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Előszó 

 

 

A Megvalósíthatósági tanulmány elméleti jegyzet olyan ismeretanyagot ölel fel, amelynek - a 

Vidékfejlesztési agrármérnök (MSc) és a Gazdasági agrármérnök (MSc) szakok képzési 

programja, a kapcsolódó követelmények - készség szintű elsajátítását követeli meg.  A jegyzet 

ismeretanyagának összeállításánál fontos szempontként kezeltük, hogy a szükségesnél – az 

alapszakok, illetve a más kifejlesztett jegyzetek ismeretanyagával - nagyobb átfedéseket ne 

tartalmazzon. Azt is figyelembe vettük, hogy a különböző pályázatok elkészítésénél a 

megvalósíthatási tanulmány formai és tartalmi elemeire vonatkozóan – az adott pályázat 

céljával is összefüggésben – a követelmények az érintettek számára rendelkezésre állnak.   

 

Feltehető a kérdés, hogy ha az elvárások – formai és tartalmi szempontból egyaránt - 

ismertek, miért van szükség azoknak egy jegyzet formájában való megjelentetésére is? A 

kapcsolódó ismeretanyag jegyzet formájában történő megjelentetését – véleményünk szerint – 

több szempont figyelembevétele is indokolja. Mindenekelőtt az a tény, hogy a jegyzet, 

elsősorban oktatási célt szolgál. Ez már eleve magában foglalja azokat a szempontokat – 

tanulhatóság, az ok-okozati összefüggések feltárása, azok példákon keresztül történő 

bemutatása és értelmezése stb. - amelyek az ismeretanyag tárgyalásánál és készség szintű 

elsajátításánál nem nélkülözhetők. További szempontként vettük figyelembe, hogy a 

rendelkezésre álló kapcsolódó útmutatók alapvetően leíró jellegűek. Ebből viszont következik 

– és ez elsősorban a pénzügyi értékelésnél okoz problémát – hogy nincs elégendő magyarázat 

az egyes pénzügyi tételek értelmezéséhez. Az egyes munkatáblázatok kitöltésénél a beépített 

algoritmus nem ad választ számos kapcsolódó kérdésre, mivel az egyes pénzügyi tételek 

konkrét tartalma nincs magyarázva és értelmezve.  

 

A fentiekben vázoltak alapján, azokat figyelembe véve került összeállításra a jegyzet 

ismeretanyaga. Az egyes tartalmi részek részletezettsége differenciált. E mögött az a szándék 

húzódik meg, hogy igyekeztünk a jegyzetet komplexé tenni, azaz, hogy valamennyi tartalmi 

elem szerepeljen a jegyzetben. Ugyanakkor fontos célkitűzésünk volt, hogy azon tartalmi 

részek kerüljenek részletes kifejtésre, amelyek vonatkozásában az ok-okozati összefüggések 

feltárása érdekében, a rendelkezésre álló útmutatókban leírtaknál bővebb ismeretanyagra van 

szüksége az érintetteknek. Mindezek alapján egyes ismeretekre csak utalunk, vagy az adott 

tartalmi elemet csak nagyvonalúan érintjük, az általunk problémásnak ítélt kérdéseket viszont 

egyes esetekben modell példa alapján is tárgyaljuk és értelmezzük.  

 

 

 

Keszthely, 2012. november 30. 

 

 

a Szerzők 
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1. A megvalósíthatósági tanulmány helye a stratégiaalkotásban és a stratégiai 

tervezésben  
 

A gazdálkodás feltételrendszerének folyamatos változása, a piacgazdaság szereplőit 

mondhatni állandó alkalmazkodásra (adaptáció) kényszeríti. Az adaptáció az érintett - 

személy, szervezet - alkalmazkodását, reagálását jelenti az olyan zavaró külső és belső 

változásokra, amelyek működésének hatékonyságát befolyásolják, illetve befolyásolhatják.   

Az alkalmazkodás csak akkor lehet eredményes, ha az tudatosan történik. Ezt a tudatosságot 

pedig csak tervezéssel lehet megalapozni és biztosítani.  

 

A tervezés céljának, szerepének, a tervezési módszereknek a megítélése jelentős változásokon 

ment keresztül, és egyre inkább előtérbe került az adaptív tervezési szemlélet és az ennek 

érvényesítését lehetővé tevő stratégiai tervezés. E szemlélet esetében a tervezés tehát úgy 

értelmezhető illetve értelmezendő, mint a rendszer megváltozásának hordozója. Ha ezt 

elfogadjuk, ebből egyértelműen következik, hogy tervezés (terv) nélkül a rendszer nem képes 

megváltozni, azaz nem tud alkalmazkodni környezetéhez sem.  

 

Az adaptív tervezési szemlélet tehát ráirányítja a figyelmet a tervezés új sajátosságára, 

nevezetesen arra, hogy a terv magában kell, hogy hordozza az adott rendszer 

alkalmazkodásának, megújuló képességének alternatíváját. Az adott rendszer alkalmazkodó 

képessége több kapcsolódó tényező kölcsönhatásának együttes eredőjeként is definiálható. 

 

Mivel az erőforrások, illetve azok bizonyos hányada korlátos, vagy nem megújuló erőforrás, 

ezért felhasználásuk gazdasági hatékonysága az egyik olyan terület, amelyen keresztül – 

hosszabb távon – összekapcsolódik a vállalat és tulajdonosainak, valamint a társadalmat 

képviselő államnak az érdekeltsége. Ezek a tényezők, illetve azok kölcsönhatásai jelölik ki azt 

a mozgásteret, cselekvési alternatívát, ami adott esetben az eredményes alkalmazkodást 

jelenti. Erre a képességre viszont a piacgazdasági feltételek keretei, az egyre inkább élesedő 

verseny, a globalizáció stb. miatt, még inkább szükség van. Az alkalmazkodás kényszere tehát 

- az egyes erőforrások korlátos volta, a szereplők között fennálló kölcsönhatások stb. – a 

nemzetgazdaság valamennyi szereplőjére vonatkozik, tehát e szereplőknek is kell, hogy 

stratégiájuk legyen, azaz tervezniük kell.      

 

Általános értelemben véve – a tervezés nem egyéb, mint valamilyen kívánatosnak tartott 

jövőbeni állapot felvázolása, valamint az annak elérését lehetővé tevő cselekvési programok 

és a szükséges erőforrások meghatározása. A tervezés célja tehát a jövő tudatos formálása, 

felkészülni a jövőben várható hatásokkal szemben. A definícióból még az is kiolvasható, hogy 

a kitűzött célok, az azok eléréséhez vezető utak, a környezet milyensége, a rendelkezésre álló 

erőforrások differenciáltsága stb. számos alternatívát kínál(hat) számunkra. Az alternatívák 

sokféleségéből viszont következik, hogy a tervezés során mindig a több lehetőség közötti 

választás problémájával állunk szemben, tehát dönteni, választani kell az alternatívák közül. A 

tervezés tehát – ebből az aspektusból – egyidejűleg döntést is jelent.  

 

Összefoglalva a tervezés lényegét, megállapíthatjuk, hogy a tervezés olyan komplex 

tevékenység, amely vizsgálat tárgyává teszi, komplexen elemzi a fennálló helyzetet, célokat 

jelöl ki, meghatározza az elérésükhöz szükséges cselekvési programot, a szükséges 

erőforrásokat, feltételeket és intézkedéseket, a visszacsatolás mechanizmusát, növeli a kitűzött 

cél elérésének valószínűségét.   

 „ A stratégia olyan átfogó, komplex és konzisztens koncepció, amely hosszú távra készül, és 
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lehetővé teszi, hogy a vállalkozás felkészüljön a jövő várható eseményeire, vagyis nem más, 

mint a vállalkozások hosszú távú fennmaradásának cél- és eszközrendszere.” ( Gyulai – 

Kresalek, 2002). 

 

A tudatos alkalmazkodást magában hordozó stratégia és ennek terméke a stratégiai terv 

megvalósíthatósága és eredményessége nagymértékben függ attól, hogy kidolgozása milyen 

elveken alapul és milyen módszerekkel történik. A figyelembe vett elvek és az alkalmazott 

illetve alkalmazható módszerek megválasztása – ahogy ez már ismert - nem független az adott 

terv céljától, típusától.  A továbbiakban – alapul véve a megvalósíthatóság tanulmány célját, 

szerepét a stratégiaalkotásban – csak a stratégiaalkotás, a stratégiai tervezés kapcsolódó 

lényeges sajátosságaira térünk ki, a legfontosabb elveket és kapcsolódó fogalmakat - az egyes 

hierarchia szinteknek megfelelően - értelmezzük, az alkalmazható módszerekre csak utalunk.  

 

A tervezés az EU-s programok alapelveit alapul véve, a rendszerelmélet érvényesítése mellett, 

integrált megközelítésben kell, hogy történjen. Az alapelvek és azok tartalma az alábbiakban 

foglalhatók össze:  

 Koncentráltság elve azt jelenti, hogy a különböző forrásokat összehangoltan kell fel-

használni úgy, hogy az előre meghatározott prioritások területén érjenek el koncentrált 

hatást. 

 Programozás elve azt követeli meg, hogy a támogatások ne összefüggés nélküli pro-

jektek formájában, hanem komplex programokon keresztül valósuljanak meg. 

 Partnerség elve az érintettek szerepét emeli ki. Lényege, hogy az elképzelt fejleszté-

seket az adott területen működő szervezetek összehangolt, partneri kapcsolatának se-

gítségével kell megvalósítani. Tehát fontos szempontként kell kezelni, hogy az érintet-

tek azonosuljanak, elfogadják az elképzelt fejlesztéseket. 

 Társfinanszírozás elvének érvényesítése –adott nagyságrendű saját erő biztosítását je-

lenti – lehet garancia arra, hogy az érintettek felelősségteljesebb hozzáállást tanúsítsa-

nak a megvalósítandó projekthez, programokhoz. 

 

Az alapelvek tartalmának megismerése szintén alátámasztja azt, hogy a különböző fejlesztési 

tervek – stratégiák – kidolgozásánál, a tervek elkészítésénél magas színvonalú tervező 

munkára, és az elvek érvényesítését kezelni képes, speciális technikák, módszerek 

alkalmazására van szükség, amelyek lehetővé teszik az integrált szemlélet érvényesítését, 

amellett, hogy kezelni képesek az egyes területek, és hierarchia szintek sajátosságait is. Az 

integrált megközelítésnek leginkább az életciklus-modell felel meg. Ez a modell – ahogy ez 

már ismert – a projekt, program és szakmapolitika szintjén egyaránt értelmezhető.  Az 

életciklus-modell sajátosságainak megismerése és megértése fontos feltételét képezi annak, 

hogy tisztán lássuk az ok-okozati kapcsolatokat, a tartalmi összefüggéseket. Az életciklus-

modell a különböző szintű – szakmapolitikai, program, projekt – fejlesztési célokat folytonos 

és ismétlődő ciklusok sorozatként értelmezi. A tervezés struktúráját az egyes tartalmi 

elemeket az 1. ábra szemlélteti. Az ábra egyes tartalmi elemei az alábbiakban foglalható 

össze:  

Koncepció: Eredeti jelentését alapul véve, egy tervet megalapozó szakmai dokumentum. Fő 

célja a hosszú távra szóló célok megfogalmazása. Döntési kompetenciával bíró szervezet 

jóváhagyása után alapját képezi a politikának. 
Politika: Hosszú távra szóló fejlesztési célokat tartalmazza. A döntési kompetenciával bíró 

szervezet által elfogadott koncepción alapul. 
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Az ábrából kitűnik, hogy a ciklus, különböző szinteken is értelmezhető, de egy magasabb 

szinten értelmezett ciklus fázisainak más lesz a tartalma. Az életciklus-modell alkalmas az 

egyes szintek integrálására is, mivel a programot projektciklusok sorozataként, a szakpolitikát 

pedig programciklusok sorozataként kezeli, illetve értelmezi. Az elmondottakból az is 

következik, hogy ezek a ciklusok időben párhuzamosan, és különböző szinteken, azaz más 

dimenzióban zajlanak.   

 

A vázoltak az Európai Unió szakpolitikájából eredeztethetők, melynek lényege, hogy az EU 

támogatásait, csak az adott szakpolitika keretében életre hívott programokhoz kapcsolódó 

projektek és a projektet komplexen - a megfogalmazott elvárásoknak megfelelően - tartalmazó 

pályázatok alapján lehet elnyerni.  

 

A szakpolitika az EU rendszerében „ egy adott átfogó problématerület kezelésére hosszabb 

távra elfogadott irányelveket, valamint az ezek követésére kijelölt cselekvési nyomvonalat 

jelenti, amelynek megvalósítását jól lehatárolt intézményrendszer működtetése és adott 

költségvetési ciklusra jóváhagyott eszköz rendszer ill. támogatási források alapoznak meg” 

(Kovács szerk., 2006).  

 

A vázoltak alapján tehát a programozás a tervezésnek egy olyan folyamata, amely több 

egymást követő és egymásra épülő lépések sorozatát jelenti. A folyamat egy részletes 

helyzetfeltáró elemzéssel indul, melyet ezen elemzés eredményeivel koherens stratégia-alkotás 

(beavatkozási terv, cselekvési program) követ.  A programozás folyamata szakaszolható. A 

programozás, a hierarchia szintjétől és a tervezés előrehaladási fázisától függően egyaránt 

lehet: 

 Stratégiai programozás:  

 A stratégiai programozás a helyzetfeltáró elemzést, a prioritások meghatározását, a 

 programok definiálását, az intézkedéscsoportok megnevezését kijelölését foglalja 

 magában. 

 Operatív programozás 

 A konkrét intézkedéseket és projekteket jelenti. 

 

A program a programozási folyamat végterméke, illetve eredménye. Tartalmát tekintve nem 

egyéb, mint a szakpolitika strukturált megjelenítése. Nemzeti szinten, komplexen a Nemzeti 

Fejlesztési Tervben jelennek meg.  

 

Mivel a program a programozás végterméke, és láttuk, hogy a programozás szakaszolható, 

ebből logikusan következik, hogy stratégiai és operatív programokat lehet elkülöníteni.  

 A stratégia program tehát a szakpolitika céljainak strukturált megjelenítése. Elemei; 

  - Prioritások: A fejlesztendő szakterületek fontosság szerinti rangsorolása. 

  - Intézkedés csoportok: A fejlesztendő területek meghatározása. 

 Az operatív program egy adott, tehát konkrét fejlesztendő terület további részletezése,

 a fejlesztési feladatok keretbe foglalása, a konkrét beavatkozási terület

 megjelölésével. 

  - Intézkedések: A fejlesztendő szakterület konkrét beavatkozási területeit                                

                         határozza meg. 

- Projekt: Az életciklus-modell rendszerébe ágyazottan a projekt nem egyéb, 

mint az operatív programokban megjelenő konkrét intézkedések keretében 

megvalósítandó összetett feladatok megjelenítői, illetve eszközei, amelyek a 

programozás elvével összhangban, a stratégiai programok megvalósítása 

révén, közvetve járulnak hozzá az átfogó, stratégiai célok megvalósulásához.)   
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A hierarchia egyes szintjei az elemek ismeretében beazonosítható. A projekt tehát a stratégia- 

alkotás alapegységeként is értelmezhető. A szakirodalomban eltérő nézetekkel lehet találkozni 

a projekt-ciklus lényegi sajátosságait illetően.  Görög (1999) szerint a szakirodalom a projekt-

ciklus kapcsán alapvetően a ciklus egyes fázisai tevékenységtartalmának leírására koncentrál 

úgy, hogy általában a beruházási projekteket veszi alapul, ezekre fókuszál. Hivatkozott szerző 

megállapítja, hogy az említett szemlélet és ábrázolási mód(ok) a projekt-ciklusban szereplő 

tevékenységfolyamat szempontjából jól értelmezhetőek, de „nem alkalmasak arra, hogy a 

minden vonatkozásban sikeres projektmegvalósítás szempontjából igen lényeges stratégiai 

meghatározottságot, a projektmegvalósítási folyamat egészének és a szervezeti stratégiai 

célok teljesülésének kölcsönös összefüggéseit kiemeljék.” Hivatkozott szerző értelmezése új 

szemléletet tükröz abban a vonatkozásban, hogy a projekt-ciklust olyan körfolyamatként 

értelmezi, melynek forgástengelye képezi a szervezeti stratégiát. Ebből eredően „…az így 

értelmezett projekt-ciklus egyben a projektben foglalt tevékenységfolyamatok olyan 

koncepcionális keretét is adja, amelynek segítségével a folyamat lényegi összefüggései 

feltárhatók, miközben mind a folyamat szempontjából, mind pedig annak a szervezeti 

stratégiával való összefüggései szempontjából értelmezi a kritikus döntési pontokat. Ez 

utóbbiak egyben a ciklus ún. tevékenységi fázisainak a határoló elemeit is képezik.” E 

stratégia szemlélet érvényesítése a terület-, és vidékfejlesztésben – érthető módon – különös 

aktualitást kap, melynek fontosságát Rechnitzer (1998) is hangsúlyozza.  

 

Az új megközelítési mód sajátosságai közül az alábbiakra célszerű fókuszálni a tervezés, 

illetve stratégiaalkotás során:  

 a projekt stratégiai meghatározottsága abban a vonatkozásban, hogy a projektek 

mindig valamilyen stratégia cél megvalósítása érdekében születnek, 

 a megvalósult projektek eredményeinek összhangban kell lennie a szervezet straté-

giai céljaival, 

 mivel a vidékfejlesztésben gyakori és fontos szerepet kapnak az olyan projektek – 

például egy kápolna felújítása, kutatás-fejlesztési projektek, oktatási projektek – 

amelyek kevésbé kvantifikálhatók, a stratégiai szemlélet érvényesítése a projektme-

nedzsmentben fokozott jelentőséggel bír. 

 

A projekt életciklus egyes fázisait, annak tartalmi elemeit és a stratégiaalkotást, illetve 

stratégiai tervezés folyamatát a 2. és 3. ábrák szemléltetik.  

 

A 2. ábra alapján látható, hogy egy adott ciklus több egymásra épülő fázisból áll. Egy adott 

ciklus a probléma felismerésével indul, amely önmagában nem elegendő, definiálni illetve 

meg kell jelölni annak pontos jellegét és mibenlétét. Ez egy részletes helyzetleírás elkészítését 

igényli. Ez a helyzetleírás tartalmazza a felismert probléma valamennyi aspektusát és fontos 

tényezőit, alátámasztva azt – a probléma jellegének megfelelően – statisztikai elemzésekkel, 

adatokkal, stb. Fontos hangsúlyozni, hogy a helyzetleírás az adott terület részletes bemutatását 

kell, hogy tartalmazza, azaz az előnyös és hátrányos tényezők közlésére is ki kell terjednie. A 

helyzetleírásnak mindig a releváns egységre és az adott szintre kell vonatkoznia.  

 

A probléma felismerés beavatkozási igényt, akciót generál. Feladatként jelentkezik tehát egy 

beavatkozási terv, illetve stratégia elkészítése. A beavatkozási terv egy cselekvési program 

kidolgozását igényli, ami adott projektben, illetve projektekben ölt testet, jelenik meg. A 

helyzetleírás és a stratégia közötti kapcsolatot a SWOT analízis teremti meg. A SWOT 

analízis mellett ebben a fázisban a leggyakrabban alkalmazott módszer a logikai keretmátrix 

(LFA) módszere. A ciklus következő fázisa a megvalósítás, illetve végrehajtás. 
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2. ábra: A projekt életciklusának egyszerűsített modellje 

Forrás: Pupos (2010)
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3. ábra: A stratégiai tervezés folyamata és a fontosabb módszerek 
Forrás: szerző saját munkája  
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Ezzel párhuzamosan zajlik a monitoring tevékenység. A monitoring a projekt illetve a 

kiválasztott „legjobb stratégiai" megvalósulásának folyamatos figyelése, rendszeres 

információgyűjtés a projekt helyzetéről és visszacsatolás az érintettek felé. A hatékony 

monitoring sokféle technikát alkalmaz. E technikák közül kitüntetett szerepe van az 

indikátoroknak, de nem csak ebben, hanem a ciklus többi fázisában. A megvalósítást az értékelés 

fázisa követi. E fázisban összegezhetők a tapasztalatok, amelyek alapját képezhetik egy új 

probléma eredményes megszüntetése érdekében indított újabb ciklus zavartalan levezénylésére, 

mivel a ciklus egy tanulási folyamatként is értelmezhető.  

 

Az egyes fázisok stratégiai meghatározottságát az alábbiak szerint értelmezhetjük: 

 A projektkialakítás fázisában a stratégiai meghatározottság egyértelmű, mivel a stratégia 

generálja a projektet. E szakasz tevékenységei közül a megvalósíthatósági tanulmányok 

elkészítését kell kiemelten megemlíteni. A megvalósíthatósági tanulmány alapján születik 

meg a döntés a megvalósításra kiválasztott projektre, stratégiára vonatkozóan. Jól 

kvantifikálható projektek esetében a kapcsolódó tevékenységek egyértelműen meghatá-

rozhatók, és a kiválasztott projekt szintén egyértelműen definiálható. Kevésbé 

kvantifikálható projektek esetében a megvalósíthatósági tanulmányoknak részletesebbek-

nek kell lenni annak érdekében, hogy növeljük a projekt kvantifikálhatóságát. Ennek 

megvalósítása esetén nagyobb az esély arra, hogy a projekt illetve annak eredménye ne 

térjen el a stratégiai céltól.  

 

 Az odaítélés szakaszában a projektstratégiát kell meghatározni. A projekt-ciklus ezen 

szakasza az a fázis, amikor ahhoz a kritikus döntési ponthoz értünk, amikor a felelőssé-

gek és kockázatok megosztása a kialakított projektstratégia eredményeként alakul. A pro-

jektstratégia elsősorban a külső projektek vonatkozásában lesz elsődlegesen fontos. Egy 

külső projekt érintettjei az alábbiak lesznek: 

- a projekttulajdonos (egy szervezet), amely számára a projekt a stratégiai 

cél elérése érdekében fontos, 

- a projekt megvalósításában közreműködők 

Nyilvánvaló kell, hogy legyen; a felelősségek és kockázatok a két érintett között oszlanak 

meg. A felelősségek és kockázatok allokációjának különféle eszközei ismeretek. Bővebb 

kifejtésére az 5. fejezetben kerül sor). 

 

 A teljesítés szakaszában szereplő tevékenységeknek – a stratégiai célok változatlanságát 

feltételezve – kevesebb stratégiai vonatkozásai vannak. Ez a megállapítás azonban szin-

tén csak a jól kvantifikálható projektekre igaz. A kevésbé kvantifikálható projektek ese-

tében szintén növekszik a jelentősége a stratégiával való összevetésnek. Mivel ilyen eset-

ben a kapcsolódó stratégiáknál - például egy kutatás-fejlesztési projekt, vagy egy oktatási 

projekt – tevékenységei előre egzakt módon nem definiálhatók, a projekt megvalósítása 

során új helyzetek, elágazási pontok jöhetnek létre. Ezek az elágazási pontok minden 

esetben döntési pontokat is jelentenek. Az eredeti stratégiai cél tehát csak akkor lesz elér-

hető, ha minden esetben megtörténik az elágazási pontoknál hozott döntések összevetése 

az eredeti stratégiai célokkal. Ez a fázist lezáró döntési pont a projekt eredményének el-

fogadása.  Ekkor kerül sor a célok és a projekt eredményeinek összevetésére.  Ha lénye-

ges eltérések állapíthatók meg a projekt eredeti céljához viszonyítva, akkor ezt a projektet 

nem szabad elfogadni. Ilyen eset bekövetkezésének stratégia vonatkozása „csak annyi”, 

hogy a stratégiában az eltérések okozta változások már nem érvényesíthetők. Az ezt kö-

vető fázisban a projekt a szervezet működésének elemévé válik, mint projekt megszűnik 

létezni.  Ezzel egyidejűleg veszi kezdetét a projekt-ciklus utolsó szakasza, az utóelemzés. 

 

 Az utóelemzés tárgyát kell, hogy képezze egyrészt a ciklus egésze, mivel ez egy tanulási 

folyamatként is értelmezhető. A szerzett tapasztalatok felhasználhatók egy új projekt-
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ciklusban. Az elemzésnek azonban ki kell terjednie arra is, hogy a létrejött eredménnyel 

valóban elérhetők-e, a stratégiai célok, amelyek a projektet életre hívták.  

 

Összegezve az elmondottakat, megállapítható, hogy  

 

 A projekt-ciklus meghatározza, illetve kijelöli minden fázisra, szakaszra az információs 

követelményeket és a felelősségi köröket, 

 A projekt-ciklus struktúrája program elvű, azaz a szakaszok egymásra épülnek. Az egyes 

szakaszokhoz való lejutás feltétele az előző szakasz teljesítése. Az új szakasz tevékeny-

ségeit csak az előző szakasz befejezése után lehet megkezdeni. 

 A projekt-cikluson belüli értékelés(ek) alapvető célja a projekt stratégiai meghatározott-

sága biztosításának nyomon követése és a végrehajtás során szerzett tapasztalatok rögzí-

tése az új projektek megvalósításánál.  

 

Ellenőrző kérdések 

1) Definiálja a stratégia fogalmát? 

2) Értelmezze az EU-s programok alapelveit? 

3) Vázolja és értelmezze a hierarchia szinteket és azok struktúráját? 

4) Ismertesse és értelmezze a régió operatív programjának strukturális elemeit? 

5) Foglalja össze az életciklus modell lényegét? 

6) Definiálja a programozás fogalmát? 

7) Definiálja az alábbi fogalmakat: stratégiai programozás, operatív programozás,  

          prioritások, intézkedések, beavatkozási területek, projekt? 

8) Vázolja a stratégiai tervezés folyamatát? 

9) Soroljon fel a stratégiai tervezésnél alkalmazható módszereket? 

10) Definiálja a megvalósíthatósági tanulmány szerepét, célját? 

Kompetenciát fejlesztő kérdések 

1) Hozzon egy egyszerű példát a stratégiára? 

2) Egy példán keresztül értelmezze a stratégiai programozás lényegét? 

3) Hozzon egy példát a projektre és értelmezze a projekt főbb jellemzőit? 

4) Miért tartja fontosnak az EU-s alapelvek érvényesítését? 

5) Egy tetszőleges választott példán mutassa be a monitoring szerepét? 
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 17  

2. A megvalósíthatósági tanulmány célja, tartalmi elemei, az egyes tartalmi elemek 

szerepe, készítésük főbb szempontjai 
 

Egy projekt eredményes végrehajthatóságának feltétele, hogy az indítandó fejlesztés olyan szin-

ten előkészített, hogy a pontos költségbecslést lehetővé tevő műszaki kidolgozottságon túl a jogi, 

szervezeti, szervezési, bevezethetőségi feltételrendszer is teljes mértékben feltárásra került. Ez az 

előkészítő munka teszi lehetővé a megalapozott döntés meghozatalát, majd kedvező döntés ese-

tén a projekt indítását. A megvalósíthatósági tanulmány az alapvető dokumentum, amelyen ke-

resztül a döntéshozók számára objektív módon be lehet mutatni a megoldani kívánt problémát, a 

lehetséges megoldások körét, az ajánlott megoldást megvalósító projekt terjedelmét, az előállított 

produktum (termék, létesítmény, szolgáltatás) elvárt minőségét, az előállításhoz szükséges be-

csült erőforrások nagyságát pénzben kifejezve, valamint a projekt kockázatát. Egy „jó” megvaló-

síthatósági tanulmány alapján megalapozott döntés hozható a projekt támogathatóságáról, illetve 

a projekt utólagos ellenőrzése során kellően alátámasztja az indításkori előkészítettség tényét. 

Alább bemutatjuk egy megvalósíthatósági tanulmány tartalmát, hangsúlyozva azt, hogy egy le-

hetséges, de nem feltétlenül követendő tartalomjegyzék készült. A megvalósíthatósági tanul-

mány fogalmának és tartalmának értelmezése nem univerzális, az adott helyzet függvénye. A 

benyújtásra kerülő projektjavaslatok előzményeként számos gazdasági, műszaki, igazgatásszer-

vezési és egyéb tárgyú dokumentum készülhetett, melyek együttese kiadja a megalapozott dön-

téshez szükséges adatokat.  Természetesen fel kell hívni a figyelmet, hogy a (logikai) megvaló-

síthatósági tanulmánynak önmagában konzisztensnek kell lennie és a részleteket a megalapozott 

döntéshez szükséges mértékig kell kibontania. Másképp fogalmazva, egy tanulmány pozitív elbí-

rálásához nem feltétlenül elégséges a jelen dokumentumban felsorolt adatok akár teljes körű 

megadása, ha az adott esetben a megalapozott döntéshez szükséges további alátámasztó adatok 

hiányoznak és/vagy a közölt adatok nem konzisztensek. További szükséges feltétele egy javaslat 

pozitív elbírálásának, hogy az adott tanulmány legyen összhangban a tágabb, irányelv és politika 

szintű irányvonalakkal is (például EU normatíva, ajánlások, a kormányzat és/vagy az adott 

szerv(-ek) stratégiai dokumentumai, stb.)  Ez azt jelenti, hogy egy tanulmánynak a tágabb kör-

nyezetével is konzisztensnek kell lennie. Mivel egy megvalósíthatósági tanulmány fókusza az 

adott probléma megoldása, a szélesebb kontextusba ágyazást és koherencia-vizsgálatot lehetővé 

tevő hivatkozásokat a döntéshozók számára természetesen kiemelten kell megjeleníteni a tanul-

mányban, összhangban a más, kapcsolódó tanulmányokban közölt adatokkal. 

 

 

2.1. A megvalósíthatósági tanulmány célja, főbb tartalmi elemei 

 

Megvalósíthatósági tanulmánynak nevezzük azt a tanulmányt, amelyet egy vállalkozás vagy pro-

jekt elindítása előtt készítenek el. Feladata annak felderítése, hogy az adott vállalkozási ötlet, 

projektcél megvalósítható-e, életképes-e, illetve érdemes-e vele foglalkozni, vagyis pénzügyileg 

is megtérül-e. A megvalósíthatósági tanulmány legfőbb szerepe a fejlesztési döntések megfelelő 

előkészítése. 

A megvalósíthatósági tanulmány több résztanulmányra bontható (4. ábra), a részek kidolgozásá-

nak mértékét pedig az adott vállalkozás, vagy projekt jellege dönti el, hogy mely résztanulmá-

nyokra van szükség egy kielégítő tanulmány elkészítéséhez. A magvalósíthatósági vizsgálatok 

főbb területei: 

 

- Technikai megvalósíthatósági tanulmány 

- Környezeti-ökológiai hatástanulmány 

- Projektmarketing tanulmány 

- Pénzügyi megvalósíthatósági tanulmány 

- Pénzügyi fenntarthatósági tanulmány 

- Kockázatokra vonatkozó tanulmány 
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4. ábra: Megvalósíthatósági tanulmány dokumentációja 
Forrás: www.mandiner.hu 

 

 

A főbb területek tanulmányozása során igyekszünk választ kapni azokra a kérdésekre, hogy a 

valós igények kielégítése technikailag megvalósítható-e, az előállított termék, szolgáltatás elad-

ható-e, a tevékenység pénzügyileg finanszírozható, illetve fenntartható-e, de arra is, hogy a me-

nedzsment felkészültsége, a kockázatok kezelése lehetővé teszi-e a projekt megvalósítását a kör-

nyezeti-ökológiai feltételek figyelembe vételével.  

 

A legmegfelelőbb projektötlet kiválasztása a többi, - egyaránt megvalósítható alternatíva - közül 

történhet egyszerű pontozás alapján, ahol a tanulmányok résztanulmányait különböző súllyal 

pontozzák, majd összesítik, rangsorolják azokat. 

A megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozására vonatkozóan számos módszertani útmutatót 

találunk. A jegyzetben igyekeztünk általánosan összefoglalni a megvalósíthatósági tanulmány 

(MT) készítésének célját, lépéseit, összeállításának legfontosabb elemeit. 

 

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének célja, az előzőekben elmondottak alapján, hogy 

megfelelő információt nyújtson a döntéshozók számára a megvalósításra javasolt projekt 

elfogadására, módosítására illetve elvetésére vonatkozóan. A megvalósíthatósági tanulmány 

tartalmazza a megvalósításra kiválasztott projekt megalapozottságának a vizsgálatát abból a 

szempontból is, hogy összhangban van-e a vállalkozás stratégiai céljaival, azok 

forgatókönyveivel. A projekt életképességén túl arra is választ keresünk, hogy az mennyire felel 

meg a stratégiaalkotás során megkövetelt relevancia, megvalósíthatóság, és fenntarthatóság 

feltételrendszerének. Ennek megfelelően a megvalósíthatósági tanulmányt kidolgozását a 

tervezés rendszerében a projekttervezéshez kapcsolódó feladatok közé sorolhatjuk. A 

tanulmányok elkészítése során mindig kettő, vagy több – az eredeti projektcélok megvalósítását 

szolgáló - alternatíva meghatározását, majd specifikációját, összehasonlítását kell elvégezni 

annak érdekében, hogy tényleges döntési helyzetbe kerülhessünk.  

 

Az EU források hatékony és szabályos felhasználása érdekében a projekttervezés és végrehajtás 

módszereit a támogatások allokálásáért felelős irányító hatóságok a korábbi kohéziós, illetve 

strukturális alapok felhasználásának tapasztatai alapján fejlesztették tovább. A projektkiválasztás 

lehetséges módjait és a kiválasztás egyes lényeges lépéseit az adott támogatási időszakra vonat-

kozó jogszabályok határozzák meg. A főbb jogszabályi előírásokat a 2007-2013-as programozási 

időszakra vonatkozóan az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból 

és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős 
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intézményeiről szóló 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesz-

tési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fel-

használásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII.28) MeHVM-PM együttes ren-

delet szabályozza.  

 

A vonatkozó jogszabályok alapján kidolgozott egyes pályázati kiírások és azok útmutatói, 

mellékletei tartalmazzák a benyújtandó részletes projektjavaslat tartalmi, formai követelményeit. 

Mindezekben találjuk meg a kidolgozásukhoz szükséges szempontokat, eljárásokat, amelyeket a 

projektek előkészítési fázisaihoz kötődően a tervező munka során, illetve a pályázatok elbírálása 

során figyelembe kell venni. Külön jogszabályok rögzítik a projekt későbbi fázisaihoz 

kapcsolódó előírásokat is, mint például a támogatási szerződés megkötésére, a 

projektfejlesztésre, a mérföldkövekre, a kifizetésekre, vagy éppenséggel az ellenőrzésre 

vonatkozó szabályok. 

 

Az EU támogatások igényléséhez a pályázati kiírás szabályait figyelembe véve részletes 

projektjavaslatot, azaz megvalósíthatósági tanulmányt (a továbbiakban MT) is be kell nyújtani. 

A megvalósíthatósági tanulmányhoz szervesen kapcsolódik az elektronikus vagy papíralapú 

projekt adatlap kitöltéséhez, mely a részletes projektjavaslatról csak alapvető információkat 

tartalmaz, ennek azonban összhangban kell lennie az MT tartalmával. 

  

A MT elkészítésének szükségességét az indokolja, és azért kiemelten fontos feladat, mivel 

szakmai háttérként, indoklásként szolgál a támogatási igényünk, projektjavaslatunk alátámasztá-

sára. Az útmutató alapján kidolgozott MT alapján a támogatónak teljes körű képet kell adnunk a 

projektjavaslat tartalmáról, elvárt eredményeiről, költségeiről, fenntartásáról és fejlesztésének 

lépéseiről, és meggyőzni arról, hogy a projekt összhangban van a támogatás célkitűzéseivel, kel-

lően hatékony a közpénzek közcélokra történő felhasználása. 

 

A fejlesztési projektek értékelésében is – mint minden magyarországi és Uniós makrogazdasági 

programban, azok részeként megvalósuló operatív programokban – kiemelt szerepet kapnak a 

horizontális értékelési szempontok is. E szempontokra a későbbiekben részletesen is kitérünk, és 

a pályázati útmutató részeként csatolt ún. horizontális útmutató szerint a projektgazdának az MT-

ben alá kell támasztania a horizontális szempontoknak megfelelő kötelezettségeit, illetve 

vállalásait is. A projektgazdára vonatkozó specifikus horizontális szempontokat a szervezetet 

bemutató fejezetben, a projektfejlesztés és megvalósításkor alkalmazott horizontális elveket, 

célokat a fejlesztés céljánál vesszük figyelembe. 

 

Az MT projekt-specifikus, de ugyanakkor többé-kevésbé egységes útmutatóinak kidolgozásával 

az volt a cél, hogy a részletes projektjavaslatok egységes formátummal és hasonló színvonalon 

kerüljenek kidolgozásra. Az egységesség lehetővé teszi a bírálatra kerülő különböző 

projektjavaslatok egységes, viszonylag gyors értékelését. Az azonos szerkezetű, azonos tartalmi 

elemeket tartalmazó dokumentumok így összehasonlíthatóvá válnak, lényegében a főbb 

jellemzőiket tekintve „közös nevezőre” hozhatóak, annak érdekében, hogy az értékelők és 

bírálók a megfelelő információ birtokában dönthessenek a részletes projektjavaslat 

támogatásáról, az egymással versengő projektek rangsorolásáról.  

 

Kiemelten fontos, hogy a projektgazdák, a projektjavaslat kidolgozói a MT-ban, minden 

megválaszolandó kérdésre kitérjenek, minden kért adatot, és információt közöljenek a bírálóval, 

amely a pozitív támogatási döntést elősegítheti. Ezek hiányában a projektjavaslat tartalmi 

kiegészítése válhat szükségessé, amely késleltetve a támogatási döntést, a korábbi fejlesztési 

elképzelések realitását is kétségessé teheti, illetve akár a projektjavaslat elutasítására is sor 

kerülhet. 
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Nem kétséges tehát, hogy az MT szerkezetének meg kell egyeznie az útmutató szerkezetével. Az 

egyes pontoknál a megjelölt szempontok szerint kell kifejteni a projekt tervezetre vonatkozó 

kérdéseket. Fejezetek nem hagyhatóak el, ha a tanulmány készítője szerint a projektjavaslatra 

nem vonatkozik az adott fejezet, akkor azt jelezni, és megfelelően indokolni kell.  

 

A pályázati kiírások esetében az előzetes megvalósíthatósági tanulmány (továbbiakban: EMT) és 

megvalósíthatósági tanulmány is megjelenik az előírt pályázati dokumentáció részeként. A fenn-

álló kölcsönhatásokat az 1. táblázat tartalmazza.  

 

1. táblázat: Az eljárásrend és az MT-ok kapcsolatai 

 

Eljárásrend EMT MT 

Nagyprojektek igen igen 

Kiemelt projektek igen igen 

Kétfordulós pályázatok igen/nem igen 

Egyfordulós pályázatok nem igen/nem 

                         Forrás: szerző saját munkája 

 

 

A nagyprojektek és a kiemelt projektek esetében szinte minden pályázati kiírás kötelező jelleggel 

előírja az EMT és az MT elkészítését, beadását is; illetve az eljárásrendből fakadóan a kétfordu-

lós pályázatokban is előfordulhat mindkét projektdokumentum. A megvalósíthatósági tanulmá-

nyok a pályázati konstrukciókban akkor használhatóak megfelelően, ha azok tartalma valóban 

hozzájárul, segíti a pályázat tartalmának megismerését, a tervezett projekteredményhez, projekt-

célhoz kapcsolódó információk egyértelmű meghatározását. Nagyprojektek, kiemelt projekt ese-

tében a tervezett projektek mérete, komplexitása, költségvetésük nagysága miatt indokolt, hogy 

először előzetes megvalósíthatósági tanulmány készüljön, hiszen ekkor biztosítható az, hogy a 

projekt előkészítési fázisában már fel tudja mérni a támogató, hogy a projekt tartalma megfelelő-

e a számára. Ebben az esetben nem az a cél, hogy a pályázó részletes ütemtervet készítsen, hi-

szen a projekt konkrét tartalma, terjedelme még korántsem mondható véglegesnek. Inkább a 

megvalósítás lehetséges változatai, a projekt szükségessége, indokoltsága, a célcsoportok számá-

ra biztosított előnyök kell, hogy hangsúlyosabban szerepeljen az előzetes megvalósíthatósági 

tanulmányban. Ezen információk alapján születhet olyan döntés, hogy a pályázati eljárásrend 

újabb szakaszában már egy adott – vagy kevesebb – projektváltozatról készüljön részletesebb 

terv a megvalósíthatósági tanulmány hasábjain. 

 

 

 

2.2. A megvalósíthatósági tanulmány struktúrája, főbb elemeinek tartalma 

 

Egy projekt megvalósítása, - legyen az környezetvédelmi, a fenntarthatóbb életmódot és fogyasz-

tási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt, vagy a helyi környezetbarát 

élelmiszerpiac fejlesztés stb. - részleteit tekintve meglehetősen eltérő, de tipikus előkészítési 

munkafolyamatokat igényel. 

Még egy viszonylag könnyen áttekinthető, létesítménymegvalósítási, beruházási projektek eseté-

ben sincs egyszerű dolga annak a vállalkozásnak, vagy költségvetési intézménynek, amely mű-

ködési területének egy részét fejleszteni, vagy a kapacitásait bővíteni szeretné. Például a város 

korszerűsíteni szeretné a szennyvíztisztító telepét, és növelni akarja annak kapacitását, vagy ép-

penséggel a helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódóan a bio-élelmiszerek piacát 

szeretné kiépíteni. 
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Nincs könnyű dolga a projekt tervezésével, akkor sem, ha feltételezzük, hogy ehhez rendelkezés-

re áll minden forrása. Még bonyolultabbnak tűnik – hozzátéve, hogy természetesen csak első 

látásra –, ha ehhez támogatást igényelne az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, az adott projek-

teknek megfelelő tevékenységeket támogató Operatív programokból (OP).  

Jelen jegyzetben szeretnénk bebizonyítani, hogy csak első látásra tűnhet bonyolultnak az uniós 

forrásokat igénybe venni. Be szeretnénk bizonyítani, hogy az Európai Unió forrásainak felhasz-

nálásánál követelt eljárások pontos végrehajtása inkább sematizálja, így a gyakorlatban inkább 

egyszerűsíti a projekt előkészítését, valamint a tervezés során előre azonosítja és elhárítja a ké-

sőbbiekben felmerülő akadályokat, így biztosabbá és gyorsabbá teszi a megvalósítást. 

A megvalósíthatósági tanulmány segítségével a döntéshozó megismeri és összehasonlíthatja a 

kitűzött cél elérésére rendelkezésre álló lehetséges megoldási módokat. Egy jól elkészített 

tanulmány alapján a döntéshozó biztonsággal és gyorsan dönthet a megvalósítandó projekt 

tartalmáról és megismeri azokat a lépéseket, amelyek megtételével akadálymentessé, gyorsabbá 

teheti a tényleges megvalósítást az engedélyezési folyamatoktól kezdve a kivitelezésig. Talán 

ennél is fontosabb, - és a teljesség kedvéért hozzá kell tenni-, hogy gyakorlati haszna mellett, a 

megvalósíthatósági tanulmány az Európai Uniónak benyújtandó pályázati anyagok része. A 

Strukturális Alapokból finanszírozott közepes méretű projekteknél ezt az illetékes Irányító 

Hatóság által összeállított pályázati feltételrendszer kötelezően előírja. 

Az eddigi projekttervezési tanulmányaikból tudják, hogy a projekt előkészítés első lépéseként 

egy megvalósíthatósági tanulmány (MT) készül, amely elkészítése két fő fázisból áll. Az MT 

(feasibility study) első részében a projekt céljának, - ami a bevezetésben említett példa esetében a 

környezetbarát helyi termékpiac megvalósítása, - azonosítjuk a gyakorlati megvalósítás 

különböző lehetséges útjait. A példánál maradva, felmérjük, hogy milyen a helyi piac jelenlegi 

kiépítettsége, a keresleti viszonyok, adatokat gyűjtünk arról, hogy város környéki termelők 

milyen volumenű termékekkel jelennének meg a piacon az év különböző időszakaiban, 

egyáltalán van-e hagyománya a helyi termelők körében a biotermékek előállításának. 

Összegyűjtjük és részletesen megvizsgáljuk a beruházásra vonatkozó hatályos ágazati és helyi 

jogszabályokat, a tulajdonviszonyokat, az érintett lakosság fogyasztási szokásait, megvizsgáljuk, 

hogy a projektgazda szervezeten belül mely részlegek lesznek érintve a projekt során, hogyan, 

hol és kikből állítható fel egy projekt menedzsment egység.  

E lépések közül többet, a projekt kezdetén - a lépések részletes dokumentálása nélkül – a legtöbb 

esetben elvégez, vagy elvégeztet a leendő projektgazda, illetve az érintett önkormányzat. A 

valóságban itt olyan általános információgyűjtésről van szó, ami sok esetben (például a 

tanulmánytervek kidolgozásához) szükségszerűen megtörténik. Az Európai Unió ezt logikusan 

felépített módszertan követése mellett, pontosan dokumentálva követeli meg a projekt 

benyújtójától, a folyamat végén több lehetséges alternatíva bemutatásával.  

A példához visszatérve egy alternatívaként merülhet fel a meglévő helyi piac bővítése, vagy új 

funkciókkal kibővítve, annak más helyen történő felépítése. 

A megvalósíthatósági tanulmány második része az első rész eredményeként megszületett 

alternatívákat különböző szempontok alapján hasonlítja össze. Az alkalmazott szempontok 

műszaki, környezeti, pénzügyi és társadalmi-gazdasági megközelítést igényelnek. A 

megvalósíthatósági tanulmány e része a lehetséges változatokat már részletesebben vizsgálja. 

Olyan ez, mint amikor a kertépítő az építtetővel történt egyeztetéseket és a telek bejárását 

követően papírra vetett első, szabadkézzel rajzolt vázlatok után, már vonalzóval, de nagy 

méretaránnyal megrajzolja a kert néhány változatát. A részletesebb vizsgálat során ki kell 

alakulnia, hogy műszakilag, a praktikum, esztétikum és nem utolsó sorban a költségek 

szempontjából mely változatok megvalósíthatók. 
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A kertépítő példánál maradva, a diófák a látványtervek alapján illeszkednek a telek 

adottságaihoz, de a kerti tó létesítése csak nagyon költséges beruházás keretében oldható meg, a 

talajszerkezet, vagy a domborzati viszonyok miatt.  

Érdemes felmérni az egyes változatok időigényét, és elkészíttetni az előkészítés kapcsolódó 

ütemtervét, ami alapján megvizsgálható, hogy hol áll módunkban rövidíteni az előkészítésen, 

illetve melyek azok az időben kritikus pontok, ahol az előkészítés folyamata külön figyelmet 

követel. Itt nagy segítségünkre lehetnek a projekttervezési tanulmányaink során megismert 

módszerek, mint például a vonalas ütemterv (Gantt-diagram), és a hálóterv. 

Ezt követően a környezeti hatásokat vizsgáljuk meg. Ennek során gyakorlatilag a változatok 

előzetes hatásvizsgálata folyik. A környezetre gyakorolt lehetséges hatások felmérése után 

megállapítjuk, hogy a továbbiakban kötelező lesz-e részletes hatásvizsgálat lefolytatása az 

építési, természetvédelmi engedélyek megszerzéséhez, illetve a fellépő környezeti hatások 

mérséklésére javaslatok kerülnek kidolgozásra.  

Célszerű a megvalósíthatósági tanulmány készítőjével megállapodni abban is, hogy a tanulmány 

részeként előzetes hatásvizsgálatot is végezzen el. Fontos, hogy már az előzetes hatásvizsgálat 

folyamatába is bevonjuk az érintetteket. 

A megvalósíthatónak ítélt projektváltozat előzetes hatástanulmánya alapján a döntést követően 

azonnal benyújthatóak a szükséges engedélyek, jóváhagyások iránti kérelmek, valamint a 

pályázati anyagok az illetékes hatóságnak, amivel jelentősen felgyorsítható az előkészítés.  

A projektváltozatok gazdasági vizsgálata olyan pénzügyi szempontú elemzés, amely a fejlesztés 

és a működés során jelentkező költségeket és hasznokat tárgyalja, valamint megállapítja a 

lehetséges EU támogatás összegét. Az EU Alapokból finanszírozott projektek esetén általában 

15-30 éves referencia időszak kerül meghatározásra a működéssel, fenntarthatósággal 

kapcsolatos elemzésekre vonatkozóan. 

A megvalósításra alkalmas projektváltozatok megvalósíthatósági tanulmányának részeként kerül 

kidolgozásra a pénzügyi, társadalmi-gazdasági elemzés, egy érzékenységi vizsgálat, valamint a 

kockázatelemzés.  

A pénzügyi elemzés lényege, hogy kiadási és bevételi oldalról minden pénzügyi mozgást 

összesítsünk, hogy az egyes projektváltozatok megtérülését összehasonlíthassuk. A társadalmi-

gazdasági elemzés célja, hogy a projekt gazdasági és társadalmi költségeinek és a keletkezett 

gazdasági és társadalmi hasznok vizsgálatával alátámassza, hogy a projekt a közösség számára 

összességében hasznos. Az ehhez használt két eszköz a költség-haszon elemzés, és – amennyiben 

a nem, vagy nehezen számszerűsíthető költségek és hasznok miatt ez nem alkalmazható –, a 

többszempontú-elemzés (multicriteria analysis). A lehetséges alternatívák előszűrését követően 

legalább három változatot meg kell vizsgálni, közöttük a beavatkozás nélküli változaton felül, és 

így lehetőség nyílik az ún. fejlesztési különbözet módszerének alkalmazására. 

A megvalósíthatósági tanulmány utolsó része a kockázatelemzés, és érzékenységvizsgálat. A 

kockázatelemzés célja, hogy meghatározzuk azokat a lehetséges eseményeket, amelyek 

veszélyeztethetik a projekt sikerét, vagy ronthatnak az eredményén. Ennek során különböző 

körülményekből (politikai, természeti-éghajlati, piaci-pénzügyi, szervezeti, társadalmi, technikai) 

eredő bizonytalansági tényezőket azonosítunk, illetve – az érzékenység vizsgálat segítségével – 

meghatározzuk a nem kívánt esemény bekövetkezésének a projektre gyakorolt negatív hatásának 

mértékét. A megvalósíthatósági tanulmány e részének elkészítése nem rendelkezik nagy 

hagyománnyal a hazai gyakorlatban, pedig az esetleges veszélyek és akadályok felmérésén és 

időben történő elhárításán sok esetben a projektünk sikere vagy kudarca múlhat.  

Szinte teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy nincs olyan családi házépítés, vagy akár lakás 

felújítás, ahol a tervezéstől kezdve a kulcs átadásáig ne merülne fel legalább egy olyan akadály, 

melyet nem láttunk előre. Ezek a bizonytalanságok, hibalehetőségeket jelentő kockázatok a 

szereplők számával és a beruházás méretével arányosan nőnek. A város szennyvíztisztító, vagy 
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piac létesítési projektjének számtalan előre nem látható problémája lehet, a lakosság bűz miatti 

tiltakozásától kezdve az infláción át az időközben csökkent forint árfolyamig.  

A megvalósíthatósági tanulmány segítségével azonosíthatók ezek a kockázati elemek. Közülük 

néhány az érintett lakósság kezdetektől tartó bevonásával, a projekt helyes kommunikációjával 

megelőzhető, mások káros hatásaira fel lehet készülni azáltal, hogy például a tervezéskor 

tartalékokat képezünk, az inflációt beépítjük a költségekbe. Ennek ellenére biztosan maradnak 

még olyan projekten kívüli elháríthatatlan makro-gazdasági folyamatok, tényezők, melyeket 

hátráltathatják a projekt megvalósítását.  

A megvalósíthatósági tanulmányok formai, tartalmi követelményeit a mindenkori pályázati 

kiírások útmutatóiban rögzítik. A megvalósíthatósági tanulmánynak összhangban kell lennie 

valamennyi pályázati dokumentummal. Elkészítése előtt ezért alaposan át kell tanulmányozni a 

teljes pályázati anyagot, köztük a pályázati útmutatót, a megvalósíthatósági útmutatót, a 

pályázati felhívást, valamint a pénzügyi elemzések segédtáblázatait. A fejezetben arra keresünk 

választ, hogyan, milyen elemekkel lehet egy sikeres megvalósíthatósági tanulmányt elkészíteni. 

Ennek tartalmi elemeinek bemutatásával közelebb kerülünk ez sikeres pályázat megírásához. 

1.Vezetői összefoglaló 

2. A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása 

    2.1.  A projektgazda bemutatása 

    2.2.  A projektmenedzsment szervezet bemutatása, általános adatai 

    2.3.  A projekt végrehajtására rendelkezésre álló humán erőforrás 

3. A projektjavaslat által elérendő célok ütemezése, mérföldkövei 

    3.1.  Helyzetelemzés 

    3.2.  Célok 

    3.3.  Célcsoportok 

4. Változatelemzés (CBA I. része)  

    4.1.  Változatelemzés és módszere 

    4.2.  Többszempontú értékelés 

    4.3.  Értékelés és a kiválasztott változat ismertetése 

    4.4.  Kockázatok elemzése 

5. Pénzügyi elemzés (CBA II. része) 

    5.1.  A pénzügyi elemzésben alkalmazott feltételezések 

    5.2.  A számításokhoz használt CBA segédtábla kiegészítő munkalapjainak kitöltési 

útmutatója 

    5.3.  A projekt költségvetése 

    5.4.  Finanszírozási források 

    5.5.  Működési-fenntartási költségek és bevételek a fenntartási idő alatt 

    5.6.  Összegzés és maradványérték meghatározása 

    5.7.  Nettó jelenérték NPV számítása 

6. Közgazdasági költség-haszon elemzés/ (CBA-III. Része)  

    6.1.  Közgazdasági hasznok becslése 

7. A projekt lebonyolítása 

    7.1.  Intézkedési terv 
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    7.2.  Output indikátorok 

    7.3.  Közbeszerzési terv 

    7.4.  Kifizetési ütemterv 

    7.5.  Szakmai feltételek igazolása 

 

 

2.2.1. A vezetői összefoglaló célja, tartalmi elemei 

 

A vezetői összefoglaló a felmerült probléma és a javasolt megoldás megvalósíthatóságának 

lényegre törő, rövid összefoglalása, kiemelve a legfontosabb megállapításokat. A vezetői 

összefoglalóból ki kell derülnie: miért szükséges a projekt megvalósítása, miért kell támo-

gatni a megvalósítást. A legtöbb esetben elkészítése a vállalat felső vezetésének, vagy 

igazgatóságának hatáskörébe tartozik, ezért indokolt, hogy a mély szakmai kifejtés mellett 

egy lényegre törő összefoglalás készüljön, amely figyelembe veszi a döntéshozók idejének 

végességét. A terv ezen részének feladata, hogy a lényegi pontok ismétlésével megerősíti 

és jobban tudatosítja azokat.  Elkészítésének főbb szempontjai:  

  

- A kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszín megjelölése  

- A projekt célkitűzéseinek és tervezett eredményeinek, hatásainak leírása, indokoltsá-

gának tömör alátámasztása  

- A projekt keretében létrehozandó kapacitások, a fejlesztéssel lehetővé tett tevékenysé-

gek/szolgáltatások leírása és a projekt által megvalósítandó fejlesztések műszaki tar-

talmának rövid összefoglalása,  

- A megvalósítás tervezett ütemezése  

- A végrehajtó szervezet bemutatása,  

- Az üzemeltetés tervezett kereteinek bemutatása  

- A fejlesztés tervezett pénzügyi kereteinek rövid összefoglalása  

Jellemzői: 

 Az üzleti terv megírása után kell ezt a részt megírni. 

 Egy figyelemfelkeltő pillanatfelvétel a vállalkozásról, amiben kifejezésre  

         kerül, hogy mi maga a vállalkozás, mit csinál és miért. 

 Legyen két oldalnál rövidebb! 

 akarjon még többet megtudni a vállalkozásról, 

 ismerje meg a vállalkozás alapvető vonásait. 

 

Főbb tartalmi elemei: 

A vállalkozás rövid bemutatása, története.  

Cég hitvallása, filozófiája. 

Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása. 

A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak ismertetése, piaci helyzetelemzése. 

Vállalkozás felépítése, működése (önálló vállalkozás-e, franchise, leányvállalat?) 

Beszállítók bemutatása 

Közeljövőt érintő célok, intézkedések 

Vállalkozás pénzügyi helyzete 

 

 

2.2.2. A projektgazda és a projektmenedzsment szervezet bemutatása 

 

A fejezet célja, hogy bemutassa, hogy a projektgazda alkalmas és képes a projekt-

megvalósításhoz kapcsolódó összes tevékenység ellátására, a pályázati felhívás és útmutató 

szerint jogosult a pályázati konstrukció támogatására. Amennyiben a projektgazda nem azonos a 
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projektmenedzsment szervezettel, ebben a fejezetben kell bemutatni a két szervezet közötti 

kapcsolatot.  

 

Először a projektgazdát kell bemutatni. A projektgazda (azaz a projekt megvalósítója) az adott 

jogi, műszaki, pénzügyi környezetben a pályázati felhívás és útmutató szerint jogosult és 

alkalmas a projekt megvalósítására. Amennyiben a projektjavaslat 1. fordulóra történő 

benyújtása és a részletes projektjavaslat 2. fordulóra történő benyújtása között a pályázó 

személye megváltozott (pl. önkormányzati társulás csak a projektfejlesztés folyamán jön létre) 

be kell mutatni a változás okát és menetét (pl. felelősség átruházása, döntési pontok, 

jogosultságok átadása).  

 

A projektgazdára vonatkozó alapadatokat a pályázati adatlap tartalmazza, itt csak a 

legszükségesebbeket kell megismételni, ill. a részletes kifejtést igénylő elemeket (pl. 

döntéshozatal folyamata) bemutatni.  

 

A projektgazda jogi státusza a támogatásra való jogosultság egyik szempontja. A projektgazda 

jogi formájának megjelölésén kívül röviden be kell mutatni, hogy a projektgazda milyen 

általános tevékenységeket folytat, ez milyen formában kapcsolódik a megvalósítandó projekthez, 

és miért a projektgazda pályázik a támogatásra. (Pl. a projektgazda jogszabályban előírt 

kötelezettsége a tevékenység végzése, jogszabály írja elő számára a fejlesztést, üzemeltetője egy 

adott, fejlesztendő közműnek, stb.)  

 

Ki kell térni továbbá az általános forgalmi adó elszámolhatóságára, amely a támogatási 

összeget módosítja attól függően, hogy a kedvezményezett az adott projektben jogosult-e az 

ÁFA levonására vagy nem a 2007. évi CXXVII. törvény alapján. Be kell mutatni a projektgazda 

jellemzőit az ÚMFT szintű horizontális politikák közül az esélyegyenlőség és a fenntartható 

fejlődés vonatkozásában. (Pl.: környezetirányítási rendszer, esélyegyenlőségi terv megléte, stb. 

– valamint ezek gyakorlati megvalósulásának főbb jellemzői). A pályázat kiválasztási 

kritériumai szerint a pályázó szervezetnek meg kell felelnie az esélyegyenlőségi és a környezeti 

fenntarthatósági szempontoknak. Fontos hangsúlyozni, hogy az említett szempontok kizáró 

kritériumnak minősülnek, azaz az ezeknek nem megfelelő pályázót a további értékelésből 

kizárják.  

 

Együttműködési formára vonatkozó speciális adatok.  

Amennyiben a projektgazda több önkormányzat, önkormányzati társulás vagy a 

kedvezményezett más szervezettel partnerségben kívánja megvalósítani a projektjét, a vonatkozó 

szerződéses struktúrát az alábbiak szerint be kell mutatni.  

 

Az eljárási, képviseleti szabályokat, valamint döntési mechanizmusok menetét: szervezeti 

felépítés és működés, különös tekintettel a képviseletre feljogosított szervezet/személy 

képviseleti jogkörének, valamint ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára feljogosított 

szervezeti egységek/személyek hatáskörének meghatározására. A kompetenciákat és szervezeti 

felépítést bemutató szervezeti ábrát csatolni kell. Amennyiben a projektgazda önkormányzati 

társulás vagy egyéb együttműködési forma mindenképpen fejtse ki a tag kiválása, illetve újabb 

tag felvétele esetén alkalmazandó eljárást is (vagyoni jogok megosztása, támogatásból létrejött 

eszközök aktiválása, kilépés szankciói, stb.).  

 

A finanszírozás szabályait: Társulások és egyéb együttműködési formák esetén bemutatandó az 

egyes tagok vagyoni hozzájárulásának %-os aránya.  

 

Társulásban résztvevő önkormányzatok:  
A projektben résztvevő tagok: A 2004. évi CVII. tv. szerinti többcélú kistérségi társulás, valamint 
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1997. évi CXXXV. Tv-ben meghatározott jogi személyiségű társulás valamennyi tagja. 

Projekten kívüli tagok: Olyan önkormányzat, aki tagja a társulásnak, de a projektben nem vesz 

részt, tehát a finanszírozáshoz nem járul hozzá, és a beruházás következtében vagyont nem fog 

szerezni. Nem önkormányzati tagok esetében részletesen be kell mutatni az érintett szervezet 

projektben betöltendő pontos szerepét, annak tervezett pénzügyi és vagyoni részarányát, 

valamint az együttműködés jogi, illetve szerződéses megalapozottságát.  

 

A társulásban részt vevő önkormányzatok és egyéb tagokra vonatkozó információk: 
Pénzügyi hozzájárulás mértéke: A projekt előkészítéséhez biztosított önrész mértéke 

és aránya  

Lakosságszám (fő): A projekttel érintett lakosok száma  

Területi érintettség: A település területén beruházás történik-e jelen projekt keretében, 

(igen/nem)  

Tulajdonjogot szerez: A település tulajdonjogot szerez-e jelen projekt keretében, 

(igen/nem)  

 

 A projektgazda tevékenységei  
A projektgazda alapvető tevékenységeinek bemutatása, a projekt kapcsolódása az 

alaptevékenységekhez. A projektgazda tevékenységeinek, illetve – amennyiben releváns – alap- 

és vállalkozási tevékenységeinek külön-külön történő felsorolása.  

Már megvalósult fejlesztések tapasztalatai.  
A projektgazda által korábban végrehajtott hasonló beruházások bemutatása – különös tekintettel 

a projektek eredményeire és fenntartására vonatkozóan. A már megvalósult projektek 

megvalósulásának célja (a megoldandó problémák és/vagy kihasználni kívánt lehetőségek), 

helyszíne, adottságai, a megvalósítás mérföldkövei, érdekeltek, célcsoportok, outputok és a már 

jelentkező hatások bemutatása. Nem csupán a támogatásból megvalósuló, hanem a más forrásból 

(önerő, hitel, stb.) történő jelentős fejlesztéseket is érdemes felsorolni.  

 

A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában  
A projekt illeszkedése a projektgazda stratégiájában meghatározott célkitűzésekhez, tervezett 

szerepe azok teljesülésében. A projekt céljainak illeszkedése a stratégiai dokumentumokban 

megfogalmazott célokhoz. A projekt kialakulásával kapcsolatosan eddig a pályázónál lezajlott 

folyamat és a megszületett döntések összefoglalása. A pályázó és a projekt kapcsolata a 

működtetés/üzemeltetés során, ennek jogi, finanszírozási, szervezeti és döntéshozatali 

vonatkozásai. 

  

Az együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása 
A projekt megvalósítására kötendő konzorciumi megállapodás kereteinek, az együttműködés 

módjának meghatározása, megjelölve az egyes partnereknek a projekt megvalósításában betöl-

tendő szerepét, hozzájárulását (például felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek, ágazati- vagy 

regionális típusú klaszterek. 

 

Projektmenedzsment szervezet  
A projekt megvalósítását lebonyolító menedzsment szervezet jellemzőinek részletes kifejtésére 

ebben a fejezetben kerül sor.  (jogi forma, felügyeleti szerve, struktúra, feladatkörök, vezetők és 

szakemberek, munkatársak, működésének időtartama stb.). A projektszervezetek – a szervezeti 

egységek hatáskörmegosztása alapján – többvonalas formációk, mivel a projektszervezetekben 

ideiglenesen munkálkodó alkalmazottak egyik oldalról az átmenetileg a szervezeti hierarchiában 

fölé kinevezett projektvezetőtől kaphatnak utasításokat, míg másik oldalról azoktól a 

feletteseiktől, akik a projektek felmerülése előtt, illetve után a megszokott szervezeti formában a 

feljebbvalójuk. Így tehát egy beosztott legalább két felsőbb vezetőtől kaphatnak utasítást, mely 

alapján a projektek megfelelnek a többvonalasság definíciójának. Ugyanakkor a 
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projektszervezetek két, vagy többdimenziós szervezetnek minősülnek munkamegosztás alapján, 

mivel egy elsődlegesen egy, vagy kétdimenziós szervezeti struktúrára ideiglenesen, a 

projektfeladat megoldása idejére, egy másféle munkamegosztási elveken nyugvó 

projektszervezeti felépítés épül rá. A feladat befejeztével aztán a szervezeti működés visszaáll az 

eredeti formációra, ám egy újabb projektjellegű probléma keletkezése esetén a vállalat 

átmenetileg újra felveheti a projektszervezeti felállást.  

 

Az előbb jellemzett szervezeti viselkedés az oka annak is, amely alapján a projektek a duális 

szervezetek közé tartoznak, mivel a szervezeti környezet változása következtében a 

projektszervezet megváltoztatja működését, majd bizonyos műveletek lebonyolítása után ismét 

az eredeti működéséhez tér vissza. Erre azért van szükség, mert a végrehajtandó projekt általában 

rendkívül összetett, bonyolult, egyedi probléma, mely sok részfeladatból állhat, s mérete 

meghaladhatja azt a terjedelmet, mellyel a szervezet egy kisebb egysége esetleg önállóan meg 

tudna birkózni. Hozzátehető mindehhez, hogy a projektfeladatok megoldása gyakran új, 

innovatív megközelítést kíván a szervezeti résztvevőktől, mely esetekben kreativitást kifejezetten 

gátolja a vállalat már kialakult működési rutinja. A szervezet tehát úgy próbál meg rugalmasan 

alkalmazkodni az üzleti környezet turbulens jellegű változásához, hogy a projektek 

létrehozásával ideiglenesen megváltoztatja saját belső működését, s tulajdonképpen ez adja a 

projektek dualitásának alapját. 

 

A projektmenedzsment szervezet bemutatása, általános adatai 

A megvalósíthatósági tanulmány ezen részében be kell mutatni, hogy a projektgazda esetében 

miként biztosított a projekt megvalósításának szervezeti, vezetői támogatása, illetve a projekt 

megvalósításával kapcsolatos információáramlás, és ki kell térni a projektvezető menedzsment 

tapasztalataira és referenciáira.  

 

A projektvezető/projektfelelős menedzsment tapasztalatai és referenciáinak bemutatására egy 

lehetséges megoldás látható az alábbiak szerint. 

 

2. táblázat: A projektfelelős menedzsment tapasztalati és referenciáinak bemutatása 

 

Projekt 

címe 

Projekt-

gazda 

Projektbe

n betöltött 

szerep 

A pro-

jekt 

célja 

A 

projekt 

idősza-

ka 

….tól 

….-ig 

A projekt 

teljes 

költségve-

tése 

(E Ft) 

A projekt 

finanszírozója 

       

       

       

 

 

A projekt menedzsment egység vagy csoport bemutatásakor részletesen be kell mutatni a 

résztvevő (és a később alkalmazni tervezett) munkatársak pontos feladatait, felelősségi körét, 

képzettségét és munkatapasztalatait. A felelősségi rendszer bemutatásának tartalmaznia kell 

legalább az alábbi tevékenységeket:  

 

- a támogató intézményrendszerével (elsősorban a Közreműködő Szervezettel) való  

kapcsolattartás,  

- kapcsolattartás a szakértőkkel és a projekt egyéb érdekelt csoportjaival  

   (stakeholderekkel), 

- kapcsolattartás a hatóságokkal, engedélyeztetés (ha szükséges) 
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- jelentéstétel, ellenőrzés,  

- minőségbiztosítás/belső ellenőrzés,  

- beszerzés, közbeszerzés (amennyiben van), 

- pénzügyi feladatok,  

- dokumentálás.  

 

3. táblázat A projektmenedzsment egység tagjainak feladata 

Munkatárs 
Projekt keretében 

elvégzendő feladat 

Felelősségi 

kör 
Képzettség 

Szakmai 

tapasztalatok 

(év) 

     

     

     

 

A projektszervezet tagjai részére meg kell határozni a feladataikat (3. táblázat), annak megfelelő 

felelősséget, és meg kell határozni a feladatok ellátásához szükséges szakképzettségi igényt, 

tapasztalatot. A menedzsment egység felállítása során szem előtt kell tartani, hogy a projekt 

lebonyolítása folyamán felmerülő kommunikációs, műszaki, jogi és pénzügyi kérdések 

megoldásáról, feladatok ellátásáról gondoskodni kell. 

 

4. táblázat: A projektmenedzsment egység tagjainak feladata funkciónként 

Funkció/beosztás Fő feladatok 
Munkaidő 

szükséglet 

Projekt vezetése 

Egy személyben felelős a projektjavaslat előkészítéséért 

és projekt végrehajtásáért, előrehaladásáért. Aláírási, 

kötelezettségvállalási jogkörét szabályozni kell. 

Célszerű olyan személyt kiválasztani erre a feladatra, 

akinek van projektmenedzsmenti tapasztalata, átlátja a 

projekt előkészítés és megvalósítás technikai és 

pénzügyi feladatait. Képes a beosztottakat irányítani, 

ellenőrizni, motiválni. 

1 fő rész vagy 

teljes 

munkaidőben 

Pénzügyi terület 

Feladata a finanszírozás tervezése, a megvalósítás során 

a források összehangolásának biztosítása (különösen 

több kedvezményezett esetén). A szerződések és 

számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének 

megtervezése és kialakítása, a szállítói számlák 

továbbítása a Közreműködő Szervezet felé. 

1-2 fő teljes  

munkaidőben 

Jogi terület 

Kampányok, képzések esetében a feladatot elláthatja a 

projektvezető, vagy eseti megbízással akár külső 

szakértő. Feladata a kampányra vonatkozó speciális jogi 

kötelezettségek ellátása, engedélyeztetés, támogatási és 

beszállítói szerződések kezelése stb. 

Eseti 

Belső ellenőrzés A projektmenedzsment szervezet és a kedvezményezett 

jogi kapcsolatától függően lehet szükséges külön ilyen 

funkció ellátására belső erőforrást használni. 

Szervezeti és 

működési 

szabályzattól 

függően, 

folyamatosan, 

nem teljes 

munkaidőben  

Közbeszerzés Közbeszerzési tanácsadó Eseti 
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Az alábbiakban a projektben résztvevő külső szervezeteket, és azok feladatrendszerét mutatjuk 

be. 

 

1. Projektmenedzsment szervezet: Feladata projekt előrehaladásának folyamatos ellenőrzése, 

megbízó érdekeinek képviselete és az adatszolgáltatás mellett a kapcsolattartás biztosítása a Köz-

reműködő Szervezet és a projektgazda, a műszaki ellenőr, a kivitelező, valamint a projektben 

érintett további szervezetek között, továbbá a projekt előrehaladási jelentések (PEJ, ZPEJ) elké-

szítése, benyújtása. Koordinációs tevékenysége keretében figyelemmel kíséri a projekt műszaki 

és pénzügyi előrehaladását is. 

 

2. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó: Feladata a projekt megvalósításával kapcsolatos – pro-

jektmenedzsment, PR, mérnök felügyelet és kivitelező szervezet kiválasztására irányuló – 

(köz)beszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása, a projekthez kapcsolódó szerződések vonat-

kozásában jogi tanácsadás. 

 

3. Mérnök felügyelet / műszaki ellenőr: Feladata a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti 

műszaki ellenőri tevékenység ellátása, emellett mérnöki tanácsadás, műszaki felügyeleti támoga-

tás, a vállalkozó(k) tevékenységének teljes körű műszaki-szakmai felügyelete, ellenőrzési és mi-

nőségbiztosítási rendszer kidolgozása, együttműködés a projektmenedzsment szervezettel. 

 

4. Kivitelező szervezet: Feladata a dokumentációban rendelkezésre bocsátott engedélyes tervek, 

tenderdokumentáció alapján a kiviteli tervek elkészítése; a kármentesítési technológia kivitelezé-

se és a kármentesítési beavatkozás teljes körű végrehajtása a hatósági határozatok alapján, talaj-, 

talajvíztisztítással, továbbá folyamatos minőség-ellenőrzés és monitoring. 

 

5. PR szervezet: Felel a lakosság teljes körű tájékoztatásával, a nyilvánosság biztosításával, a PR 

feladatok ellátásával kapcsolatos teendők ellátásáért a projekt vonatkozásában. A tájékoztatási és 

emlékeztető táblák elkészítése és kihelyezése mellett, sajtótájékoztató és záró rendezvény meg-

szervezése és lebonyolítása, sajtóközlemények fogalmazása és megjelentetése, fotódokumentáci-

ók, szórólapok elkészítése, zöld szám és internetes honlap működtetése tartozik feladatai közé. 

 

 

2.2.3. A projekt hátterének elemzése, gazdasági, társadalmi folyamatok, műszaki infrastruktú-

ra 

 

A fejezet célja a földrajzi, gazdasági, társadalmi és kulturális értelemben vett projektkörnyezet 

bemutatása. Ismertetni kell, hogy a részletes projektjavaslat által megoldandó probléma milyen 

környezetben merül fel, a projektet milyen környezetben kell végrehajtani és működtetni.  

 

A projekt helyszínének meghatározása során – a fejlesztések helyszínének meghatározása 

mellett – a fejlesztés eredményeként létrejövő új vagy magasabb színvonalú szolgáltatással 

érintett területekre is figyelemmel kell lenni. (Az elemzés során azt is figyelembe kell venni, 

hogy indokolt esetben nem állandó helyszín is megadható, és az egyes alprojektek különböző 

helyszíneken valósulhatnak meg, illetve más projektekhez kapcsolódhatnak.) Itt kell továbbá 

bemutatni a fejlesztéssel érintett terület – adott projekt szempontjából releváns – környezet- és 

természetvédelmi, vízügyi rendszerek bemutatása, a környezeti monitoring helyzete, ügyintézés, 

adatszolgáltatás szintje, valamint info-kommunikációs jellemzőit.  

 

Az itt leírtaknak alá kell támasztaniuk a fejlesztés szükségszerűségét, a kidolgozásra javasolt 

változatot, a költség-haszon elemzés háttéradatait, továbbá azon társadalmi-gazdasági előnyöket, 
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amelyeket a projekt megvalósításával szeretnének elérni. A fejezet tartalma meg kell, hogy 

alapozza a fejlesztésre vonatkozó, későbbiekben levont következtetéseket, azonban fontos, hogy 

lényegre törő és terjedelmében korlátozott legyen.  

 

A környezet (földrajzi, gazdasági-társadalmi) bemutatásakor ismertetni kell a fejlesztés által 

közvetlenül érintett területet, ill. a fejlesztés tágabb hatásterületének jellemzőit is. Az 

indokoláshoz felhasználható a szomszédos földrajzi egységgel vagy országos, regionális 

adatokkal, mutatókkal való összehasonlítás. Ahol a megértést segíti az útmutató alapján 

kötelezően szerepeltetteken felül térképek, ábrák, grafikonok alkalmazása ajánlott.  

 

Érintett földrajzi terület bemutatása  

A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek. Amennyiben a projekt több települést, 

kistérséget, megyét, ill. régiót érint, új sorokat kell illeszteni a táblázathoz. A táblázatban a tele-

pülések a közigazgatási egységek hierarchikus sorrendjében, a kategóriákon belül betűrendben 

szerepeljenek. Az „egyéb területi egység” oszlop lehetőséget ad – a projekt tartalma szerinti – a 

részletesebb lehatárolás megadására, amely így segíti a fejlesztéssel érintett terület minél ponto-

sabb meghatározását. Amennyiben az előzetes megvalósíthatósági tanulmányban meghatározott 

terület a részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása során módosult, be kell mutatni a 

változás okait, a megváltozott helyzet előnyeit, hátrányait-kockázatait. 

 

A terület természeti környezete  

Amennyiben a fejlesztés szempontjából lényeges szöveges formában ki kell térni a természeti 

környezet jellemzőinek ismertetésére, a projekt szempontjából lényeges jellemzőkre 

koncentrálva. Be kell mutatni az érintett terület geomorfológiai, geológiai, vízrajzi (pl. felszíni és 

felszín alatti vízbázisok), éghajlati (pl. hőmérséklet, csapadék) és ökológiai (pl. NATURA 2000, 

védett természeti területek, védett fajok) viszonyait. Különösen azokra a tényezőkre fontos 

kitérni, amelyek befolyásolhatják a projektterületen megvalósítható változatokat, esetleges 

műszaki megoldásokat.  

 

Informatikai fejlesztéseknél itt kell bemutatni azon intézményeket és települési helyzetüket, 

amelyeknél a fejlesztés, illetve beszerzés megvalósul, illetve felhasználóként vagy partnerként 

kapcsolatokat építenek ki a szakterületi információs rendszerekkel.  

 

Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása  

Az érintett terület társadalmi-gazdasági bemutatása azon releváns adatokkal és elemzéssel 

alátámasztva, amely a projekt indokoltságának alátámasztásához, a változatelemzéshez, a 

kiválasztott változat bemutatásához, illetve költség-haszon elemzéséhez szükséges. Informatikai 

fejlesztések esetében megfelelően be kell mutatni a kedvezményezett IT jellemzőit, így 

különösen az IT infrastruktúrát, a meglévő alapszoftvereket és alkalmazásokat; az adatátviteli – 

és lokális hálózatok hardver és szoftver eszközeit; a meglévő szervereket, adatbázisokat; az IT 

biztonság helyzetét; valamint a releváns szakági IT alkalmazásokat (pl. szakági információs 

rendszereket).  

 

Az e-környezetvédelmi projektek esetében be kell mutatni a potenciális végfelhasználók 

információs esélyegyenlőségi helyzetét (pl. legalább az akadályozott kommunikációjú, 

fogyatékos végfelhasználók körét, és az általuk jellemzően használt infokommunikációs 

eszközöket), és – amennyiben vannak rá adatok – a fent leírtakon kívül célszerű lehet a 

társadalmi jellemzőinek, az IT infrastruktúra, az IT termékek iránti kereslet bemutatása. A 

projekt által fejleszteni kívánt tevékenység gazdasági, társadalmi, jogi hátterét kell ebben a 

fejezetben bemutatni, ami megalapozza a fejlesztési igények meghatározását is.  

 

Gazdasági, társadalmi-környezeti alapadatok  
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A beruházás által érintett természetes és épített környezet bemutatása, különös tekintettel azokra 

a tényezőkre, melyek esetlegesen befolyásolhatják a projekt megvalósítását.  Gazdasági-

társadalmi környezet bemutatása: a terület alapvető gazdasági mutatóinak ismertetése, helyi vál-

lalkozások száma, összetétele, lakosság jövedelmi helyzete, munkaerő-piaci jellemzők, demográ-

fiai helyzet és tendenciák, a legfontosabb kulturális jellemzők. Szűkebb értelemben a projekt 

megvalósulása helyszíneinek bemutatása. Tágabb értelemben a fejlesztés földrajzi területe alatt 

értjük azt a területet, ahol a projekt eredményei és hatásai közép- illetve hosszútávon jelentkez-

nek.  

 

Adott szakterület bemutatása  
A projekt által érintett szakterületet, különös tekintettel annak helyzete az Európai Unióban, Ma-

gyarországon, a projekt által érintett régió(k)ban, illetve a projekt megvalósításával érintett terü-

leten. Itt alkalmazhatók a szakterületre vonatkozó specifikus reprezentatív mutatók. Le kell írni, 

milyen folyamatok jellemezték, s jellemzik a szóban forgó szakterületet a közösségi, nemzeti, 

regionális és térségi/kistérségi szinten. Érdemes a közösségi szinttől lefelé haladva a részletezett-

séget növelni.  

A projekt szempontjából releváns (a projekt környezetét, végrehajtását, üzemeltetését befolyáso-

ló) közösségi jogforrások (irányelv, rendelet, határozat stb.), illetve hazai jogszabályok (kormány 

rendelet, miniszteri rendelet, helyi rendelet stb.), határozatok vonatkozó részeit. Itt kell bemutat-

ni a különböző programokhoz, különösen a 1066/2007 (VIII.29.) Kormányhatározatban szabá-

lyozott, a Kormány középtávú tudomány-, technológia-, és innovációpolitikai (TTI) stratégia 

intézkedési tervéhez valamint a Regionális Innovációs Stratégiához való illeszkedést is.  

A korábban megvalósult hasonló, adott szakterületen megvalósított vagy folyamatban lévő fej-

lesztések célkitűzéseinek és eredményeinek ismertetése, összehasonlítása a projektjavaslattal.  

 

A továbbiakban ejtsünk néhány szót az intangibilis, azaz nem megfogható költségek lényegéről. 

Ezek a költségek a projekt használóival, külső érintettjeivel, a szabályozó hatóságokkal, a 

környezetvédőkkel kialakított jó kapcsolat értékét vagy a megromlott kapcsolatból származó 

költségeket jelentheti. Amennyiben a pozitív aspektusát vizsgálnánk, beszélhetnénk kapcsolati 

tőkéről is, de ebben az értelemben nevezhetjük akár image-költségeknek ezeket. A projektgazda 

szervezeti image értékelése nem könnyű feladat, hiszen egy jó kapcsolat értéke nagy lehet, 

mégsem lehet pénzügyi mutatókkal vagy számokkal leírni. A jó kapcsolatot normális esetnek 

tekintjük, és a dolog természetéből adódóan a negatív aspektus okoz igazi problémát. Amíg a 

kapcsolat jó az érintettekkel, addig a szervezet általában nem tudja annak értékét megbecsülni, 

amint azonban megromlik a kapcsolat, a vállalatnak szembesülnie kell az ebből adódó 

költségnövekedéssel. Ilyen lehet akár a fogyasztók bojkottja vagy éppenséggel a termékek 

csökkenő kereslete is. Az alábbiakban tekintsük át az intangibilis költségek néhány esetét: 

 

• Kapcsolat a szabályozó hatóságokkal. A jó kapcsolat gördülékeny ügyintézést jelenthet, a rossz 

kapcsolat viszont gyakori ellenőrzéseket, az engedélyezési folyamatok elhúzódását okozhatja. A 

beruházási folyamat késleltetése jelentősen megdrágíthatja a projekt költségvetését. Érdemes 

ezért a vállalatnak áldoznia arra, hogy harmonikus kapcsolatot építsen ki és tartson fenn fontos 

érdekeltjeivel. 

• Kapcsolat a környezetvédőkkel. Azoknál a projektjavaslatoknál, amelyek jelentős externális 

hatásokkal bírnak, és az épített, vagy a természeti környezetre jelentős befolyással bírnak, 

számolni kell a velük szemben kialakuló esetleges konfliktusokkal. Ez az érdekcsoport a projekt 

életét, - majd a működés időszakát is – olyan mértékben akadályozhatja, hogy az akár napi 

gyakorisággal kell foglalkozni a környezetvédelmi ügyekkel. Az esetlegesen megjelenő negatív 

újságcikkek cáfolata, a tüntetőkkel folytatott tárgyalások, a panaszok kezelése költséges, végső 

soron akár a projektgazda terveit is meghiúsíthatják. 

• A szervezeti image kérdése. Ez azt jelenti, hogy a szervezeti image-nek értéke van, és amikor ez 

sérül, a vállalat pénzt veszít. Az egyetlen probléma megint az érték meghatározása, becslése. Baj 
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esetén könnyű meghatározni az értékvesztést, de egy jól működő vállalatnál nehéz mennyire 

értékes számára a jó image fenntartása. 

 

 

2.2.4. Az adott szakterület bemutatása 

 

A szakterület elemzése  
A fejezet célja, hogy bemutassuk a projektje által érintett szakterületet, különös tekintettel annak 

helyzetére az Európai Unióban, Magyarországon, amennyiben releváns a projekt által érintett 

régió(k)ban. Célszerű használni a szakterületre vonatkozó specifikus reprezentatív mutatókat, a 

releváns OP-k és akciótervek helyzetelemzésében alkalmazott mutatókhoz igazodva. 

Bemutatásra kerül, hogy milyen folyamatok jellemezték, s jellemzik a szóban forgó szakterületet 

a közösségi, nemzeti, amennyiben releváns regionális szinten. A közösségi szinttől lefelé 

haladva az elemzés részletezettségét növelni kell.  

 

A fejlesztés iránti kereslet és a kapcsolódó kínálati elemek elemzése  
A fejezetben szorosan a fejlesztéshez kapcsolódó, a fejlesztés szükségességét alátámasztó 

keresleti és kínálati elemeket kell leírni. Amennyiben a projekt megvalósulásával új szolgáltatás 

vagy termék jön létre, vagy meglévő termék vagy szolgáltatás fejlesztésére kerül sor, a fejlesztés 

tárgyát képező termék vagy szolgáltatás iránt mutatkozó keresletet és kínálatot kell bemutatni: 

azt kell leírni, hogy a kereslet-kínálati értelmezésben milyen igény jelentkezik az adott 

szolgáltatás, termék iránt, illetve, hogy jelenleg, és jövőben milyen szolgáltatók biztosítják az 

adott szolgáltatást, terméket. Megvalósíthatósági tanulmány tematika. 

 

Pl. egy képzési projekt esetében közvetlenül értelmezhető „termék” a megszerezhető képzettség, 

illetve egy tananyag-fejlesztési projekt esetében az elkészült tananyag értelmezhető közvetlenül 

„termék”-ként, amelyek iránt közvetlenül is értelmezhető kereslet jelentkezik. 

 

A kereslet bemutatása  

A keresleti jellemzők feltárása során ismertetni kell azon jelenlegi és a jövőben várható 

tendenciákat, amelyek várhatóan igényt támasztanak a létrehozott / fejlesztett termék vagy 

szolgáltatás iránt. A tendenciák alapján számszerűsítve is be kell mutatni, hogy a fejlesztések 

során létrehozni tervezett termék vagy szolgáltatás iránt milyen kereslet jelentkezik. 

 

A kínálat bemutatása  

A kínálati elemek elemzése során be kell mutatni, hogy jelenleg az adott szakterületen milyen 

termékek / szolgáltatások vannak jelen, és azok pontosan milyen konstrukcióban, milyen áron és 

milyen csatornákon jutnak el a végfelhasználókhoz. Be kell mutatni, hogy a létrehozott 

szolgáltatás, vagy termék helyettesítő vagy komplementer termékként, szolgáltatásként jelenik 

meg, vagy a jelenleg elérhető szolgáltatásokat, termékeket váltja ki. A kínálati elemek 

vizsgálatakor számszerűsített, szakmaterület-specifikus mutatókat kell megadni.  

 

A projekt szükségességét alátámasztó probléma és/vagy stratégiai irány bemutatása  
A fejezetben, a keresleti és kínálati elemek elemzésére alapozva, a projekt szakterületén, konkrét 

tevékenységei tükrében szükséges bemutatni a jelenlegi állapotot, fejlesztési potenciált, 

azonosítani, hogy a projekt mennyiben célozza egy adott probléma kezelését, és/vagy stratégia 

megvalósítását.  

 

Azt kell bemutatni, hogy az adott fejlesztés, mely problémá(k)ra („piaci rés” betöltésére) lehet 

hivatott választ adni, illetve mely stratégia megvalósítását célozza. Ezen fejezet tartalmazza a 

fejlesztés tárgyát képező termék, szolgáltatás, vagy az ezek nyújtásához szükséges humán, 
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szervezeti és műszaki infrastruktúra jelenlegi helyzetének, a jellemző állapotok pontos 

meghatározását, leírását, kitérve arra, hogy a jelenleg működő rendszer milyen módon elégíti ki 

a társadalmi igényeket. 

 

Amennyiben a projekt célja új intézmény, szervezet, termék, szolgáltatás kialakítása, úgy a 

fejezetben a kereslet-kínálat elemzésben mutatkozó „piaci rést”, hiányosságokat szükséges 

definiálni. Amennyiben a projekt szakmapolitikai stratégia alapján indokolható, úgy ezen 

fejezetben szakmai indoklást kell adni hivatkozva az adott stratégiára, illetve a vonatkozó 

jogszabályokra. 

 

Szakpolitikai háttér  
A fejezetben a projekt szempontjából releváns szakmapolitikai hátteret kell bemutatni (EU és 

hazai speciális stratégiák, direktívák), amelyekhez a projekt általában kapcsolódik, illetve 

amelyek befolyásolják az adott projekt tartalmának kialakítását. Itt röviden kell ismertetni a 

projekt tervezésének, végrehajtásának és üzemeltetésének jogi környezetét, az azokat 

befolyásoló közösségi jogforrásokat (irányelv, rendelet, határozat stb.), illetve hazai 

jogszabályokat (kormány rendelet, miniszteri rendelet, helyi rendelet, stb.). Amennyiben a 

projekt megvalósítását a jogszabályi háttér hiányosságai korlátozzák, azt ebben a fejezetben meg 

kell említeni. Ezen részében a megvalósíthatósági tanulmánynak tehát nem az Új Magyarország 

Fejlesztési Tervre, illetve annak operatív programjaira és akcióterveire vonatkozó információkat 

kell megadni, hanem azon jogszabályi hátteret kell leírni, amely alátámasztja a projekt 

indokoltságát közösségi, nemzeti, és (ha értelmezhető) regionális szinten. Az adott szakterületen 

a projekt tématerületéhez kapcsolható irányelvek, törvények rendeletek, szabályozási előírások 

befolyásol(hat)ják a projekt tartalmát, annak szakmai, szervezeti kereteit (pl. szabványok, 

szervezeti kereteket rögzítő törvények, rendeletek, szabályozási előírások).  

 

A projekt indokoltságának összefoglalása 

A fejezet a helyzetfeltáró fejezetek összefoglalása, ahol röviden és a lényegre koncentráltan kell 

leírni a projekt indokoltságát, a projekttel megoldani szándékolt probléma definiálásával, illetve 

a megvalósítani tervezett eszközökkel.  

 

 

2.2.5. A projekt szakmai indoklása 

 

Helyzetértékelés  
A helyzetelemző fejezet fő funkciója, hogy bemutassa azokat a kiinduló információkat, adatokat 

és folyamatokat, amelyek a projekt célrendszerének kialakításakor szerepet játszottak, és 

amelyek hatással lehetnek a projekt által elért eredményekre és hatásokra. A SWOT elemzés 

eredményeit itt lehet bemutatni. E fejezetben kell ismertetni a projektet megalapozó 

szükségletfelmérés eredményét, az elemzésnek át kell tekintenie az adott fejlesztés által 

létrehozott szolgáltatások iránti igényeket, illetve piaci viszonyokat. Ki kell térni az innováció 

helyzetére a pályázó által képviselt kistérségben, figyelemmel a projekt által preferált 

tudományterületre. Amennyiben a fejlesztés hatása miatt indokolt, több érintett kistérség 

bemutatása is lehetséges. Be kell mutatni a térség(ek) innovációs környezetét a pályázó által 

meghatározott fejlesztési célok szempontjából. Ebben a fejezetben kell bemutatni, hogy milyen 

korábbi, K+F+I területen történt korábbi együttműködést alakított ki például a régió a kis-és 

közepes vállalkozásaival, gazdaságfejlesztési szervezeteivel, felsőoktatási intézményeivel, 

kutatóhelyeivel. El kell írni a térségben lévő cégeket, melyek részesei lehetnek pl. az 

inkubátorházba betelepült cégekkel közös klaszterszervezésnek, innovációs, beszállítói hálózatok 

kialakulásának.  

 

Projekt célkitűzései, elvárt eredmények, hatások  
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A projekt célrendszerének – stratégiai és operatív célok – részletes bemutatása, a célok 

eléréséhez mérföldkövek rendelése. A legfontosabb célkitűzésekhez rendelt indikátorok 

ismertetése, annak bemutatása, hogyan járul hozzá a projekt az operatív programban (OP) és a 

regionális akciótervben (RAT) meghatározott indikátorokhoz. A projekt hosszú távú hatásainak 

elemzése, a továbbfejlesztés lehetőségeinek bemutatása, feltételezhető multiplikátor hatások 

ismertetése. A célok, elvárt eredmények, indikátorok kiindulási és célértékeit, ahol releváns, alá 

kell támassza felmérésekkel, korábbi tapasztalati adatokkal, hogy vállalásainak realitása 

megítélhető legyen. A projekttől elvárt számszerűsíthető célokat, indikátorokat a következő 

összegző táblázatban is meg kell adni 4. (táblázat) 

 

4. táblázat: A projekt eredményei és célstruktúrája 

 

Muta

-tó 

neve 

Típus 

(output, 

eredmény, 

hatás) 

Mérték-

egység 

Kiindu-

lási 

érték 

Minimáli-

san elvárt 

célérték 

Célérték 

elérésé-

nek 

időpontja 

Mutató 

forrása, 

mérés 

módszere, 

gyakorisága 

       

       

       

 

Célcsoport bemutatása  
A megcélzott célcsoport lehatárolásának indokoltsága, a célcsoport összetétele, a reprezentatív 

gazdasági mutatóinak ismertetése, motiváltságának, bevonhatóságának jellemzői. Itt kapcsolódni 

kell a keresleti elemzésben írtakhoz.  

 

Korlátozó tényezők felmérése  
Azon feltételek elemzése, melyek nélkül a projekt nem fogja teljesíteni a tőle elvárt stratégiai és 

operatív célokat, illetve az elért eredmények fenntarthatósága nem biztosítható. Ki kell térni a 

jogszabályi feltételek vizsgálatára, illetve az esetleges szektor-specifikus szabványok 

bemutatására is. 

 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen tartalmi elemekből áll egy jó projekt? 

2. Mi a projektmenedzsment feladat? 

3. Projektmenedzsment tagoknak milyen feladatai vannak? 

4. Milyen típusú háttér információk szükségesek a sikeres projekt megvalósításhoz? 

Kompetenciát fejlesztő kérdések 

1. Állítson fel egy projektmenedzsment csapatot, ahol a megfelelő tevékenységi kö-

rök felosztásra kerülnek! 

2. Állítson össze egy vezetői összefoglalót a fejezetben leírt tartalmi elemek alap-

ján! 

3. Mutasson be egy adott projekt alapján célcsoportokat! 

 

Irodalomjegyzék 
1) Útmutató a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez (KEOP – 2009 – 7.2.2.2/B, KEOP – 

2009 – 2.2.2/B), 2009, ÚMFP 

2) Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív 

Program pályázataihoz (KÖZOP-2009-1.5. „Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhető-

ségének javítása”, KÖZOP-2009-3.5. „Térségi elérhetőség javítása”), 2009, ÚMFP 



 

 35  

3) Útmutató a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez (KEOP – 2.4.0.), 2009, ÚMFP 
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2.2.6. A projektvégrehajtás ütemezése 

 

A projektek számítógépes tervezése ma már nem okoz problémát. Az ismert projekttervező 

szoftverekkel látványos felületeken dolgozhatjuk, ki és kísérhetjük figyelemmel a projekt meg-

valósítását. Ebből következően hatékonyan használhatóak a megvalósíthatósági tanulmányok 

kidolgozása során is, amely tulajdonképpen ugyancsak projekttervezési feladatot jelent. 

A projekttervezési ismereteinkből tudjuk, hogy a projektként megvalósított fejlesztések során a 

projektmenedzser legnagyobb „ellenfele” az idő. Nem véletlen, hogy valamennyi projekttervezé-

si módszer az időtervezésre alapozva határozza meg a költség-, és az erőforrás terveket. A kö-

vetkezőkben igyekszünk összefoglalni azokat a legfontosabb lehetőségeket, amelyeket a tervező 

módszerek kínálnak a megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásához.  

A projekt meghatározása során az első feladat a projekt kezdő időpontjának a definiálása, a 

munkaidők, majd a tevékenységek és erőforrások ütemezéséhez szükséges naptárak definiálása. 

Ezt követi a projekt hierarchikus szerkezetbe foglalása, a tevékenységek felsorolása, fázisokba 

rendezése, szakaszolása. A tevékenységi idők hozzárendelésével, - megadva a nevezetes állomá-

sokat, csomópontokat, határidőket, - lehetőség nyílik az időtervezésre, az időbeli ütemezésre. A 

tevékenységi idők becslésére általában kétféle módszert használhatunk. Egyik a CPM-módszer 

(kritikus út módszere, Critical Path Method) szerinti határozott időbecslés, amikor a megadott 

időtartamokat biztos információként kezeljük, és nem számolunk a véletlen hatásokkal. Más 

módszerek szerint az időket valószínűségi alapon becsüljük (PERT), figyelembe véve a pesszi-

mista és optimista becsléssel megállapított időtartamokat is. Az időtervezés eredményeként elké-

szíthetjük a vonalas ütemtervet, amelyet a kidolgozójáról Gantt-diagramnak nevezünk.  A tevé-

kenységek végrehajtásának időbeli ütemezését követően lehetőség nyílik azok legkorábbi kezdé-

si-, és befejezési-, valamint legkésőbbi kezdési-, és befejezési időpontjának meghatározására. A 

CPM-módszer alkalmazásával meghatározható a projekt határideje szempontjából kritikus tevé-

kenységek sora, azaz a kritikus út. A Gantt-diagramon piros szín jelzi azt a leghosszabb időtar-

tamú utat, amelyekre különösen ügyelni a határidők megtartása szempontjából. Ezen az útvona-

lon nincsenek tartalékidők, és a tevékenységi idők növekedésével egészen biztosan csúsznak a 

határidők, mérföldkövek. 

 

9. ábra A projekt ütemezése, a kritikus út meghatározása 

 

 
 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A projekttervezés gyakorlatában, a mérföldkövek a kulcs döntési pontok a projekt kezdete és 

vége között (9. ábra ). A mérföldkövek fontos állapotok, állomások, amelyeket a projektnek el 

kell érnie egy adott időpontban, hogy megvalósíthassa a végső projektcélokat. Ennél fogva a 

mérföldkövek "nulla-idejű feladatok", tehát az ütemezési feladatok során tevékenységként fel-

tüntetve időigénye nincs. 

A mérföldkövet körültekintően kell megfogalmaznunk, hogy lehetővé tegyük a projekt státuszá-

nak ellenőrzését - bármely időpontban - a projekt teljes életciklusa során, és ha szükséges megfe-
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lelő helyesbítő lépéseket tehessünk. A mérföldkövek tehát különös jelentőséggel bírnak a projekt 

által kitűzött határidők megtartása szempontjából. Kiemelten kell megemlíteni, a Gantt- diagram 

és a projekt strukturálása (WBS) közötti tartalmi kapcsolatok fontosságát. Ügyelni kell arra, 

hogy ezek a lehető legteljesebb mértékben fedjék egymást. Ezt az indokolja, hogy a projekt meg-

valósítása, a forráslehívás, a kapcsolódó indikátorok, stb. nem élhetnek önálló életet.  

A mérföldkövek kijelölése során rendszerint három tényezőt kell mérlegelni, nevezetesen: 

 azt az állapotot, amelyet el kívánunk érni (ez egy általános leírás) 

 azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülnie kell annak érdekében, hogy kívánt állapotot 

elérjük (javasolt, hogy amennyire csak lehet, legyen specifikus, mérhető, megvalósítható, 

releváns) 

 egy becsült befejezési időpontot. 

Az időtervezés, a mérföldkövek kitűzése segítségünkre lesz a projektváltozat tervezett 

végrehajtásának nyomon követése (tracking) során. A készültségi állapotok ellenőrzésével,   

 

 
Forrás: szerző saját munkája 

 

10. ábra A projekt megvalósításának nyomon követése 

 

a projekt tevékenységeinek készültségi foka előre vetíti a lehetséges határidőket (10. ábra). Az 

állapotjelző szimbólumok mutatják, hogy a tevékenység készültségi foka összhangban van-e a 

tervezett ütemezéssel. A fenti ábra szerint a 20%-os és a 66%-os készültségű tevékenységek 

(munka szerinti) a projekt szintjén 19 %-os készültséget jelent, amely megfelelően ütemezett 

projektvégrehajtást jelent a tervezetthez képest. Ha nem így lenne, az állapotjelző szimbólum azt 

mutatná, hogy a tevékenység késésben van.  A projektváltozat ütemezése tehát a 

megvalósíthatóság egyik igen lényeges kritériumának teljesülését vizsgálja, mely szerint 

eldönthető, hogy a projekt magvalósulásának időbeli alakulása megfelel-e a pályázati 

követelményeknek. A tevékenységek ütemezése alapján készíthető al az intézkedési terv. 

Az időtervezés alapul szolgál valamennyi tervrészlet kidolgozásához a megvalósíthatósági 

tanulmányban. Közülük az egyik leglényegesebb a kifizetési ütemterv összeállítása, amelyet 

alapvetően a projekt megvalósításához kötődő cash-flow határoz meg. Az ütemezett 

tevékenységek finanszírozhatósága megköveteli, hogy a szükséges pénzeszközök a kellő 

időpontban rendelkezésre álljanak, illetve a támogatott projektek esetén a támogatási 

szerződésnek megfelelően lehívhatóak legyenek. A projekttervezés során a tevékenységek 

megvalósulásához rendelt kiadások, illetve bevételek alapján áttekinthetjük a projektváltozat 

pénzforgalmi karakterét. A számítógépes támogatás ehhez is segítséget nyújt, mivel lehetőség 

nyílik a projektre vonatkozó pénzügyi jelentések elkészítésére is. 

A Gannt-diagram kiegészítésével a projekt készültségi fokának megfelelő projektköltségeket 

tudjuk meghatározni. A mérföldkőig ténylegesen felmerült költségek képezik az alapját a projekt 

pénzügyi elszámolásainak. Az ütemezési feladatban a kiadások felmerülésének üteme is 
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beállítható. A projekt cash-flow-t annak megfelelően is „finomíthatjuk”, hogy az egyes 

tevékenységek kiadásainak felmerülése a tevékenység kezdéséhez, vagy a befejezéséhez 

kapcsolódik, illetve a végrehajtás során folyamatosan merül fel. A projekttervező program a 

pénzügyi adatokat, a pénzáramlásokat jelentés formájában közli, a megadott időskálának 

megfelelő részletezettséggel.  

Az ütemezés további területe a beruházási költségterv összeállítása. A projekt összes egyszeri 

ráfordításának. a tárgyi eszközök létesítésének az ütemezése hasonló módon végezhető el, mint a 

pénzügyi tervezés esetén. Ennek érdekében az erőforrások között, azok költségeivel együtt kell a 

tevékenységekhez rendelni a beruházási költségeket. A pénzáramlás ütemezését az erőforrások 

szerint is elvégezhetjük, és ennek megfelelően tervezhetjük a beruházási költségeket. Az 

alábbiakban tekintsük át a példa szerinti mintaprojekt tervezett költségeit, és fizetési ütemezését.    

 

 
 

 
    Forrás: szerző saját munkája 

 

11. ábra: A kifizetések ütemezése, a projekt pénzárama 

 

A beruházási költségterv ütemezéséhez hasonlóan tervezhetjük a működési bevételeket és 

költségeket (11. ábra). Ezek az ütemezett pénzügyi információk szükségesek ahhoz, hogy 

elvégezhessük a CBA költség-haszon elemzéseket (Cost- Benefit Analysis). Az elemzések során 

kidolgozandó megtérülési, hatékonysági, fenntarthatósági vizsgálatok dinamikus pénzügyi 

elemzési módszereket alkalmaznak (IRR, NPV, BCR), ezért nélkülözhetetlenek a pénzáramok 

időbeli ütemezésére vonatkozó adatok. 

A közbeszerzési tervek, valamint a kommunikációs terv ütemezéséhez ugyancsak használnunk 

kell a projekt ütemezés eredményeit. 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mi az időtervezés célja, melyek a főbb módszerei?  

2. Melyek a tevékenységek ütemezésének főbb lépései, mit ábrázol a Gantt-diagram, mit 

nevezünk kritikus útnak, mit jeleznek a projekt mérföldkövei? 

3. Melyek tényezők mérlegelése szükséges a mérföldkövek kijelölése során? 

4. Mi a projekt tracking lényege?  

5. Milyen kapcsolat van a projekt üzemezése és a projekt pénzáramai között? 
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3.A projektelemzés kiemelt módszertani kérdései 

 

A projekt előkészítés módszertana a 2007-2013. közötti EU programozási időszakban jelentős 

fejlődésen ment keresztül. Számos jogszabály, ajánlás született arra vonatkozóan, hogy mely 

szempontoknak kell megfelelni az egyes tagországokban készített költség-haszon elemzéseknek. 

Ezek alapján kerültek kidolgozásra azok az útmutatók, amelyek egységes módszertani keretet 

biztosítanak ahhoz, hogy az egyes megvalósíthatósági elemzések – főbb prioritási tengelyenként 

is – objektív módon összehasonlíthatóak legyenek, és eredményesen szolgálják a támogatásra 

érdemes projektek kiválasztását.   

A tananyag kidolgozása során a módszertani rész vezérfonalának a Strukturális Alapok, valamint 

a Kohéziós Alap felhasználásával kapcsolatos elveket tekintettük. A rendelkezésre álló 

szakirodalom áttanulmányozása során úgy ítéltük meg, hogy ezen alapok kellően széleskörű 

módszertani hátteret írnak elő a megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása során, amelyek 

egyben alkalmasak a témához kapcsolódó ismeretkörök bemutatására.(12. ábra)  

A módszertani áttekintést megelőzően mindenekelőtt le kell szögezni, hogy az EU alapok 

felhasználásának alapvető feltétele az, hogy a támogatás indokoltsága igazolható legyen, ennek 

megfelelően bizonyos támogatási feltételeket teljesíteni szükséges. Minden projekt esetén 

kötelező valamilyen bonyolultságú, részletezettségű költség-haszon elemzés, de nagyprojektek 

és jövedelemtermelő projektek esetén konkrét jogszabály írja elő a költség-haszon vizsgálatok 

elvégzését.  

A támogatások odaítéléséhez szükséges költség-haszon elemzéseknek az alábbi követelményeket 

kell kielégíteniük: 

1. a fejlesztési projektek társadalmi hasznossága igazolható legyen: ez alapján a fejleszté-

seknek összhangban kell lenniük a támogatások céljaival, a projektgazda szintjén jelent-

kező hasznokon felül a társadalom számára is igazolható externális hasznokat kell ered-

ményezniük,  

2. a projektgazda a megvalósításhoz szükséges mértékű támogatást kapjanak, túltámogatás 

ne történjen: a projektek támogatására olyan mértékben kerüljön sor, amely biztosítja- az 

egyébként piaci körülmények között nem elérhető - hatékonysági követelményeknek 

megfelelő megtérülést, de a támogatással extra haszon ne legyen realizálható, 

3. a fejlesztési projektek keretében létrehozott eszközök működtetése, a velük nyújtott szol-

gáltatás színvonala pénzügyileg fenntartható legyen: a projekt megvalósítását követően a 

pénzbeáramlások halmozott összege a referencia időszakban haladja meg a kiadásokat, 

másképpen fogalmazva a projekt halmozott nettó pénzárama minden időszakban legyen 

pozitív, azaz a működése legyen finanszírozható, 

4. a vonatkozó szabályrendszer szerinti számítások alapján a támogatás aránya és összege 

számszerűsíthető legyen. 

Az alábbiakban röviden bemutatjuk, hogy a különböző projektjellemzők esetén az EU 

jogszabályok és útmutatók alapján milyen részletezettségű költség-haszon elemzés elvégzése 

szükséges. Tekintsük át, hogy az EU módszertani ajánlások mely szempontok alapján tipizálják 

a projekteket, az elemzési módszerek megválasztása szempontjából (továbbiakban Cost-Benefit 

Analyzis, CBA). Látható, hogy a projekteket vizsgálni kell jövedelemtermelő mivoltuk, az 

állami támogatottságuk (State aid hatálya alá tartozó), közcélúságuk, valamint a beruházási 

költségeik nagyságrendje alapján. Megállapíthatjuk, hogy az EU jogszabályok szerint: 

 Valamennyi EU társfinanszírozású projekt esetében el kell végezni a változatelemzést, azaz 

igazolni kell azt, hogy a műszakilag megvalósítató és a jogilag is megfelelő projektváltozatok 
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közül a legmegfelelőbb került kiválasztásra, amely további kidolgozás alapját képezi. 

Bizonyos projekttípusok esetén a legkisebb költséggel megvalósítható, költséghatékony
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12. ábra:   A projektelemzési módszerek megválasztásának és alkalmazásának főbb szempontjai 

 

Forrás: NFÜ, Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez (KEOP, 2009 )
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 változat a megvalósításra a legalkalmasabb, más esetekben több szempont egyidejű 

érvényesítésével kialakított súlyozott pontszám, vagy közgazdasági teljesítménymutatók 

alapján választható ki a legmegfelelőbb projektváltozat. 

 Ezt követően pénzügyi elemzést kell végezni a pénzügyi megtérülés, a finanszírozás fenn-

tarthatósága, az EU támogathatóság, és a támogatási-, társfinanszírozási arány nagyságát 

illetően. Ennek során a beruházónál, kedvezményezettnél felmerülő költségeket és bevéte-

leket vesszük számba és vetjük össze pénzforgalmi (cash-flow) szemléletben. A változat-

elemzés során kiválasztott változatra vonatkozóan a részletes költségbecslést, és bevétel 

elemzést követően pénzügyi teljesítménymutatókat, és cash-flow elemzésre alkalmas 

pénzáram-táblázatokat kell készíteni, melyekből megállapítható a támogatási összeg, a sa-

ját- és egyéb forrás igény összege. Az ajánlások alapján a projektjellemzők függvényében 

a közcélú nagyprojektek, valamint a jövedelemtermelő projektek esetében részletes pénz-

ügyi elemzést is kell végezni, más esetekben elegendő a támogatás mértékének a kimutatá-

sa, valamint a projekt pénzügyi fenntarthatóságának igazolása.  

 A CBA elemzés harmadik szintje közgazdasági költség-haszon elemzés. A módszer a pro-

jektváltozat társadalmi hasznosságát vizsgálja, részletes környezeti hatástanulmányok, ke-

resletelemzés alapján. Az állami támogatottnak minősülő közcélú nagyprojektek, valamint 

a jövedelemtermelő projektek esetében a vizsgálatnak részletesen be kell mutatnia a pro-

jekt társadalmi hatásait, az ajánlások szerinti elemzést kell végezni a projektgazda szintjén 

jelentkező közvetlen hasznokon túl, a társadalom szintjén realizálható externális hasznok-

ra, és költségekre egyaránt. A közgazdasági teljesítménymutatók (nem pénzügyi!) mellett, 

több szempontú elemzést kell végezni a támogatás jogosságának alátámasztására.  

 

A CBA elemzés fenti elemei mellett a tisztán gazdasági szempontok mellett egyéb, a 

megvalósíthatósággal, a projektkörnyezettel kapcsolatos horizontális feltételeket is értékelni 

kell. A költség-haszon elemzések során a vizsgálandó időszak általában 15-30 év között kerül 

meghatározásra. A projektváltozatok jövőre vonatkozó pénzáramai, gazdasági-társadalmi 

hatásai kisebb-nagyobb bizonytalansággal terheltek, bizonyos feltételezéseken alapulnak. Az 

előrejelzések alapján igyekszünk a projekt jövőjét illetően reális feltételezéseknek megfelelő 

forgatókönyveket, scenáriókat megfogalmazni. Ezek mentén végig kell gondolni a CBA 

elemzések eredményeinek megbízhatóságát befolyásoló kockázati tényezőket. 

A pénzügyi és társadalmi költség-haszon elemzésekkel párhuzamosan ki kell választani a 

projekt eredményeit befolyásoló kritikus tényezőket, amelyek kedvezőtlen alakulása a 

leginkább veszélyezteti a projektcélok elérését. A tényezők küszöbértékének, 

érzékenységének meghatározása segíti számszerűsíteni a kockázatokat, az előrejelzések 

kritikus pontjait, és nem utolsó sorban segítenek indokolni a biztonságos megvalósítást 

szolgáló műszaki- és pénzügyi tartalékok szükségességét.  

 

A CBA módszerek használatának van célja, helye a megvalósíthatósági elemzések 

folyamatában, a felhasználásukkal nyerhető eredményeket, információtartalmakat össze lehet 

foglalni (13. ábra). 

A költség-haszon elemzés feladata az, hogy az eredményeivel járuljon hozzá azoknak a 

projekteknek a beazonosításához, amelyek megfelelnek a közösségi forrásokból finanszírozott 

projektekkel szemben megfogalmazott követelményeknek.  

ár a módszertani fejezet bevezetőjében is említettük, de most ismét szeretnénk 

hangsúlyozni, hogy a legfontosabb támogathatósági feltételek a következők. A projekt legyen: 

 

1. költség-hatékony,
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                           Forrás: NFÜ, Módszertani útmutató költség-haszonelemzéshez (KEOP, 2009)

 

13. ábra: A CBA elemzés egyes elemeinek helye, szerepe és gazdasági tartalma
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1. társadalmi haszna jelenértéke haladja meg a társadalmi költségeik jelenértékét, 

2. túltámogatás nélkül, csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatásban része-

süljön, 

3. a működtetése során a létrehozott eredmény, hatás, legyen pénzügyileg fenntartható. 

 

A fenti támogatási feltételek igazolását három elemzési módszer szolgálja: a változatok 

elemzése, a pénzügyi elemzés, a közgazdasági költség-haszon elemzés. A korábban leírtakon 

túl ez utóbbihoz hozzá kell tenni azt is, hogy ennek a vizsgálatnak a keretében a pénzügyi 

hasznokat és költségeket ki kell kiegészíteni, illetve fel kell váltani társadalmi költségekkel és 

hasznokkal, ezért ezt társadalmi-gazdasági elemzésnek is nevezzük. Ezen túlmenően a 

költség-haszon elemzés fontos szerepet játszik a projekt előkészítés során a projekt műszaki 

tartalmának, intézményi és finanszírozási feltételeinek meghatározásában.  

A megvalósíthatósági elemzések sajátos megközelítést igényelnek, a legfontosabb, kiemelt 

módszertani kérdéseket az alábbiakban foglaltuk össze: 

 

3.1. A fejlesztési különbözet módszere (incremental method) 

 

Az elnevezés arra utal, hogy az alkalmazása során meg kell határozni a korábbi, projekt 

nélküli eset és a tervezett fejlesztés költségei és hasznai közötti különbözeteket. Mivel a 

költség-haszon elemzés kizárólag a pályázatban szereplő projekt hatásait vizsgálja, el kell 

különíteni azon hatásokat, amelyek a projekt elmaradása esetén is bekövetkeztek volna.  

Ennek érdekében meg kell határozni azt az esetet, amely bemutatja, mi történne a pályázati 

projekt elmaradása esetén az elemzési időtávon belül. A projekt nélküli eset tehát lényegében 

az elemzési időtávra vonatkozóan megadott olyan részletes helyzetleírás, amely a projekt 

elmaradása esetén következne be. A projekt beruházási, működési költségeit, bevételeit és 

hatásait a projekt nélküli változathoz viszonyítva kell megállapítani a teljes vizsgált referencia 

időtávra. A fejlesztési különbözet módszer esetén a költség-haszon elemzés során a projekt 

beruházási költségéből, üzemeltetési és karbantartási költségéből, valamint bevételéből le kell 

vonni azon összegeket, amelyek várhatóan a projekt nélküli forgatókönyv esetén is 

jelentkeznének 

Bizonyos projektek esetén lehetnek olyan költségelemek, valamint hasznok, amelyek esetén 

projekteredményként csak a fejlesztés és a projekt nélküli eset különbözete becsülhető meg. 

Gondoljunk azokra a fejlesztésekre, létesítménymegvalósítási projektekre, amelyek 

közvetlenül nem termelnek jövedelmet, azonban jelentősen csökkentik a működés költségeit. 

Példa lehet egy szennyvíztisztító berendezés létesítése, amely az üzem által kibocsájtott 

szennyvíz újbóli hasznosítását teszi lehetővé, ezáltal a fizetendő vízdíj költsége csökken, és az 

esetlegesen felmerülő környezetvédelmi bírság is elkerülhető. 

A fejlesztési különbözet módszer alkalmazásának lényege, hogy csak a fejlesztési projekt 

hatásaira, fenntarthatóságára koncentrál, és nem foglalkozik a meglévő állapottal, annak 

esetleges problémáival sem.  

A fejlesztési különbözet tehát viszonylagos érték, amely a projekt nélküli forgatókönyvet 

veszi alapul. A magyar szóhasználatban „0” változatnak, az EU dokumentumokban „do 

nothing”, néha „do minimum”, más módszertani leírások „baseline” alternatívának neveznek. 

A projekt nélküli esetnek mindenekelőtt műszakilag megvalósíthatónak kell lennie. Ezen 

túlmenően a fejlesztési változatok generálására nyilvánvalóan azért kerül sor, mert a jelenlegi 

helyzet nem minden szempontból felel meg a gazdasági kritériumoknak.  

Az alapváltozat leírásának a következőkre kell kiterjednie: 
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- a műszaki tartalom rövid megadása: feltételezzük, hogy az adott működési területen bi-

zonyos fejlesztésre a rendelkezésre álló, EU támogatás nélküli önerő felhasználásával is 

sor kerülhetne. A projekt nélküli esetben meg kell becsülni meglévő szűkös saját-, va-

lamint a megszerezhető (nemzeti) költségvetési és egyéb forrásoknak megfelelő volu-

menű fejlesztések műszaki tartalmát, költségét, 

- az üzemeltetés korábbi technológiai, műszaki feltételeinek megfelelően az ismert mód-

szerekkel számszerűsíteni kell az üzemeltetés költségeit, illetve annak működési pénz-

áramait, 

- amennyiben jövedelemtermelő jellegű projektről van szó, a költségekhez hasonló szer-

kezetben meg kell becsülni a jövőre vonatkozó forgatókönyvnek megfelelő bevételeket, 

, valamint 

- a projekt nélküli változat egyéb pénzügyi, társadalmi, gazdasági hatásait. 

Az alapváltozat meghatározásának az a célja, hogy bemutassa azt a forgatókönyvet, 

tevékenységet, amelyet a leendő pályázó gondos gazdaként követne a projekt nélküli szűkös 

pénzügyi keretei között, és amely a jelenleg is meglévő szolgáltatási színvonal fenntartását 

továbbra is lehetővé tenné. 

 

3.2. Hatásterület lehatárolása, ütemezés, intézményi kérdések 

 

A projekt lényeges sajátossága, hogy tevékenységei terjedelme térben és időben korlátozott, 

jól behatárolható, jól definiálható a kezdő és a befejező időpontja, valamint nem ismétlődő 

egyszeri, újszerű tevékenységet jelent. A megvalósíthatósági elemzések során ennek 

megfelelően egyértelművé kell tenni a projekt térbeli hatásterületét, azt a helyet vagy 

területet, ahol a projektet végrehajtják, illetve ahol ebből eredően a projekt a hatását kifejti. A 

hatásterület lehatárolásánál figyelemmel kell lenni az alkalmazandó módszer 

követelményeire. A pénzügyi elemzések esetén elsősorban a projektgazdánál jelentkező 

hatásokra, míg a közgazdasági elemzések során a társadalmi szintű hatásokkal is számolni 

kell. 

A projektek megvalósításának időbeliségét az ütemezésük határozza meg. Az ütemezett 

beruházás lényegében egy szerves egységet képező fejlesztés egyes, - önállóan is 

működőképes - elemeinek egymástól eltérő időben történő kivitelezését jelenti. Ebből a 

szempontból az EU útmutatók szerint önálló ütemnek azok az elemek tekinthetőek, amelyek 

hozzájuk közvetlenül kapcsolódó újabb ütem átadása előtt legalább egy évig üzemelnek. 

A költség-haszon elemzés számára tisztázni kell a projekttel kapcsolatos legfontosabb 

intézményi kérdéseket.  A megvalósíthatósági tanulmány elkülönült fejezetében részletesen 

vizsgálni, illetve tisztázni kell a következőket: 

- Be kell mutatni a projektek a támogatásra pályázó kedvezményezettjét, aki lehet egyben a 

beruházó is, de a projektek kedvezményezettje lehet valamely önkormányzat, annak vállal-

kozása, önkormányzati társulás vagy vállalkozás. 

- Lényeges intézményi kérdés az, hogy a projektberuházás során létrehozott / beszerzett va-

gyontárgyak, eszközök kinek a tulajdonába kerülnek. 

- Fontos előírás, hogy az eszközök, vagyontárgyak a projektberuházást követően meghatáro-

zott időn belül - általában 5 év - tilos elidegeníteni, továbbá a projekt által nyújtott szolgál-

tatást adott ideig (5 évig) fenn kell tartani. 
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- A projekt beruházással érintett vagyontárgyainak tulajdoni, használati viszonyai elemzése 

során fel kell tárni, hogy a projekt megvalósítása során milyen megállapodások, szerződé-

sek szükségesek a beruházás lebonyolíthatóságához.  

- A beruházást követően projekt működtetője és fenntartója lehet a kedvezményezett vagy az 

által megbízott szervezet, amellyel a kedvezményezett - mint tulajdonos és mint a szolgál-

tatások ellátásáért felelős fél - szerződést köt a szolgáltatás ellátására (KEOP projektek) A 

szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés ilyenkor kiegészül egy bérleti, illetve vagyonkezelé-

si szerződéssel, amely alapján a tulajdonos hasznosításba adja a vagyontárgyakat, eszközö-

ket. Ez a szerződés szabályozza többek között azt is, hogy melyik fél és milyen módon fe-

dezi az eszközpótlás költségeit. Amennyiben a tulajdonos pótolja az elhasználódott eszkö-

zöket a megfelelő időpontban, akkor a bérlő annak az értékcsökkenésnek az értékét is meg  

fizeti a bérleti díjban, amelyet a tulajdonos az eszközpótlásra fordít. A pénzügyi fenntartha-

tóság, illetve megtérülési elemzés során ennek megfelelően kell meghatározni a szolgálta-

tási díj nagyságát. 

 

3.3. Az értékcsökkenési leírás figyelembe vétele 

 

A diszkontált cash-flow alapú pénzügyi megtérülési számítások az amortizációs költséget 

nem veszik figyelembe. Ennek az a magyarázata, hogy az amortizációs költség nem jelent a 

projektgazda számára valós, közvetlen pénzmozgást (implicit költség).  

A fejlesztések megtérülésének, illetőleg a támogatás nélküli finanszírozási hiány 

számszerűsítése során azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a közgazdasági 

alapelvet, mely szerint a fejlesztések finanszírozási forrása a nyereség, illetve a felhalmozott 

amortizáció összege.  

Ezt a tényt közvetetten a megtérülési számítás is figyelembe veszi, - hiszen mint pótlási 

költség - a folyamatos működéshez szükséges pótló jellegű beruházási költség beépítésre 

kerül a megtérülési számítás alapját képező pénzáramba. A pótlási költség a projekt 

működtetése során azoknak az eszközöknek a beszerzési, vagy előállítási  a költsége, amelyek 

a vizsgált  referencia időszaknál rövidebb időszak alatt használódnak el. 

A pótlási költségek az értékcsökkenésként is értelmezhető költségek. A pótlásra szoruló 

eszközök, beruházási elemek fizikai értelemben is elhasználódtak, pótlásukról gondoskodni 

szükséges. Ezek fizetett (explicit) költségek, a projekt kiadásai, amelyeknek meg kell térülnie 

az árbevételben. Az értékcsökkenés ilyen módon el nem számolt hányada – nagyobb részt a 

hosszú élettartamú eszközök esetén – viszont „benne marad” a projekt maradvány értékében, 

nettó értékében. Ezek megtérülésére a projekt maradvány értéke ad fedezetet, mivel az 

időszak végén piacképes ténylegesen realizálható maradványértéket hozzá adjuk a 

bevételekhez, illetőleg a működési költségek között szerepeltetjük ellentétes előjellel. 

A projekt fenntarthatósága tehát megköveteli olyan árak, szolgáltatási díjak, maradványérték  

meghatározását is, amelyek még nulla eredmény mellett is fedezetet biztosítanak a pótlási 

költségként elszámolt költségek megtérülésére. Így halmozódhat fel - a fenntarthatósági 

elemzésekkel igazoltan - annyi szabad forrás a pénzáramok által, amely mint amortizációs ági 

belső forrásképződés hosszabb távon fedezetet biztosít a beruházás jellegű pótlásokra (lásd: 

projekt pénzügyi fenntarthatóságának bemutatása). Amennyiben az árak kialakítása nem teszi 

lehetővé a fenti elveknek megfelelő árképzést, abban az esetben ez meg fog jelenni az EU 

támogatás alapját képező finanszírozási hiány számszerűsítése során.   

Az árakhoz hasonló hatása van a bérleti díjaknak azon projektek esetében, amelyeknél a 
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tulajdonos és a szolgáltató különbözik egymástól. Ebben az esetben a projekttel létrehozott 

eszközök használatáért a szolgáltató bérleti díjat fizet a tulajdonos számára, amely tartalmazza 

az eszköz használatával kapcsolatos fenntartási, pótlási költségeket. 

Amennyiben a támogatással létrehozott eszközök fenntartásért, pótlásért a szolgáltató a 

felelős abban az esetben a bérleti díj a projektnek olyan bevétele, amivel nem áll szemben 

működési költség, így adott nagyságú bérleti díj esetén a finanszírozási hiányt, a projekt 

támogathatósági arányát csökkenti. 

A bérleti díj kapcsán meg kell említeni, hogy nagyobb közszolgáltató projektek esetén 

célszerű a fogyasztók, a lakosság teherviselő képességének az elemzése. A díjfizetési 

képességük ugyanis alapvetően meghatározza azt, hogy az amortizáció milyen mértékben 

kerüljön beépítésre a szolgáltatási díjakba. Bizonyos esetekben az eszközök megtérülését – az 

amortizáció teljes összegét – biztosító szolgáltatási díj a fogyasztók teherviselő képességét 

meghaladhatja, annak társadalmi elfogadottságába ütközhet. Ennek elkerülése érdekében 

olyan díjképzési stratégiát kell kialakítani a pénzügyi elemzés során, amely az elemzési 

időszak egészét alapul véve megfelel a hatékonysági és elfogadhatósági követelményeknek is. 

 

 

3.4. Az infláció kezelése a pénzáramok tervezése során 

 

A dinamikus, tehát az időtényezőt is kezelő pénzügyi elemzések során további nagyon lénye-

ges kérdés, a jövőbeni pénzáramok összegének, az inputok és outputok értékének meghatáro-

zása. A projektek pénzügyi teljesítményének számszerűsítése során fontos módszertani kérdés 

tehát, hogy az elemzéseket milyen áron végezzük.  

Az egyik lehetőség az, hogy a referencia időszak teljes időtartamára évente megbecsüljük az 

árak nagyságát, azaz a mindenkor érvényes folyó árakkal számolunk. A folyó áron történő 

számolás feltételezi az inflációs ráta ismeretét, és a megvalósíthatósági tanulmányban meg 

kell adni az árak előrejelzésének hiteles forrásait is.  

Ha az elemzés változatlan árakon történik, a vizsgált időszakban eltekintünk az árváltozástól. 

Ennek a módszernek az alkalmazására akkor kerül sor, amikor bizonytalan előrejelzéseink 

vannak az infláció várható értékére vonatkozóan. Ilyenkor az infláció figyelmen kívül hagy-

ható, a kamatlábnak azonban ekkor is van szerepe az árak korrekciója során.  

A kétféle értéken történő számítás egyben meghatározza az alkalmazandó diszkontráta gazda-

sági tartalmát, és nagyságát is. A reálértéken történő számítás esetében reál diszkontrátát kell 

alkalmazni, míg folyó áras elemzések során a nominál kamatlábbal számolunk. 

A projektek pénzáramainak tervezése során általában a kiinduló évhez rögzített változatlan 

árat használják. Ennek megfelelően a projekt kezdő évében megállapított egységárakkal kerül 

meghatározásra a pénzáramok nagysága. A változatlan áras elemzés egyik nagy előnye, hogy 

hosszabb időszakot tekintve kizárható az infláció mértékének becsléséből származó hibák 

torzító hatása. A projekt várható pénzügyi teljesítményét illető számításaink még így is 

nagyfokú bizonytalansággal terheltek, de legalább egy lényeges kockázati tényezőt 

kiiktattunk. Amennyiben azonban az inflációs előrejelzések jelentős árváltozásokat jeleznek, 

szükségessé válhat az árak korrekciója, az adott időszakra vonatkozóan árkorrekciót kell 

végezni.    

A korábban tanult, kapcsolódó tananyagok tartalmazzák a hosszútávi befektetések értékelésé-

nek módszertani kérdéseit, itt csupán röviden utalni szeretnénk az időtényező figyelembevé-

telének fontosságára az egyes projektjavaslatok megvalósíthatóságát illetően.  
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A projektek pénzáramainak elemzésekor alapvető fontosságú módszertani kérdés a jelenérté-

kek a megállapítása. A jelenérték kiszámítása a kamatos kamatszámítás inverze, amely azt 

mutatja meg, hogy egy jövőbeni pénzáram a jelenben mennyit ér, vagy másképpen fogalmaz-

va, mekkora összeget kell a jelenben befektetni ahhoz, hogy a megadott jövőértéket kapjuk. 

FV = Ci = C0 *   
 

ahol 

 

Ci  = a jövőbeli érték (FV),  

r = a kamatláb jele, % 

i = az időszakok száma. 

C0 = kezdő időszak pénzárama. 

 

Ebből kifejezve a jelenérték(PV): 

 

PV = C0 = Ci *   

 

A megvalósíthatósági elemzések során kiemelt szerepe van a megtérülésnek, valamint a fenn-

tarthatóságnak. A kezdeti tőkebefektetés mellet a jövőbeni pénzáramok nagysága, üteme, 

változásának tendenciája, és nem utolsó sorban az alkalmazott kamatláb nagysága a meghatá-

rozó. A kamatláb közgazdasági tartalmát tekintve ismert, hogy nagyságát a szubjektív ténye-

zőkön túl az alábbi három legfontosabb objektív tényező határozza meg: 

 

- az infláció mértéke, 

- a befektetések pénzügyi kockázata, valamint  

- a tőke alternatív jövedelme. 

 

Az inflációval kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy ugyan számos inflációs elmélet létezik, 

de valamennyien megegyeznek abban, hogy az infláció alapvető oka lényegében a gazdaság-

ban jelen lévő pénzmennyiség nagymértékű növekedése, számos pénzpiaci, illetve a reálgaz-

dasághoz kapcsolódó hatás következtében. Az infláció mérésére egy adott időszak elején és 

végén, egy kiválasztott termékcsoport, az un. fogyasztói kosár árszínvonalának változását, 

vagyis az árindexet használják. Legismertebb árindex a termelői és a fogyasztói árindex.  

A befektetés kockázata is befolyásolja az időpreferenciánkat abból a szempontból, hogy minél 

távolabbi jövőre vonatkozóan értékeljük a gazdasági mennyiségeket, azok annál nagyobb 

kockázatot jelentenek a befektető számára. Számszerűsítése, gazdasági tartalmának konkrét 

meghatározása, és beépítése a diszkontrátába körültekintő kalkulációt igényel. 

A tőke alternatív jövedelme azt az elmaradó jövedelmet jelenti, amelyet az adott tőkével más 

kockázatmentes alternatív befektetéssel realizálni lehetne. Nagyságát leginkább az eszközará-

nyos jövedelmezőség jellemzi, melyet százalékos formában fejezünk ki. 

A fentiekben leírt tényezők tehát komplex módon határozzák meg az időhöz való „viszo-

nyunkat”, az időpreferenciánkat, illetve az alkalmazandó kamatlábat. 

 

Nominális és reál diszkontráta alkalmazása a jelenértékek meghatározása során 

A korábbiakban csak diszkontráta került említésre, noha meg kell különböztetni egymástól a 

nominális, illetve a reál diszkontrátát. Az előzőek alapján tehát reál diszkontráta kerül 
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alkalmazásra akkor, ha változatlan árakról van szó, és az elemző eltekint az árak jövőbeli 

változásától. Ezt indokolhatja az a körülmény, hogy nem tudja becsülni az árváltozás irányát, 

nagyságát. Ekkor általában azt tételezi fel, hogy a bevételek és kiadások is azonos ütemben, 

az infláció ütemében változnak, így nem követ el hibát, ha figyelmen kívül hagyja az 

inflációt.  

A reál diszkontrátát tehát reáláras – jelenlegi áras – elemzésekben használjuk, amely 

változatlan árakkal dolgozik, sem a jövőbeli költségek, illetve bevételek, sem a diszkontráta 

nem tartalmazza az inflációt. 

A nominális diszkontráta az inflációt is tartalmazza, és folyó áras elemzésekben használjuk. 

Vállalati elemzéseknél használata gyakoribb, mivel értékét általában könnyebb meghatározni, 

mint vállalaton kívüli területeken megvalósuló projektek esetében. A reál diszkontrátát sokkal 

inkább a költségvetési beruházások elemzésénél használjuk. 

A mindenkori pénzügyi diszkontrátát a megvalósíthatósági tanulmányok útmutatóiban teszik 

közzé. Az Európai Bizottság az uniós forrásokkal magvalósuló projektek pénzügyi 

elemzéséhez 5 %-os pénzügyi referencia diszkontráta alkalmazását javasolja reáláron. 

Nominálértéken számítva a pénzügyi diszkontráta az infláció értékével, hozzávetőlegesen + 

3%- kal magasabb, mint a reálértéken számított pénzügyi diszkontráta. Ha az elemzést 

nominál értéken végzik, akkor 8%-os diszkontrátát kell alkalmazni. A társadalmi 

közgazdasági hasznok, illetve költségek reáláron történő elemzéséhez az Európai Bizottság az 

elmúlt időszakban 5,5 %-os referencia értéket javasolt. 

A kétféle diszkontráta között a következő összefüggés áll fenn: 

 

n% = (1+r) * (1+i) – 1 

 

ahol 

 

n% = nominális diszkontráta; 

r = reál diszkontráta,  

i = infláció. 

 

Az alábbi példa segít a fentiek jobb megértésében: 

A fejlesztés beruházási költsége 50 M Ft, az infláció üteme évente 3 %, és a fejlesztés 

eredményeként 15 % hozam várható. Mekkora a nominális és reál diszkontráta értéke? 

Látható, hogy a befektetés hozama kockázattal, és az infláció figyelembe vételével 15 %, és 

ennek megfelelően legalább 5,75 M Ft – t (50 M Ft*0,15) kell realizálni. Ez azonban nem 

tiszta nyereség, hanem tartalmazza az infláció hatását is. A reál diszkontráta a fenti képlet 

átrendezéséből: 

(1+r)= n / ((1+i) - 1),  ebből  következően    1+r = (1+n)/(1+i),  r =((1+n)/(1+i)) - 1, 

r =(( 1+0,15) / ( 1+0,03)) - 1 = 0,1165 , 

vagyis a reál diszkontráta r = 11,65 %.  

 

A 15%-os nominális diszkontráta tehát tartalmazza a 3% inflációt és a 11,65 % elvárt 

megtérülési rátát. Rövid életciklusú beruházásoknál nem tévedünk nagyot akkor, ha a reál 

diszkontrátát a nominális diszkontráta és az infláció különbségeként becsüljük.  
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Az adó valamint az értékcsökkenési leírás elszámolásának hatása a beruházás pénzügyi 

megítélésére 

A pénzügyi megtérülés számítása során az adóköteles tevékenységből származóan adót kell 

fizetni, és nem lehet kétséges az, hogy az adózás csökkenti a rendelkezésünkre álló 

pénzeszközök mennyiségét. A megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása során, 

amennyiben a vállalkozás szintjén vizsgáljuk a befektetés hatékonyságát, ez nem is igényel 

részletes magyarázatot. 

Az értékcsökkenési leírás hatása azonban nem ennyire magától értetődő. Ismert, hogy a tárgyi 

eszközök létesítésével kapcsolatos beruházási költséget az amortizációs költségen keresztül 

számoljuk el a tevékenységek folyamatos ráfordításai között, és ennek az összegnek jó 

esetben meg kell térülnie a fejlesztéssel realizált árbevételben (bizonyos esetekben a projekt 

eredménye a költségcsökkenéssel mérhető).  

A beruházással kapcsolatos tényleges pénzkiáramlás akkor történik meg, amikor a fejlesztés 

megvalósításra kerül, a költségként való elszámolására viszont több éven keresztül kerül sor. 

Az értékcsökkenési leírás nem jelent kiadást, azonban csökkenti az eredményt, illetve a 

társasági adó alapját, összegét. Az adó viszont ténylegesen készpénzkiáramlást jelent, ezért 

hatását nem hagyhatjuk figyelmen kívül. 

Nézzünk egy pénzforgalmi szemléletű egyszerű példát a fenti összefüggésre: 

Egy vállalatnak adott időszakban100 M Ft pénzbevétele és 50 M Ft kiadása volt. Egy korábbi 

150 M Ft-os beruházásból adódóan az adott évre eső értékcsökkenés 10 M Ft. Mekkora a 

vállalat nettó pénzáramlása az adott évben, ha az adó 18%? 

 

m.e.: millió euró 

 

Megnevezés Értékcsökkenéssel Értékcsökkenés nélkül 

1. Pénzbevétel 100 100 

2. Pénzkiadások 50 50 

3. Adózás előtti nettó pénzáram 50 50 

4. Értékcsökkenési leírás 10  

5. Adóalap 40 50 

6. ADÓ 7,2 9,0 

Adózás utáni nettó pénzáram 42,8 41,0 
  

Forrás: saját szerkesztés 
 

Az adózás tehát csökkenti a nettó pénzáramot, az értékcsökkenési leírás miatt viszont csökken 

az adóalap, vagyis pozitív hatással van a nettó pénzáramra. Látható, hogy a vállalatnál az 

amortizáció adómegtakarító hatása miatt több pénz marad, vagyis az értékcsökkenés pozitív 

hatással van a nettó pénzáram összegére.  

A következő példával arra szeretnénk rámutatni, hogy az adó és az értékcsökkenés mikén 

befolyásolja a pénzáramok alakulását: 

 
Egy beruházás 100 M Ft- ba kerül, és éves szinten 35 M Ft megtakarítást eredményez a 

nyersanyagköltségek, valamint a környezetvédelmi bírságok csökkentése révén. A berendezés 

6 évig használható. A beruházás lineáris leírással 4 év alatt írható le. Az adókulcs 20%, a reál 

diszkontráta 5%. Tekintsük át az egyes tényezők hatékonysági mutatókra gyakorolt 

hatását!(5. táblázat) 
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5. táblázat: Az adó és az értékcsökkenés hatása a pénzáramok jelenértékére 
                                                                                                                                                         M Ft 

Megnevezés 

Induló 

pénz-

áram 

Megtaka

-rítás 

Értékcsök

kenés 

Adó-

alap 
Adó 

Pénzá-

ramlás 

Jelen-

érték 

(PV) 

0.év -100       

1.év  35 25 10 2 33 31,4 
2.év  35 25 10 2 33 29,9 
3.év  35 25 10 2 33 28,5 
4.év  35 25 10 2 33 27,1 
5.év  35 - 35 7 28 21,9 
6.év  35 - 35 7 28 20,9 
NPV       59,9 

     Forrás: szerző saját munkája  

 

Statikus mutatók: 
Megtérülési idő  = 100 M Ft / 35 M Ft/év = 2,86 év 

Megtérülési forgó = 6 év / 2,86 év = 210 M Ft/100 M Ft = 2,1 

A statikus mutatók hiányosságai között meg kell említeni azt, hogy azok nem veszik figye-

lembe a fejlesztési folyamatok dinamikáját, időbeliségét. 

 

Dinamikus mutatók: 

Nettó jelenérték (NPV) = -100 + 31,4 + 29,9 + 28,5 + 27,1 + 21,9 + 20,9 = 59,9 M Ft. 

Profit index (PI) = PV/ C0 = 159,9 M Ft / 100 M Ft = 1,599 

Megtérülési idő (dinamikus) = 3,3 év 

 

Az 5. táblázat adatai alapján áttekinthetjük a leírtakat, miszerint az értékcsökkenés javítja a 

pénzáramot az adómegtakarító hatása révén. Nem véletlen hogy a vállalkozás cash-flow ki-

mutatásának összeállítása során különösen értékesnek ítéljük az amortizációs ági belső forrás-

képződést, hiszen adómentes fejlesztési forrást biztosít. A 14. ábrán a megtérülés időbeli ala-

kulása látható.  

 

 
 

14. ábra: A projekt megtérülés folyamata 
Forrás: saját szerkesztés 

 

  

M Ft 
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A fejlesztési projektek eredménye, de főképpen azok hatása több évtizedes időszakban jelent-

kezhet. Különösen fontos módszertani kérdés a dinamikus vizsgálatok során a vizsgálatba 

vont évek számának, az un. referencia időszaknak a hossza. A referencia időszak a pályázat 

benyújtásától kezdődően magába foglalja a beruházás, és az azt követő üzemeltetés idejét. A 

vizsgált időtáv azon évek száma, amelyek tekintetében a költség-haszon elemzés előrejelzése-

ket tartalmaz. Az elemzésekben ezért a vizsgált időtáv a projekt jellegétől, várható használati 

idejétől függően 15-30 év között kerül meghatározásra az EU által finanszírozott projektek 

esetében.  

 

 

3.5. Az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) figyelembe vétele 

 

A pénzügyi elemzés során kiemelt figyelmet kell fordítani az ÁFA elszámolhatóságának kér-

déseire. Utalni szeretnénk arra, hogy egy hozzáadott érték típusú adóról van szó. Az adóköte-

les tevékenységeket folytató adóalanyoknak az értékesítési árbevételük arányában adófizetési 

kötelezettségük keletkezik, amelyből a ráfordításaik Áfa-tartalmát visszaigényelhetik, befize-

tési kötelezettség akkor keletkezik, ha az értékesítés ÁFA- tartalma nagyobb, mint a beszerzé-

sek ÁFA-ja, azaz hozzáadott érték keletkezik.  Az alábbiakban röviden áttekintjük, hogy az 

adó hogyan jelenik meg az egyes elemzésekben. Az általános forgalmi adó elszámolhatóságá-

val kapcsolatban mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a közgazdasági elemzések társadalmi 

hasznosságára vonatkozó, vagy pedig a pénzügyi elemzések pénzügyi, projektgazda szintjén 

jelentkező hasznairól van szó. Az ÁFA költségek elszámolhatóságára vonatkozóan a pályázati 

kiírás és útmutató szerint kell eljárni. 

A közgazdasági elemzések során – beleértve a változatelemzés társadalmi hasznosságra vo-

natkozó részét is, – a költségeket nettó módon (ÁFA nélkül) kell szerepeltetni. A hasznoknál, 

amennyiben a bevételek is a haszon részét képezik, a bevételeket a végső fogyasztóknál ÁFA-

val kell szerepeltetni.  

A pénzügyi elemzés költségbecslésében attól függően kell szerepeltetni az ÁFA-t, hogy a 

vizsgált szereplő (a beruházó, a működtető-fenntartó, illetve ezen feladatok finanszírozásért 

felelős szereplő) jogosult-e az ÁFA visszaigénylésére. Amennyiben a projekt 

kedvezményezettje, illetve a beruházó olyan szervezet, amely az ÁFA-t nem igényelheti 

vissza az adott tevékenység tekintetében, a beruházási költség ÁFA- ját szerepeltetni kell a 

pénzügyi elemzésben. Az ÁFA ekkor elszámolható költség, így a beruházási költség ÁFA- ja 

a társfinanszírozási arány, illetve a finanszírozási hiány számításakor figyelembe veendő, 

tehát az EU támogatás az adót is finanszírozza.  

Amennyiben azonban a projekt kedvezményezettje visszaigényelheti az ÁFA-t, akkor 

számára az nem jelent költséget, illetve kiadást, így a pénzügyi elemzések sem tartalmazzák. 

A bevételeknél, a működtetés szempontjából a nettó bevétel jelenik csak meg, hiszen az ÁFA-

t be kell fizetni, így a működési bevételben nettó összegnek kell szerepelnie. Ugyanez 

érvényes az üzemeltetési és karbantartási költségek esetén is. Az ÁFA nem szerepelhet az 

elemzésben, ha a működtető-fenntartó ÁFA- visszaigénylő, de szerepelnie kell az elemzésben, 

ha nem igényelheti vissza az ÁFA-t. 

A projektelemzés adatait forintban kell megadni. A projektméret euró-ban meghatározott 

átszámításához, valamint nagyprojektek esetén a támogatási kérelemben meghatározott 

értékek átszámításhoz a Pénzügyminisztérium (PM) által meghatározott költségvetési 

tervezési árfolyamot kell alkalmazni. A Pénzügyminisztérium az adott időbeni Konvergencia 

Program technikai árfolyama alapján határozza meg az alkalmazandó €/Ft technikai 

árfolyamot. 
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Ellenőrző kérdések: 
1. A projektek támogathatósága szempontjából milyen követelményeket kell ki-

elégíteni a költség-haszon elemzéseknek? 

2. Mely szempontok alapján tipizálják a projekteket, az elemzési módszerek 

megválasztása szempontjából? 

3. Mi a változatelemzés, a részletes pénzügyi elemzés, valamint a közgazdasági 

költség-haszon elemzés szerepe, gazdasági tartalma? 

Kompetencia fejlesztő kérdések: 

 

1. Mit értünk a projekt társadalmi hasznossága alatt? Mondjon példát a társada-

lom szintjén, illetve a projektgazda szintjén jelentkező hasznokra! 

2. Mikor tekinthető egy projekt „túltámogatottnak” az EU támogatási elvei sze-

rint? Támogatható-e a projekt negatív FNPV esetén? 

3. Az alábbi adatok alapján határozza meg a reál diszkontráta nagyságát! Indokol-

ja a számítás szükségességét! Az infláció mértéke 3%, a fejlesztés várható ho-

zama 15 %. 

4. Példán keresztül mutassa be, és magyarázza meg az értékcsökkenés adómegta-

karító hatását!
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4.  A változatelemzési módszerek, helyük a döntéshozatal folyamatában 
 

A projektcélok többféle, és egyaránt okszerű projektváltozattal is elérhetőek. A változatok 

generálása projekttervezési feladatokat jelentenek, melyek során egymásra épülő 

tervdöntéseket hozunk. A projektváltozatok kidolgozása kapcsán különösen fontos a 

változatokban, alternatívákban történő gondolkodás, valamint a figyelembe vehető 

alternatívák feltárása, értékelése. Mindezek a gazdasági döntések folyamatába illeszkednek.  

Ismertek a döntési folyamat szakaszai, amelyek elemzési/tervezési szempontból jól 

elhatárolhatóak, még akkor is, ha ezek egyébként logikailag egységet alkotnak. A 

projektváltozatok kidolgozása, illetve a projektek megvalósíthatóságának tervezése, elemzése 

során sincs ez másként.  

1. A döntési szükséglet felismerése  

Ebben a szakaszban arra a kérdésre keressük a választ, hogy kell-e egyáltalán dönte-

nünk. A döntési szükséglet vagy egy már kibontakozott probléma, vagy egy jövőben 

várhatóan bekövetkező esemény kapcsán merülhet fel. A döntési szükségletek időben 

történő felismerése fontos feltétele a vállalat sikeres működésének. Mindezek a pro-

jektek generálásával kapcsolatos feladatokat jelentenek, melyhez gazdag eszköztár áll 

rendelkezésre, gondoljunk csak a probléma-, illetve célfa alkalmazásának lehetőségé-

re.  

2. A döntés tárgyának meghatározása 

A feladat ebben a szakaszban annak behatárolása, hogy pontosan milyen kérdésben 

kell állást foglalnunk. A projektre vonatkozó döntés, a projekttel elérendő célok 

körének nem eléggé precíz, csak általánosságokban történő meghatározása 

veszélyezteti a döntéshozatal, ezáltal a projektjavaslat megvalósíthatóságának 

eredményességét.  

3. A döntési alternatívák kimunkálása 

Ebben az összetett szakaszban több feladatot kell megoldani. Elsőként számba kell 

venni azokat a lehetőségeket (alternatívákat, stratégiákat), amelyek szóba jöhetnek az 

adott probléma megoldására. Ennek során minden reálisan megvalósítható projekt 

alternatívával számolni kell. Nem szabad eleve szubjektív megítélés alapján kizárni 

egyes megoldásokat. A projekt nélküli állapot felvázolását követően kerülhet sor a 

projektváltozatok kimunkálására, azaz munkaerő- és eszközszükségletük, feltételeik, 

várható gazdasági eredményeik meghatározására. A korábban bemutatott fejlesztési 

különbözet módszere éppen ezt az elvet követi. Lényegében ez tervezési feladat, majd 

az egyes alternatívák eredményeinek összehasonlítása, értékelése során a gazdasági 

elemzés eszközeit kell alkalmazni. Ebben a szakaszban kell elemezni azokat a 

tényezőket, amelyek a megvalósíthatóság szempontjából a legfontosabbnak 

bizonyulnak. Ilyen lehetnek a műszaki-, marketing-, finanszírozási-, fenntarthatósági-, 

és beruházás hatékonysági, valamint a kockázatelemzéssel kapcsolatos vizsgálatok.  

4. Az elhatározás, maga a döntés 

A kidolgozott alternatívák közül a döntéshozó (irányító hatóság) kiválasztja azokat a 

megoldásokat, illetve azt az egyetlen megoldást, amelye(ke)t legmegfelelőbbnek tart. 

A választás mindig egy meghatározott kritériumrendszer alapján történik, a döntési 

kritériumok pedig a projektcélok, illetve a gazdaság hierarchikus célrendszere alapján 
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kerülnek meghatározásra.  

A kritériumrendszernek megvannak a viszonylag jól számszerűsíthető objektív elemei, 

amelyek a változatelemzéshez, költség-haszon elemzéshez, a pénzügyi elemzéshez, a 

kockázatelemzéshez kapcsolódnak. Ezek mellett nem hagyhatók figyelmen kívül a 

megvalósíthatósági tanulmány értékelése során figyelembe vett szubjektív, nem 

számszerűsíthető döntési kritériumok sem. Ilyen lehet a projektekhez kapcsolódó 

horizontális szempontok értékelése. 

A projektváltozatok értékelése során megkülönböztetnek kizáró és a soroló 

kritériumokat. A kizáró kritériumok alapján eleve le kell mondani egyes 

megoldásokról. Ilyen lehet a dinamikus beruházás hatékonysági mutatók értékének az 

előírt referenciaértéknél kedvezőtlenebb alakulása. Például a kritikus értéknél 

alacsonyabb FNPV, vagy IRR érték, a pénzügyi 

fenntarthatóságot/fenntarthatatlanságot jelző kumulált működési pénzáram, vagy 

éppenséggel a környezetvédelmi előírásokat el nem érő egyéb paraméter alakulása. 

A soroló kritériumokra adott pontszámok, értékszámok segítségével viszont a 

fennmaradó alternatívák rangsorolhatók. A megvalósíthatósági tanulmányok, illetőleg 

a benyújtott pályázatokkal kapcsolatosan tulajdonképpen ebben a szakaszban valósul 

meg a megvalósítható változatok közül a legmegfelelőbb kiválasztása. Ezeket a 

kritériumokat a pályázati rendszerben megfogalmazott útmutatókban teszik közzé a 

pályázat kiírói. 

5. A végrehajtás ellenőrzése 

A megvalósíthatósági tanulmányok alapján a támogatható, megfelelő projektváltozat 

kiválasztása mellett a projektcél sikerének másik feltétele a projekt (javaslat) jó 

gyakorlati megvalósítása. Ezért a megvalósítás ellenőrzésére, a végrehajtás 

monitorizálására hasonló gondot kell fordítani. Ha a folyamatos ellenőrzés során 

tapasztalt eltérések nagysága egy bizonyos küszöbértéket meghalad, az eredeti döntés 

„finomítására”, korrekciójára van szükség. Ez újabb döntési szükséglet felmerülését 

jelentheti, és ilyenkor a folyamat kezdődik elölről.  

Látható, hogy a megvalósíthatóság szempontjából a döntési folyamat minden szakasza 

egyaránt fontos. Közöttük fontossági sorrendet értelmetlen lenne felállítani. Azt azonban 

hangsúlyozni kell, hogy minél jelentősebb, minél összetettebb problémáról van szó, annál 

nagyobb gondot kell fordítani a döntési alternatívák, projektváltozatok kimunkálására.  

 

4.1. Előzetes megvalósíthatósági vizsgálatok 

 

A projektváltozatok megvalósíthatósági elemzése során meghatározásra kerülnek azok a krité-

riumok, amelyek alapján kizárásra kerülnek a megvalósíthatatlan projektjavaslatok. Az előze-

tes vizsgálatok eredményeként elve leszűkítjük a szóba jöhető projektváltozatok körét. A 

szempontok között – azonos projektcélokat feltételezve – előzetesen vizsgálható a műszaki 

megvalósíthatóság kritériuma, amely szerint, ha a projekt műszakilag, jogilag nem valósítható 

meg már további vizsgálatokra nincs is szükség. A továbbiakban vizsgálható – ha adott pro-

jekttípus esetén releváns – a megvalósíthatóság egyéb feltétele is, mint például az, hogy a 

projektváltozat mennyiben terheli a környezetet, azaz környezetileg fenntartható-e, vagy ép-

penséggel kizáró, előzetes szűrési szempont lehet a projektszervezet rendelkezésre állása is. 

A megvalósíthatósági feltételek közül a leg kritikusabbak általában a beruházás hatékonysá-

gával, valamint a pénzügyi fenntarthatósággal, finanszírozhatósággal kapcsolatos feltételek. A 

beruházás - externális hatások figyelembe vételével meghatározott - hasznossága, költségei, 
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ezek eredményeként a beruházás megtérülése, a folyamatos működés finanszírozhatósága a 

megvalósíthatósági tanulmányok legrészletesebben kidolgozott elemeit képezik. Az előzetes 

változatelemzési módszereket szükség szerint akár a projektrészekre, vagy akár az egyes vál-

tozatok kiszűrésére lehet alkalmazni. Az előzetes vizsgálatok célja tehát az, hogy kizárjuk a 

további megvalósíthatósági elemzésekből az alkalmatlan megoldásokat. 

Az előzetes szűrést követően, a pénzügyi-gazdasági és egyéb szakmai szempontok alapján 

megvalósítható megoldási javaslatok közül a leghatékonyabb változat kiválasztása a cél.  

A rendelkezésre álló útmutatók a projektek jellegének megfelelően kínálnak lehetőséget a 

módszerek alkalmazására. Az alkalmazható módszereket mindig több szempont egyidejű 

mérlegelését követően választhatjuk meg (16. ábra). A változatelemzési módszerek alkal-

mazhatóságát elsősorban a projektcélok meghatározottsága dönti el.   

A projektek egy részénél a projektek céljai az adottságokból, jogszabályi előírásokból, a szer-

vezeti stratégiából adódóan eleve meghatározottak. Ezeknél a típusoknál nem kell tehát vizs-

gálni a célképzés helyességét, relevanciáját, ezek azonos célokat szolgálnak, az egyes változa-

tok csupán a megoldásaikban különböznek egymástól. Gondoljunk egy szennyvízkezelési 

projektre, amelyet a jogszabályoknak megfelelő célok szerint kell meghatározni. Az egyes 

változatok céljai egyfajta hatással leírhatóak, a célok túlteljesítése pedig nem eredményez 

számottevő haszonnövekedést. A projektváltozatok elemzésére ebben az esetben a költség-

hatékonyság elemzése használható, és a legkisebb költségű változat a legmegfelelőbb, illetve 

alkalmas további vizsgálatokra. 

Amennyiben a projektcél az eleve meghatározott, jól definiálható, azonban azok eredménye, 

valamint hosszú távú hatásaik csak komplexen, több hatás egyidejű figyelembe vételével 

írható le, akkor a többféle hatást többféle szempontból is értékelni szükséges. Ebben az eset-

ben nem elegendő csupán a projektköltség vizsgálata önmagában, hanem azon kívül több 

szempontot is érvényesíteni szükséges. Ezeknél a projekteknél változatelemzésre a több 

szempontú értékelés módszerét kell, illetve célszerű használni.  

Az értékelési szempontok eredményeinek az összegzése módszertani szempontból megköve-

teli azt, hogy az egyes projektjellemzőket közös nevezőre hozzuk valamilyen pontrendszer 

segítségével. A pontozásos értékelésnek érzékeltetni kell a változatok naturálisan kimutatott 

hatásainak a mértékét, irányát, valamint ki kell fejeznie az egyes tényezők jelentőségét, súlyát 

a projektcélok elérése szempontjából.  

A projektek egy másik csoportjánál a projektcélokat nem tekintjük eleve meghatározottnak 

sem jogszabályi előírások, sem egyéb dokumentumok nem írják elő azokat. Ezek a projektek 

a céljaikat, és a megvalósítási módjaikat tekintve is különbözhetnek egymástól, de természe-

tesen más jellegű és erősségű hatásokat érhetnek el, a megoldási módozatokról, költségeikről 

nem is szólva. Ezekben az esetekben a projektcélokat és a megoldási módokat is egy vagy 

több lépcsőben a változatelemzés során kell elemezni. Az elemzésükre használható módszert 

a hasznaik jellege alapján választhatjuk meg.  

Amennyiben a projekt eredménye csak komplexen, több hatással együttesen írható le, és a 

hasznok naturális mértékegység alapján pontozással kerülnek kifejezésre, a több szempontú 

értékelés módszerét választjuk. Amennyiben azonban a projekt eredménye egyfajta hatással is 

leírható, és a célok túlteljesítése már nagymértékű haszonnövekedést is eredményez a pont-

számokra alapozott több szempontú, valamint a hasznok pénzbeli kifejezésére alkalmas  
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16. ábra: A változatelemzés módszerei, megválasztásuk szempontjai  

      Forrás: NFÜ útmutató alapján,2009
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közgazdasági költség-haszon elemzést alkalmazhatjuk. Ez utóbbiak esetén fontos módszertani 

kérdés, hogy a kiválasztási módszereknek mindig közgazdasági költségekre, és hasznokra kell 

épülnie. Ez azt jelenti, hogy lehetnek olyan költségek, amelyek a projekten kívül merülnek 

fel, és társadalmi szinten okoznak költségeket. Ugyanakkor lehetnek olyan hasznok is, ame-

lyek ugyancsak más szinten jelennek meg, mint a projekt pénzügyileg realizált közvetlen 

hasznai. A közgazdasági költség-haszon elemzés a későbbekben részletesen ismertetésre ke-

rül.   

 

4.2. A költség-hatékonyság elemzés módszere a változatelemzésben 

 

A módszer alkalmazásának lényege, hogy a változatokat költségeik alapján hasonlítjuk össze. 

A költségeik alapján azonban csak azok a változatok hasonlíthatóak össze, amelyek azonos 

célok elérésére irányulnak, a kitűzött cél minden paraméterében azonos eredményt produkál-

nak, valamint az adott cél túlteljesítése sem eredményez nagymértékű haszonnövekedést. A 

költség-hatékonyság elemzés eredményei alapján választható ki az adott cél elérésére alkal-

mazandó legkisebb költséggel megvalósítható változat.  

A költség-hatékonyság elemzés első lépése a projekt hatásainak a számba vétele (17. ábra). A 

hatásokat naturáliákkal fejezzük ki, mivel ugyanazon hatásokról van szó valamennyi projekt-

változatnál. Az elemzés során nem a hatás abszolút nagysága a fontos, hanem az adott cél 

elérése irányába megvalósított állapotváltozás mértéke, természetes mértékegységben kifejez-

ve. Ennek érdekében, mint „technikai segédeszközre” szükségünk van a kiemelt módszertani 

kérdések között tárgyalt projekt nélküli forgatókönyv szerinti elemzés eredményeire.   Ezt 

követően kerülnek számszerűsítésre a projekt költségei, összevetésük a hasznokkal, majd a 

rangsorolás. 

A költségbecslések a változatelemzés során még nagyvonalúak, a projekt előkészítése során 

készített tanulmánytervekre, tényfeltáró dokumentumokra alapozottak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Forrás: szerző saját munkája 

 

17. ábra: A költség-hatékonyság elemzés folyamata 

 

A költség-hatékonyság módszerének egzakt alkalmazáshatósága érdekében az egyes 

változatokat oly módon kell generálni, hogy valamennyi projektváltozat ugyanolyan 

célállapot elérésére vonatkozzon. Ebben az esetben a változatok közötti különbségek 

alapvetően a műszaki megoldásokból ás azok költségeiből adódnak. A költségek és a hatások 

összevetését, majd rangsorolását követően lehetőség nyílik az egységnyi hatás elérését 
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legkisebb költséggel biztosító projektváltozat kiválasztására. A módszer akkor is 

alkalmazható, ha a projekthatások összetettek, és azok naturáliákban, vagy pontértékek 

alapján közös nevezőre hozhatóak. A hasznok és költségek összevetése során költség-

hatékonysági mutatókat képezünk, amelyek azt fejezik ki, hogy egységnyi hatás elérésének 

mekkora a fajlagos költsége. A költség-hatékonysági mutatók gazdasági tartalma: 

 
a projekt által elért eredmény természetes mértékegységben kifejezve 

beruházási  költségek + működési költségek 

 

 
A mutatókat kétféle tartalommal számítják: 

 

 a projekt teljes élettartamára, a teljes tervezési időhorizontra, ekkor az összes projekt-

hatást viszonyítják a projekt összes költségének jelenértékéhez, valamint 

   

 egy adott évre vonatkozó mutatókban az éves hatást (átlagosan), az éves átlagos költ-

séghez viszonyítják. A mutató kiszámításához szükség van az éves szintre átszámított be-

ruházási és működési költségek meghatározására. 

 

A változatok költségeinek és hatásainak becslése 

A költséghatékonyság elemzés szempontjából a főbb költségtípusok az alábbiak: 

 
Beruházási költségek: a tárgyi eszközök létesítésével kapcsolatos költségek, a pénzforgalmi 

szemléletű elemzésekben a beruházási költség az induló pénzáramnak megfelelő összeg. 

Azonban a beruházási költségek felmerülésének üteme, és nagysága is eltérő lehet az egyes 

változatok esetében, ezért a tanultaknak megfelelő jelenérték számítási módszerrel a kezdő 

időpontra korrigáljuk azokat. A költséghatékonysági mutatók egyik csoportja a korábbiakban 

leírtak szerint az éves költségeket, és hatásokat viszonyítja egymáshoz. A beruházási költsé-

geket és a működési költségekkel csak abban az esetben adhatjuk össze, ha annak összegét a 

tőke megtérülési aránnyal korrigáljuk, és ennek megfelelően a beruházási költségekből is éves 

költséget számítunk. A használható pénzügyi összefüggés az EU útmutatók szerint az alábbi 

(EU Iránymutatás, 2008): 

 
 

Éves beruházási költség (ACC)  =  beruházási költség * tőke megtérülési arány (CRF)  

 

 

amelyből: 

 

CRF = r / [1-(1+r)
-n

] 

 

r  =  reál közgazdasági diszkontráta  

n  = beruházás élettartama 

 
Az éves beruházási költség (ACC) és az éves működési költség összeadható, így olyan 

- beruházást és a működést is figyelembe vevő - éves költséget kapunk, amelynek 

alapján az egyes projektek reálisan összehasonlíthatók (ROP, EU útmutató 2009). 
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 Működtetési költségek: A működtetési költségek az üzemeltetés során évente megje-

lenő költségek. A kiadási pénzáramok becslése során a működési költségeket is jelen-

értékükön határozzuk meg. A működési költségek alapvetően három csoportba sorol-

hatóak: üzemeltetési-, fenntartási-, pótlási költségek. A költségcsoportok jellemzésére 

a pénzügyi elemzési módszerek tárgyalása során részletesen visszatérünk. 

 

Amennyiben a projektcélok homogének, akkor csak a projekt céljának elérését szolgáló 

megoldási lehetőségek között van különbség az egyes változatok között, így a változatok 

sorba rendezése a vizsgált időszak fajlagos költsége alapján lehetséges. 

A változatelemzés során az is előfordulhat, hogy a különböző megoldási lehetőségek környe-

zeti hatásai is jelentősen eltérnek egymástól ugyanazon célállapot esetén. Ebben az esetben a 

költség-hatékonyság elemzést több szempontú értékeléssel, esetleg egyszerűsített közgazdasá-

gi költség-haszon elemzéssel is ki kell egészíteni. 

Az optimális változatot ebben az esetben tehát a költségminimalizálás elve szolgálja. A pro-

jektek előzetes vizsgálata során is alkalmazható egy-egy azonos célt kitűző, konkrét műszaki 

megoldás összehasonlítására.  

 

4.3.A projektjavaslatok több szempontú értékelése 

 

 

A módszer alkalmazása abban az esetben javasolt, ha a projektcélok tekintetében a megvaló-

síthatóságra alkalmas változatok jellegüket illetően nem homogének. 

Ennél a módszernél – mint általában a változatelemzés módszereinél - csak olyan mértékig 

szükséges a költségek és hatások becslése, hogy a projektváltozatok az értékelési szempontok 

szerint pontozhatóak legyenek. A több szempontú értékelés további előnye, hogy a változato-

kat több érékelési szempont egyidejű figyelembe vételével értékeli, és ennek eredményeként a 

költségek és hasznok mellett a társadalmi hatások, az üzemeltetési, szervezeti, piaci kockáza-

tok, a működés pénzáramai, valamint a fenntarthatóság is figyelembe vehető.  

A 6. táblázatban egy KEOP pályázat megvalósíthatósági tanulmányában előírt 

változatértékelési formát mutatunk be. Az értékeléshez kapcsolódóan tudni kell, hogy a 

projekt projekt a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-6.2.0/B/09-11 

„Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 

mintaprojektek”című pályázati konstrukció B.III. Környezetbarát helyi termékek piacának 

fejlesztése mintaprojektjeként szerepel.   

A projekt jellegéből következik, hogy mind a projektcélokat, elérendő hatásokat, mind pedig a 

megoldási módokat értékelni kell a változatelemzés során. A projektek hasznaira jellemző, 

hogy azok csak komplexen, több hatás együttes figyelembe vételével írhatók le. 

A vizsgált projekt típus esetében az „A”, „B”, „C” változatok kerültek összehasonlításra, és az 

előszűrés után már kizártuk azokat a projektváltozatokat, amelyek a meghatározott 

kritériumrendszer alapján alkalmatlanok voltak a megvalósításra.  
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6. táblázat: A projektváltozatok értékelése költségeik alapján 

 

Megnevezés 
Projektváltozatok 

„A” „B” „C” 

Beruházási költség, E Ft 13500 15000 22500 

Súlyszám 100,0 

Súlyozott pontérték (pont) 125,9 113,3 75,6 

                         Forrás: szerző saját munkája 

A kiválasztott változatok a célok elérése szempontjából nem tekinthetőek homogénnek, és a 

költségeiken túlmenően, különböznek társadalmi hatásaikban, kockázati és a fenntarthatósági 

szempontjából egyaránt. Ha csak a költségeik alapján lenne köztük különbség, elegendő lenne 

a költség-hatékonyság módszerének alkalmazása.  

 

Az adott projektcél azonban többféle módon, illetve ezek különböző kombinációival, más-

más költséggel, eltérő hosszúságú megtérüléssel, és eltérő gazdasági kockázatok mellett is 

megvalósíthatóak.  

Ahogy erről már szó volt, a változatelemzést egy pontozásos rendszerben végezzük, tehát az 

adott változatok naturális és értékbeli jellemzőit elegendő olyan részletességgel kidolgozni, 

hogy a soroló döntési kritériumok szerinti pontozásos értékelés, illetve a rangsorolás 

elvégezhető legyen. A változatértékelés jelen formájánál a változatokat a beruházási 

költségeik nagysága, a társadalmi hatásaik, környezeti hatásuk, a kockázatuk, és a 

fenntarthatóságuk szerint értékeltük. Ezeknek az értékelési szempontoknak a konkrét tartalmi 

meghatározása során az indikátorokkal szemben támasztott követelményeket kell figyelembe 

venni (lásd: SMART indikátorok). 

Az indikátorok a mért tényezőre jellemzően (Specific), legyenek mérhetőek (Measurable), 

rendelkezésre állók (Available), relevánsak, lényegesek (Relevant), és időszerűek (Time). 

Ezen túlmenően fontos szempont még a megbízhatóság (dokumentáltság), valamint az is, 

hogy kellő mértékben legyenek érzékenyek a beavatkozás eredményeire. 

A pontozásos értékelés fontos módszertani kérdése a pontértékek kialakítása. Az egyes 

változatokra adott pontértékeknek, pontszámoknak ki kell fejezni a projektváltozatok 

értékmérői közötti relatív különbségeket.  

A pontozásos értékelés egyik tényezője az adott értékelési szempontra adott pontérték, a 

másik pedig az a súlyszám, amely kifejezi az adott szempont fontosságát a projekt 

megvalósíthatóságát illetően. Egyes szempontokat – mint például a beruházási költséget - 

közvetlenül pénzértékük alapján, másokat naturális, fizikailag mérhető egységei alapján 

adhatunk meg. Vannak azonban a több szempontú értékelésnek olyan elemei is, amelyekhez 

nem tudunk diszkrét értékeket rendelni, és csupán egy ordinális skálán meghatározott kicsi, 

közepes, nagy kategóriákba sorolhatóak. Az így kapott pontértéket ezt követően korrigáljuk a 

súlyszámaikkal. 

A súlyszámoknak nem csupán a főbb értékelési szempontok szerint, hanem azon belül 

komponensenként is tükrözni kell a projekt megvalósíthatóságára gyakorolt hatásaikat, a 

projektváltozatok különbözőségét. A súlyszámokat az egységes értékelés elősegítése 
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érdekében a megvalósíthatósági útmutatókban teszik közzé. A változatok elemzésére 

leggyakrabban az alábbi szempontok figyelembe vételével kerül sor:  

 Pénzügyi-gazdasági szempontok: a költség-hatékonysági elemzéshez hasonlóan kerülnek 

elemzésre a változatok költségei. Az értékelés során a projekt költségének nagysága csupán 

egy szempont a változatelemzés kritériumrendszerében. A projektköltség súlyszáma a ponto-

zásos rendszerben azonban arra utal, hogy a költségek összegének alakulása meghatározó a 

projektértékelés szempontjából. 

A mintaprojekt adatai alapján a beruházási költségre kapott pontértékek a 6. táblázatban 

közölteknek megfelelően alakulnak. A táblázat adatai azt mutatják, hogy a beruházási 

változatok költségei között jelentős nagyságú eltérés tapasztalható. A „C” – változat 

beruházási költsége a legmagasabb. A beruházási költségek becslésére a műszaki 

dokumentációk alapján megközelítő pontossággal került sor, nem került tisztázásra a 

kivitelezési idő, valamint a beruházás ütemezése sem. A pontozásos értékelésnek azt kell 

kifejezni, hogy az értékelés során az alacsonyabb költségű változatot preferáljuk. A számítás 

során az első lépésben átlagoljuk a változatok beruházási költségeit, ezután a változatok 

költségeihez viszonyítjuk az átlagokat, végül a súlyszámmal szorozzuk. Az alkalmazott 100-

as értékű súlyszám kiemeli a szempont gazdasági súlyát.        

A 6. táblázatban szereplő adatok alapján a beruházási költségek pontszámai az alábbi 

algoritmus alapján kerültek kiszámításra:   

  

„A”  = [(13500+15000+22500)/3] / (13500) * 100 = 126,9 

„B”  = [(13500+15000+22500)/3] / (15000) * 100 = 113,3 

„C”  = [(13500+15000+22500)/3] /  (22500) * 100 = 75,6 

 

A több szempontú értékelést tovább finomíthatjuk, ha kiemelünk a költségek közül olyan 

költségcsoportokat, amelyek jelentősen befolyásolhatják a változatok megvalósíthatóságának 

a megítélését. Az így kiemelt költségcsoportokra a jelentőségüknek megfelelő súlyszámok 

kerülhetnek meghatározásra. 

 

Társadalmi hatások: Az értékelési szempontok e csoportjában a változatok környezeti 

tényezőinek az értékelésére kerül sor. Bizonyos projektek esetén a természeti környezeti 

hatások a meghatározóak, míg mások esetében a társadalmi környezeti hatásokat, a társadalmi 

környezetbe ágyazottságot értékeljük.  

Az egyes környezeti hatásokat elemenként kell a több szempontú értékelésbe bevonni. A ha-

tások, a beavatkozás hatékonyságának értékelése során azt kell vizsgálni, hogy az adott pro-

jektváltozat esetében milyen mértékű változások következnek be az egyes hatásokat illetően, 

a projektcél elérése érdekében.  

A változatok pontértékének meghatározásához a megvalósíthatósági tanulmányok útmutatói-

ban közölt segédtáblázatok lehetnek segítségünkre. A hatékonyságot az egyes környezeti ha-

tás-indikátorok kezdő és célértékének különbségéből lehet levezetni. A hatékonyságot a vál-

tozás nagysága alapján értékeljük. Ebben az esetben is meg kell említeni, hogy az értékelés 

során a változatok sorrendje a lényeges.  

A „B3 -Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése” mintaprojekt esetében a 8. 

táblázatban tüntettük fel a környezeti hatásokkal kapcsolatos indikátorokat. Ezek az 

indikátorok mutatják a projekt nélküli állapotnak megfelelő kezdő értékek, valamint a 

projektváltozat megvalósításával várható célértékeket. A pontozásos értékelés lényege, hogy  
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8. táblázat: A projektváltozatok környezeti hatékonysága 

B3 -Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Kiindulási 

érték  

Célérték 

"A" 

Célérték 

"B" 

Célérték 

"C"  

Változás 

"A" 

Változás 

"B" 

Változás 

"C"  

Környezetbarát 

pultokon 

értékesített 

termékek forgalma 

E Ft/év 8500 12500 11600 22682 4000 3100 14182 

Nyitva tartott órák 

száma (bio- piac) 
Óra/hét 40 40 56 84 0 16 44 

Létrehozott 

klaszterekhez, 

szervezetekhez 

csatlakozottak 

száma 

db 2 5 8 7 3 6 5 

Minősített 

termékek száma 
db 15 22 31 35 7 16 20 

Hatékonyság 

pontszáma 
                

 

Megnevezés Pont "A" Pont "B" Pont "C" 

Környezetbarát pultokon értékesített 

termékek forgalma 
0,28 0,22 1,00 

Nyitva tartott órák száma 0,00 0,36 1,00 

Létrehozott klaszterekhez, szervezetekhez 

csatlakozottak száma 
0,50 1,00 0,83 

Minősített termékek száma 0,35 0,80 1,00 

Hatékonyság pontszáma 0,28 0,60 0,96 

Forrás: szerző saját munkája 

 

A 8. táblázatból látható, hogy a projektek megvalósításával a környezetbarát pultokon 

értékesített termékek volumenének célértéke a kiindulási értékhez képest jelentősen 

emelkedett, a legnagyobb volument és változást is a „C” – változattal értük el. A kezdeti 8500 

E Ft értékről a „C” projektváltozat esetén + 14,182 E Ft-al több organikus termék került 

forgalomba. 

A változatok pontszámai az alábbiak szerint alakulnak: 

Számítás módja :                                                  

A - változat = 12500 E Ft - 8500 E Ft = 4000 E Ft, 

a „C” változat értéke (14182 E Ft) alapján arányosítva 4000 E Ft /14182 E Ft = 0,28 

B - változat = 11600 E Ft - 8500 E Ft = 3100 E Ft, 

a „C” változat értéke alapján arányosítva 3100 E Ft /14182 E Ft = 0,22 

C - változat = 22682 E Ft - 8500 E Ft= 14182 E Ft,  

a „C” változat értéke alapján arányosítva 14182 E Ft /14182 E Ft = 1,0 
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A nyitvatartási idő változása szempontjából a „C” változat, a létrehozott klaszterhez 

csatlakozottak számát illetően a „B” változat, míg a minősített termékek számát illetően 

ugyancsak a „C” változat bizonyult a leghatékonyabbnak. A hatékonysági pontszámok 

projektváltozatonkénti összes pontszámának alakulása a részszempontok átlagolásával 

kapható meg: 

„A” -változat   =  (0,28+0,00+0,50+0,35)/4 = 0,283 pont 

„B” -változat   =  (0,22+0,36+1,00+0,80)/4 = 0,595 pont 

„C” -változat   =  (1,00+1,00+0,83+1,00)/4 = 0,956 pont. 

 

A változatértékelés eredménytáblázatában a fenti pontszámok 100-as súlyozással kerültek 

összevontan kimutatásra, mint környezeti hatékonysági pontszámok. 

 

A változat értékelés során a fenti mintaprojekt céljának megfelelő releváns környezeti 

indikátor a projekt célcsoportjainak elérhetőségében beállt változás. A pontozás során ki kell 

mutatni, hogy a célcsoport mekkora hányada, és milyen aktivitás mellett érhető el a 

fenntartási időszak végéig a projekthez kapcsolódó kampányüzenetekkel rövid illetve hosszú 

távon. Vizsgálni kell azt is, hogy mekkora célcsoport és milyen gyakorisággal használja fel a 

projektváltozatok eredményeit aktív- illetve passzív részvétellel. A megvalósíthatósági 

útmutató az alábbi elérhetőségi módokat, csoportokat különbözteti meg az adott mintaprojekt 

esetében:  
 

 Rövidtávú elérés passzív részvétellel: személyenként 1-5 passzív találkozás a minta-

projekthez kapcsolódó kampányüzenettel (egy személy többször is számolható, ha 

többször találkozik az üzenettel). 

 Hosszú távú elérés passzív részvétellel: személyenként hatnál több passzív találkozás 

a mintaprojekthez kapcsolódó kampányüzenettel (egy személy többször is számolha-

tó, ha többször találkozik az üzenettel). 

 Rövidtávú elérés aktív részvétellel: a mintaprojekt felhasználóinak száma (tehát egy 

személy csak egyszer számolható). feltéve, hogy a résztvevő legfeljebb 5-ször hasz-

nálja fel a mintaprojekt eredményét. 

 Hosszú távú elérés aktív részvétellel: a mintaprojekt felhasználóinak száma (tehát 

egy személy csak egyszer számolható). feltéve, hogy a résztvevő legalább 6-szor 

használja fel a mintaprojekt eredményét. 
 

A 9. táblázatot a pályázati útmutató szerint a célcsoportok típusának megfelelően kell 

kitölteni, majd azok összegzése alapján az összes elérést is be kell mutatni célcsoport típusától 

függetlenül. Az értékelés arra ad választ, hogy milyen mértékben változott a célcsoport 

kommunikáció iránti fogadókészsége, valamint annak környezeti tudatossága az egyes 

projektváltozatok esetében. 
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9. táblázat: A célcsoportok elérése projektváltozatonként 

 

Az elérés típusa 

(indikátor neve) 

Fizikai megvalósítás/ 

Kommunikáció 

Célcsoport elérés mértéke, 

ezer fő 

Rövid idő /  

Passzív részvétel 
Kommunikáció „A”= 2 

Hosszú idő / 

Passzív részvétel 
Kommunikáció „B”= 2 

Rövid idő /  

Aktív részvétel 
Fizikai megvalósítás „A”=3; „C”=1 

Hosszú idő / 

 Aktív részvétel 
Fizikai megvalósítás „C”=1 

Forrás: NFÜ, MT 2009 útmutató alapján 

 

Üzemeltetési, szervezeti, intézményi, és piaci kockázatok: a több szempontú elemzés során 

ennél a szempontnál azt vizsgálják, hogy milyen potenciális veszélyforrások akadályozhatják 

a projekt sikerét. A legfontosabb kockázati tényezőket illetően össze kell hasonlítani a pro-

jektváltozatok kockázatát. Azokat a tényezőket kell elsősorban figyelembe venni, amelyek 

hosszú távon meghatározzák a beruházás gazdaságosságát és megtérülését. A veszélyforrások, 

mint kockázati okok a projektek vonatkozásában eltérő mértékben fejtik ki a hatásaikat. Jelle-

gük szerint lehetnek piaci, pénzügyi kockázatok, természeti, éghajlati kockázatok, műszaki, 

vagy akár emberi tényezőknek tulajdonítható kockázatok.  

A kockázati tényezők közül azok jelentik a legnagyobb kockázatot, melyek kockázatmentes 

körülmények között is jelentős hatással vannak a projekt eredményességére, és ezekre a 

tényezőkre fokozottan érzékenyek. Elemezni kell azt is, hogy a szervezeti feltételek, 

szerződéses, illetve a jogi háttér mennyire alkalmas a változat megvalósítására, a kockázatok 

jelentősek-e, illetve ha igen, lehet-e azokat megfelelően kezelni.  

 

A kockázatok értékelése során 3-as skála alapján jellemezzük a változatokat, melyben a 3. 

érték a legkisebb kockázatú változat. A változatértékelés során a piaci kockázatok 30-as, az 

üzemeltetési kockázatok 20-as, a szervezeti kockázatokat 5-ös súlyszámmal súlyoztuk. A 

kockázatértékelés eredményét a több szempontú értékelés eredménytáblázatában (10. 

táblázat) tüntettük fel. Ahogy ez a táblázat adatiból látható, a kockázatok jelentősen 

befolyásolják a változatok rangsorát, és a sorrend stabilitását egyaránt. 

Pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság: E szempontok esetében azt kell vizsgálni, 

hogy a beruházás és a működés során rendelkezésre álló források milyen mértékben elegen-

dőek a projekt finanszírozására. Azt kell tehát elemezni, hogy rendelkezésre állnak-e a projekt 

tárgyi-műszaki összetételének megfelelő beruházási források, valamint finanszírozhatóak-e a 

működés kiadásai a működés bevételeiből. A hatékonyságvizsgálattal azt elemeztük, hogy a 

projekt hasznai arányban állnak-e a létesítés költségeivel. A fenntarthatóság vizsgálatának fő 

kérdése, hogy lesz-e elegendő pénz minden időszakban annak működtetéshez.  Lesz-e elegen-

dő belső forrásképződés, vagy ha nem, akkor fennáll-e a külső forrásbevonás lehetősége. A 

referencia időszak alatti fenntarthatóság akkor elfogadott, ha a kiadások és bevételek halmo-

zott egyenlege (jelenértéke) minden időszakban pozitív.  
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A fenntarthatóság értékelésének szempontjait a megvalósíthatósági tanulmányok útmutatójá-

ban teszik közzé. Adott esetben a változatelemzés során a társadalmi-, környezeti fenntartha-

tóság szempontjai kerülhetnek előtérbe. Ahogy ez már korábban említésre került, a  
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10. táblázat: A projektváltozatok összehasonlítása több szempontú értékeléssel 

 

Megnevezés 
Mérték-

egység 
„A „ „B „ „C „ Súly „A „ „B „ „C „ 

I. Pénzügyi-gazdasági szempontok 
 

Érték Érték Érték 
 

Pont Pont Pont 

Beruházási költség nagysága, E Ft E Ft 13500 15000 22500 100 125,9 113,33 75,55 

Pénzügyi-gazdasági pontok összesen 
     

126 113 76 

II. Társadalmi hatások 
        

Környezeti hatékonyság Pont 0,28 0,60 0,96 100 28 60 96 

Rövid idő/ passzív részvétel célcsoportméret (elérés) Ezer fő 2 
  

1 1 
  

Hosszú idő/ passzív részvétel célcsoportméret (elérés) Ezer fő 
 

2 
 

5 
 

5 
 

Rövid idő/ aktív részvétel célcsoportméret (elérés) Ezer fő 3 
 

1 20 20 
 

7 

Hosszú idő/ aktív részvétel elért célcsoportméret (elérés) Ezer fő 
  

1 100 
  

100 

Társadalmi hatások összesen 
     

49 65 203 

III. Kockázatok (1=legnagyobb kockázatú változat, 3 =  legkisebb kockázatú változat. 

Üzemeltetési kockázatok Pont 1 3 2 10 10 30 20 

Szervezeti kockázatok Pont 3 2 1 5 15 10 5 

Piaci kockázatok Pont 2 1 3 30 60 30 90 

Kockázatok összesen 
     

85 70 115 

IV. Fenntarthatóság (3= leginkább fenntartható változat, 1= legkevésbé fenntartható változat) 

A fenntarthatóság mértéke, teljessége Pont 3 2 1 20 60 40 20 

Fenntarthatóság összesen 
     

60 40 20 

 Összes pontszám  
     

320 288 414 

      

„A „ „B „ „C „ 

        Forrás: saját szerkesztés 
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megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásának egyik lényeges eleme, hogy képesek le-

gyünk alternatívákban gondolkodni, a változatok közül a legmegfelelőbbet kiválasztani. En-

nek érdekében meg kell fogalmazni a kitűzött cél szempontjából szóba jöhető megoldásokat, 

változatokat. A fejlesztési változatok összeállítása, kidolgozása során mindig azt kell szem 

előtt tartani, hogy azokból ne maradjon ki egyetlen olyan információ sem, amely a kritériu-

mok szerinti értékelést lehetővé teszi. A lehetséges változatokat a megadott elemzési szem-

pontok szerint kell értékelni, és azok alapján választjuk ki a megvalósításra, illetőleg a további 

részletes elemzésre alkalmas változatot.  

 

4.4. A projektváltozat pénzügyi elemzése 

 

Az Európai Unió az általa folyósított támogatások feltételeit a támogatást igénylő szervezetek 

kategorizálását követően határozza meg. A pénzügyi elemzés célját és részleteit alapvetően 

annak megfelelően írja elő, hogy a támogatást igénylő fejlesztés az EU általános támogatási 

szabályai szempontjából milyen kategóriába esik. A tevékenységek előírt pénzügyi vizsgálatát 

a támogatás mértékének megállapítása szempontjából a 18. ábrán látható algoritmus szemlél-

teti.  

 

 

 

 18. ábra: Az EU által finanszírozott projektek kategorizálása az igénylő szervezet jelle-

ge, a fejlesztési célja, valamint a projekt megvalósítási költsége alapján 

Forrás: NFÜ útmutató, 2009 
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A pályázati kiírásban szereplő pályázati útmutató rendelkezik arról, hogy mely tevékenységek 

támogatása eshet nemzeti támogatás hatálya alá, milyen jogcímen engedélyezett annak támo-

gatása, mekkora a támogatás mértéke. Az igényelhető támogatás számszerűsítése során az 

adott tevékenységre (projekt összetevőre) meghatározott mértékkel kell számolni. 

A pénzügyi elemzés részletezettségét tehát a tevékenység 18. ábrában szereplő besorolása 

dönti el annak megfelelően, hogy nagy projektnek minősül-e, hogy vállalkozási vagy közcélú 

tevékenységről van-e szó, illetve annak megfelelően, hogy egy jövedelemtermelő közcélú 

fejlesztés működési pénzárama biztosítja-e annak megtérülését. 

 

4.4.1 A pénzügyi elemzés célja, módszertani kérdései 

A megvalósíthatóság pénzügyi megítélése során a kiválasztott projektváltozat cash-flow-jának 

becslésével kerül sor a projekt pénzügyi teljesítmény mutatóinak az elemzésére. A pénzügyi 

elemzés során végső soron a fejlesztés hatékonyságát, fenntarthatóságát vizsgáljuk. Többek 

között arra keresünk választ, hogy a beruházások eleget tesznek-e azoknak a hatékonysági 

követelményeknek, amelyek alapján a projektjavaslat támogathatóvá válik, illetve az adott 

referencia időszak alatt a bevételei, ill. a fizetett költség megtakarításai fedezik-e a folyamatos 

működés kiadásait.  

Az EU a támogatások elbírálása során dinamikus beruházás hatékonysági mutatók alakulása 

alapján ítéli meg a fejleszteni kívánt tevékenység támogathatóságát. A dinamikus mutatók 

alkalmazását az teszi szükségessé, hogy a projektek egyszeri ráfordításai rendszerint csak 

hosszabb használati idő alatt térülnek meg, miközben számos tényező miatt változik a jövő-

beni pénzáramok jelenbeli értéke.  

Pénzügyi tanulmányik során megismertek az időpreferencia lényegét, mely szerint a különbö-

ző időszakokban rendelkezésre álló pénzeszközöket különneműeknek kell tekintenünk, és egy 

jelenbeli gazdasági mennyiséget mindig többre értékelünk, mint egy ugyanakkora jövőbeli 

mennyiséget.  

Ahogy ez ismert, a dinamikus mutatók fő jellegzetessége tehát, hogy figyelembe veszik a 

pénz időértékét, és jelenérték-számításokon alapulnak. 

A mutatók közül nettó jelenérték (NPV, Net Present Value), amely azt mutatja meg, hogy 

mekkora összeghez jutunk, ha a beruházás élettartama alatt képződő pénzáramlások diszkon-

tált összegéből levonjuk a beruházás kezdő pénzáramát (Co). 

 

                                        NPV =  - C0 +                                                                   

 

 

, amelyből C1, C2 … Cn a jövőben képződő pénzáramok, az „r” a diszkontráta, az „n” pedig az 

időszakok száma. 

 

Amennyiben az NPV negatív, az adott időszak alatt a beruházás a pozitív működési 

pénzáramából nem térül meg. Amennyiben az NPV=0, a beruházás éppen megtérül, mivel a 

jövőbeni pénzáramok jelenértékének összege azonos a kezdő pénzáram értékével. Ez egyszeri 

megtérülést jelent, ezért több beruházási alternatíva összehasonlításakor a magasabb nettó 

jelenértékkel bírót, ill. a 0-nál nagyobb NPV-jű változatot érdemes választani. 

A nettó jelenérték közgazdasági tartalma attól függően változik, hogy a pénzáramokba milyen 

tartalommal szerepelnek a kiadások, ill. bevételek. Ennek megfelelően, amennyiben a 

projektgazdánál felmerülő pénzáramokat vesszük figyelembe, a pénzügyi nettó jelenértékről 

beszélünk (FNPV, Financial Net Present Value). Amennyiben a projektgazdán kívüli 
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hasznokkal és költségekkel is számolunk, abban az esetben pedig gazdasági nettó 

jelenértékről van szó (ENPV, Economical Net Present Value). Ez utóbbit a gazdasági költség-

haszon elemzésnél használjuk, amely módszerre a későbbiekben még visszatérünk. 

Az FNPV, azaz a pénzügyi nettó jelenérték tehát azt fejezi ki, hogy a beruházás megtérül-e a 

jövőbeni pénzáramából, és a megtérülési számítást két változatra kell elkészíteni. A mutatók, 

illetve az egyes pénzügyi kategóriák gazdasági tartalma a 11. táblázatban található. 

 

11. táblázat: Az FNPV mutatók, a DNR, valamint a fenntarthatóság számításának 

gazdasági tartalma, elemei 

 

Megnevezés 
FNPV 

(C) 

FNPV 

(K) 

Pénzügyi 

fenn-

tartható-

ság 

DNR 

Összes beruházási költség - nem - - 

Földvásárlás - nem - - 

Építés - nem - - 

Gépek és gépi berendezések - nem - - 

Licenc, szabadalom - nem - - 

Egyéb előkészítési költségek - nem - - 

Működő tőke változása (+) - nem (+) - (+) - 

Maradványérték + + ha real. + 

Összes működési költség - - - - 
Anyag - - - - 

Munka - - - - 

Energia - - - - 

Karbantartás - - - - 

Pótlás - - - - 

Adminisztrációs költségek - - - - 

Egyéb pénzkiáramlás - - - - 

Kamat nem  - - nem  

Hiteltörlesztés nem  - - - 

Vissza nem igény. adók - - - - 

Összes működési bevétel     

Output  „A” + + + + 

Output „B” + + + + 

Finanszírozási forrás     

Közösségi (EU) hozzájárulás nem  nem  + nem  

Nemzeti hozzájárulás nem  - + nem  

Nemzeti magán tőke nem  - + nem  

Hitelek nem  - + nem  

Forrás: ROP általános CBA útmutató, 2009 

 

A 11. táblázatból látható, hogy az egyes mutatókhoz, illetve az elemzési célokhoz kapcsolódó 

pénzáramok számszerűsítése során melyeket, és milyen előjellel kell figyelembe venni. A 

táblázatban a (+) előjellel jelölt elemek pénzbeáramlást, a (-) előjellel jelölt elemek pénzki-

áramlást jelentenek, a „nem” az adott tétel mellőzését jelenti, az adott mutató kiszámítását 

szolgáló cash flow-ban nem kell figyelembe venni. A projektek a bevételek, illetve a kiadások 

időbeliségét, és egyenlegét tekintve bizonyos jellegzetességeket, karaktert mutatnak, a 

pénzáramok karakterét illetően kétféle beruházást szokás megkülönböztetni: 
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 konvencionális beruházás: olyan beruházás, amely egy kezdő pénzáramlást követően az 

élettartam során pozitív nettó pénzáramlásokat eredményez. 

 nem konvencionális beruházás: olyan beruházás, amely egy kezdő pénzáramlást követően 

az élettartam során különböző előjelű pénzáramlásokat eredményez. 

A maradványérték a tárgyi eszköz nettó, azaz értékcsökkenéssel csökkentett értékét mutatja a 

vizsgált időszak végén. A piaci értéknek megfelelő maradványérték azonban magasabb is 

lehet a beruházás új értékénél. Gondoljunk csak arra, hogy például a földterületek igénybevé-

telével megvalósult fejlesztések esetén a földterülettel kapcsolatosan nem számolunk el érték-

csökkenést, sőt a fekvéséből, elhelyezkedéséből következően az értéke növekszik.  Ez a pénz-

forgalmi szemléleten alapuló vizsgálatok során nem jelent problémát – annak elveivel sem 

ellentétes, - így a végső pozitív pénzáram nagyságát jelentősen megemelheti. Az ilyen típusú 

projektek sikerét éppen ezek a sajátosságok magyarázzák, mint ahogy néhány jó adottságú 

golfpálya esetén is megfigyelhető. Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy a maradványértéket 

csak akkor számoljuk el költségcsökkentő tételként, illetve pénzbeáramlásként, ha a referen-

cia időszak végén pénzügyileg ténylegesen realizálható annak értéke.  

Azt is látni kell, hogy a fejlesztések - a hosszú élettartamuk következtében - pénzáramainak 

számszerűsítése nagyfokú bizonytalansággal terhelt. Így például nehézséget okoz egy 15-30 

éves időszak működési pénzáramának a becslése, de ugyanez mondható el a projekt marad-

ványértékét illetően is.  

Azt is megállapítható, hogy a beruházási költség megtérülésének (FNPV/C) számítása során 

– a számítás módszeréből adódóan, - a finanszírozási forrás és annak összetétele nem rele-

váns. Ugyanez vonatkozik a DNR számítására is.  

A tőkemegtérülés (FNPV/K) számítása során viszont éppen a finanszírozási források - mint 

tőkeelemek – szerepelnek. Ezek a számítások az EU hozzájárulás összegét figyelmen kívül 

hagyják, és a nemzeti saját tőkét veszik alapul. A 11. táblázat szerint ebbe bele tartozik az 

önerő, az idegen források közül pedig a hitel, és a nemzeti hozzájárulás is.  Ezek után tekint-

sük át a megvalósíthatósági tanulmányban előírt mutatókat és elemzési célokat:  

1. Teljes beruházási költség pénzügyi megtérülése (FNPV/C, Financial Net Present 

Value of Investment): a mutató számítása lehetséges a teljes beruházási költség figye-

lembevételével, amely során a projekt összes beruházási költségét jelenértéken viszonyít-

juk a működésből származó jövőbeli nettó bevételéhez. A nettó bevétel alatt a működés-

ből származó pénzügyi bevételek, a maradványérték, valamint a működéshez kapcsolódó 

pótlási és karbantartási kiadások különbségét értjük jelenértéken számolva. A finanszí-

rozási hiány számítása is ennek figyelembe vételével készül azzal az eltéréssel, hogy 

annak számszerűsítése során a hiteltörlesztést is pénzkiáramlásként kezeljük.  

A finanszírozási hiány azt mutatja meg, hogy a beruházási költség mekkora hánya-

da nem fedezhető – az adott pénzügyi diszkontráta által meghatározott megtérüléssel 

- a projekt jövőbeli nettó bevételeiből (DNR). Számítására később visszatérünk. 

2. A befektetett tőke pénzügyi megtérülése (FNPV/K, Financial Net Present Value of Equ-

ity): a megtérülés számítás az EU támogatással és a hitellel csökkentett beruházási 

költségre, azaz a befektetett tőkére vonatkozik. A pénzügyi bevételeket a működésből 

származó bevétel és a maradványérték jelenti, míg a befektetett saját tőkét a nemzeti 

hozzájárulás, nemzeti magántőke, a hitelek jelentik. A működési költségek között 

pedig megjelenik kiadásként a hiteltörlesztés, és a kamatfizetés. A mutató alapján 

következtethetünk arra is, hogy a közösségi hozzájárulás nélkül a projektgazda szint-

jén megtérül-e az adott beruházás. 

 

3. Pénzügyi fenntarthatóság: a pénzügyi elemzésben kerül bemutatásra a projekt pénz-

ügyi fenntarthatósága, ami annak vizsgálatát jelenti, hogy az elemzési időszakban 

elegendő pénzügyi forrás áll-e rendelkezésre annak érdekében, hogy a fejlesztés által 
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elért eredményeket pénzügyileg fenn lehessen tartani. A pénzügyi fenntarthatóság fel-

tételét akkor elégíti ki a projekt, ha annak pénzárama, illetve annak kumulált összege 

a vizsgált referencia időszak valamennyi időszakában pozitív, azaz finanszírozható. A 

11. táblázat alapján látható, hogy a pénzbeáramlások a működés bevételei, - beleértve 

a maradványérték realizálható bevételét, valamint a finanszírozási források, a pénzki-

áramlások pedig a beruházási-, valamint a működési költségek. Ez utóbbiakat szoká-

sos módon az üzemeltetési-, a karbantartási-, és a pótlási költségek csoportjaiba sorol-

juk. 

 

4. Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR, Discounted Net Revenue) 

A diszkontált nettó pénzügyi bevétel az EU módszertani útmutatói szerint a projekt 

beruházási-, és működési költségeinek, valamint a bevételek és a maradványérték kü-

lönbségeinek a jelenértéke, ami egyben a finanszírozási hiány megállapításának az 

alapját képezi.  

A fentieken túl az alábbi pénzügyi mutatók alkalmazását is előírhatják a megvalósíthatósági 

útmutatók módszertani leírásai:  

 

 Belső megtérülési kamatláb számítás (IRR, Internal Rate of Return): a belső 

megtérülési ráta az a diszkontráta, amely alkalmazása esetén a beruházás nettó je-

lenértéke nulla. A beruházási változatok közül a magasabb, illetve a piaci kamat-

lábnál nagyobb IRR értékű változatot választjuk. Az EU-s támogatások egyik kri-

tériumaként írják elő azt, hogy a támogatás feltételeként a belső megtérülési ka-

matlábnak alacsonyabbnak kell lenni az adott referencia kamatlábnál. A megvaló-

síthatósági tanulmányok pénzügyi elemzéseiben két típusával találkozunk. A nettó 

jelenértékhez hasonlóan, annak megfelelő kétféle mutatójával.  

 
 Hozam-költség mutatók (BCR1 és BCR2): arra adnak választ, hogy a beruházás 

egyszeri ráfordításának vagy az egyszeri és folyamatos ráfordítás együttes össze-

gének diszkontált értéke hogyan térül meg a beruházással elérhető haszon diszkon-

tált értékéből. Alapvetően azok a beruházások fogadhatóak el, ahol BCR1,2  >1, 

illetve több projektváltozat közül azt érdemes választani, melyenél BCR1,2   

mutatója a legmagasabb. 

 

           BCR1  = PV(r) / [ PV(c) + PV(i)]    

BCR2  = [ PV(r) – PV(c) ] / PV(i) 

 

  ahol: 

 

PV(r) = beruházás bevételeinek jelenértéke, 

PV(c) = folyamatos ráfordítások jelenértéke, 

PV(i) = egyszeri ráfordítások jelenértéke. 

 

A mutatók mindegyike összefüggést mutat a nettó jelenérték mutatójával, 

amennyiben: 

BCR1,2  > 1   NPV  > 0; 

            BCR1,2  = 1   NPV  = 0; 

                              BCR1,2  < 1   NPV < 0; nem érdemes megvalósítani. 
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4.4.2.A projektjavaslatok pénzügyi elemzésének elvei, folyamata 

 

A pénzügyi elemzés gyakorlatilag a beruházás pénzáramait bemutató táblázatok összeállításá-

ból és azok szöveges értékeléséből áll. Ennek során számszerűsíteni kell a beruházási költsé-

gek nagyságát, a működési költségeket (üzemeltetés, fenntartás, pótlás), a bevételeket, a fi-

nanszírozás forrásait és a kumulált nettó pénzáramot.  

A megvalósíthatósági útmutatók mellékleteként a legtöbb esetben táblázatkezelő programok 

segítségével futtatható modellek segítik az elemzőt a megvalósíthatóságot, támogathatóság 

igazolását biztosító elemzések végrehajtásában.  

A pénzügyi elemzés egymással összefüggő tételei az alábbiak: 

 az összes beruházási költség meghatározása, 

 a működési költségek és a bevétel számszerűsítése, 

 a fejlesztési különbözet számszerűsítése, 

 a szükséges finanszírozási források meghatározása, 

 a beruházás hatékonyságának vizsgálata, a beruházási költség, valamint a tőke pénz-

ügyi megtérülésének számítása: FNPV/C, FNPV/K (ezeken túl szükség szerint a BCR-

mutatók kidolgozása), 

 a beruházás hatékonyságának vizsgálata, a pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR/C) a 

beruházási költségre, valamint a saját tőkére (FRR/K) vonatkozó megállapításával,  

 pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata, valamint a 

 a támogatás mértékének megállapítása (DNR). 

 

Az általános forgalmi adó (ÁFA) figyelembe vétele 

Az ÁFA- val kapcsolatban tudjuk, hogy a végső felhasználónál megjelenő, illetve egy hozzá-

adott érték típusú adóról van szó.  

A pénzügyi elemzésekben attól függően kell szerepeltetni az ÁFA-t, hogy a vizsgált szereplő 

– legyen az a beruházó, a működtető-fenntartó, illetve ezen feladatok finanszírozásért felelős 

szereplő -, jogosult-e az ÁFA visszaigénylésére. A projektgazdánál jelentkező adófizetési 

kötelezettség esetén a beruházó ÁFA státuszától függően a beruházásnál használt inputok 

adója visszaigényelhető. Ha a projekt kedvezményezettje (a beruházó) visszaigényelheti az 

ÁFA-t, akkor az adó számára nem jelent költséget, a pénzügyi kimutatásokban is csak mint 

átfutó tétel szerepel, így az a pénzügyi elemzésnek sem része. 

Amennyiben a projekt kedvezményezettje a beruházás egyes elemeire az ÁFA- t nem igé-

nyelheti vissza, ebben az esetben lehetősége van a beruházási költség ÁFA- ját szerepeltetni a 

beruházás összes költségei között. Az ÁFA költségkénti elszámolhatóságára vonatkozóan a 

pályázati kiírás és útmutató szerint kell eljárni. (A későbbiekben látni fogjuk, hogy a fentiek 

alapján a finanszírozási hiány számításába sem számolható bele az ÁFA.)  

Az ÁFA figyelembe vételéről elmondottakat érvényesnek kell tekinteni a beruházási költségek-

hez hasonlóan az üzemeltetési és karbantartási költségek, valamint a bevételek estében egya-

ránt. 

Ennek megfelelően az ÁFA nem szerepelhet az elemzésben, ha a működtető-fenntartó ÁFA 

visszaigénylő, de szerepelnie kell az elemzésben, ha a működtető-fenntartó nem igényelheti 

vissza az ÁFA-t. A bevételeknél a költségekhez hasonlóan, a működtetés szempontjából az 

ÁFA nélküli nettó bevétel jelenik csak meg, hiszen az ÁFA-t be kell fizetni, így a működési 

bevételben nettó összegnek kell szerepelnie.  
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A pénzügyi vizsgálatok egyes típusainál - a közszolgáltató projektek esetén - vizsgálni kell a 

szolgáltatást igénybe vevők teherviselő képességét is. Ezeknél az elemzéseknél, amennyiben a 

fogyasztó nem ÁFA visszaigénylő (pl. lakosság), akkor a bruttó összeget, a tényleges fizetési 

teherként jelentkező, ÁFA- val növelt díjak összegét kell figyelembe venni. 

A 12. táblázat adatai alapján látható, hogy beruházási elemenként kell megállapítani annak 

nettó, és bruttó költségét, az ÁFA – státuszát, a projekt összes elszámolható költségét, vala-

mint összes költségét. A beruházási költségek számbavétele során hasonló részletességgel kell 

becsülni a projekt el nem számolható költségeit is. Fontos annak hangsúlyozása, hogy a támo-

gatási lehetőség csak az elszámolható költségekre vonatkozik. 

 

12. táblázat: Az általános forgalmi adó felszámítása beruházási elemenként 

 

So
rs

zá
m

 

Beruházási elem 
Nettó ár 

M Ft 

ÁFA 
kulcs 

 
 % 

Számí
-tott 
ÁfA 

 M Ft 

Bruttó 
ár 

 M FT 

Kedvezménye-
zett ÁFA státu-

sza 

Nettó 
elszámol-

ható 
költség 

M Ft 

NEM 
visszaigé-
nyelhető 

ÁFÁ. 
(elszámol-
ható költ-

ségre) 
 M Ft 

Összes 
elszámol-

ható 
költség 

M Ft 

Összes 
bruttó 
költség  

M Ft 

1 
Projekt előkészí-
tés 

3400 27 918 4318 
ÁFA vissza-
igénylő 

3400 149 3549 4318 

2 Ingatlanvásárlás 500 27 135 635 
ÁFA vissza-
igénylő 

500 0 500 635 

3 
Projektme-
nedzsment 

160 27 43 203 
Nem ÁFA 
visszaigénylő 

160 0 160 203 

4 
Szakmai szolgál-
tatások 

400 0 0 400 
ÁFA vissza-
igénylő 

400 0 400 400 

5         … … … … … … … … … … 

n Összesen 26060   32988  200 149 26209 32988 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A beruházási költségeket változatlan áron a tervezői költségbecslés alapján határozzuk meg, 

amelyek a műszaki alapadatok, valamint a vonatkozó egységárak felhasználásával kerülnek 

számszerűsítésre. 

Az egyes beruházási elemek mennyiségének és fajlagos költségének szorzataként adódik az 

adott beruházási elem teljes beruházási költsége.  

A 12. táblázat adatai nem tartalmazzák az összes beruházási elemet, de megállapítható, hogy 

a beruházási költség bruttó összege ennek megfelelően 32.988 M Ft, amelynek a támogatás 

szempontjából a pénzügyi elemzés során figyelembe vehető hányada 26.209 M Ft. A további 

elemzések során e költséget tekintjük az összes elszámolható beruházási költségnek. 

 

Az elszámolható költségek felmerülésének évenkénti nagysága döntően befolyásolja a projekt 

dinamikus pénzügyi teljesítményének megítélését, ezért válik szükségessé a beruházási elői-

rányzat éves, illetve féléves bontás szerinti ütemezése is. A 13. táblázat ennek megfelelően 

került összeállításra.   
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13. táblázat: A projektváltozat beruházási költségei, éves ütemezésük 

     
me.: millió Ft 

Megnevezés 
Nettó elszá-

molható költ-
ség 

Elszámolható 
költség NEM 
visszaig. ÁFA 

Összes elszámolható 
költség 

Összes bruttó költség  

1.Projekt előkészítés 3400 149 3549 4318 

2.Ingatlanvásárlás, területszerzés 500 0 500 635 

3.Projetk menedzsment 160 0 160 203,2 

4.A megvalósításához szükséges szolgáltatások 400 0 400 400 

5.Képzési szolgáltatás 50 0 50 63,5 

6.Egyéb szolgáltatások 3000 0 3000 3810 

7.Építés, felújítás, bővítés 7500 0 7500 9525 

8.Eszközbeszerzések költségei 9000 0 9000 11430 

9.Immateriális javak beszerzése 50 0 50 63,5 

10.Adók és közterhek, hatósági díjak 0 0 0 0 

11.Tartalék 2000 0 2000 2540 

Összes költség 26060 149 26209 32988 

       Beruházási költségek ütemezése 2013 2014 Részösszeg 

1.Projekt előkészítés 3549 0 3549 

2.Ingatlanvásárlás, területszerzés 500 0 500 

3.Projetk menedzsment 160 0 160 

4.A megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások 200 200 400 

5.Képzési szolgáltatás 0 50 50 

6.Egyéb szolgáltatások 0 3000 3000 

7.Építés, felújítás, bővítés 0 7500 7500 

8.Eszközbeszerzések költségei 0 9000 9000 

9.Immateriális javak beszerzése 50 0 50 

10.Adók és közterhek, hatósági díjak 0 0 0 

11.Tartalék 0 2000 2000 

Összes elszámolható költség 4459 21750 26209 
                              Forrás: szerző saját munkája
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Az értékcsökkenési leírás figyelembe vétele 

A fejlesztések megtérülésének a forrása a nyereség, valamint a felhalmozott amortizáció, és 

az ismert beruházás-hatékonysági mutatókban is ez a közgazdasági alapelv került érvényesí-

tésre.  

Ennek az elvnek az sem mond ellent, hogy az EU útmutatókban közölt diszkontált cash-flow 

alapú pénzügyi megtérülési számítások az amortizációs költséget nem veszik figyelembe, 

ugyanis amennyiben az értékcsökkenést nem vonjuk le, azáltal a pénzáram összege ugyanek-

kora értékkel növekszik. 

A működés bevételi pénzáramából tehát a működési költségek értékcsökkenés nélküli összege 

kerül levonásra, amely lehetővé teszi azt, hogy az amortizációt, mint megtérülési forrást is 

figyelembe vegyék a megtérülési mutatók számítása során. Adott bevételi pénzáramot tekint-

ve ezáltal a javul megtérülés hatékonysága azzal szemben, mintha a működési költségek kö-

zött az értékcsökkenést számviteli költségként értelmeznék, és a megtérülési igényt a nyere-

ségre korlátozták volna.  

Az értékcsökkenést tehát az EU útmutatók szerint nem vesszük figyelembe, viszont a vizsgált 

időszaknál rövidebb élettartamú beruházott eszközök pótlásának a költségét, mint működési 

költséget igen, amely viszont valós pénzmozgást jelent. A megtérülési számítás során ez min-

tegy kvázi „pénzügyileg realizált” értékcsökkenési leírást jelent, amely azonban rontja a pro-

jekt pénzügyi hatékonyságát.  

A bevételi pénzáram utolsó eleme a projekt maradvány értéke, amelyet csak abban az esetben 

szerepelhet a cash-flow-ban amennyiben az pénzügyileg is realizálható. A maradványérték a 

projekt nettó értékének, tulajdonképpen a még el nem számolt amortizációnak is tekinthető, 

így hozzáadva a projekt pénzáramához, lehetővé tettük azt, hogy az értékcsökkenés teljes ösz-

szege megtérülési forrást biztosítson.  

A projekt fenntarthatósága megköveteli olyan árak, szolgáltatási díjak meghatározását is, 

amelyek akár nulla eredmény mellett is fedezetet biztosítanak az amortizációs költségként 

nyilvántartott költségek megtérülésére. A megfelelő nagyságú árakkal elért bevételek esetén 

felhalmozódhat a pénzáramok által annyi szabad forrás, amely mint amortizációs ági belső 

forrásképződés hosszabb távon fedezetet biztosít a beruházás jellegű pótlásokra. (Ennek sze-

repét a projekt pénzügyi fenntarthatóságának bemutatása során tárgyaljuk majd). 

 Amennyiben az árak kialakítása nem teszi lehetővé a fenti elveknek megfelelő árképzést, 

abban az esetben ez meg fog jelenni az EU támogatás alapját képező finanszírozási hiány 

nagyságának alakulásában.   

Az árakhoz hasonló, annak megfelelő hatása van a bérleti díjaknak azon projektek esetében, 

amelyeknél a tulajdonos és a szolgáltató különbözik egymástól. Ebben az esetben a projekttel 

létrehozott eszközök használatáért a szolgáltató bérleti díjat fizet a tulajdonos számára, amely 

tartalmazza az eszköz használatával kapcsolatos fenntartási, pótlási költségeket. 

Amennyiben a támogatással létrehozott eszközök fenntartásért, pótlásért a szolgáltató a fele-

lős abban az esetben a bérleti díj a projektnek olyan bevétele, amivel nem áll szemben műkö-

dési költség, így adott nagyságú bérleti díj esetén a finanszírozási hiányt, a projekt támogatha-

tósági arányát csökkenti. A bérleti díj kapcsán meg kell említeni, hogy nagyobb közszolgálta-

tó projektek esetén célszerű a fogyasztók, a lakosság teherviselő képességének az elemzése. A 

díjfizetési képességük ugyanis alapvetően meghatározza azt, hogy az amortizáció milyen mér-

tékben kerüljön beépítésre a szolgáltatási díjakba. Bizonyos esetekben az eszközök megtérü-

lését – az amortizáció teljes összegét – biztosító szolgáltatási díj a fogyasztók teherviselő ké-

pességét meghaladhatja, annak társadalmi elfogadottságába ütközhet. Ennek elkerülése érde-

kében olyan díjképzési stratégiát kell kialakítani a pénzügyi elemzés során, amely az elemzési 

időszak egészét alapul véve megfelel a hatékonysági és elfogadhatósági követelményeknek is. 
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4.4.2.1.A beruházási költségek becslése, ütemezése 

 

Az elszámolható és nem elszámolható költségeket az Európai Bizottság 1828/2006/EK. ren-

delet XXI. melléklete alapján a releváns pályázati útmutatók részletesen tartalmazzák. A 

megvalósíthatósági tanulmányban a beruházási költségek a támogatási kategória szerinti 

szükséges bontást, nem pedig a számviteli kategória szerinti beruházási költség szerkezetet 

követik (13. táblázat). A támogatási kategória szerint beruházási költségnek az egyszeri, egy 

alkalommal felmerülő költségek minősülnek. 

A beruházási költségkategóriákat a pályázati konstrukciókban belső korlátok szabályozzák. 

Az egyes beruházási elemekre külön szabályokat írhatnak elő. Ilyen például a földvásárlás, 

amely esetében az 1084/2006 (EK) rendelet és a 1080/2006 (EK) rendelet szerint a Kohéziós 

Alapból nem támogatható az érintett művelet teljes elszámolható költségének 10 %-át megha-

ladó összegű földvásárlás. A beruházási költségek becslése során tartalékkal is számolhatunk. 

A tervezett tartalék az előre nem látható, nem tervezhető, de elszámolható költséget jelentő 

kiadások fedezetére tervezhető. Arányát a prioritási tengelyre vonatkozó pályázati kiírás hatá-

rozza meg. Aránya nem lehet több mint a pályázati csomagban meghatározott érték, jellemző-

en mintegy 8%.  

A tartalék tehát része a beruházási költségeknek, mértékét részletes és mennyiségi kockázat-

elemzéssel kell alátámasztani. Nem tartalmazhatnak azonban tartalékot a működési költségek, 

illetve nem vehetjük figyelembe a tartalék nagyságát a finanszírozási hiány, és ennek megfe-

lelően a támogatási arány meghatározásakor sem. A projekt teljesítménymutatóinak elemzése 

során változatlan (reál) árak alkalmazása a szokásos módszertan. Azonban a pénzáramok 

elemzésében a folyó (nominál) árak alkalmazása  a megfelelő, mivel az infláció hatással van a 

beruházás pénzügyi megtérülési rátáira. 

Adott esetben tehát szükség lehet az árak módosítására, a várható infláció fedezésére, ha a 

támogatható költségértékek folyóárakon vannak megadva. Változatlan árak alkalmazása ese-

tén az árak változásából eredő kiigazításokat csak abban az esetben kell elvégezni, amennyi-

ben azok jelentősnek minősülnek.  

A beruházási költségek szerkezetének a megvalósíthatósági tanulmánnyal szembeni követel-

ményekkel összhangban kell lennie.  Ez az egyes projektek esetében természetesen kiegészí-

tésre, módosításra kerülhet, azonban az alapstruktúrát lehetőség szerint meg kell őrizni. A 

tervezői költségbecslések természetesen ennél lényegesen részletesebbnek, de a magadott 

struktúrával és a pályázati formanyomtatvánnyal összeegyeztethetőnek kell lenniük. 

A beruházási költségek tervezéséhez szükséges inputok az alábbiak: 

- annak megállapítása, hogy a kedvezményezett a jogszabályok szerint milyen ÁFA-

státusszal rendelkezik (visszaigénylő-e vagy sem), 

- a beruházás során felhasznált erőforrások (munkaerő, anyagok, energia, földterület, be-

szerzett gépek, berendezések) mennyiségének, valamint a kiépített létesítmények meny-

nyiségi jellemzőinek becslése,  

- a fenti mennyiségekhez rendelhető fajlagos beruházási költségek, 

- amennyiben az egyes költségelemekhez releváns kockázat rendelhető, és  annak bekövet-

kezési valószínűségi eloszlása  (ha a tartalékot elszámolható költségként kívánjuk beállí-

tani), valamint a 

- a beruházási tevékenységek időbeni ütemezése. 
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 13. táblázat: A  projekt költségeinek főbb költség-kategóriák szerinti féléves ütemezése  

 
 

 
            

m.e.:millió Ft 

Megnevezés 

Projekt 

előkészí-

tés 

Ingatlan-

vásárlás, 

terület-

szerzés 

Projekt 

menedzs-

ment 

A meg-

valósí-

tásához 

szükséges 

szolgáltatá-

sok 

Képzési 

szolgáltatás 

Egyéb 

szolgálta-

tások 

Építés, 

felújítás, 

bővítés 

Eszközbe-

szerzések 

költségei 

Immate-

riális 

javak 

beszer-

zése 

Adók és 

közter-

hek, 

hatósági 

díjak 

Tartalék Összesen 

Összesen 

évek 

szerint 

millió Ft 

2013. I félévére ütemezett 3000 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 
4459 

2013. II félévére ütemezett  549 500 140 200 0 0 0 0 50 0 0 1439 

2014. I félévére ütemezett  0 0 0 200 50 3000 0 0 0 0 0 3250 
21750 

2014. II félévére ütemezett  0 0 0 0 0 0 7500 9000 0 0 2000 18500 

2015. I félévére ütemezett  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

2015. II félévére ütemezett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016. I félévére ütemezett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

2016. II félévére ütemezett  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017. I félévére ütemezett  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

2017. II félévére ütemezett  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 3549 500 160 400 50 3000 7500 9000 50 0 2000 26209 26209 

             

Forrás: szerző saját munkája 
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Fejlesztési különbözeti módszere alkalmazása esetén az elemzésben a projekt beruházási költ-

ségkülönbözetét kell kiszámítani. Ez azt jelenti, hogy a „0” változat, azaz a beruházás nélküli 

forgatókönyv szerint is lenne valamiféle korábbi állapotot követő beruházás. A projekt ezen a 

helyzeten kíván változtatni, amely ugyancsak beruházást igényel. A költségkülönbözet a pro-

jekt megvalósulása esetén, illetve a projekt elmaradása esetén felmerülő beruházási költségek 

különbségeként adódik. Tágabb értelemben azonban beruházási költség alatt a megvalósítan-

dó projekt beruházási költségét értjük.  

A fejlesztési különbözet módszerének lényege tehát abban áll, hogy a projekttel elért eredmé-

nyeket mindig egy projekt nélküli állapothoz viszonyítjuk mind a beruházási költségeket, mind 

a működési pénzáramokat illetően. A módszer alkalmazását az indokolja, hogy függetlenül 

attól, hogy milyen színvonalú a jelenlegi szolgáltatás, a projekt sikerét a fejlesztéssel elért 

különbözettel mérjük. 

 

Módszertani szempontból fontos hangsúlyozni, hogy a projekt megvalósulása esetén a pénz-

ügyi fenntarthatóság vizsgálatát a megvalósítással kapcsolatos összes beruházási költség, 

valamint bevétel figyelembe vételével kell elvégezni. Ez teljesen nyilvánvaló, hiszen a projekt 

pénzügyi fenntarthatóságának az összes beruházási költség vonatkozásában kell fennállni. Az 

egyes projekttípusok beruházási költségeinek a számszerűsítését az aktuális pályázati adatla-

pok és a megvalósíthatósági tanulmányok (Előzetes MT és Részletes MT) készítési útmutatói 

szerinti bontásban kell megadni. 

 

 

4.4.2.2. A projekt működési költségeinek alakulása 

 

A beruházás megvalósulását követően, - de ritkábban már a beruházás alatt is – merülnek fel a 

működés költségei. Az EU Bizottság által adott tájékoztatás, illetve a jelenleg érvényes meg-

valósíthatósági útmutatókban közölt információk alapján – különös tekintettel a támogatási 

arány meghatározására, - a működési költségeket az alábbi csoportokba soroljuk: 

 

 pótlási /felújítási költség (replacement), 

 üzemeltetési költség (operating cost), 

 karbantartási/fenntartási költség (maintenance cost). 

 

Az EU útmutatói szerint támogatási szempontból működési költségnek azon költségek tekint-

hetőek, melyek nem a beruházási időszakban merülnek fel. Ez a körülmény rendkívül fontos a 

támogatási összeg, illetve támogatási arány meghatározása során. A működési költségek be-

ruházási költségek közötti szerepeltetése ugyanis egyrészt megemelné a támogatási alapot 

jelentő költségeket, másrészt pedig a projekt pénzügyi teljesítménymutatói is változnának, 

torzítva a projektek reális megítélését. A számviteli gyakorlat miatt bizonyos típusú projek-

teknél az üzemeltetés és karbantartás költségét együttesen lehet megbecsülni. 

A számviteli gyakorlatban a pótlási költség körébe tartozó nagyobb értékű eszközök cseréje, 

felújítása beruházásként számolandó el. Az értékcsökkenéssel kapcsolatosan már korábban 

kifejtettük, hogy a megvalósíthatóság pénzforgalmi szemléletű pénzügyi elemzése nem teszi 

lehetővé a nem fizetett költségek számszerűsítését, viszont erre szolgál a pótlási költség figye-

lembe vétele. Mint látni fogluk a pótlásra nem szoruló eszközérték is bekerül a projekt cash-

flow-jába, mint maradványérték. 

A projekt működésének ideje, az elemzés referencia időszakának ideje alatt bizonyos eszkö-

zök olyan mértékben elhasználódnak, hogy szükségessé válik a cseréjük, pótlásuk. E tételek 

jelentik a pótlási költségeket. A karbantartási és pótlási költségek céljukat alapul véve össze-

tartoznak, hogy azok együttesen biztosítják az eszközök, és ez által a velük nyújtott meghatá-
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rozott szolgáltatási színvonal fenntartását, annak ellenére, hogy a működési költségek szám-

szerűsítése során külön kategóriakánt kezeljük azokat.  

 

Üzemeltetési és karbantartási költség alakulása 

A projekt üzemeltetési és karbantartási költségei a beruházás üzembe helyezésétől kezdve 

merülnek föl. A pénzforgalmi szemléletnek megfelelően az üzemeltetési és karbantartási költ-

ségek közül természetesen csak azokat vesszük figyelembe, amelyek valós pénzkifizetéssel 

járnak.  

A költségbecslés során a számviteli törvény szerinti költség nemenkénti csoportosítást is cél-

szerű követni. A megvalósíthatósági tanulmányban a működési költségek becslésének alap-

adatait is részletesen be kell mutatni.  

A becslés során lehetőleg külön kezelendők a változó költségek és az állandó költségek. A 

változó költségek valamilyen mennyiségtől függő anyagköltség, munkaerő költsége, villamos 

energia költsége, szállítási költség, környezetvédelmi költségek, javítási és közüzemi költsé-

gek. Az állandó költségek nem függenek a mennyiségtől, egy részük általános költségként 

jelentkezik illetve kezelendő.  

Az állandó és változó költségek szétválasztása szakmai szempontok mérlegelésével biztosít-

ható (14. táblázat). A költségek szétválasztására azért van szükség, mert a kétféle költségtípus 

eltérő módon hat az önköltségre. kialakításában. A kibocsájtási volumenek növekedésével az 

állandó költségek aránya csökken az önköltségen belül, és egy bizonyos nagyságú volumenig 

javul a termék, szolgáltatás gazdaságossága. A költségek szétválasztását követően alkalmaz-

hatjuk a költségfedezeti elvet, illetve megalapozhatóak a kritikus kibocsájtási szintre vonatko-

zó döntések.  

 

14.  táblázat Az üzemeltetési és karbantartási költségek számba vétele az állandó és a 

változó költségek szerinti bontásban 

 

 

                          Forrás: EU útmutató, 2009 

 

Ebben az esetben is hangsúlyozni kell, hogy a működési költségeket - a fejlesztési különbözet 

módszerének alkalmazásából következően - a projekt működési költségeinek és a projekt nél-

küli működés költségeinek különbségéből számítjuk. A pénzügyi fenntarthatósági elemzések-
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nél azonban – a beruházási költségekhez hasonlóan - a fejlesztési projekt teljes működési 

költségét egészében is vizsgálni kell. 

A működési költségek összegzését követően a 15. táblázatban található a tervezés javasolt 

algoritmusa. 

 

15. táblázat: A projekt üzemeltetési és karbantartási költségeinek összeállítása 

 

 
                    Forrás: EU útmutató, 2009 

 

 

A projekt pótlási költségének számszerűsítése 

A fejezet bevezető részében már említettük, hogy bizonyos beruházási eszközök pótlására 

már a projekt működése során is sor kerülhet. A beruházási költségeknél megadott inputokon 

túl, a működési költségek között is szerepeltetni kell a beruházás jellegű eszközök pótlását. A 

pótlási költség tervezése során az alábbi tényezőket kell figyelembe venni: 

 

 az eszközök hasznos élettartama (vagy értékcsökkenési leírási kulcsa), 

 a vizsgált időtartam idején pótlandó eszközök darabszáma, 

 a pótlandó eszközök fajlagos pótlási költsége, valamint 

 a pótlási költségek időbeli felmerülése, megoszlása. 

 

A pénzügyi elemzés pénzforgalmi szemléleten alapul, így értékcsökkenést nem tartalmazhat. 

Fontos szabály azonban, hogy a pótlási költség után nem szabad maradványértéket számolni, 

azt csak a projekt beruházási költsége után lehet számítani.  

A pótlási költségeket műszaki számításokkal kell alátámasztani. Az eszközök pótlásának költ-

ségét a vizsgált időtáv során, az alábbi módokon lehet a számszerűsíteni: 

 a pótlási igény, illetve a pótlási költség felmerülésének tényleges évében, 

vagy 

 a vizsgált időtáv műszaki szempontok alapján történő szakaszolásával, 

mely során a pótlási költség több évre kerül elosztásra. Ez utóbbira abban 

az esetben kerül sor, ha a finanszírozási, fenntarthatósági követelmények-

nek megfelelően időben szét kell húzni az egyébként lökés- szerűen nega-

tív pénzáramot eredményező pótlásokat. 

 

Bár a pótlási költség beruházási jellegű költség, az EU társfinanszírozási arány kiszámítása 

érdekében az EU-s követelményeknek megfelelően a működési költségek között kell elszá-

molni. 

 

A működési költségek összegzése 

A működési költségek fentiekben leírt tartalmú és formájú meghatározását követően, a továb-

bi pénzügyi elemzések érdekében a 16. táblázat szerint kell összesíteni a működési költsége-

ket.
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16. táblázat: A működési költségek fejlesztési különbözete 

 

         
me.: millió Ft 

Megnevezés 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

évek 

PROJEKT NÉLKÜL (do nothing) 

Üzemeltetési költség  0 0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 

Karbantartási költség 0 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Pótlási költség  0 0 0 5000 0 0 0 0 1500 0 

FEJLESZTÉST KÖVETŐ - projekttel 

Üzemeltetési költség 0 0 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Karbantartási költség  0 0 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

Pótlási költség  0 0 0 2500 0 0 0 0 1000 0 

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 

Üzemeltetési költség  0 0 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600 

Karbantartási költség  0 0 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 

Pótlási költség  0 0 0 -2500 0 0 0 0 -500 0 

Kiadások összesen 0 0 -2350 -4850 -2350 -2350 -2350 -2350 -2850 -2350 

 

                                      Forrás: szerző saját munkája 
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A 16. táblázatban közölt működési pénzáram a fejlesztési különbözetet mutatja. Látható, 

hogy projekt nélkül mind az üzemeltetési költség, mind a karbantartási költség magasabb a 

fejlesztést követő időszakban jelentkező költségeknél. Mindkét esetben felmerül idővel a 

szükséges pótlási költség, de a projekt megvalósítását követően ennek összege mintegy a felé-

re csökken. A fejlesztést követő különbözet azt mutatja, hogy az üzemeltetési, fenntartási, és 

pótlási kiadások egyaránt jelentősen csökkennek a projekt eredményeként a vizsgált időszak-

ban, így a projekt megvalósításával jelentős költségmegtakarítás válik lehetővé. Az üzemelte-

tési költségek évente 1600 Millió Ft-tal, a fenntartási költségek pedig évente mintegy 750 

Millió Ft–tal, csökkenek. A pótlási költségek a vizsgált időszakban 3000 Millió Ft-tal bizo-

nyulnak kevesebbnek, mint a projekt nélküli esetben.  

A módszertani útmutatók a működési költségek összegzésére a 17. táblázat szerinti általános 

sémát ajánlják. A táblázatban a működési költségeinek jelenértéke meghatározásra kerül a 

későbbi megtérülési számítások elvégzéséhez. 

 

 17. táblázat: A projekt pénzügyi működési költségeinek összegzése, és jelenértéke 

 

                     Forrás: EU útmutató, 2009 

Amennyiben az infláció a támogatás összegében jelentős nagyságrendű eltérést okozna, illet-

ve a támogathatósági feltételek teljesítését jelentősen befolyásolná, a költségek táblázatát vál-

tozatlan áron és folyó áron is el kell készíteni. 

 

4.4.2.3. Maradványérték becslése 

 

A maradványérték az eszközök értéke a vizsgált időszak végén. Az EU útmutatói szerint a 

maradványértéket a beruházási költségek között szerepeltetik a költségekkel, ellentétes előjel-

lel. A maradványérték szerepéről már tettünk említést, mely szerint a megtérülési számítások-

ban, valamint a társfinanszírozási arány meghatározása során a pénzáram alakításában fontos 

szerepet játszik. A maradványérték ez utóbbi esetben a diszkontált nettó bevételt növeli 

(DNR, Discounted Net Revenue).   

A pénzügyi elemzés által figyelembe vett időtáv nem feltétlenül esik egybe a beruházás során 

létrejött létesítmények, eszközök hasznos élettartamával. Ebből adódóan azok a vizsgált idő-

szak után is értéket képviselnek. Ennek megfelelően a figyelembe vett időszak utolsó évében 

fel kell tüntetni a létesítmények, eszközök maradványértékét. A maradványérték számszerűsí-

tése többféle módszer alapján történhet: 

 a hagyományosnak tekinthető számviteli szabályok szerinti módszer, mely a beruházá-

si összeget csökkenti a várható élettartam alapján az adott időszakra elszámolt érték-

csökkenés összegével, a beruházási összeg csökkentve az élettartamra vetített lineáris 

értékcsökkenéssel, 

 maradványérték lehet az eszközök piaci értéke a vizsgált időszak végén, annak megfe-

lelő összegben, mintha az adott eszközöket az elemzési időszak végén értékesítették 

volna, 
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 a harmadik módszer szerint, az eszközök még hátralévő élettartama során az eszkö-

zökhöz kapcsolódóan felmerülő bevételek és kiadások nettó jelenértéke alapján hatá-

rozzuk meg a projekt maradvány értékét. 

 

Az elemzés során világosan és egyértelműen rögzíteni szükséges a számítások során alkalma-

zott módszertant és feltételezéseket. Azt is figyelembe kell venni, hogy a maradványérték 

összefüggésben van a vizsgált élettartam alatti karbantartással, illetve pótlással is. 

A maradványértéket a pénzügyi fenntarthatóság számításnál azonban csak akkor kell figye-

lembe venni, ha ténylegesen értékesítésre kerülhet az eszköz vagy épület, és így annak értéke 

pénzben is megjelenik. A maradványértéket mind a nettó jelenérték, mind a belső megtérülési 

ráták kiszámításánál figyelembe vesszük, azonban a projekt nélküli esetben maradványérték 

sem számítható. 

A maradványérték számításhoz szükséges input adatok a következők: 

 a projekt beruházási költsége beruházási elemenként, illetve 

 a beruházási elemek várható élettartama alapján kiszámított értékcsökkenési leírási 

kulcs, vagy 

 a referencia időszakon túli bevételek és kiadások jelenértéke, vagy a projekt eszközei-

nek piaci eladási ára. 

 

 

4.4.2.4. A pénzügyi bevételek becslése 

 

A projekt bevételeit főbb jogcímenként, a működési költségeknek megfelelő évenkénti bon-

tásban kell megadni. A bevételek a létrehozott output mennyiségének és azok fajlagos értéké-

nek szorzataként számolhatók. A pénzügyi teljesítménymutatók vizsgálata során a bevételek 

között nem szerepelhet a támogatás, mivel az torzíthatná a fejlesztés hatékonyságának megíté-

lését. Az infrastrukturális projektek bevételeinek tervezésénél figyelembe kell venni azt, hogy 

a háztartások teherviselő képessége általában behatárolt. Mivel a háztartások rendelkezésére 

álló jövedelmek között jelentős szórás van, a teherviselő képességi vizsgálatok során külön 

vizsgálni kell az alsó jövedelemkategóriába tartozó háztartások terheinek alakulását.  

A pénzügyi elemzésnek ki kell terjednie arra is, hogy a projekt által érintett térségben jelenleg 

hogyan aránylik a díjfizetés mértéke a lakósság jövedelméhez, és a projekt megvalósítása ho-

gyan befolyásolja ennek változását. A bevételek tervezéséhez a következőekben bemutatott 

EU-sablonok alapján (17.;18.;19. táblázatok) lehet annak reális mértékét meghatározni. 

 

A 19. táblázat adatai szerint a vizsgált projekt bevételei valamennyi bevételi forrás esetében 

nőttek a projekt nélküli állapothoz képest.  

Projekt nélkül a meglévő eszközök használatával évente mintegy 3000 M Ft használathoz 

kapcsolódó bevételt, az épült bérbeadásból pedig évente 1000 M Ft díjat érhetünk el, összesen 

4000 M Ft értékben. 

A projekt megvalósítását követően a használatból eredő bevétel 4500 M Ft-ra emelkedik. Az 

épület bérbeadás bevétele ugyan csökken, mindössze 500 M Ft lesz a projekt megvalósítását 

követetően, összességében mégis évente mintegy 1000 M Ft többletárbevétel ralizálható.   A 

vizsgált időszak alatt egy évben újabb bevételi forrás is nyílik, amely tovább gyarapítja a 

bevételi pénzáramot. 
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17 táblázat: A projekt fajlagos bevételeinek alakulása 

 

       

                           Forrás: EU útmutató, 2009 

 

A fajlagos bevételek mellett a projekt bevételeit a bevételi címenként részletezve, évenkénti 

bontásban az alábbi formában mutatjuk ki:  

 

17. táblázat: A bevételek összesítése, és jelenértéke  

 

 
 

                        Forrás: EU útmutató, 2009



 

 86  

 

 

 

18. táblázat: A működési bevételek fejlesztési különbözete 

 

         

me.:  millió Ft 

Megnevezés 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

évek 

PROJEKT NÉLKÜL (do nothing) 

Használathoz kapcsolódó díjak 0 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Épületek bérbeadása 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Egyéb szolgáltatásnyújtás  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételek összesen 0 0 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

FEJLESZTÉST KÖVETŐ - projekttel 

Használathoz kapcsolódó díjak 0 0 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

Épületek bérbeadása 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 

Egyéb szolgáltatásnyújtás  0 0 0 760 0 0 0 0 0 0 

Bevételek összesen 0 0 5000 5760 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 

Használathoz kapcsolódó díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Épületek bérbeadása 0 0 1000 1760 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Egyéb szolgáltatásnyújtás  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételek összesen 0 0 1000 1760 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 
                        Forrás: szerző saját munkája 
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A működési kiadások, valamint a bevételek fejlesztési különbözetének számítását követően 

megállapítható, hogy minkét oldalon javulás érhető a pénzáramok alakulását illetően. A 

költségmegtakarítás, valamint a többletárbevétel a pénzáramokat illetően egyazon irányba hat, 

pozítí pénzáramot generáltak.  

 

 

4.4.2.5.A nettó összes pénzügyi pénzáram számszerűsítése 

 

A fejlesztési különbözetek kimutatását követően lehetőség nyílik a projekt pénzügyi 

teljesítményének megállapítására. Az útmutatók által közölt sablon a 20. táblázatban található 

struktúrában foglalja össze a pénzáramok alakulását. 

 

20. táblázat: A beruházási költség megtérülése szerinti pénzügyi mutatók számí-

tásához szükséges pénzáramok 

 

 

                   Forrás: EU útmutató, 2009 

 

A 21. táblázat összefoglalóan mutatja be a projekt által generált pénzáramok alakulását. Lát-

ható, hogy a beruházás 2013-2014. évi kivitelezését követő 13 év alatt a fejlesztés mekkora 

összegű pénzáramlást generált a projekt nélküli állapothoz képest. A számítások során megha-

tározásra kerültek a pénzáramok jelenértékei is mind a beruházást, mind a működés pénzára-

mait illetően 8 %-os pénzügyi diszkontráta alkalmazásával.  

 

A projekt összes beruházási költsége 26.209 M Ft-ot tett ki az ütemezés szerint 4.459 M Ft és 

21.750 M Ft éves bontásban, melynek jelenértéke 22.776 M Ft.  

A működési költségek folyó áron 21.800 M Ft-tal csökkentek, melynek jelenértéke 13.666 

Millió Ft. A költségek között, de azokkal, ellentétes előjellel, az időszak végén 5.000 M Ft 

összegű maradványérték került elszámolásra. A számítások eredményeiből megállapítható, 

hogy a fejlesztést követően a beruházási költségek és a működési költségek együttesen abszo-

lút összegben -591 M Ft, jelenértéken számolva pedig 6.794 M Ft pénzkiáramlást eredmé-

nyeztek.    
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21. táblázat: A projekt nettó összes pénzügyi pénzáramának évenkénti alakulása, megtérülése 

 

           
me.: millió Ft 

Megnevezés Összesen Jelenérték 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.Beruházási költség 26209 22776 4459 21750 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.Működési költség -21800 -13666 0 0 -2350 -4850 -2350 -2350 -2350 -2350 -2850 -2350 

Üzemeltetési költségek -12800 -7883 0 0 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600 

Karbantartási költségek -6000 -3695 0 0 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 

Pótlási költségek -3000 -2088 0 0 0 -2500 0 0 0 0 -500 0 

Maradványérték 5000 2316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 

Pénzkiáramlás összesen -591 6794 4459 21750 -2350 -4850 -2350 -2350 -2350 -2350 -2850 -7350 

3.Bevételek                         

Infrastruktúra használat díja 12000 7390 0 0 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Épületek bérbeadása -4000 -2463 0 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

Egyéb szolgáltatásnyújtás 760 559 0 0 0 760 0 0 0 0 0 0 

Egyéb bejövő pénzáram összesen                         

Összes bevételi pénzáram 8760 5485 0 0 1000 1760 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

4.Nettó összes pénzügyi pénzáram 9351 -1309 -4459 -21750 3350 6610 3350 3350 3350 3350 3850 8350 

Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) -1309 
           Pénzügyi belső megtérülési ráta 

(FRR) 
6,601% 

                         Forrás: szerző saját munkája
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A bevételi pénzáramot tekintve megállapítható, hogy a használatból származó bevételek 

12.000 M Ft-tal, illetve 760 M Ft-tal nőttek, a bérbeadás bevétele pedig 4.000 M Ft-tal csök-

kent. Mindezek eredményeként az összes bevételi pénzáram 8.760 M Ft-tal, illetőleg jelenér-

tékén számítva 5.485 M Ft-tal nőtt. 

A bevételek és a kiadások nettó összes pénzügyi pénzáramát a 4. pont sor tartalmazza. Az első 

két adat a beruházási költségeket, a többi pedig a működési pénzáramot számszerűsíti.  

A nettó összes pénzügyi pénzáram jelenértéke adja a pénzügyi nettó jelenértéket (FNPV), 

melynek összege -1.309 M Ft. A negatív FNPV alapján a projekt megtérülése nem biztosított. 

A projekt belső megtérülési kamatlába (6,601%) alatta maradt a pénzügyi diszkontrátának, 

ezért a nettó jelenérték csak negatív lehet.   

A fő szabály szerint egy projektet pénzügyi szempontból akkor érdemes megvalósítani, ha az 

FNPV > 0. Azonban a támogatandó célokat megvalósító projektek nem minden esetben felel-

nek meg ennek a lényeges hatékonysági kritériumnak. A projektgazda szintjén nem megtérülő 

fejlesztések megvalósítása gazdasági értelemben nem racionális. 

Ennek ellenére, az EU támogatja azokat a fejlesztéseket, amelyek a társadalom szintjén ren-

delkeznek olyan externális hasznokkal, amelyek azok közgazdasági értelembe vett megtérülé-

sét biztosítja. (A közgazdasági költség–haszon részletes elemzésre a későbbiek során még 

visszatérünk. 

A támogathatóság legfontosabb pénzügyi megtérülési mutatószámai az alábbiak: 

 Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) megmutatja a projekt időtartama alatt keletkező 

pénzáramok, bevételek és kiadások jelenre diszkontált értékét. Amennyiben az adott 

évekre számított működési pénzáram jelenértéke nagyobb, vagy egyenlő a kezdő 

pénzáram jelenértékénél (beruházás), abban az esetben a fejlesztés megtérülése bizto-

sított. Minél nagyobb az FNPV értéke, annál kedvezőbb a projekt pénzügyi teljesítmé-

nye.  Az EU társfinanszírozású projektek támogathatóak, ha az FNPV értéke negatív. 

Az FNPV számszerűsítése az alábbi összefüggés alapján történik:                                          

 

ahol 

X: az adott évre vonatkozó pénzáramlás,  

i:  a diszkontráta,  

t:  az aktuális év. 

 Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR)  azt a diszkontrátát fejezi ki, amelynél az 

FNPV=0. A projekt akkor támogatható, ha az FRR alacsonyabb, mint az alkalmazott 

pénzügyi diszkontráta. Az FRR számításához ugyanaz a képlet használható, mint a 

nettó jelenérték esetében,  azzal a különbséggel, hogy adott az FNPV nagysága az 

egyenletben nulla, és az annak megfelelő diszkontrátát keressük. 

 

A példa szerinti pénzügyi elemzés alapján megállapítható, hogy - támogatás nélkül - a vizs-

gált jövedelemtermelő mintaprojekt a projektgazdánál jelentkező pénzügyi hasznokból nem 

térül meg a vizsgált időszak alatti működés során. A belső megtérülési kamatláb nagysága is 
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elmarad a referenciaértékként megadott kamatlábtól, ezáltal teljesülnek az EU támogatás fel-

tételei.  

 

 

4.4.2.6. A beruházási költség megtérülése 

 

A legfontosabb hatékonysági szempont azonban az, hogy a projekt összköltsége a saját hasz-

naiból megtérül-e, vagy sem.  

A 21. táblázatban a projekt összes nettó pénzügyi pénzáramának évenkénti alakulásának 

elemzése azt mutatja, hogy a vizsgált 15 éves referencia időszak alatt 8%-os diszkontráta mel-

lett a beruházási költségek nem térültek meg.  

A projekt alacsony pénzügyi hatékonyságát mutatja az is, hogy az elvárt, a diszkontrátának 

megfelelő kamatlábnál alacsonyabb a számított belső megtérülési kamatláb. A 6,601%-s FRR 

mellett tehát -1.309 M Ft a projekt pénzügyi nettó jelenértéke. A beruházási költség megtérü-

lése tehát nem biztosított.  Ugyanakkor annak vizsgálata is fontos, hogy a projektgazda által 

biztosított saját tőkére vonatkozóan milyen megtérülés várható. Idegen források bevonása 

esetén ugyanis az is előfordulhat, hogy a befektetett saját tőkére vonatkozóan a projekt a refe-

rencia-kamatlábat messze meghaladó extraprofitot realizál.  

 

   

4.4.2.7. A befektetett tőke megtérülése 

 

A befektetett tőke megtérülésére irányuló kalkuláció a befektetett tőke finanszírozási források 

szerinti tényleges megtérülését vizsgálja. 

A tőkebefektetés történhet saját forrásból vagy támogatásból. Az önerőt az EU-ós támogatá-

sok esetén a nemzeti magántőke, a hitel, valamint a nemzeti hozzájárulás jelenti. Az önerő 

nagysága megegyezik a beruházási költségek támogatással és a hitellel le nem fedett részével.  

A tőke megtérülésével (FNPV/K) kapcsolatos számítások során – ellentétben az FNPV/C mu-

tató számításával, - a hiteltörlesztést, és a hitelkamatot is figyelembe vesszük a pénzkiáramlá-

sok pénzáramai között.  

A tőkét és a jövedelmet érintő, illetve egyéb közvetlen adókat ennél a megtérülési számításnál 

nem kell figyelembe venni. A 22. táblázat mutatja a megtérülés számításához, illetve a szük-

séges adatok bemutatásához ajánlott EU-ós sémát.  Az első oszlop tartalmazza a pénzáram 

elemeinek megnevezését. A korábban elmondottak szerint azok között nem szerepeltetjük a 

pénzügyi beruházási költségeket, csupán annak hazai forrásait. A működés kiadásaiba termé-

szetesen beletartozik a pénzügyi működési (üzemeltetési-, és karbantartási költség) költség, 

valamint a pótlási költség, a hiteltörlesztés, valamint annak kamata.  

A bevételek közé tartozik a maradványérték, és a pénzügyi bevétel. A táblázat 9. sora a nettó 

pénzügyi pénzáramot mutatja, amely az ajánlott sémával ellentétben, helyesen a kiadási pénz-

áram és a bevételi pénzáramok különbségeként számítható. A további oszlopokban a működé-

si évek találhatók, és a referencia időszak hossza az adott séma szerint 30 év.  A megtérülési 

mutatók eredménytáblázatának legfontosabb sarokszámai a tőkére vonatkoztatott pénzügyi 

nettó jelenérték, valamint a belső megtérülési kamatláb. 

 

A 23. és 24. táblázatok alapján tekintsük át még egyszer, összevontan a beruházási költségek 

megtérülésével kapcsolatos pénzáramokat, és az adatok alapján értelmezzük a mintaprojekt 

pénzügyi hatékonyságát! A számszerűsítésénél a pénzügyi diszkontráta = 8,00 %. 
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22. táblázat: A megtérülési mutatók számításához szükséges pénz-

áramok 

 

           Forrás: ROP EU útmutató, 2009 

 

A táblázatok adataiból látható, hogy a befektetett tőke megtérülése jóval kedvezőbb a beruhá-

zási költségek megtérülésénél. Ez annak tulajdonítható, hogy a 26.209 M Ft beruházási költ-

ségből a jelenlegi finanszírozási konstrukcióban mindössze 22.620 M Ft az önerő nagysága. A 

projektgazda által rendelkezésre bocsájtott önerőbe beletartozik a 2.0000 M Ft saját forrás, 

valamint 2.000 M Ft beruházási hitel. A hitel kamata 620 M Ft-ot tett ki. A tőkemegtérülés 

számítása során nem a teljes beruházási költséget vesszük alapul, hanem csak az önerőnek 

megfelelő összeget. Láthatjuk, hogy a tőkemegtérülés alapján a projekt 1.767 M Ft pozitív 

nettó jelenértéket biztosított, a belső megtérülési kamatláb pedig 10,07 %.  

A tőkemegtérülés elemzése során észre kell venni, hogy a 1.767 M Ft FNPV/K összeget úgy 

kaptuk meg, hogy a pénzügyi bevételek nőttek 5485 M Ft-tal, a maradványérték jelenértéken 

számítva ugyancsak nőtt 2.316 M Ft-tal, a kiadási pénzáramok pedig csökkentek 13.666 M 

Ft-tal. Mindezek együttesen 21.467 M Ft többlet pénzbeáramlást eredményeztek, ugyanakkor 

az önerő, benne foglalva a hitelt és a kamatot 19.700 M Ft kiadási pénzáramot eredményezett 

jelenértéken számítva.  

Az FRR/K mutató tehát még akkor is pozitív értéket vehet fel, ha az FRR/C értéke alacsony, 

vagy éppenséggel negatív értéket mutat. Abban az esetben, ha a projekt FRR/K értéke magas 

pozitív értéket vesz fel, ami arra utal, hogy az EU-ós támogatás a kedvezményezett számára 

átlag feletti hasznot eredményez.  

 

4.4.2.8. Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata 

 

A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatának az a célja, hogy a projekt hosszú távú pénzügyi 

egyensúlyát igazolja. A tőke megtérülési számítás bemutatása logikailag közel áll a beruházá-

si költség szerinti megtérülési számításokhoz, ezért a fentiekben a kettőt együtt tárgyaltuk.  
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Azt is megállapítottuk, hogy a beruházásnak a finanszírozás módjától – adott esetben támoga-

tás nélkül is - függetlenül is meg kell felelnie a hatékonysági követelményeknek. Tehát az 

FNPV/C számítás a támogatás nélküli, költség szerinti megtérülést mutatja. 
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23. táblázat: A projekt pénzügyi teljesítményének alakulása a vizsgált időszakban 

 

A beruházási költség megtérülése (FNPV/c) 

 

         
me.: millió Ft Ft 

Megnevezés Összesen Jelenérték 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Pénzügyi beruházási költség  26209 22776 4459 21750 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantart.    

költség -18800 -11578 0 0 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 

3. Pénzügyi pótlási költség -3000 -2088 0 0 0 -2500 0 0 0 0 -500 0 

4. Kiadási pénzáram (1.+2.+3.) 4409 9110 4459 21750 -2350 -4850 -2350 -2350 -2350 -2350 -2850 -2350 

5. Pénzügyi működési bevétel 8760 5485 0 0 1000 1760 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

6. Pénzügyi maradványérték 5000 2316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 
7. Nettó összes pénzügyi pénzáram 

(5.+6.) 9351 -1309 -4459 -21750 3350 6610 3350 3350 3350 3350 3850 8350 

8. Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV/C) -1309 
           9. Pénzügyi belső megtérülési ráta 

(FRR/C) 6,601% 
           

                           Forrás: szerző saját munkája 
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24. táblázat: A projekt pénzügyi teljesítményének alakulása a vizsgált időszakban 

A befektetett tőke megtérülése (FNPV/K) 

 

 
         

me.me.: millió Ft 

Megnevezés Összesen Jelenérték 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Pénzügyi üzemeltetési és karbant. 

költség -18800 -11578 0 0 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 

2. Pénzügyi pótlási költség -3000 -2088 0 0 0 -2500 0 0 0 0 -500 0 

3. Kiadási pénzáram (1.+2.) -21800 -13666 0 0 -2350 -4850 -2350 -2350 -2350 -2350 -2850 -2350 

4. Pénzügyi bevétel 8760 5485 0 0 1000 1760 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

5. Pénzügyi maradványérték 5000 2316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 

6. Önerő (hitel- és kamata is!) 22620 19700 10000 10000 700 660 640 620 0 0 0 0 
7. Nettó összes pénzügyi pénzáram 

(4.+5.-6.-3.) 12940 1767 -10000 -10000 2650 5950 2710 2730 3350 3350 3850 8350 

8. Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) 1767 
           9. Pénzügyi belső megtérülési ráta 

(FRR) 10,07% 
            

               Forrás: szerző saját munkája 
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A tőkemegtérülési számításokra azonban csak akkor nyílik lehetőség, ha meghatároztuk a be-

ruházás finanszírozásának tőkestruktúráját, valamint a működés fenntartásának finanszírozási 

igényét 

 

4.4.2.9.  A beruházás finanszírozása 

 

A pénzügyi tanulmányaik során megismerték a finanszírozási források különböző csoportjait, 

valamint a finanszírozás alapelveit, az illeszkedés és az időbeliség elvét, a kapcsolódó pénzügyi 

ismereteinkre építve, – a finanszírozás alapelvei, az időbeliség elve stb. – csak a legfontosabb 

összefüggéseket tárgyaljuk.  

 Most csupán arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a befektetett eszközöket, és a szüksé-

ges forgótőkét az alapelveknek megfelelő finanszírozási stratégia szerint hosszú lejáratú, vagy 

lejárat nélküli forrásokkal finanszírozzuk.  

A finanszírozási források eredetük szerint lehetnek saját források, amelybe az EU fogalmi 

rendszerében bele tartozik az úgynevezett önerő, valamint a hitel. A hitelt tekinthetjük abból a 

szempontból saját forrásnak, hogy annak felhasználásával lényegében az saját árbevételünk, 

vagy a jövőben képződő saját eredményünk megelőlegezéséről van szó. 

A finanszírozási források másik csoportját az idegen források alkotják. Ezek között a legfonto-

sabb a projektek finanszírozása során, az EU Alapok támogatás formájában történő hozzájáru-

lása, valamint a fennmaradó beruházási költség nemzeti hozzájárulásból történő támogatása.   

A projektek finanszírozásánál a hazai, nemzeti központi költségvetési finanszírozási arányára 

általánosságban nincs jogszabályi iránymutatás. Általában a projekt tervezett összegnek 85 %-

át EU-ós forrásból, 15 %-át pedig hazai támogatásból finanszírozzák. Természetesen az adott 

támogatási konstrukciók arányai a kiírások szerint ettől eltérhetnek. 

A hitelfelvétel gazdasági terhei és pénzügyi kockázatra gyakorolt hatásai ismertek. Ennek meg-

felelően a projekt hitellel történő finanszírozása hatással lehet a finanszírozási hiány mértékére 

ahhoz a változathoz viszonyítva, amikor a saját forrás biztosítása teljes mértékben önerővel 

történik. Ha a projekt kumulált cash-flow-ja, nettó pénzárama minden évben pozitív a projekt 

pénzügyi fenntarthatósága biztosított. 

Amennyiben a kamatfizetés és a hiteltörlesztés – ugyanazon bevételi struktúra esetén – negatív 

cash-flow-t eredményezne, meg kell vizsgálni, hogy melyik időszakban, és mekkora összegű 

rövid lejáratú hitellel lehet biztosítani a pénzügyi fenntarthatósághoz szükséges pozitív pénz-

áramot. Természetesen azt is vizsgálni kell, hogy a hitelen kívül, vagy azzal együtt lehetőség 

van-e a tervezett bevételek emelésére, és adott esetben a finanszírozhatóság érdekében a bevé-

teleket is emelni kell.  

 

4.4.2.10.A működés fenntarthatósága 

 

A projekt pénzügyi fenntarthatóságát a projektgazda, illetve a projekt üzemeltetőjének (ha a 

kettő nem ugyanaz) pénzügyi helyzete határozza meg. A működés egyéb szempontjai mellett a 

projekt pénzügyileg akkor tarható fenn, ha a működési ideje alatt a működés bevételei megha-

ladják a működés kiadásait. A fenntarthatóság azonban azt is megköveteli, hogy valamennyi 

időszakban álljon fenn ez a pénzügyi egyensúly. Gyakorlatilag az sem probléma, ha a finanszí-

rozási igénnyel nem egy időben képződik annak a forrása, ezért azt mondhatjuk, hogy a műkö-

dés pénzügyileg akkor tartható fenn, ha a működés nettó kumulált pénzárama minden időszak-

ban pozitív. Ebbe természetesen beletartozik az utolsó évre vonatkozó maradványérték is, 

amennyiben az pénzügyileg realizálható. 
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Amennyiben a bevételek - beleértve a kapott támogatásokat is - nem elegendőek a működési 

költségek finanszírozására, akkor a projektgazdának gondoskodnia kell a fenntarthatóság bizto-

sításához szükséges finanszírozások megszerzéséről. 

 

A projekt összevont pénzáramának kimutatása 

A korábbiakban már megismertük a beruházással és a működéssel kapcsolatos pénzáramokat, a 

pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatához szükséges adatokat a 24. táblázatból vezetjük le.  

A projekt összevont pénzáramának a meghatározása során azonban már nem a fejlesztési kü-

lönbözet alapján számszerűsítjük a pénzáramokat, hanem a megvalósítandó projekt teljes pénz-

áramát vesszük alapul.  

A 25. táblázatban található séma alapján táblázatba foglaljuk a megvalósítandó projektváltozat 

eddig meghatározott pénzáramait a teljes vizsgált időszakra vonatkozóan. A pénzáramokat fo-

lyó áron számítjuk, és sorra veszünk valamennyi pénzbeáramlást, illetve pénzkiáramlást jelentő 

tételt.  

A fenntarthatóság feltételét a nettó halmozott pénzügyi pénzáram határozza meg. Amennyiben 

a számítások eredményeként negatív értékeket kapunk valamely év vonatkozásában, mintegy 

egyenlegező tételként újabb saját vagy idegen forrást kell bevonni a pénzáramba mindaddig, 

amíg a kívánt pénzügyi egyensúly helyreáll. 

25. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatóságának pénzáramai 

 

 

                     Forrás: ROP EU útmutató, 2009 
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A 26. táblázatban található a projektváltozat teljes pénzárama, beleértve a beruházás valamint a 

működés időszaka alatti pénzáramokat is. A nettó pénzügyi pénzáram valamennyi vizsgált év-

ben megfelel a fenntarthatóság pénzügyi követelményének, a kumulált nettó pénzügyi pénz-

áram egyik évben sem negatív. 

 

A fenntarthatóság azonban csak úgy volt biztosítható, ha ennek érdekében a projektgazda a 

működésre 2015. évtől kezdődően a 13. sor szerinti ütemezésben egyéb idegen forrást (támoga-

tást) von be. 

A beruházási költségek, valamint a működés finanszírozásának forrásait a fenntarthatóság kö-

vetelményének megfelelő összegben a 26. táblázat mutatja. Látható, hogy a projekt 26209 M 

Ft (2013. és 2014. évek számainak összege) beruházási költségéből 20000 M Ft az önerő ösz-

szege. A fennmaradó 6209 M Ft összeg forrása nem lehet más, mint a beruházási hitel, a nem-

zeti, valamint az EU-ós támogatás. A források számszerűsítéséhez azt tételezzük fel, hogy a 

hitelképességünk 2000 M Ft négy éves futamidejű beruházási hitel felvételét tette lehetővé 

azonos összegű törlesztéssel a táblázatban közölt kamatfizetés mellett. A kérdés ezek után az, 

hogy az EU-ós támogatás milyen mértékben vehető figyelembe a fennmaradó 4702 M Ft beru-

házási költség finanszírozására. 

 

A fenti kérdés megválaszolása érdekében tekintsük át a támogatás meghatározásának módszer-

tanát a jövedelemtermelő projektek vonatkozásában. A projekt jellege ebből a szempontból 

döntő fontosságú, mivel az EU a kisméretű, valamint közcélú, nem jövedelemtermelő projektek 

esetében lényegesen egyszerűbb eljárást ír elő. 

 

4.4.2.11. A támogatási összeg meghatározása 

 

Az EU által finanszírozott projektek támogatásának szigorú pénzügyi feltételei vannak, ame-

lyek az alábbiak: 

 

1. Az EU útmutatók szerint egy projekt akkor jogosult támogatásra, ha a közgazdasági költ-

ség-haszon elemzés alapján a társadalmi hasznosság igazolható. A részletes elemzésben a 

teljesítménymutatókkal szembeni követelmények az alábbiak: 

- ENPV pozitív, azaz a közgazdasági nettő jelenérték alapján, a projektgazda szintjén je-

lentkező pénzügyi, valamint a társadalom szintjén jelentkező egyéb társadalmi hasznok-

ból a projekt megtérülése biztosított,  

- az ERR, azaz az externális hatásokkal kiegészített belső megtérülési kamatláb nagysága 

legyen magasabb, mint az alkalmazott társadalmi diszkontráta, valamint a 

- a haszon-költség arány legyen nagyobb, mint 1. 

-  

2. A támogatás további feltételeként igazolni kell, hogy „túltámogatás” nem történik, és csak 

a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kapja a projekt. Ennek igazolására a 

pénzügyi teljesítménymutatókkal szembeni követelmények az alábbiak: 

- amint már említettük a korábbi elemzés során. a pénzügyi nettó jelenérték (FNPV/C) 

legyen negatív, valamint  

- a pénzügyi belső megtérülési kamatláb (FRR) legyen alacsonyabb, mint az alkalmazott 

pénzügyi diszkontráta. 
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26. táblázat: A projekt finanszírozási forrásai, a pénzügyi fenntarthatóság alakulása (millió Ft) 

 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Pénzügyi beruházási költség  4459 21750 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Pénzügyi működési költség 0 0 5850 8350 5850 5850 5850 5850 6850 5850 

3. Hiteltörlesztés 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 

4. Hitel kamatának törlesztése 0 0 200 160 140 120 0 0 0 0 

5. Kiadási pénzáram 1+2+3+4 4459 21750 6550 9010 6490 6470 5850 5850 6850 5850 

6. Pénzügyi bevétel 0 0 5000 5760 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

7. Egyéb bejövő pénzáram* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. EU, és nemzeti támogatás 256,4 1250,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Saját forrás (10+11) 10000 14702 1550 3250 1490 1470 850 850 1850 0 

10. Önerő  10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Idegen forrás (12+13) 0 4702 1550 3250 1490 1470 850 850 1850 0 

12. Hitel 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Egyéb idegen forrás  0 2702 1550 3250 1490 1470 850 850 1850 0 

14. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 

15. Bevételi pénzáram 6+7+8+9 10256 15952,6 6550 9010 6490 6470 5850 5850 6850 10000 

16. Nettó összes pénzügyi pénzáram15-5. 5797,4 -5797,4 0 0 0 0 0 0 0 4150 

17. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 5797,4 0 0 0 0 0 0 0 0 4150 

A finanszírozási források alakulása 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

3. Hiteltörlesztés     500 500 500 500         

4. Hitel kamatának törlesztése     200 160 140 120         

10. Önerő  10000 10000                 

13. Hitel   2000                 

14. Egyéb idegen forrás   2702 1550 3250 1490 1470 850 850 1850   

    Forrás: szerző saját munkája
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3. Harmadikként pedig a pénzügyi elemzés pénzáram elemzése alapján legyen igazolható, 

hogy a projekt keretében létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal vo-

lumene, minősége pénzügyileg fenntartható. A részletes elemzésben pénzárammal szem-

beni követelmény, hogy az egyes években a halmozott működési pénzáram ne legyen ne-

gatív.  

Az első támogathatósági feltétel igazolása érdekében el kell végezni az úgynevezett közgaz-

dasági költség-haszon elemzést. A módszer lényege az, hogy a projektgazda szintjén kimuta-

tott pénzügyi elemzéseknél különböző fiskális kiigazításokra van szükség, majd ezt követően 

végezzük el a megismert módon a megtérülési vizsgálatokat.  

Az eddigi elemzéseink azt mutatják, hogy a támogatás második feltétele teljesült a mintapro-

jekt vonatkozásában, az FNPV/C negatív, az FRR/C értéke alatta maradt a pénzügyi diszkont-

ráta referencia értékének. 

A működés fenntarthatósága érdekében szükséges ugyan valamilyen lejárat nélküli forrás 

bevonása, de feltételeztük, hogy a hiányzó összeg megszerezhető.  

Visszatérve a korábbi gondolatmenethez, megállapítottuk, hogy az önerőn, valamint a hitelen 

kívüli 4702 M Ft összeg finanszírozási forrása a kérdéses. Az már bizonyos, hogy támogatha-

tó a projekt, feltételezve, hogy a közgazdasági költség-haszon elemzés alapján számított 

pénzügyi teljesítmény mutatói is megfelelnek a feltételeknek.   

A támogatási összeg kiszámításának első lépéseként meg kell állapítani, hogy a projekt me-

lyik támogatási szabály alá tartozik, milyen módszert kell alkalmazni a számításhoz. A meg-

felelő támogatási szabály megállapítását segíti a pénzügyi elemzéshez kapcsolódóan bemuta-

tott ábra. 

Lehetnek olyan komplex projektek, ahol a megvalósítást jelentő tevékenységek egyes csoport-

jai a támogatási szabályok szempontjából eltérő megítélés alá esnek. A támogatás összegének 

meghatározása egyszerűen, az elszámolható beruházási költség és a pályázati útmutatóban 

meghatározott támogatási arány szorzataként számolható, de csak a következő esetekben (pro-

jekteknél) alkalmazható: 

 a State aid (állami támogatási) szabály hatálya alá tartozó projektek esetén, 

 a közcélú nem jövedelemtermelő projektekre, 

 az 1 millió EUR alatti beruházási költségű közcélú projektekre, 

 azon 1 millió EUR feletti beruházási költségű közcélú jövedelemtermelő pro-

jektekre, amelyeknél a jövedelme nem fedezi a működési költségeket (azaz a 

DNR<0). 

A figyelembe veendő tételeket és a számítás algoritmusát a 27. táblázat tartalmazza.  

 

27. táblázat: A támogatás számítása nem jövedelemtermelő nem nagyprojektnél és 

1millió EURO alatti projektnél 

 

                     Forrás: KEOP útmutató, 2009 
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A számítás módja a táblázat szerint megadott formában rendkívül egyszerű, mivel a támoga-

tás összege gyakorlatilag az elszámolható beruházási költség, és a támogatási konstrukcióra 

megadott támogatási arány szerinti összegében, annak szorzataként határozható meg.  

 

Támogatási összeg meghatározása a finanszírozási hiány számításával 

Az 1 millió EUR feletti beruházási költségű közcélú jövedelemtermelő projektek esetében, 

amelyeknél diszkontált nettó bevétel nem negatív (azaz a DNR>=0), akkor a számítás során a 

finanszírozási hiány alapján kell a támogatás összegét meghatározni. 

A finanszírozási hiány számításának két fontos szabálya van:  

 a pénzáramok számszerűsítése során semmilyen kapott támogatás nem vehetőek figyelem-

be, valamint 

 a költségek és bevételek értéke nem tartalmazhat Áfa-t, azaz minden pénzügyi adatot nettó 

értéken szerepeltetünk.  

A finanszírozási hiány számítására a nagyprojektek esetén a „working document” szerinti 

módszert kell alkalmazni, míg a többi projekt esetén az „Information Note” szerint kell a 

számítást elvégezni (28. táblázat). 

 

28.  táblázat: A finanszírozási hiány számítása a Working document n°4, illet-

ve az Information Note alapján 

 

Forrás: KEOP NFÜ útmutató, 2009 

 

A módszertani összefoglaló táblázat rövidítései az alábbiak: 

 

DIC =  diszkontált beruházási költség (beruházási költségre képezett tartalék és ÁFA nélkül), 

DNR = diszkontált nettó bevétel összege, amelynek elemei az alábbiak: 

DNR = a - b – c + d 

(a) = Pénzügyi bevétel jelenértéke, 

(b) = Üzemeltetési és karbantartási költség jelenértéke, 

(c) = Pótlási költség jelenértéke,  

(d) = Maradványérték jelenértékének összege.  

DICE = elszámolható költség jelenértéke, 

SUME = elszámolható költség összege, 

CREU = EU az operatív program prioritás tengelyére vonatkozó társfinanszírozási ráta. 
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Nagyprojektek esetében a számítás algoritmusa a 29. táblázat alapján követhető nyomon. A 

nagyprojektek esetén a támogatási összeg megállapítása a diszkontált teljes beruházási ösz-

szegből indul ki. A DNR számítását követően meghatározza, hogy a beruházási költség jelen-

értékéből mekkora összeg nem térült meg a működés nettó bevételeinek (DNR) pénzáramá-

ból. Ennek az összegnek (Max EE) a diszkontált beruházási költséghez viszonyított aránya 

adja a finanszírozási hiányrátát ( R). Az EU támogatás összegét pedig megkapjuk, ha a támo-

gatható beruházási költséget (CE) szorozzuk a hiányrátával, majd ezt korrigáljuk a prioritási 

tengelyre meghatározott EU társfinanszírozási rátával. A kedvezményezett hozzájárulásának, 

valamint az EU támogatás ismeretében tudjuk számszerűsíteni az összes nemzeti hozzájárulás 

összegét. A 30. táblázat a nem nagyprojekt kategóriába tartozó jövedelemtermelő projektek 

támogatásának menetét foglalja össze. 

 

29. táblázat: A támogatás számítása nagyprojekteknél 

 

 

                    

 

a 29. táblázat folytatása A támogatás számítása nagyprojekteknél  

 

 

Forrás: NFÜ KEOP útmutató, 2009 
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30. táblázat: A támogatás számítása jövedelemtermelő nem nagyprojektnél 

 

 

                   Forrás: NFÜ KEOP útmutató, 2009 

Tételezzük fel, hogy az EU-alapok valamelyikéből finanszírozzuk a projektünket, amely ese-

tében a társfinanszírozási ráta (CRpa) 75%. A pénzügyi elemzés során használt diszkontráta 

5%-os reálszintjét használják a pénzügyi elemzésre. A projekt a 31. táblázatban foglalt pénz-

áramlási profillal rendelkezik 

 

31. táblázat: A támogatás számításának bemutatása 

              (M Ft - 2012 állandó árak) 

 

Év 
Beruházási 

költségek 

Működési 

költségek 
Bevételek 

Marad-

ványérték 

Nettó pénz-

áramlás 

2013 25 - - - -25 

2014 25 - - - -25 

2015 25 - - - -25 

2016 25 - - - -25 

2017 - 2 4 - 2 

2018 - 2 4 - 2 

2019 - 2 4 - 2 

2020 - 2 4 - 2 

2021 - 2 4 - 2 

2022 - 2 4 - 2 

2024 - 2 4 - 2 

2025 - 2 4 - 2 

2026 - 2 4 - 2 

2027 - 2 4 - 2 

2028 - 2 4 - 2 

2029 - 2 4 - 2 
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Év 
Beruházási 

költségek 

Működési 

költségek 
Bevételek 

Marad-

ványérték 

Nettó pénz-

áramlás 

2030 - 2 4 - 2 

2031 - 2 4 - 2 

2032 - 2 4 - 2 

2033 - 2 4 5 7 

Összesen 100 32 64 5  

Összesen 

(diszkontált) 
        89       18        36         2    -68,93 

 

A pénzáramokat a 32. táblázat foglalja össze. 

 

32. táblázat: A mintaprojekt pénzáramai 

m.e.: M€ 

Megnevezés Diszkontált érték 
Nem diszkontált 

érték 

Összes beruházási költség  100 

- ebből elszámolható  80 

Diszkontált beruházási költség (DIC) 89  

Diszkontált nettó bevétel (DNR) = 36 + 2 - 18 20  

    Forrás: szerző saját munkája 

 

A finanszírozási hiányráta meghatározása (R): 

Először a beruházási költség támogatható összegét (EE) kell meghatározni az 55. cikk (2) 

bekezdésével összhangban: 

EE = DIC-DNR =  89 – 20 = 69 M Ft 

 

Ezután az alábbi összefüggéssel kapjuk meg a finanszírozási hiány rátát (R): 

 

R% = EE/DIC*100 =  69/89*100 = 78%. 

 

Ezt követően határozzuk meg az úgynevezett döntési összeget (DA), azaz „azt az összeget, 

amelyre a prioritást élvező tengellyel kapcsolatos társfinanszírozási ráta vonatkozik” (41. cikk 

(2) bekezdés). A projekt elszámolható beruházási költsége (CE) alapján: 

 

DA = EC * R = 80 M Ft * 78% = 62 M Ft 

 

Utolsó lépésként állapítjuk meg a maximális EU-támogatás összegét: 

 

EU-támogatás = DA*CRpa = 62 M Ft*75% = 47 M Ft, 

ahol 

CRpa:  az operatív program elfogadásáról szóló bizottsági határozatban a prioritást 

élvező tengely tekintetében rögzített maximális társfinanszírozási ráta (53. cikk (6) 

bekezdés). 
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A példát követően térjünk vissza az elemzett projektünkhöz, és határozzuk meg azt, hogy 

85%-os társfinanszírozási ráta (CRpa%), valamint a megadott 8 %-os diszkontráta esetén 

mekkora EU-ós támogatás vehető igénybe a 26209 M Ft összegű projekt esetében (33. táblá-

zat). A táblázat adatai alapján látható, hogy 1507 M Ft-os támogatás esetén a beruházás meg-

térülése biztosított. A támogatásból 1281 M Ft az EU társfinanszírozás összege. 

 

4.4.3. Közgazdasági költség-haszon elemzés 

 

A támogathatóság feltételeként már említettük, hogy a pénzügyi elemzéseket ki kell egészíte-

ni a társadalom szintjén jelentkező költségekkel és hasznokkal. A számítás az ismert pénzügyi 

adatokból indul ki. 

 

4.4.3.1.  A projekt pénzügyi költségeinek összegzése 

 

A pénzügyi beruházási és működési költségek becslésére vonatkozó útmutatások alapján a 33. 

táblázat tartalmazza a pénzügyi költségeket, és a maradványértéket. 

 

4.4.3.2. A projekt közgazdasági költségeinek becslése 

 

A pénzügyi költségek számbavétele során a projektgazdánál jelentkező költségek számbavéte-

lére került sor, ezért azokat valós közgazdasági, társadalmi költségekké kell alakítani. Ennek 

érdekében az alábbi kiigazításokra van szükség:  

 

33. táblázat: A támogatási összeg meghatározási a finanszírozási hiány módszerével 

     

Megnevezés 

Támogatás 

nélkül 
Támogatással 

M Ft 

1.Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC) 22 776 21 467 

2.Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 5 485 5 485 

3.Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b) 11 578 11 578 

4.Diszkontált pótlási költség (c) 2 088 2 088 

5.Diszkontált maradványérték (d) 2 316 2 316 

6.Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a – b – c + d) 21 467 21 467 

7.Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR) 1 309 - 

8.Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC) 5,746% 0% 

9.A projekt elszámolható költsége (EC) 26 209 
 

10.Döntési összeg (DA), ROP- támogatás (DA=EC*R) 1 507 
 

11.Prioritási tengely max. társfinanszírozási ráta (Max CRpa) 85,0% 
 

12.EU támogatás (DA*max.CRpa) 1 281 
 

13.Központi (nemzeti) költségvetési hozzájárulás 226 
 

14.Kedvezményezett hozzájárulása 20 000 

15.Egyéb (idegen) forrás 4 702 

16. ÖSSZES BERUHÁZÁSI FINANSZÍROZÁSI FORRÁS 26209 

         Forrás: szerző saját munkája 

.  
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33. táblázat: Pénzügyi költségek és maradványérték kezelése munkatáblázata 

 

 
Forrás: ROP általános CBA útmutató, 2009 

 

 

 költségvetési (fiskális) kiigazítások, piaci árról való áttérés elszámoló árra, me-

lyeket a költségek kapcsán végzünk el, valamint az 

 externális hatások, amelyek kiigazítását a hasznok becslésénél kell elvégezni. 

 

 Költségvetési (fiskális) kiigazítások 

A közgazdasági elemzés a pénzügyi költségbecslésből indul ki, azonban a pénzügyi elemzés-

ben szereplő piaci árak magukba foglalhatnak adókat és támogatásokat, amelyek befolyásol-

hatják az árak nagyságát. E torzítások kiküszöbölése érdekében általános szabály, hogy a 

közgazdasági elemzés közvetett adókat nem tartalmazhat. Közvetlen (egyenes) adó esetén az 

adóalany megegyezik azzal a személlyel, akit gazdasági értelemben az adó terhel, ilyen adó 

fajta például a vagyonadó. Közvetett adóról beszélünk, ha az adóalany különbözik az adóteher 

viselőjétől. 

A fenti elvek alapján költségvetési kiigazításokat szükséges megtenni az input adatok vonat-

kozásában is. A szükséges input adatok az alábbiak: 

 általános forgalmi adó (ÁFA), 

 támogatások, 

 az egyes beruházási költségekben a fenti adók alapja, illetve alapjának részaránya, 

 az egyes működési költségekben a fenti adók alapja, illetve alapjának részaránya. 

A legjelentősebb és legáltalánosabb fiskális korrekciós tényező az általános forgalmi adó. A 

közgazdasági elemzéshez – beleértve a változatelemzést is, – minden költségtétel elemből az 

ÁFA tartalmat le kell vonni. Ez független attól, hogy beruházási vagy működési költségről 

van-e szó, illetve, hogy az ÁFA visszaigényelhető-e vagy sem. Az ÁFA visszaigényelhetősé-

ge csak a pénzügyi költségek meghatározásában játszik szerepet. 

A közgazdasági költségek számításához mindig alaposan meg kell vizsgálni, hogy melyik 

pénzügyi költség tételek becsült értéke tartalmaz ÁFÁ-t, azaz hol határoztak meg bruttó érté-

ket. Az elvégzendő módosítás lépései a következők: 

- ha a pénzügyi költségbecslés tételesen elkülöníti, akkor az elkülönítetten megjelenő 

ÁFA értékét le kell vonni a bruttó költségekből, 

- ha az ÁFA költségek nem elkülönítettek, akkor ÁFA kulcsonként meg kell becsülni a 

költségtételek között az adó alapját és a hozzátartozó ÁFA összeget, amit a bruttó költ-

ségből kell levonni. 
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Ha a közgazdasági hasznok becslésének kiinduló pontja a pénzügyi bevétel, akkor a korrekci-

ót akkor kell megtenni, ha a fogyasztó nem ÁFA visszaigénylő. A korrekciót, ha szükséges a 

következőképpen kell megtenni. 

- meg kell vizsgálni, hogy a használók körében vannak-e ÁFA visszaigénylésre jogosul-

tak, 

- az ÁFA visszaigénylő körben az ÁFÁ tartalmát a bevételnek meg kell becsülni, 

- a becsült ÁFA tartalmat le kell vonni a bruttó bevételből. 

A támogatások esetében, ha konkrét költségelemekre irányul a támogatás, például ingyenes 

területhasználat, akkor a pénzügyi költségeket ezekkel a támogatásokkal ki kell egészíteni, 

hogy társadalmi költségeket kapjunk. 

Ha a támogatás nem konkrét költségelemhez kapcsolódik, mint például az árkiegészítés, vagy 

egyéb normatív támogatás, a támogatást nem kell a költségoldali korrekciónál figyelembe 

venni. 

    Piaci árról való áttérés elszámoló árra 

Egyes termékek, szolgáltatások esetében a piac a legkülönfélébb torzulások miatt nem képes 

az erőforrásokat reálisan értékelni, nem tudja kifejezni azok tényleges társadalmi költségét. 

Több erőforrás esetében nem beszélhetünk piacról, ilyenkor az értékelés még azt a támpontot 

is elveszti, amit a piaci ár jelent, ilyen esetekben bizonyos elszámoló árak használatára kény-

szerülünk 

A piaci kudarcok megakadályozzák az erőforrások hatékony elosztását ezért az állam beavat-

kozásra kényszerül. Az állam a jogrendszeren keresztül biztosíthatja az erőforrások használó-

inak olyan alkuját, ami társadalmilag optimális értékre mozdítja azok árát vagy megfelelő 

nagyságú adókkal/szubvencióval korrigálhatja az általa optimálisnak tartott szintre. De ahogy 

a piacok úgy az állam sem működik tökéletesen ezért az erőforrások valós értéke kisebb-

nagyobb mértékben, de általában eltér piaci áruktól. 

Tökéletesen működő munkaerőpiacon az árnyékár megegyezne a piaci árral. Az árnyékbér 

illetve a munkaerő árnyékárának meghatározására a gyakorlatban ritkán kerül sor, kevés elér-

hető forrással rendelkezünk. A beruházások költség-haszon elemzésekor feltehetjük, hogy a 

munkaerőpiac nem tökéletesen, de beárazza a munkaerőt, nincs tehát kényszer az árnyékárak 

kiszámítására. A munkaerő esetében a piaci árak megfelelően tükrözik a munkaerő társadalmi 

költségét. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez csak akkor igaz, ha a munkaerő áraként nem 

országos átlagbéreket, hanem a projekt megvalósulása szerinti területi (kistérségi vagy me-

gyei) átlagbéreket alkalmazunk a pénzügyi költségszámításhoz. 

Természeti erőforrások esetén a piaci árak korrekciójára szükség lehet a jövőbeni használók 

érdekeinek figyelmen kívül hagyása miatt. Ezt azonban nem az árnyékárak szerinti módszer-

rel javasolják az EU útmutatók megtenni, hanem a természeti erőforrásokra kalkulált járulé-

kok segítségével történő externális hatásbecsléssel. 

Ezek a járadékok a természeti erőforrások árába kívánják beépíteni a jövőbeni használók ér-

dekeit és ekként externális hatások korrekciójának tekinthetőek. A fentiek alapján a fiskális 

korrekcióknál járulék levonásra nem került, ezért itt sem kell hozzáadni a járadékokat. 

A földterületek esetében a földterületeteket a haszonáldozat-költségen kell értékelni, és nem a 

hivatalos elszámoló áron. Amennyiben a földterületet önkormányzat, vagy az állam biztosítja 

csökkentett áron, akkor a gazdasági elemzésben a földterület árát a valós piaci ár jobban köze-

líti, mint az aktuálisan figyelembe vett ár.  
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4.4.3.3. A projekt hatásainak értelmezése és becslése 

 

A projekt hatásai jelentkezhetnek közvetlenül a projekt használóinál, a szolgáltatást igénybe 

vevőknél, de vannak olyan hasznok, gazdasági hatások is, amelyek nem közvetlenül a projekt 

kedvezményezettjénél vagy a projekt használóinál jelentkeznek, és közvetlen pénzügyi ellen-

tételezés sem kíséri őket. Ez utóbbiakat nevezzük externális hasznoknak. 

 

Használónál jelentkező hasznok becslése 

A használóknál jelentkező hasznok becslésére több módszert lehet alkalmazni: 

 Az erőforrás megtakarítás számszerűsítésével: a projekt eredményeként, illetve hatása-

ként takarékosabb erőforrás felhasználásra nyílik lehetőség, és ez egyfajta hasznot jelent, 

 Más esetekben a pénzügyi bevételekből induló ki a hasznok becslése: a pénzügyi bevétel 

akkor lehet kiinduló alap a használónál jelentkező közgazdasági haszon becsléséhez, ha 

az megfelelően tükrözi a projekt használóinál megjelenő hasznot. Ez elsősorban akkor 

igaz, ha a díjak a piaci áron, azaz a használók értékelésén alapulnak.  

Ezért fontos felhívni a figyelmet, hogy a szolgáltatások költségeinek árakba történő beépítése 

önmagában még nem jelenti, hogy az megfelelő alapja a hatások közgazdasági becslésének. 

Ehhez az is szükséges, hogy a díjak a használók értékelésén alapuljanak.  

Az elemzés során szükségessé válik annak meghatározása, hogy esetlegesen milyen külső 

hatások nem jelennek meg a projekt pénzügyi bevételei között. A társadalmi haszon mérésére 

a pénzügyi bevételből azt a részt kell tekinteni, amit a használó (fogyasztó) érzékel.  

Ha a szolgáltatást használók nem ÁFA- visszaigénylők, akkor a haszonbecslés során a bevé-

telből nem lehet az ÁFA-t levonni. Ha viszont a használó ÁFA- visszaigénylő, akkor le kell 

vonni. Hasonló logika alapján azon támogatások, amelyek a szolgáltatónál jelentkező bevételt 

egészítik ki (ideértve az árkiegészítést és a normatív támogatást is), nem szabad figyelembe 

venni a társadalmi haszon számításánál, mivel e támogatásokat a szolgáltató, és nem a haszná-

lók érzékelik, veszik igénybe. 

 Az externális hasznok számba vétele, a hatások számszerűsítése 

A hatások számbavételét a lehető legkomplexebben kell elvégezni. A számszerűsítés módsze-

rei projektenként eltérőek lehetnek, valamennyi bemutatására terjedelmi okok miatt nincs 

lehetőség. A hatások számszerűsítésének, elemzésének összefoglalása a 34. táblázatban látha-

tó. A projekt externális hatásainak számszerűsítését a táblázat szerint kell megadni. 

 

 34. táblázat: Externális hatások számszerűsítése 

 
Forrás: NFÜ, 2009 
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 A számszerűsítés módszerét részletesen be kell mutatni, a 34. táblázat csak az áttekintést 

segíti. Előfordulhat, hogy valamennyi, a táblázatban felsorolt hatás nem is számszerűsíthető, 

amit az elemzésben meg kell indokolni és a hatást legalább kvalitatív módon jellemezni szük-

séges. Az externáliák pénzben történő kifejezésére valamennyi projekt típusra a 35. táblázatot 

kell kitölteni.  

 

35. táblázat: Externális hatások pénzben történő kifejezése 

 

 
          Forrás: NFÜ, 2009 

 

Az externális hasznok összegzése 

A fenti haszonelemenként kimutatott hasznok részeredményeit a 36. táblázatban található 

struktúrában célszerű összegezni. Értelemszerűen, és előjelhelyesen, a negatív hasznokat (ká-

rokat) negatív előjellel szerepeltetjük. 

 

36. táblázat: A hasznok összegzése 

  

 
      Forrás: NFÜ, 2009 

 

4.4.3.4 Közgazdasági teljesítménymutatók 

 

A közgazdasági elemzések során a következő közgazdasági teljesítménymutatókat kell ki-

számolni és értékelni: 

 

 ENPV (gazdasági nettó jelenérték): a jövőbeni nettó haszonáramok diszkontált értéke.    

     Az ENPV kiszámítása a projekt megítélésének kulcseleme, mivel csak pozitív ENPV-    

    vel rendelkező projektek támogathatók. A számítás képlete: 
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ahol 

 

X :  az adott évre vonatkozó pénzáramlás,  

i   :  közgazdasági (társadalmi) diszkontráta, 

t   :  az aktuális év. 

 

 ERR (gazdasági belső megtérülési ráta): azon diszkontráta, amely mellett az ENPV  

      nulla. A belső megtérülési ráta számításához ugyanaz a képlet használható, azzal a  

      különbséggel, hogy adott az ENPV nagysága (zérus), és a kamatlábat keressük: 

 

 
 

Az ERR-rel kapcsolatos elvárás, hogy legyen nagyobb, mint az alkalmazott közgazda-

sági diszkontráta (5,5%). Amennyiben az ERR nem számítható ki, csak az ENPV 

alapján lehet dönteni. 

 

 BCR (haszon-költség arány): a teljes időszakra vonatkozóan a jelenértékre átszámított  

hasznok és költségek arányát mutatja. A BCR mutatóra vonatkozó követelmény, hogy le-

gyen nagyobb, mint 1. A BCR mutató önmagában kevés információt ad, mivel nem ad tá-

jékoztatást a költségek és hasznok abszolút értékéről, hanem csak azok arányáról. Az 

ENPV a legfontosabb és legmegbízhatóbb társadalmi költség-haszon elemzési indikátor, 

amit a projekt értékelésénél a fő közgazdasági teljesítményjelző referenciaként kell tekin-

teni. 

 

Elvileg minden olyan projektet el kell vetni, ahol az ERR kisebb, mint a társadalmi diszkont-

ráta, vagy az ENPV negatív. Néhány kivételes esetben azonban, a projekt negatív ENPV ese-

tén is javasolható EU-ós támogatásra, amennyiben fontos pénzben nem kifejezhető hasznai 

vannak (pl. bio-diverzitás megőrzése, kulturális örökségvédelem, tájképi örökség). Ezeket 

azonban kivételes esetként kell kezelni, és az értékelés során meggyőző módon, strukturált, 

megfelelő adatokkal alátámasztott indoklás mellett kell bemutatni, hogy a társadalmi hasznok 

meghaladják a társadalmi költségeket még akkor is, ha az előbbieket a pályázó nem tudja tel-

jes mélységében számszerűsíteni. 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Helyezze el a változatelemzést a projektek megvalósításával kapcsolatos döntési fo-

lyamatban!  

2. Ismertesse a változatelemzési módszerek megválasztásának szempontjait! 

3. Mutassa be a költséghatékonyság elemzés folyamatát! 

4. Mely esetekben nélkülözhetetlen a projektjavaslatok többszempontú értékelése? 

5.  Ismertesse a többszempontú projektértékelés főbb szempontjait, a számszerű értékelés 

algoritmusát! 

6. Mi a pénzügyi projekt-elemzés célja, melyek a főbb módszertani kérdések? 

7. Ismertesse az FNPV/C, az FNPV/K mutatók gazdasági tartalmát! 

8. Mi a projektek fenntarthatóságának gazdasági feltétele? 
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9. Melyek az EU által finanszírozott projektek támogatásának szigorú pénzügyi feltét-

elei? 

10. Ismertesse a támogatási összeg meghatározásának főbb módszertani kérdéseit! 

11. Megyek a projektek közgazdasági teljesítménymutatói, és mi a gazdasági tartalmuk? 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

 

1. Számítsa ki a projekt EU - támogatási összegét az alábbi adatok figyelembe vételével!  

1.Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC) = 24 500 MFt 

2.Diszkontált pénzügyi bevétel (a) = 6800 MFt 

3.Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b) = 8896 MFt 

4.Diszkontált pótlási költség (c) = 1800 MFt 

5.Diszkontált maradványérték (d) = 3215 MFt 

6.A projekt elszámolható költsége (EC) = 23650 MFt 

7.Prioritási tengely max. társfinanszírozási ráta (Max CRpa) = 85 % 
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5. Érzékenységi vizsgálatok és kockázatelemzés 

 
Az érzékenységi vizsgálat és a kockázatelemzés során arra keresünk választ, hogy az 

alapesetben alkalmazott legjobb becsléstől való eltérés, illetve az eltérések bekövetkezésének 

valószínűsége milyen hatással van a teljesítménymutatók alakulására. Arra vagyunk 

kíváncsiak, hogy az általunk eltervezett és a ténylegesen bekövetkező események milyen 

mértékben esnek egybe. A gazdasági kockázat lehetséges kimenetele háromféle lehet: 

 a tervezettnél kedvezőtlenebb eredmények következnek be, ezeket a gazdasági áldoza-

tokat kockázati veszteségnek nevezzük, 

 a tervezett események következnek be, 

 a tervezettnél kedvezőbb eredmény következik be. 

Az üzleti kockázatok területén mindhárom eredmény bekövetkezhet, de látni kell azt, hogy a 

kockázat negatív következményei veszélyeztetik a projekt megvalósíthatóságának a sikerét. A 

megvalósíthatóság kapcsán számolni kell a gazdasági kockázatok objektív jellegével. Az 

érzékenységvizsgálatokkal és kockázatelemzéssel kapcsolatos elemzéseket valamennyi típusú 

pályázati projekt esetében előírják. Az alapelv szerint nem a kockázatok teljes kiküszöbölése 

a cél, hanem az, hogy amennyiben bekövetkezik a kockázat káros hatása, legyünk tisztában 

azzal, mit kell ilyen esetekben tennünk. A kockázatok kezelésének folyamata a 

kockázatmenedzsment, melynek feladatait a „kockázat iparban” speciálisan képzett 

szakemberek látják el, más esetekben viszont a kockázatok kezelése a menedzsment feladata 

lesz. 

A kockázatmenedzsment folyamata: a veszélyforrások feltárása, azonosítása, majd a 

veszélyeztetett értékek listázása. Ezek után kerül sor azok hatásmechanizmusának elemzésére: 

miként fejtik ki a hatásukat, mekkora a várható kárérték, illetve mekkora a kockázatos helyzet 

bekövetkezésének a valószínűsége. Mindezek után a kockázati mátrixban foglaljuk össze az 

elemzés eredményét, meghatározva azokat a kockázatokat, amelyek bagatell, „bevállalható) 

kategóriába tartoznak, elkülönítve a gyakorlatilag kezelhetetlen, „katasztrofális” 

kockázatokat, és a kezelendő „kritikus” kockázatokat ( 19. ábra).  

 

 

 

19. ábra: A kockázati mátrix a hatás mértéke és a valószínűség alapján 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Ezek után kerül sor a kockázatkezelési stratégia kidolgozására, a kockázatkezelés konkrét 
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szakmai eszközeinek a kimunkálására. A menedzsment utolsó feladata a végrehajtást követő 

hatékonyságvizsgálat. Ennek során azt ellenőrizzük, hogy az elvégzett kockázatkezelési 

tevékenység mennyire volt eredményes, mennyiben csökkentette a kockázatot. A kockázat 

kétféle módon mérsékelhető: egyrészt a bekövetkezés valószínűségének csökkentésével, 

másrészt a lehetséges kár nagyságának mérséklésével. 

A megvalósíthatósági tanulmányok útmutatóiban foglaltak alapján az elemzés első lépésében, 

az érzékenységvizsgálat során megvizsgáljuk azokat a hatásokat, amelyek a költségeket és 

hasznokat meghatározó változók feltételezett változásai okoznak a teljesítménymutatókban. 

A második lépésben megvizsgáljuk azt, hogy a változásoknak milyen a bekövetkezési 

valószínűsége (valószínűségi eloszlása) és ezek figyelembe vételével határozzuk meg a 

teljesítménymutatók várható értékét. 

 

5.1. Az érzékenységvizsgálat tényezői 

 

Az érzékenységi vizsgálat célja a projekt kritikus változóinak és paramétereinek kiválasztása, 

amelyek változása a legnagyobb hatást gyakorolja az alapesetben kiszámított teljesítmény 

mutatókra. Az érzékenységvizsgálat lényege, hogy mindig csak egyetlen tényező hatását 

vizsgáljuk, a többi paraméter változatlansága mellett. Az EU-ós útmutatók szerint „kritikus” 

minden olyan változó, amelynek 1%-os abszolút mértékű megváltozása (pozitív vagy negatív 

értelemben) a belső megtérülési ráta, vagy a nettó jelenérték 1%-osnál nagyobb mértékű 

változását okozza. 

A kritikus változók meghatározása érdekében számba kell venni azokat a tényezőket, amelyek 

közvetlen, illetve közvetett hatással vannak a pénzügyi és a közgazdasági költség-haszon 

teljesítménymutatókra. A közvetlenül meghatározó, pénzben  kifejezett főbb tényezőket a 20.  

ábra mutatja. 

 

 
 

20. ábra:  A pénzben kifejezhető tényezők és a kapcsolódó mutatók 
                                                                 Forrás: NFŰ-COWI,2009 

 

A közvetlen hatótényezőket számos közvetett tényező határozza meg. Ezek némelyike csak 

egy közvetlen tényezőre, a többitől függetlenül hat, másik része viszont több közvetlen 

hatótényezőre van hatással, ezért a teljesítménymutatókban összetett hatást fejtenek ki. 

A fontosabb hatótényezők számbavétele alapján a kritikus változók kiszűrése érdekében első 

lépésben a közvetlen hatótényezőket vizsgáljuk meg. Amennyiben a közvetlen hatótényező 

nem éri el a kritikus változó szintet – azaz 1%-os változása nem hat 5%-nál nagyobb 

mértékben a teljesítménymutatókra, - akkor azokat a közvetett tényezőket nem kell 

továbbvizsgálni, amelyek egyedül erre a közvetlen tényezőre hatnak, továbbá nincsenek 
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összefüggésben más közvetett tényezőkkel. 

A több közvetlen, illetve közvetett tényezőre hatással lévő közvetett tényezőket külön kell 

megvizsgálni. Ezeket a tényezőket nem számszerűsítjük az érzékenységvizsgálatban, azonban 

a kockázatelemzésben a leglényesebbeket elemezni kell. 

Az elemzés keretében az alábbi változók vizsgálatára célszerű fókuszálni: 

 beruházási költség, 

 működési költségű, 

 különböző haszonelemek és azok számításának főbb tényezői. 

 

Az egymástól függő független változók az eredmények torzulását okozhatják, illetve kettős 

számbavételt idézhetnek elő. Az elemzés e lépésében az egymástól függő változókat a 

vizsgálatból ki kell zárni. E jelenséget a statisztikából multikollinearitásként ismerjük. 

 

 

5.1.1 A változók hatásának elemzése 

 

A jelentős hatású változók rugalmasságának értékelése: 

 Kvantitatív módon: a változók különböző értékei alapján ismételten kiszámított muta-

tók segítségével meghatározhatóak az eredményváltozók értékei. Az érzékenységvizs-

gálatok során jól használhatóak a modelltechnika nyújtotta lehetőségek. A táblázatke-

zelő programok különösen jó lehetőséget biztosítanak az érzékenységvizsgálatok el-

végzéséhez, valamint a kritikus küszöbértékek meghatározásához.  

A hivatkozásokkal felépített pénzügyi számításokat a beépített elemzési 

lehetőségekkel vizsgálhatjuk. Különösen hasznos segédeszköz lehet az egy- és két 

utas, what-if… („mi lenne ha…”) típusú vizsgálatokhoz az adattábla funkció, valamint 

a célérték keresés funkciója. A független változók, akcióparamétereket a szakmai 

szempontok szerint választjuk ki, a hatásaikat pedig „kísérleti körülmények” között 

elemezhetjük. 

 Kvalitatív módon: magas, alacsony rugalmasságú változók csoportjába soroljuk a té-

nyezőket. Közülük természetesen a magas rugalmasságú, ezért érzékenyebb kockázati 

tényezőkre kell elsősorban odafigyelni.  

 

5.1.2. A projekt kritikus változóinak azonosítása 

 

A kritikus változók azonosításának lényege, megállapítani, hogy a vizsgált változók közül 

melyik rugalmassága nagyobb 5%-nál (1%-os változása 5%-nál nagyobb változást idéz elő a 

teljesítménymutatókban. A kritikus változók azonosítását a 38. táblázatban közölteknek 

megfelelően célszerű megadni. . 

38. táblázat: A változók rugalmasságának vizsgálata 

 

                 Forrás: ROP általános CBA útmutató, 2009 



 

 115  

 

A kritikus változók azonosítása során feltártuk a projekt sikerességét befolyásoló közvetlen 

pénzügyi tényezőket. Ennek eredményeként nagyságrendjük, valamint kockázatuk mértéke 

alapján a beruházási költség, az üzemeltetési költség, valamint a használatból származó 

árbevétel kerülnek az érzékenységvizsgálat fókuszába. A megtérülési számítások pénzügyi 

modelljén ezt követően érzékenységvizsgálatot végezünk, mely során azok aktuális értékét 

1%-al változtatjuk. A 12.-13. táblázatban közölt beruházási alapadatokból számított pénzügyi 

változók hatásainak rugalmasságát a 38. táblázatban foglaltuk össze. 

38. táblázat: A kritikus változók azonosítása 

 

Megnevezés 
FNPV  FRR 

FNPV 
változása 

FRR 
változása 

M Ft M Ft % % 

1.Eszközbeszerzés 

8911 -1232,3 6,6797% -6,20% -1,17% 

9000 -1308,7 6,6012% 0,00% 0,00% 

9090 -1385,9 6,5224% 5,90% -1,19% 

2.Használathoz kapcsolódó 
díjak (bevételek)         

4455,4 -1528,2 6,3634% -14,36% -3,74% 

4500,0 -1308,7 6,6012% 0,00% 0,00% 

4545,0 -1086,9 6,8405% 16,95% 3,62% 

3.Üzemeltetési költség         

4554,5 -1272,54 6,6388% 2,84% 0,57% 

4600,0 -1308,70 6,6012% 0,00% 0,00% 

4646,0 -1345,21 6,5634% -2,79% -0,57% 
                Forrás: szerző saját munkája 

 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az eszközbeszerzés költségeinek alakulása, 

valamint a működés bevételeinek változása a rugalmasságuk alapján kritikusnak tekinthetőek. 

A projekt megtérülési mutatói különösen a használathoz kapcsolódó bevételekre érzékenyek, 

mivel annak tervezett szintjétől való 1%-os eltérés 17%-os változást okoz az FNPV értékében. 

 

 

5.1.3.A küszöbértékek számítása 

 

A kritikus változók a kockázatos körülmények között olyan értéket vehetnek fel, amelyek 

alapvetően megváltoztatják a projekt pénzügyi megítélését. A küszöbérték megmutatja tehát, 

hogy milyen mértékű változásánál válnak a pénzügyi és közgazdasági teljesítménymutatók 

olyanná, amelyek nem teszik lehetővé a projektváltozat támogatását. A kritikus változók 

küszöbértékét a megtérülési mutatókra vonatkozóan állapítjuk meg. A küszöbértékek 

meghatározásának sémáját a 39. táblázat mutatja.  
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39. táblázat: Küszöbértékek számszerűsítésének munkatáblázata 

 

 
             Forrás: ROP általános CBA útmutató, 2009 

 

 

A mintaprojekt pénzügyi változóinak küszöbértékei 

 

Megnevezés 
FNPV küszöbérték 

FRR 
küszöbérték 

M Ft M Ft 

1.Eszközbeszerzés  7474 7452 

2.Használathoz kapcsolódó díj 2952 2947 

3.Üzemeltetési költség 4765 4763 

Forrás: szerző saját munkája 

A táblázat adatai azt mutatják, hogy amennyiben a beruházási költségek eszközbeszerzésre 

fordított összege 9000 M Ft-ról 7474 M Ft-ra csökken, az FNPV értéke már pozitív értéket 

vesz fel, illetve az FRR a referenciaértéknél (FRR=8%) kedvezőbb értéket vesz fel, amely 

kizárja a támogatás lehetőségét. 

A változók kritikus csoportjára vonatkozik a forgatókönyv (scenario) elemzés, amely a 

legvalószínűbb alapeset mellett az „optimista” és a „pesszimista” változatot is vizsgálja. Az 

elemzés hasznos információkkal szolgál a projekt kimeneteleinek megítéléséhez. A 

forgatókönyv-elemzés egy rövidített, egyszerűsített eljárás, de nem helyettesíti az érzékenység 

vizsgálatot és a kockázat-elemzést. A forgatókönyv-elemzés lépései: 

 

 a kritikus változók kiválasztása, 

 a kritikus változók esetében az optimista és a pesszimista forgatókönyv esetére becsült 

értékek meghatározása, 

 a teljesítménymutatók kiszámítása az optimista és a pesszimista forgatókönyvre. 

 

A forgatókönyv elemzés egy speciális esete, amit akkor kell alkalmazni, ha a saját forrás 

biztosítása részben hitellel, vagy magánforrás bevonásával történik és ezért a pénzügyi 

elemzésben alkalmazott pénzügyi diszkont ráta eltér az 5%-tól. Ekkor a pénzügyi elemzést el 

kell végezni úgy is, hogy a saját forrást hitel nélkül, önerővel biztosítja a kedvezményezett, és 

ekkor az 5%-os pénzügyi diszkont rátát kell alkalmazni. 
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5.2. Kockázatelemzés 

 

5.2.1.  Kockázatelemzés, a kritikus változók küszöbértékeinek előfordulási valószínűsége 

 

Az érzékenységvizsgálat és a változatelemzés legfőbb korlátja, hogy az események 

előfordulásának valószínűségét nem veszi figyelembe. Valójában a kritikus változók 

értékeinek százalékban meghatározott önkényes változtatása egyáltalán nem tükrözi ezen 

változók alakulásának tényleges valószínűségét. 

A következő lépés valószínűségi eloszlás rendelése a kritikus változók mindegyikéhez, azaz 

meghatározni a legjobb becslés köré az értékek pontos intervallumát, amit alapesetnek 

tekintünk, hogy a pénzügyi és gazdasági teljesítménymutatók várt értékeit ki tudjuk számítani. 

Műszaki tartalék beállítása esetén mindenképpen szükséges részletes és kvantitatív vizsgálat. 

 

A kockázatelemzés során az alábbi kockázatokat vizsgáljuk: 

 a pénzügyi és teljesítménymutatókra gyakorolt hatásuk alapján kritikusnak minősített 

változók miatt fellépő kockázatok, 

 egyéb kockázatok. 

A kockázatok elemezése során igyekszünk meghatározni a kockázati tényezők számszerű 

értékeit. A kockázat becslésének elvi képlete: a bekövetkezés valószínűsége és a 

teljesítménymutatóban bekövetkezett hatás nagyságának szorzata.  

A kockázat nagyvonalú számszerűsítésével a kockázatokat pozícionálni lehet a bekövetkezési 

valószínűség és a hatás mértékének összevetése alapján. 

 

A változók kvantitatív elemzésére a Monte Carlo módszer alkalmazása javasolt, amelyhez 

számítógépes szoftver áll rendelkezésre. A módszer tulajdonképp abból áll, hogy a kritikus 

változókhoz ismételten véletlenszerűen különböző értékeket generálunk az ide vonatkozó, 

előre meghatározott intervallumokon belül, majd a projektre kiszámítjuk a 

teljesítménymutatókat (IRR vagy NPV), melyeket a valószínűségi intervallumok egyes 

csoportjaiból származtatunk.  

Hasonlíthatjuk egy francia rulett játékhoz, melyben a rulett kerék cellái az egyes 

valószínűségi csoportok szerint vannak kiosztva, majd ezekbe gurítjuk a golyót. A például 

33%-os valószínűségű szektorban (120
o 

–os körcikk) nagyobb valószínűséggel állapodik meg 

a golyó, mint a 10%-os valószínűséget képviselő 36
 o
 –os körcikknek megfelelő szektorban. A 

gurításokat a számítógéppel generált véletlen számokkal szimuláljuk. 

Elegendő számú mintával megismételve a folyamatot a számítások előre meghatározott 

konvergenciáját kapjuk, ami az IRR vagy a NPV valószínűségi eloszlásaként értelmezhető. 

 

A projektek megvalósíthatósági elemzéseiben a nettó jelenérték és a belső megtérülési ráta 

mutatókat a „legvalószínűbb jövő” elvének megfelelően a legvalószínűbb értékkel 

szerepeltetik. A projekt elfogadhatóságának kritériumaként azonban az indikátor azon várható 

értéke (vagy átlaga) tekintendő, melyet a kapcsolódó valószínűségi eloszlásból számítunk. 

 Például, egy projekt esetén a determinisztikus módon számított ERR mutató 10%-os értéket 

mutat. Ha a kockázati elemzés, a valószínűségi eloszlások vizsgálata során azt jelzi, hogy 

ezen mutató a kockázati tényezők hatása következtében p=0,70 (70%) - os valószínűséggel 4-

10% között, illetve p=0,30 (30%) –os valószínűséggel 10-13% érték között alakul, akkor a 

projektre kockázatos körülmények között jellemző várható ERR érték 8,35%. (átlag 

(4;10)*0,7 + átlag(10;13)*0,3 = 8,35. 
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5.2.2.  Kockázatkezelési stratégiák 

 

A kockázatelemzés alapján a kockázatok fajtájától, nagyságától függően különböző 

kockázatkezelési stratégiák alkalmazhatók a kockázatok kezelésére. A kockázatok főbb 

csoportjai a kockázati okoknak megfelelően a következők: 

Természeti, éghajlati tényezők kockázata: azoknál a tevékenységeknél, projekteknél 

fordulnak elő, amelyek szoros kapcsolatban állnak a természeti környezettel, és működésük 

általában nyílt területhez kötődik. Ilyen kockázatok elsősorban a mezőgazdasággal, a 

turizmussal, építőiparral kapcsolatos projektek kapcsán merülhetnek fel. 

A közgazdasági környezet (piac) változékonyságából adódó kockázatok: valamennyi projekt 

estén számolni kell a gazdasági kockázatok ezen típusával. Külön érdemes foglalkozni a 

pénzügyi kockázatok kérdésével. 

Technikai (műszaki) kockázatok: a gépek, műszaki berendezések üzemeltetésével 

kapcsolatos kockázatok. 

Emberi kockázatok: az ember különleges helyet foglal el a kockázati tényezők között, mivel 

egy időben, mint veszélyforrás, valamint veszélyeztetett érték is előfordulhat. Emberi hibákra, 

mulasztásokra is visszavezethető kockázatokat jelentenek, amikor gyakran az ember maga a 

legfőbb veszélyeztetett érték. 

Politikai-jogi intézményrendszer kockázata: viszonylag rövid időn belül megváltozó 

intézményrendszer, jogi környezet, előre nehezen kiszámítható, kockázatos körülményeket 

teremthetnek a projektek környezetében. 

 

A kockázatkezelési stratégiák a következők (ezek együttesen is alkalmazhatók): 

 Kockázatkerülés: a projektgazda eleve kerüli a kockázatos megoldásokat. azonban azt 

is tudni kell, hogy a gazdasági kockázat az üzleti vállalkozásokra jellemző sajátosság, 

ráadásul a nagy jövedelemmel kecsegtető megoldások általában az átlagosnál is koc-

kázatosabbak. A kockázat kerülése tehát nem igazán járható út, szélsőséges esetben a 

vállalkozási tevékenység feladását, a projekttől, vagy projektrészektől való elállást je-

lentené.  

 Prevenció (megelőzés): a kockázati okok körébe kell beavatkozni, tehát a kockázati 

okokat küszöböljük ki. Elsősorban az emberi, műszaki kockázatok területén hatékony 

kockázat-kezelési stratégia. A hatásossága mellett azonban nagyon költséges szakmai 

eszközökkel valósítható meg. 

  Tartalékképzés: a határidőkre és a költségekre vonatkozóan építhetünk a terveinkbe 

tartalékokat, azaz bizonyos erőforrásokból tartalékokat képezünk. A projektgazda az 

előző időszakokban felhalmozott tartalékok segítségével mintegy időben szétteríti a 

kockázatok káros következményeit. A projektköltségvetésben a kockázatelemzéssel 

alátámasztott pénzügyi kockázatok kezelésére költségvetési tartalékot lehet szerepel-

tetni. 

 A kockázatok áthárítása: különböző garanciális kötelezettségvállalásokkal, biztosítás-

sal vagy kezességvállalás útján történhet. Erre szakosodott kereskedelmi biztosító tár-

saságok díjfizetés ellenében magukra vállalják kockázatunk egy részét. 
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 A kockázat megosztása az érdekeltek között: a bizonytalanság befolyásolási képessé-

ge alapján. A fejlesztési portfóliók összeállítása során célszerű azokat értékelni a koc-

kázatra gyakorolt hatásuk szerint is. A kockázatok lehetséges megosztása, szétporlasz-

tása a veszélyközösség tagjai között ugyancsak csökkenti a projektek megvalósítható-

ságának kockázatát. 

 

Ellenőrző kérdések: 

1) Ismertesse a kockázatmenedzsment folyamatát! 

2) Melyek a projektek kockázati érzékenységvizsgálatának tényezői? 

3) Mit értünk a kockázati változók rugalmassága, és küszöbértéke alatt? 

4) Miként befolyásolja a kockázati tényezők értékelését azok valószínűségi eloszlása?  

 

Kompetenciafejlesztő kérdések: 

 

1) Végezze el egy adott projekt kockázati elemzését! Azonosítsa a kockázati 

tényezőket (veszélyforrások, veszélyeztetett értékek, valószínűségek) szerkessze meg 

a kockázati mátrixot, azonosítsa a kezelendő kockázatokat!  
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6. Kommunikációs terv, nyilvánosság, tájékoztatás, ütemezés, költségterv 
 

A gazdasági szervezetek, illetve az általuk megvalósítani szándékozott projektek számára 

elengedhetetlen, hogy folyamatosan kapcsolatot tartsanak működési környezetükkel, 

partnereikkel, ügyfeleikkel, munkatársaikkal, valamint a tevékenységüket kívülről vagy 

belülről befolyásoló úgynevezett véleményvezérekkel. A projektek eredményessége 

szempontjából a szakmai munka és a pénzügyi hatékonyság mellett a szervezet 

kommunikációs képességét tekinthetjük a sikerhez vezető út harmadik legfontosabb 

tényezőjének. Éppen ezért nem hagyható figyelmen kívül a MT összeállítása során sem, hogy 

a körültekintően megtervezett és megvalósított kommunikáció érdemben hozzájárulhat a 

projekt sikerességéhez. A MT-ban külön fejezetben foglaljuk össze a kommunikációs 

elképzeléseinket. 

 

A kommunikáció a projekttervezésen belül speciális szakterület, amelynek megvannak a 

maga szakmai sajátosságai és követelményei. A kommunikációs terv alapján meg kell 

határozni azokat a feladatokat, amelyeket a pályázó maga is el tud végezni, és azokat is, 

amelyek esetén célszerű külső szakértőt igénybe venni.  

 

Az összetettebb feladatok esetén érdemes külön-külön szakértőket, azaz grafikust (grafikai 

stúdiót), PR tanácsadót (PR ügynökséget), reklámszakembert (reklámügynökséget) vagy 

rendezvényszervezőt (ügynökséget) megbízni. Ez esetben nekünk kell koordinálni közöttük a 

munkát. Ha nem tudjuk eldönteni, hogy pontosan milyen kommunikációs szakértelemre van 

szükségünk, akkor javasolt fővállalkozóként egy PR tanácsadót (PR ügynökséget) megbízni, 

aki utána alvállalkozóként vonja be más terület szakértőit. A külső szakértők bevonása növeli 

a projekt előkészítés költségét.  

 

A MT e tartalmi egységében a tájékoztatási kötelezettségeket, továbbá a tájékoztatási 

kötelezettségeken túlmutató kommunikációs elképzeléseket kell bemutatni. Arra a kérdésre 

kell választ adnia, hogy a projektgazda miként kíván eleget tenni a tájékoztatással és 

nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségeinek. A projekt jellegétől és méretétől függetlenül 

a pályázati anyagok kötelező jelleggel írják elő a pályázó, projekthez kapcsolódó 

kommunikációs kötelezettségét. A projektek megvalósítása során elengedhetetlen a 

nyilvánosság biztosítása. A PR (public relations) tevékenység célja, hogy bemutassa a 

szolgáltatás vagy termék, valamint a projekt megvalósításában résztvevő szervezetek és 

környezetük kapcsolatának menedzselését, a projekt és a projektet megvalósítók jó 

hírnevének építését a projekt céljainak megvalósítása érdekében.  

 

A projektek eltérő jellegéből fakadóan a kedvezményezettek eltérő tartalmú kommunikációs 

csomagokat kötelesek megvalósítani a projekt életciklusától, valamint értékhatárától függően. 

Az EU-ós támogatások igénybe vétele során bármely nyomtatott vagy elektronikus 

kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik a kedvezményezett köteles az EU 

támogatására folyamatosan felhívni a figyelmet. Az egyes kommunikációs csomagok ajánlott, 

illetve kötelező szakmai tartalmát a pályázati kiírások részletesen tárgyalják. 

 

A kommunikációs terv azt a célt szolgálja, hogy a projekt eredményét minél többen 

megismerjék, a kommunikációs eszközök segítségével minél szélesebb körű tájékoztatást 

nyújtsanak a megvalósult fejlesztésekről, és nem utolsó sorban arról, hogy milyen (EU, 

nemzeti) támogatásból valósult meg a projekt. A kommunikációs terv tehát a projektre 

vonatkozik. A projekt kommunikáció nem azonos a marketingeszközként használt reklámmal, 
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értékesítés ösztönzésnél használt eszközökkel stb.  

A projekt életciklusának (PCM) valamennyi szakaszában alkalmazunk kommunikációs 

eszközöket. A projektgazda, illetve a kedvezményezett a projekt előkészítés fázisában is 

számos információt bocsát ki magáról azáltal, hogy lefolytatja az engedélyeztetési eljárásokat, 

megkeresi leendő partnereit, kommunikálja a projekt elindítását. Ennek hiányában a projekt 

már akkor negatív képet festhet magáról, mielőtt elkezdődött volna a szakmai munka.  

A megvalósítást követően ugyanakkor bármilyen jó szakmai szolgáltatást nyújthat, ha ennek a 

híre nem, hiányosan, vagy rossz formában jut el a megfelelő célközönséghez, ha nem ismerik 

meg a számukra fontos, elérhető előnyöket. Mindezek veszélyeztethetik a projekt sikerét. A 

cél tehát az, hogy átgondoltan megtervezett és kivitelezett kommunikációval komoly piaci 

előnyt alakítsunk ki.  

A kommunikáció tervezésének lényege annak meghatározása, hogy kit, kiket akarunk elérni, 

mit és hogyan szeretnénk kommunikálni számukra. Első lépésként pontosan azonosítsuk a 

célközönséget. Ezt követően jelöljük ki a kommunikáció célját, annak eszközeit, majd a 

kommunikációs kampány során, de a végén minden esetben mérjük, illetve értékeljük a 

kommunikációs tevékenység hatékonyságát. 

A folyamatok hatékonysága az által is növelhető, ha mindig nálunk van a kommunikációs 

kezdeményezés, azaz a projektgazda maga alakítja az imidzsét, ismertségét. Egy kedvezőtlen 

kép megváltoztatása mindig nehezebb, költségesebb, mintha kezdettől fogva jól építettük fel a 

kommunikációs kampányt.  

 

 

6.1.  A kommunikációs célcsoportok meghatározása 

 

A célcsoport alatt kommunikációs szempontból az érintettek (stakeholder) azon csoportját 

értjük, akiket tevékenységünkkel megcélzunk. A beazonosításukhoz használhatjuk a már 

ismert stakeholder-analízist, a konfliktus–partnerség mátrixot, illetve a Venn-diagramot. 

Tágabb értelembe véve célcsoport minden olyan személy vagy szervezet, leendő vagy 

meglévő üzleti partner, amelyek tevékenységünkkel kapcsolatban állhatnak. A célcsoport(ok) 

különféle szempontok alapján képezhetők, a különböző szegmensek lehetnek az életkor, a 

lakóhely, a foglalkozás szerint csoportosított emberek. Ezen kívül célcsoportot képezhetnek a 

munkatársak, ügyfelek, partnerek, beszállítók, alvállalkozók, szakmai érdekképviseleti 

szervezetek, civil szervezetek, szakmai véleményvezérek, felügyeleti szervek, engedélyt 

kiadó szervek, helyi önkormányzat, helyi környezet, valamint a lakosság. A közvetlen és 

közvetett célcsoportok meghatározásán túl, az érintettek a projekthez fűződő, kommunikációs 

szempontú értékelését is meg kell adni. Elemezni kell, hogy az egyes csoportok részéről 

milyen reakciók várhatók, és be kell mutatni, hogy a projektgazda szempontjából milyen 

kommunikációs célok biztosítják az egyes csoportok kedvező reakcióit.  

 

A csoportok pontos, egyértelmű szegmentálása azért különösen fontos, mert a különböző 

célcsoportokat a rájuk szabott, célzott üzenetekkel, eszközökkel, különböző stílusban 

(kommunikációval) lehet leghatékonyabban elérni. 

Általában a legelső és a legfontosabb feladat a szervezetünk vagy projektünk bemutatása, és 

világos tájékoztatásnyújtás arról, hogy a felhasználónak vagy rászorulónak milyen előnyöket 

nyújtunk. A célok és a feladatok a projekt életciklusának függvényében változhatnak. Mást 

kell kommunikálni a beruházás alatt (figyelemfelkeltés, bemutatás), a megnyitás után és a 

folyamatos működés során. Ezen fejezetben minden közvetlen célcsoport számára olyan 

üzenetet kell megfogalmazni, amely a projekt elismertségét és megismerhetőségét javítja. 
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6.2. A kommunikáció eszközei 

 

A kommunikáció széles tárházzal rendelkezik. Az eszközök tervezésénél mindig az adott 

kommunikációs céloknak és célcsoportoknak legjobban megfelelő, leghatékonyabb 

eszközöket kell megtalálni és kiválasztani. Mivel a kommunikációs munka általában hosszú 

távon fejti ki hatását (a negatív hatását is!), a kommunikációs kampányok után szükséges az 

egyes elemek mérése és értékelése. 

 

PR (public relations) 

Public relations átfogó kommunikációs tevékenység, amely hosszú távon, gyakran közvetett 

eszközökön keresztül alakítja a szervezet (projekt) imidzsét és ismertségét. A PR célja a 

hosszú távú bizalom és hírnév megalapozása. A PR nyíltan, hitelesen és két irányban 

kommunikál, így kiválóan alkalmas arra, hogy bemutassa, megértesse és elfogadtassa egy 

szervezet vagy projekt céljait. Hatását közvetítő médiákon, így a sajtón, rendezvényeken, 

kiadványokon, tanulmányutakon, lakossági fórumokon keresztül fejti ki. A PR eszköztárába 

tartozik a belső PR (munkatársak felé irányuló kommunikáció), a szponzoráció és a 

válságkommunikáció is. Fontosabb eszközei: 

 

 Grafikai arculat (logó, vállalati színvilág, névjegy, levélpapír stb., arculati kézikönyv) 

 Tájékoztató táblák (plakát, információs tábla stb.) 

 Sajtóközlemény 

 Sajtótájékoztató (újságírók ált. prezentációval és vendéglátással egybekötött tájékozta-

tója) 

 Sajtóinterjú (nagyobb volumenű interjú adása/szervezése egy-egy kiválasztott médiá-

ban) 

 Kiadványok (brosúrák, tájékoztató füzetek, cégprospektus stb.) 

 Szponzoráció (egy esemény támogatása, kommunikációs megjelenésért cserében) 

 Belső PR (munkatársak felé irányuló kommunikáció) 

 Válságkommunikáció 

 

Rendezvényszervezés 

A rendezvény előnye a közvetlen, személyes kapcsolat, mivel a magas élményszint hatékony 

információbefogadást eredményez. Fajlagosan drága, viszont szűk, fizikailag elérhető és 

mozdítható célcsoport esetén nagyon eredményes és hiteles. Gondos tervezést és szervezést 

igényel, valamint sokszor egyéb – kísérő – kommunikáció is kapcsolódik hozzá, pl. kiegészítő 

hirdetés, reklámplakátok, sajtómunka. Nagyobb rendezvény esetén a szervezést érdemes 

hivatásos rendezvényszervezőre bízni. Fontosabb eszközei: 

 

 Ünnepélyes megnyitó, fogadás 

 Nyílt nap (partnerek, érdeklődők meghívása, a projekt nyílt bemutatása) 

 Műsoros rendezvény, koncert 

 Kiállítás 

 Konferencia, szakmai prezentáció 

Reklám 

Jellegét tekintve lehet nyomtatott reklám (sajtóhirdetés, reklámplakát, óriásplakát stb.), 

televízió-, vagy rádióreklám, illetve online hirdetés. Közös jellemzőjük, hogy fizetett 

felületen közölnek információt, zárt, a szerkesztőségi anyagoktól láthatóan elkülönített 
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helyen, és az információ tartalmáért a reklám feladója a felelős. A célcsoport kiválasztását a 

média olvasóközönsége (néző- ill. hallgató) alapján határozzuk meg. Abszolút értékben drága, 

fajlagosan viszont olcsó, jól célozható kommunikációs eszköz, alkalmazása akkor javasolt, ha 

széles tömegeket vagy más eszközökkel nem elérhető célcsoportot kívánunk megszólítani. 

Fontosabb eszközei: 

 

 Sajtóhirdetés 

 Tévéreklám (ált. 30 mp-es reklámfilm) 

 Rádióreklám 

 Szponzorált megjelenés (pl. fizetett interjú, termék/szolgáltatás szerepeltetés, szponzo-

rációs partner megjelölés) 

 Óriásplakát 

 Reklámkiadvány, szórólap 

 

Online kommunikáció 

Elsősorban a fiatal, lakosság érhető el online kommunikációval. Az egyik legfontosabb 

eszköz a szervezet honlapja. Ez fontos tartalom- és arculathordozó eszköz, ahol a szervezet 

vagy projekt céljai hitelesen, egy helyen, könnyen megtalálhatóan kommunikálhatóak. A 

honlappal szembeni követelmény az egyszerű kezelhetőség, az áttekinthetőség és a tartalmi-

formai egység.  

 

Személyes kommunikáció 

A személyes kapcsolat a leghatékonyabb kommunikációs eszköz. A legjobb kommunikációs 

munka eredményét is leronthatja a rossz személyes kommunikáció. Ezért hiába folytat egy 

szervezet magas szintű reklám vagy PR munkát, ha a munkatársak személyes 

kommunikációja ezt nem támasztja alá. Sok munkánk kárba vész, ha hiteltelen a szóvivő, ha 

rosszul nyilatkozik vagy prezentál egy vállalatvezető. Ide tartozik még a munkatársak 

megjelenése (ápoltság, stílus, egyenruha) és viselkedése.  

 

Fontosabb eszközei: 

 

 Öltözködés (egyenruha, öltözködési kódex) 

 Viselkedés (köszönés, ügyfelek üdvözlése, telefonálás, udvariassági formák, tegező-

dés-magázódás) 

 Szóvivő vagy nyilatkozó hitelessége, felkészültsége (médiatréning) 

 Prezentációs készség 

 Problémakezelés (előre elkészített protokoll egy probléma/reklamáció kezelésére)  

 

 

6.3.  Kommunikáció a projekt előkészítése során 

 

A kommunikáció első lépése a kutatás és a tervezés. A projekt életciklusának ebben a 

szakaszában a hatékony kommunikáció érdekében meg kell ismernünk a projekt működési 

környezetét, a piaci szereplőket, a versenytársakat és a célközönséget, valamint saját magunk 

piaci helyzetét. A kommunikáció tervezése tehát kutatási adatokra épül, a projekt szakmai 

tervével összhangban előzetes elemzést kell végezni arról, hogy kihez, miért és hogyan 

akarunk szólni.  

 

A kommunikáció legfontosabb elemei ebben a szakaszban a közvélemény kutatás, a 
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potenciális „véleményvezérek” azonosítása, a korábbi média-megjelenések összegyűjtése, 

hatástanulmány készítés, a civil szervezetek felkutatása, kommunikációs terv készítése és 

egyeztetése a közreműködő szervezettel. Ezen túlmenően a kommunikáció sokrétű feladatai 

között szerepelnek a projektgazda képviselők médiatréningjének megszervezése, 

sajtómegjelenések generálása már az előkészítés szakaszában a nyomtatott, elektronikus 

médiában, sajtóesemények szervezése, nyomtatott tájékoztatók, internetes honlap készítése, 

lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése, önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények 

kihelyezése.  

 

A projekt előkészítési szakaszának legfontosabb kommunikációs feladatai közül a kockázatok 

felmérésével, kezelésével kapcsolatos kommunikációs feladatokat, a válságkezelés 

kommunikációját, valamint a kommunikációs cselekvési terv kidolgozását emeljük ki. A 

kommunikáció célját, feladatait, valamint eszközeit a 40. táblázat tartalmazza.  

 

40. táblázat: A projektek tájékoztatási tevékenységének a szakaszai, a kommunikáció 

célja és eszközei 

 

 
Tájékoz-

tatási 

tevé-

kenység 

szakaszai 

Kommunikációs feladatok és eszközök 

Kommunikációs 

csomag 

I. II. III. 

A
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ro
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k
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k
és
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 s
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k
a

sz
a

 

K
u

ta
tá

s 

Lehetséges kockázatok felmérése     

Válságkommunikációs terv készítése    

Véleményvezérek azonosítása, interjúk     

Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése    

Közvélemény-kutatás    

Hatástanulmány készítése    

Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése    

T
er

v
ez

és
 

A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható 

időpontjainak összegyűjtése 

   

Cselekvési (kommunikációs) terv 

- Célcsoportok meghatározása 

- A projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: üzenetek 

meghatározása és az eszközök kiválasztása 

- Időzítés meghatározása 

   

A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel     

E
lő

k
és

zí
té

s 

A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning 

keretében  

   

Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line 

médiában 

   

Sajtóesemények szervezése    

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése    

Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény esetén     

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és 

lakossági terjesztése  

   

Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése     

Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése     

Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók    

A
 p

ro
je

k
t 

m
eg

v
a

ló
sí

tá
si

 

sz
a

k
a

sz
a

 

Információs központ és/vagy információs zöld szám működtetése szükség 

szerint 

   

Sajtótájékoztató a projekt indításáról    

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról    

Sajtóesemények szervezése, sajtóközlemények kiküldése, háttéranyagok 

elkészítése  
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Fotódokumentáció készítése    

Kisebb értékű szóró-reklámajándékok készítése a meghatározott uniós 

arculati elemekkel  

   

Információs anyagok, kiadványok készítése    

Kockázatok folyamatos figyelése, esetleges krízismenedzsment     

A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú 

tábla (A, B vagy C típus) elkészítése és elhelyezése  

   

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése    

Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line 

médiában  

   

Ünnepélyes eseményekhez (alapkőletétel, egyes beruházási fázisok 

befejezése, átadások, képzés befejeződése) kapcsolódóan sajtónyilvános 

esemény szervezése 
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Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektzáró/átadó- megnyitó rendezvény 

szervezése 

   

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése     

Nyílt nap ügyfelek, partnerek, lakosság stb. részére     

A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú 

tábla elkészítése és elhelyezése 

   

Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line 

médiában 

   

Forrás: NFÜ, Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége, 2009 

 

A kommunikációs csomagok meghatározásánál a következő irányelvek érvényesülnek: 

 

I. csomag: 500 millió Ft feletti támogatás esetén, 

II. csomag: 50 millió – 500 millió Ft között támogatás esetén, 

III. csomag: 50 millió Ft alatti támogatás esetén. 

 

Ezt minden esetben a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutató rögzíti. 

 

6.3.1. A válságkommunikációs terv 

 

A lehetséges kockázatok felmérése, a szervezetre vagy projektre leselkedő külső vagy belső 

kockázati tényezők, potenciális veszélyhelyzetek számbavétele során célszerű áttekinteni a 

vezetési szervezet sérülékenységét (kulcs munkatársak, fontos vezetők kilépnek), az 

engedélyeztetéssel kapcsolatos kockázatokat (nem kapjuk meg / visszavonják a szükséges 

engedélyeket), a kivitelezés határidejének csúszásából származó károk kockázatát, a 

beszállítók, versenytársak esetlegesen bekövetkező kockázatot jelentő viselkedését. Fel kell 

mérni az egyes veszélyforrásokat, veszélyeztetett értékeket, elemezni kel a 

hatásmechanizmusukat, valamint meg kell határozni a kockázatkezelés szakmai eszközeit.  

Amennyiben nem számolunk a kockázatok káros következményeivel, egy hirtelen 

bekövetkező válsághelyzet komoly (akár végzetes) károkat tud okozni a projekt 

megvalósításának folyamatában. Válságnak a hirtelen, váratlanul bekövetkező, a szervezet 

működésére negatív hatással járó eseményt nevezzük. Eredete lehet belső (szervezeti vagy 

működési okokból eredő) vagy külső (baleset, tűz, kulcsvezetők távozása stb.). Megfelelő 

kommunikációval a válság hatását vagy átfutási idejét jelentősen csökkenteni lehet, 

ugyanakkor bekövetkezése esetén a vezetés hajlamos elsősorban a válság szakmai okaival 

foglalkozni, és nem a szükséges kommunikációval. Ezért (is) érdemes előre felkészülni a 

lehetséges válsághelyzetekre és kezelésük módjára. A jó válságkommunikációs terv ezért 

mindig a válság bekövetkezése előtt készül, és annak cselekvési tervét a szervezet minden 

illetékes vezetője és munkatársa előzetesen ismeri. 
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Nem önmagában a válság ténye számít a leginkább, hanem az, ahogyan a szervezet kezeli a 

válságot. Ez a magatartás fokozottan érvényes abban az esetben, ha a válság a célközönség 

széles körét érinti. A válság fajtája a kockázati tényezőktől és bekövetkezési módjától 

függően különböző lehet. Gyakorlatilag nincs olyan szervezet vagy projekt, ahol nem 

következhet be valamilyen krízis. Ha bekövetkezik a krízis, azonnal kezelni (és 

kommunikálni) kell: 

 őszintén szembe nézni a válsághelyzettel, problémával, 

 el kell ismerni a felelősséget, 

 ki kell javítani a hibát, és 

 biztosítani kell a környezetet arról, hogy ez „soha többé” nem fordul elő. 

 

Ha a válsághelyzetet időben, megfelelően kommunikáljuk, akkor sikerülhet visszaállítani, az 

irántunk, a projekt iránt megrendült bizalmat. A válság kommunikációs kezelésénél az egyik 

legfontosabb követelmény a gyors reagálás. Éppen ezért javasolt előre megírt 

válságkommunikációs tervvel rendelkezni. Ha bekövetkezik a válság, elég elővennünk az írott 

tervet, és végigmenni rajta lépésről lépésre.  

 

Kommunikációs célcsoportok, és elérésük módja 

A kommunikációs célcsoportok és elérésük módjának meghatározása során a sajtó esetében a 

nyílt, őszinte kétoldalú kapcsolatot kell kialakítani, és azt elérni, hogy amennyiben bármit 

megtudnak, elsőként hozzánk forduljanak kérdéseikkel. Az üzenetek meghatározása során 

válasszunk ki maximum 2-3 kulcsüzenetet, és ezeket minden fórumon következetesen 

kommunikáljuk. Mivel az illetékes hatóság saját hatáskörben nyilatkozik, rendszeresen 

egyeztessünk velük, hangoljuk össze az információkat. Készítsünk időtervet, azaz határozzuk 

meg a célcsoportok elérésének időzítését. Elsőként a munkatársakat tájékoztatjuk, - mivel ők 

hiteles információforrásként jelennek meg környezetük felé – külön kiemelve azt, hogy mit, 

és milyen formában adhatnak tovább. A közvetlenül érintett többi célcsoport közvetlen 

tájékoztatása ugyancsak fontos, így csökkenthetjük az információtorzulás veszélyét.   Minden 

célcsoportot rendszeresen tájékoztassuk a válság stádiumáról.  A válságot követően 

demonstráljuk, hogy úrrá lettünk és túlléptünk a válságon. 

 

Célcsoportok      Elérésük módja 

 

Vezetői kör      Szóbeli vezetői tájékoztatás 

Munkatársak teljes köre     Írásos kommüniké (email, belső hírlevél) 

Szóbeli vezetői tájékoztatás 

Ügyfelek      Írásos kommüniké (email) 

Lakosság vagy heterogén, nehezen elérhető 

ügyfélkör esetén: sajtó 

Partnerek      Írásos kommüniké (email) 

Környező lakosság    Sajtó 

Hatóságok, ágazati szervek    Írásos értesítés (email), Telefon 

Sajtó  Sajtóközlemény, sajtótájékoztató, szóvivői 

nyilatkozat 

Felügyeleti szervek     Írásos értesítés (email) 

Más érintettek, pl. tűzoltók, mentők,  Rendszeres konzultáció 

 

A leghatékonyabb válságkezelési eszköz a megelőzés, ezért is fontos minden 

partnerszervezettel és a sajtóval való folyamatos jó kapcsolat. Folyamatos kapcsolattartás 
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esetén csökkenthetjük az egyoldalú információk napvilágra kerülését, és biztosíthatjuk, hogy 

a saját híreink gyorsan és pontosan jutnak el a címzettekhez. 

 

A válságot kommunikáló team létrehozása és a kommunikáció értékelése 

Egy másik fontos kérdés, hogy ki kommunikálja a válságot. A szervezet méretétől függően 

állítsuk össze a válsággal foglalkozó kommunikációs csapatot, amely célszerű szerepeltetni a 

szervezet vezetőjét (helyettesét), valamint a kommunikációért felelős PR vezetőt. A 

kommunikációs csapatnak részletesen ismernie kell a potenciális válsághelyzeteket és 

kezelésük (kommunikálásuk) módjait. Krízishelyzetben minden kommunikációs döntés az ő 

kezükben van. Szükségessé válhat a szóvivő kijelölése és felkészítése, mivel válság esetén az 

egyik legfontosabb feladat a kommunikációs irányítás átvétele. Ilyen helyzetben 

felelősségteljesen nyilatkozni komoly feladat. Szervezeten belül tudatosítani kell, hogy válság 

esetén csak ő nyilatkozhat, minden befutó kérdést, érdeklődést hozzá kell irányítani. 

 

Válságkommunikációs közlemények készítése 

A meghatározott üzenetek alapján kel elkészíteni a nyilvánosságot tájékoztató közleményeket 

a munkatársak számára, a külső piaci környezet felé, valamint a sajtó részére. Lehetséges 

üzenetek: 

 

 „Sajnálatos baleset következett be, vállalatunk teljes mértékben együttműködik az illeté-

kes hatóságokkal a baleset körülményeinek kiderítésében” 

 „A vállalat menedzsmentje vizsgálatot rendelt el a bekövetkezett katasztrófa okainak kide-

rítésére, és a felelősség megállapítására. Azonnali intézkedéseket hozott annak érdekében, 

hogy a jövőben ne következhessenek be hasonló események. ” 

 „Az ágazat meghatározó szereplőjeként a vállalat zavartalanul, a korábban megszokott 

színvonalon folytatja működését.” 

 „A vezetés folyamatosan tájékoztatja partnereit, ügyfeleit és a sajtó képviselőit az új fej-

leményekről” 

 

A tájékoztató sajtóközlemény egy lehetséges formája a munkatársak számára: 

„Kedves Munkatársaim! 

Az elmúlt éjszaka cégünk külső telephelyén robbanás történt. A baleset során X. Y. Z 

munkatársunk megsérült. Jelenleg kórházban ápolják őket, állapotuk súlyos, életveszélyes. A 

telephely raktárában tároltuk a gyártáshoz szükséges vegyi anyagokat, és elképzelhető, hogy 

ezek a biztosított, zárt rendszerből kikerülve környezeti károkat is okozhatnak, ezért 

bekövetkezés okait a katasztrófavédelem munkatársaival közösen vizsgáljuk. 

A balest ellenére termelésünk a többi telephelyen folytatódik, az Önök elkötelezett munkájukra 

továbbra is számítok. A balesettel kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatom Önöket, és 

partnereinket, valamint a sajtó képviselőit. A sajtóval a kapcsolatot kizárólagosan K. Anna 

szóvivő. tartja, kérem, segítsék munkájában, és tájékoztassák a beérkező kérdésekről, 

érdeklődésről.  

Együttműködésüket megköszönve:   

       N. Lajos igazgató” 
 

 A kommunikációs munka értékelése 

A válság lezárultjával a válságkommunikációs munka teljes folyamatának kiértékelésére kerül 

sor. Ennek során fel kell mérni, hogy: 
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 Sikerült-e követni és megvalósítani a tervben szereplő lépéseket? 

 Kézben tartottuk-e a kommunikációs irányítást? 

 Átmentek-e az üzeneteink? 

 Volt-e váratlan fejlemény, amit nem tudtunk kezelni? 

 Milyen visszajelzéseket kaptunk? 

 

Az értékelést követően, a tapasztalatok alapján kerülhet sor a terv szükség szerinti 

módosítása. 

 

6.3.2.  A kommunikációs cselekvési terv kidolgozása 

 

A célcsoportok meghatározását követően, a kommunikáció céljának megfelelő üzenetek 

megfogalmazását, a kommunikációs eszközök meghatározását a kommunikációs tervben 

foglaljuk össze. Azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy kinek, miért, mit és hogyan 

kommunikáljunk. A kommunikációs cselekvési terv összeállításakor a szakmai projekttervre 

alapozva határozzuk meg a kommunikáció cselekvési programját. A tervben meghatározzuk a 

célokat (célcsoportok), az üzeneteket az szerint, hogy melyik célcsoporttól mit várunk. Ezen 

túl a tervben megjelöljük a szükséges kommunikációs eszközöket, az időzítést, az egyes 

lépések felelőseit, valamint a terv tartalmaz egy költségtervet. A részletes, jól leszabályozott 

kommunikációs terv lehetővé teszi a pontos kivitelezést és biztosítja a számon kérhetőséget is, 

és egyben az ellenőrzés alapdokumentuma. A jó kommunikációs tervvel szembeni a tartalmi 

és formai követelmények az alábbiakban foglalhatók össze:  

 

 összefoglalja, egy helyen tartalmazza az egy időszakra vagy kampányra vonatkozó 

minden kommunikációs elképzelést, 

 összehangolja és optimalizálja az eszközöket, 

 tervezhetővé teszi a megvalósítást, 

 üzembiztossá teszi a végrehajtást, 

 biztosítja a számon kérhetőséget. 

 

A 40. táblázatban ismertetett I.- II. kommunikációs csomagba eső projektek esetében 

kötelezően előírt, a III. csomag esetében ajánlott a projekt kommunikációjára vonatkozó 

részletes terv készítése. A támogatási döntést követően azonban valamennyi kommunikációs 

csomag esetén kötelező a projekt adatlapon a tájékoztatás során használt publikációs eszközök 

táblázatának kitöltése. A MT-ban azért is célszerű külön fejezetben meghatározni a 

projektkommunikáció tervezett feladatait, mivel a kommunikációs eszközök tényleges 

felhasználásáról a minimum félévente beadásra kerülő projekt előrehaladási jelentésben (PEJ) 

be kell számolni. Amennyiben a projekt adatlap „célértékekre” vonatkozó oszlopa, valamint a 

megvalósításra kerülő tényleges kommunikációs aktivitások között eltérés van, akkor azt 

minden esetben a PEJ-ben szövegesen jelezni és indokolni kell. 

 

6.4. A kommunikációs terv készítése egy mintaprojekt alapján 
 

Az ismeretanyag jobb elsajátítása érdekében egy mintaprojekt alapján kövessük nyomon a 

kommunikációval kapcsolatos feladatokat. Fogadjuk el, hogy a mintaprojekt: Tudásközpont 

létrehozása agrárvállalkozások számára. A kommunikációs tervben rögzített feladatok az 

alábbiakban összegezhetők:  
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6.4.1. Kommunikációs helyzetelemzés 

 

A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kezdeményezésre, részben helyi vállalkozók bevonásával 

tervezett szaktanácsadó, oktatási központ Keszthelyen fog működni. Tervezett vonzáskörzete 

a Nyugat-Dunántúli régió, szűkebben a Zalaegerszeg, Keszthely, Nagykanizsa környéke. 

Célja a helyi agrárvállalkozások szakképzettségi színvonalának emelése, a szakképesítés 

struktúrájának megváltoztatása a keresett agrárszakmák irányába, elősegítve a regionális 

munkanélküliség enyhítését. Az oktatási, tanácsadási központ hosszú távon elősegíti a régió 

ezen a téren meglevő versenyhátrányának csökkenését, és gazdasági felemelkedését.  

A központ, szorosan együttműködve a helyi agráregyetemmel, átképzéssel, szakképzéssel, 

munkaerő bérbeadással, valamint elhelyezkedési tanácsadással foglalkozik. Stratégiai cél 

helyi agrárvállalkozók megnyerésére és a központ munkaerő képzésére alapozva helyi 

kisvállalkozások létrehozásának ösztönzése. 

 

6.4.2. A kommunikációs célkitűzések meghatározása 

 

Stratégiai célkitűzések 

Az oktatási központ piaci bevezetése és a regionális munkaerő-fejlesztés egyik 

meghatározó szereplőjeként való pozícionálása  

A lehetséges partnerek és más piaci résztvevők (stakeholderek) támogatásának 

megnyerése  

A potenciális tanulók, képzésben résztvevők bizalmának megszerzése  

Kommunikációs célok 

Az oktatási központ szolgáltatásainak bemutatása, a piacon lévő többi oktatási 

központtól való markáns megkülönböztetés 

A képzéssel, átképzéssel elérhető előnyök bemutatása, szaktanácsadás, és 

oktatás iránti igény hangsúlyozása 

A központ regionális fejlesztésben betöltött szerepének és súlyának 

kommunikálása 

Munkatársak felé irányuló (belső) kommunikációs célok  

Részcélok 
Potenciális befektetők figyelmének felkeltése 

Helyi vállalkozók megszólítása és velük szakmai párbeszéd kialakítása 

 
Célcsoportok azonosítása  

 

Fő kategóriák Szegmentált csoportok 

Munkatársak 
Tanárok, leendő tanárok 

Egyéb alkalmazottak 

Leendő tanulók, képzésben, átképzésben 

résztvevők 

Munkanélküliek, alapfokú képzésben résztvevők, 

kényszervállalkozók 

Regionális döntéshozók 

Megyei és települési önkormányzati vezetők, Regionális 

fejlesztési tanács vezetői 

Parlamenti pártok helyi vezetői, ágazati és felügyeleti 

szervek 

Szakmai szervezetek 
Szakmai kamarák, szövetségek 

Munkanélküli hivatalok, munkaerő közvetítő cégek 

Helyi vállalkozók Kis- és középvállalkozók, nagyvállalatok 

Potenciális befektetők Helyi, országos 

Működési környezet Környező lakosság 

Sajtó (célcsoport, és eszköz is egyben) 
Az oktatott szakmák szaksajtója, oktatással foglalkozó 

szaksajtó  

 



 

 130  

 

6.4.3. Kommunikációs stratégiai elemei 

  

A kommunikációs tevékenység két időben elkülönülő szakaszból áll: 

 

1. Beruházás megvalósítási szakasza, azaz amíg a tudásközpont felépül 

2. Átadást követő működési szakasz 

 

Az első szakasz kommunikációja az oktatási központ általános bemutatására, és a 

vonzáskörzet oktatási-foglalkoztatási, vállalkozási nehézségeire helyezi a hangsúlyt. Cél a 

problémára való figyelemfelhívás, és a központ, mint megoldás lehetőség pozícionálása. Az 

első szakasz a tervek szerint 16 hétig tart.  

A második szakaszban a regionális fejlesztési szerep hangsúlyozása a cél, valamint a központ 

működésének kommunikációs támogatása. A kommunikációs stratégia négy fő eszközre épül: 

 

 Sajtó nyilvánosság 

 Honlap készítés 

 Előadásokon, prezentációkon keresztül személyes informálás 

 DM (direct marketing) levél 

 Pályázati kiírásban megjelölt típusú táblák kihelyezése kiegészítő eszközként 

 

A célcsoportok legnagyobb részére az alapinformációkat hatékonyan és hitelesen a sajtón 

keresztül kívánjuk átadni. A célcsoport jelentős része földrajzilag jól behatárolható, amit 

személyes prezentációs eléréssel kívánunk kihasználni. A prezentációk során a közvetlen, 

személyes, kétirányú kommunikációra törekszünk. A DM levelet a fizikailag távol lévő, 

heterogén célcsoportok esetében alkalmazzuk. Minden esetben célunk a közönség honlapra 

irányítása, ahol minden részletes információt megtalálnak. 
 

A kommunikáció bevezető szakaszában a sajtót, a honlapot és a prezentációt fogjuk 

alkalmazni, a DM-et csak a közvetlenül a megnyitást megelőzően, illetve a központ működése 

során a második szakaszban. A kommunikációs tevékenység első szakaszában a 

kommunikációs aktivitást három időben elkülönülő kampányban fogjuk össze:  

 

 az első a beruházás elkezdése (sajtómunka: alapinformációk, bemutatás, tervek),  

 a második szakaszban megkezdődik a prezentációs tájékoztatás sajtó munka támogatá-

sával, 

 a harmadik szakaszban kerül sor az ünnepélyes megnyitóra a sajtó markáns jelenlét-

ében.  

 

A szakasz végén az addigi kommunikációs tevékenység kiértékelésére kerül sor, az 

eredménynek megfelelően kerülnek pontosításra a második szakasz feladatai. 
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6.4.4. A kommunikációs kampány főbb célcsoportjai, üzenetei és eszközei 

 

Fő célcsoportok Üzenetek Eszköz 

Munkatársak 

Az oktatási központ korszerű, érdekes 

munkahely, amely megbecsüli és értékeli 

munkatársait (a) 

Belső kommunikációs 

eszközök, helyi és regionális 

média, oktatással foglalkozó 

szaksajtó  

Leendő tanulók, képzésben, 

átképzésben résztvevők  

Az oktatási központ hatékony, színvonalas 

képzései megkönnyítik az elhelyezkedést 

és csökkentik a munkanélküliséget (b) 

Helyi és regionális média, 

DM levél, honlap, nyílt nap  

Regionális döntéshozók 

 

Az oktatási központ aktívan elősegíti a 

helyi munkanélküliség csökkenését és a 

regionális gazdasági fejlődést (c) 

Helyi és regionális média, 

célzott prezentáció, 

háttéranyagok, személyes 

találkozó  
Az oktatási központ aktív partner a 

fejlesztési tervek megvalósításában (d) 

Szakmai szervezetek 

 

Az oktatási központ hatékony, színvonalas 

képzései megkönnyítik az elhelyezkedést 

és csökkentik a munkanélküliséget (b) 
Adott terület szaksajtója, 

helyi és regionális média, 

prezentáció, háttéranyagok, 

személyes találkozó 
Az oktatási központ aktívan elősegíti a 

helyi munkanélküliség csökkenését és a 

regionális gazdasági fejlődést (c) 

Helyi vállalkozók 

Az oktatási központban végzettek elismert 

végzettséggel és kiemelkedő szakmai 

tudással rendelkeznek (e) 
Helyi és regionális média, 

DM levelek, prezentáció, 

nyílt nap 
Az oktatási központ aktívan elősegíti a 

helyi munkanélküliség csökkenését és a 

regionális gazdasági fejlődést (c) 

Egyéb partnerek 
Az oktatási központ kiszámítható, 

korrekt megrendelő és partner (f) 

Személyes kapcsolat, nyílt 

nap, hirdetőtáblák 

 

A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök (a pályázat beadásakor kötelező 

benyújtani!) 

 

Eszköz 
Tervezi a használatát?  Célérték, db 

Igen Nem 

„A” típusú hirdetőtábla X  2 

„B” típusú hirdetőtábla  X  

Tájékoztatási tábla „C” típus X  1 

Emlékeztető tábla „D” típus X  3 

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) X  10 

Televízió X  2 

Rádió  X  

Internet  X  

Nyitórendezvény X  1 

Záró rendezvény X  1 

Egyéb rendezvény, konferencia X  1 

Sajtótájékoztató X  3 

Sajtóközlemény X  3 

DM levélkampány  X  1 

 

A kommunikációs feladatok időzítési terve  
Feladat/eszköz Időzítés, hetek 

1.-2. 7.-8. 14-

15. 

16. 

Honlap létrehozása     
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A pályázati kiírásban megjelölt típusú hirdetőtáblák kihelyezése      

Beruházás indító sajtótájékoztató     

Rendszeres sajtóközlemények a szaksajtónak (oktatási, szakmák szerinti)     

Interjú szervezés egy regionális döntéshozóval a munkanélküliségről     

Kerekasztal beszélgetés szervezése a helyi tévében a régió fejlődéséről     

Interjúszervezés a projekt vezetőjével az oktatási központ szerepéről      

Prezentációsorozat szervezése a döntéshozók, vállalkozók részére     

Oktatási, fejlesztési lehetőségekkel foglalkozó háttéranyag és DM-ként     

Sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes nyitó ünnepség      

Kommunikációs munka elemzése és értékelése, további tervek pontosítása      

Nyílt nap elsősorban a leendő tanulók részére      

Folyamatos, a működést támogató sajtómunka     

Sajtóközlemények az oktatási eredményekről     

 

6.4.5. A kivitelezésében felkért ügynökségek, kapcsolattartás, és elszámoltatásuk módja 

 

A kommunikációs tervben foglalt tevékenységek megvalósításáért, a szükséges 

kommunikációs eszközök (arculat, honlap, DM levél, háttéranyag, sajtóközlemények, 

rendezvények, prezentációk stb.) elkészüléséért (tervezés, produkció) az tudásközpont PR 

menedzsere a felelős, de az egyes feladatok hatékony ellátása érdekében ügynökségek 

szolgáltatásait is igénybe veszi: 

 

 PR ügynökség – folyamatos, havi átalánydíjas megbízás a sajtómunkára valamint egy-

szeri megbízás keretében a pályázati kiírásban megjelölt típusú hirdetőtáblák tervezése 

és legyártatása 

 Honlap készítő cég – egyszeri megbízással 

 Rendezvényszervező cég – az ünnepélyes megnyitás és a nyílt nap lebonyolítására 

egyszeri megbízással. 

 

Az ügynökségek munkáját PR menedzser koordinálja, irányítja, felügyeli és számoltatja el. A 

menedzser a kommunikációs döntéseket folyamatosan egyezteti az oktatási központ 

vezetőjével. A kampányidőszak végén elvégzi a munka értékelését, és javaslatot tesz az 

oktatási központ vezetőjének az esetleges módosításról, pontosításról. 

 

6.4.6. A projekt kommunikáció költségvetési terve 

 

A projektkommunikáció speciális feladatainak ellátása szakértő bevonását teheti szükségessé. 

A költségvetés (41. táblázat) elkészítése során figyelembe kell venni, hogy a különböző 

piacon lévő ügynökségek díjazási struktúrája eltérő, ezért célszerű versenyeztetni azokat. A 

korrekt összehasonlítás érdekében az elvégzendő feladatokról írásos összefoglalót (brief) 

adunk ki, amely rögzíti a célokat, az elvárt feladatokat.  

Egyes grafikai stúdióknak fix megbízási díja van, de más PR ügynökségekkel 

megállapodhatunk projektalapú díjazásban is, amikor az elvégzett munka után fizetünk, vagy 

havi ügynökségi díjban egyezünk meg velük. Ekkor átalánydíj terhére folyamatosan 

rendelkezésre állnak, ami hosszabb időtartamú együttműködés esetén célszerű.  

A díjak értékelése során figyelembe kell venni azt, hogy az ügynökségek gyakran külön 

felszámolják a munka során felmerülő egyéb szolgáltatási díjakat is, ezért meg kell győződni 

arról, hogy a kapott árajánlat minden felmerülő költséget tartalmaz-e. A rendezvényszervezők 

általában a rendezvény költségeinek 10-15 százalékát számlázzák ki külön ügynökségi 

díjként. Ügynökségek választásánál javasolt a szakmai szövetségek honlapján tájékozódni, és 

az ott felsorolt ügynökségek közül választani.  
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41. táblázat: A kommunikáció költségvetési terve 

 
Tevékenység Költség, ezer Ft 

Kisarculat tervezés, alap nyomtatványok                           200 

Honlap tervezése, létrehozása                           150 

Hirdetőtáblák legyártatása, kihelyezése                           100 

Folyamatos PR munka (PR ügynökség havi átalánydíj)   100/hó*16 =1.600 

A megnyitó ünnepség és a nyílt nap szervezése és lebonyolítása                        6.500 

DM kampány                         1.000 

Egyéb kommunikációs tevékenység (prezentáció, háttéranyagok)                           200 

ÖSSZESEN                        9.750 

Forrás: szerző saját munkája 

 

6.4.7. A kommunikáció hatékonyságának értékelése 

 

A kommunikációs kampány első szakaszának végén, azaz az oktatási központ átadását 

követően az addigi kommunikációs tevékenység értékelésére kerül sor. Az értékelés a 42. 

táblázatban található módszerekkel történik: 

 

42. táblázat: A kommunikációs tevékenység értékelésének módszerei 

 

Eszköz Értékelés módszere 

Sajtómunka 

 

Sajtófigyelés, megjelent sajtócikkek, tudósítások elemzése (megjelenés 

szám, üzenetek felhasználása, szövegkörnyezet, minősítésük stb.)  

 Újságírók személyes visszajelzései 

Rendezvények Megívottak – részt vettek aránya 

 Személyes visszajelzések 

Honlap  Látogatási szám 

Prezentációk Személyes visszajelzések, feltett kérdések 

DM levelek  Hatásuk mérése (hány ember hivatkozik rájuk) 

 

6.5. Kommunikációs feladatok és eszközök a beruházás megvalósítási szakaszában 

 

Ebben a szakaszban elsősorban a sajtómunkáról lesz szó. A hatékony és eredményes 

sajtókapcsolatok alapja a jó sajtólista. Meg kell találni azt az újságírót, aki a területünkkel 

foglalkozik, melyik újságíró a téma felelőse, és ne közvetlenül a szerkesztőket, 

főszerkesztőket célozzuk meg.  Nyílt, őszinte, kétoldalú kapcsolat kialakítására kell törekedni. 

A következőkben ismertetett kommunikációs feladatok és eszközök használata kötelezően 

előírt valamennyi kommunikációs csomagba tartozó projekteknél. 

 

6.4.1. Sajtótájékoztató a projekt indításáról 

 

Cél a projekt indulásának minél nagyobb nyilvánosságot biztosító bejelentése. Amennyiben 

lehetőség van rá, akkor a projekt leendő helyszínén, egy bejárással, személyes bemutatással 

egybekötött tájékoztatót tartsunk. Ha a leendő helyszín ezt még nem teszi lehetővé, akkor a 

cég székhelyén vagy egy szállodában. A sajtótájékoztató előnyei: 

 

 Az újságírók közvetlenül, első kézből kapnak információt 

 Bő, részletes információ áll rendelkezésükre 

 Lehetőségük van kérdezni 
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 Személyesen látják a projekt helyszínét, látványterveket a kész projektről 

 Személyes kapcsolat kialakítása az illetékes vezetőkkel 

 

A sajtótájékoztató lebonyolítása gondos tervezést és pontos szervezést igényel: 

 

 Meghívandó médiumok és újságírók kiválasztása  

 Annak ellenőrzése, hogy az adott időpontban nem rendeznek-e más, hasonló témájú 

tájékoztatót 

 Részletes forgatókönyv készítés minden szervezési és lebonyolítási feladatról 

 Vendéglátás megszervezése 

 Újságírók fogadása 

 Beszédírás és prezentáció elkészítése 

 Kényes kérdések-válaszok összeállítása (Q/A) 

 Szükséges technika és berendezés megrendelése, megszervezése 

 Sajtómappa összeállítása 

 Kisegítő személyzet (hostessek) megrendelése, felkészítése stb. 

 Szükséges utókövetés (follow up): egy sajtótájékoztatónál szükség van bizonyos rész-

feladatok nyomon követésére. Meghíváskor nem elég a meghívók kiküldése, hanem 

külön fel kell hívni a meghívottakat és szóban is ráerősíteni a meghívásra. A tájé-

koztató után szintén érdemes kapcsolatba lépni az újságírókkal és további híreket, 

interjúlehetőséget stb. felajánlani. Ez idő- és energiaigényes apróságnak tűnhet, de 

nagyban erősítheti kommunikációs munkánk eredményességét. 

 

Egy sajtótájékoztató tervezett forgatókönyve 

Téma: Egy vállalati (szervezeti, projekt) esemény bejelentése 

Helyszín: Szálloda 

Időpont: Csütörtök, 10.00 – 12.00 óra 

Résztvevők: Kb. 20 újságíró 

 

Előkészítés 

 Téma kiválasztása, pontosítása 

 Időpont kiválasztása 

 Helyszín kiválasztása 

 Vendéglátás, berendezés, technika (projektor, hangosítás stb.) megrendelése 

 Sajtólista (meghívandó médiumok és újságírók) összeállítása 

 Meghívók kiküldése 

 Sajtóanyag (sajtódosszié) összeállítása – lásd következő melléklet 

 A tájékoztatót tartó személyek kiválasztása (max. 2 fő) 

 Prezentáció összeállítása 

 Meghívás telefonos megerősítése 

 Várható kényes kérdések-válaszok (Q/A) elkészítése 

 Szükség esetén hostessek megbízása 

 Jelenléti ív elkészítése 

 

Lebonyolítás 

 08.30-09.30 Helyszín, berendezés stb. ellenőrzése, vendéglátás (kávé, üdítő, aprósüte-

mények stb.) bekészítése 

 09.30-10.00 Újságírók fogadása, jelenléti ív kitöltése, sajtómappa kiosztása 
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 10.00-10.10 Vendégek (újságírók) köszöntése 

 10.10-10.40 Prezentáció 

 10.40-11.10 Kérdések és válaszok 

 11.10-11.30 Sajtótájékoztató lezárása, esetleges személyes interjúk 

 11.10-12.00 Közben: vendéglátás (általában meleg büféebéd) 

 

Follow up és értékelés 

 Sajtóközlemény kiküldése (közvetlenül a tájékoztató után) 

 Újságírók telefonos megkeresése (aki részt vett: elégedett volt-e; aki nem jött el: szük-

sége van-e bármilyen más anyagra) 

 Sajtófigyelés (személyesen vagy sajtófigyelő szolgálaton keresztül) 

 A megjelent cikkek, tudósítások kielemzése (mennyi, mekkora terjedelem, üzenetek 

mennyire mentek át, pozitív-negatív visszhang stb.) 

 

 

6.5.2. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról 

 

A sajtótájékoztatót követően, a projekt indításáról szóló sajtóközleményt kell kiküldeni a 

megcélzott újságírókörnek. Ez általában a szaksajtóból és az általános országos, megyei, 

regionális sajtóból áll. (Ne feledkezzünk meg a település önkormányzati újságjáról / tévéjéről 

sem!) Célja: 

 

 Minél több médiumot tájékoztatni a hírről (projektindítás) 

 Lehetővé tenni a sajtótájékoztatón megjelent újságíróknak, hogy elektronikus módon 

hozzáférjenek a hírhez, megkönnyítve feldolgozását 

 A fizikailag távoli újságírók tájékoztatása 

 

A sajtóközleménnyel szembeni követelmények: 

 

 Tömör, világos, hírértékű megfogalmazás (általában maximum egy írott oldal) 

 Legyen objektív, tényszerű (ha reklám ízű, akkor nem közlik le) 

 Szerkezetileg három fő részből áll: a címből, a headline-ból (bevezető összefoglalás) 

és a fő szövegrészből. Mindhárom tartalmazza a fő üzenetünket! 

 A cím legyen figyelemfelkeltő (gondoljunk egy újságcikk címére), de ne túlzó 

 A headline tömören tartalmazzon minden lényeges információt (sok szerkesztő csak 

ezt olvassa el) 

 A fő szövegrész tartalmazza a részleteket 

 Lehetőség szerint tegyünk bele idézetet egy vezetőtől és néhány számadatot (beruhá-

zás nagysága, értéke, statisztikai hivatkozások stb. – ezt kedvelik az újságok) 

 A végén legyen rajta az elérhetőségünk 

 Email-ben küldjük ki, egyidőben minden újságnak 

 Kiküldés után follow up, azaz érdemes és javasolt felhívni a címzetteket, hogy meg-

kapták-e és szükségük van-e bármilyen további információra. 

 

Sajtóesemények szervezése 
Cél, hogy a projektindítást követően is lehetőség szerint folyamatosan szerepeljünk a 

médiában. Ehhez az szükséges, hogy minden, a célcsoportot érdeklő és érintő hírről, 

eseményről hírt adjunk. Ez lehetnek: 
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 A beruházás különböző fázisai 

 Részátadások 

 Munkaerő felvétele (ennek helyi gazdaságélénkítő hatása, azaz komoly hírértéke 

van!) 

 Környezetvédelmi intézkedések 

 Minőségbiztosítási intézkedések 

 Kutatások, hatástanulmányok stb. 

 Ha nincs meglévő, kommunikálható hírünk, akkor generálhatunk témákat 

 Interjúszervezés egy cégvezetővel, belső vagy külső szakértővel (általában szak- 

vagy helyi médiában eredményes) 

 Szervezzünk tanulmányutat újságíróknak hasonló külföldi projekthez 

 Mutassuk be videokonferencián vagy PR filmen keresztül más, hasonló projekt 

működését 

 Mutassuk be a látványterveket, beszéljünk azok tervezési stb. hátteréről 

 A hírgenerálás alapvetően kreatív és az újságírók fejével történő gondolkodást je-

lent: milyen, bármilyen, a projekthez kapcsolódó vagy azt érintő hír, esemény 

vagy háttér információnk van, ami érdekelheti a célközönségünket (és emiatt a saj-

tót). A legjobb ötletadó, ha rendszeresen beszélgetünk újságírókkal, és őket kér-

dezzük, hogy mire van szükségük. Utána már a hír jellegétől függ, hogy milyen 

formában kommunikáljuk (sajtótájékoztató, - közlemény vagy interjú szervezésén 

keresztül). 

 

További kommunikációs eszköz lehet a projekt megvalósítás fázisában a sajtómegjelenések 

összegyűjtése és elemzése. A megjelent sajtócikkek összegyűjtése és elemzése az egyik 

legjobb eszköz arra, hogy elemezzük a sajtómunka hatékonyságát. A cikkeket 

összegyűjthetjük saját erővel is, de célravezetőbb megbízni egy sajtófigyelő céget, akik 

összegyűjtik és igény szerint e-mailben vagy más módon rendszeresen elküldik az összes 

megjelent cikket.  

 

A sajtófigyelés alapján nézzük meg: 

 

 Hány cikk vagy tudósítás jelent meg (összevetve azzal, hogy hány helyre küldtük 

el) 

 Milyen profilú médiumokban jelent meg (szakmai, általános, egyéb, pl. hírügy-

nökség) 

 Mekkora példányszámú médiumokban jelent meg (rádió vagy tévé műsoroknál 

 mekkora a műsor hallgatottsága) 

 Mennyire fő helyen jelent meg (pl. hányadik oldalon) 

 Mekkora terjedelemben (mekkora részt használtak fel a közleményünkből, pl. 

 csak egy kétsoros kishír vagy teljes terjedelmében megjelent) 

 Mennyire mentek át az üzenetek (a számunkra fontos részt közölték le vagy telje-

sen mást ragadtak ki belőle) 

 Milyen kommentálással jelentek meg (csak a hírt közölték le vagy minősítették is) 

Az elemzés alapján szükség esetén módosíthatjuk, pontosíthatjuk a további sajtó-

munkát. 

 

A kommunikációs eszközök között meg kell említeni a beruházás helyszínén a pályázati 
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dokumentációban megjelölt típusú, az arculati kézikönyvben részletesen bemutatott tábla (A, 

B vagy C típus) elkészítése és elhelyezését, illetve a fotódokumentációk készítését. Ez 

utóbbival jól és látványosan dokumentálható egy projekt kivitelezése. Jó minőségű és 

komponálású professzionális minőségű képeket számtalan helyen fel lehet használni: 

 

 Sajtómunka során 

 Befektetők felé 

 Cégkultúra építésénél („Így kezdtük…”) 

 Munkatársak felé irányuló kommunikációban 

 Szakmai prezentációban, konferenciákon 

 Céges prospektusban, kiadványban 

 Szakmai újságban stb. 

 

Jól fotózni nem könnyű, számtalan körülményre oda kell figyelni: kompozícióra, látószögre, 

fényviszonyokra, árnyékokra, mélységélességre stb., amelyhez megfelelő kamera, objektívek, 

derítők, lámpák, állványok, fóliák stb. kellenek. Egy beruházás gyakran felülről fotózható a 

leglátványosabban. Ezt szintén meg kell szervezni. Ezért egy komoly fotódokumentáció 

elkészítését érdemes és javasolt hivatásos fotósnak kiadni. 

 

Mindezeken túl a kedvezményezett honlapján (amennyiben van ilyen) folyamatosan utalni 

kell az uniós támogatásra mind szövegesen, mind pedig a logó elhelyezésével. Bármely 

nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik a 

kedvezményezett köteles az EU támogatására folyamatosan felhívni a figyelmet. A logót és az 

egyéb formai és tartalmi követelményeket az arculati kézikönyv előírásai tartalmazzák.  

Rendezvény esetén érdemes kielemezni, hogy a résztvevők összetétele mennyire felelt meg az 

előzetes célkitűzéseknek, mennyire reprezentálta a célközönséget. Sajtóesemény után javasolt 

összegyűjteni és értékelni a rólunk szóló cikkeket, hogy mekkora felületen, milyen 

környezetben jelentek meg, üzeneteink mennyire és milyen eredménnyel értük el a 

célközönségünket. Online eszközöknél javasolt klikkelés-számlálót beépíteni, amivel 

közvetlenül mérhető, hogy hányan látogatták meg például a honlapunkat. Az kiértékelésre 

időt kell szakítani, nemcsak azért, hogy az elvégzett munkát számszerűsíthessük, hanem, azért 

is, hogy a visszajelzéseket folyamatosan beépítsük a további kommunikációnkba. 

 

6.6. Kommunikációs feladatok és eszközök a projekt megvalósítását követő szakaszban 

 

A beruházás befejezése, a projekt hivatalos átadása nagyon jól kommunikálható alkalom. Ez a 

csúcspontja az eddigi kommunikációs tevékenységnek, ez fogja össze és zárja le a beruházás 

szakaszában alkalmazott kommunikációs elemeket. A korábbi üzeneteket és eszközöket 

használjuk fel: összefoglalhatjuk az eddig kommunikált üzeneteket, összehasonlíthatjuk a 

korábbi látványterveket a kész projekttel, bemutathatjuk a beruházás különböző szakaszairól 

készült dokumentumokat.  

 

Egy nagyszabású rendezvény a projektben közreműködő partnerek, a projektet használatba 

vevő célközönség, valamint a sajtó számára. 

Célja: 

 

 Az elkészült projekt bemutatása 

 Köszönetmondás a közreműködő partnerek, támogatók felé 

 A projekt „átadása” a célközönségnek (használatba vétel) 

 A sajtó informálása 
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A rendezvény általában állófogadással egybekötött kötetlen szabadtéri vagy zárttéri 

rendezvény. A vendégek fogadását követően ünnepélyes beszédekkel kezdődik, majd az 

állófogadás rész alatt háttérműsor szórakoztathatja a vendégeket. Érdemes és javasolt néhány, 

a projekttel szoros kapcsolatban álló VIP személy meghívása (például illetékes államtitkár, 

kormánybiztos, országgyűlési képviselő, a Parlament illetékes bizottságának vezetője, 

Regionális Fejlesztési Tanács vezetője, önkormányzati vezető, polgármester stb.). Legfeljebb 

két VIP vendéget hívjunk. Meghívásuknál gondoljunk arra, hogy elfoglalt emberek, ezért 

időben, jó előre kérjük fel őket. Javasolt mindkettőt rövid ünnepi beszéd megtartására is 

felkérni.  

 

A rendezvény nagyobb és összetettebb, mint egy sajtótájékoztató, a tervezés szakaszában 

készítsünk részletes forgatókönyvet. A szervezésnél különösen figyeljünk a következőkre: 

 

 Időpont kiválasztásnál előzetes konzultáció a lehetséges VIP vendéggel 

 Helyszín gondos kiválasztása (kültéri vagy beltéri), időjárás figyelembevétele 

 Program megszervezése (lehet élő zenekar, fellépő művészek) 

 Szükséges-e külön moderátor (ha szeretnénk, tévés, rádiós műsorvezetőt érdemes fel-

kérni) 

 Vendéglátás (italok, különböző ételsorok összeállítása, mindenképpen javasolt hivatá-

sos catering cég megbízása) 

 Beszédírás (két-három üdvözlőbeszéd esetén figyeljünk a beszédek hosszára, és egy-

máshoz kapcsolódására), beszédek egyeztetése 

 Kisegítő személyzet (hostessek, biztonsági személyzet, ruhatáros stb.) 

 Vendégek létszáma, meghívotti kör gondos összeállítása 

 Meghívás módja (protokoll szerint) 

 Follow up, a meghívás kiküldése után a meghívás szóbeli megerősítése, a részvételi 

szándékra külön rákérdezés 

 Az egyes szervezési részfeladatokért felelős személyek kijelölése 

 Mindent kétszer leellenőrizni! 

 Egy nagyszabású ünnepélyes rendezvény szervezésére érdemes és javasolt külön ren-

dezvényszervező céget megbízni. Szervezési díjuk a költségek 10-15 százaléka, vi-

szont így biztosak lehetünk a rendezvény sikerében. 

 

A kommunikációt soha nem önmagában kezeljük. A kommunikáció tervezése része a projekt 

szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat mindig a szakmai feladatok határozzák 

meg. A két terület között szoros összhang szükséges, a jól tervezett és előkészített 

kommunikációs munka jelentősen segítheti a projekt sikerességét. A kommunikáció stratégiai 

tervezése mindig vezetői feladat, végrehajtását azonban javasolt belső szakemberekre vagy 

külső ügynökségekre bízni. A jól működő kommunikáció megtérülő befektetés, ami azonban 

gondos szakmai és pénzügyi tervezést igényel.  

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1. Mi a projekt-kommunikáció célja, indokolja a szükségességét! 

2. Ismertesse a kommunikációs tevékenység folyamatát, valamint a legfontosabb kommuni-

kációs eszközöket!  
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3. Melyek a projektek tájékoztatási tevékenységének a szakaszai, a szakaszok kommunikáci-

ós céljai és eszközei? 

4. Melyek a válságkommunikációs terv tartalmi elemei? 

5. Melyek a kommunikációs cselekvési terv tartalmi, formai követelményei? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

 

 

1. Készítse el egy mintaprojekt kommunikációs tervét!  
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7.  Az üzleti terv, mint a megvalósíthatósági tanulmány központi eleme 
 

Ahogy ez a 21. ábrán látható, a stratégia megvalósítása végső soron különböző időtávú 

tervekre lebontva kerül megvalósításra a stratégia időtávján belül. A stratégia 

megvalósításának időbeni ütemezése a 21. ábrán feltüntetett tervtípusokban, illetve azok 

egyes tartalmi elemeiben jelennek meg. Az egyes tervtípusok között tehát nagyon szoros 

kölcsönhatás áll fenn, ezért azok „nem élhetnek önálló életet”.    

 

A stratégiai terv a stratégiai tervezés folyamatának eredménye. A vállalat stratégiájának 

lényegre törő, írott formában való megjelenítésének dokumentuma. Pozícionálja a vállalat 

jelenlegi helyzetét, és a vállalat tágabb és szűkebb környezetébe ágyazottan vázolja a 

stratégia megvalósítása révén elérhető jövőképet, a vállalat küldetését, az ehhez vezető utat, 

és a célok elérésének eszközrendszerét.   

 

A fogalom alapján körvonalazhatók a stratégiai terv főbb tartalmi elemei is. Ugyanakkor nem 

lehet azt állítni, hogy a stratégiai tervnek kötelező tartalmi elemei lennének. A fenti definíciót 

alapul véve, a stratégiai terv főbb tartalmi elemei az alábbiakban foglalhatóak össze:  

 

 A vállalat jelenlegi helyzetének pozícionálása 

 A vállalat jövőképe. 

 A vállalat küldetése. 

 A stratégia megvalósításának eszközrendszere. 

 A stratégia megvalósításának mérföldkövei, időbeni ütemezése. 

 A stratégia megvalósításának forrásigénye és időbeni ütemezése. 

 A stratégia megvalósításának monitoringja. 

 

Ha a tartalmi elemeket összevetjük a megvalósíthatósági tanulmány tartalmi struktúrájával, az 

egyes elemek tartalma – érthető módon – fedi egymást.  Természetesen vannak eltérések. 

Ezek az eltérések azonban a forrásnyújtó úgymond plusz igényeit vannak hivatva kielégíteni. 

Ennek szakmai indoklását az 1.2. alfejezetben részletesen tárgyaltuk.  

 

A stratégia eredményes megvalósítása szempontjából adott esetben szükség lehet külső 

források bevonására is. Ha a külső forrás, kötelezettséggel nem járó, tehát támogatás, akkor a 

kapcsolódó dokumentum megnevezése – amelyben a forrásnyújtót meg kell győzni a stratéga 

életképességéről és fenntarthatóságáról – a Pályázat, amelynek központi tartalmi eleme 

Megvalósíthatósági tanulmány. A visszafizetési kötelezettséggel járó külső források bevonása 

esetén – hosszú lejáratú idegen források – a dokumentum neve Hitelkérelem, amelynek 

központi tartalmi eleme az Üzleti terv. Ahogy ez ismert, az üzleti terv tartalmára és 

szerkezetére, terjedelmére vonatkozóan szintén nincs kötelező érvényű séma. Irányadó a 

készítés célja és azok igénye, akik számára készül. Bocsó, et.al (1999) szerint az üzleti terv 

tartalmának az alábbi kérdésekre kell választ adnia: 

 

 a tervkészítés időpontjában honnan indul a vállalkozás, 

 milyen adottságokkal rendelkezik, 

 hová, mennyi idő alatt és miért akar eljutni, 

 milyen eredménye lesz az üzleti tervben megfogalmazott célok megvalósí-

tásának, 

 hogyan, milyen eszköz- és forrás szükséglettel érhető el a kitűzött cél. 
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21. ábra: A tervtípusok és főbb tartalmi elemei 

Forrás: szerző saját munkája 
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Ha az üzleti terv külső források bevonását célozza meg, akkor a megválaszolandó kérdések az 

alábbiak: 

 milyen cél(oka)t szolgál a külső forrás, 

 milyenek a piaci lehetőségek, 

 hogyan történik a források felhasználása, 

 hogyan alakulnak a megtérüléshez kapcsolódó kondíciók, 

 milyen elképzelések vannak a környezet kedvezőtlen változásainak kivédés-

re. 

 

A fentiekben vázolt válaszok alapvetően meghatározzák az üzleti terv tartalmi részeit. E 

tartalmi részek azonban eltérő hangsúlyúak lesznek, összhangban az üzleti terv 

rendeltetésével, illetve, hogy kinek a számára (pl. bank, pénzintézet, befektetők) készült a 

terv. Belátható, hogy pl. egy befektető számára kiemelten fontos kérdésként kezelendő a 

termék minősége, piaci helyzete, a gyártástechnológia korszerűsége stb., azaz a vállalati 

stratégia főbb elemeinek ismerete bír prioritással. A hitelt nyújtó pénzintézet viszont – nem 

figyelmen kívül hagyva az előzőekben felsorolt szempontokat sem – a megtérülési 

kondíciókat, a pénzügyi helyzet alakulását helyezi előtérbe. 

 

Végső soron az üzleti terv a vállalati stratégia konkrét időtávra kimunkált cselekvési prog-

ramja ezért a vállalat stratégiai terve és az üzleti terv egyes tartalmi elemei teljes mértékben 

fedik, illetve fedhetik egymást. Az üzleti terv tartalmi elemei az alábbiakban foglalhatók ösz-

sze:  

 Bevezetés 

 Vezetői összefoglaló 

 A forrásigény és forrásstruktúra bemutatása. 

 Iparágelemzés (háttérelemzés) 

 A vállalkozás bemutatása (leírása) 

 Működési terv (termelési terv 

 Marketing terv 

 Szervezeti terv 

 Kockázatbecslés 

 Pénzügyi terv 

 Függelék  

 

Az üzleti terv és a megvalósíthatósági tanulmány egyes tartalmi elemei szintén teljes 

mértékben fedik, vagy fedhetik egymást. Ez az egybeesés a pénzügy terv és kockázatkezelés 

vonatkozásában teljes mértékben megvalósul. Az egyéb tartalmi elemek vonatkozásában 

mondhatni, hogy csak a megnevezésekben van különbség.  

 

Az éves vagy operatív terv, azaz az operatív tervezés az outputok előállításának és kölcsönös 

felhasználásának rövidávra szóló tervezését jelenti az erőforrások optimális felhasználása 

mellett. Az operatív tervezés egy évet, vagy rövidebb időtávot is felölelhet.  Az operatív 

tervezés végső soron a vállalat stratégiájában megfogalmazott célok elérésére irányuló 

tevékenység, amely rövidtávra szóló konkrét cselekvési programban nyer megvalósítást. Az 

operatív tervezés alapvető célja végső soron az, hogy minél korábban felismerjük az 

eredményes működést kedvezően befolyásoló tényezők mielőbbi érvényesíthetőségét. Ezen, 

az operatív tervezést jellemző követelmények a vállalati stratégiával összhangban, azoknak 

alárendelten értelmezendők, és számszerűsített formában, különböző operatív programokban 

jelennek meg. 
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Ellenőrző kérdések 

1) Definiálja a stratégiai terv fogalmát? 

2) Vázolja a stratégiai terv főbb tartalmi elemeit? 

3) Definiálja az üzleti terv fogalmát? 

4) Vázolja az üzleti terv főbb tartalmi elemeit? 

5) Definiálja az operatív terv tartalmát? 

6) Vázolja az éves terv főbb tartalmi elemeit? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések 

1) Milyen kapcsolatot lát az üzleti terv Iparágelemzés és a megvalósíthatósági tanulmány A  

projekt szakmai indoklása, háttere tartalmi elemek között?  

2) Milyen kapcsolatot lát az üzleti terv Kockázatbecslés és a megvalósíthatósági tanulmány 

Pénzügyi elemezés tartalmi elemek között?  

3) Milyen kapcsolatot lát az üzleti terv Szervezeti terv és a megvalósíthatósági tanulmány A 

projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása  tartalmi elemek között?  

4) Milyen kapcsolatot lát az üzleti terv Vezetői összefoglaló és a megvalósíthatósági 

tanulmány Vezetői összefoglaló tartalmi elemek között? 

5) Milyen kapcsolatot lát az üzleti terv A forrásigény és forrásstruktúra bemutatása és a  

megvalósíthatósági tanulmány Finanszírozási források  tartalmi elemek között? 
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