtudatosságukat. 

A konstrukció haszna a személyes és hatékony kulturális nevelés eszköztárának bővítése, 

amely segíti a személyiségformálás intézményi feladatait.” 

Mivel 3.400.000.000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre a kiíráskor, és vállaltan 100-300 

darab pályázat támogatását kívánta megvalósítani a közreműködő szervezetként megjelölt 

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, ezért joggal várhatta 

mindenki, hogy egy megfelelően összeállított és viszonylag gyorsan benyújtott pályázattal 

nyertese lesz a TÁMOP 3.2.11.-es kiírásnak. Ami miatt ezt a tendert választottuk egyik 

esettanulmányunknak, az éppen az, hogy az általános tudnivalókon és gyakorlati 

megközelítésen kívül, milyen egyéb tényezőkre kellett még figyelnie a sikeresség 

szempontjából.  

A pályázatot 2010. március 29-én hétfőn megnyitották és várható volt, hogy a december 

31-ig, a végleges zárásig biztosan fel fogják függeszteni ezt a kiírást a nagy érdeklődésre való 

tekintettel. Már a kezdeti várakozások alapján is arra lehetett számítani, hogy a keretösszeg 

kimerül. 



Valóban így is történt, de jóval gyorsabban, mint ahogyan azt bárki is előre sejthette az 

érintettek közül. Ugyanis kettő nappal később, azaz 2010. március 31-én, szerdán közlemény 

jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, miszerint a TÁMOP 3.2.11./10/1-es 

pályázati kiírást felfüggesztik pénteki nappal (2011. április 2-án). Mit tehet ekkor egy 

projektgazda, amennyiben valóban szeretné, hogy sikeres legyen a projektelképzelés, és az 

eddig beletett munka se vesszen kárba? 

AJÁNLÁS: ilyen esetekben is értelemszerűen első lépésként a projektgazdát kell 

értesíteni a történtekről, hogy legkésőbb kettő nap múlva be kell adni a pályázatot. 

Amennyiben a projektgazda is vállalja a szoros határidőt és folyamatosan elérhető 

közelségben van valamilyen kommunikációs eszközön keresztül, akkor jöhet a következő 

lépés. Meg kell nézni, hogy mi az, ami hiánypótolható dokumentum és mi az, aminek hiánya 

a továbbiakban biztosan kizárja a pályázatunkat a versenyből. Ami biztosan nem 

hiánypótolható, az a pályázati adatlap. Ezért igyekezzünk az adatlapot úgy kitölteni, hogy 

emiatt ne utasítsák el projektünket. 

AJÁNLÁS: amennyiben ilyen problémával találja magát szemben bárki, vagyis hogy 

nagyon szűk határidővel kell az adatlapot kitölteni (és könnyen elfordulhat, hogy nem tudunk 

minden információt pontosan beszerezni), akkor is érdemes kísérletet tenni arra, hogy 

valamilyen szöveget rögzítünk a kitöltő felületen). Amennyiben ugyanis üresen hagyunk 

ablakokat, akkor nem fogják elfogadni és hiánypótlásra kötelezni a pályázatot, hanem 

elutasítják azt. Ha viszont írunk valamilyen információt az egyes részekbe, akkor legfeljebb 

pontosítást kérnek, illetve kérhetnek a kiírók. Éppen ezért előállhat - ad absurdum – olyan 

állapot, amikor egy darab – mondjuk –„a” betű kerül rögzítésre a pályázati felületen és a 

hiánypótlás időszakában ezt az „a” betűt kell „pontosítani”. Azonban igyekezzünk elkerülni 

az ilyen és ehhez hasonló szituációkat, inkább hosszabb, egybefüggő szöveget írjunk. 

Miután tehát kitöltöttük az adatlapot és aláírtuk, illetve a kiírás szerint pecsételtük azt 

(CD-re vagy egyéb elektronikus adathordózóra is átmásoltuk), akkor beadhatjuk a 

projekttervezetet. 

És most nézzük át, hogyan is kell elkészíteni egy önkormányzat vagy önkormányzati 

háttérrel bíró intézmény számára a pályázat legfontosabb dokumentumát, a projekt adatlapot.  

Ahogyan elkezdjük olvasni az útmutatót és írni az adatlapot, természetesen találkozunk 

több olyan momentummal, amely más, akár a magánszféra számára kiírt tendereknél is 

visszaköszön. Mivel a közszférához tartozó projektgazdáról van szó esetünkben, ezért a 

gazdálkodási adatok megadásánál csak az intézményi költségvetés főösszegére és az adott két 

év statisztikai létszámára kell ügyelnünk, hogy azokat helyesen adjuk meg. 



A hosszabb bemutatást, elemzést igénylő részeknél figyeljünk oda, hogy velősen, 

valóban a lényegi információt tartalmazó mondatok kerüljenek be az ablakokba. Nem 

szükséges az összes karaktert felhasználni, tehát csak azért ebben az esetben se írjunk 

feleslegesen körmondatokat, hogy kitöltsük a pontos karakterszám. 

A pályázat következő nagyobb egysége a humán erőforrásra kérdez rá. A kitöltő 

dokumentum 4.1.3.-as pontjában a személyi hátteret kell bemutatni. A pályázat egy 

projektmenedzsert és egy pénzügyi asszisztenst kér biztosítani a programhoz. Minden esetben 

felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie a munkára kiválasztott személynek.  

AJÁNLÁS: saját munkánkat könnyíthetjük meg azzal, ha ilyenkor a 

projektmenedzsmentet a projektgazda belső emberi erőforrásából állítjuk össze (ha erre a 

pályázat ad lehetőséget. A TÁMOP 3.2.11./10./1.-es kiírás adott). Különösen akkor 

mutatkozik meg ez a jó döntés, ha mint ebben az esetben is, nagyon gyorsan kell összeállítani 

azt a munkavállalói kört, akik részt fognak venni a programban. Érthető, hogy csak az a 

projektmenedzser tud ilyenkor gyorsan lépni, aki jól ismeri beosztottjait. 

A program sikeres megvalósításához természetesen elengedhetetlen továbbá, hogy a 

projektmenedzsment mellett olyan szakembereket foglalkoztassunk, akik az egyes 

szakköröket fogják tartani a kidolgozott tematika alapján. Velük is fel kell venni a 

kapcsolatot, annak ellenére is, hogy a pályázat nem kívánja meg további kollégák, 

alkalmazottak részletezését. 

AJÁNLÁS: bár az uniós társfinanszírozású pályázatok nem kérik, mégis ajánlott 

szándéknyilatkozatokat csatolni mellékletként a teljes anyaghoz. A szándéknyilatkozatoknak 

nincsen büntető jogi hatálya, amennyiben megszegik az abban foglaltakat, inkább arra 

alkalmasak, hogy kifejezzék a jövőbeni együttműködés valószínűségét. Mint ilyenek tehát 

tökéletesen megfelelőek számunkra, egyben erősítik a pályázat valódi jellegét, nyertes tender 

esetén a megvalósítás komolyságát.  

A TÁMOP 3.2.11./10./1. pályázati kiírásban szintén nem volt követelmény az oktatási 

időszakon kívüli órákat tartó pedagógusok, tanárok bemutatása, csupán a humán erőforrás 

létszám előre megadott szempont szerinti bontásban való közlése. Ennek ellenére a pontos 

személyek listáját és ezzel együtt a szándéknyilatkozatokat is érdemes csatolni a pályázathoz. 

A következő nagyobb rész a pályázati adatlapon a program részletes ismertetése. Mint 

minden oktatási-nevelési intézménynek, úgy a programba bevontaknak is rendelkeznie kell 

oktatási programmal, intézményi koncepcióval. Ezek mentén kell összeállítani projektünket 

is, amelynek illeszkednie kell az oktatási koncepcióhoz. Először tehát ezeket kell bekérni 

(illetve ma már természetesen az oktatási-nevelési intézmény honlapján is elérhető mindez) és 



figyelmesen elolvasni. Ezeket a programokat úgy kell tekinteni, mint egy keretet, amelynek 

határai között tudunk csak mozogni.  

AJÁNLÁS: ha önkormányzati projekteket készítünk, akkor szinte minden esetben 

ajánlott az adott szervezet koncepcióját, stratégiáját rögzítő dokumentumokat előre 

beszerezni. A pályázat, ha nem is kéri, akkor is érdemes a megfogalmazott céljainkat 

egyeztetni az intézmények, önkormányzatok célrendszereivel és ezeket az egyezéseket 

rögzíteni a projekt adatlapon. A bírálók szemszögéből mindenképpen pozitív ez a lépés, mert 

azt mutatja, hogy szerves részét képezi a programunk a szervezet hosszú távú 

elképzeléseinek.  

Ugyanezeket az egyezéseket érdemes megerősíteni az adatlap 5.2.-es részénél is, ahol a 

fejlesztés céljait kell pontosan megfogalmazni, és ahol csak lehetséges, számszerűsítve is 

megadni.  

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor nem lehetséges számokkal igazolni a közvetlen 

célok elérését, vagy nem minden célt tudunk alátámasztani számszerűen. Ekkor fogalmazzunk 

meg több célt, és lehetőleg olyan is legyen benne, amely valamilyen módon numerikusan is 

megadható.  

Például a TÁMOP 3.2.11./10./1.-es kiírásban a közvetlen célt nehezen tudjuk 

megragadni. Maximum azt mondhatjuk, hogy öt oktatás-nevelési intézmény közel 100 

kisdiákjának biztosítunk kötelező tananyagon kívüli fejlődési lehetőséget a népművészetek 

körében. Azt nem tudjuk megmondani, hogy a programnak köszönhetően mennyivel fog a 

gyermekek értéke „növekedni”, vagy másként mondva „megtérül-e” a beruházás. Viszont 

mondhatjuk, hogy a célok összhangban vannak a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

célkitűzéseivel, hiszen a humán erőforrás fejlesztést már fiatal korban elkezdik. 

Közvetett célként még megemlíthetjük, hogy hány oktatónak tud a program 

megrendelést, foglalkoztatást biztosítani, esetleg a projektgazda milyen outputokkal 

gazdagodik, amik a fenntartási időszakban, mint fizikai tőke lesz jelen a projektgazda 

tulajdonában. 

AJÁNLÁS: a közvetett célokat csak akkor hangsúlyozzuk erőteljesen, ha valóban nem 

tudjuk megmondani, számokkal nem tudjuk kifejezni pontos céljainkat. Ez az 

önkormányzatok számára készülő projektek esetében gyakrabban fordulhat elő. Egyébként 

törekedjünk a közvetlen célok erősítésére! 

A következő buktatókat magában rejtő terület a célcsoportokkal kapcsolatos. Egész 

pontosan a célcsoportokban szereplő személyek életkora és emiatt a programokon való 

részvétel igazolása. Ahogyan több önkormányzati projektnél, úgy ennél a pályázatnál is 



kérdéses volt, hogy például az óvodai csoport tagjai hogyan igazolják, hogy részt vettek a 

tender által támogatott és megvalósított programokon. Itt ugyanis kettő probléma is felszínre 

kerül, és mind a kettőre érdemes a jövőben figyelni: 

� Az első, hogy 18 év alatti korcsoportok számára megrendezésre kerülő 

programok esetében mindig legyen egy delegált felnőtt is a foglalkozásokon, aki 

kézjegyével igazolja, hogy valóban a listára feliratkozott fiatalkorúak vettek részt 

az adott eseményen. Viszont figyeljünk arra is, hogy ez a személy ne a 

projektmenedzsmentből érkezzen! Jelen pályázatnál érdemes az adott oktatási 

intézmény egyik pedagógusát felkérni erre a tisztségre. 

� A másik probléma: az óvodai korcsoportok természetesen nem tudják leírni 

nevüket. Ekkor az igazoló személyt célszerű felkérni, hogy egy nyomtatott listát 

készítsen, illetve azt ellenjegyezze. Ekkor az óvodásoknak célszerű kis vonalak 

húzásával jeleznie, hogy az adott foglalkozáson részt vettek. Természetesen ez 

csak az egyik ilyen járható út. Mint ebben a helyzetben is, máskor is érdemes 

kreatívan eljárni a pályázat elkészítése során. 

AJÁNLÁS: még nem említettük, de minden pályázat megvalósításának egyik kiemelt 

eszköze a fényképezőgép vagy a mozgóképet rögzítő kamera. Mivel kötelező jelleggel 

rögzítenünk kell pályázati előírás szerint az egyes programokon zajló eseményeket, ezért ha 

lehetőségünk adódik (és a TÁMOP 3.2.11./10./1.-es kiírásnál adódik), akkor a résztvevők 

csoportjáról is készítsük képeket. Általánosságban elmondható, hogy minél több oldalról 

igyekszünk bemutatni és igazolni a pályázatunk sikerességét a megvalósítási időszakban is, 

annál biztosabb, hogy nem köteleznek minket hiánypótlásra az elszámoláskor és ezzel 

párhuzamosan biztosabb, hogy időben hozzájutunk pénzünkhöz a számlák benyújtását 

követően. 

A következő nagyobb egységet a programok ütemezése jelenti. Bármilyen projektről is 

van szó, azzal teljesen tisztában kell lenni, hogy az adott évszakban, sőt hónapban az 

biztonsággal folytatható-e vagy sem. Mivel nagyon sok fajta beruházás lehetséges 

önkormányzati szinten is, ezért tudnunk kell, hogy az egyes időszakokban hogyan tudunk 

előrelépni a megvalósítás során. Korábban már említettünk néhány példát, most még 

kiegészítjük néhány olyan esettel, ahol az ütemezés nem csak időjárás kérdése: 

� Amennyiben az önkormányzati hivatalok modernizálását segíti az adott 

pályázatok, akkor tudnunk kell, hogy mikor, melyik időszakban, hónapban 

kisebb a forgalom a hivatalokban. Ez nyáron július közepétől augusztus végéig 



következik be, ebben a periódusban érdemes tehát a belső használatra beszerzett 

számítástechnikai gépeket beüzemelni.  

� Ugyanez igaz a bíróságok esetében. A különböző bíróságok fejlesztésénél 

például ajánlott a tárgyalási szünetben elvégezni ezeket a belső munkákat, 

amennyiben a pályázat kiírás lehetővé teszi ezt a projektgazda számára kedvező 

ütemezést. Ekkor július 14-15. és augusztus harmadik hetének vége közötti 

időszakban tervezzünk ilyen munkafázisokat. 

� Az egészségügyi fejlesztéseknél nem csak az adott időszak kedvezőbb időjárása, 

hanem az is befolyásoló tényező az ütemezést illetően, hogy egy-egy 

részegységet, osztályt hányszor lehet mozgatni a költöztetés során. 

Értelemszerűen az egynapos ellátást biztosító részleg, vagy az általános 

járóbeteg ellátáshoz tartozó rendelők könnyebben és akár többször is 

mozdíthatóak, miközben a műtőknek (aszeptikus és kiemelten a szeptikus) vagy 

egy intenzív osztálynak azonnal meg kell találni a helyét, nem lehet átmeneti 

helyre költöztetni, többször mozgatni. 

Ez a pont is nagyon sok egyeztetést igényel a projektgazda mellett az érintett 

személyzettel, egyes részlegek, osztályok vezetőivel. Mint már oly sokszor csak megerősíteni 

lehet, hogy ezeket a lépéseket mindenképpen meg kell tenni az előkészítési időszakban, mert 

sok problémától fognak a partnerek megszabadulni a megvalósítás során az alapos és 

részletezés előkészítésnek köszönhetően. 

Még egy területet meg kell említeni az ütemezést illetően. A financiális oldal ugyanis 

ugyanúgy hozzátartozik az időbeli beosztáshoz, mint a tartalmi rész. A pénzügyi oldalon a 

következőkre kellett figyelemmel lenni a TÁMOP 3.2.11./10/1.-es pályázati kiírásnál.  

� Mivel a pályázat 100 százalékos támogatási intenzitással bír, ezért nem kellett az 

önrésszel járó ügyintézést elvégezni, ugyanakkor ez a pályázat is 

utófinanszírozott, ezért itt is fontos volt, hogy rendelkezzen eleinte, pontosabban 

a második hat hónapban likvid forrással a projektgazda.  

� Az előleget legkésőbb hat hónap múlva számlákkal igazoltan el kell költeni, 

ellenkező esetben azt vissza kell fizetni. Erre is figyelni kellett. Mivel ez a 

pályázat alapvetően szolgáltatásnyújtásról szól (oktatás területén), ezért nem is 

lett volna lehetséges, hogy csak személyi kiadásból álljon az előleg elköltése: 

o Egyrészről a személyi bérek nem tettek volna ki ekkora elkölthető 

összeget, 



o Másrészről a programot tizenkettő hónapra tervezték, ezért az első hat 

hónapban nem lett volna lehetséges elkölteni az összes személyi jellegű 

kifizetést. 

� Pontos tervezést igényel tehát, hogy az adott projektgazda, mint intézmény 

mikor kíván és/vagy tud beletenni forrást a programba, amit a pályázat zárásával 

természetesen visszakap. Minden esetben fontos ismerni a cash-flow ütemezését 

nem csak az adott, önkormányzati háttérrel bíró intézménynek (amennyiben ők a 

megrendelők), hanem magának az önkormányzatnak is. Hiszen az 

önkormányzat, mint fenntartó intézmény felel a pályázatban projektgazdaként 

tevékenykedő intézményért.  

� A pályázati útmutató részletesen előírja, hogy az egyes költségtételeket melyik 

költségsorokban kell elkönyvelni, ugyanakkor az útmutató sem tud mindenről 

pontos tájékoztatást adni. Éppen ezért ajánlott egy-egy bizonytalan tétel esetén 

segítségképpen a közreműködő szervezethez vagy a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökséghez fordulni. 

o Ez nem csak azért ajánlott, mert így biztosan a megfelelő helyet tudjuk 

kiválasztani az adott tétel elhelyezésénél, hanem azért is, mert 

előfordulhat, hogy bizonyos esetekben felső korlátba ütközünk. Azaz egy 

alapvetően szolgáltatást nyújtó program keretei között nem lehetséges tíz 

százalékot meghaladó elszámolható költséget elkölteni 

eszközbeszerzésre. Ezért ha egy tétel esetében bizonytalanok vagyunk, 

hova is könyveljük azt, és végül elhelyezzük az eszközök között (mert 

szerintünk – szubjektív értékelésünk alapján – oda való). Ekkor a tíz 

százalékos felső küszöb felé haladunk, ami miatt más beszerezhető és 

beszerzendő eszközök azonban kiszorul(hat)nak a pályázat elszámolható 

tételei közül. 

A következő megvalósítandó projektrész a marketing. Ez jól szabályozott az Arculati 

Kézikönyv alapján, amely biztos útmutatót ad a megvalósítási és fenntartási időszakra nézve a 

programunkkal kapcsolatban.  

A marketing esetében jelen pályázatban érdemes volt gondot fordítani arra, hogy reklám 

és figyelemfelkeltő elemeket többszöri egyeztetés után alakítsák csak ki. A megbeszélések 

alapján kiderült, hogy nem elég az egy hetes időszak arra, hogy a szülőkkel is egyeztetve 

elindulhasson a hagyományőrző és népművészeti oktatási-nevelési program, hanem legalább 

három hetes szervezési intervallumot ajánlottak a iskolák valamint az óvoda is. Tették ezt 



azért, mert szeptemberi kezdéskor nem lehetséges az iskolai évad mellett egy ilyen összetett, 

kötelező tanítási órákon kívüli sorozatot lebonyolítani. Nem érdemes tehát a program 

komplexitását és hatékonyságát veszélyeztetni egy elkapkodott kezdéssel, hanem egy jó 

figyelemfelkeltő kampánnyal megnyerni azokat a kisdiákokat, akik valóban érdeklődést 

mutatnak a program iránt. 

AJÁNLÁS: nem véletlenül írta elő a projekt az előzetes igényfelmérést, amelyet a 

projektgazda el is végzett. Ezek alapján kijelenthető, hogy a programot nem veszélyezteti 

sikertelenség az érdeklődés hiánya miatt, hiszen a felmérések összesítését követően 

elmondható, hogy biztosan lesz résztvevő és befogadó közönsége a projektnek. 

� Az előzetes felmérést akkor is célszerű elkészíteni, ha erre a konkrét pályázat 

nem kötelezi a projektgazdát. A korábban már elemezett probléma miatt, 

miszerint a kilencvenes évek elején a sikertelen és a nem hatékony, uniós 

társfinanszírozásban megvalósult beruházások, programok egyik legnagyobb 

hátránya éppen az volt, hogy nem mérték fel, valóban szükséges-e a fejlesztés az 

adott területen. Azóta a nem hatékony forrásfelhasználások jelentősen 

visszaestek, ami nagyban köszönhető az alkalmazott Projekt Ciklus 

Menedzsment fejlett eszköztárának és széles körű alkalmazásának. 

A korábbiakban már volt szó a fenntarthatóság fontosságáról, ezért ezt most nem 

ismételjük meg. Helyette felhívjuk a figyelmet a pályázati adatlap következő, viszonylag 

gyakrabban elforduló buktatójára, a „Nyilatkozatok részre”. 

Mint a legtöbb pályázat, úgy a TÁMOP 3.2.11./10./1-es kiírásban is megemlítettek 

olyan korábban kiírt és már lezárt pályázatokat, amelyek esetében, ha van a projektgazdának 

sikeres tendere, akkor a következő évben hasonló kiíráson nem indulhat. Erre azért érdemes 

figyelni, mert alapvetően a legtöbb kérdésre „igen” a válasz (természetesen mindig a 

valóságnak kell tükröződnie a válaszokban). Viszont figyeljünk éppen ezért a válaszokra, 

nehogy automatikusan az „igeneket” adjuk meg mindenhol, mert ebben az esetben kizárnak 

minket a további eljárásból. Íme a példa: 

„Nyilatkozom, hogy a TÁMOP - 3.1.4./08/1, TÁMOP - 3.1.4./08/2, TÁMOP - 

3.1.4./09/1, TÁMOP - 3.2.3./08/2, TÁMOP - 3.2.3./08/2/KMR, TÁMOP - 3.2.3./09/2, 

TÁMOP - 3.2.3./09/2/KMR, TÁMOP - 3.4.3./08/1, TÁMOP - 3.4.3./08/2, TÁMOP - 

3.4.4./B/08/1 vagy a TÁMOP-3.4.4./B/08/2 konstrukció keretében ugyanazon fejlesztési 

helyszín esetében ugyanazon foglalkozási formában támogatásban részesültem.” 

Ha erre a mondatra „igennel” válaszolunk „nem” helyett, akkor minden eddigi munkánk 

lenullázódik, mert elveszítjük a lehetőségét a forrásbevonásnak. 



Végül az adatlappal kapcsolatban az utolsó fontos lépésünk, hogy ellenőrizzük, 

megfelelően aláírta-e a projektgazda intézmény törvényes jogi képviselője (cégszerűen, 

ahogyan az aláírási címpéldányban szerepel!). Arra is ügyeljünk, hogy ha az aláírási 

címpéldányban például kettő személy szerepel, akiknek az aláírása csak együttesen teszi őket 

jogosulttá eljárni az önkormányzat vagy intézménye nevében, akkor mind a kettőjük aláírása 

szükséges. Végül célszerű még egyszer elolvasni a pályázati felhívásban, hogy elég-e csak az 

utolsó oldalt ellátni cégszerű aláírással vagy mindegyik pályázati adatlapot legalább szignózni 

és pecsételni is kell. 

 

4.1.1 Mellékletek 

 

Ahogyan korábban már jeleztük, hogy a TÁMOP vizsgált kiírásában már felmerültek 

olyan akadályok, változások, amelyekkel ritkán találkozik az a pályázatíró, aki gyakorlottabb, 

hosszabb ideje a szakmában tevékenykedik. Ugyanakkor kreativitással, ötletességgel és gyors 

döntésekkel ezek a problémák áthidalhatóak. 

Az egyiken ilyen megoldás a rendkívül gyors felfüggesztéssel kapcsolatos döntéssel 

szemben, hogy a hiánypótlásként beadható dokumentumokat csak a hiánypótlási felhívást 

követően fogjuk beadni. E körbe tartozik szinte az összes mellékletként benyújtható 

dokumentum, amelyek közül a leggyakoribbak a következők, amelyek minden európai uniós 

társfinanszírozással történő fejlesztés esetén elfordulhat: 

� Jogi státusz igazolása, 

� Aláírási címpéldány, amelyet vagy ügyvéd vagy közjegyző hitelesít, 

� Részletes költségvetés és szöveges indoklása, 

� Egy elkülönített számla vagy alszámla, amely lehetővé teszi a támogatás 

fogadását az önkormányzat/intézmény részéről, 

� Azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél. 

� Eszközbeszerzés esetén biztosítani kell a teljes eszközlistát árajánlattal és rövid 

specifikációval. Itt is hangsúlyozni kell, hogy a pályázatíró nem csak összeállítja, 

megírja az aktuális projektet, hanem igyekszik szervezni is az abban dolgozni 

vágyókat, hogy egységes formában tudjanak megjelenni. Éppen ezért, illetve, 

mert nagyobb gyakorlata van a pályázatírónak, és ő ismeri, mit is szeretne látni a 

bírálóbizottság, ajánlott, hogy egy előre elkészített sablont küldjön az összes 

szakmai megvalósításban résztvevő személy számára. Ők ezt kitöltik, és 



visszaküldik a pályázatírónak. Így az összes eszközről, melyet be kíván szerezni 

a projektgazda a megvalósítás időszakában, egységes és a lényegi információkat 

tartalmazó dokumentáció áll majd rendelkezésre. Ezt a bíráló bizottság is 

könnyebben áttekinti és értékeli. 

� Ha valamilyen speciális szolgáltatást veszünk igénybe, akkor szintén árajánlatot 

kell csatolni hozzá és pontosan leírni, hogy milyen feladatokat tartalmaz az adott 

szolgáltatás. Több szolgáltatótól való ajánlat bekérés esetén, célszerű úgy eljárni, 

ahogyan azt feljebb, az eszközbeszerzésnél leírtuk. Vagyis egységes sablont 

használva összegyűjteni az ide vonatkozó információkat. 

� Felújítás, átalakítás esetén az anyag és munkadíjakat munkanemenként 

tartalmazó tételes tervezői költségbecslést vagy kivitelezői árajánlatot kell 

mellékletként becsatolni.  

Ezeken kívül még specifikusan, azaz pályázattól függően sok mellékleti forma és fajta 

előfordulhat. A TÁMOP 3.2.11./10./1. kiírás a következőket kérte még a pályázóktól: 

� Fenntartói nyilatkozat, amely minden önkormányzati tender esetében szükséges. 

Lényege, hogy az önkormányzat, mint fenntartó nem csak, hogy biztosítja a 

fenntartási időszakban is a programok futását, vagy az eszközök, ingatlan 

tulajdonosi körében meglévő tulajdonosi elidegeníthetetlenséget öt évig, hanem 

vállalnia kell azt is, hogy a fenntartási időszak végéig semmilyen olyan döntést 

sem fog meghozni, amely veszélyeztetné a projekt megvalósulását. 

� Óvodai nevelési, iskolai oktatási programonkénti tematika: ezt az igényfelmérés 

alapján kellett kidolgoznia a pályázat elkészítőinek. Hangsúlyozandó, hogy itt 

mutatkozik meg az, mennyire sikerült a tematikát összeállítani, hogy az 

illeszkedjen az egyes intézmények nevelési-oktatási programjaiba és egyben a 

pályázati célkitűzéseket is maradéktalanul teljesítse. 

� A szakmai megvalósítók önéletrajza, mint kötelezően csatolt dokumentum 

esetében felmerülhet a kérdés, hogy csak a projektmenedzsment önéletrajzait 

kell csatolni, vagy minden olyan személyt, aki valamilyen formában a 

megvalósítási és fenntartási időszakban is a pályázat keretei között dolgozik, 

munkájáért a pályázat ellentételezésben részesíti (értelemszerűen ezt csak a 

megvalósítási időszakban tudja a projekt megtenni). Bizonytalanság esetén 

érdemes vagy a közreműködő és/vagy kiíró hatósággal felvenni a kapcsolatot, 

vagy biztos, ami biztos alapon csatolni az összes közreműködő munkavállalónak 



az önéletrajzát. A vizsgált pályázatunk egyébként ezt az utóbbit kívánta meg, 

amit természetesen a projektgazda teljesített is. 

Miután tehát sikeresen és gyorsan kitöltésre került a pályázati adatlap, azonnal neki kell 

állni a beszerezni azokat a szükséges dokumentumokat, amik hiánypótolhatóak, de amiket az 

idő rövidsége miatt nem sikerült benyújtani. 

AJÁNLÁS: Itt is a fenntartói nyilatkozattal érdemes kezdeni, amennyiben 

önkormányzati hátterű intézményről van szó. A másik dokumentum, amelyet hosszabb ideig 

tarthat beszerezni, az elkülönített bankszámla. Ha ezen a dokumentumok beszerzését már a 

hiánypótlásra való felhívást tartalmazó levél megérkezése előtt elkezdi a projektgazda, akkor 

van esély a sikeres pályázásra, mert idejében felkészült a hosszú hiánypótlási listára, és nem 

csúszik ki az időből sem. 

 

4.1.2 Partnerek felkérése és koordinálása 

 

A mellékletekkel kapcsolatban a végére hagytuk az oktatási-nevelési intézményekkel 

való partneri viszony kialakítását és az együttműködést alátámasztó dokumentumok 

összeállítását. Ez viszonylag nehezebb feladat, hiszen a jövőre vonatkozóan kell több oktatási 

- nevelési intézményt koordinálni. Mivel ezek önkormányzati fenntartású intézmények, így 

hasznosnak bizonyulhat, ha legalább az adott település oktatással foglalkozó szakemberét 

tájékoztatás szintjén bevonjuk a projektbe. Nem csak hasznos információkkal és tanácsokkal 

láthat el minket, de kedvező kapcsolat kialakítása esetén, a kapcsolatfelvételét vagy akár a 

szükséges adatok bekérését is segítheti, gyorsíthatja. 

A TÁMOP 3.2.11/10/1-es kiírás a következő módon kérte a partnerek kiválasztását a 

pályázathoz: 

� Minimum 5 oktatási - nevelési intézménynek kellett még a projektgazdán kívül 

meglennie, akiknek meg kellett felelnie a következő szempontoknak: 

o Legalább egy partner intézménynek óvodának kellett lennie 

(természetesen, amennyiben mozi vagy leltár lett volna a projektgazda, 

akkor nekik nem kötelező az óvoda, mint partner), 

o Legalább egy oktatási – nevelési intézménynek más helységben kellett 

lennie, mint ahol a projektgazda található, 

o Legalább egy intézménynek teljesítenie kellett azt a követelményt, hogy 

az oda járó diákok legalább harminc százaléka hátrányos helyzetű. 



Természetesen még jobb, illetve a nyertes pályázatok döntésénél még 

előnyösebb helyzetbe kerül a pályázat, ha ezt a kritériumot felfelé 

változtatják meg, azaz magasabb százalékkal vesznek részt a programban 

hátrányos helyzetű gyermekek, mint ami az előírás. 

Célszerű, ha a kulturális szervezet, mint projektgazda saját székhely településén maga 

választja ki a megfelelő oktatási – nevelési intézményeket a könnyebb kapcsolattartás végett. 

Ugyanakkor fontos még azt is figyelembe venni, hogy mit mond a pályázati kiírás a tagosítást 

illetően. Ma Magyarországon az önkormányzatokra rakodó egyre súlyosabb terhek miatt 

elindult egy folyamat, hogy az oktatási intézményeket tagosítják, vagyis egy településen belül 

egy központi igazgatói jogkörrel felruházott személyhez fognak tartozni az iskolák, bár a 

csoporton belül megmaradnak a korábbi igazgatói jogköröket gyakorló vezető személyek 

intézményeik élén, akiknek azonban így változik a felelősségi jogkörük. 

Szerencsére ez a pályázat nem zárta ki az egy tagosítás alá tartozó iskolákat, mint 

partnereket, így könnyebb megszervezni a résztvevő oktatási – nevelési intézményeket.  

AJÁNLÁS: érthető módon valahogyan igazolni kell a közreműködő szervezet előtt, 

hogy az együttműködés létrejött a projektgazda és a partner intézmények között. Ezt az 

együttműködési megállapodás dokumentum biztosítja a bírálat során. Figyeljünk arra, hogy 

mind a két igazgatónak, tehát a tagosítás következtében a főigazgatónak és az adott, tagosított 

intézmény igazgatójának is el kell látnia kézjegyével és pecsétjével a pályázatot (ha a pályázat 

nem kéri kimondottan, akkor is ajánlott). Ekkor ajánlott figyelni a sorrendre is, mert egy 

hierarchikus rendszerről van szó. A fölé rendelt főigazgatói pozíció miatt először a központi 

iskola vezetőjétől kell kérni az aláírást, e nélkül a tagiskola vezetője nem fogja ellátni 

kézjegyével a dokumentumot. Ez apróságnak tűnhet, de a tizenöt munkanapot érintő 

hiánypótlás esetében nem érdemes feleslegesen duplikálni feladatainkat, hogy kétszer 

keressünk fel valakit egy aláírásért. 

 



4.2. TIOP 2.2.4./09/1. „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés 

a fekvőbeteg-szakellátásban” 

 

Szintén önkormányzati felkérés alapján készült el a TIOP 2.2.4./09/1-es kiírásban egy 

magyarországi kórház fejlesztése, amelynek beruházási értéke természetesen többszöröse volt 

az előzőleg bemutatott TÁMOP 3.2.11./10./1.-es konstrukcióban megvalósult projektnek. 

Miért is ennyire kiemelt a több milliárd forintos beruházás egy kisebb hazai város 

életében? Ha sikeres a projekt, ha elnyeri az európai közösségi támogatások egy részét, hogy 

legalább bizonyos területeken megfeleljen az ellátás a XXI. századi elvárásoknak, valamint, 

hogy megtarthassa a meghatározó súlyponti kórház szerepét az adott régióban. Ez a cím teszi 

a pályázó várost és önkormányzatát is meghatározó szereplővé a régión belül, de nem szabad 

elfelejteni olyan praktikus okokat sem, mint a magasan szakképzett munkavállalók megtartása 

az adott településen (esetünkben orvosok, asszisztensek, műszerészek, technikusok, vagyis 

mindenki, aki csak a kórházban és a kórházért dolgozik). A jelentősebb forrásokhoz való 

hozzáférés mellett az is megemlítendő, hogy a városnak így összességében megmarad nem 

csak a megyei, hanem a regionális súlya is. Ez a presztízs pénznemben nehezen kifejezhető 

előny, ugyanakkor meghatározza a város súlyát, valamint a szűkebb és tágabb környezetében 

bizonyos területeken gyakorolt vezető szerepét.  

Közelebbi okokat is említhetünk akkor, ha alaposabban megnézzük a jelenlegi kórházi 

infrastruktúrát. Az elmaradottság, a leromlott és teljesen elavult eszközök nem egyedülállóak 

a magyar egészségügy helyzetét ismerve, ami mind alátámasztja a pályázat fontosságát. 

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a jelenlegi egészségügyi struktúra, de említhető az 

önkormányzati, a szállításügyi, települési és kormányzati hivatali rendszer, az oktatás stb. is, 

az elmúlt század kereteit használva van jelen napjainkban. Ez azt jelenti, hogy elsősorban az 

egészségügyben, de a fent említett más területeken szintén megfigyelhető, hogy az 

úgynevezett „pavilonos14” tehát ma már szétaprózott, nagy terület igényű szerkezetben 

működtetik még mindig a kórházakat (elsősorban az európai uniós csatlakozás előtt jelentős 

forráshiánnyal küszködött az ország minden közfinanszírozású intézménye, így a kórházak is, 

ezért nem volt lehetőség az egy légterű intézmények létrehozására). 

                                                
14 A pavilonos szerkezet lényege abban állt, hogy korábban nem álltak rendelkezésre azok a technológiák, 

amelyekkel például az egészségügyben el lehetett választani egymástól a különböző részlegeket. A fertőző és 
nem fertőző osztályok, valamint a szülészet (amely nem betegség miatt kialakított egysége az egyes 
egészségügyi intézményeknek) ezért külön épületekbe került. 



A legtöbb, önkormányzatokhoz vagy országos szinten nagy elosztórendszerekhez 

tartozó közfeladatot ellátó intézmények számára kiírt pályázatok esetében sokszor 

követelmény a pavilonos rendszer felszámolása. A beruházással jelentősen csökkenthető a 

közgazdasági, mikroökonómiai értelemben vett fix költségek összege. Kevesebbe fognak 

kerülni a felújítás és tömbösítés után a közüzemi számlák, hiszen sem a világítás, sem a fűtés 

nem igényel akkora alapterületet. Az infrastruktúra fenntartása szintén egyszerűsödik, illetve 

olcsóbbá válik, mert az összhosszúságot tekintve rövidebb vonalas ellátó rendszeren keresztül 

megoldható lesz az energia, víz stb. eljuttatása a célterületekre.  

Hasonlóképpen a humán-erőforrás igény is csökken a fejlesztést követően. Kevesebb 

biztonsági őrre lesz például szükség, ami megint olyan lépés, aminek haszna közvetlenül és 

azonnal jelentkezik a projektgazdánál. 

Bár önkormányzati projektről van szó, a projektregionális, sőt akár régión túli hatással is 

bírhat. Éppen ezért át kell gondolni, hogy közvetlenül melyik önkormányzat számára jelent 

még előnyt a beruházás. Érdemes őket is felkeresni és tárgyalásokat kezdeményezni annak 

érdekében, hogy a hasznok mellett (amelyek mint externáliák azonnal jelentkeznek náluk is) 

milyen módon tudnák kivenni részüket a költségekből. Mivel milliárdos beruházásról van szó, 

aminek még 90-95 százalékos támogatási intenzitás mellett is több tízmilliós (vagy akár száz 

milliós) értékű önrész igénye van, ezért nem mindegy, hogy beszállnak-e ebbe a költségbe a 

környező települések is. 

AJÁNLÁS: érdemes azt is megvizsgálni, hogy maga a megyei önkormányzat részt tud-

e, részt kell-e vennie valamilyen formában a finanszírozásban. Amennyiben mutatnak 

hajlandóságot e településvezetők, illetve megyei vezetők a megegyezésre, akkor a pályázat 

gazdájának a találkozón érdemes megjelenni, hogy mint tanácsadó, segíthesse a feleket a vitás 

vagy kevésbé érthető kérdések megvitatásában és megválaszolásában. Annál biztosabb egy 

projekt keretei között a sikeressége és a megvalósulása, minél szélesebb háttér áll mögötte. Az 

adott település önkormányzata mellett ekkor egy megye vagy régió ereje, finanszírozó 

képessége húzódik meg, ezért jóval nagyobb az esély a pályázat megvalósulására. 

A pályázat elkészítése során nagyon sok apró területre kell figyelni, ami a projekt terv 

volumenéből és komplexitásából fakad. Hasonló módon, mint a TÁMOP 3.2.11/10./1. kiírás 

esetében a kórházfejlesztésnél is a pályázati adatlappal kezdjük a bemutatást. 

Az adatlap első oldalai nem okozhatnak gondot, értelemszerűen kell kitölteni a 

válaszokat. Amire mégis hangsúlyosan kell figyelemmel lenni:  



� A 3.14.-es résznél a helyrajzi szám megadásánál figyelni kell arra, hogy a 

kórházak pavilonos szerkezetűek, ezért valószínű, hogy több helyrajzi szám 

tartozik az egyes intézményekhez. Mindegyiket meg kell adni! 

� 4.1.B pontnál pontosan nevesíteni kell a tulajdonosi hátteret. Mivel közfeladatot 

ellátó egészségügyi intézményről van szó, ezért a tulajdonosi kör biztosan a 

magyar közigazgatási rendszer valamelyik szintjéhez tartozik (városi, megyei 

vagy regionális, bár ez utóbbi egyelőre inkább csak elméleti háttérrel bír 

valamint az országos szintű).  

� 5.3-as pontban a célcsoportokat kell bemutatni. Nem szabad elfelejteni, hogy 

már magában egy önkormányzati háttérrel rendelkező pályázatról van szó, tehát 

közcélokat fog szolgálni projektünk. Így nagyon széles körben kell meghatározni 

a célcsoportokat. A definiálás során ráadásul nem csak a közvetlen társadalmi 

csoportokat kell megnevezni, hanem a közvetetten érintetteket is. Például egy 

városi finanszírozású egészségügyi intézmény esetében a rekonstrukciót 

követően a város költségvetésében feltehetően több marad, hiszen javul az 

energiafelhasználás hatékonysága. Így ugyanakkora adóbevétel mellett több 

szabadon vagy egyéb célokra elkölthető pénzeszköz állhat rendelkezésre vagy 

esetleg ez a lakosság zsebében is maradhat adócsökkentés formájában. Így a 

pályázatnak közvetett haszonélvezőjeként jóval többen megjelenhetnek, mint 

amire első körben számítani lehetséges. 

� Vannak olyan táblázatok, amelyeket nem ajánlott a pályázat készítés elején vagy 

közepén kitölteni: ilyen az 5.5-ös ponthoz tartozó „ütemezés 

projekttevékenységek szerint”. Ezeket, amelyek sok írást igényelnek, de nagy 

valószínűség szerint sokszor fognak változni már az előkészítés időszakában is 

célszerű a végére hagyni. Az ütemezés első lépéseként a már korábban elemzett 

Gantt-diagrammot kell használni, majd az ott meghatározott információkat 

felhasználva kitölteni az adatlapon is a projekt tevékenységek szerinti 

ütemezését. 

o Az adatlapon található 5.5.-ös résznél érdemes megfigyelni, hogy a 

Gantt-diagram egy sűrített, speciális változatát kell megadni. Kevesebb 

információt tartalmaz, mint a mellékletként csatolt diagram, de mégis 

hasznos, mert nem duplikálásról van szó. Az adatlapon elkészített 

ütemezésnél ugyanis nagy hangsúlyt kapnak az úgynevezett 



mérföldkövek. A mérföldköveket jelen tanulmány részletesen bemutatta 

az általános résznél. 

o Fontos megérteni ugyanakkor, hogy előfordulhatnak olyan helyzetek is, 

amikor a mérföldkövek dátumai fedik egymást. A kezdeti időszakban, 

vagyis az előkészítéskor még pontosan szétválasztható az időben ez a 

tevékenység a többitől, ugyanakkor a projektindító tevékenység majd az 

építkezés, eszközbeszerzés, a projekt eredményeinek nyomon követése 

stb. (pályázattól függően fordulhatnak elő a mérföldkövek) már jóval 

nehezebben differenciálhatóak pontosan. Ezektől azonban nem szabad 

megijedni, hanem támaszkodni kell a Gantt-diagramban meghatározott 

időintervallumokra.  

� Egy kórházfejlesztés is olyan beruházás, amelynél figyelembe kell venni, hogy 

nagyon nehéz, sőt néha lehetetlen pozitív nettó jelenértéket elérni. A már 

többször hangoztatott eljárást kell tehát alkalmazni, vagyis törekedni a minél 

kisebb abszolút értékben megadott negatív nettó jelenértékhez. Még egyszer meg 

kell ismételni, hogy azok, akik az adott pályázathoz hasonlóan kívánnak ebből a 

kiírásból forrást szerezni, összességében hasonló problémákkal küzdenek. Ezért 

fontos törekedni arra, hogy minél inkább nullszaldóhoz közeli nettó jelenértéket 

érjen el a számítás. Amennyiben azonban a t = 13-15 éves időintervallumban is 

számításokra kerül sor, és ekkor már van esély elérni a pozitív nettó jelenértéket, 

akkor ezt célszerű feltüntetni az adatlapon és a megvalósíthatósági tanulmányban 

is. 

� Az 5.9.-es pontnál a számszerűsített eredményeket kell bemutatni. Tanácsos 

figyelmesen még egyszer elolvasni a pályázati felhívást, hogy milyen 

eredményeket is várnak el a projektgazdától, és ezt újra összevetni a saját 

teljesítőképességgel. Amennyiben úgy tűnik, hogy reálisan lehetséges teljesíteni 

az indikátorok által megjelölt fejlesztéseket, akkor érdemes belevágni a 

projektbe.  

o Többször kerülhet a projektgazda olyan helyzetben, amikor igen nehéz 

megmondani, hogy az adott mutató hogyan is fog változni a jövőben. 

Ilyenre jó példa lehet az energiafelhasználás. Különösen akkor lehet ez 

igaz, ha fejlesztés nyomán jobb teljesítményű gépekkel fognak dolgozni. 

Hiába arányaiban több felvételt tud készíteni például a röntgengép, de 

mégis nagyobb a nominális energia fogyasztása (miközben az egy képre 



eső fogyasztás csökken a jelentékeny termelékenység növekedésnek 

köszönhetően). Ezért érdemes inkább szerényebb vállalásokat 

megfogalmazni. Kedvezőbb helyzetet eredményezhet, mint ha később az 

adatlapon lévő vállalásokat nem tudnák teljesíteni.  

� A 6.-os pontnál, a tájékoztatási követelményeknél figyelni kell arra, hogy milyen 

volumenű a projekt, és ehhez igazítani annak marketing igényét. Egy több 

milliárdos elszámolható költségvetéssel rendelkező projekthez kapcsolódó 

pályázat, különösen, ha az önkormányzati pályázat, előre egyeztetve, de inkább 

javasolva tartalmazzon több ajánlott (de nem kötelező) marketing elemet. 

Egyrészről a bíráló bizottság számára is fontos, hogy a fejlesztés széles körű 

nyilvánosságot kapjon, másrészről az önkormányzatok könnyebben el tudják 

érni, hogy (sokszor) saját tulajdonban lévő médiában, illetve marketing 

eszközökkel könnyedebben és gyorsabban bemutathassák a projekt 

előrehaladását, elért eredményeit. Bármilyen ilyen reklám eszközzel, ha 

rendelkezik a település önkormányzata, azt érdemes akkor is jelölni az 

adatlapon, ha egyébként nem kötelezően megvalósítandó marketing 

tevékenységről van szó. 

� Végül az utolsó nagy rész a 7. ponthoz tartozó fenntarthatóság. A már említett 

menedzsmenti és pénzügyi fenntarthatóságot célszerű az általánosságokon túl 

úgy is bemutatni, hogy ahhoz konkrét menedzsmenti módszertant is rendelünk. 

Egyik ilyen lehet (és ezt érdemes a milliárdos beruházásoknál alkalmazni) az 

úgynevezett: PMBOK Guide rendszer. Lényege, hogy a projektfolyamatokat öt 

csoportba sorolja, a tervezéstől a zárásig. Így az időbeli ütemezést pontosan 

lefedi, amit ugyanakkor külön-külön kezel minden egyes időszakban. A 

PMNOK Guide kilenc tudásterületet is lehatárol, ami a World Breakdown 

Structure segítségével és felhasználásával olyan szintekre delegálja a feladatokat, 

ami alapján a résztvevők számára teljesen érthető az és az elérendő célrendszer 

is. A projektmenedzsment teljességének lefedése és az érthető feladatstruktúra 

segíti a projektmenedzsment munkáját, hogy az szervezetileg is fenntartható 

módón működjön. 

� A környezeti fenntarthatóságnál érdemes figyelni arra, hogy ne csak a 

mutatóknál megadott emisszió kibocsátást tüntessék fel, hanem a 

környezettudatosság, mint szemléletmód elterjesztését is. A legtöbb 

önkormányzati projekt, kiemelten az infrastruktúrabővítés, fejlesztés, vagy 



valamilyen struktúrabővítéssel járó beruházás, illetve a humán-erőforrás 

fejlesztések (továbbképzések, átképzések stb.) komolyabb lélekszámú tömegeket 

mozgatnak meg. Ilyen pályázatoknál erősen ajánlott a környezet tudatos 

viselkedésre való felhívás hangsúlyozása, sőt több hónapon átnyúló megvalósítás 

esetén (valamint a fenntartási időszakban szintén) belefoglalni akár csak 

összességében egy, de legalább évi egy 60-120 perces ismeretterjesztést a 

környezettudatos viselkedéssel kapcsolatban. Ezek a viszonylag kevés erőforrást 

megmozgató, de a fenntarthatóságot segítő lépések, vállalások erősítik a pályázat 

esélyét a vissza nem térítendő forrás elnyerésére. 

� Az esélyegyenlőségi fenntarthatósággal és a környezeti fenntarthatósággal 

kapcsolatos vállalások a nyolcadik és a kilencedik pontokban találhatóak. 

Hasonlóan a marketing tevékenységgel kapcsolatban, itt is célszerű minden 

vállalást bejelölni, hiszen joggal feltételezhető, hogy ezeket képes majd egy 

ekkora volumenű pályázat teljesíteni. A 8.2.-es résznél figyelni kell a választható 

esélyegyenlőségi intézkedések mértékegységére, hogy miben kérik a vállalást. 

Két fajta mértékegység váltakozik folyamatosan; a betűvel jelzett „igen” (I) – 

„nem” (N), illetve a konkrét számmal megadott érték. A 9.2.-es választható 

környezeti fenntarthatósági vállalásoknál hasonlóképpen kell eljárni. 

 

Általánosságban elmondható, hogy projektmérettől függetlenül a vállalásokat, valamint 

az összeállított pályázati szövegünket úgy kell kigondolni, hogy amennyiben nyer a pályázat, 

akkor azokat valóban teljesíteni tudjuk. Többször, és mind a mai napig megfigyelhető az a 

rossz gyakorlat, hogy a projektgazda a sikeres tender reményében inkább vállal olyan 

tételeket is, amelyeket később nem tud teljesíteni, de reménykedik benne. Ezekre a 

„vágyakra” nem szabad alapozni. Csak olyan vállalást jelenítsen meg a projektgazda az 

adatlapon, amelyekről teljesen biztosan kijelenthető, hogy a jövőben teljesíteni is tudja majd.  

Végül szólni kell a pályázatírók és a projektgazda közötti megbízó-menedzser 

problémakörről. Mind a magánszféra, mind a közszféra számára készített pályázatok esetében 

hosszú távú, de legalább a megvalósítási időszak végéig és a ZPEJ valamint a záró számlák 

leadásáig célszerű szerződést kötni. 

Ezekbe a szerződésekbe opcionálisan bele kell foglalni azt is, hogy a megvalósítási 

időszakban a projektgazda a projektmenedzsmenti tevékenységeket is rábízza a pályázat 

elkészítőjére. Ebben az esetben az előkészítés során a pályázatíró is olyan tevékenységeket, 



célokat fog a pályázatban megjeleníteni, amely a megvalósítás során illetve a fenntartási 

időszakban a felmerülő nehézségek ellenére is valóban elérhető. 

 

4.3 Kérdések, feladatok 

 

1. Ha hirtelen felfüggesztésre kerül(ne) egy pályázati kiírás, akkor mit lehet tenni? 

 

2. Egy pályázat esetében – legyen önkormányzati vagy vállalati – mely részeket nem 

lehet hiánypótlással benyújtani? 

 

3. Egy önkormányzati oktatási-nevelési projektnél milyen szempontokat kell figyelembe 

venni az időbeli ütemezésnél? 

 

4. Hogyan kell lehívni az előleget, mekkora a maximálisan lehívható összeg és milyen 

kikötésekre kell figyelni a felhasználáskor? 

 

5. Mi az a PMBOK Guide rendszer?  

 

 

 



Összegzés 

 

A jegyzet célja az volt, hogy az európai uniós támogatások és pályázatok iránt érdeklődők 

számára olyan alapvető információkat adjon, amelyek segítenek megérteni a támogatási 

rendszer felépítését, intézményeit és működését a kohéziós politika eszközrendszerétől az 

elméleti, módszertani alapok áttekintésén át a konkrét pályázatokhoz kapcsolódó gyakorlati 

tanácsokig, ajánlásokig. A bemutatott esettanulmányokkal illusztrálni próbáltuk a pályázatok 

bonyolultságát, buktatóit és tanácsot adtunk néhány nyerő stratégiára, „bevált trükkre”. 

A nemzeti fejlesztési terv (jelenleg Új Magyarország Fejlesztési Terv) alapú pályázati 

formákon túl még számos közvetlen brüsszeli támogatás létezik (lásd 2. melléklet), melyek 

pályázati anyaginak részletes bemutatása meghaladja a jegyzet kereteit, de az itt bemutatott 

pályázati felépítési elvek általános érvényűek, így ezek esetében is alkalmazhatóak. 

Reméljük, hogy hasznosnak találta jegyzetünket. 

 



1. Melléklet: Fogalomjegyzék 

 

Akcióterv: a prioritásokon belül két éves időszakokra (2007-2008, 2009-2010, 2011-13 – 

három év) meghatározza egy adott prioritás indikátorait és azok célértékeit, támogatási 

konstrukcióit (cél, részcél, indokoltság, komponensek), az egyes konstrukciók támogatható 

tevékenységeinek köreit, és a projektkiválasztás szempontjait, valamint megbecsüli a 

megvalósítás kockázatait. Az akcióterv tulajdonképpen a különböző támogatások 

elérhetőségének keretfeltételeit tartalmazó két évre szóló dokumentum, amely kétévente 

jelentősen változhat, elfogadása a kormány feladata. 

 

Egységes Monitoring Informatikai Rendszer (EMIR) segíti a monitoring bizottságok feladatát, 

mely az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával 

megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról szóló kormányrendeletben 

meghatározott, a nemzeti költségvetési, illetve nemzetközi támogatással megvalósuló 

programok figyelemmel kísérése céljából létrehozott egységes számítógépes rendszer, amely 

kizárólagosan jogosult a programok monitoring adatainak gyűjtésére és rendszerezésére.15 

 

Európai Halászati Alap: az 1993-ban felállított Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz utóda, 

amely 2007-ben visszakerült a halászati politikához. A halászati szektortól nagymértékben 

függő régiók fejlődését elősegítő támogatásokon túl hozzá kell járulnia a halászati források és 

kiaknázásuk tartós egyensúlyának biztosításához, a gazdaságilag életképes vállalkozások 

fejlesztéséhez, és a halászat versenyképességéhez.16 

 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 2007-ben visszakerült a mezőgazdasági 

politikához, fő célja a mezőgazdaság modernizálásának, szerkezetátalakításának elősegítése, a 

mezőgazdasági munkából élők számára a tisztes megélhetés biztosítása. Az alap elő kívánja 

segíteni a vidéki térségek gazdasági szerkezetének diverzifikációját, a mezőgazdaságban 

                                                
15 124/2003. (VIII. 15.) kormányrendelet és az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások 

felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok 

monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet 
16 Kengyel Ákos: Kohézió és Finanszírozás, Akadémia Kiadó, Budapest, 2008. 79.o. 



dolgozók szektoron kívüli munkavállalását és a környezetvédelmi gondolkozás elterjedését a 

mezőgazdasági termelésben.17 

 

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): a strukturális alapok legnagyobbika, 

létrehozásakor (1972) a fejlettségi különbségeket csökkentő legfőbb eszköznek szánták. Az 

ERFA célja, hogy a régiók között mutatkozó egyenlőtlenségek kiküszöbölésével erősítse az 

Európai Unió gazdasági és társadalmi kohézióját. Ennek érdekében az ERFA: 

közvetlen beruházási támogatást nyújt a vállalkozások (főként a kkv-k) számára, mellyel 

fenntartható munkahelyek megteremtését kívánja elősegíteni; 

finanszírozza a kutatási és innovációs, távközlési, környezetvédelmi, energetikai és 

közlekedési infrastruktúrák kialakítását; 

pénzügyi eszközökkel (kockázati-tőkealapok, helyi fejlesztési alapok stb.) járul hozzá a 

regionális és helyi fejlődéshez, valamint a városok és a régiók közötti együttműködéshez; 

technikai segítségnyújtási intézkedéseket finanszíroz.18 

 

Európai Szociális Alap (ESZA): a foglalkoztatás javítását és a munkába állás esélyeinek 

növelését szolgálja az EU-ban. Az alap által nyújtott támogatás a „konvergencia” és a 

„regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzésekre használható fel. 

Az ESZA a tagállamok tevékenységét az alábbi területeken támogatja: 

a dolgozók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése: élethosszig tartó tanulási 

rendszerek kidolgozása, a munkaszervezés innovatívabb formáinak kialakítása és terjesztése; 

a munkakeresők, az inaktívak, a nők és a bevándorlók foglalkoztatáshoz való hozzáférésének 

elősegítése; 

a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának erősítése és a munkaerő-piaci 

diszkrimináció elleni harc;  

az emberi erőforrások fejlesztése az oktatási rendszerek reformja és az oktatási intézmények 

hálózatainak létrehozása segítségével.19 

 

Európai területi együttműködés: 2007-13 időszak regionális politikájának 3. célkitűzése (a 

strukturális alapok költségvetésének 2,4%-a) a régi INTERREG program folytatása, azaz 

                                                
17 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/oj/2005/l_277/l_27720051021hu00010040.pdf /2008.04.22./ 
18 http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_hu.htm /2008.03.21./ 
19 http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/fse/index_hu.htm /2008.03.21./ 



határmenti, nemzetközi és interregionális együttműködés támogatása az ERFA-ból. Azon 

NUTS III régiók kaphatnak támogatást, melyek belső vagy egyes külső szárazföldi ill. tengeri 

határon fekszenek (a tengeri legfeljebb 150 km távolságra).20 

 

Intézkedés: olyan eszköz, amelynek segítségével egy prioritást többéves keretben 

megvalósítanak, és amely lehetővé teszi műveletek finanszírozását. Intézkedés az EU 

Szerződés 87. cikke szerinti bármely támogatási rendszer, valamint minden olyan támogatás, 

amelyet a tagállamok által kijelölt szervek nyújtanak, továbbá a támogatási rendszerek vagy 

előbb említett típusú támogatások bármely csoportja, és ezeknek bármely kombinációja, 

amelyek célja megegyezik.21 

 

Járadékvadászat: A gazdaság szereplői, magánszemélyek és vállalkozások, jó esetben 

értékeket teremtenek, kölcsönös előnyökre törekszenek (termeléssel, kereskedelemmel, stb.), 

profit-szerző tevékenységük társadalmilag is hasznos. Rossz esetben ehelyett egyoldalú 

előnyökre törekszenek (a szabályozás, a költségvetési bevételek illetve kiadások 

befolyásolásával, stb.). Ez utóbbit nevezzük járadékvadászatnak (rent seekig). A 

járadékvadászat társadalmilag káros. Működik a támogatói és a támogatotti oldalon is. Lehet 

legális (ld. lobby), vagy illegális (ld. korrupció, bűnözés). 

 

Kohéziós Alap: a Gazdasági és Monetáris Unió (Economic and Monetary Union – EMU) 

kialakításának előmozdítására hoztak létre, annak érdekében, hogy a fejletlenebb tagállamok 

is képesek legyenek megtenni a szükséges lépéseket a GMU irányába. A Kohéziós Alap azon 

tagállamokat támogatja, amelyekben az egy főre eső bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 

alacsonyabb a közösségi átlag 90%-ánál. Az alap célja, hogy csökkenjen ezen országok 

gazdasági és szociális lemaradása, és ezáltal stabilizálódjon a gazdaságuk. A támogatások a 

„konvergencia” célkitűzésre irányulnak, így az alapra ugyanazok a programozási, kezelési és 

ellenőrzési szabályok érvényesek, mint az ESZA-ra és az ERFA-ra. A 2007–2013-as 

időszakban az alábbi országok jogosultak a Kohéziós Alap támogatására: Bulgária, Ciprus, a 

Csehország, Észtország, Görögország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, 

                                                
20 1083/2006/EK rendelet, letölthető: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/general/ce_1083(2006)_hu.pdf 
21 A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló a Tanács 1999. június 21-i 

1260/1999/EK Rendelete 9. Cikk h) pontja 



Málta, Portugália, Románia, Szlovákia és Szlovénia. Spanyolország átmeneti támogatásban 

részesülhet, mivel egy főre eső GNI-je alacsonyabb a 15 tagállamra számított közösségi átlag 

90%-ánál. A Kohéziós Alap az alábbi területeken finanszíroz tevékenységeket: 

transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztése, ezen belül olyan projektek, melyek az Unió által 

kijelölt elsődleges fontosságú európai érdekeket szolgálják; 

környezetvédelem, mely területen a Kohéziós Alap az energiafelhasználásra és a közlekedésre 

irányuló projektekhez is hozzá tud járulni, amennyiben azok a környezetvédelem 

szempontjából egyértelmű hasznot eredményeznek: energiafelhasználás hatékonysága, 

megújuló energiaforrások alkalmazása, vasúti közlekedés fejlesztése, az intermodalitás 

támogatása, a tömegközlekedés fellendítése stb. 

A Kohéziós Alapból nyújtott pénzügyi támogatást a Tanács (minősített többséggel hozott) 

határozattal felfüggesztheti, amennyiben egy tagállam túlzott államháztartási deficittel 

rendelkezik, és nem tesz lépéseket a fennálló helyzet orvoslására, vagy intézkedései 

eredménytelennek bizonyulnak.22 

 

Konvergencia célkitűzés: 2007-13 időszak regionális politikájának 1. célkitűzése, (a 

strukturális alapok költségvetésének 81,9%-a): 

vásárlőerő paritáson számolt (NUTS23 II régió) GDP közösségi (EU25) átlag 75%-a alatt van, 

phasing-out (statisztikai hatás miatt), vagyis azon régiók, melyek az EU15-ök vásárlőerő 

paritáson számolt GDP átlagának 75%-át nem érik el, de a (Románia és Bulgária nélküli) EU 

25-ök 75%-át már meghaladják, kivezető, fokozatosan csökkenő támogatást kapnak 2013-ig, 

valamint az EU távoli régióinak támogatásai. 

Az ERFA, ESZA és Kohéziós Alap támogatja. 

 

Közösségi Támogatási Keret (KTK): 2000-2006 közötti időszakban az egyes érintett tagállam 

által kidolgozott és az Európai Bizottság által jóváhagyott dokumentum, amely gyakorlatilag 

a Nemzeti Fejlesztési Tervet, a program megvalósítását szolgáló intézményrendszer leírását és 

egy pénzügyi tervet tartalmazott. A KTK minden egyes prioritásra és évre meghatározta a 

                                                
22 http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_hu.htm /2008.03.21./ 
23 NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques): „tervezési-statisztikai egységek rendszere” – az 

Unió közös regionális politikájának területi egységei, összesen öt különböző szint meghatározásával. Az egyes 

szintek magyar megfeleltetése leegyszerűsítve a következő: NUTS I.: Magyarország, NUTS II.: régió, NUTS 

III.: megye (és Budapest), NUTS IV.: kistérség (és budapesti kerület), NUTS V.: település 



strukturális alapokból, az Európai Beruházási Banktól és más pénzügyi eszközökből származó 

hozzájárulás pénzügyi eloszlását, valamint minden alap esetében a rendelkezésre álló hazai 

közpénzekből és magánforrásokból származó hozzájárulást.24 

 

Monitoring: a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret megvalósításának nyomon követésére a 

hivatott folyamat. A monitoring a források felhasználásának (pénzügyi monitoring), az 

eredményeknek és a teljesítményeknek (szakmai monitoring) mindenre kiterjedő – többek 

között szabályossági, hatékonysági és célszerűségi – vizsgálata rendszeres jelleggel projekt, 

illetve program szinten. Az operatív programok felügyeletéről a monitoring bizottságok 

gondoskodnak. A monitoring bizottságok az operatív program átfogó koordinációs és 

döntéshozó testületei is egyben. A monitoring bizottság a monitoring tevékenységet végző, 

elsősorban a program megvalósításában részt vevő partnerek képviselőiből álló testület. 

 

Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT): egy helyzetelemzést, stratégiát a tervezett fejlesztési területek 

prioritásait, azok konkrét céljait és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi források megjelölését 

tartalmazó dokumentum volt, amelyet a Kormány készített az Európai Unió programozási 

irányelveinek, célkitűzéseinek megfelelően, a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és 

strukturális átalakulásának elősegítésére a kiemelt szükségletekre figyelemmel, öt operatív 

programra25 tagolva azt. 

 

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK): váltja fel a strukturális alapok általános 

rendeletben lefektetett rendelkezések szerint a jelenlegi Nemzeti Fejlesztési Terv és 

Közösségi Támogatási Keret helyét. A 2007-2013 közötti időszakban a Nemzeti Stratégiai 

Referencia Keret a fejlesztési terv hivatalos európai uniós elnevezése. Mindazonáltal a 

jelenlegi szabályozástól eltérően az NSRK nem lesz a KTK-hoz hasonló menedzsment 

eszköz, és a támogatás mértékétől függetlenül minden tagállamnak kell ilyet készítenie. Célja 

annak biztosítása, hogy az alapok a Kohéziós Stratégiai Iránymutatásokkal (Community 

Strategic Guidelines), valamint a nemzeti reformprogramokkal összhangban kerülnek 

                                                
24 Kengyel Ákos: Kohézió és Finanszírozás, Akadémia Kiadó, Budapest, 2008. 84.o. – 86.o. 
25 Az operatív program az Európai Bizottság által jóváhagyott és a Közösségi Támogatási Keret végrehajtására 

vonatkozó, több évre szóló intézkedésekhez kapcsolódó prioritások egységes rendszerét tartalmazó 

dokumentum. (Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai 

felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. Rendelet 2. § (1) bek. n) pontja, letölthető az 

NFÜ honlapjáról: www.nfu.hu) 



felhasználásra. Az NSRK-nak tartalmaznia kell tehát egy rövid stratégiai leírást és a 

programozást előkészítő referenciákat, a kohéziós politika végrehajtásának koordinációjára 

vonatkozó rendelkezéseket, melyet Magyarországon a második Nemzeti Fejlesztési Tervben 

dolgoztak ki. Az NSRK-t a tagállam készíti el. A Bizottság és a tagállam megegyezésre kell 

jusson az NSRK tartalmát illetően.26 

 

Pólus program: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióban is már megjelenő igény, „hogy 

a fejlődés ne korlátozódjék a főváros térségére, oldódjék a Budapest-központú térszerkezet, 

illetve a társadalom és gazdaság működése hatékonyabbá váljék”. Az un. Pólus program 

célkitűzése szerint szükség van az ország egészének versenyképességét erősítő növekedési 

pólusokra. A növekedési pólusok funkciója az, hogy a fejlődés a növekedés erőforrásait (pl. 

innovációt, tőkét) közvetítsék tágabb – a területfejlesztési régiók határait túllépő – térségük, 

egyes velük szomszédos határon túli térségek számára. Fontos, hogy képesek legyenek térségi 

környezetük minél nagyobb részét bekapcsolni az európai globális gazdasági, innovációs 

rendszerekbe, elősegítve a regionális és országos versenyképesség növekedését, illetve a 

gazdasági-társadalmi kohéziót. A Pólus program és a hazai fejlesztéspolitika középpontjában 

a gazdasági versenyképesség erősítése áll. E cél megvalósításában jelent konkrét lépéseket az 

öt vidéki nagyvárosban (Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs és Szeged), Budapesten és a Közép-

Dunántúli Régióban - a Székesfehérvár-Veszprém tengelyhez kapcsolódva - kialakítandó - az 

európai kutatási és gazdasági térbe is jó eséllyel integrálható - fejlesztési pólus. 2008-ra 

megvalósul a Pólus program gyakorlati része: felállt a Pólus Programiroda, elkészültek a 

stratégiák, és néhány, a programhoz tartozó pályázat is elindult. Négyszázmilliárd forintot 

kívánnak fordítani a második Nemzeti Fejlesztési Terv keretében arra, hogy a kijelölt pólus 

központok felkerüljenek Európa gazdasági térképére. 

 

Prioritás: A közösségi támogatási kerettervben vagy támogatásban elfogadott stratégia 

prioritásaihoz rendelik hozzá az alapokból és egyéb pénzügyi eszközökből, valamint a 

tagállam megfelelő pénzügyi forrásaiból származó hozzájárulást, továbbá a meghatározott 

célok összességét.27  

 

                                                
26 http://www.nfu.hu/content/282 /2008.03.21./ 
27 A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló a Tanács 1999. június 21-i 

1260/1999/EK Rendelete 9. Cikk h) pontja 



Regionális versenyképesség és foglalkoztatás: 2007-13 időszak regionális politikájának 2. 

célkitűzése (a strukturális alapok költségvetésének 15,7%-a) keretében a legkevésbé fejlett 

régiókon kívül eső ipari, városi és vidéki térségek számára van lehetőség a szerkezetváltást 

elősegítő regionális és foglalkoztatáspolitikai programok támogatására. „Több és jobb 

munkahely”. Az 1. célkitűzésből „frissen” kikerült régiók un. „phasing-in”, bevezető jellegű 

támogatásra jogosultak, ami az átlagosnál magasabb támogatási szintet jelent. Minden a 

konvergencia célkitűzés alá nem eső régiót támogathat az ERFA és az ESZA 

 

Strukturális Alapok: az Európai Unió 2007-13 közötti költségvetési periódusában módosult a 

regionális politika szabályozása. 2006. július 11-én elfogadott az aquis communitaire28 részét 

képező 1083/2006/EK rendelet29 értelmében kikerült a strukturális alapok közül az Európai 

Mezőgazdasági Alapra (EMVA) átnevezett Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia 

Alap (EMOGA) és az Európai Halászati Alapra átkeresztelt Halászati Orientációs Pénzügyi 

Eszköz (HOPE), illetve a megmaradt strukturális alapokkal (ERFA, ESZA) közös 

szabályozás alá került a Kohéziós Alap, ami ezáltal 2007-től strukturális alapnak minősül. 

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)30 a 2007-13-as uniós költségvetési időszakra 

vonatkozó (Magyarországon a második) nemzeti fejlesztési terv hivatalos elnevezése. 

Prioritások Operatív program 

1. Gazdaságfejlesztés  Gazdaságfejlesztés OP (GOP) 

2. Közlekedésfejlesztés  Közlekedés OP (KOP) 

Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) 3. Társadalmi megújulás  

Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP) 

4. Környezeti és energetikai fejlesztés Környezet és energia OP (KEOP) 

Nyugat-dunántúli OP 

Közép-dunántúli OP 

Dél-dunántúli OP 

5. Területfejlesztés 

Dél-alföldi OP 

                                                
28 Az Európai Unió közös joganyagának (alapító szerződések es azok módosításai, csatlakozási szerződések, 

rendeletek, irányelvek, ajánlások) összefoglaló elnevezése. A francia kifejezés jelentése: közösségi vívmányok. 
29 A kohéziós és regionális politikával kapcsolatos, 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó rendeletei: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_hu.htm 
30 Letölthető: http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2 /2011.09.07./ 



Észak-alföldi OP 

Észak-magyarországi OP 

Közép-magyarországi OP 

Államreform OP (ÁROP) 6. Államreform  

Elektronikus közigazgatás OP (EKOP) 

Az ÚMFT koordinációja és kommunikációja  Végrehajtás OP31 

 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a 2007-2013-as időszakra vonatkozó magyar 

Nemzeti Vidékfejlesztési Program. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az 

Európai Halászati Alap 2007 óta nem részei a strukturális alapoknak. A két alap visszakerült 

az agrárpolitikához és a halászati politikához, vagyis külön fejlesztési tervet (nemzeti 

vidékfejlesztési programot) kell készítenie a tagállamoknak támogatásaik felhasználására. 

 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (ÚMVST) egy kormány dokumentum, mely 

a magyar vidékfejlesztési program 2007-2013 közötti stratégiai kereteit tartalmazza. Az 

ÚMVST célja, hogy kijelölje az agrár-vidékfejlesztés irányait, célkitűzéseit, és meghatározza 

a célok elérésének módját, eszközeit, és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program sikeres 

lebonyolításához szükséges keretek megteremtése. 

 

Zászlóshajó: a második Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósításának részleteit különböző 

további dokumentumokban szükséges kifejteni. Ilyen a zászlóshajó program vagy akcióterv. 

A zászlóshajó (vagy komplex) program egy speciális magyar fejlesztéspolitikai találmány, 

mely a „mesterségesen” széttagolt intézkedések közti szinergiát és összhangot hivatott 

biztosítani. Céljuk egy kiemelt probléma megoldása integrált kormányzati beavatkozással 

térben és időben összehangolt támogatásokkal.  

                                                
31 Ezt az operatív programot gyakorlatilag a technikai segítségnyújtás finanszírozza, mely egy elkülönített keret, 

amelynek célja a Közösségi Támogatási Keret, az operatív program, valamint a Kohéziós Alap projekt 

szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósításának segítése. (A strukturális alapok és a 

Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-

FVM-PM együttes rendelet 2. § (1) bek. g) pontja.) 



2. Melléklet: Közvetlen (brüsszeli) EU-s támogatások 

 

A PROGRAM 

NEVE 
A PROGRAM LEÍRÁSA, CÉLJAI 

KÖLTSÉGVET

ÉS 

IDŐTARTAM, 

BEADÁSI HATÁRIDŐK 
A PÁLYÁZÓK KÖRE 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, 

ELÉRHETŐSÉGEK 

KULTÚRA 2007 

A kulturális élet szereplői és a részt 

vevő államok kulturális intézményei 

közötti kulturális együttműködés 

fejlesztésével hozzájárul az európai 

polgárok közös kulturális térségének 

előmozdításához. 

400 millió 

euró 

2007. január 1. – 

2013. december 31. 

Rövid távú projektek: 

0-24 hónap 

Hosszú távú 

projektek: 3-5 év 

A 2012-re szóló 

pályázatokat 2011 

nyarán tették közzé, 

2011. októberi-2012 

májusi beadási 

határidőkkel. 

A programban a nem audiovizuális 

kulturális ágazatok vehetnek részt, 

különösen a kulturális 

kisvállalkozások amennyiben azok 

non-profit kulturális minőségben 

működnek. 

A Kultúra program nyitva áll 

bármilyen jogi személy előtt: így 

magánszemélyektől a 

vállalkozásokon keresztül az 

egyetemekig bezárólag bárki 

pályázhat. 

http://www.kulturpont.hu/letolt/2

012/kiiras/c_24720110825hu.pdf 

 

 

Magyar kapcsolattartó: 

KultúrPont Iroda 

http://www.kulturpont.hu 

http://www.kulturpont.hu/conten

t.php?hle_id=9815 

 

EURÓPA A 

POLGÁROKÉRT 

A program megteremti a jogi keretet az 

„aktív európai polgári részvételt”, azaz 

a polgároknak és a civil társadalmi 

szervezeteknek az európai integráció 

folyamatában való szerepvállalását 

előmozdító tevékenységek és 

szervezetek széles körének 

támogatásához. 

215 millió 

euró 

2007. január 1.– 

2013. december 31. 

A program az aktív európai polgári 

részvétel aktív előmozdításán 

dolgozó valamennyi érintett előtt 

nyitva áll. 

Pl.: helyi hatóságok és szervezetek; 

európai politikai kutatóintézetek; 

állampolgárokból álló csoportok, 

kezdeményezések; civil társadalmi 

http://ec.europa.eu/citizenship/in

dex_en.htm 

 

http://eacea.ec.europa.eu/citizens

hip/guide/documents/programme

_guide_hu.pdf 

 

http://www.tpf.hu/pages/content/



Általános célkitűzése, együttműködési 

és részvételi lehetőség biztosítása a 

polgárok részére egy-egyre inkább 

összetartó, demokratikus, a világ felé 

nyitott Európa építésében, valamint az 

európai identitás kialakítása. 

kezdeményezések; nem kormányzati 

szervezetek; szakszervezetek; 

oktatási intézmények; az önkéntes 

munka terén tevékenykedő 

szervezetek; amatőr sport terén 

tevékenykedő szervezetek. 

index.php?page_id=681 

 

FISCALIS 2013 

A program általános célja az adózási 

rendszerek belső piacon való 

szabályszerű működésének javítása 

azáltal, hogy fokozzák a részt vevő 

országok, azok közigazgatásai és egyéb 

szervei közötti együttműködést. 

156, 9 millió 

euró 

2008. január 1. – 

2013. december 31. 

A tagállamok hivatalnokai, 

tisztviselői vehetnek részt a 

szemináriumokon, 

információcseréken és a több 

résztvevős adóellenőrzéseken. 

http://ec.europa.eu/taxation_cust

oms/taxation/tax_cooperation/fis

calis_programme/index_en.htm 

ALAPVETŐ 

JOGOK ÉS 

IGAZSÁGÜGY 

A program több alprogramra tagolódik: 

Erőszak elleni küzdelem; 

Drogmegelőzés és informálás; 

Alapvető jogok védelme és 

állampolgárság; 

Bűnügyi igazságszolgáltatás;  

Polgárügyi igazságszolgáltatás 

543 millió 

euró 

2007. január 1. – 

2013. december 31. 

 http://ec.europa.eu/justice/progra

mme/index_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/justice/funda

mental-

rights/programme/fundamental-

rights-programme/index_en.htm 

LIFELONG 

LEARNING 

 

COMENIUS,  

ERASMUS, 

LEONARDO, 

GRUNDTVIG, 

Az egész életen át tartó tanulás révén 

hozzájárul a Közösség, mint 

fenntartható gazdasági fejlődést 

mutató, több és jobb munkahellyel és 

nagyobb fokú társadalmi kohézióval 

rendelkező, fejlett,  tudásalapú 

társadalom fejlesztéséhez, biztosítva 

6, 2 milliárd 

euró 

2007. január 1. – 

2013. december 31. 

Közoktatásban részt vevő tanulók, 

közoktatási intézmények, 

pedagógusok, az iskola más 

dolgozói, továbbá civil szervezetek. 

Kutatóintézeteket, a helyi, 

regionális, nemzeti szinten működő, 

a közoktatás működtetésével 

http://europa.eu/legislation_sum

maries/education_training_youth

/general_framework/c11082_en.

htm 

 

http://www.tpf.hu/pages/content/

index.php?page_id=571 



JEAN MONNET mindeközben a környezet megfelelő 

védelmét a jövő generációk számára. 

A program négy „szektoriális” részből 

áll: 

Comenius, Erasmus, Leonardo, 

Grundtvig. 

foglalkozó személyek és 

intézmények, pályaorientációs és 

pályaválasztási tanácsadással 

foglalkozó testületek. 

A felnőttoktatásban érdekelt 

egyesületek és képviselők. A 2012-

re szóló pályázati felhívás 2011 

augusztusában jelent meg. 

 

MARCO POLO 

Az Európai Unió szállítmányozási 

programja. 

A program olyan akciókat foglal 

magában, amelyek hozzájárulnak a 

mérhető és fenntartható forgalmi 

eltereléshez, jobb együttműködéshez az 

intermodális piacon és a nemzetközi 

közúti áruszállítás tényleges 

csökkenéséhez. 

450 millió 

euró 

2007. január 1. – 

2013. december 31. 

Nagyvállalatok, szállítmányozó 

cégek, vasúttársaságok, hajózási 

társaságok, közlekedési vállalatok, 

légi fuvarozó cégek. 

http://ec.europa.eu/transport/mar

copolo/ 

 

PROGRESS 

A PROGRESS program a 2007-2013-

as időszakban átveszi az előzőekben 

hatályban lévő, foglalkoztatással, 

szociális ügyekkel, 

munkakörülményekkel foglalkozó 

közösségi programok szerepét, és 

kiegészíti az Európai Szociális Alap 

által lefedett területeket. A program 

európai szintű hálózatoknak kínál 

743, 25 millió 

euró 

2007. január 1. – 

2013. december 31. 

A program hozzáférhető minden 

köz- és/vagy magán- 

szerv, szereplő és intézmény, így 

különösen az alábbiak számára: 

tagállamok; állami foglalkoztatási 

szolgálatok és ügynökségeik; helyi 

és regionális hatóságok; a közösségi 

jog hatálya alá tartozó szakosított 

szervek; a szociális partnerek; nem 

http://ec.europa.eu/social/main.js

p?catId=327&langId=hu 

 

 



társfinanszírozást. Átfogó célja, hogy 

az EU foglalkoztatáspolitikai, szociális 

és esélyegyenlőségi célkitűzéseinek 

megvalósulását támogassa, és 

hozzájáruljon az EU szociális 

programjához. 

kormányzati szervezetek (NGO-k), 

különösen az uniós 

szinten szervezettek; felsőoktatási 

intézmények és kutatóintézetek; 

értékelő szakemberek; nemzeti 

statisztikai hivatalok, média. 

SZOLIDARITÁSI 

ÉS MIGRÁCIÓ-

KEZELÉSI 

PROGRAM 

Négy program esik a Szolidaritási 
Keretprogram alá, melyek: 
Európai menekültügyi alap 
Külső határok alapja 
Harmadik országból származók 
integrációja 
Visszafizetési alap 

4 millió euró 
2007. január 1. – 

2013. december 31. 

 

 

Tagállamok állami szervei, 

integrációs pályázatok esetén nem 

EU-tagállamok is. 

 

http://ec.europa.eu/home-

affairs/funding/solid/funding_int

ro_en.htm 

 

VERSENYKÉPES

-SÉG ÉS 

INNOVÁCIÓ 

KERETPROGRA

M 

(CIP) 

Az európai vállalkozások 

versenyképességének előmozdítása. 

Támogatja az innovációs 

tevékenységet, pénzügyi forrásokhoz 

való könnyebb hozzáférést biztosít, és 

üzleti tanácsadást nyújt az egyes 

régiókban. 

3. 621, 3 

millió euró 

2007. január 1. – 

2013. december 31. 
Kis- és középvállalatok 

 

http://ec.europa.eu/cip/index_en.

htm 

 

IEE 

Intelligens Energia 

az intelligens 

jövőért (CIP része) 

Az energetika témakörébe eső közép- 

és hosszú távú fejlesztéseket támogatja. 

A meglévő energetikai rendszerek 

ésszerűbb, hatékonyabb felhasználására 

és a megújuló energiaforrások 

elterjesztésére törekszik. 

730 millió 

euró 

2007. január 1. – 

2013. december 31. 
Kis- és középvállalatok 

 

http://ec.europa.eu/cip/iee/index_

en.htm 

 

EIP 

Vállalkozási és 

Vállalatok, KKV-k, a vállalkozás, az 

innováció (ökoinnováció) és az ipari 

2170 millió 

euró 

2007. január 1. – 

2013. december 31. 
Kis- és középvállalatok 

 

http://ec.europa.eu/cip/eip/index



innovációs 

Program 

(CIP része) 

versenyképesség támogatása. _en.htm 

 

ICT PSP 

Információs és 

Kommunikációs 

Technológiák 

támogatásának 

programja 

(CIP része) 

Egységes európai információs tér 

kialakítása. 

Integrált információs társadalom és a 

közérdekű szolgáltatások területén 

hatékonyabb és hatásosabb 

szolgáltatások kialakítása, életminőség 

javítása. 

728 millió 

euró 

2007. január 1. – 

2013. december 31. 
Kis- és középvállalatok 

http://ec.europa.eu/information_s

ociety/activities/ict_psp/index_e

n.htm 

http://ec.europa.eu/information_s

ociety/activities/ict_psp/docume

nts/ict_psp_wp2011_for_publica

tion.pdf 

 

VÁM 2013 

(Customs 2013) 

"Vám 2007" utóda. Célja, ezzel 

kapcsolatban a különféle szétszórt 

elemek erős koherenciájának, az 

országok közötti együttműködés és a 

modern vámszabályoknak a 

megteremtéséhez történő hozzájárulás. 

324 millió 

euró 

2008. január 1. – 

2013. december 12. 
Vámügyi szervek 

http://ec.europa.eu/taxation_cust

oms/customs/cooperation_progra

mmes/customs_2007/index_en.ht

m 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUr

iServ.do?uri=OJ:C:2006:324:007

8:0084:HU:PDF 

BIZTONSÁGOSA

BB INTERNET 

PLUSZ 

PROGRAM 

(Safer Internet 

Plus Programme) 

A program fő célkitűzése, hogy 

biztonságosabbá tegye az Internet 

használatát és megakadályozza az 

olyan tartalmak terjesztését, amelyek 

illegálisak, illetve káros hatásúak 

lehetnek, főként a gyermekekre és 

kiskorúakra nézve. 

2009-2013: 

55 millió euró 
2009-2013 

Az internetes tartalomszolgáltató 

iparágban tevékenykedő cégek, 

szervezetek, gyermekvédelmi 

szervezetek, nemzeti hatóságok. 

 

http://ec.europa.eu/information_s

ociety/activities/sip/index_en.ht

m 

 



ERASMUS 

MUNDUS 

Együttműködési és mobilitási program 

a felsőoktatás területén, amely az 

európai egyetemek nemzetközi 

kapcsolatait ösztönzi, és az európai 

felsőoktatás színvonalát növeli. 

1 milliárd 

euró 
2009-2013 

Felsőoktatási intézmények; 

felsőoktatási intézményben első 

diplomát szerzett hallgatók; oktatók 

és kutatók, akik felsőoktatási 

intézményben tanítanak vagy 

kutatnak; felsőoktatási intézmények 

dolgozói; egyéb szervezetek, melyek 

a felsőoktatás terültén működnek. 

http://ec.europa.eu/education/ext

ernal-relation-

programmes/doc72_en.htm 

 

http://www.tka.hu/pages/content/

index.php?page_id=289 

EU 7. KUTATÁS-

FEJLESZTÉSI 

KERETPROGRA

M 

A tagállamok közti kutatási 

együttműködések erősítésével, az 

erőforrások koncentrálásával olyan 

kutatási célok megvalósítását segíti, 

melyek erősítik az európai ipar 

tudományos és technológiai alapjait, 

javítják Európa nemzetközi 

versenyképességét. 

54 milliárd 

euró 

2007. január 1. – 

2013. december 31. 

Egyetemi vagy akadémiai 

kutatócsoportok; innovációban 

érdekelt cégek; kis-és 

középvállalkozások (prioritással); 

KKV-kat képviselő ipari 

szövetségek; közszolgálati 

intézmények; Phd hallgatók, fiatal 

kutatók. A KKV-k részvétele a 

kutatás-fejlesztési tevékenységekben 

szinte követelmény. 

http://www.tpf.hu/pages/content/

index.php?page_id=524 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/links

/programme_en.htm 

 

LIFE+ 

A közösségi környezetpolitika és a 

környezetvédelmi jogszabályok 

fejlesztése, végrehajtásának 

ellenőrzése, értékelése és 

kommunikációja, hozzájárulva az EU 

fenntartható fejlődéséhez. 

2, 14 milliárd 

euró (267 

millió euró 

2011-re) 

2007. január 1. – 

2013. december 31. 

 

A programban állami- és/vagy 

magánszervezetek, intézmények és 

egyéb szervezetek vehetnek részt, 

elsősorban a nemzeti, regionális és 

helyi hatóságok, az EU-

jogszabályokban szereplő speciális 

szervezetek, nemzetközi 

szervezetek, nem kormányzati 

A pályázati felhívást Magyar-

országon a LIFE iroda teszi 

közzé, és ez segíti a magyar 

pályázók munkáját is.  

http://www.kofi.gov.hu/index.ph

p?pid=7&sid=32 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUr



szervezetek. iServ.do?uri=OJ:C:2011:062:002

8:0030:HU:PDF 

MEDIA Mundus 

Az európai audiovizuális ágazatot 

képessé tegye a kultúrák közötti 

párbeszéd előmozdítására, az európai 

kultúrák egymás általi elismerésének 

fokozására, valamint politikai, 

kulturális, társadalmi és gazdasági 

teljesítőképességének növelésére. 

5 millió euró 
2011. január 1. – 

2013. december 31. 

A program nyitva áll bármilyen jogi 

személy előtt: magánszemélyek, 

vállalkozások, kulturális 

intézmények, stb. 

Aktuális határidő: 2011. szeptember 

23. 

http://ec.europa.eu/culture/media

/mundus/funding/index_en.htm 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu

/oj/2006/l_327/l_32720061124h

u00120029.pdf 

http://ec.europa.eu/information_s

ociety/media/overview/2007/ind

ex_en.htm 

KÖZEGÉSZSÉG-

ÜGYI 

KERETPROGRA

M 

(Public Health) 

2008-2013 

A különböző országok egészségügyi 

területén dolgozó szakértői, 

szervezetei, intézményei közötti 

kapcsolatok, és tapasztalatcsere 

bővítése, a minél több ország 

részvételével benyújtott projektek, 

illetve a tagállamokat lefedő, szakértői 

hálózatok tevékenységének 

támogatása. 

312 millió 

euró 

2008. január 1. – 

2013. december 31. 

A közegészségügyi program 

pályázatai nyitva állnak bármilyen 

jogi személy előtt: pályázhat 

kutatóintézet, egyetemi tanszék vagy 

más szervezet, egészségügyi 

intézmény, minisztérium.  

Természetes személyek nem 

pályázhatnak. 

http://ec.europa.eu/health/ph_pro

gramme/pgm2008_2013_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/health/progra

mme/policy/2008-

2013/index_en.htm 

 

CSELEKVŐ 

IFJÚSÁG 

(Youth in Action) 

Az európai fiatalok mobilitásának 

növelése és a közöttük lévő szolidaritás 

előmozdítása. 

885 millió 

euró 

2007. január 1. – 

2013. december 31. 

Nonprofit szervezetek, nem 

kormányzati szervek, illetve helyi és 

regionális szintű közjogi személyek. 

15-28 év közötti fiatalok. 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/f

unding/2011/index_en.php 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUr

iServ.do?uri=OJ:L:2006:327:003

0:0044:HU:PDF 



FOGYASZTÓ-

VÉDELMI 

PROGRAM 

A program kiegészíti és támogatja a 

tagállamok politikáit, és értékteremtő 

intézkedések révén hozzájárul a 

polgárok biztonságának és gazdasági 

érdekeinek védelméhez. 

156, 8 millió 

euró 

2007. január 1. – 

2013. december 31. 

Olyan szervezet, amely általános 

európai érdekű cél elérésére 

törekszik. 

Olyan közösségi fogyasztói 

szervezetek, amelyek a fogyasztói 

érdekeket közösségi szinten 

képviselik. 

http://ec.europa.eu/eahc/consume

rs/index.html 

 

http://www.europarl.europa.eu/si

des/getDoc.do?type=TA&referen

ce=P6-TA-2006-

0107&language=HU&ring=A6-

2006-0032#BKMD-7 

DAPHNE III. 

Az erőszak és bűnözés elleni európai 

fellépést támogató program. Leginkább 

a gyermekekkel, fiatalokkal és nőkkel 

szemben elkövetett erőszak elleni 

fellépést támogatja. Együttműködést 

szorgalmaz a belügyi szervek és a jog 

területén működő civil szervezetek, 

akadémiák, nemzeti ügynökségek 

között. 

 

Daphne III: 

125 millió 

euró 

Daphne III: 2007. 

január 1. – 2013. 

december 31. 

A programban miden olyan 

közegyesület és magánszervezet 

részt vehet, amely az erőszak 

megelőzésében, leküzdésében 

szerepet vállal (jogi személyek). 

Főbb érintettek: rendőrség, 

igazságügyi hatóságok, szervezetek, 

civil szerveződések, illetékes 

minisztériumok, társadalmi 

szervezetek. 

 

http://ec.europa.eu/justice/gender

-equality/programme/daphne-

programme/index_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/justice/fundin

g/daphne3/awp_daphne3_2011_

en.pdf 

 

NEMEK 

KÖZÖTTI 

EGYENLŐSÉG 

(Gender Equality) 

 

A nemek egyenlőségének biztosítása a 

szociális, kulturális, politikai és 

társadalmi életben, az esély-egyenlőség 

megteremtése, az elért eredmények és 

kitűzött célok terjesztése, továbbá a 

meglévő nemi sztereotípiák leépítése. 

657 millió 

euró 

2007. január 1. – 

2013. december 31. 

Regionális és helyi szervek, 

szervezetek, a nemek egyenlőségét 

támogató, felvállaló szervezetek, 

szociális partnerek, nem állami 

közhasznú szervezetek, felsőoktatási 

intézmények és kutatóintézetek, a 

nemzeti statisztikai hivatalok, média, 

stb. 

http://ec.europa.eu/justice/gender

-equality/index_en.htm 

 

 



Tempus IV 

 

A program alapvető célja, a részt vevő 

országok közti együttműködéseken 

keresztül a felsőoktatási rendszerek 

fejlesztésének támogatása. A Tempus 

IV mindenekelőtt az olyan 

együttműködések kialakítását kívánja 

elősegíteni, amelyek modernizálni 

kívánják a partnerországok 

felsőoktatását, és összhangban állnak 

az Európai Unió Lisszaboni 

Stratégiájával és a Bolognai 

Folyamattal. 

Főbb területek: tantervi reform, 

intézményirányítási reform, 

felsőoktatás és társadalom. 

 

 

48 millió euró  

Minden projekt 

maximum 3 éves 

időtartamra kaphat 

támogatást. 

A pályázatokat 

általában októberben 

szokták kiírni. 

Pályázók lehetnek mindkét 

pályázattípusban: felsőoktatási 

intézmények; az európai 

felsőoktatást népszerűsítő, fejlesztő 

vagy az Európán belüli, illetve a 

nemzetközi együttműködésekben 

érdekelt felsőoktatási intézmények 

hálózatai, szervezetei, szövetségei. 

Partnerek lehetnek mindkét 

pályázattípusban: állami vagy 

magánvállalatok; kereskedelmi, 

szakmai kamarák vagy más szakmai 

szervezetek; civil szervezetek; 

társadalmi partnerek és képzési 

szervezeteik; állami vagy 

közintézmények (a felsőoktatáshoz 

kapcsolódó minisztériumok, 

országos vagy regionális 

szervezetek); rektori, oktatói és 

hallgatói szervezetek. 

Egyéni szakértők is részt vehetnek 

az együttműködésekben, ha 

bevonásuk indokolt és az összes 

partnerintézmény számára segítséget 

jelent a projekt céljainak 

megvalósításában. 

http://ec.europa.eu/education/pro

grammes/tempus/call08/call_en.

pdf 

 

 

http://www.tpf.hu/pages/content/

index.php?page_id=304 

 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUr

iServ.do?uri=OJ:C:2010:278:001

8:0021:HU:PDF (2010-es!) 

 



The Civil 

Protection 

Financial 

Instrument 

A jogvédelem terén ösztönzött 

közösségi együttműködés célja jobb 

védelmet nyújtani az emberi-  és 

általános polgári jogok biztosítására, 

főképp a természeti katasztrófák vagy 

műszaki eredetű balesetek, katasztrófák 

esetén.  

22,3 millió 

euró 

2007. január 1. – 

2013. december 31. 

Főképp állami szervek, illetve olyan 

jogi és természetes személyek, 

szervezetek, melyek a megnevezett 

célok megvalósulását elősegíthetik. 

 

http://ec.europa.eu/echo/civil_pr

otection/civil/prote/finance.htm 

 

http://ec.europa.eu/echo/civil_pr

otection/civil/prote/pdfdocs/awp

_2011.pdf 

 



Irodalomjegyzék 

 

Allard, Celine – Annett, Anthony (2008): Macroeconomic effects of EU transfers in new 

member states. International Monetary Fund 

Béres Attila (2008): A Nemzeti fejlesztési terv keretében a KKV-k számára megítélt 

technológiafejlesztési támogatásoknak a vállalkozások beruházásaira és növekedésére 

gyakorolt hatásának elemzése. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Borbás Gabriella (2003): A strukturális alapok működési elvei és a magyar fejlesztéspolitika: 

közgazdasági megközelítés. Diplomamunka, Budapesti Corvinus Egyetem 

Brodorits Zoltán – Jusztin Valéria – Nagy András (2004): A területfejlesztési politika eszköz- 

és intézményrendszerének alakulása. Falu Város Régió, 9. 

Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. AULA Kiadó, Budapest, 1999. 489–490. o. 

Csengődi Sándor – Csite András – Felföldi Zoltán – Juhász Miklós (2006): Az I. Nemzeti 

fejlesztési terv forráselosztási mechanizmusai (hét kistérség fejlesztési tapasztalatai). 

Európai tükör, 9. 

Dr. Andriska Szilvia: Projektciklus-menedzsment (Válogatott tanulmányok). In. Bevezetés az 

Európai Unió támogatási rendszerébe. MAKI, Budapest, 2007. 

Ederveen, Sjef – Gorter, Joeri – de Mooij, Ruud – Nahuis, Richard (2003): Funds and games; 

The economics of European cohesion policy. European Network of Economic Policy 

Research Organisation, www.enepri.org 

European Commission (1998): Communication form the Commission to the member states on 

the links between regional and competition policy 

European Commission (2001): Second report on economic and social cohesion  

European Commission (2004): State aid scoreboard. Magyarországról készült ország-

bemutató 

European Commission (2008a): State aid scoreboard 

European Commission (2008b): Fifth Cohesion Report 

European Commission / CEMAC (1999): Ex-post evaluation of the Leader I community 

initiative 

European Commission / ECOTEC (2002): Thematic evaluation of the territorial employment 

pacts 

European Commission / Ernst & Young (1999): Thematic evaluation of structural fund 

impacts on SMEs 



European Commission / ÖIR (2003): Ex-post evaluation of the community initiative Leader II 

European Commission / ÖIR (2006): Synthesis of mid-term evaluations of Leader+ 

programmes 

European Council (2000): European charter for small enterprises 

Faragó László (1994): A területfejlesztés fogalmáról. – Terület- és településfejlesztési 

politika. Horváth Gyula (szerk.) JPTE, Pécs 

Field, G. M. – Hills, P. V. (1975): The administration of industrial subsidies. – The economics 

of industrial subsidies. Whiting, A. (ed.) Department of Industry, London 

G. Fekete Éva (2001): A kistérségi programozás helyzete a kelet-magyarországi 

kistérségekben. Falu Város Régió, 5. 

Győri Róbert (2007): A magyar fejlettségi térszerkezet történeti meghatározottsága 

Illés Iván (2002): A területfejlesztés pénzügyi eszközei az Európai Unióban és 

Magyarországon. Közgazdasági szemle, 7-8. 

Illés Iván (2005): Területfejlesztés. Zsigmond Király Főiskola, Budapest 

Kassai Zsuzsanna – Farkas Tibor (2007): A leader+ program alulnézetből. Comitatus, 5. 

Kengyel Ákos: Kohézió és Finanszírozás, Akadémia Kiadó, Budapest, 2008. 

Knack, Stehpen (2000): Aid dependence and the quality of governance. World Bank Policy 

Research Working Paper 2396. 

Kovács Katalin (szerk.) (2006) Projekttervezés és projektciklus menedzsment ismeretek a 

közigazgatásban, Budapest, 1-210. oldal 

KPMG (2006): A gazdasági versenyképesség operatív program közbenső értékelése 

Kukely György (2008): A gazdaságfejlesztési célú állami és európai uniós támogatások 

szerepe az ipari térszerkezet formálásában. Területi statisztika, 2. 

Kullmann Ádám (2009): A regionális gazdaságfejlesztés eszközrendszere és magyarországi 

alkalmazása, Doktori Disszertáció, ELTE, Budapest, 2009 

Lengyel Imre – Rechnitzer János (2004): Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest-Pécs 

Lynn, Jonathan – Jay, Anthony (2008): Igenis, miniszter úr. TAS Kiadó, Budapest 

Mateju, Petr (2004): Bizalmi és kölcsönösségi hálózatok – a társadalmi tőke két dimenziója. 

Parola, 3. 

Mike Károly (2008): Az EU-csatlakozás politikai gazdaságtana. PhD értekezés, Budapesti 

Corvinus Egyetem 

Nagy Sándor Gyula és Trombitás Zoltán (társzerzők és alkotó szerkesztők): Kulcs a sikeres 

EU pályázatokhoz 2. EU Munkacsoport, Budapest, 2004. 



Nagy Sándor Gyula: Az európai uniós támogatások hatékonyságának mérése – Hatékonyság 

és hatásosság az európai uniós támogatások felhasználásánál 2004 és 2006 között 

Magyarországon az első Nemzeti Fejlesztési Terv keretében. (doktori disszertáció) BCE 

Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola, Budapest, 2008 

Nemes Nagy J. (1998): A földrajzi helyzet szerepe a regionális tagoltságban. Munkaerőpiac 

és regionalitás az átmenet időszakában. Fazekas K. (szerk.) MTA KTI, Budapest 

Nemes Nagy József – Kullmann Ádám – Fekete Attila – Szabó Pál (2000): A területi fejlődés 

„állami” és „piaci” útjai az 1990-es években. Területi statisztika, 3. 

Németh Nándor – Kiss János Péter (2007): Megyéink és kistérségeink belső jövedelmi 

tagoltsága. Területi statisztika, 1. 

Pályázati Útmutató a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltozást 

támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban c. pályázati felhíváshoz, 

Kódszám: TIOP 2.2.4./09./1., (2009) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budapest, 1-60. 

oldal 

Pályázati Útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nevelési – oktatási 

intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatására c. 

pályázati felhíváshoz, Kódszám: TÁMOP 3.2.11./10./1., (2010) Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség, Budapest, 1-47. oldal 

PPP kézikönyv, GKM, Budapest, 2004. 

Putnam, Robert D. (2004): A prosperáló közösség. A társadalmi tőke és a közélet. Parola, 3. 

Rechnitzer János (1995): A területfejlesztés stratégiai alternatívái. – Területfejlesztés. Bartke 

István (szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 

Sachs, Jeffrey D. – Warner, Andrew M. (1995): Natural resource abundance and economic 

growth. National Bureau of Economic Research Working Paper 5398 

Stiglitz, Joseph E. (2000): A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK Kerszöv, Budapest 

Szilágyi Katalin – Szörfi Béla (2008): Az EU-alapok növekedési hatása. Uniós források – 

magyar történetek c. konferencia, Budapest, 2008.11.19. 

Váradi Balázs (2006): Miért folyik a csata? Avagy a 8000 milliárd átka. Élet és Irodalom, 44. 

VÁTI (2008): A fejlesztéspolitika érvényesülésének kistérségi minta értékelései (nem 

publikált jelentés) 

Vörös Mihály László (2005) 10. PCM – Projekt Ciklus Menedzsment, AVOP LEADER+ 

Készségek elsajátítása, EUROPARITÁS Menedzsment Tanácsadó Kft., 2005, 1-124. oldal 



Ajánlott irodalom 

 

Európa Bizottság: Ötödik Kohéziós Jelentés 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/conclu_5cr

_part1_hu.pdf  

 

Nemzeti Fejlesztési Terv 

http://www.nfu.hu/nemzeti_fejlesztesi_terv  

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv 

http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2  

 

Új Széchenyi Terv 

http://ujszechenyiterv.gov.hu/uj_szechenyi_terv  

 


