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Bevezetés 

 

A piac profitorientált szereplői számára mindig is fontos volt az, hogy eredményes 

működésükhöz újabb forrásokat szerezzenek. Ingatlan-, illetve technológiai fejlesztéseket 

hajtsanak végre, munkahely teremtési képességeiket javítsák. A forrásszerzésnek számos 

módját ismerjük, a legismertebbek közé tartozik például a hitelfelvétel vagy éppen az 

értékpapír kibocsátás, de a vállalkozások céljaikat a különböző regionális, állami és Európai 

Uniós pályázati forrásokon keresztül is elérhetik. 

 

A pályázatírás, mint finanszírozási forma jelenleg virágkorát éli Magyarországon, számos 

gazdasági társaság igyekszik élni a projektek nyújtotta lehetőségekkel. Ellenben az ilyen 

jellegű támogatások megszerzéséhez kreatív, a vállalkozást jelentős mértékben előrelendítő (a 

„projekt” szó maga is előrelendítést, előredobást jelent) ötletekre, megoldásokra van szükség.  

 

Magyarországon viszont gyakori probléma, hogy a költséghatékonyságot néha már túlzottan 

figyelembe vevő cégvezetők, menedzserek úgy döntenek, hogy a megnyert pályázatot külső 

szakértői segítség nélkül, inkább belső munkaerőt felhasználva kívánják teljesíteni. 

 

Tehát a pályázatírás kezdeti fázisára jellemző, hogy a vízió, az ideális jövőkép megszületik, a 

vállalat megfogalmazza célkitűzéseit, elérni kívánt eredményeit, melyeket mind írott 

formában, mind számszerűleg előre meghatároz. Ellenben a pályázatírás és a projekt 

véghezvitele alatt szigorú követelményeknek kell megfelelni. Ezt az esetek többségében csak 

a tapasztalt, számos projektet teljesített projektmenedzserek képesek véghezvinni. 

 

Az eltérő esetekben pedig a hozzá nem értésből adódó konfliktusok és problémák 

elkerülhetőek lehetnének. Annak érdekében tehát, hogy ezen problémák fel sem merüljenek, 

vagy éppen hatékonyan elősegítsük megszűnésüket, úgy döntöttünk, hogy TDK munkánk 

ezen kérdéskörrel foglalkozzon. 
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I. A projektfinanszírozás sajátosságai 
 

„A projektfinanszírozás egyesek szerint lassan önálló résztudománnyá növi ki magát, mások 

szerint nem egyszerűen tudomány, hanem egyenesen művészet, mert a szaktudáson kívül 

intuíció, rendkívüli képzelőerő és kitűnő ötletek szükségesek sikeres műveléséhez.”1 

 

I.1. Elméleti alapok 

I.1. a. A projektfinanszírozás alapfogalmai 

Ahhoz, hogy a további fejezetekben tisztán láthassunk, fontos, hogy meghatározzuk a 

későbbiekben felhasznált alapfogalmak jelentését: 

 Projektum: A projekt által létrehozott minden olyan innovatív tartalmú produktum, 

amelyhez meghatározott cél és elérendő, mérhető teljesítmények, valamint jól 

definiálható idő, humán erőforrás és költségek rendelhetők.2 

 Projekt: Időben behatárolt erőfeszítés egy egyedi termék, szolgáltatás vagy eredmény 

létrehozása céljából.3 

 Projektmenedzsment: A tudás, a képességek, az eszközök és a technikák 

alkalmazása a projekt által kitűzött célok elérése érdekében.4 

További, más értelmezések:  

a) a projekt egészének megvalósulási folyamatát biztosító vezetési módszer, 

b) másrészt a projekt irányítását végző vezetők csapata 

 Folyamat: Egymáshoz kapcsolódó lépések, tevékenységek olyan halmaza, amelyek 

végrehajtása meghatározott eredmény, termék, szolgáltatás előállítására irányul.5 

I.1. b. A pályázatírás célja 

A pályázatírás célja az, hogy a pályázó a pályázat kiírójától valamely fejlesztéséhez anyagi 

támogatást szerezzen, újabb forrásokhoz jusson. 

                                                 
1Nevitt, Peter K.–Fabozzi, Frank: Projektfinanszírozás. Co-Nex Könyvkiadó Kft, Budapest 1997., 7. o. 
2Dr. Menyhárt Ferenc: Projektmenedzsment előadás 
3Projektmenedzsment útmutató, Akadémiai Kiadó Bp.2006 
4Heerkens, Gary. Project Management (The Briefcase Book Series). McGraw-Hill.(2001) 
5Dr. Menyhárt Ferenc: Projektmenedzsment előadás 
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I.1. b. A projektek szereplői 

 

1. ábra A projektek szereplői 

 

Forrás: Nagy Zsolt: Projektmenedzsment jegyzet, NYME Társadalomtudományi Kar 

I. 1. c. A projektek típusai 

A projekteknek számos típusa létezik, a könnyebb azonosítás érdekében szoktuk őket 

különböző szempontok szerint csoportosítani. A pályázatokat megkülönböztethetjük a 

vállalatra ható változás, a végső eredmény és a pályázatban részt vevők szerint is. 

 

Az előidézett változás szerint megkülönböztetünk: 

 Származékos projektet, amely kis jelentőségű és mértékű változást idéz elő. 

 Átütő projektet, ahol új terméket vagy új folyamatot alakítanak ki,  

 Programba illő projektet, amely során a már alkalmazott rendszerekre telepíthető 

további rendszereket, folyamatokat, termékeket, stb. dolgoznak ki,  

 Illetve K+F projektet, amikor új eljárások kialakítása a cél. 

Projektmenedzser 
 

A projekten dolgozó 

csoport (team) 

(projektkoordinátor) 

Vállalatvezető 

Megrendelő Végfelhasználó 
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A létrehozandó eredmény alapján: 

 Beruházási  

 Kutatási és fejlesztési 

 Szervezetfejlesztési 

A résztvevők szerinti csoportosítás: 

 Belső erőforrásokból létrehozott projekt 

 Külső erőforrások bevonásával készített projekt 

 Vegyes (külső + belső erőforrásokra épülő) projekt 

I.2. A projektvezetés, mint mesterség 

 

Magyarországon számos olyan vállalkozást találunk, amelyek pályázatokkal, illetve 

projektvezetéssel foglalkoznak, és a különböző kis-, közép-, és nagyvállalatoknak igyekeznek 

további forrásokat szerezni céljaik eléréséhez. Az ilyen cégek közül a leghatékonyabbaknak a 

„titkuk”, hogy tapasztalt szakembereket, projektmenedzsereket alkalmaznak, illetve 

eredményesen használják ki eddigi kapcsolataikat. 

 

Sok esetben előfordul az a helyzet, hogy a költségeket a minimumon tartani kívánó 

tulajdonosok olyan típusú belső munkaerővel kívánják elvégeztetni a projektekkel 

kapcsolatos feladatokat, akinek nem biztos, hogy szakmájához feltétlenül kapcsolódnia kell 

egy pályázat megírásához, elvégezéséhez. 

 

Lehetséges azonban, hogy egy friss útmutatóval, kitöltő programon keresztül ez a belső 

munkaerő is képes teljesíteni a projekt feltételeit. Ellenben mivel a tapasztalatlanságból 

adódóan gyakran problémák származnak, mint pl. a pályázati kiírás félreértelmezése, a 

pályázati adatlap helytelen kitöltése, az aláírás, vagy éppen a beadási határidők, illetve a 

hiánypótlási időszak pontos betartásának hiánya, a projektvezetés gyakorlatával még csak 

ismerkedők rájöhetnek arra a tényre, hogy a projektvezetés már maga egy mesterség. 
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PINTO elmélete alapján a projektvezetők általában nem a cégek szervezeti struktúrájában 

magas pozícióban lévő személyek, így viszonylag csekély hatáskörrel rendelkeznek. 

Általában nem rendelkeznek azzal a hatáskörrel, hogy értékeljék és anyagilag motiválják a 

projektben résztvevőket. 

Egy pályázat sikerességének egyik legfontosabb tényezője az emberi tényező, azaz sokat 

számítanak a projektmenedzserek egyéni képességei, kondíciói, ezért fontos megvizsgálni, 

hogy egy projektvezető milyen tulajdonságokkal rendelkezik. 

A jó projektvezető tulajdonságai: 

1. Az adott szakmához kapcsolódó technikai képességek 

2. Humán képességek: 

 Vezetői képesség 

 Csapatépítő tudás 

 Kapcsolatteremtő képesség 

 Kommunikációs képesség 

 Tárgyalási képesség 

 Konfliktuskezelési képesség 

 Problémamegoldó képesség 

I.2. a. A projekt teljesítésének lépései 

A projekt megvalósítás életciklus görbéje 4 fázisból áll:  

  projekt előkészítési fázis 

 kialakítási és szervezési fázis, 

 kivitelezési fázis, 

 zárási fázis 

Mivel a pályázatot teljesítőknek számos kritériumnak meg kell felelniük, ezért fontos, hogy 

első lépésben a szükséges előkészületeket megtegyük. 

A projekt tartalma rendkívül változatos lehet: 

 intézmények és szervezetek együttműködésében megvalósuló oktatás, képzés, 

 termék vagy egy szolgáltatás, vagy ezek egységeinek létrehozása, 

 a működéshez, bővítéshez szükséges gépek beszerzése, 
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A projektfeladatok elvégzésére tervet készítünk: 

 meghatározzuk a kivitelezésre szánt időintervallumot, amely tartalmazza az egyes 

folyamatok elvégzésének idejét, 

 elkészítjük a projekt költségvetését, amely a szükséges erőforrásokat és költségeket 

részletezi, 

 logikai ütemtervet készítünk a tevékenységek kapcsolatait illetően, 

 a projekttermékkel szemben minőségi elvárásokat, követelményeket fogalmazunk 

meg, 

 felmérjük a projekt megvalósítását befolyásolható kockázatokat. 

2. ábra A projekt lépései 

 

Forrás: Lockyer, K.- Gordon, J. (2000): Projektmenedzsment és hálós tervezési technikák, 

Kossuth Kiadó, Bp., 18. old. 

 

A projektvezetés szempontjából három, karakterisztikusan jól elhatárolható szervezettípus 

létezik: 

1. A lineáris-funkcionális szervezet 

2. Mátrix szervezet 

3. Projektre orientált-szervezet 
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A projekt irányítása a lineáris-funkcionális szervezetben: 

3. ábra Projektmegvalósítás a lineáris-funkcionális szervezetben 

 

Forrás: Nagy Zsolt: Projektmenedzsment jegyzet, NYME Társadalomtudományi Kar 

A szervezet lényege: 

 Vállalati felső vezetés 

 Funkcionális szervezetek 

 Végrehajtás 

Ebben a rendszerben a projektmenedzsernek nincs közvetlen utasítási joga a funkcionális 

szervezet felé. A funkcionális szervezetek saját határaikon belül dönthetnek. Így itt a 

projektmenedzser egy információs központ, integrátor, elemző, döntés előkészítő. A felső 

vezetés dönt. A projektmenedzser felelőssége itt nagyobb, mint a hatásköre. Ő nem 

egyszemélyi irányítója a projektnek, hanem elsősorban adminisztratív, kiszolgáló 

feladatokat lát el. 
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A mátrix szervezetben megvalósuló projektirányítás: 

4. ábra Projektmegvalósítás a mátrix szervezetben 

 

Forrás: Nagy Zsolt: Projektmenedzsment jegyzet, NYME Társadalomtudományi Kar 

Lényege: 

 a projekt menedzser egy feladat kapcsán a mit és mikor jellegű döntésekkel 

rendelkezik, ezekért viseli a felelősséget. 

 a funkcionális vezetőnek a hogyan és a ki jellegű döntésekben kell hatáskörrel 

rendelkezni, és felelősséget viselni. 

 a gyakorlatban a funkcionális vezető és a projektmenedzser között megállapodáson 

alapuló közös döntések, egyfajta kompromisszumok jönnek létre. 

 Mottó: „Csak az igazán jelentős konfliktus továbbítandó a közös feletteshez.” 

 Projektszervezeti formák kiválasztásánál két fő irányelv érvényesül: 

 a projekt mérete, a megoldandó feladat nagysága és bonyolultsága 

 az adott projekt önálló vállalkozást alkot a cégen belül, vagy az alaptevékenységgel 

párhuzamosan működik. 
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A projektre orientált szervezeti megoldás: 

5. ábra Projektmegvalósítás a projektre orientált szervezetben 

 

Forrás: Nagy Zsolt: Projektmenedzsment jegyzet, NYME Társadalomtudományi Kar 

Ebben a struktúrában a létesítmény megvalósítás tevékenységeit az erre a célra kialakított 

szervezeti egység irányítja a projektmenedzser vezetésével. Ez a szervezet magába integrálja 

a különféle funkcionális a különféle funkcionális tevékenységeket a szükséges időtartamra és 

a szükséges kapacitásban. Ezért mérete és összetétele a létesítmény megvalósítása során 

változik. A projekt teljesítésével összefüggő döntéseket a projektmenedzser hozza meg, akit a 

vállalati felső vezetés közvetlenül irányít. 

A projekt vezetőjének a területére vonatkozóan utasítási, ellenőrzési joga van. A vállalat 

központi szervezeteivel információs, adatszolgáltatási kapcsolatban van, mivel a projekt is a 

vállalat része. Előnye, hogy a projekt csapat az adott feladat végrehajtására tud koncentrálni. 
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I.3. A projektéletciklus - modell 

A pályázat kezdetétől a végéig három fő lépcsőn, projektcikluson kell végighaladnunk, 

melyekre gyakran a projektháromszög kifejezéssel utalunk. 

 

6. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forrás: saját készítés 

A projektháromszög összetevői: 

- a projekt létrehozása, 

- a projekt megvalósítása, 

- a projekt értékelése. 

A projektciklus segítségével bemutatható, hogy melyek azok a szakaszok, amelyek 

nagyvalószínűséggel valamennyi projektben előfordulnak. Ugyanazt a megközelítést 

használhatjuk, ha egy egyszerű feladatot szeretnénk megvalósítani egy projekttel a 

szervezeten belül, illetve akkor is, amikor egy pályázati úton támogatott összetett projektről 

van szó. 

 

 

Értékelés 

 

 

Megvalósítás 

 

 

Létrehozás 
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A projektdokumentáció 

A finanszírozás komplexebb, nagyobb költségekkel és nagyobb adminisztrációval jár, mint a 

„normál” hitelezés, ezáltal a jogászok munkája is jóval összetettebb, mint ahogy azt az egyéb 

finanszírozási formáknál megszoktuk. Így sokkal több dokumentumot kell készíteni és 

véleményezni, mint a nem projektfinanszírozást szolgáló hitelezésnél. 

A projektdokumentáció áll: 

1. megvalósíthatósági tanulmányból, 

2. szerződésvázlatból, 

3. a hitelszerződésből és a projektszerződésből. 

A megvalósíthatósági tanulmány (Feasibility Study) 

A projektfinanszírozás megvalósíthatósági tanulmány készítésével indul, amelyben fel kell 

mérni: (1.) a projektkockázatokat (jogi kockázatok, jóváhagyások, jogszabályváltozás); (2.) a 

megvalósítási költségeket (építési költség, késedelem); (3.) a szerződők gyakorlottságát és 

hitelképességét; (4.) a beszállítók megbízhatóságát; (5.) a minőségi és árkérdéseket; (6.) a 

technológiai megvalósíthatóságot; (7.) a projekt értékesíthetőségét; (8.) az üzemeltető 

tapasztalatát; (9.) a kamat és hozamkockázatokat; (10.) a környezetvédelmi kockázatokat stb. 

Az előbb részletezett kockázatok értékelése érdekében a nevezett dokumentum elsősorban azt 

a kérdést vizsgálja, hogy a projekt cash flow-jának fedeznie kell a finanszírozás 

törlesztőrészletein és kamatain túl a projekt cash-szükségletét, működési költségeit és a 

vésztartalékokat is, a jövőben várható pénzáramlás elemzése rendkívül fontos. 

Szerződésvázlat (term sheet) 

A specifikumok érzékeltetése végett a szerződéses kikötések összefoglalójának 

(szerződésvázlat), úgynevezett term sheetnek a bemutatásán keresztül teszünk kísérletet arra, 

hogy vázoljuk e finanszírozási mód sajátosságait. A szerződésvázlatban az ennek alapján 

készítendő szerződésben szabályozandó minden kérdéskört részletesen rendeznek a felek, de 

néhány csak jelzésszerűen jelenik meg (pl. a szavatossági nyilatkozatok nem pontról pontra 

szerepelnek, csak a „szokásos szavatossági nyilatkozatok” elnevezéssel). 



15 

 

 Az általában gazdaságilag gyenge adóson kívül a szponzorok szerepvállalása miatt 

azok gazdasági státuszára vonatkozó adatoknak kiemelt szerepük van, ugyanis erre 

épül kötelezettségvállalásuk az adós nemteljesítése, illetve a projektköltségek túllépése 

esetén. 

 A kamatmeghatározás eltér a „normál” hitelezésben érvényes kamatmeghatározástól, 

minthogy a projekt megvalósulása után az előre kalkulált módon csökkenhet. 

 A hitel lejárati időpontja sem egyszerűen egy fi x dátumhoz kötött, minthogy – 

alternatív módon – a projekt befejezése és a dátumszerű véghatáridő közül a korábban 

bekövetkező tekintendő a végső lejárati időpontnak. 

 Nem szokásos a „normál” hitelszerződésben, hogy az adós kötelező előtörlesztést 

vállal, a projektfinanszírozásban legtöbbször a cash flow-többlet előtörlesztésre 

használandó fel, ugyanígy a megengedett eszközértékesítések árbevétele is a 

hiteladósság csökkentésére fordítandó. 

 A projekthitel-szerződés előírja kötelező tartalékalapok létesítését is, úgymint: 

adósságszolgálati, készpénzfedezeti, tőke-visszapótlási alapok, amelyek mind a 

hitelező projektkockázatát hivatottak csökkenteni. 

 A projekt csak hosszú távon képes kitermelni a finanszírozás költségeit, ezért a 

hitelező elemi érdeke, hogy biztosítva lássa hosszú távú szerződésekkel a projekt 

rentábilis működéséhez szükséges termékek, nyersanyagok és energia ellátását. Az 

erre vonatkozó szerződések a hitelszerződések mellékleteit képezik. 

 A projekt stabilitását szolgálják a projektszerződések lényegi módosításának, a 

megrendelések megváltoztatásának és a projekt üzemeltetését végző társaság 

elmozdításának tilalmára vonatkozó kötelezettségvállalások. 

 A hitelszerződést kísérő speciális jogvélemény – akár külön jogvélemény formájában – 

szavatolja, hogy a projektingatlan tulajdonjogi helyzete a projekt megvalósulásához 

rendezett. 
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A term sheetben olykor csak megemlített, speciális klauzulákat a hitelszerződés részletesen 

kifejti. Részleteibe belemerülve: 

A hitelszerződés kikötései: 

1.  Kötelező előtörlesztés 

A projektfinanszírozás sajátossága – éppen azért, mert a visszafizetés legfőbb biztosítékai a 

projektbevételek – az, hogy bizonyos cash flow-elemek és rendkívüli árbevételek kötelező 

előtörlesztésre fordítandók. Így – a kamatperiódusonként meghatározott összegekben történő 

előtörlesztési lehetőség mellett – előtörlesztésre kell használni a cash flow-terv alapján a 

működéshez nem szükséges készpénzhányadot és a megengedett eszközértékesítésből 

származó bevételeket. 

2. Újabb pénzügyi adósságok vállalása 

Már említettük, a projektfinanszírozás egyik előnye – a projekt megvalósítása miatt –, hogy 

módot ad az adósnak arra, hogy bizonyos tiltó kötelezettségvállalásait enyhítse, így bizonyos 

engedmények érhetők el az újabb adósságok létesítése, illetve további biztosítékok terén. Az 

alapeset változatlanul az, hogy újabb pénzügyi adósságot a hitelező előzetes, írásbeli 

hozzájárulása nélkül nem lehet vállalni; ez a hozzájárulás azonban ésszerűtlenül nem 

tagadható meg, és a hozzájárulásról a kézhezvételétől számított 30 napon belül határozni kell. 

Mindezen tiltás a cash flow-modellben7 kifejezetten meghatározott adósságokon kívüli 

esetekre vonatkozik. 

Ilyen kivételek tehát: a kamat- és árfolyamkockázat mérséklésére kidolgozott stratégia 

megvalósítása; más hitelintézet által nyújtott, rövid lejáratú forgóeszköz-finanszírozások egy 

bizonyos összeghatárig, amennyiben az (azok) mindenkor, minden szempontból teljesen 

alárendeltek a projektfinanszírozási hitelszerződésnek. 

3. Speciális kikötések 

Az alább tárgyalandó klauzulák annyiban speciálisak, hogy projektfinanszírozásban betöltött 

jelentőségüket tekintve, részletesebb kifejtést igényelnek, illetve a „normál” 

hitelszerződésekben tipikusan nem fordulnak elő. 

A cash flow-modell a hitelfelvevő által számítógépes módszerrel elkészített, az adós cég 

aktuális és bizonyos időszakra tervezett készpénzáramlását bemutató modell, amelyet a 

hitelező hagy jóvá. A cash flow-modellt a hitelfelvevő általában negyedévenként 

felülvizsgálja. 
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I.3. a. A projektéletciklus-modell 

A projektéletciklus-modell alapján bemutathatjuk a pályázat teljes időtartama alatt 

bekövetkező folyamatokat. Ezek a lépések a következők: 

1. a projekt kialakítása 

2. tervezés 

3. szervezés 

4. végrehajtás 

5. a projekt lezárása 

7. ábra A projektéletciklus-modell 

Forrás: Nagy Zsolt: Projektmenedzsment jegyzet, NYME Társadalomtudományi Kar 

 

Az ábrán megfigyelhetőek a projektben bekövetkező különböző folyamatok, illetve a 

folyamatokhoz kapcsolódó feladatok elvégzésének ideje is. Az életciklus-modell 

alkalmazásával tisztábban átláthatóak a projektekhez tartozó legfontosabb teendők. 
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8. ábra A pályázat alatt felmerülő munkaráfordítás költségek vizsgálata az idő 

függvényében 

 

Forrás: Nagy Zsolt: Projektmenedzsment jegyzet, NYME Társadalomtudományi Kar 

A fenti ábra a projekt élete során bekövetkező munkaráfordítások mértékét az idő 

függvényében. Mint már korábban említve lett, a koncepció (1. fázis) fázisa még a kezdeti 

ötletelés időszakát jelenti. Megvalósíthatósági tanulmány készítésének, költség-haszon és a 

követelmények elemzésének időszaka. Ebben a stádiumban a munkaráfordítás mértéke még 

rendkívül alacsony, ám emelkedő tendenciát mutat. 

A tervezés (2. fázis) időszaka a csapattoborzás, a munkafelosztás, az értéktervezés korszak, 

mely során már lényegesen több munkaráfordításra van szükség, s így a költségek jelentősen 

növekednek. 

A teljesítés (3. fázis) a projekt legfontosabb szakasza, ugyanis a tényleges fejlesztés, 

beruházás ebben az időszakban teljesül. Az esetleges változtatások ekkor alkalmazhatók, 

valamint az ütemterv és a költségterv folyamatos ellenőrzésre szorul. A projekt ebben az 

időszakban folyamatosan a pályázat kiírójának ellenőrzése alatt áll. 

Végül pedig a befejezés (4. fázis) a projekt záró időszaka, mely során leginkább már csak 

utóelemzések, karbantartások, az elfogadtatás a legfontosabb feladatok. 
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II. Projektfinanszírozás az Európai Unióban6 

Magyarország 2004-es Európai Uniós csatlakozása magával hozta az új támogatási 

lehetőségeket az állam és a vállalkozások számára. Az eltelt 8 év alatt számos fejlesztés 

történt Európai Uniós összegekből, melyekre még mindig készséggel pályáznak a különböző 

gazdasági társaságok. Fejezetünkben azon programokat, terveket vesszük végig, amelyek a 

kis-, közép-, és nagyvállalkozásokat igyekeznek leginkább segíteni, fellendítve a gazdaságot. 

A 2004-es csatlakozás előtti és utáni támogatások alapvetően két szempont szerint 

különböztek: 

 Egyrészt a csatlakozás után lehívható támogatások nagyságrendekkel nagyobbak 

lehettek az újonnan belépett országok esetén, hiszen az előcsatlakozási támogatásokra 

megállapított kvóták érvénytelenné váltak. 

 Másrészt általánosabb célra lehetett igénybe venni a közösségi pénzeket, nem 

elsősorban az intézményrendszer fejlesztésére, pilot-projektek megvalósítására, a 

pályázati rendszer elemeinek szélesebb körben történő elsajátítására. 

Mivel a támogatásokat nem automatikusan, hanem projektek keretében ítélik oda, a jól 

elkészített pályázatok nagy segítséget jelenthetnek a vállalkozások széles körének. A 

következőkben az igénybe vehető támogatások köre, a pályázati eljárással kapcsolatos 

gyakorlati tudnivalók kerülnek bemutatásra. 

                                                 
6
Szobonya Tamás : Kis- és középvállalkozások az Európai Unióban. Progress Alapítvány 

(2005), Szeged, pp. 28-63. 
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II.1. Magyarország és az uniós támogatások 

Az uniós támogatásokra jellemző, hogy a pályázónak önállóan kidolgozott projekttel, 

továbbá önerővel kell rendelkeznie, el kell fogadnia a támogatás odaítélésének, illetve 

folyósításának időbeli elhúzódását, a nyílt közbeszerzésben való részvételt.  

A projektnek a támogatás megszűnése után is életképesnek kell maradnia, és a nyereséges 

működtetés mellett a Közösség céljait is szolgálnia kell. Arról, hogy egy pályázat 

összhangban van-e a Közösség céljaival úgy lehet meggyőződni, hogy a pályázatot 

egyértelműen be lehet sorolni a támogatott tevékenységek közé, és így saját kódszámmal is 

rendelkezik. A támogatott tevékenységekről ugyanis létezik egy lista, amely tartalmazza az 

összes lehetséges támogatható tevékenységet. Az ehhez kapcsolódó kódot a pályázati 

nyomtatványokon fel kell tüntetni. 

Követelmény a pályázatok pozitív elbírálásához az is, hogy valamennyi érdekelt felet 

bevonják valamennyi végrehajtási fázisba, a megvalósítás módja ne legyen ellentétes a 

versenyszabályokkal, és, hogy ehhez a tagállami intézményrendszer kiépült legyen. Magának 

a pályázatnak a megírásához célszerű mindenképpen szakértői segítséget igénybe venni. 

A fenti feltételek teljesülése a támogatások felhasználásának csupán a formai követelményei, 

a konkrét támogatási igénynek ugyanis illeszkednie kell a tagállamok által készített Nemzeti 

Fejlesztési Tervhez. Ez 6 éves költségvetési kötelezettséget követel meg a nemzeti 

kormánytól, akinek a felelőssége bevonni a helyi és regionális szerveket, valamint biztosítani 

a kapcsolatot a kormány és az Európai Bizottság képviselői között. 

A támogatások felhasználásának ellenőrzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a támogatások 

ténylegesen a kedvezményezettekhez jussanak el. Ennek biztosítása érdekében ellenőrző-

értékelő rendszert kell működtetni a tagországban, amely adminisztratív költségeket ró a 

vállalkozókra. 
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II.1. a. A projektfinanszírozás fő célterületei 

 Energiaszektor: Új erőművek építése, erőműviretrofitok finanszírozása, energiaracionalizálási 

(ESCO) projektek, regionális független energiatermelő projektek, ipari erőművek, városi 

fűtőművek, kőolaj- és gázvezetékek finanszírozása 

 Bányászat: Új bányák nyitása 

 Vegyipar: Etilén, polietilén üzem létesítése 

 Telekommunikáció: Vezetékes és mobil távközlési rendszerek, adatátviteli rendszerek, 

kábeltelevízió, informatikai rendszerek, telefonhálózat fejlesztése, adatátviteli hálózatok 

fejlesztése 

 Közlekedés: Autópályák, közlekedési eszközök és létesítmények, út-és vasút-hálózat, kikötők, 

repülőtér, raktár- és logisztikai központok építése  

 Szórakoztatás és ingatlanszektor: Vidámparkok, szállodák (gyógy-szállodák, gyógyfürdők), 

bevásárlóközpontok, ipari parkok létesítése, irodaházak építése, parkolóházak (mélygarázsok), 

lakóparkok finanszírozása  

 Önkormányzati infrastrukturális projektek: Üzemanyag-tárolókapacitások, ivóvízellátás, 

szennyvízellátás, csatorna- és egyéb közműhálózat, közszolgálati infrastruktúra (PPP/PFI 

ügyletek), környezetvédelmi beruházások 

 Public-Private-Partnership: közcélú beruházások finanszírozása magántőkéből  

 Az angolszász know-how-ra épülő finanszírozási filozófia lényege, hogy a hagyományosan 

állami-közintézményi feladatnak számító, az infrastruktúra teljes körére kiterjedő beruházások 

megvalósítása és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásának finanszírozása magántőkéből  

 Célterület: a hagyományosan állami forrásból megvalósuló beruházások teljes köre (pl.: 

közúti-, vasúti-, sport és kormányzati infrastruktúra-fejlesztés; börtön, honvédelmi, 

egészségügyi és kulturális beruházások) 
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II.2. A Nemzeti Fejlesztési Terv 

A tagállamok strukturális támogatásokra való pályázásának előfeltétele egy Nemzeti 

Fejlesztési Tervnek a kidolgozása és az Európai Bizottsággal történő egyeztetése. Ez a terv 

még nem tartalmaz konkrét megvalósítandó projekteket, ahhoz a régiók igényeit kell felmérni. 

A Nemzeti Fejlesztési Terv a legfontosabb ágazatok fejlesztési programjaiból áll (Operatív 

Programok), amelyeket az egyes minisztériumok gondoznak. Az NFT nem tekinthető 

Magyarország átfogó, egész gazdaságára és társadalmára vonatkozó fejlesztési tervként, 

csupán azokra a területekre koncentrál, amelyeket az EU Strukturális Alapok 

társfinanszírozásával kíván megvalósítani. 

Az Európai Bizottság 2001-ben a csatlakozó országokat nem ítélte elég felkészültnek a 

strukturális támogatások fogadására, ezért ún. Regionális Operatív Programok kidolgozását 

javasolta az országoknak. Ezeket a programokat az ágazati programok mellett kell 

működtetni, külön kiemelve azokat a területeket, ahová az érkező uniós támogatásokat 

szeretné irányítani a kormány. 

A program egyúttal azt is szolgálja, hogy bizonyos ágazatokban megerősítse pozícióját a 

csatlakozott ország a többi országgal szemben. Ilyen területek lehetnek például a természeti, 

kulturális, szellemi termékek védelme, amelyek hozzájárulhatnak az ország pozitívabb 

megítéléséhez. Ezeket a fejlesztéseket egyik ágazati fejlesztési program sem mondhatja 

kizárólag a magáénak. 
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A Nemzeti Fejlesztési Terv 5 operatív programban ölt testet, amelyekre külön-külön 

meghatározták a támogatási jogcímeket, és az elbírálás szempontjait: 

1. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (kis- és középvállalkozások 

hatékonyságának növelése, új beruházások támogatásával, az idegenforgalom 

fejlesztése, a kutatás-fejlesztés és az innováció ösztönzésével) 

2. Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (települési környezetvédelem 

erősítése, természeti értékek védelme, egészségügyi infrastruktúra korszerűsítése) 

3. Humán erőforrás Fejlesztés Operatív Program (fiatalok, hátrányos társadalmi 

helyzetűek munkához jutásának támogatása, vállalkozói készségek fejlesztése, köz- és 

felnőttképzés átalakítása) 

4. Agrár- és vidékfejlesztés Operatív Program (új beruházások megvalósítása, 

mezőgazdasági termékek előállításának és forgalmazásának fejlesztése, vidéki 

lakosság jövedelmi helyzetének javítása, vidéki infrastruktúra fejlesztése) 

5. Regionális Operatív Program (átfogó célja a régiók közötti gazdasági együttműködés 

elősegítése) 

Az Operatív Programok nem pályázatokból, hanem intézkedésekből állnak, az Európai 

Unióban ugyanis az intézkedések jelentik a legalapvetőbb fejlesztési egységeket. Egy-egy 

intézkedés nagyjából megfelel egy-egy pályázati célkitűzésnek. Tehát nagyon hasonló dolgot 

takar a két szó. 

Az intézkedések vagy pályázati lehetőségek prioritásokat alkotnak, amelyeket 

programrésznek lehetne nevezni, végül pedig a prioritások vagy programrészek programokat 

alkotnak (ágazati operatív programok). 
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II.3. A strukturális támogatások pályázati alapdokumentuma 

A támogatható célok, prioritások és összegek után nézzük meg, mit lehet tudni a konkrét 

strukturális támogatásokról. A pályázatokkal kapcsolatos lényeges információkat, feltételeket 

a Program-kiegészítő tartalmazza, amely Magyarországon már 2003 közepén elkészült (a 

Program-kiegészítő alapján készültek és készülnek el az aktuális pályázati kiírások). 

A Program-kiegészítő egy szabvány dokumentum, amely lényegében pályázati 

nyomtatványként funkcionál. Lényeges tudni, hogy a legtöbb uniós támogatáshoz hasonló 

kérdésekre kell választ adni. A megfelelő kitöltéshez gyakorlásra is szükség van. 

A következőkben azokat a szempontokat ismertetjük, amelyek elengedhetetlenek valamennyi 

pályázathoz: 

Intézkedés megnevezése: melyik nemzeti operatív programhoz kapcsolódik (például 

mezőgazdasági beruházások támogatása). 

Beavatkozási terület kódja: melyik támogatott tevékenységről van szó (például 

mezőgazdasági vállalkozások támogatása). 

Intézkedés leírása: ez a rész áll egy indoklásból, amiért a támogatásra szükség van (például 

elhasználódott a géppark), áll egy intézkedés részből, amely azt mutatja be, hogy az 

intézkedés milyen célok elérésével kíván hozzájárulni a probléma megszüntetéséhez (például 

jövedelmi helyzet javításával, költségek csökkentésével). 

Az indoklás részben célszerű leírni a főbb ágazati tendenciákat, tehát a nemzetgazdaságban 

betöltött szerepét, a konkrét problémák jellegét (például technológia-fejlesztési kényszer a 

piaci és vagy kormányzati elvárások miatt, finanszírozási nehézségek, stb.). Célszerű 

részletezni azt is, hogy a vállalat mely termékeit érintik a problémák, és ez hogyan hat a 

jövedelmezőségre, versenyképességre. 

Az intézkedés részből ki kell derülnie, hogy a vállalat rendelkezik intézkedési tervvel. A 

céloknak konkrétaknak kell lenniük, és utalniuk kell a megvalósítandó célokra. Csak olyan 

intézkedéseket támogat ugyanis az Európai Unió, amelyek a kitűzött célok elérését elősegítik. 
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Tevékenységek: az intézkedés céljainak milyen konkrét beruházásokat lehet támogatnia. Itt 

ítélik meg, hogy amit leírtunk, az megfelel-e az intézkedéseknek. Minden célt meg kell tudni 

feleltetni valamely intézkedésnek. A támogatás felhasználásának ellenőrzésekor tényszerűen 

kell tudni bizonyítani, hogy legalább egy célt sikeresen elért a vállalkozás. A bizonyításhoz 

fel lehet használni például előszerződéseket, vásárlói szándéknyilatkozatokat. 

Támogatás formája: arról ad felvilágosítást, hogy visszatérítendő vagy vissza nem térítendő 

támogatásról van szó. 

Támogatás mértékének felső határa: itt az uniós támogatás mértékéről kaphat információt a 

pályázó, illetve, hogy mekkora saját erőre van szükség. Itt derül ki az is, ha valamely 

célcsoport kiemelkedő mértékű támogatásban részesíthető. 

Általánosságban a projektek költségvetésének 40-50%-át lehet uniós és állami forrásból 

finanszírozni (ennek konkrét mértékéről a pályázati kiírásban olvashatunk), ezen belül az 

uniós forrás 75% lehet maximálisan. A projektre nyújtható támogatás maximuma, illetve az 

elismerhető költségek is itt vannak részletezve. 

A projektválasztás kritériumai: pontosan tartalmazza a jogosultak körét, illetve az egyéb 

szükséges igazolásokat. Itt említi meg a kiírás, hogy milyen szempontok alapján kerül 

elbírálásra a pályázat, milyen tényezőnek mekkora a súlya. 

A jogosultakkal szemben elvárás lehet a devizabelföldiség, higiéniai előírásoknak, 

környezetvédelmi előírásoknak való előzetes megfelelés, illetve, hogy a hiteles pénzügyi terv 

szerint a támogatással elérhető lesz a kívánt hatás. 

Támogatást általánosságban csak nyereséges (legalább két évben), hitelképes vállalkozások 

kaphatnak. Azok a vállalkozások, amelyek még nem rendelkeznek két lezárt üzleti évvel, 

szintén pályázhatnak, amennyiben az első teljes, lezárt üzleti évük nyereséges volt. Számos 

pályázatnál előfeltétel valamely bank által kiadott rövid lejáratú hitelígérvény, amely a 

támogatás sikeres elnyerése esetén az utófinanszírozásig biztosítja a forrást. 
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Lényeges tudni, hogy az amortizációt nem használhatja fel a vállalat a rövid lejáratú hitel 

törlesztésére, tehát mindenképpen jelentős nyereségtartalékkal kell rendelkeznie a 

pályázónak. Addig nem köthető a vállalkozással újabb támogatási szerződés, amíg egy 

korábbi projektje nem zárult le. Vidékfejlesztési támogatásoknál előírás lehet, hogy saját 

földjén gazdálkodjon a pályázó vagy legalább 5 évre szóló földbérleti szerződéssel 

rendelkezzen. 

Közreműködő szervezet: az intézkedést lebonyolító szervezet neve. A vidékfejlesztési 

támogatásoknál ez a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 

Kedvezményezettek: ki pályázhat az intézkedésen belül a támogatásra (például 

magángazdálkodó). 

Végső kedvezményezettek: ez nem a pályázót, hanem azt a szervezetet jelöli, amely odaítéli 

a támogatást (például Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal). 

Kifizető Hatóság: a Strukturális Alapok és Kohéziós Alapok Kifizető Hatósága a 

Pénzügyminisztérium. 

Irányító Hatóság: a két részletezett operatív programhoz kapcsolódóan a Földművelési és 

Vidékfejlesztési Minisztériumon belül az Integrációs Főcsoport, illetve a Miniszterelnöki 

Hivatal Területfejlesztési Hivatala 

Pénzügyi terv: a finanszírozási forrásokat részletes bontásban tartalmazza az egyes évekre. A 

pályázatok speciális pénzügyi mutatókat írhatnak elő, amelyeknek a támogatás ideje alatt 

meghatározott mértékben növekedniük kell. 

Monitoring és értékelési mutatók: bizonyos referencia értékeket el kell érnie a pályázatnak, 

ezeket összesítve itt találjuk meg. 
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Horizontális témák: egyéb feltételek, amelyeknek meg kell felelnie a pályázatnak (például 

környezetvédelem, esélyegyenlőség javítása). 

Támogatás jogalapja: a konkrét uniós jogszabály megjelölése, amely alapján a támogatás 

odaítélhető. Ennek meghatározásában a pályázati kiírás nagy segítséget jelent, hiszen itt 

minden bizonnyal minden adminisztratív információ megtalálható. 

A projekteknek tehát valós gazdasági tényeken kell nyugodniuk. A bonyolult pályázati eljárás 

remélhetően csak a kezdetekben okoz majd gondot, ugyanis a fő pályázati követelmények 

stabilitása egyúttal a gazdálkodók számára hivatottak segíteni az áttekinthetőséget. A 

strukturális pályázatok kiírásával mindenképpen fokozni kell a kapcsolatot a helyi 

érdekszervezetekkel (partnerségi kapcsolat a pályázatnál előnyt jelent), és rutinra kell szert 

tenni a pályázati kiírások és a vállalkozói igények közötti kapcsolat megteremtésében. 
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III. A projektfinanszírozás gazdasági aspektusai7 

 

Fejezetünkben a projektfinanszírozást gazdasági szemszögből vizsgáljuk, figyelembe véve a 

vállalatok által vizsgált szempontokat. 

III.1. A projektfinanszírozás gazdasági jellemzői 

Általános jellemzőiként összefoglalva az előbbiekben mondottakat: 

 nagy tőkekoncentráció, magas hiteligény; 

 magas tőkeáttétel, a hitel részaránya általában magasabb, mint a saját tőke (min. 50–

50%, max. 80–20%); 

 irodaház, bevásárló- és szórakoztató központ – megvalósításának a jogi feladatait látta 

el. 

 A jövőbeni cash flow dominál; 

 speciális biztosítékrendszere van (általában a biztosíték maga a projekt, illetve az 

ahhoz kapcsolódó eszközök és szerződések, de bizonyos egyéb garanciák is 

lehetségesek); 

 hagyományos reorganizációra nincs mód (a megvalósult beruházás hasznosítás 

szempontjából nem bontható elemeire); 

 külső szakértők alkalmazása nélkülözhetetlen (műszaki, jogi, pénzügyi); 

 részletes szerződéses rendszerben valósul meg, ahol a projektszerződések nagy részét 

már a hitelszerződés megkötése előtt aláírják; 

 a kockázatok kezelése a szerződéses kapcsolatokon keresztül történik; 

 a finanszírozás általában kis tőkeigényű, új társaság létrehozásával történik, vagy 

meglévő társaság elkülönített projektjeként; 

 a „normál” hitelezésnél nagyobb kockázatú, korlátozottabbak a garanciák, hosszabb a 

megtérülési- és futamidő; 

                                                 
7 Kónya Judit- A projektfinanszírozás jogi aspektusai, Hitelintézeti Szemle, 2009. 8. évfolyam 2. 

szám 
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 munkaigényesebb a projekt előkészítése és monitorálása; 

 költségesebb a hagyományos finanszírozásnál az alkalmazott szakértők költségei és a 

banki költségek miatt. 

 Amiért mégis ezt a finanszírozási módot választják a befektetők, az az a szempont, 

hogy nem érinti a befektető (szponzor) mérlegét (off balance sheet) és hitelképességét 

a finanszírozás. 

 A hitelezők számára pedig azért vonzó finanszírozási forma, mert magasabbak a banki 

díjak (nem kamatjellegű bevételek). 

A banki finanszírozásban önálló üzletág, a strukturált finanszírozás egyik területe. Szektorális 

alkalmazási területeként említhetjük az energiaszektort (erőműfejlesztés, kőolaj- és 

gáztávvezeték, tárolók, fúrótornyok építése); közlekedés (autópályák, vasút, kikötők, 

repülőtér, logisztikai központok építése); telekommunikáció (telefonhálózat fejlesztése, 

adatátviteli hálózatok fejlesztése); ingatlanszektor (szállodák, bevásárlóközpontok, ipari 

parkok létesítése); önkormányzati infrastrukturális projektek (ivóvízellátás, szennyvízellátás, 

környezetvédelmi beruházások). 

Ez a technika azonban nem alkalmazható a 0,5 Mrd projektköltség alatti ügyleteknél, 

tőkehiányos szponzorok esetében, innováció, fejlesztés, azaz kockázati tőkét igénylő 

ügyleteknél. 

III.2. A finanszírozás pénzügyi vetületei 

Pénzügyi modell 

A projektfinanszírozás egyik lényeges ismérve, hogy az a jövőbeni cash flow-ra épül, ezért a 

pénzügyi tervezés (pénzügyi modell) az ügylet egyik legfontosabb eleme. A jó pénzügyi 

modell áttekinthető, kellőképpen részletes, makrogazdasági és mikrogazdasági előrejelzéseket 

tartalmaz, és nem reálforintban (devizában) kifejezett, forintra mindig átszámolt, ha devizában 

történik a finanszírozás, lefedi a hitel teljes futamidejét, a projektszerződésekben rögzített 

értékekre, illetve indexálásra épül. 

A pénzügyi modell készítésénél tehát a cash flow tervezése a döntő szempont, bár a 

tulajdonosi pénzkivétel osztalékágon történik, és az a mérleg szerinti eredménytől függ, azaz 

a mérleg és eredménykimutatás adatai is fontosak. A projekt életképessége az adott ágazati 

átlagprofit függvénye, a projekt az adott ágazatban jellemző megtérülést produkálja. 
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A modell kiindulópontja hipotézis, amely nem a kormányzati prognózison alapul. A költségek 

tekintetében nem az átlagos inflációs kulccsal kalkulál. Befektető szempontú prognózist 

(hitel-ár iránti elképzeléseket, úgymint tőkemegtérülés, osztalékpolitika) is tartalmaz a 

modell. 

Pénzügyi modellt a befektetők illetve a nekik dolgozó pénzügyi tanácsadók is készítenek. A 

hitelező bankok ugyancsak összeállítanak egy konzervatívabb saját modellt – ügylettől 

függően modellauditor részvételével –, a saját vagy a meglévő modellt finomíthatják az 

érzékenységvizsgálat (lásd később) eredményeivel. A pénzügyi modellt, amely a 

hitelszerződés szerves része, a szerződő feleknek el kell fogadniuk. 

A modell háttértáblázatokból és alaptáblázatokból tevődik össze. A háttértáblázatok 

makrogazdasági előrejelzéseket tartalmaznak az infláció és a modellben használt devizák 

árfolyamaira is. Emellett kellően részletezett bevételi tervet és forgalomtervet, valamint 

költségnemenkénti bontásban költségtervet is mellékelni kell. Külön táblázatban szerepel a 

hitel lehívása, a kamat fizetése, törlesztése; az amortizáció számítása is külön táblázatban 

részletezendő. 

Az alaptáblázatok öt kimutatást ölelnek fel: a beruházási cash flow-t; az eredménykimutatást; 

a cash flow-tervet; a mérlegtervet és a pénzügyi mutatók számítását. 

A pénzügyi modellt a beruházás időszakára havi bontásban, az üzemeltetés periódusára éves 

(féléves) kimutatással kell általában elkészíteni; ez a bevételszerzéshez idomul, ami 

szezonális is lehet. 
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III.2. a. A saját erő biztosítása 

Lényeges megemlíteni a saját erő biztosításának különböző formáit, mivel az a tulajdonosi 

garancia alapja, hiszen a tulajdonosi garancia általában nem a hitel visszafizetésére, hanem a 

saját erő készpénzben való biztosítására vonatkozik. 

Így az első sajáterő-kategória a projekttársaság jegyzett tőkéje (alaptőke, törzstőke), a második 

típusú sajáterő-forma a tulajdonosi vagy egyéb alárendelt hitel. Megjegyzendő, hogy az 

alárendelt hitel nem azonos a hátrasorolt kötelezettséggel. A magyar jogban nincs rá jogi 

fogalom. Az alárendelt hitel a projekthitellel azonos módon van nyilvántartva a 

projekttársaság könyveiben (tehát nincs hátrább sorolva); az, hogy alá van rendelve a 

projekthitelnek, csupán hitelszerződésben vállalt kötelezettség. 

A harmadik sajáterő-biztosítási mód a projektből származó, beruházás alatti szabad cash flow, 

míg a negyedik kategória a tulajdonosi garancia, amely bizonyos, az adós által a 

hitelszerződésben vállalt pénzügyi feltételek nemteljesülése esetén áll be. Állami támogatás 

csak bankgarancia mellett fogadható el saját erőnek. A pénzügyi kockázatok megosztása miatt 

a saját forrásszint az iparági kockázatokat tükrözi, így pl. szálloda, távközlés terén 40–50% 

saját erő az ideális, az iparban 30%, energetikai projektnél 20–25%, bevásárlóközpont 

létesítése esetén 15%. 

III.2. b. A pénzügyi mutatók 

A pénzügyi modell legfontosabb elemei a pénzügyi mutató(k), amely(ek) a hitelmonitoring 

alapeszközei közé tartoznak. A pénzügyi mutatók közvetlenül vagy közvetett módon az 

adósságszolgálati képességéről adnak információt egy adott évben vagy a hitel teljes 

futamideje alatt. 

A hitelszerződésben általában 2-3 pénzügyi mutató szerepel. A mutatókra a hitelszerződés 

határértékeket állapít meg, amelyet a hitelfelvevőnek teljesítenie kell (pénzügyi 

kötelezettségvállalások). A pénzügyi mutatókat lehet tényadatokra (pl. mérlegadatok) vagy 

tervezett számokra építve (aktualizált pénzügyi modell értékei) meghatározni. 
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Az összhitel/EBITDA mutató 

Az egyik használt alapmutató az összhitel/EBITDA (különösen a távközlési koncessziós 

projekteknél használják). Az EBITDA (bruttó cash fl ow) az alábbi angol szavak rövidítéséből 

származik: E – earnings (bevétel), B – before (előtt), I – interest (kamat), T – taxes (adók), D 

– depreciation (értékcsökkenés tárgyi eszközökre), A – amortization (értékcsökkenés). A 

vállalkozás üzemi eredményét jelöli adó-, kamat-, értékcsökkenés- és amortizáció levonása 

előtt. 

Az összhitel/EBITDA egy adott évre mutatja a hitel terhét a projekttársaság jövedelemtermelő 

képességére vetítve. Induló értékét a hitel/saját erő arány befolyásolja, az üzemeltetési szakasz 

kezdetén a mutató a banki gyakorlat szerint kb. 5-6 körül van. A türelmi idő lejárta után a 

futamidő első harmadában a mutató jelentősen csökken. 

A kamatfedezeti mutató 

A másik mutató a kamatfedezeti mutató (interest coverage ratio – EBITDA/kamatköltség). A 

mutató értéke azt fejezi ki, hogy a társaság éves üzemi eredménye az adott évi kamatköltség 

hányszorosát fedezi. Induló értéke általában a banki gyakorlat szerint 1,2–2,5 között van, 

várható értékét befolyásolja a hitel pénzneme (HUF vagy devizahitel), de a mutatóban az 

árfolyamveszteség nem jelenik meg. 

A hitel/saját erő aránymutató 

A harmadik, lényeges pénzügyi mutató a hitel/saját erő arány (debt/equity ratio). Ez a mutató 

nem egy adott időpontban, hanem egy adott időszakban – általában a beruházási időszakban – 

dinamikusan mutatja a hitel és saját tőke arányát. Számításánál a bankhiteleken kívül a 

szállítói hiteleket és a hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapírokat viszonyítjuk a saját erőhöz. 

Az elvárt arány függ az ágazattól, illetve a projektszerződésektől. 

A hitel/saját tőke arány is lehet pénzügyi kötelezettségvállalás tárgya. A hitellel kapcsolatos 

probléma esetén az átstrukturálás alapvető eszköze a hitel/saját erő csökkentése a saját erő 

(elsősorban tulajdonosi hozzájárulás) növelésével. Ezért kockázati szempontból rendkívül 

fontos a fő tulajdonosok pénzügyi ereje (jövőbeli is), rugalmasságuk és együttműködési 

készségük. Ha egy meglévő társaság valósít meg új projektet, úgy a jegyzett tőke és 

tőketartalék helyett azt az összeget kell feltüntetni, amelyet a társaság az elkülönített projekt 

részére saját forrásként biztosít. 
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A saját tőke összetétele is fontos a hitelezőknek: a tulajdonosok tegyenek bejelentős pénzt a 

projektbe a hosszú távú elkötelezettség érdekében. A számviteli törvény szempontjából 

lényeges az alaptőke/tulajdonosi hitel aránya (1:4 arány alatt szankcionált). Kifejezetten 

magas hitel/saját erő aránynál a hitelszerződésben azt is ki lehet kötni, hogy a hitelező további 

saját erő biztosítását írja elő, ha a projekt az előírt pénzügyi paramétereknek nem felel meg, 

pl. adósságszolgálatot veszélyeztető projektköltség-túllépésnél. 

Az ADSCR mutató 

A legfontosabb projektfinanszírozási pénzügyi mutató az ADSCR (Annual Debt 

ServiceCoverage Ratio – éves adósságszolgálati fedezeti mutató). Az adós szabad 

rendelkezésű pénzállományát mutatja az adókötelezettség figyelembevételével; azaz, hogy a 

rendelkezésre álló szabad pénzmennyiség hogyan viszonyul az aktuális időszak tőke- és 

kamatfizetési kötelezettségeihez. 

Az ADSCR minimálisan elvárt értéke a banki gyakorlat szerint 1,2–1,3 között van tulajdonosi 

pénzkivétel után is. Az 1 fölötti rész igen lényeges elem a kamatmarzs megállapításához, a 

bankok tartalékot képeznek, ezért a defaultszint az 1,1. Ennél a szintnél a bank beavatkozik a 

kifizetésekbe, pl. letiltja a tulajdonos menedzsmentdíját. Az 1,3 szint esetében 30%-kal több 

cash van az adóstársaságnál, mint amennyi az adósságszolgálathoz szükséges. 

Ez biztonságossá teszi a bank számára a hitelezést. 1,3 felett a bank a kamatmarzs egy 

részéről lemond a projektkockázatok csökkentése érdekében, és engedélyezi a tulajdonosi 

pénzkivétet. 

Lényeges megjegyezni, hogy a valóságban nem a pénzügyi modellnek kell megfelelni, mert 

az terv csupán, hanem az adósságszolgálati mutatónak. A múltra vonatkoztatott 

adósságszolgálati mutatószámítás a tulajdonos általi pénzkivét alapja, a jövőre vonatkozó 

mutató szerepe a monitoringnál van, az esetleges újra modellezésnél, illetve a pénzügyi 

csődhelyzetben. 

A projektfinanszírozás specifikuma, hogy a bankon belül a projektfinanszírozó szakembert a 

kockázat megítélésénél mindig a vállalkozás pénztermelő képessége érdekli, nem a mérleg, 

mert a projekt mindig mérleg szerinti veszteséggel (tőkevesztés) indul, később ad csak a 

mérlegben nyereséget. 
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III.2. c. Az érzékenységvizsgálatok 

A hitelszerződés aláírását megelőzik a hitelnyújtó által végzett, a pénzügyi modellre 

vonatkozó érzékenységvizsgálatok, amelyek az információs memorandum fontos részei. 

Először a pénzügyi alapesetre készítik el, lényeges változás bekövetkezésekor a projekt 

élettartama alatt újra elvégzendő. 

Az érzékenységvizsgálat az egyes kockázati tényezők súlyát és projektre gyakorolt hatását 

mutatja be, egyben felhívja a befektetők és hitelezők figyelmét azokra a veszélyekre, amelyek 

elkerüléséhez a projekt sikere érdekében a legnagyobb odafigyelés szükséges. Módszerét 

tekintve a vizsgálat bizonyos tényezők módosító hatását egyenként vizsgálhatja, illetve 

néhány tényező módosító hatását egyidejűleg is elemezheti, ez utóbbi alapján készül a „worst 

case scenario” (legrosszabb eset forgatókönyve). 

A minden egyes érzékenységvizsgálatban kiszámított pénzügyi mutató, illetve a befektetés- 

jelenérték számítása (Net Present Value – NPV) ad információt az adott kockázati tényező 

hatásairól. 

Az érzékenységvizsgálat kiterjed annak a megállapítására, hogy az árbevétel milyen 

maximális mértékű csökkenése mellett képes a projekt kitermelni az adósságszolgálathoz 

szükséges bevételeket. (A törlesztő részletek változtatása nem annyira az 

érzékenységvizsgálathoz, mint inkább a projekt átstrukturálásához tapad.) 

A legfontosabb érzékenységvizsgálati szempont a tervezett bevételek csökkenésére 

vonatkozik, mert ez okozhatja a projekt bukását, illetve átstrukturálásának szükségességét. A 

hozamot leginkább az adósságszámlán tartandó 3-6 havi összeg, a kamat, a törlesztési 

ütemterv és a pénzkivételi lehetőség szabályozása befolyásolja. Az adósságszolgálati számlán 

tartandó összeg, illetve a feltöltés időpontja hatást gyakorol a hitel összegére és a kifizethető 

osztalékra is. 
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IV. Projektfinanszírozás a kezdetekben 

IV.1. Klasszikus projektfinanszírozás 

Magyarországon a klasszikus projektfinanszírozás 1836. évi XXV. törvénycikkhez vezethető 

vissza 

 

1. kép 

 

Forrás: 

 

„1836. évi XXV. törvénycikk az Ország köz-javát és kereskedését gyarapító magányos 

vállalatokról„A legközelebbi Ország-Gyűléséig, mellyen a haza köz-javát előmozdító 

magányos vállalatok eránt a Törvényhozás kimerítőleg okvetlenül fog rendelkezni, ideigleni 

határozat gyanánt rendeltetik: 

hogy 

1. § Minden olly magányos személyek, vagy társasági egyesületek, mellyek 

1-ször Pestről Bécs felé Austria határszéléig  

2-szor Pestről a magyar tengeri rév partokig  

3-szor Pestről Zimonyig  

4-szer Pestről Morva és Szilézia széléig  

5-ször Pestről Galíczia határszéléig  

6-szor Pestről Erdélyig, Kolosvár felé  

7-szer Pestről Erdélyig, Nagy-Szeben felé  
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8-szor Bécstől, s illetőleg Ausztriának határszéleitől egy részről a magyar tengeri révpartig, 

más részről Eszékig, s így tovább Török Országig  

9-szer Bécstől, s illetőleg Ausztriának határszéleitől Magyar Országon keresztül Krakóig 

10-szer Nagy-Szombattól Kassáig  

11-szer Kassától Krakóig 

12-szer MiskolcztólGalíczia s Orosz Ország felé  

13-szor Sziszektől a magyar tengeri révpartokig, az Ország kereskedésének előmenetelét 

eszközlő víz-csatornák, vas-utak, és ezekhez szükséges hidaknak, még pedig akár a feljebb 

kijelelt két végpontok közötti vonalnak egész kiterjedésében általánosan, akár pedig csak 

bizonyos részben, saját költségeiken leendő megkészítését vállalják magokra, a jelen Törvény 

által engedett kedvezéseket használhatják, és ennek oltalma alatt egyedül ezek állandanak.” 
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IV.2. Projektfinanszírozás a kezdetekben 

Az 1800-as években nem volt előre meghatározott pályázati kiírás, sőt pályázatok sem voltak. 

Ha valaki valami újítást szeretett volna véghezvinni, vagy „Telephelyfejlesztés”-t akart 

véghezvinni, saját anyagi forrásából kellett megvalósítania. 

Az 1830.január 28-án megjelent Hitel gazdasági szakirodalom, melyet Széchenyi István írt és 

az1836. évi XXV. törvénycikkmegváltoztatta ezt a helyzetet, de csak részben. Projekteket 

írtak ki, amelyek azonban csak az igényt tartalmazták, a megvalósításának feltételeit nem, 

ahogyan napjainkban történik. 

A Budát és Pestet ebben az időben nem volt jelentősebb híd, mely összekötötte volna a 

Dunán, így felmerült az igény, egy strapabíró, nagy kapacitású híd építésére, mely nem csak 

gyalogos vagy kisebb szekerek, kocsik átkelését szolgálja, hanem a nagyobb áruszállító 

járművek áthaladását is biztosítja. Ezen kívül olyan hidat igényelt a folyó, mely nem 

akadályozza a hajók áthaladását sem. 

A 19. században Duna-híd létesítésének gondolata már nemcsak a városfejlesztéssel 

foglalkozó szakemberekben, kereskedőkben, hanem a polgárokban is felmerült, azonban a híd 

építésének ellenzői is akadtak, ugyanis a magyar mérnökök a nagyfolyami hidak építésében 

nem rendelkeztek kellő tapasztalattal. 

Lehetséges természeti kockázatok 

Vízáramlás következtében az alapok kimosódhatnak, esetlegesen a híd összeomolhat vagy 

leszakadhat, hidegebb időkben jégfeltorlódások alakulhatnak ki, utóbbi eredményeképpen 

pedig árvíz.. Köztudott volt, hogy az ókori és középkori soknyílású, boltozott hidak közül, 

amelyek kevésbé széles és kisebb vízhozamú folyókat hidaltak át, többet is elsodort a víz. 

Lehetséges társadalmi kockázatok 

A hídon átkelők mindegyikének (a nemeseknek is) vámot kellett fizetnie. A híd építése főként 

a nemesek előjogait csorbította, mivel ez egyet jelentett a közteherviselés elvének 

bevezetésével 

Az 1836. évi XXVI. törvénycikk rendelte el a híd megépítését. Ennek alapján a törvényhozás 

Országos Küldöttséget választott az építkezés ügyeinek intézésére, melynek elnöke Széchenyi 

István lett. 
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A Széchenyi lánchíd a Buda és Pest közötti állandó összeköttetést biztosító legrégibb és első 

állandó híd az egész magyarországi Duna szakaszán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivitelezés 

A magyar mérnökök egyike sem rendelkezett megfelelő folyami hidak építésében, mely 

minden igényt kielégített, így Széchenyi Brit tervezőt bízott meg a híd megalkotására, aki 

nem más mint az angol William Tierney Clark, a kivitelezésért pedig  a skót származású 

Clark Ádám volt. 

 

 

 

William Tierney Clark és     Clark Ádám 
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IV.2. a. A Lánchíd projektfinanszírozása 

Ebben az időben, még nem nagyon működtek olyan hitelintézetek, amik ekkora hitelkerettel 

támogattak volna egy ilyen projektet. Széchenyi először megversenyeztette, majd úgy döntött 

Sina Györgyöt kéri fel, hogy vállalja el az építkezés pénzügyeinek intézését, aki1837. február 

25-én kelt levelében a megbízást elfogadta, és hamarosan megalapította a Lánchíd 

Részvénytársaságot, melynek elnöke lett.  

A bécsi Salomon Rothschild és a pesti Wodianer Sámuel és Fia bankház később szintén 

társult, ők együttesen az 1839-től kiadott részvények egyharmadát vették meg, míg Széchenyi 

azok 3%-át; a többi kiadást Sina maga fizette (61 százaléka a kibocsátott részvényeknek nem 

kelt el). 

A híd megépítésére vonatkozó szerződést a magyar nemzet nevében József nádor, a Lánchíd 

Részvénytár-saság részéről pedig Sina György írta alá. A szerződés kimondja, hogy a 

részvénytársaságnak saját költségén kell két mederpillérű lánchidat építenie. (Az egyik első 

nem államilag támogatott, de mégis az államot szolgáló projekt megvalósítása) 

Kritériumok 

Az egyik legfontosabb pont a szerződésben, hogy 87 évig nem építhető más átkelő vagy híd a 

lánchídtól 1-1 mérföldre és a hídon áthaladók mindegyikének vámot kell fizetnie.A híd 

közelében csak a részvénytársaság beleegyezésével létesíthető bármely másfajta átkelőhely 

vagy komp-járat. 

A hídon beszedett vámból származó jövedelem a rész-vénytársaságot illette, valamint a 

fenntartási költségeket is a részvénytársaság állta. 

A szerződés a híddal kapcsolatos tulajdonjogi, pénzügyi és egyéb kérdéseket is rendezte. 

A híd építésének gazdasági és politikai kérdéseit a szerződés létre-hozásával és 

jóváhagyásával sikerült rendezni, ezután kezdetét vette az építés megszervezése és elindítása. 

A munkálatok 1839-ben kezdődtek, a kész hidat 1849-ben avatták fel. 
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A Lánchíd projekt tervezett kiadásai 

Költségek megnevezése Körülbelüli összeg 

Híd építésének költsége 4.400.000 Ft,- 

Előmunkálatok nincs pontos adat 

Munkaerő finanszírozása nincs pontos adat 

Pestnek és Budának kifizetett kárpótlás (amely hajóhíd vám 

elmaradását eredményezte) 

12.000 – 12.000 Ft,- 

(24.000 Ft,-) 

Budai oldalon lévő kincstárépületek megváltása nincs pontos adat 

Összesen 6.575.000 Ft,- 

 

Eközben a vámbevételek jelentős növekedésnek indultak, majd a maximumot 1871-ben érték 

el, ami pontosan 723 462 forintot tett ki (a hídvám csak 1920-ban szűnt meg). 8,6 millió Ft 

bevétel keletkezett 1870-ig. 

Elegendő volt arra, hogy fedezze az éves fenntartási költségeket, melyek általában 10-18 ezer, 

kivételes esetekben 30-35 ezer forintba kerültek. 

A Részvénytársaságnak 1856-ig 2,7 millió vesztesége képződött. 
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1. diagramm 1871-ben a Lánchíd éves forgalma kategorizálva 

 
Forrás: saját készítés 

A projekt elején nem tudtak mérhető adatokat produkálni, ezért az akkori népességet 

figyelembe véve elegendőnek tartották a Lánchíd méreteit, ami viszont az évek során egyre 

szűkösebbé vált, mind az ipar fejlődése,(ami a kereskedelem növekedését eredményezte), 

mind a sznobizmus megjelenése miatt.  

Óriási torlódások alakultak ki, hiszen az akkori számítások szerint percenként 35 személy és 5 

kocsi haladhatott át a hídon. Sőt a hídon 200 mázsánál nagyobb teher nem volt átvihető, amit 

a kereskedelem és az ipar akkori gyors fejlődése megkövetelt volna.  

A gyors fejlődésnek köszönhetően az 1870. évi X. törvénycikk elrendelte Buda és Pest között 

egy, esetleg két további híd építését. De a Lánchíd megépítésére vonatkozó szerződés miatt az 

országgyűlés rákényszerült, hogy megváltsa a hidat, azaz a magyar államnak komoly (690 Ft-

ot részvényen-ként) összeget (2,3 millió Ft-ot) kellett fizetnie a Lánchíd-ért. 
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V. Akkreditált Innovációs Klaszter: 

 

Fantom Klaszter Vezetői összefoglaló 

A Fantom Klaszter az észak-békési térségben hagyományosan a klaszterben jelen lévő 

fémipari vállalkozásoknak nyújtlehetőséget közös érdekeken keresztül versenyelőnyhöz. A 

projekt a DAOP-2008-1.2.1 pályázati konstrukció keretében, 2009. április 7-én nyert el 

támogatást, 2 évre. A projekt tevékenységek közül a Klaszter általános irányítását, 

fejlődését a Klaszter Tanácsadó Testület látta el, amely összesen 12 alkalommal ülésezett. 

Fontosabb eredmények a projekt indulása óta: 

- Klaszter projekt menedzsment és KTT működtetése, stratégiafejlesztés 

- Belső információs rendszer elindulása, hardver fejlesztések, HR és technológiai adatbázis 

létrejötte 

- Megjelenés itthon és külföldön, termékekkel, klaszterként 

- 4 új tag felvétele 

- Számos új projekt generálása 

- 2010. szeptember 27. és október 2. között a LxVI.ITM Nemzetközi Műszaki Vásár, 

Plovdiv 2010. kiállításon vett részt a klaszter, ahol a klaszter tagok beszállításai révén 

előállt járműipari húzóterméket, a CSM Urbanus Midibuszt is bemutattuk 

- 2010.09.13-15-ig részt vettünk a csehországi Brnoban szervezett szakembertalálkozón, 

kiállításon. 

- Technológiai adatbázis és HR erőforrás igény felmérés elkészült, melyet mind a tagok 

mind a klaszterszintjén hasznosítani lehet (üzleti tervezés és döntés-előkészítés során, 

klaszter menedzsment és fejlesztéssorán) 

- Az elért eredmények és a közös munka disszeminációja, a nyilvánosság tájékoztatása 

folytatódott. 

- Elkészült a Fantom Klaszter arculati terve és a hozzá kapcsolódó nyomdai anyagok 

- Elkészült a klaszter weboldala  

- 2010.08.17-én elkészült számunkra a technológiatranszfer a műanyag elemek tervezésére 

és gyártástechnológiájára vonatkozóan 

- Megjelenés a MACH-TECH 10. Nemzetközi gépgyártás-technológiai és 

hegesztéstechnikai szakkiállításon, 2011. május 17-20-a között. 
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- Technológiaitranszfer előkészítése buszgyártás villamos szerelési munkáinak tervezése 

vonatkoztatásban 

- Marketing terv megrendelése, egyzetetése 

- Közös beszerzési platformok működtetése 

- Fantom Klaszter Informatikai Platform megrendelése, tesztelése 

- Kutatás-fejlesztési tevékenység előkészítése 

- IT beszerzések 

- A klaszter belső szervezeti életének továbbvitele, egyeztetés a tagdíjak mértékéről és 

fenntartási időszakra tervezett klaszter szolgáltatásokról 

Az Új Széchenyi Terv „Tudomány és innováció” Programja a vállalati együttműködés hiányát 

a magyar innovációs rendszer gyengeségei közt említi. Az együttműködési hajlandóság 

javítása érdekében szükséges, hogy támogatásban részesülhessenek olyan, alulról építkező, 

önszerveződően együttműködő vállalati csoportok, klaszterek, amelyek tartósan egyesítik a 

jelenleg szétszabdaltan működő kutató, fejlesztő, gyártó, forgalmazó, szervizelő, stb. cégek 

erőforrásait.  

A klaszter tagjai - önállóságukat megtartva - az üzleti szükségszerűség miatt bizonyos 

termékek (termékportfolió) közös (tovább)fejlesztésére, technologizálására, gyártására és 

piaci bevezetésére egyesítik erejüket, s ezáltal képesek a nemzetközi piacon fennmaradni, az 

üres piaci réseket betölteni.  

A jelen pályázati kiírás célja innovatív, KKV- és exportorientált, jelentős foglalkozatási 

hatású  klaszterek akkreditálása oly módon, hogy a már működő klaszterek közül 

kiválasztásra (akkreditálásra) kerülnek azok, amelyek a fenti stratégiai célnak megfelelnek. 

A klaszterhez egyetem, kutatóintézet, önkormányzat, illetve bármilyen más, a klaszter céljai 

elérésének előmozdítására képes szervezet kapcsolódhat. Az akkreditáció megszerzésének 

egyik szükséges feltétele, hogy ezen gazdasági alakzat operatív menedzsmentjét egy olyan 

klasztermenedzser lássa el, amelyik gazdasági társaság formában működik. 

Az akkreditált klaszter, illetve annak tagjai jogosultak az Új Széchenyi Terv keretében 

klaszterek, illetve klasztertagok részére kiírt pályázatokon való kizárólagos részvételre.  

Az akkreditációs cím viselésére vonatkozó jogosultság két év határozott időtartamra szól, 

amelynek leteltét követően a cím viselésére vonatkozó jogosultság automatikusan megszűnik. 

Az akkreditációs cím a két év letelte után megújítható (A megújításra vonatkozó kérelem a 

két éves időszak letelte előtt már benyújtható.).
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V.1. A Fantom Klaszter tagsága 

Fantom Klaszternek jelenleg 16 tagja van. Ebből egy felsőoktatási intézmény és 15 

vállalkozás különböztetünk meg, azon belül is 9 KKV-t. 

1. Táblázat 2012.04.30-kai felállás szerinti részletes taglista. 

Cégnév Székhely/Telephely Kontakt személy 

AAA Kft Sarkad Kalim Pál 

BBB Körösladány Rozoga Iván 

CCC Kft Mezőberény Kelemen Kabát 

DDD ZRt Szeghalom Hun Béla 

EEE. Kft Dévaványa Kosztán István 

FFF Kft Mezőberény Péter Tamás 

GGG Bt Szeghalom Csaba Iván 

HHH Kft Békés Paliszka Endre 

III EV Szeghalom Károly Róbert 

JJJ Kft Körösladány Pék Antal 

KKK Kft Békéscsaba Keres Megan 

LLL Kft Makó Hunyadi Mátyás 

NNN Kft Sarkad Peter Parker 

MMM Szarvas Som Lajos 

OOO Kft Békéscsaba Erhetes Ferenc 

PPP Bt Békéscsaba Tóth Gábor 

RRR Kft Gyomaendrőd Tímár Evelin 

SSS Bt Újkígyós Példa Péter 

TTT Kft Békéscsaba Kovács Judit 

 

Jelen felállás szerint a Fantom Klaszter nem jogosult az Akkreditált Innovációs Klaszter 

elnyerésére, mivel nem rendelkezik a szükséges minimum 15 KKV tagállománnyal. A 

mostani 9 KKV-ét kellene felbővíteni,úgy hogy a további kritériumoknak is megfeleljenek az 

újonnan behozott tagok. Tehát mind árbevétele, alkalmazotti létszáma, személyi jellegű 

ráfordítása és esetlegesen Export árbevétele ne lógjon ki a sorból. Célszerű olyan cégeket a 

klaszterbe vonzani, akik munkaerő állományában magas a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők száma, esetlegesen Ph.D-val is rendelkezik az alkalmazottak között. 
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A klasztertagok fontosabb gazdasági adatai az AIK- 2011 

elnyeréséhez 

 

2. Táblázat Személyi jellegű ráfordítások aránya 2009-2011-ig bezárólag 

 

Személyi jellegű 

ráfordítások  

2009 (ezer Ft-

ben) 

2010  (ezer Ft-

ben) 

2011  (ezer Ft-

ben) 

2012  (ezer 

Ft-ben) 

Átlagos 

aránya : 

1. AAA Kft. 26 786 21 720 22 012 
 

90,76% 

2. BBB Zrt. 1 009 492 1 250 173 1 582 917 
 

140,10% 

3. CCC KFT 
0 0 0 

 
0,00% 

4. DDD 22 169 19 793 0 
 

0,00% 

5. EEE 36 704 37 198 36 008 
 

97,45% 

6. 
FFF Kft 

138 567 187 243 217 275 288 171 133,38% 

7. GGG Bt. 65 027 92 833 0 
 

0,00% 

8. HHH Bt 
 

12 140 21 376 
 

352,16% 

9. III. KFT. 36 749 27 199 26 586 
 

83,15% 

10. JJJ Kft 15 989 16 953 16 312 
 

99,03% 

11. KKK  KFT. 78 503 105 653 146 639 
 

159,26% 

12. LLL Kft 155 798 178 006 180 871 
 

108,37% 

13. MMM KFT 50 797 55 969 65 275 
 

122,28% 

14. NNN Kft 15 312 14 127 16 374 
 

111,24% 

15. OOO Kft 237 894 244 868 285 016 
 

118,08% 

 
Összesen: 1 889 787 2 064 492 2 399 386 

  

 

Személyi jellegű ráfordítás 

aránya 
121,36% 
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3. Táblázat Export értékesítési árbevétel aránya 2009-2011-ig bezárólag 

  AAA Kft. 

2009 (ezer 

Ft-ban) 

2010  (ezer 

Ft-ban) 

2011  (ezer 

Ft-ban) 

1. BBB Zrt. 0 0 0 

2. CCC KFT 2 965 207 3 872 549 6 029 948 

3. DDD 1 022 609 1 818 663 2 662 634 

4. EEE 0 0 0 

5. FFF Kft 0 0 0 

6. 
GGG Bt. 

857 447 1 086 412 3 028 979 

7. HHH Bt 0 0 0 

8. III. KFT. 0 0 0 

9. JJJ Kft 0 0 0 

10. KKK  KFT. 0 0 0 

11. LLL Kft 0 0 0 

12. MMM KFT 0 0 0 

13. NNN Kft 0 0 0 

14. OOO Kft 0 0 0 

15. RRR Kft. 677 935 746 691 823 446 

  Összes Export értékesítési árbevétel 5 523 198 7 524 315 12 545 007 

  

KKV-k export értékesítési árbevételének 

változása 
227,13% 
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4. Táblázat Akkreditált Innovációs Klaszter pontozása: 

  

Céllal való összhang 

IGEN-

NEM 

A bemutatott klaszter stratégia illeszkedik-e a pályázati 

program szakpolitikai célkitűzéseihez? 

IGEN-

NEM 

I. Foglalkoztatás 
Max 25 

pont 

1. Személyi jellegű ráfordítás {Valamennyi tagvállalat 

összes személyi jellegű kiadásai t évben/[(Valamennyi 

tagvállalat összes személyi jellegű kiadásai t-1+t-2 

évben)/2]}*100 (%) 

12 pont 

  80% alatt Jogosulatlan 

80,00-100% 0 

100,01-102% 4 

102,01-105% 8 

105% felett 12 

2. Műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár 

végzettségű foglalkoztatottak száma           t. év 

december 31-én A pályázat benyújtását megelőző utolsó 

lezárt üzleti év fordulónapján a műszaki, 

természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú 

végzettségű, legalább napi 4 órában foglalkoztatott,  a 

tagvállalatoknál foglalkoztatott munkavállalók száma 

8 pont 

  50 fő alatt 0 

50-100 fő között 3 

101-250 fő között 6 

250 fő felett 8 

 

3. A tagvállalatok által alkalmazott Ph.D-val 

rendelkezők száma           t. év december 31-én 

Mindazon alkalmazottak, akik tudományos fokozattal  

rendelkeznek agrár, orvosi, műszaki vagy 

5.pont 
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természettudományi tudományterületeken (ld. 

Fogalomjegyzék). 

  0 fő  0 

1–5 fő között  2 

6-10 fő között  4 

10 fő felett 5 

II. KKV jelleg 

Max 20 

pont 

4. KKV-k számossága a klaszterben 8 pont 

  15-nél kevesebb Jogosluatlan 

15 0 

16-20 között  3 

21-25 között  6 

25-nél több 8 

5. KKV-k árbevétele a klaszterben 8 pont 

  2 milliárd Ft-nál kevesebb Jogosluatlan 

2,01-3 milliárd Ft között  0 

3,01-5 milliárd Ft között  2 

5,01-10 milliárd Ft között  5 

10 milliárd Ft felett 8 

6. KKV-k árbevételének aránya a klaszterben az összes 

vállalkozás árbevételéhez viszonyítva 
4 pont 

  30,00% alatt  0 

30% és felette 4 

  

III. Exportorientáltság 

Max 12 

pont 

7. KKV-k export értékesítési árbevétele a t. Évben 

(KKV összes export értékesítési árbevétele a t. évben / 

KKV-k összes 

árbevétele a t.évben)*100 (%) 

7 pont 

  10,00% alatt  0 
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10,01% – 15,00%  2 

15,01% – 20,00%  5 

20,00% felett 7 

8. KKV-k export értékesítési árbevételének változása 

(KKV-k t. évi összes export értékesítési árbevétele/ 

KKV-k t-2. évi összes export értékesítési 

árbevétele)*100 (%) 

5 pont 

  105,00% alatt  0 

105,00% – 110,00%  1 

110,01% – 130,00%  3 

130,00% felett 5 

 

  

IV. Együttműködés 

Max 25 

pont 

9. Közös megjelenések száma A legalább három klaszter 

tag egyidejű, azonos 

konferencián/rendezvényen/kiállításon/kiadványban, 

történő megjelenéseinek száma a klaszter megalakulása 

és a pályázat benyújtása közötti időszakban 

10 pont 

  0 Jogosulatlan 

1-5 között  0 

6-10 között  5 

10 felett 10 

10. A KKV tagok által a klasztertagság miatt 

megfizetett költségek összege a kkv tagok arányában 

a t.évben A klasztermenedzserhez a kkv 

klasztertagoktól befolyt, a klaszter működéséhez 

szükséges díjak, költségek, hozzájárulások összege/a 

kkv klasztertagok száma 

10 pont 

  10.000 Ft és alatta  0 

10.001 Ft – 50.000 Ft között  3 

50.001 Ft – 250.000 Ft között  6 

250.001 Ft és annál magasabb 10 
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11. Klaszter fejlődési múltja  A pályázat benyújtását 

megelőzően a Regionális Operatív Programok 

keretében induló és fejlődő klaszterek támogatását 

célzó pályázatain részesült-e támogatói döntésben a 

klasztermenedzser vagy a klasztermenedzser és a 

klaszter tagjaiból álló konzorcium vagy a 

klasztermenedzser és a klaszter tagjai által létrehozott 

projekttársaság? 

5 pont 

  NEM 0 

IGEN 5 

  
V. Innováció 

Max 18 

pont 

12. Iparjogvédelmi oltalom A klaszter tagvállalatai által 

megszerzett, vagy bejelentés alatt álló, vagy vásárolt 

iparjogvédelmi oltalmak (szabadalom, használati minta 

oltalom, védjegyoltalom, formatervezésiminta-oltalom, 

növényfajta-oltalom, földrajzi árujelző) száma 

6 pont 

  0 0 

1.-2. 1 

3 3 

3 felett 6 

 

13. Korábbi K+F+I pályázatok száma  A klaszter 

tagvállalatai vagy az általuk létrehozott 

projekttársaságok által benyújtott és a GVOP 3. 

prioritásban, a GOP 1 prioritásban, vagy a KMOP 1.1-es 

intézkedésben támogatói döntésben részesített 

pályázatok száma. 

6 pont 

  0 0 

1-5 között  2 

6-10 között  4 

10 felett 6 
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14. K+F adókedvezmény at.  évben  (K+F 

adókedvezményt igénybe vett vállalkozások árbevétele 

/összes tagvállalat árbevétele) hányados meghaladja-e a 

t. évben a 0,1-es értéket? 

6 pont 

  

0,1 alatt  0 

0,1-0,3  1 

0,31-0,5  3 

0,5 felett 6 

Összesen elérhető 

pontszám   100 pont 

Minimálisan elérendő 

pontszám   50 pont 

Jelenlegi pont állás: 59 

 

 

 

V.2. Akkreditált Innovációs Klaszter pontozó tábla jellemzése 

 

Akkreditált Innovációs Klaszter pontozó tábla 2. kérdésénél 2010-es adatok álltak csak 

rendelkezésemre, így az ott feltűntetett Műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár 

végzettségű foglalkoztatottak számát tudtam összesíteni, ami nem érte el a 100 főt. Ha a 

mostani adatok alapján volt munkaerő felvétel és ezen belül is felsőfokú végzettséggel 

rendelkeznek, s így elérik a 101 főt, akkor plusz 3 ponttal nő a pontozási érték a klaszterben.  

Jelen helyzetben a Fantom Klaszterben szereplő tagok összes felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők munkaerő száma 86 fő. +15 fő felvétele elegendő a +3 ponthoz. 

A 3. kérdésre is adatlekérés szükséges, hisz a jelen adatok alapján, nem megállapítható, hogy 

a tagvállalatok által alkalmazott Ph.D-val rendelkezők száma eléri-e az 1 főt. Ha igen, 

akkor 2 pont többletet lehet elkönyvelni a pontozásban. 

A 10. kérdésben miszerint a KKV tagok által fizetett klaszter tagsági díj összege, szintén 

adatlehívást igényel, mivel pontos adat nem állt rendelkezésemre, így a felvetések egyikét 

tudtam értelmezni ami 15.000 Ft  
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Ha ez az összeg magasabb lenne, pl 51.000 Ft, már + 3 ponttal növelhetnénk az esélyt az 

Akkreditált Innovációs Klaszter elnyerésére. 

A 12. kérdésnél szintén adat lehívás szükséges, hisz ha volt bármely klasztertagnak 

Iparjogvédelmi oltalom, a klaszter tagvállalatai által megszerzett, vagy bejelentés alatt álló, 

vagy vásárolt iparjogvédelmi oltalmak (szabadalom, használati minta oltalom, 

védjegyoltalom, formatervezésiminta-oltalom, növényfajta-oltalom, földrajzi árujelző), akkor 

jelentős pontnövekedés érhető el. 

A 14. kérdésre sincs elegendő hozzáférhető adat, miszerint a tagvállalatok igénybe vették-e 

K+F adókedvezményt. 

A klaszterben elnyert pályázatok, amik beleszámítanak a pontozásba az Akkreditált 

Innovációs Klaszternél: 

GOP 1.3.1-11/A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása 

Békéscsaba 

DDD Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

DDD Zrt. nyomásos termékek előállítására irányuló innovációs fejlesztése   500 000 000 FT 

GOP 1.3.1-11/C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére 

Mezőberény 

FFF Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Az innováció útján!   25 000 000  FT 

GOP 1.3.1-11/C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére 

Szeghalom 

GGG Ipari Kereskedelmi, és Szolgáltató Betéti Társaság 

Innovációs fejlesztés a GGG Bt.-nél    24 728 192  FT 

GOP 1.3.1-09/A Vállalati innováció ösztönzése 

Békéscsaba 

javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
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KKK SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG 

Meghajtott VDI szerszámtartó-család kifejlesztése CNC esztergákhoz a KKK Kft-nél  33 

383 482 FT 

GOP 1.3.1-11/C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére 

Békéscsaba 

KKK SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG 

Innovációs eredmények hasznosítása a KKK Kft-nél     25 000 000 Ft 

5. Az Akkreditált Innovációs Klaszter pontozótáblán elérhető 

lehetséges pontszám az 5. pontok alapján a következők 

lehetnek: 

 

  

Céllal való összhang 

IGEN-

NEM 

A bemutatott klaszter stratégia illeszkedik-e a pályázati 

program szakpolitikai célkitűzéseihez? 

IGEN-

NEM 

I. Foglalkoztatás 
Max 25 

pont 

1. Személyi jellegű ráfordítás {Valamennyi tagvállalat 

összes személyi jellegű kiadásai t évben/[(Valamennyi 

tagvállalat összes személyi jellegű kiadásai t-1+t-2 

évben)/2]}*100 (%) 

12 pont 

  80% alatt Jogosulatlan 

80,00-100% 0 

100,01-102% 4 

102,01-105% 8 

105% felett 12 

javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
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2. Műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár 

végzettségű foglalkoztatottak száma           t. év 

december 31-én A pályázat benyújtását megelőző utolsó 

lezárt üzleti év fordulónapján a műszaki, 

természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú 

végzettségű, legalább napi 4 órában foglalkoztatott,  a 

tagvállalatoknál foglalkoztatott munkavállalók száma 

8 pont 

  50 fő alatt 0 

50-100 fő között 3 

101-250 fő között 6 

250 fő felett 8 

 

3. A tagvállalatok által alkalmazott Ph.D-val 

rendelkezők száma           t. év december 31-én 

Mindazon alkalmazottak, akik tudományos fokozattal  

rendelkeznek agrár, orvosi, műszaki vagy 

természettudományi tudományterületeken (ld. 

Fogalomjegyzék). 

5.pont 

  0 fő  0 

1–5 fő között  2 

6-10 fő között  4 

10 fő felett 5 

II. KKV jelleg 

Max 20 

pont 

4. KKV-k számossága a klaszterben 8 pont 

  15-nél kevesebb Jogosluatlan 

15 0 

16-20 között  3 

21-25 között  6 

25-nél több 8 

5. KKV-k árbevétele a klaszterben 8 pont 

  2 milliárd Ft-nál kevesebb Jogosluatlan 

2,01-3 milliárd Ft között  0 
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3,01-5 milliárd Ft között  2 

5,01-10 milliárd Ft között  5 

10 milliárd Ft felett 8 

6. KKV-k árbevételének aránya a klaszterben az összes 

vállalkozás árbevételéhez viszonyítva 
4 pont 

  30,00% alatt  0 

30% és felette 4 

  

III. Exportorientáltság 

Max 12 

pont 

7. KKV-k export értékesítési árbevétele a t. Évben 

(KKV összes export értékesítési árbevétele a t. évben / 

KKV-k összes 

árbevétele a t.évben)*100 (%) 

7 pont 

  10,00% alatt  0 

10,01% – 15,00%  2 

15,01% – 20,00%  5 

20,00% felett 7 

8. KKV-k export értékesítési árbevételének változása 

(KKV-k t. évi összes export értékesítési árbevétele/ 

KKV-k t-2. évi összes export értékesítési 

árbevétele)*100 (%) 

5 pont 

  105,00% alatt  0 

105,00% – 110,00%  1 

110,01% – 130,00%  3 

130,00% felett 5 

 

  

IV. Együttműködés 

Max 25 

pont 

9. Közös megjelenések száma A legalább három klaszter 

tag egyidejű, azonos 

konferencián/rendezvényen/kiállításon/kiadványban, 

történő megjelenéseinek száma a klaszter megalakulása 

és a pályázat benyújtása közötti időszakban 

10 pont 
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  0 Jogosulatlan 

1-5 között  0 

6-10 között  5 

10 felett 10 

10. A KKV tagok által a klasztertagság miatt 

megfizetett költségek összege a kkv tagok arányában 

a t.évben A klasztermenedzserhez a kkv 

klasztertagoktól befolyt, a klaszter működéséhez 

szükséges díjak, költségek, hozzájárulások összege/a 

kkv klasztertagok száma 

10 pont 

  10.000 Ft és alatta  0 

10.001 Ft – 50.000 Ft között  3 

50.001 Ft – 250.000 Ft között  6 

250.001 Ft és annál magasabb 10 

11. Klaszter fejlődési múltja  A pályázat benyújtását 

megelőzően a Regionális Operatív Programok 

keretében induló és fejlődő klaszterek támogatását 

célzó pályázatain részesült-e támogatói döntésben a 

klasztermenedzser vagy a klasztermenedzser és a 

klaszter tagjaiból álló konzorcium vagy a 

klasztermenedzser és a klaszter tagjai által létrehozott 

projekttársaság? 

5 pont 

  NEM 0 

IGEN 5 

  
V. Innováció 

Max 18 

pont 

12. Iparjogvédelmi oltalom A klaszter tagvállalatai által 

megszerzett, vagy bejelentés alatt álló, vagy vásárolt 

iparjogvédelmi oltalmak (szabadalom, használati minta 

oltalom, védjegyoltalom, formatervezésiminta-oltalom, 

növényfajta-oltalom, földrajzi árujelző) száma 

6 pont 

  0 0 

1.-2. 1 
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3 3 

3 felett 6 

 

13. Korábbi K+F+I pályázatok száma  A klaszter 

tagvállalatai vagy az általuk létrehozott 

projekttársaságok által benyújtott és a GVOP 3. 

prioritásban, a GOP 1 prioritásban, vagy a KMOP 1.1-es 

intézkedésben támogatói döntésben részesített 

pályázatok száma. 

6 pont 

  0 0 

1-5 között  2 

6-10 között  4 

10 felett 6 

14. K+F adókedvezmény at.  évben  (K+F 

adókedvezményt igénybe vett vállalkozások árbevétele 

/összes tagvállalat árbevétele) hányados meghaladja-e a 

t. évben a 0,1-es értéket? 

6 pont 

  

0,1 alatt  0 

0,1-0,3  1 

0,31-0,5  3 

0,5 felett 6 

Összesen elérhető 

pontszám   100 pont 

Minimálisan elérendő 

pontszám   50 pont 

Jelenlegi pont állás: 59 

Lehetséges pont állás: 70 

 

A 70 ponttal, már kiemelkedő nyerési esélye van a Fantom Klaszternek elnyernie az 

Akkreditált Innovációs Klaszter címet. 
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 Összefoglalás 
 

Munkánk során a projektfinanszírozás témakörével foglalkoztunk. Először a projektekkel 

kapcsolatos alapfogalmakat kívántuk tisztázni, majd bemutattuk sajátosságait, típusait, 

szereplőit, a vele kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ezután az Európai Uniós 

támogatásokkal foglalkoztunk, mit vesz figyelembe egy tapasztalt projektmenedzser, illetve 

érintettük a Nemzeti Fejlesztési Tervet és a vállalatok számára fontos Operatív Programokat, 

illetve részleteztük azt is, hogy hogyan is kell kitölteni helyesen egy pályázati lapot. A 

következő fejezetben pedig már gazdasági szemszögből vizsgáltuk meg a 

projektfinanszírozást, illetve mutattuk be a szakemberek által leggyakrabban használt 

pénzügyi mutatókat. Az első Lánchíd projektnél még nem volt pályázati kiírás, melyben 

konkrétan leírták, mik a feltételek egy ilyen pályázat elnyerésére. A mostani felhívásoknál 

próbálnak arra törekedni, hogy csak és kizárólag olyan pályázók nyerjék el a támogatást, akik 

fenn is tudnak maradni és innovatív jelleggel bírnak a környezetükre. A Lánchíd projektnél és 

az Akkreditált Klaszter pályázatnál azt szerettük volna szemléltetni, hogy mi a különbség, 

amikor egy hozzá értő szakember előre felméri a nyerési esélyeket és egyben arra is rámutat 

mi az erőssége és a gyengesége a projektnek. Egy külső szakemberrel ez mind 

megvalósítható. A jelenlegi projektben pedig egy már meglévő Klasztert szeretnénk 

Akkreditált Klaszterré minősíteni, amire egy konkrét pályázati forrást írtak ki, melynek a 

felhívását a mellékletekben megtalálhatók. A Fantom Klaszter név és a Klaszterben szereplő 

gazdasági társaságok nevei kitalált adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy ahogy a 

számadatok sem a valóságot tükrözik. A kalkuláció nagy része a titoktartási kötelezettségek 

miatt a szerzők saját adataival lett kidolgozva. 
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- Mellékletek 

 

1.Melléklet Lánchíd projekt számítások 

2.Melléklet  
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 Építési ktg. 
Fenntartási 

ktg. 

Pénzügyi 

partnerek 
Bevételek Jellemző díj 

Díj 

kedvezménye

k 

Részesedés a 

bevételekből 

Széchenyi 

Lánchíd  

6,25 millió régi ft 

/ ami mai áron 5,5 

Mrd Ft / Ez az 

összeg több mint 

az akkori ország 

egy éves egyenes 

adóbevétele 

Évi 10-18 ezer 

régi Ft / ~8,8-

15,84 millió Ft / 

Esetenként évi 

30-35 ezer régi Ft 

/~26,4-30,8 millió 

Ft/ 

Sina-

WodianerUllman

n-Rotschild 

csoport 

189-1869: 8,3 

millió régi Ft 

/~7,3 Mrd Ft/ 

 

a legnagyobb évi 

bevétele 1871-ben 

732.462 régi Ft 

/~644.566.560 Ft/ 

kb 30 fajta díjtétel 

 

szekér 2 marhával 

0,33 régi Ft /~300 

Ft/ 

 

Nehézszekér 6 

marhával 1 régi 

Ftz  /~880Ft/ 

A katonaság és az 

állami hivatalok 

részére éves 

általánydíj 

Pest és Buda 

városok részére 

„igazságos” 

mértékű 

kártalanítás évi 

12-12 ezer Ft 

/Összesen: ~21,12 

millió Ft 

 

1840-1850 körül egy „régi Ft” = 1„régi USD” Számításainkban 1”régi USD” = 4 „mai USD”2012-ben egy USD = 220 Ft  így 1 „régi 

Ft”=~880 FT 

 
Előkészítő 

törvény 

A 

koncesszióban 

szerződő felek 

A koncesszió 

időtartalma 

Szerződés 

kitétele 

A 

beruházás 

előkészítése 

A beruházás 

megvalósítása 

Kiépítettségi 

jellemzők 
Jogi viták 

Széchenyi 

Lánchíd 

1839. évi első 

állandó Duna-

híd létesítését 

elrendelő 

törvény 

Országos 

küldöttség 

 

Lánchíd Rt. 1939. 

május 14. 

97 év 

(később 87 évre 

módosítva) 

 

21 év után az 

állam 

visszavásárolta a 

hidat 

A hídtól 1-1 

magyar 

mérföldre(8-8 

km) más híd 

nem építhető 

1832-1839 

(7 év) 

1839,szeptember 

21- munka 

kezdete  

1842 aug. 24-

alapkőletétel  

1849 november 

20- átadás 

(10 év ) 

380 m 

2x1 sáv 
Kártérítési per 

 

 

 


