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I. PÁLYÁZATI ISMERETEK 
 
 
 
 

1. A pályázatok szerepe és jelentősége az önkormányzatoknál 
 

1.1 A regionális politika és a finanszírozás forrásai, a Nemzeti Fejlesztési Terv 
 
A regionális politika az Európai Unió belső fejlesztési politikája, a közösségi politikák egyike.  
Már 1957-ben, a Római Szerződésben rávilágítottak arra a tényre, hogy a nyugat-európai 
integráció nem valósulhat meg a regionális különbségek csökkentése nélkül, mivel az 
akadályozná a 4 szabadságelv megvalósulását, azaz az áruk, a szolgáltatások, a tőke és 
munkaerő szabad áramlását. Bár ekkor a regionális kérdések még nem kaptak jelentős 
szerepet a Közösségi politikák között, mivel úgy vélték, hogy a szabadságelvek 
következtében megvalósuló gazdasági kiegyenlítődés majd csökkenti a területi 
egyenlőtlenségeket is. A területi különbségek a Közösség bővítésének előkészítésekor 
kerültek felszínre, mivel az újonnan csatlakozó országokban, Nagy-Britannia, Írország, 
Görögország esetében jelentős regionális fejlettségbeli különbségekkel kellett számolni; 
amelyeket csökkenteni kellett.  
1992-ben az Európai Unió létrehozását kimondó, annak működését és elveit meghatározó 
Maastrichti Szerződés a regionális politika általános céljait a fenntartható, kiegyenlített és 
hosszú távú gazdasági és szociális fejlődés biztosításában, a belső határok nélküli gazdasági 
tér megteremtésében és a gazdasági, valamint a szociális kohézió erősítésében határozta meg. 
Ezeket a célokat a területfejlesztés számára az alábbiakban konkretizálta: 

• az egyes, eltérő adottságú régiók fejlettségbeli színvonala közötti különbségek 
csökkentése, különösen (az Unión belül) viszonylagosan hátrányos helyzetben levő, 
valamint vidéki térségek megsegítése érdekében, 

• a transzeurópai hálózatok /TEN/ kiépítése és fejlesztése (közlekedés, energia és 
távközlés), 

• a környezet minőségének megőrzése és javítása, 
• a természeti erőforrások racionális és körültekintő felhasználása, 
• a nemzeti és regionális sokszínűség megóvása, 
• a minőségi oktatás és képzés fejlesztése. 

 
Az Európai Unió a regionális fejlesztési programjait a Strukturális Alapokon, a Kohéziós 
Alapon, az Európai Beruházási Alapon, az Európai Beruházási Bankon, az Európai Szén- és 
Acélközösségen, a Transzeurópai hálózatok számára létrehozott közösségi alapon és az 
Európai Gazdasági Térség Pénzügyi Mechanizmusán keresztül finanszírozza. 
A Strukturális Alapok felhasználásának keretét a fejlesztési programok jelentik, amelyeket az 
egyes célkitűzések alapján az Alapok támogatására jogosult régiók, vagy a tagállam 
megfelelő hatóságai készítik el. A fejlesztési terv az adott többéves periódusra tartalmazza a 
fejlesztés célkitűzéseit, prioritási területeit és a gazdasági-társadalmi és területi partnerek 
bevonásával kell elkészíteni. A tagállam vagy a régió ezt tárgyalja meg az Európai 
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Bizottsággal, és elfogadása után ebből születik meg a Közösségi Támogatási Keret, amely 
tartalmazza a többéves költségvetést is, tehát azokat az összegeket, amelyekkel a tagállam és a 
Közösség finanszírozza a fejlesztési terv megvalósítását. 
A Strukturális Alapokhoz kapcsolódó tervezés, programozás feladata hazánkban 2003 végéig 
lezajlott. Ennek eredményeképpen jött létre az általános keretdokumentumként szolgáló 
Nemzeti Fejlesztési Terv – a magyar Közösségi Támogatási Keret alapja –, és annak öt 
operatív programja: az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP), a Gazdasági 
Versenyképesség Operatív Program (GVOP), Humán Erőforrások Fejlesztése Operatív 
Program (HEFOP), Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP), 
Regionális Operatív Program (ROP). 
 
Magyarországon a Strukturális Alapok programjai közül elsőként a Gazdasági 
Versenyképesség Operatív Program pályázatai kerültek meghirdetésre.  
A GVOP a gazdaság általános versenyképességének javítását szolgálja a termelőszektor 
modernizációjával kapcsolatos beruházások támogatásával, továbbá növeli a társadalmi 
kohéziót és foglalkoztatást a kis- és középvállalatok technikai modernizálása, innovációs 
tevékenységük és hálózatépítésük támogatása által. A hazai közfinanszírozású és 
magánjellegű K+F szféra versenyképes kutatásainak, és a két szektor közötti együttműködés 
támogatásán felül az operatív program további célja az elektronikus gazdaság kiépítésének 
támogatása, az elektronikus közigazgatás kiépítése. 
A GVOP alapvető célja tehát a gazdaság versenyképességének növelése volt, a középtávú 
célok között  

• A tudásalapú gazdaság kialakítása az innováció és a technológiai fejlesztés előtérbe 
állításával. 

• A hálózatépítés, az együttműködések, az integráció és a vállalatközi kapcsolatok 
előmozdítása. 

• Olyan regionális központok kialakulásának elősegítése, amelyek súlyuknál fogva 
növekedési pólusokként hatnak, és agglomerációs előnyöket érhetnek el. 

• A menedzsment, a vállalatvezetés színvonalának javítása a gazdaság minden szintjén, 
különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra szerepelt. 

 
A Regionális OP alapvető célja a kiegyensúlyozott területi fejlődés, az Unió fő fejlesztési 
területi egységeinek számító régiók fejlesztése, a gazdasági környezet javítása, a turizmus 
támogatása egyes infrastrukturális fejlesztések által, az integrált térség- és településfejlesztés, 
a régiók emberi erőforrásainak és tudásállományának javítása, és környezetgazdálkodásuk 
fejlesztése úgy, hogy az általánosan szükséges fejlesztéseket kiegészítve figyelembe veszi a 
régiónként eltérő speciális területi igényeket, ezzel járulva hozzá a kiegyensúlyozott területi 
fejlődéshez.  
A program középtávú célkitűzései a következők 

• Társadalmi- gazdasági szempontból elmaradott térségek gazdasági potenciáljának 
erősítése; 

• A természeti értékek és a kulturális örökség gazdasági, turisztikai célú hasznosítása; 
• A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek gazdasági potenciáljának 

erősítése; 
• Vonzó települési környezet kialakítása; 
• Megújulásra képes helyi társadalom megteremtése. 

 
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program célja a foglalkoztatás szintjének emelése, a 
munkanélküliség csökkentése, különös hangsúlyt fektetve a hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerőpiacra való belépésének segítésére, ezzel mérsékelve a társadalmi kirekesztésüket. 
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Támogatja a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését az iskolarendszeren belüli és kívüli 
képzéssel, az alkalmazkodóképesség és a vállalkozói készségek erősítésével, valamint a 
munkaerő-piaci szolgáltatások korszerűsítésével, a képzés, oktatás, illetve a munkaerő-piaci 
szolgáltatások infrastrukturális alapjainak erősítésével.  
A HEFOP alapvető célja a magasabb szintű foglalkoztatás és humán kapacitások fejlesztése, a 
középtávú céljai a következők: 

• A foglalkoztatási szint emelése 
• A munkaerő versenyképességének javítása 
• A társadalmi beilleszkedés elősegítése. 

 
Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program a mezőgazdaság modernizálásának és 
hatékonyabbá tételének megvalósítását tűzi ki célul, a termelési technológiák és a 
termékfeldolgozás fejlesztése által. A program másik célja a vidék fejlesztése, 
jövedelemszerzési lehetőségek biztosítása a vidéki térségek lakossága számára, a vidéki 
infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, a vidék kulturális örökségének védelme.  
Az agrár- és vidékfejlesztés céljai között 

• a mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás versenyképességének javítása, a 
mezőgazdaság környezetbarát fejlesztése, a földhasználat racionalizálása,a vidék 
felzárkóztatásának elősegítése szerepelt.  

 
A Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program a Kohéziós Alapból történő 
fejlesztésekkel összhangban célul tűzi ki környezetvédelmi és közlekedés-infrastrukturális 
beruházások megvalósítását, a hátrányos helyzetű térségek telekommunikációs 
infrastruktúrájának javítását, illetve az egészségügy infrastrukturális fejlesztését.  
A KIOP alapvető célja a környezetbarát fejlesztések elősegítése, a középtávú célok között 

• A környezet állapotának javítása a fenntartható fejlődés elősegítésével a környezet- és 
természetvédelmi fejlesztések által 

• Környezetkímélő közlekedési infrastruktúra fejlesztése és az elérhetőségi mutatók 
javítása szerepelt.  

 

1.2 A Nemzeti Fejlesztési Terv forrásfelhasználása az önkormányzatok oldaláról 
 
A Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjainak keretében meghirdetett pályázatokra 
országosan 42073 db pályázatot nyújtottak be, amelyből 5387 db ( a beérkezett pályázatok 
12,8%-a) az önkormányzatok oldaláról jelentkezett és az NFT sikeres projektjeinek a 15,35%-
a is az önkormányzatokhoz kapcsolható. 
 
Az igényelt támogatás országos szinten 1572901 millió Ft, a megítélt támogatás 690108 
millió Ft és a kifizetett támogatás 663662 millió Ft volt. Az igényelt támogatás 31,08%, a 
megítélt támogatás 25,87%-a és a kifizetett támogatások 25,8%-a köthető az 
önkormányzatokhoz. 
 
A következőkben áttekinthetjük az egyes régiók és Operatív Programok pályázati 
eredményeit, természetesen csak az önkormányzatok oldaláról. A táblázatokban szereplő 
adatok saját szerkesztésűek és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Egységes Monitoring 
Információs Rendszeréből (EMIR) származnak. 
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1. Táblázat: Az önkormányzatok NFT pályázati eredményei régiónként 

DA DD ÉA ÉM KD KM NYD 
Orszá-

gos átlag 
Beérkezett 
pályázatok száma 

861 746 1 042 1 072 522 532 612 796 

Igényelt támogatási 
összeg (millió Ft) 

79 751 51 139 100 178 114 793 43 625 67 664 31 688 71 661 

Támogatott 
pályázatok száma 

508 413 584 505 315 241 392 423 

Megítélt támogatási 
összeg (millió Ft) 

29 863 20 743 36 333 36 064 21 488 22 619 11 404 25 508 

Leszerződött 
pályázatok száma 

508 413 583 505 315 241 392 423 

Szerződéssel lekötött 
összeg (millió Ft) 

29 637 20 601 36 110 35 820 20 759 22 509 11 516 25 285 

Megkezdett 
kifizetések száma 
(pályázat) 

505 411 573 481 310 236 385 415 

Kifizetett támogatási 
összeg (millió Ft) 

28 582 20 040  34 825 35 297 19 997 21 747 10 811 24 477 

Forrás: NFÜ – EMIR – 2009. 
 
Ahogy az a fenti táblázat adataiból is kitűnik, a legjobban az NFT pályázatainak 
vonatkozásában Észak – Alföld és az Észak – Magyarország régió önkormányzatai 
szerepeltek. 
 
2. Táblázat: A régiók önkormányzataitól beérkezett pályázatok számának megoszlása operatív 
programonként (db) 

Operatív 
program DA DD ÉA ÉM KD KM NYD 

Országo
s átlag 

ROP 166 150 200 336 73 56 57 149 
AVOP 349 322 404 400 266 138 367 325 
GVOP 35 24 47 26 23 39 15 31 
KIOP 27 17 18 16 7 24 4 16 
HEFOP 284 233 373 294 153 275 169 274 
Összesen 861 746 1 042 1 072 522 532 612 795 

Forrás: NFÜ – EMIR – 2009. 

 
Összességében az önkormányzatoktól a magasan a legtöbb pályázat az AVOP prioritásaira 
érkezett be (a benyújtott pályázatok 41,69%-a), amelyet a HEFOP (33,6%), a ROP (19,27%) 
követ. Arányaiban jóval kevesebb pályázat érkezett be a GVOP (3,88%) és a KIOP (2,1%) 
prioritásokra. 
 
3. Táblázat: A régiók önkormányzatai támogatott pályázatainak megoszlása operatív 
programonként (db) 

Operatív program DA DD ÉA ÉM KD KM NYD 
Országos 

átlag 
ROP 43 46 64 64 19 19 15 39 
AVOP 251 208 296 268 179 64 265 219 
GVOP 27 9 26 14 13 13 5 15 
KIOP 9 8 3 10 4 7 1 6 
HEFOP 178 142 195 149 100 138 106 144 
Összesen: 508 413 584 505 315 241 392 423 

Forrás: NFÜ – EMIR – 2009. 
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Összességében az önkormányzatok sikeres pályázatait alapul véve elmondható, hogy a 
magasan a legtöbb sikeres pályázat szintén az AVOP prioritásaira vonatkozott (a támogatott 
projektek 51,76%-a), amelyet a HEFOP (34,08%), a ROP (9,13%) követ. Arányaiban jóval 
kevesebb támogatott projekt lett a GVOP (3,62%) és a KIOP (1,42%) prioritások 
vonatkozásában. 
 
Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy az önkormányzatok milyen sikerességgel pályáztak (tehát a 
benyújtott pályázatok hány százaléka lett támogatott projekt) akkor összességében az 
önkormányzatok által az NFT OP-aira benyújtott pályázatok 54,9%-a lett támogatott projekt. 
Az egyes OP-ok körében a legsikeresebbnek az AVOP pályázatai tekinthetők, mivel ennél a 
benyújtott pályázatok 68,17%-a lett támogatott projekt, de magas ez az arány a HEFOP 
(56,6%) és a GVOP (51,2%) vonatkozásában is.  
 
4. Táblázat: A régiók önkormányzatai által igényelt támogatási összeg megoszlása operatív 
programonként (millió Ft) 

Operatív program DA DD ÉA ÉM KD KM NYD 
Országos 

átlag 
ROP 34272 23951 40462 66280 15664 15550 14585 30142 
AVOP 6875 3358 6590 4234 2915 1917 3314 4197 
GVOP 7425 4896 9282 5855 4825 8455 3172 6273 
KIOP 19887 4906 20015 18224 12429 24668 2371 14643 
HEFOP 11292 14028 23829 20200 7792 17074 8245 16406 
Összesen: 79751 51139 100178 114793 43625 67664 31688 71661 
Forrás: NFÜ – EMIR – 2009. 
 
Összességében az önkormányzatoktól a legtöbb igényelt forrás a ROP prioritásainak 
megvalósítására érkezett be (az igényelt támogatás 43,12%-a), amelyet a HEFOP (20,97%), a 
KIOP (20,97%) követ. Arányaiban jóval kevesebb igényelt támogatás kapcsolódik az AVOP 
(5,97%) és a GVOP (8,98%) prioritásaira. 
 
5. Táblázat: A régiók önkormányzatai számára megítélt támogatási összeg megoszlása 
operatív programonként (millió Ft) 

Operatív program DA DD ÉA ÉM KD KM NYD 
Országos 

átlag 
ROP 10533 7698 15216 14313 6285 5807 3266 9017 
AVOP 3676 1818 4445 2341 1575 772 1902 2367 
GVOP 5949 2534 5425 3254 2851 2526 1342 3411 
KIOP 3655 2044 1494 6806 6234 5157 570 3708 
HEFOP 6049 6650 9754 9350 4544 8357 4324 7004 
Összesen 29863 20743 36333 36064 21488 22619 11404 25508 
Forrás: NFÜ – EMIR – 2009. 
 
Összességében az önkormányzatok számára megítélt támogatást alapul véve elmondható, 
hogy a magasan a legtöbb támogatás szintén a ROP prioritásaira vonatkozott (a megítélt 
támogatás 35,36%-a), amelyet a HEFOP (27,46%), és a KIOP (14,54%) követ. Arányaiban 
jóval kevesebb támogatást ítéltek meg a GVOP (13,38%) és az AVOP (9,26%) prioritásainak 
vonatkozásában. 
 
Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy az önkormányzatok milyen sikerességgel pályáztak a 
forrásokra (tehát az igényelt támogatások hány százaléka lett megítélve) akkor összességében 
az önkormányzatok által az NFT OP-aira igényelt források 36,52%-a lett megítélve és ennek a 



8 
 

megítélt támogatásnak a 96%-át fizették ki. Az egyes OP-ok körében a legsikeresebbnek az 
AVOP pályázatai tekinthetők, mivel ennél az igényelt (de összegszerűen jóval kevesebb) 
támogatások 56,6%-a lett megítélt támogatás, de magas ez az arány a HEFOP (47,85%) és a 
GVOP (54,38%) vonatkozásában is.  
 
6. Táblázat: Támogatott önkormányzati pályázatok számának megoszlása gazdasági forma 
szerint 

Gazdasági forma DA DD ÉA ÉM KD KM NYD 
Országos 
átlag 

Önkormányzati 
fejlesztési társulás  

1,38% 0,48% 2,23% 2,57% 3,81% 0,41% 7,91% 2,70% 

Helyi önkormányzati 
végrehajtó 
költségvetési szerv  

58,27% 46,00% 61,82% 63,76% 56,19% 47,72% 55,10% 56,70% 

Gesztorönkormányzat, 
társulás  

0,39% 0,97% 1,20% 0,00% 0,32% x 0,00% 0,47% 

Helyi önkormányzat 
által felügyelt 
költségvetési szerv 

38,19% 47,46% 32,71% 31,29% 39,05% 49,79% 35,46% 37,86% 

Helyi kisebbségi 
önkormányzati 
végrehajtó 
költségvetési szerv  

1,38% 2,91% 1,71% 1,78% 0,32% 1,24% 1,28% 1,59% 

Helyi kisebbségi 
önkormányzat által 
felügyelt költségvetési 
szerv  

0,39% 2,18% 0,34% 0,59% 0,32% 0,83% 0,26% 0,68% 

Forrás: NFÜ – EMIR – 2009. 
 

2. Pályázati lehetőségek önkormányzatok számára 
 
Az önkormányzatok számára az egyik lehetőséget, amellyel forráshoz juthatnak, az uniós és 
hazai eszközök felhasználását meghatározó Új Magyarország Fejlesztési Terv és annak 
Operatív Programjainak keretében meghirdetett pályázatok, valamint az egyéb, fontosabb 
hazai költségvetésből finanszírozott pályázati lehetőségek jelenthetik. A következőkben 
ezeket tekinthetjük át összefoglaló jelleggel. 

2.1 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásai 
 
Magyarország 2007 és 2013 között 22,4 milliárd eurós uniós támogatásban részesül, amely a 
vidékfejlesztési támogatásokkal együtt közel 8000 milliárd forint, és ez különösen jelentős, 
mivel hazánkban a munkaképes korúak felének nincs munkája és az ország GDP-je az uniós 
átlag 2/3-át sem éri el. A két legfontosabb cél a foglalkoztatás bővítése és a tartós gazdasági 
növekedés feltételeinek megteremtése. 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv két átfogó célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós 
növekedés feltételeinek megteremtése. 
A foglalkoztatás bővítésének elemei a következők:  

• a munkaerő-kínálat növelése, amit az egyén foglalkoztathatóságának javításával 
kívánnak elérni, amelynek meghatározó eleme a munkaerő megfelelő minősége és 
egészségi állapota. 
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• a munkaerő-kereslet bővítése: munkahelyteremtés a megfelelő gazdasági környezet 
megteremtésével, amely képessé teszi a vállalatokat új munkahelyek kialakítására 

• a kereslet és a kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet kialakítása, 
amelyet az oktatási és képzéséi szerkezet átalakításával, a közvetítő rendszerek 
hatékonyságának növelésével, az egyenlő foglalkoztatási feltételek biztosításával, a 
munkaerő mobilitásának ösztönzésével kívánnak megvalósítani. 

 
A tartós növekedés elősegítésének elemei közé tartozik a versenyképesség javítása – azaz a 
tudásgazdaság és az innováció erősítése, a termelékenység növelése - , a gazdaság bázisának 
szélesítése, amely a területfejlesztés, a tőkebevonási képességek fejlesztése, piacbővítés, a 
magasabb piaci integráltsági szinthez való kapcsolódás, a korszerű technológiák széleskörű 
elterjesztése. A tartós növekedés másik szegmense az üzleti környezet fejlesztése, azaz az 
elérhetőség megkönnyítése,a szabályozási környezet javítása, valamint az állam 
szolgáltatásainak és működésének hatékonyabbá tétele. 
 
A fejlesztési célok megvalósítása során az ágazati és regionális programokat át kell hatnia a 
környezeti, a makrogazdasági és a társadalmi fenntarthatóság elvének, valamint a területi és 
társadalmi összetartozás (kohézió) biztosításának, tehát szem előtt kell tartani mind a tervezés, 
mind a megvalósítás során a környezet fenntartható használatát, a társadalmi folyamatok 
fenntarthatóságát, a gazdasági folyamatok fenntarthatóságát és a területi és társadalmi kohézió 
erősítését. 
 
Az ÚMFT céljainak eléréséhez hat területet, úgynevezett beavatkozásokat, prioritásokat 
jelöltek ki: gazdaságfejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalom megújulása, környezeti és 
energetikai fejlesztés, területfejlesztés, államreform. Ezen célok tükrében fogadta el a 
Kormány az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjait; a programok ágazati és 
regionális szinten fogalmazzák meg, hogy mire és milyen arányban használhatók fel a 
rendelkezésünkre álló források. 
 
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program – GOP - fő célja a magyar gazdaság tartós 
növekedésének elősegítése, a produktív szektor versenyképességének és a tartós növekedési 
tényezőknek az erősítése révén. A program megalapozása érdekében az alábbi négy 
specifikus célt jelölték ki: 

• A kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttműködés növelése 
a K+F eredmények jobb hasznosítása, ezzel a tudásalapú gazdaság fejlesztése 
érdekében; 

• A vállalati kapacitások komplex fejlesztése, hogy a növekedési potenciállal 
rendelkező magyar vállalkozások sikerrel szerepelhessenek a nemzetközi versenyben, 
illetve a hazai kkv-szektor csökkenthesse a termelékenység és jövedelemtermelő 
képesség terén megfigyelhető lemaradását a nagyvállalatokkal, illetve a külföldi 
versenytársakkal szemben; 

• Az üzleti környezet fejlesztése a növekedési tényezők kedvező alakulásának 
elősegítése érdekében; 

• A kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése az mkv-szektor 
növekedési potenciáljának fokozása érdekében. 

 
A Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP - stratégiája a 
foglalkoztatáspolitika, az oktatás és képzés, a szociális szolgáltatások és az egészség 
megőrzését és helyreállítását célzó szolgáltatások eszközeire építve valósul meg. A különböző 
szakterületek intézkedései az alábbi közös specifikus célok elérését segítik elő: 
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• A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása 
• Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése 
• A változásokhoz való alkalmazkodás segítése 
• Az egész életen át tartó tanulás elősegítése 
• Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása 
• A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása 

 
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program – TIOP - átfogó célja az aktivitás 
növelése a humánerőforrás minőségének javításával, melynek elérése érdekében három 
specifikus cél került kijelölésre. 

• A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása, 
• A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése, 
• A társadalmi megújulást szolgáló tartalmi fejlesztések infrastrukturális hátterének 

biztosítása. 
 
A Közlekedés Operatív Program – KÖZOP - átfogó stratégiai céljai elsősorban a 
versenyképesség támogatását és a környezeti fenntarthatóság javítását szolgálják. A 
közlekedési fejlesztések legfontosabb területe az elérhetőség javítása a globális és regionális 
versenyképesség növelése, valamint a társadalmi-gazdasági és a területi kohézió erősítése 
érdekében, azaz: 

• Az ország jobb bekapcsolása az európai gazdasági vérkeringésbe és a fejlődő piacok 
adta lehetőségek jobb kihasználása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, 

• Régiók (belső és egymás közötti) elérhetőségének javítása a társadalmi és területi 
kohézió erősítése érdekében, 

• A közlekedés intermodalitásának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének és a 
régiók alternatív megközelíthetőségének javítása céljából, 

• A közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztése. 
 
A Környezet és Energia Operatív Program - KEOP – célrendszere hármas: egyrészt az 
élhető környezet megteremtése és fenntartása (Egészséges, tiszta települések), másrészt az 
értékvédelem és megőrzés (Vizeink jó minősége, Természeti értékeink jó kezelése), továbbá a 
megelőzés, takarékosság, hatékonyság (A megújuló energiahordozó – felhasználás növelése, 
Hatékonyabb energia- felhasználás és Fenntartható termelései és fogyasztási szokások 
erősítése). 
 
Az Államreform Operatív Program – ÁROP - a közigazgatási és igazságszolgáltatási 
ügyintézés minőségének a növelésére, a kormányzás eredményességének a javítására, továbbá 
a közigazgatási, védelmi, igazságszolgáltatási szervek, illetve a közigazgatási funkciót ellátó 
civil szervezetek vagy gazdasági önkormányzatok működésének a hatékonyabbá tételére 
törekszik. Az átfogó célja, hogy növekedjen a közigazgatás teljesítménye, s a közigazgatás 
ezáltal járuljon hozzá az ország társadalmi és gazdasági versenyképességének a javításához. 
Az említett elvárások alapján a közigazgatás akkor képes az átfogó célhoz a legnagyobb 
mértékben hozzájárulni, ha eléri az alábbi specifikus célokat: 

• javuljon a társadalmi eredmény (növekvő eredményesség); 
• takarékosan legyenek felhasználva a − rendelkezésére bocsátott, illetve a működése 

által érintett − társadalmi erőforrások (optimalizált hatékonyság); továbbá 
• javuljon a közszolgálatiság. 
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Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program – EKOP - a közigazgatás és 
igazságszolgáltatás működésének, eljárásainak, folyamatainak és szolgáltatásainak az 
infokommunikációs technológiát kihasználó modernizációjára törekszik. A program átfogó 
célja, hogy javuljon a közigazgatás teljesítménye, amelynek megvalósításához az alábbi 
specifikus célok szükségesek: 

• javuljon a közigazgatási szolgáltatások eredményessége; és 
• növekedjen a működési hatékonyság. 

 
A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a regionális fejlesztések egy konkrét Operatív Program 
köré voltak csoportosítva; az ÚMFT keretében mind a hét régiónk saját fejlesztési 
programmal és célkitűzésekkel, Operatív Programmal rendelkezik. 
 
A Közép – Magyarországi Operatív Program – KMOP - átfogó célja a régió 
versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett, 
specifikus céljai közé tartozik a régió nemzetközi versenyképességének fejlesztése és a régió 
belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének kialakítása. 
 
Az Észak – Magyarországi Operatív Program - ÉMOP - program átfogó célja a régió 
gazdasági versenyképességének javítása, miközben mérséklődnek a régión belüli területi, 
társadalmi-gazdasági különbségek, a program az alábbi specifikus célokat fogalmazza meg: 

• A gazdaság helyi erőforrásokat, együttműködéseket kihasználó versenyképességének 
javítása; 

• A turizmus jövedelemtermelő képességének javítása; 
• A társadalmi kohézió erősítése és vonzó gazdasági-, lakókörnyezet kialakítása. 

 
Az Észak- Alföldi Operatív Program – ÉAOP - átfogó célja a régió természeti és 
társadalmi értékeire, településhálózati sajátosságaira építve a regionális versenyképesség 
erősítése, valamint a régión belüli területi különbségek csökkentése, a program átfogó 
céljának megvalósulását az alábbi specifikus célok segítik elő: 

• A régió kis- és középvállalkozói szektorának megerősítése. 
• A helyi szintű közlekedési kapcsolatok javítása. 
• A turizmus jövedelemtermelő képességének javítása. 
• Az épített és társadalmi környezet által kínált életminőség javítása. 

 
A Dél – Alföldi Operatív Program – DAOP - átfogó célja a fenntartható növekedés 
biztosítása, a foglalkoztatás bővítése, valamint a területi különbségek kiegyenlítése. A régió 
célja kettős; egyrészt a régió versenyképességének növelése a növekedés és a foglalkoztatás 
bővítésével, valamint a méltányosság elve mentén a regionális kohézió erősítése a lemaradó 
kistérségek felzárkóztatásával, a stagnáló kistérségek dinamizálásával. 
A 2007-13-as időszakra vonatkozóan a rendelkezésre álló fejlesztési források nagyságát is 
figyelembe véve –az alábbi specifikus célokat fogalmazza meg: 

• A regionális gazdaság erősítése és versenyképességének növelése, az innováción 
alapuló gazdasági szerkezetváltás elősegítése 

• A lakosság életkörülményeit meghatározó települési, környezeti állapot javítása a 
régió kohéziójának erősítése érdekében 

 
A Nyugat – Dunántúli Operatív Program – NYDOP - átfogó célja: környezetileg tudatosan 
tervezett fejlesztésekkel a regionális adottságokhoz illeszkedő gazdasági és közszolgáltatási 
infrastruktúra megteremtése a növekedés és foglakoztatás elősegítése érdekében. Ezen átfogó 
cél elérését 5 specifikus fejlesztési cél támogatja: 
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• Helyi innovatív erőforrásokra és vállalati hálózatokra épülő gazdaság 
• Magas minőségű szolgáltatásokra és örökséghasznosításra alapozott turizmus 
• Térségközponti funkciókat hatékonyan ellátó, élhető városok alkotta városhálózat 
• Jó környezeti állapot és a térségi központok, alközpontok biztonságos elérhetősége 
• Helyi sajátosságokra épülő közszolgáltatásokat támogató infrastruktúra 

 
A Közép-Dunántúli Operatív Program – KDOP - régió stratégiai fejlesztési célja a 
gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a 
magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-termelő képességét megőrizze. 
Az átfogó cél elérését négy specifikus fejlesztési cél támogatja: 

• Innovatív és versenyképes gazdasági környezet kialakítása 
• A régió turisztikai potenciáljának gazdagítása 
• A régió városhálózatának fenntartható fejlesztése 
• Regionális kohézió erősítése települési, környezeti és közlekedési infrastrukturális 

beruházásokon keresztül 
 
A Dél – Dunántúli Operatív Program – DDOP -  stratégiai célkitűzése (2013-ig) a Dél-
dunántúli régió leszakadásának megállítása, azaz a régió országos növekedési pályán tartása, 
annak érdekében, hogy a későbbiekben elindulhasson egy felzárkózási folyamat. 
Az operatív program az alábbi specifikus célokat fogalmazza meg: 

• Magas környezeti minőségű modell régió kialakítása 
• Helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság 
• A régión belüli társadalmi különbségek növekedésének megállítása 

 

2.2 A hazai fejlesztési forrásokról 
 
Természetesen az ÚMFT forrásain túl számos egyéb pályázati lehetőség is nyitott az 
önkormányzatok számára, amelyek közül a következőkben áttekinthetünk néhányat. 
 
A helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatására a 2009. évre 
A helyi önkormányzatok vis maior támogatása és a vis maior tartalék előirányzatok 
felhasználásának részletes szabályairól részletes szabályairól szóló 33/2009.(II.20.) Korm. 
Rendelet (továbbiakban: Rendelet); a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 
2008. évi CII.. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény); az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.); az államháztartás működési rendjéről szóló 
többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) alapján 
tájékoztatót ad ki a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások vis maior 
támogatás igényléseinek elősegítése érdekében. A támogatás célja az egyes természeti 
károkból adódó indokolt és szükséges védekezési kiadások – részbeni, vagy teljes – 
megtérítése, valamint az önkormányzati kötelező feladatok ellátását szolgáló ingatlanokban a 
vis maior események okozta károk helyreállításának részbeni, vagy teljes támogatása.  
 
Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos 
helyzetű térségekben, településeken (TEKI) 
A pályázati program célja a területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségekbe és a 
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot 
jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken területi kiegyenlítést szolgáló 
beruházások támogatása. Az önkormányzatok, az önkormányzati társulások, a többcélú 
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kistérségi társulások az alábbi fejlesztési célok és alcélok megvalósításához igényelhettek 
támogatást: 
a) helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése: 

aa) közterületi ivókutak létrehozása, meglévők rekonstrukciója, 
ab) önkormányzati tulajdonban lévő közterületi illemhelyek kialakítása és felújítása, 
ac) közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a 

bűnmegelőzés területén (pl. buszöböl, körforgalom, jelzőlámpás csomópont, térfigyelő 
rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, polgárőrségi infrastruktúra fejlesztése és 
eszközbeszerzés, járda), 

ad) a tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése (különösen utcanévtáblák, 
információs táblák, útbaigazító táblák, térképek); 

b) településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, 
területrendezési tervek, a közös egyszerűsített településszerkezeti tervek készítése, 
módosítása. 

 
Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül - (CÉDE) 
A pályázati program célja: 
A helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, állami és önkormányzati tulajdonra vonatkozó 
fejlesztések támogatása. 
Az önkormányzatok, társulások, az alábbi fejlesztési célok és alcélok megvalósításához 
igényelhetnek támogatást: 

a) épített és természeti környezet védelmét, fejlesztését szolgáló fejlesztések: 
aa) tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése; 
ab) pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások okozta állami és önkormányzati 
tulajdont érintő veszélyhelyzetek megelőző jellegű elhárítása; 
b) a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések, 
kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket; 

A beadott pályázatok közül elsősorban az alábbi tevékenységeket kívánják támogatni: 
• óvodai eszközbeszerzés; óvodai infrastrukturális beruházás/felújítás; óvodai 

eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás/felújítás. 
• általános iskolai eszközbeszerzés; általános iskolai infrastrukturális beruházás/felújítás; 

általános iskolai eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás/felújítás. 

 
Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének 
támogatása - (TEUT) 
A pályázati program célja a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi 
közutak – kapacitást nem növelő –felújításának, korszerűsítésének támogatása. A 
támogatással lehetővé válik a települési szolgáltatások és, a közösségi közlekedési eszközök 
gyorsabb elérhetősége, a települések népességmegtartó képességének javítása, a gazdasági 
fejlődés és társadalmi innovációk gyors terjedésének elősegítése, a munkahelyek gyorsabb 
megközelíthetősége, a településkép javítása, a komfortérzet növelése. 
 

Feladatok 
 

• Ismertesse a II. NFT céljait! 
• Ismertesse a II.NFT fejlesztési prioritásait! 
• Ismertesse a II.NFT operatív programjait és azok prioritásait! 
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3. A projektek tervezése 

3.1 A projekt ciklus menedzsment és eszközei  
 
A fejlesztési projektek tervezésének és végrehajtásának folyamata komplex módon, projekt-
ciklus keretében kezelendő. A projektciklus egy projekt tervezésének és végrehajtásának 
folyamata tehát, amely a projektötlet felmerülésétől a projekt megvalósulásáig tart. A ciklus 
olyan struktúrát kínál, amely biztosítja az érdekcsoportok véleményének megkérdezését és a 
releváns információk rendelkezésre állását. Ezáltal megalapozott döntéseket lehet hozni a 
projekt kulcsfontosságú szakaszaiban. 
 
A Projekt-ciklus menedzsment (PCM - Project Cycle Management) az OECD Fejlesztés-
támogatási Bizottságának elemzéseiből fejlődött ki az 1980-as évek végén, amikor 
nyilvánvalóvá vált, hogy a fejlesztési projektek nagy része nem megfelelő teljesítménnyel és 
eredménnyel működik. Az Európai Bizottság a PCM- t az 1990-es évek elején vezette be a 
projekttervezés és irányítás minőségének, a segélyprogramok eredményességének javítása 
érdekében. Az elemzések számos okát jelölték meg a gyenge teljesítménynek, ezek között 
szerepeltek a következők:  

• a projekttervezés és előkészítés gyenge minősége; 
• sok projekt irreleváns a kedvezményezettek számára; 
• a kockázatokat hiányosan vették figyelembe; 
• a projekt hosszú távú fenntarthatóságát befolyásoló tényezők figyelmen kívül hagyása; 
• az új politika és gyakorlat kialakítása során a múltbeli tapasztalatokat nem, vagy csak 

ritkán vették figyelembe. 
 
A PCM alapelvei a következők: 

• A projekt-ciklus szakaszainak következetes betartása, amely biztosítja a strukturált és 
megfelelő információn alapuló döntéshozatali eljárást. 

• A projekt-ciklus kulcsszakaszaiban szervezett workshop-ok és a projekt céljainak a 
kedvezményezettek részére nyújtandó tartós előnyök, hasznok formájában történő 
megfogalmazásával a részvétel, partnerség biztosítása. 

• Az előnyök, hasznok tartós biztosítása érdekében a fenntarthatósági szempontok 
figyelembevétele a projekttervezés során. 

• Logikai keretmátrix alkalmazása, amely egységes elemzési módszert biztosít a 
projekttervezés és a végrehajtás során. 

• Integrált megközelítés, amely megteremti az egyes projektek céljainak 
összekapcsolását az EU célkitűzéseivel és a Magyarországon belüli nemzeti és ágazati 
célkitűzésekkel, valamint biztosítja a projektdokumentumok elkészítésekor a logframe 
módszer használatát és az egységes formátumot.   

 
Az általános projekt-ciklus hat szakaszból áll; programozás, identifikáció, kidolgozás, 
finanszírozás, végrehajtás és értékelés szakaszokból. A ciklus hat szakaszra történő felbontása 
minimális alapot biztosít a projekt hatékony előkészítéséhez, végrehajtásához és 
értékeléséhez. Tekintsük végig a projekt-ciklus szakaszainak tartalmát. 

• A programozási szakasz: problémák, korlátok és lehetőségek feltárása céljából 
országos és szektorális elemzések készítése, amelyek fejlesztési tevékenységek tárgyát 
képezhetik. A cél a fejlesztési tevékenységek átfogó céljainak és ágazati prioritásainak 
meghatározása és egyeztetése, ezáltal egy olyan releváns és megvalósítható 
keretprogram kialakítása, amelyen belül projekteket lehet kijelölni és előkészíteni. 
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• Az identifikáció: a projektötletek és egyéb fejlesztési tevékenységek meghatározása, 
az egyes intézkedések kedvezményezett célcsoportjával történő konzultáció, a 
kedvezményezettek problémáinak elemzése és az adott problémák lehetséges kezelési 
módjainak meghatározása. Ezt követően döntés az egyes projekttervek relevanciájáról 
és arról, hogy mely terveket érdemes továbbvinni a kidolgozási szakaszban. 

• A kidolgozási szakasz: operatív projekttervek készítése a releváns projekttervek 
alapján, amelyek részletes kidolgozása a kedvezményezettek és az egyéb 
érdekcsoportok bevonásával történik. Ezt követően kerül sor a projektterv 
megvalósíthatóságának (sikeres lesz-e várhatóan a projekt?) és fenntarthatóságának 
(képes-e hosszú távon előnyöket biztosítani a projekt a kedvezményezetteknek?) 
értékelésére. Ezután születhet döntés arról, hogy érdemes-e formális projektjavaslatot 
készíteni és finanszírozási forrásokat, pályázatokat keresni a projekthez. 

• A finanszírozási szakasz: a finanszírozó intézmények megvizsgálják a 
projektjavaslatokat, pályázatokat és döntést hoznak arról, hogy finanszírozzák-e a 
projektet, vagy sem. A finanszírozó intézmény és a kedvezményezett megállapodnak a 
végrehajtás módozataiban és rögzítik ezeket a projekt finanszírozására és 
végrehajtására vonatkozó megállapodásokat tartalmazó támogatási szerződés 
formájában. 

• A végrehajtási szakasz: a projekt beindítása és megvalósítása. A végrehajtás során, a 
kedvezményezettekkel és az érdekcsoportokkal konzultálva, a projekt irányítói 
értékelik, hogy a tervekhez képest milyen tényleges előrelépéseket sikerült elérni, és 
ennek alapján megvizsgálja, hogy a projekt megfelelően halad-e a kitűzött célok 
megvalósításának irányában. Amennyiben szükséges, módosítani kell a projekt irányát 
illetve módosítani lehet bizonyos célkitűzéseket a projekt kidolgozása óta eltelt idő 
alatt történt jelentős változások fényében – ez adja a projekt monitoring 
tevékenységét. 

• Az értékelési szakasz: a finanszírozó intézmény és a projektgazda értékelik, hogy a 
projekt milyen eredményeket ért el és levonják a tanulságokat, amelyeket 
felhasználnak a jövőbeni programok és projektek tervezése során.  

 

3.2 A környezetelemzés és eszközei 
 
A programok célja a jelenlegi helyzetben meglevő problémák megoldása; ezek megértéséhez 
elemezni szükséges a célterület vagy célcsoport – pl. régió, térség, gazdasági szegmens, 
társadalmi csoport stb. – helyzetét. A problémaelemzés kiindulópontja a helyzetfeltárás, a 
környezet elemzése, amely a program általános kereteinek meghatározását is jelenti. A 
helyzetelemzés révén azonosíthatjuk a problémákat, szükségleteket, amelyek megoldására a 
programnak irányulnia kell. 
 
Az elemzéshez, a helyzetértékeléshez számos módszertani eszköz áll rendelkezésre, többek 
között az egyéni vagy csoportos interjúk, felmérések, brainstorming (ötletbörze), statisztikai 
módszerek, SWOT elemzés vagy a STEP elemzés. Ezek közül ebben a fejezetben két 
módszert, a SWOT elemzést, illetve a STEP analízist ismerhetjük meg.  
 
SWOT analízis 
 
Az átfogó helyzetkép kialakítására a tapasztalatok alapján a SWOT-mátrix bizonyult a 
legegyszerűbb és a leghasznosabb módszernek. A módszer alkalmas arra, hogy összefogottan 
és áttekinthetően értékeljük az adott szervezet helyzetét: a környezet vizsgálata alapján 
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megállapítsuk a lehetőségeket és a fenyegetettségeket, a belső helyzet felmérésével 
azonosítsuk az erősségeket és a gyengeségeket. Ebből adódik a módszer elnevezése is: 

• Strengths = erősségek,  
• Weaknesses = gyengeségek, 
• Opportunities = lehetőségek,  
• Threats = fenyegetettségek. 

 
A SWOT módszer alkalmazása a gyakorlatban többféle céllal történhet; főként döntés- 
előkészítő módszerként használják, de egyes fejlettebb típusai révén tervezésre, 
stratégiaalkotásra is jól alkalmazható. 
A projekteknél ezzel a módszerrel felmérjük azokat a tényezőket, melyek szükségessé és 
lehetővé teszik annak megvalósítását, valamint elősegíthetik vagy akadályozhatják a 
végrehajtást. 
 
Az erősségek és gyengeségek közös jellemzője, hogy a szervezet belső jellemzőiből fakadnak, 
a szervezetnek, a menedzsmentnek van rájuk ráhatása. A lehetőségek és fenyegetések a 
szervezet környezetéből erednek, külső adottságok, amelyekre a szervezetnek nincs közvetlen 
befolyása, nagyon ritkán tudja ezeket befolyásolni. Fontos azonban az alkalmazkodás, a 
lehetőségek kihasználása, a fenyegetések lehetőséggé transzformálása, valamint a fejlesztendő 
területek és a lehetőségek összekapcsolása. Az elemzés során azonosított befolyásoló 
tényezőket két dimenzió mentén kell csoportosítani, de nem kell minden jellemzőt felsorolni, 
hanem csak a legfontosabbakat. Ezek a dimenziók a következők:  

• Kedvező vagy kedvezőtlen, pozitív vagy negatív tényezőkről van-e szó. 
• A szervezet és vezetése által befolyásolható, kézben tartható belső tényezőről, vagy 

azon kívüli külső tényezőről van-e szó.  
 
A SWOT tehát jó alapot ad a logikai keretmódszer alkalmazásához: a negatív tényezők 
(gyengeségek és veszélyek) adhatnak inputokat a problémaelemzéséhez, míg a külső tényezők 
az előfeltételek és kockázatok vizsgálatában segít. 
 
A SWOT tábla a következő: 
Belső Erősségek + Gyengeségek - 
Külső Lehetőségek+ Veszélyek - 
 
A SWOT analízist végezgeti egy személy, egy csoport is, de ebben az esetben akkor lesz 
hatékony, ha a csoport létszáma nem több 16 főnél, és elegendő idő áll a csoport 
rendelkezésére.  
 
A SWOT összeállítása még a legegyszerűbb típusnál is több fázisból áll:  

1. A befolyásoló tényezők feltérképezése, amelyek hatással vannak a szervezet 
környezetére.  

2. A tényezők rangsorolása, hatásuk intenzitása alapján, majd azok kiválasztása, amelyek 
a legnagyobb befolyást gyakorolják a szervezetre. 

3. A kiválasztott elemek prognosztizálása a stratégiai időhorizonton.  
4. A lehetőségek és a fenyegetettségek listájának összeállítása. A lehetőségek 

meghatározásánál arra kell figyelni, hogy az előrejelzéseket figyelembe véve milyen 
kedvező hatásokra számíthatunk a környezetből, amelyek pozitív erőként hathatnak. 
Ezek a lehetőségek, döntési, cselekvési alternatívák s nem a környezet alakulásából 
származó, a szervezetre nézve kedvező hatások. 

5. A szervezet legfontosabb pozícióinak, erőforrásainak és képességeinek számbavétele. 
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6. A belső jellemzők értékelése: az erősségek vagy gyengeségek listájának összeállítása. 
7. A SWOT mátrix elkészítése. Itt meg kell megvizsgálni, hogy a szervezet a 

képességeinél fogva milyen mértékben képes a környezeti változások kezelésére, 
illetve a szervezet képességei mennyit „érnek” a környezeti változások tükrében. A 
vizsgálat során páronként kell értékelnünk a kölcsönhatások erősségét és irányát. 

8. Az eredmények értékelése, a döntés előkészítése. 
 
Egy másik lehetséges folyamat a következő: 

• a szervezetet érintő tényezők meghatározása 
• a belső környezet elemzése – az erősségek és a gyengeségek feltérképezése 
• a külső környezet elemzése – a lehetőségek és a veszélyek feltérképezése 
• a tényezőcsoportok összevetése – a cselekvési lehetőségek felvázolása 
• döntési változatok kiválasztása, összehasonlító elemzés, döntés 

 
A SWOT értékelés eredményeit összegezve megállapítható, hogy: 

• mely erősségekre építhet a szervezet a környezeti lehetőségek kihasználásánál, 
• mely gyengeségek különösen kritikusak, 
• melyek azok a lehetőségek, amelyeket a legjobban ki tudunk használni, 
• melyek azok a fenyegetettségek, amelyekkel szemben különösen védtelenek vagyunk. 

 
A STEP analízis 
 
A STEP analízis célja, hogy számba vegyük a programra ható, de általunk érdemben nem 
befolyásolható legfontosabb tényezőket, amelyeket a módszer négy csoportba sorol:  

• Társadalmi  (Sociological), 
• Technológiai  (Technological), 
• Gazdasági  (Economical), 
• Politikai  (Political) tényezők. 

 
A STEP elemzés akkor megfelelő, ha a környezetünk valódi folyamataira világít rá. Az 
elemzés során olyan kérdések merülhetnek fel például, hogy milyen folyamatok 
érvényesülnek jelenleg, mi várható a közeljövőben és ezek hogyan hatnak a szervezetünkre. 
A STEP elemzés szempontjai lehetnek például a társadalmi, demográfiai változások, a 
társadalmi mobilitás kérdése, a különféle társadalmi rétegek, a civil társadalom 
kiépültségének mértéke, a technológia, az innovációra, K+F-re fordított erőforrások aránya, a 
technológiai fejlődés üteme, a gazdasági szerkezet, gazdasági keretek, a főbb gazdasági 
mutatók (munkanélküliség, infláció, kamatlábak, stb.), politikai stb.. 

3.3 A problémaelemzéstől a célok megfogalmazásán át a stratégia kialakításáig 
 
A problémaelemzés a kedvezményezettek főbb problémáinak azonosítását és a problémák 
közötti ok-okozati összefüggések meghatározását jelentő „problémafa” elkészítését foglalja 
magában. A problémák feltárása, beazonosítása többek között történhet interjúk, felmérések, 
elemzések és statisztikák szolgálhatnakmelyek közül ismerhetünk meg néhányat. 
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A problémák elemzése - műhelymunka 
 

• A workshop (műhelymunka) előtt a helyzetleírás alapján definiáljuk az általános 
problémát, a program indokoltságát. Pontosan és megfelelő részletességgel írjuk le a 
problémát, hogy az világosan érthető legyen mindenki számára, de vigyázzunk arra, 
hogy a probléma megfogalmazásával még ne sugalljunk megoldást, mert az 
akadályozhatja a problémák valós okainak beazonosítását.   

• Ezt követően történik a műhelymunka keretében az általános probléma elemzése és 
azonosítása. 

• Az azonosított általános problémát, problémakört írjuk egy kártyára, majd helyezzük a 
falra. 

• Minden jelenlevőnek adjunk azonos színű kártyákat, melyre az azonosított 
problémához kapcsolódó, általuk fontosnak ítélt problémákat felírhatják, így mindenki 
elmondhatja a saját véleményét, amelyek vagy okai, vagy okozatai lesznek a felírt 
problémának.  

• A feladat során azonosítjuk a különböző álláspontokat, integráljuk azokat. 
• A jobb áttekinthetőség érdekében csoportosítsuk a problémákat témakör szerint.  
• Ezután a résztvevők közösen azonosítják az egyes felírt problémák közötti ok-okozati 

összefüggéseket. A workshop moderátora az összes kártyát helyezze a falra, a 
központi probléma alá vagy fölé úgy, hogy ok-okozati kapcsolatokat ábrázoljanak. Ha 
ok, akkor alulra kerül, ha okozat, egy sorral feljebb. Ha nem is ok, és nem okozat, 
akkor egy szintre kerül az általános problémával és így az ok-okozati láncnak egy 
újabb oszlopát hozzuk létre. Ha ugyanazt a problémát a fa alján és tetején is 
szerepeltetjük, akkor a ciklikusságot meg kell szűntetnünk és a valós ok-okozati 
összefüggésrendszert kell feltárnunk. 

• A moderátornak különböző függőleges ok-okozati oszlopokat kell létrehoznia, 
célcsoportok vagy tematikus megközelítés mentén. 

• Végül ellenőrizzük az elkészült problémafát, ügyelve arra, hogy elkerüljük a 
problémaelemzés felesleges túlbonyolítását, mind időben, mind terjedelemben. 

 
A problémák elemzése - brainstorming 
 
Az egyik legismertebb és talán legnépszerűbb csoportos szellemi alkotótechnikát, a 
brainstorming-ot (ötletbörze, ötletroham, stb) rendszerint célmeghatározáskor, 
helyzetfeltárásnál vagy koncepcióalkotáskor, valamilyen probléma megoldásának keresésekor 
alkalmazzák, de a teljes feladat megoldására nem alkalmas. A brainstorming egy csoportban 
végzett javaslatgyűjtés, amelynek célja, hogy minél több ötlet szülessen, függetlenül azok 
minőségétől, megvalósíthatóságától. Az ötletek értékelése, összevonása, szűrése egy későbbi 
munkafázisban történhet. Az ötletek, a gondolatok szabad áramlása a résztvevők együttlétéből 
következik, így szükséges a csoporttagok együttműködése. 
 
 
A brainstorming során néhány magatartási szabályt mindenképpen szükséges betartani.  

• Nem szabad ítélkezni, az ötleteket dicsérni és tilos kritizálni, mert kedvét szegheti a 
résztvevőknek, gátlásokat ébreszthet, s ezzel gátolja az ötletek felvetését. Bármilyen 
vadnak tűnő ötlet megemlíthető, a fantázia teljesen szabadon szárnyalhat. 

• Kölcsönös serkentés - az ötletek kombinációja és továbbfejlesztése megengedett, az 
egyik résztvevő által felvetett ötletet a többiek továbbfejleszthetik, módosíthatják. 

• Mennyiségre való törekvés – minél több ötlet megfogalmazására való bátorítás. 
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A brainstorming eredményes alkalmazásához gondos előkészítésre és levezetésre van 
szükség. Ennek fázisai a következők: 

• A feladat meghatározása, megfogalmazása, úgy hogy az ne sugalljon egy elvárt 
megoldást. A feladat kijelölése egyben a csoport résztvevőinek körét is meghatározza. 

• A csoport – amelynek létszáma optimálisan 8- 10 fő - kialakítása következő teendő, 
ahol ügyelni kell a csoport megfelelő összetételére. Jó, ha a csoportban vannak 
közvetlenül érintett szakemberek, munkatársak, olyanok, akik addig nem álltak 
kapcsolatban a kérdéssel, valamint célszerű laikusok bevonása is, mivel a néha 
furcsának tűnő ötleteiknek köszönhetően serkenthetik a szakemberek gondolkozását, 
továbbá 2-3 kreatív személy, akik a lanyhuló munkakedvet felpezsdítik és szélsőséges 
hozzászólásaival tágítják a csoport látókörét.  

• A megbeszélést kötetlen környezetben, kellemes, barátságos és zavarmentes helyen 
kell megrendezni, úgy, hogy a táblát, vagy flip-chart-ot mindenki lássa.  

• A brainstorming időpontja munkaidőben, lehetőleg délelőtt, de nem a megszokott 
értekezleti időpontokban legyen. 

• A résztvevőknek meghívót küldünk, amely tartalmazza a megbeszélés témáját, 
időpontját, helyszínét és várható időtartamát.  

• A brainstorming kezdetekor a moderátor – aki lehetőleg ne a felső vezetés tagja 
legyen, de rendelkezzen megfelelő tekintéllyel - néhány szóban ismertesse, hogy 
miért, mi célból ültek össze, kiemelve, hogy mindenki részvétele fontos; ezzel is 
hangsúlyozva a meghívottak iránti bizalmat. Fel kell hívni a figyelmet, hogy az ötletek 
minősítése, bárminemű kritizálása tilos, ide értve a gesztusokkal, mimikával kifejezett 
kritikákat is. Olyan légkört kell teremteni, ahol a szabad képzettársítás révén létrejött 
legvadabb ötletek is bátran kimondásra kerülhetnek. 

• A moderátornak ügyelnie kell arra, hogy a hozzászólások rövidek és néhány szóval 
felírhatóak legyenek. Hogy a hangzavart elkerüljük, a hozzászólási szándékot jelezni 
kell, s a moderátor adja meg a szót. A hozzászólásokat egymás után kell  
jegyzőkönyvezni, s a flip-chart-ra minden hozzászólást szó szerint fel kell írni. 

 
A brainstormingról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazz a résztvevők nevét, az 
időpontokat és a probléma címét. Ezt követi az ötletek feldolgozása, értelmezése, amely a 
logikai kapcsolat függvényében csoportosíthatók, így a megoldási javaslatok köre szűkíthető. 
Ha bizonyos körülmények kizárják valamely ötletek hasznosítását, akkor ezt célszerű közölni 
a csoporttal a munka eredményes befejezése érdekében. Az eredmény hasznosításáról 
mindenképpen tájékoztatni kell a résztvevőket, hogy komolyan vegyék a csoportmunkát. 
 
A problémafa 
 
A problémák összegyűjtése után meg kell határozni a feltárt problémák logikai hierarchikus 
egymásra épülését, így kapjuk meg a problémafát. Fontos, hogy minden feltárt problémát 
értékelni kell, s ki kell választani egy átfogó problémát, majd fel kell tárni az ehhez 
kapcsolódó, ezt kiváltó problémákat. Ha a probléma ok, akkor alsóbb szintre kerül, míg az 
általa kiváltott okozat feljebb. Ha a problémát rosszul azonosítottuk, a megoldás is helytelen 
lesz, így fontos, hogy a problémákat konkrétan, tényszerűen fogalmazzuk meg. Előfordulhat, 
hogy a program tervezésekor többször szükséges a problémaelemzést végrehajtani, amíg az 
elemzés helytálló nem lesz. 
Ha a problémafának sok függőleges oszlopa, elágazása van, akkor a probléma feltehetően 
elég komplex. Ebben az esetben elképzelhető, hogy érdemes pár problémát kiemelni a fából, 
és újabb problémaelemzést végrehajtani, mely csak ezekre fókuszál. Ha a függőleges 
oszlopok azonban nagyon kevés problémát tartalmaznak, akkor a jelenlévő elemzők nem 
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ismerik a kérdéskört mélységében, további partnerek bevonására lehet szükség. A 
problémaelemzés ellenőrzésekor előkerülhet egy újabb alapprobléma, ettől azonban az 
elvégzett problémaelemzés érvénye nem változik.  
Végül tehát eljutunk egy ágakra bomló fastruktúrához, amely megmutatja a területen 
jelentkező problémák ok-okozati összefüggéseit, rávilágít arra, hogy a részproblémák hogyan 
függnek össze a főproblémával. Ezek alapján a felállított problémafa nem más, mint egy 
olyan eszköz, aminek segítségével logikai rendbe sorolhatjuk a problémákat és az okokat, 
továbbá ezek csoportjából kiemelhetjük a főbb okot, de emellett a problémafa szerkezet 
körvonalazza a megoldás felé mutató célkitűzéseket is. 
 
A célok elemzése, a célfa 
 
A célfa nem lesz más, mint a problémafa pozitív tükörképe. Az egyes célok egymásra 
épülnek, így az alsó szintű célok megvalósítása esetén a felsőbb szintű célkitűzések is 
megvalósulnak.  
A célok meghatározása során a problémafából indulunk ki; a problémafa a fennálló helyzet 
negatívumait, a célok elemzése a kívánatos jövőbeni helyzetet mutatja meg. Ekkor 
lényegében a problémákat újrafogalmazzuk, átfordítjuk célok formájára. Ennek eredménye a 
célfa lesz, ami a problémafa „tükörképe”. Ezzel a problémaelemzés során feltárt ok és okozati 
viszonyt az eszközök és célok viszonya váltja fel.  

• Probléma: a belváros levegője romlik 
• Cél: a belváros levegőjének jobb minősége 

 
Törekedjünk arra, hogy a célkitűzést úgy fogalmazzuk meg, hogy mérhető, pontos, reális és 
megfogható legyen. A célkitűzés annak a jövőbeli, pozitív állapotnak a leírása, amelyet el 
szeretnénk érni. Ezután születhet döntés az érintettek, az együttműködő partnerek 
bevonásával, hogy a fa melyik részletét valósítjuk meg. Kiválasztjuk azt a konkrét célkitűzést, 
amelynek elérése a legreálisabb. A konkrét célkitűzés felett közvetlenül szereplő cél lesz az 
átfogó célunk, míg a konkrét célkitűzéshez alulról kapcsolódó célok lesznek az eredményeink, 
amelyek megvalósításához a tevékenységeket rendelni kell. 
A célkitűzések szintjei között meghatározott viszony áll fenn; az első szintű célkitűzések a 
legátfogóbbak és ezután folyamatosan egyre részletesebb célkitűzések következnek. 
Ügyeljünk arra, hogy csak olyan problémákat fordítsunk át célokká, amelyek megoldására a 
szervezetnek közvetve vagy közvetlenül lehetősége, illetve hatása van. 
Ha egyes problémákat nem tudunk célokká alakítani, akkor feltehetően a problémát túl 
általánosan vagy nem egyértelműen fogalmaztuk meg, így azt újra kell definiálni. Ha az ok-
okozati összefüggéseket jól állítottuk fel, akkor a célfa megmutatja, hogy a fő probléma 
megoldásához milyen részfeladatok megvalósításával juthatunk közelebb, így biztosítható a 
projekt célkitűzései és a feltárt problémák közötti szoros megfelelés. 
A célelemzést a problémaelemzésnél bemutatott módszerekkel lehet elvégezni, ideális esetben 
a célelemzés a problémaelemzés egyenes folytatása.  
 
A stratégia elemzése 
 
A projekt egy adott feladat megoldására irányul, így a célfánk segítségével ki kell 
választanunk azt a beavatkozási útvonalat, amivel sikerül a legfőbb célunkat elérni, s amit 
rendelkezésünkre álló idő- és forráskorlátok között meg tudunk valósítani, azaz ki kell 
választani a kívánt eredmény eléréséhez szükséges stratégiát. Miután kiválasztottuk a 
stratégiát, a program célja és általános célkitűzései többé-kevésbé rögzítettek.  
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Amikor kiválasztjuk a stratégiát, a következő szempontokat érdemes szem előtt tartanunk: 
• A stratégia illeszkedjen a fejlesztés alapelveihez és alapértékeihez, a megvalósítók 

céljaihoz, elképzeléseihez. 
• A megvalósításhoz rendelkezésre áll a megfelelő tudás, információs háttér és a 

technikai feltételek, 
• A pénzügyi források biztosítottak,  
• A kiválasztott megoldás hatékony, azaz adott idő alatt a befektetett erőforrások ezen 

az úton hozzák a legnagyobb eredményt, illetve a befektetett erőforrások arányban 
állnak az eredményekkel, 

• A megvalósítás a célfa más alrendszerében is húzóerőt jelent, 
• A konfliktusokat minimalizálja, tehát nem szít nagy ellentéteket, mások érdekeit a 

lehető legkevésbé sérti. 
 
A stratégiaelemzés végrehajtása 
 
A stratégiaelemzést is a csoportos kreatív technikák segítségével célszerű végezni, ideálisan a 
problémaelemzés és célelemzés folytatásaként.  
A célelemzési műhelymunka során a közös gondolkodást az alábbi kérdések segíthetik: 

• Mi a probléma lehető legjobb megoldása? 
• Az alapproblémát egy vagy több program megvalósításával lehet megoldani? Esetleg 

szükséges-e több párhuzamos programot futtatni, melyek mindegyikre ugyanarra a 
problémára fókuszál? 

• A célcsoport szempontjából mely megoldások elfogadhatóak? 
• Milyen források állnak a rendelkezésünkre? 
• Mit tehetnek a potenciális megvalósító szervezetek? 
• Milyen már létező kezdeményezések, programok megvalósításától vagy tervezéséről 

van tudomásunk?  
 
A stratégiaelemzés a célfa alapján 
 
A célfa szétbontható a stratégiaelemzés szerint: kiemelünk egy stratégiát, amelyre 
koncentrálni kívánunk, és meghatároztuk annak különböző, elérendő célszintjeit.  
A stratégiaelemzési szakasz befejeztével azonosítottuk, körvonalaztuk a valós szükségletre 
alapuló, cél-orientált programot, melynek eredményeként a célfához illeszkedő, az azzal 
egyértelműen azonosítható kapcsolatot mutató szöveges stratégia-leírás készül. 

 

 

3.4 Logikai keretmátrix – Logframe/ LFA – módszer bemutatása és alkalmazása 
 
A logikai keretmátrix (LFA – Logical Framework Approach vagy logframe) módszert az 
1960-as évek végén az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége dolgozta ki a 
fejlesztési feladatok programozási, menedzselés és értékelési gyakorlatának javítására. 1993-
ban a kedvező tapasztalatok kapcsán az Európai Unió is bevezette a Strukturális Alapok 
felhasználásának hatékonyabbá tételére. A logikai keretmátrix a jobb tervezés és végrehajtás 
eszköze, alapos elemzés, az egymással összekapcsolódó lépésekből álló tervezési folyamat 
eredménye. 
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A logikai keretmódszer logikája garantálja: 
• a beavatkozások, intézkedések valós problémákra épülést, 
• a célok strukturáltságát, egymásra épülését, 
• a mérhetőséget a különféle indikátorokon keresztül, 
• a kockázatok és előfeltételek felmérését,  
• amelyek lehetővé teszik a program következetességét, belső koherenciáját. 

 
Az LFA módszer a PCM valamennyi fázisában lehetővé teszi a programok hatékonyságának 
és eredményességének növekedését, és ennek bizonyíthatóságát, azaz mérhetőségét és 
ellenőrizhetőségét is. 
 
Az LFA módszer alkalmazásának végeredményeként áll elő a logikai keretmátrix, amely 16 
mezőben foglalja össze a projekt szempontjából legfontosabb információkat: 

• a projekt végrehajtásának az oka - beavatkozási logika 
• mit szeretne elérni a projekt - beavatkozási logika és indikátorok 
• ezt a projekt hogyan éri el - tevékenységek, eszközök 
• milyen külső tényezőket kell figyelembe venni - feltételezések és kockázatok 
• a projekt értékeléséhez szükséges információkat hol találjuk meg - ellenőrzés forrásai 
• milyen eszközökre van szükség - eszközök 
• a projekt költségvetése mekkora - költségek 
• milyen előfeltételezéseket kell teljesíteni a projekt elindításához - előfeltételezések. 

Ezeket a fogalmakat a következő fejezetben részletesen megismerjük.  
 
A logikai keretmátrix alkalmazása  
Az LFA alkalmazásának három fő lépése a következő: 

• A környezetelemzés, melynek során elvégezzük a helyzetfeltárást, összegyűjtjük a 
programot befolyásoló külső és belső tényezőket, elemezzük azokat, külön figyelmet 
fordítva az érdekcsoportok elemzésére, s ebben a szakaszban valósul meg a problémák 
azonosítása és strukturálása; 

• A célok elemzése - az elvárt jövőbeli állapot, a tervezett eredmények, rövid és hosszú 
távú hatások, valamint ezek egymásra épülésének meghatározása; 

• A program, a tervezett beavatkozások logikájának elemzése és bemutatása, ahol a 
beavatkozások és a célhierarchia szintjei közötti oksági összefüggések azonosításán túl 
biztosítjuk a célok mérhetőségét és ellenőrizhetőségét, és meghatározzuk a célok 
teljesüléséhez szükséges külső feltételeket, a kockázatokat. 

 
Az előbbiekben említett három lépés, azaz a környezet elemzése, a célok elemzése és a 
program logikájának elemzése közül az első kettő az elemzési szakaszhoz, míg a logikai 
keretmátrix kidolgozása már a tervezési szakaszhoz tartozik.  
Eszerint a logika szerint az LFA teljes folyamata a következő két fő szakaszból áll: 

• Elemzési szakasz, amelynek része a környezetelemzés, érdekcsoport elemzés, a 
problémaelemzés, a célelemzés, valamint a stratégiaelemzés – ezen módszerek 
lényegét és alkalmazásuknak a technikáját az előző fejezetekben áttekintettük. 

• Tervezési szakasz elemei közé tartoznak a Logikai keretmátrix kidolgozása, a 
tevékenységek tervezése és az erőforrások tervezése. 

 
A környezetelemzés, az érdekcsoportok elemzése alapjában véve az érdekeltek beazonosítása, 
csoportosítása és rangsorolása, majd ezt követően történik az egyes csoportok vizsgálata. 
Ezután a problémafa felállítása jön a problémák beazonosításával, a köztük lévő ok-okozati 
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összefüggések meghatározásával, majd a célfa elkészítése. A célfa lényegében a problémafa 
tükörképe, tehát a problémák megoldására tett javaslatok kidolgozása. Az utolsó lépés a 
program stratégiájának meghatározása, a stratégia lebontása tevékenységekre, és a 
feladatokhoz erőforrások hozzárendelése. 
 
Ezt követően jutunk el a logikai keretmátrixhoz, amely tömören, informatívan és strukturáltan 
tartalmazza a programmal kapcsolatos releváns információk összességét és az azok közti 
összefüggéseket is. A logikai keretmátrix kidolgozása egy átvezetésnek tekinthető a 
programok elemzése és a projekt szintű részletes tervezés között, hiszen az LFA nem ad 
részletes tevékenységtervet, erőforrástervet inkább csak ezek együttes becslését. 
 
A részletes, projektszintű tervezés során más módszereket és eszközöket is alkalmazhatunk, 
amelyek között megemlíthető például a Gantt-diagram, erőforrás-allokáció és erőforrás-
simítás, kritikus út meghatározása, költségtervezés, jelenérték- számítás módszere is, amelyek 
közül néhány a későbbiekben bemutatásra kerül.  
 
A programtervezés az információk összegyűjtésén és rendszerezésén, valamint a különböző 
információk közötti kapcsolatok feltárásán alapul. 
 
A logframe mátrix javasolt kitöltési sorrendje a következő: 

• Első lépésben a táblázat első oszlopát töltjük ki, felülről lefelé haladva –tehát 
összefoglaljuk a beavatkozási logikát az átfogó céloktól a tevékenységig, úgy, hogy 
közben felhasználjuk a programcélokat, amelyeket a stratégia-elemzés során 
azonosítottunk.  

• Második lépésben a negyedik oszlopot töltjük ki, alulról felfelé haladva, azaz a 
program külső feltételrendszerét, a kockázatokat foglaljuk össze az előfeltételektől az 
egyre magasabb szintű célokhoz tartozó feltételek felé haladva. 

• A harmadik lépésben második és harmadik oszlop felső három sorát töltjük ki, tehát az 
egyes célszintekhez meghatározzuk az adott célt mérő indikátorokat, és az indikátorok 
forrásait. 

• Utolsó lépésben a táblázat második és harmadik oszlopának negyedik sorában 
meghatározzuk a programot alkotó projektekhez, a tevékenységekhez szükséges 
eszközöket és a kapcsolódó forrásokat. 
 

Projektleírás Beavatkozási 
stratégia  

Indikátorok Az indikátorok 
forrása 

Kockázatok és 
feltételezések  

Stratégiai / Átfogó 
cél 

1. 15. Hatás 
indikátorok 

16.  

Projektcél 2. 13. Eredmény 
indikátorok 

14. 8. 

Eredmények 3. 11. Output 
indikátorok 

12.  7. 

Tevékenységek 4. 9. Erőforrások 10. Költségek 6. 
 5. Előfeltételek  
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Beavatkozási logika 
 
A program alapjául szolgáló stratégiát, a projektektől, tevékenységektől az átfogó célokig 
vezető hatásmechanizmust beavatkozási logikának, vagy intervenciós logikának nevezik. Ez 
gyakorlatilag azonos a célfában, illetve a stratégia elemzés során lehatárolt különböző szintű 
célokkal. A logframe mátrixban az intervenciós logikán, annak egyes szintjein keresztül 
történik meg a program leírása – vagyis ez kerül majd a mátrix első oszlopába. 

• Az átfogó célok azok a stratégiai szintű célok, amelyekhez a program hosszú távon 
hozzájárul. Egy program több átfogó célhoz is hozzájárulhat. Ezeket a célokat a 
program önmagában nem fogja biztosítani, elérésükhöz szükség van további 
programok megvalósítására, illetve külső feltételek teljesülésére is. 

• A célkitűzés az a konkrét cél, amit a program megvalósításával közvetlenül el 
kívánunk érni. Minden programnak csak egy konkrét célja lehet annak érdekében, 
hogy a program jól koncentrált, kézben tartható legyen. 

• Az eredmények a program keretében végrehajtott tevékenységek, projektek közvetlen 
következményei, outputjai, amelyek a megvalósítás során létrejönnek, és a 
célcsoportok vagy a célterület által azonnal érzékelhetőek. 

• A tevékenységek, projektek azok a lépések, intézkedések, akciók, amelyeket az 
eredmények elérése érdekében meg kell tenni, végre kell hajtani. A tevékenységeknek 
kapcsolódni kell a megfelelő eredményekhez, vagyis egyértelműen össze kell kötni a 
tevékenységet és az általa kiváltott eredményt. 

 
Kockázatok és feltételek 
 
Egy projekt sikere gyakran nemcsak a projekt beavatkozásain múlik, hanem bizonyos külső 
tényezőkön, illetve ezen külső tényezők meglétére vonatkozó konkrét feltételezéseken is. A 
külső tényezők a projekt tervezése során határozhatóak meg a logframe minden egyes 
szintjére vonatkozóan. A projekt beavatkozásokon túl a sikerhez szükséges egyéb tényezők az 
alattuk lévő sorban találhatóak. A feltételezések és az intervenciós logika egyes szintjei 
közötti kapcsolatot szemlélteti az alábbi ábra.  
 
Projektleírás Beavatkozási 

stratégia  
Indikátorok Az indikátorok 

forrása 
Kockázatok és 
feltételezések  

Stratégiai / Átfogó 
cél 

1. 15. Hatás 
indikátorok 

16.  

Projektcél 2. 13. Eredmény 
indikátorok 

14. 8. 

Eredmények 3. 11. Output 
indikátorok 

12.  7. 

Tevékenységek 4. 9. Erőforrások 10. Költségek 6. 
 5. Előfeltételek  

 
A feltételezések és az egyes szintek közötti kapcsolatot a következőképpen értelmezhetjük:  

• Ha az előfeltételezések teljesülnek, akkor indulhatnak meg a projekt tevékenységei.  
• Ha a tevékenységeket elvégezzük, és emellett az azonos szinten levő külső feltételek 

teljesülnek, akkor jönnek létre a projekt eredményei.  
• Ha a projekteredmények létrejönnek, és a megfelelő feltételek teljesülnek, akkor érheti 

el a projekt a célját. 
• Ha a projektcél megvalósul, és az adott szintű külső feltételek is teljesülnek, akkor 

érhetjük el az átfogó, stratégiai célokat.  
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A feltételezések meghatározását, leírását pozitív módon kell megfogalmazni. 
Elviekben rengeteg feltételt tudnánk hozzárendelni minden egyes szinthez; minden egyes 
felmerülő külső feltételt elemezhetünk, és ez alapján eldönthetjük, hogy valóban releváns és 
ennek megfelelően a logframe mátrixban is megjelenítendő feltételről van-e szó. 
Elsőként az előfeltételeket kell meghatározni. Az előfeltétel lehet valamilyen szakpolitikai 
döntés, vagy a program valamely fő támogatójának az egyetértése, beleegyezése, amely már a 
tervezett tevékenységek végrehajtásához is szükséges. 
Előfordulhat, hogy a tervezési folyamat elején meghatározunk egy előfeltételt, aztán a 
későbbiek során, az egyeztetések és vizsgálatok eredményeként kiderül, hogy nem szükséges 
az adott feltétel – ebben az esetben eltávolítható az előfeltételek közül. Amennyiben azonban 
a logikai keretmátrix kitöltésének befejezése után is érvényes marad, annak figyelmen kívül 
hagyása magas szintű kockázatot jelent, éppen ezért semmilyen program tevékenységet nem 
érdemes elkezdeni, míg meg nem győződtünk az adott feltétel megvalósulásáról. 
 
Az indikátorokról 
 
Az indikátorok alkalmazása a fejlesztési projektek vonatkozásában Európában az elmúlt 
évtized során terjedt el, melynek hátterében az Európai Unió Strukturális Alapjainak 
felhasználási szabályai álltak. A Strukturális Alapok 80-as évek végén indult reformja 
folyamatosan alakította ki azt a lebonyolítási szabályrendszert, amelynek keretében a 
fejlesztési források felhasználásra kerülnek. Az egyre hangsúlyosabb monitoring és értékelési 
tevékenységekkel párhuzamosan folyamatosan született meg az igény a közös módszertani 
alapok kidolgozására. 
 
Az indikátorokkal kapcsolatos elvi követelményeket támogatja a SMART kritériumrendszer 
alkalmazása, amely bármely, tetszőleges operatív folyamatban felhasználásra kerülő 
információval szemben fogalmaz meg elvárásokat, amely szerint az indikátorok legyenek:  

• Specific - Specifikusak: Elsősorban arra a jellemzőre vonatkoznak, amelyhez 
hozzárendeljük őket, és az adott jellemzőről kellő mélységben és részletességgel 
szolgáltassanak információt. Az egyes célkitűzésekhez rendelt mutatók esetében a 
specifikusság azt jelenti, hogy az adott mutató valóban hiteles, torzulásoktól mentes, 
de ugyanakkor kellően részletes képet ad az adott célkitűzés megvalósulásáról.  

• Measurable - Mérhetőek: A számszerűsítés, az indikátorok mérhető formában történő 
meghatározása alapvető fontosságú gyakorlati felhasználhatóság szempontjából. 

• Available/achievable - Elérhetőek, rendelkezésre állnak: Fontos szempont, hogy az 
adott indikátor értékére vonatkozó információhoz hozzá lehessen férni, létezzen vagy 
létre lehessen hozni egy információs rendszert, melyből az indikátorra vonatkozó 
információ kinyerhető. Az indikátor meghatározásánál figyelembe kell venni azt is, 
hogy milyen költségekkel, erőfeszítésekkel lehet megszerezni az indikátorra 
vonatkozó értékeket; az információ megszerzésének ráfordításai arányban kell álljanak 
az információ hasznosságával. 

• Relevant – Relevánsak: Az indikátornak a felhasználás szempontjából hasznos 
információt kell hordozniuk. A relevancia azt jelenti, hogy a mutató közvetlenül 
kötődik ahhoz a célhoz, amelyet mérünk vele, azokhoz a célokhoz, amelyeket az adott 
fejlesztési tevékenységhez megfogalmaztunk.  

• Reliable - Megbízhatóak: A menedzsment az indikátorokból származó információkra 
akkor alapozhat, ha azok a tényleges állapotokat tükrözik. Az adatok hitelességével, 
megbízhatóságával kapcsolatos kétségek nagy kockázatot jelenthetnek egy program 
vagy projekt végrehajtása szempontjából.  
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• Timely - Aktuálisak: Egyértelmű kell legyen az időpont vagy időhorizont, amire egy 
adott mutató vonatkozik: melyik hónapra, melyik évre szóló adatról van szó, egyes 
célértékeket milyen időtávon kívánunk megvalósítani, stb. Másrészt mind a tervezés, 
mind a végrehajtás optimalizálásához szükséges, hogy a leíró jellegű mutatók az 
időszerű, időben is valósághű állapotot ábrázolják. Az információ frissessége 
különböző lehet az egyes adattípusok esetében. 
 

Beavatkozási stratégia  Indikátorok Az indikátorok forrása Kockázatok és 
feltételezések  

Hosszú távú hatások, 
általános célok, amelyek 
megvalósulásához a 
program hozzájárul  

Hosszú távú hatásokat 
számszerűen bemutató 
stratégiai indikátorok 

Általában a programon 
kívüli adatforrás 

 

A program közvetlen 
célja 

A program célját mérő 
mutatók, jellemzően a 
célcsoport szemszögéből 

Általában a programon 
kívüli adatforrás 

A program közvetlen 
céljának teljesülésén túl 
szükséges feltételek, 
amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a hatások 
elérhetők legyenek 

A program 
végrehajtásának várt, 
közvetlen eredményei 

A program outputjainak 
mennyiségi és minőségi 
jellemzőit bemutató 
indikátorok 

A program keretében 
gyűjtött adatok 

A program közvetlen 
eredményein túl 
szükséges feltételek, 
amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a program 
célja elérhető legyen 

A program keretében 
végrehajtandó 
tevékenységek 

A projektekhez szükséges 
erőforrások, eszközök, 
azaz inputok 

A program költségei A projektek 
végrehajtásának további 
feltételei amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy 
a program eredménye 
bekövetkezzen 

 A program indításához 
szükséges előfeltételek  

 

 

3.5 A projektgenerálás, projekttervezés és a partnerség kérdése  
 
A projektgenerálás  
 
A projektgenerálás alapjában a stratégiai tervezésből és programozásból adódik. A projekt 
fogalma napjainkban talán a leginkább elfogadott meghatározás szerint minden olyan 
tevékenység, amely egy szervezet számára egyszeri, de komplex feladatot jelent, egy jól 
definiált cél elérésére irányul és nem sorolható a szervezeti egységek megszokott, napi 
tevékenységei közé, amelynek teljesítési időtartama, valamint teljesítésének költségei és 
egyéb erőforrásai meghatározottak. 
 
A projekt meghatározások a köztük lévő különbségek ellenére tartalmazzák a következő 
ismérveket, amelyek azonosítják a projekteket: 

• egyszeri tevékenység, tevékenység sorozat,  
• egymást követő fázisok, tevékenységek jellemzik,  
• van újdonságtartalma,  
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• több szakterületet ötvöző, komplex feladat, 
• idő és költségkorlátos, mivel a megvalósítást meghatározott idő alatt és meghatározott 

költségből kell végrehajtani, 
• erőforrás-igényes, tehát a megvalósításához különféle eszközök és humán erőforrás 

szükséges, 
• rögzített célokkal rendelkezik, azaz célorientált, 
• a szervezet olyan kockázatot vállal, amely a mindennapos működését meghaladja, 
• önálló szervezeti háttérrel rendelkezik, 
• dinamikus végrehajtás jellemzi, mivel a feltételek menetközben is változhatnak. 

 
A projekttervezési folyamat végén konkrét projektötletek, projektcélok is meghatározásra 
kerülhetnek, s ekkor már a projekt felépítésére, megtervezésére van szükség. Viszont 
előfordul, hogy ez nem valósul meg. A projektgenerálásra gyakran azért van szükség, mert a 
potenciális kedvezményezettek, ha rendelkeznek is önálló stratégiai tervekkel, fejlesztési 
koncepciókkal, ezek nem egymásra épülő és egymást kiegészítő projektek sorozatából állnak, 
így olyan projektek megvalósulásához vezethet, amelyek egymás eredményét kioltják és nem 
használják ki a szinergikus hatásokat. Tehát a projektgenerálás során érdemes felkeresni, 
megszólítani és informálni a támogatási lehetőségekről a környezetünk mindazon szereplőit, 
melyek képesek lehetnek projektek lebonyolítására, és melyek beleillenek az adott szervezet 
stratégiai tervébe.  
A partnerség egyik legfontosabb eleme tehát a projektgenerálási munka, amely számos 
előnnyel járhat: javítja a potenciális projektgazdák informáltságát, növeli motiváltságukat; 
elősegíti saját stratégiai tervének megvalósulását és biztosítja azt, hogy a fejlesztések 
egységes módon, egységes koncepció alapján menjenek végbe. 
 
A projekttervezés 
 
A projektgenerálás eredményeképpen jön létre a megvalósításra alkalmas projektötlet. A 
projektet már a projektgenerálás alatt tervezni kell ahhoz, hogy eldönthető legyen mely 
projektek lehetnek életképesek és megvalósíthatóak, így a projektek generálása és tervezése 
sokszor párhuzamos feladatként jelenik meg. 
A projektötlet egy előzetes vázlat, amely egy fejlesztési elképzelés néhány fő jellemzőjét 
mutatja be röviden; a projekt az öltet műszakilag, jogilag, szervezetileg, pénzügyileg, 
gazdaságilag és az adott témának megfelelően kidolgozott, strukturált, rendezett leírása. 
Az ötlettől a projektig egy tervezési folyamat vezet, amely során alakul ki a projektterv, 
amely a projektötlettel szemben részletesebb információkat, mérhető értékeket tartalmaz, így 
alkalmas arra, hogy a finanszírozásáról felelős döntést hozzon a projektgazda vagy egyéb 
illetékes szervezet. 
 
A projekttervezés folyamata rendszeres visszacsatolásokat igényel; ha a tervezés folyamán 
nem várt körülménybe, akadályba ütközünk, akkor vissza kell térni a korábbi fázisokhoz és a 
megfelelő módosításokat végre kell hajtani.  
A pályázat és projekt fogalma sem formailag, sem tartalmilag nem azonos, és a 
projekttervezés és a pályázatírás sorrendje sem cserélhető fel: 

• A projekt jellegzetes életciklussal rendelkezik, meghatározott célok elérése érdekében 
gondosan megtervezett tevékenységsorozat és idő- és költségkorlátos. 

• A pályázat egy dokumentum, amelynek speciális tartalmi és formai előírásoknak kell 
megfelelnie, funkcióját tekintve egy kérelem vagy üzleti ajánlatnak tekinthető, amit 
azzal a céllal készítenek, hogy projekthez külső forrást biztosítsanak. 
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A pályázatot a megadott pályázati űrlapon, a pályázati kiírásnak megfelelően kell benyújtani 
az illetékes szervezetnek a megadott határidőre, a kötelező mellékletek csatolásával. A 
pályázati dokumentáció célja - amelyet részletesen a következő fejezetben ismerhetünk meg - 
hogy átfogó, lényeges és hiteles információkat szolgáltasson a projektről a döntéshozó 
számára. Tehát a pályázat a kidolgozott projektterv után születik. 
A projektötletet tehát olyan szintig érdemes megtervezni, ami megfelelően előkészített, és egy 
konkrét pályázati felhívás vagy akár egyéb finanszírozási forrás feltételrendszeréhez való 
rugalmas alkalmazkodást is lehetővé tesz. 
 
A partnerség 
 
a tervezéstől az értékelésig minden projektciklusban adódnak a partnerséghez kapcsolódó 
feladatok. Ezek közül az egyik legfontosabb a megfelelő partnerek kiválasztása és a projekt 
megvalósításában vállalandó szerepük meghatározása. A sikeres együttműködés alapeleme a 
potenciális partnerek sajátosságainak, érdekeinek és motivációinak ismerete. 
A fejlesztésben a partnerség két vagy több szervezet közötti, formális vagy informális 
megállapodásban rögzített együttműködési forma, melynek célja valamely kitűzött cél elérése. 
Az együttműködés azonban nem csupán a közös célok megfogalmazását, hanem a 
szerződésben rögzített feladatok közös végrehajtását is jelenti, úgy, hogy a szervezetek egyéni 
előnyeit a partnerségből eredő gazdasági és társadalmi haszon meghaladhatja. 
A partnerség szerepe a tervezésben illetve projekt szelekcióban a legjelentősebb, de 
találkozunk vele a program végrehajtása, az operatív feladatok elvégzése során, sőt - bár 
ekkor már kisebb a szerepe - a monitoring, illetve kiértékelés szakaszában is. 
A partnerek bevonásával az egyeztetések során pontosítható és javítható a projekt tartalma; a 
megvalósulásában érdekeltek közötti párbeszéd kialakításával ez a tartalom a valós 
igényekhez igazítható, növelhető a projekt sikeres megvalósításának esélye, így könnyebben 
szerezhető meg a projekt külső pénzügyi támogatása.  
A pályázatokban a partnerség lényege a partnerek között létrehozott kapcsolat, amelyben a 
partnerek megosztják a felelősséget a Szerződéskötő Hatóság által finanszírozott projektben. 
A partnerek széles körből származhatnak: jöhetnek a közszolgálati vagy a magánszektorból, 
esetleg a nonprofit és civil szektorból, de lehetnek különféle szakmai szervezetek, fejlesztési 
ügynökségek, kht-k is. 
A partnerség legjellemzőbb területei az építési beruházási és humán fejlesztések, vagy az 
előző kettőt ötvöző integrált programok és a szociális projektek. 
A partnerséget általában az alábbi két ok miatt hozzák létre: 

• A partnerek hatékonyabban tudnak tevékenykedni, mintha egymástól függetlenül 
végeznék saját feladatukat. Az együttműködésből származó többlethasznot vagy 
költségcsökkenést nevezik szinergiának. 

• A szervezetnek mások segítségére van szüksége, mert a partnerek segítsége nélkül 
nem lenne képes elvégezni egy adott feladatot. 

A partnerek tekintetében általában három kategóriát különböztetünk meg: 
• Támogatásban részesülő partner: aki aláírja a támogatási szerződést, a partnerségi 

megállapodást és közvetlenül részesül a támogatásból. A projekt megvalósítása saját 
feladata, és a megvalósításért kapott támogatás mértékéig felel. A pályázat kiírója 
ösztönözni kívánja azon szereplők összefogását, akik közösen hatékonyabban tudnak 
cselekedni a pályázati célok elérése érdekében. 

• Közreműködő partner: a projekt végrehajtásában részt vevő, de a támogatásból nem 
részesülő partner. A projekt megvalósulásában a saját feladata megvalósításáért 
felelős. A Támogatási Szerződést nem, de a Partnerségi Megállapodást aláírja.  
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• Egyéb partner: a projekt megvalósítását kívülről támogató szervezet vagy egyén, 
amely a kitűzött célok eléréséhez nem konkrét tevékenységgel járul hozzá, közvetlen 
módon nem részesül a támogatásból, nem írja alá a Támogatási Szerződést, sem a 
partnerségi megállapodást.  

 
A megvalósításban együttműködő partnerekre jellemző, hogy: 

• hasonló módon értelmezik a fejlődést és az értékrendszerük összeegyeztethető; 
• érdekeik és céljaik megegyeznek az adott problémakörön belül, de legalább 

kiegészítik egymást; 
• a projekt megvalósításához szükséges tudás és információs háttér, valamint a technikai 

feltételek biztosításához kölcsönösen hozzájárulnak; 
• rendelkeznek saját erővel és az adott támogatási programban támogathatók, 

kölcsönösen hozzájárulnak a pénzügyi források megteremtéséhez. 
 
A partnerkereséshez segítséget nyújthatnak az egyes operatív programok, vagy intézkedések 
információs napjai, programjai és érdemes regisztráltatnunk magunkat olyan adatbázisokban, 
melyek partnerkeresésre alkalmasak. 
A leendő partner-szervezetet meg kell győzni az együttműködés előnyeiről, annak 
fontosságáról; érvelhetünk a gazdaságosság terén nyerhető eredményekkel, a szakmai haszon 
bemutatásával vagy korábbi projekttapasztalatok, referenciák bemutatásával. A partnerség 
alapja egy közös, a szereplők által elfogadott cél; ezekben és az elérésükhöz szükséges 
akciókban minden partnernek egyet kell értenie. A hosszú távú partnerség felépítését 
támogatja, ha megalkotjuk és elfogadjuk részletes tervünket, amely tartalmazza az összes 
szükséges akciót, az azokért felelős partnereket, a szükséges erőforrásokat és az ütemezést.  
 
A partnerek kiválasztása során elsőként a következő kérdésekre kell választ találni: 

• Kinek az érdeke a kitűzött cél elérése és az mivel tud hozzájárulni a megvalósításhoz? 
• Ki rendelkezik a megvalósításhoz szükséges erőforrásokkal és annak érdeke-e a cél 

elérése? 
 

Az előkészítés során pontosan meg kell határozni a feladatokat, valamint az ahhoz szükséges 
szakértelmet és erőforrásokat, így beazonosíthatóak a potenciális partnerek és igényeink 
megfogalmazása a partnerek felé. A partnerség előkészítését a legjobb a jövőben esetlegesen 
felmerülő kérdések megvitatásával kezdeni, mivel ezek tisztázásával megelőzhetjük a későbbi 
félreértéseket és konfliktusokat. Fel kell állítanunk egy kommunikációs rendszert, mely 
segítségével a vitatott problémákat gyorsan és fájdalommentesen oldhatjuk meg.  
Az együttműködés elején meg kell határoznia partnerség kereteit, és mindenképpen érdemes 
és szükségszerű a következő kérdéseket tisztázni:  

• a partnerek jogosultak – e arra, hogy társuljanak a szerveződéshez, 
• a partnerek felelőssége, a partnerek által elvégzendő feladatok, 
• a partnerek által biztosított erőforrások, 
• a partnerek közötti kapcsolatok szervezésének és menedzselésének módja, 
• a partnerek kommunikációs módszerét és a döntéshozatal rendjét, 
•  a kockázatok és előnyök partnerek közti megosztását. 
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A partnerség keretének kialakításakor tekintettel kell lennünk az alábbiakra: 
• A partnerek erőforrásokkal, szakmai képességekkel és tapasztalatokkal támogathatják 

a megvalósítást, de saját motivációik, előfeltételeik és problémáik vannak, amelyeket 
figyelembe kell venni.  

• A partnerséget általában könnyebb olyan szervezettel létrehozni, ahol már létező 
kapcsolataink vannak, ebben az esetben több információval rendelkezhetünk a partner 
motivációiról és munkamódszeriről. 

• Amennyiben az adott területen nincs olyan szervezet, amellyel korábban is 
kapcsolatban álltunk, akkor információt kell gyűjteni a lehetséges partnerekről.  

• A partnerségi viszonyban előfordul, hogy a szereplők anyagi forrásaik, a fejlesztési 
programok megvalósításában való részvételi súlyuk tekintetében nem egyenrangúak.  

• A partnernek pontosan ismernie kell a fejlesztés céljait, ezek hatásait, várható 
következményeit, a tervezett lépéseket. 

 
Miután meghatároztuk, hogy a konkrét cél megvalósítása során milyen partnerekkel 
szeretnénk együttműködni, megkeressük a potenciális partnereket; megvizsgáljuk 
együttműködési készségüket és végül megtörténik a partnerek kiválasztása. 
 
A partnerek kiválasztásakor számos szempont felmerülhet, úgy, mint: 

• ki nyújt kiemelkedő teljesítményt az adott ágazatban/területen; 
• volt-e már együttműködés valamelyik szervezettel korábban, ha igen, akkor mik 

voltak a tapasztalatok; 
• léteznek-e már olyan futó programok vagy projektek, amelyekhez hozzá lehetne 

csatolni sajátunkat, együtt lehet-e működni velük; 
• milyen típusú partnerek jöhetnek számításba, léteznek-e prioritások ezen a téren; 
• 7-8 partnernél több jelentősen növeli az együttműködés nehézségeit; 
• egyenlően terhelhető partnereket válasszunk; 
• a koordinátor rendelkezzen menedzsment és csoportépítési tapasztalattal. 

 
A partnerek közötti együttműködés részletes bizonyítása a pályázati dokumentáció 
összeállításakor is fontos, hiszen a pályázatértékelők a partnerek köréből kapnak információt 
arról, hogy a projekt megvalósulása megfelel - e a partnerség alapelveinek. De nem ez az 
elsődleges szempont; a jól kialakított partnerség megkönnyíti a megvalósítást.  

 

3.6 A projektek operatív tervezése 
 
Az ötletektől a projektig egy tervezési folyamat vezet, amely során alakul ki a projektterv, 
amely alapján a projektgazda a finanszírozásáról felelős döntést hozhat. Amikor eldőlt, hogy 
az adott projektötlet kidolgozásához, tervezéséhez erőforrásokat rendel a szervezet, érdemes 
kalkulálni a tervek elkészítésének költségével, illetve a munkafolyamatok felosztásával, 
szakaszolásával is. A projekttervezés folyamata rendszeres visszacsatolásokat igényel; ha a 
tervezés folyamán akadályba ütközünk, akkor vissza kell térni a korábbi fázisokhoz és a 
megfelelő módosításokat végre kell hajtani.  
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Ütemtervezés, időtervezés 
 
Az ütemtervezés a projektelemek, feladatok időbeli ütemezésének, esedékességének 
tervezése, előzetes meghatározása. A benyújtandó pályázatunk melléklete, amelyet a kötelező 
forma szerint kell elkészíteni.  
Az ütemtervet meghatározó tényezők: 

• Az egyes feladatok időigénye 
• A feladatok egymásra épülése 
• Az időzítés fizikai feltételei 
• Az erőforrások rendelkezésre állása 
• Költséghatékonyság. 

 
Az időtervezés célja: 

• A projekt átfutási idejének meghatározása 
• A részfeladatok, tevékenységek kezdési és befejezési időpontjának kiszámítása 
• Az események bekövetkezési időpontjának előrejelzése 
• Az átfutási időt közvetlenül befolyásoló részfeladatok meghatározása 
• A legkorábbi és legkésőbbi időpontok meghatározása a nem-kritikus 

tevékenységeknél. 
 
Az időtervezés segíti a jelentősebb ingadozások elsimítását és a nagyobb szünetek, rések 
kiszűrését a tevékenységek végrehajtása során. 
 
Az ütemterv elkészítésének folyamata: 

• A célok eléréséhez szükséges tevékenységek beazonosítása 
• A kulcsfeladatok és az azokon belüli részfeladatok megjelölése 
• A tevékenységek időbeli és logikai összefüggésének vázolása 
• A projektszakaszok és a munkafázisok kijelölése 
• Az egyes tevékenységek szükséges időtartama 
• Az egyes tevékenységekhez szükséges szakértelem 
• Az adott feladatért felelős személy kijelölése 

 
 
A cselekvési és ütemterv táblázatában konkrét dátumokat kell feltüntetni. Ahogy említettük 
már, a tervezés során figyelembe kell venni a támogatási szerződés megkötésének várható 
időpontját is, amely a pályázat befogadásától számított több hónap is lehet. A tervezetbe 
érdemes tartalék időkeretet beépíteni.  
 
A cselekvési- és ütemtervben megfelelő részletességgel ki kell térni az egyes tevékenységek 
előkészítésére és megvalósítására. A cselekvési- és ütemtervet az alábbi minta szerint kell 
elkészíteni: 

• A tevékenység sorszáma 
• Tevékenység 
• A tevékenység tartalmának részletes ismertetése 
• Tevékenység eredménye 
• Megvalósításért felelős szervezet 
• Megvalósítás kezdete (év, hónap) 
• Megvalósítás vége (év, hónap) 
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A cselekvési és ütemtervben foglalt tevékenységek szakaszokban történő összegzése a 
mérföldkövek megjelölésével történik, ahol fel kell sorolni a projekt megvalósításának 
ütemeit, és azt, hogy mikorra kívánjuk elérni azokat. Ezek a mérföldkövek a projekt 
megvalósításának főbb ellenőrzési pontjai is egyben. 
 
A logikai háló és a kritikus utak módszere 
 
Az időtervezés egyik továbbfejlesztett változata a logikai háló módszere, amely a komplex 
feladatok elemi feladategységekre bontásával kezdődik, majd ezt követi azok logikai 
kapcsolatának (követő, megelőző, párhuzamos kapcsolat) és időtartamának megállapítása.  
 
A logikai háló alkalmas a költségek és a munkaerő szükséglet meghatározására és 
alkalmazása az alábbi előnyökkel jár: 

• teljes tevékenység jól átlátható és ezáltal kezelhetőbb, 
• elősegíti a koordinációt, 
• a felelősségi viszonyok tisztázottak, 
• a megvalósítás nyomon követhető, ellenőrizhető. 

 
A logikai háló megrajzolását általában az úgynevezett kritikus út meghatározására követi. 
 
A következő példában adott egy projekt, amely A, B, C, D, E, F, G, H, I tevékenységekből áll, 
és ismeretes az egyes tevékenységek időigénye is, valamint a tevékenységek sorrendje és a 
köztük lévő kapcsolatokat. Az adatokat a következő táblázat tartalmazza: 

Tevékenységek Idő (hónap) Közvetlen megelőző tevékenység 
A tevékenység  1 Nincs megelőző tevékenység 
B tevékenység 4 A 
C tevékenység 3 A 
D tevékenység 6 B, C 
E tevékenység 5 C 
F tevékenység 3 C 
G tevékenység 7 E 
H tevékenység 5 E,F 
I tevékenység 4 D, G, H 

 
A hálóban a nyilak az egyes tevékenységek közti kapcsolatokat jelzik, a körök, a háló 
csomópontjai reprezentálják az egyes tevékenységeket.  
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Melyik útvonal lesz a kritikus útvonal? Ennek megállapítására gondoljuk végig a 
következőket. A kezdettől (A) a projekt végéig (I) bejárható útvonalak a következők: 

• ABDI: 3+4+6+4= 17 hónap 
• ACDI:3+3+6+4= 16 hónap 
• ACEGI:3+3+5+7+4= 22 hónap 
• ACEHI:3+3+5+5+4= 20 hónap 
• ACFHI:3+3+3+5+4= 18 hónap 

 
A kritikus út a példánkban az ACEGI, tehát az összes tevékenység biztonságos 
lebonyolításához 22 hónap szükséges. 
 
A Gannt- diagram  
 
A Gannt – diagramm az ütemtervezés egyik legkedveltebb és legelterjedtebb módszertani 
eszköze; a projekt időtervében foglalt tevékenységeket egy-egy sorral jeleníti meg a tervben, 
úgy, hogy a sorok hossza arányos a kérdéses tevékenység teljesítési idejével. 
 
Elkészítésének négy lépése a következő:  

• A tevékenységek definiálása 
• A tevékenységek logikai sorrendjének, egymásra épülésének meghatározása 
• A tevékenységek időtartamának meghatározása 
• A Gantt-diagram összeállítása 

 
A tevékenységek egymás alatti helyzete időbeliséget jelez; ami utal arra is, hogy: 

• ha az előző tevékenységet nem kell befejezni ahhoz, hogy a következő megkezdhető 
legyen: átfedéses szekvenciálás  

• ha késleltetést jelez negatív átfedésről beszélhetünk. 
 
A függőségi nyilak segítségével a függőségi kapcsolat is megjeleníthető. A diagram 
segítségével jól nyomon követhető a projekt haladása, de bonyolult, számos tevékenységből 
álló és sok logikai kapcsolatot tartalmazó projektek esetében már átláthatatlanná válik az ábra. 
 

A, 3 

B, 4 

C, 3

D, 6 

E, 5 

I, 4 

H, 5

G, 7 

F, 3
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A humán erőforrás tervezése 
 
Korunk gazdaságának legfontosabb termelési tényezője az emberi erőforrás lett, melynek 
szerepe különösen fontos a projektmegvalósítás folyamán.  
A humánerőforrás-tervezés egyik lényeges eleme a projekt egyes feladatai által megszabott 
követelményeknek megfelelően a megvalósításban részt vevő szakértők kiválasztása. A 
projektcsapat kialakításánál figyelni kell arra, hogy a projektben felmerülő összes kérdésnek 
legyen szakértője, felelőse és minden feladatnak annyi felelőse legyen, amennyi feltétlenül 
szükséges a feladat ellátásához. Figyelni kell arra, hogy a kiválasztott személyeknek magas 
szintű szakmai tudással, problémamegoldó készséggel kell rendelkezniük, célorientáltnak és 
magabiztosnak kell lenniük. Érdemes csapatépítő tréninget tartani, hogy olyan környezetet 
alakítsunk ki, amely motiválja a tagokat és akik ezáltal hatékony munkát tudnak végezni. 
 
A humán kapacitás tervezésekor sem téveszthetjük szem elől, hogy az időterv és a 
tervezéshez felhasznált erőforrások között szoros kapcsolat áll fenn. A tervezéshez érdemes 
egy összetett táblázatot készíteni, mely három részből áll: 

• Az első rész a feladat megnevezése, melynek első oszlopában a projekt elemek, vagyis 
a projekt nagyobb részegségei kerülnek felsorolásra. Ezt követi egy második konkrét 
tevékenységek oszlop, ahol a projekt elemek részfeladatokra bontása található. 

• A második rész a feladatterv, amely az első oszlopában minden egyes tevékenységhez 
kijelöli a felelős személyt. Ez a rész tartalmazza a feladatok időbeli ütemezését 
egyfajta egyszerűsített Gantt-diagram formájában. A táblázatrész utolsó oszlopa az 
output illetve teljesítési mutatók, ahol az adott tevékenység elvárt eredménye kerül 
feltüntetésre. 

• A harmadik rész az erőforrás-terv, ahol az oszlopokban a szakértők szerepelnek, a 
táblázatban pedig azt rögzítik, hogy az adott szakértő hány szakértői napot fordít az 
adott tevékenység ellátására. Végül az utolsó két oszlop a tevékenység sikeres 
elvégzéséhez szükséges egyéb input / költség megnevezését és költségét (e Ft-ban) 
tartalmazza. 

 
A pénzügyi tervezés 
 
Mind a projektek tervezésénél, mind azok megvalósítása során fontos szerepet játszik a 
pénzügyi elemzés, annak módszertani háttere, a pénzügyi költség-haszon elemzés technikái és 
a pénzügyi megvalósíthatóság, fenntarthatóság mérésének különböző módjai.  
A projektek pénzügyi elemzése három területre terjedhet ki: pénzforgalom (cash flow), 
jövedelmezőség és az érintett szervezet pénzügyi teljesítményének vizsgálatára. 
 
A Cash Flow kimutatás – pénzáramlás kimutatás – a projekt pénzügyi helyzetéről, azaz a 
hozzáférhető jövedelemről, a projekt várható hozamáról ad információt. A cash flow elemzés 
területei, kérdéskörei: 

• Meg kell becsülni a projekt teljes futamideje alatt várható összes bevétel, összes 
beruházás és rendszeres jellegű költség nagyságát, azaz számba kell venni az összes 
lehetséges pénz be- illetve kiáramlást. 

• A bevételek függenek a használati díjaktól, költségektől; ezek változásával számolni 
kell.  

• Szükséges egy finanszírozási terv készítése, amely megmutatja, hogy a beruházások 
finanszírozása milyen módon történik; részletezni kell az adósságszolgálat ütemezését 
is, amely a visszafizetendő törlesztések és kamatok összege. 
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• A likviditási elemzés készítése; a stabil likviditási pozíció feltételezi, hogy elégséges 
pénzeszközök állnak rendelkezésre a működéshez szükséges költségek és az 
adósságterhek kifizetésére. A likviditási elemzés része a pénzügyi fenntarthatóság 
vizsgálata, amely rámutat arra, hogy a projekt tevékenységeinek folytatásához szükséges 
pénzforrások biztosítottak a támogatás megszűnése után. A likviditás vizsgálatához 
pénzforgalmi kimutatást kell készíteni. 

 
A finanszírozási terv a beruházások fedezéséhez szükséges forrásokkal foglalkozik, a projekt 
futamideje alatt várható beruházásokat tekinti át. Ez meghatározza a finanszírozási igényt, 
vagyis azt, hogy a beruházás költségigényével kalkulálva mikor és mennyi pénzre van 
szükség. Az alapkérdés, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges források vagy sem; azt, 
hogy honnan lehet pénzhez jutni.  
A kedvezményezetteknek a pályázati forrásokból megvalósított projektek esetében a 
finanszírozással kapcsolatosan számos feladattal kell számolniuk: 

• Az önerő biztosítása; 
• A projekt likviditás biztosítása, teljes számlaérték kiegyenlítése a támogatás utólagos 

folyósításáig; 
• A projekt előkészítés, és lebonyolítás kapcsolódó, de nem támogatott költségeinek 

biztosítása; 
• A felmerülő költségek és az önerő ÁFA terhének átmeneti, vagy végleges megfizetése. 

 
A Strukturális Alapok támogatásai többségében utófinanszírozásos rendszerűek, így 
átmenetileg az aktuális projektszámla teljes értéke a kedvezményezett rendelkezésére kell 
álljon. A külső források bevonása szempontjából a felmerülő igények két csoportba 
tagozódnak: 

• A végleges költségek: önerő; kedvezményezetett terhelő egyéb (nem támogatott) 
költségek;az önerő és az egyéb költségek vissza nem téríthető ÁFA terhei. 

• Az átmeneti költségek: a projekt számlák teljes értékének kifizetése; felmerülő 
költségek és önerő visszatéríthető ÁFA terhei. 

 
A projektfinanszírozás forrásai lehetnek a (saját) tőke, a kölcsön, vagy hitel, illetve az 
adományok, támogatások, azaz: 

• Saját források; 
• Külső források: Hitelek, amelyek lehetnek rövid lejáratú, éven belüli hitelek amelyek a 

(visszaigényelhető) ÁFA és támogatás megelőlegezését biztosíthatják vagy lehetnek 
éven túli beruházási hitelek, amelyeket az önerő és egyéb nem támogatott költségekre 
fordíthatunk; Kötvények éven túli lejárattal, szintén az önerő és egyéb nem támogatott 
költségek finanszírozására. 

• Vállalkozói források bevonása. 
 
A likviditás azt vizsgálja, hogy van-e elég pénz ahhoz, hogy fedezzük a kötelezettségeinket, 
azaz, hogy: 

• mekkora lesz a teljes kiadás, 
• mennyi pénz maradt meg az előző évről, 
• mennyi lesz az összes bevétel, 
• a megtakarítások és bevételek összege eléri –e a kiadások összegét. 

 
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához projekt teljes pénzforgalmi kimutatását, tehát a 
teljes projekt Cash Flow- ját veszik alapul. 



36 
 

Az összes pénzbeáramlásnak nem kell meghaladnia az összes pénzkiáramlást minden egyes 
évben, mivel az esetleges hiány fedezhető az előző években megmaradt illetve keletkezett 
pénztöbbletből. Ha azonban a halmozott pénzforgalomi egyenlege negatív, az forráshiányra 
utal, amelyre megoldást kell találni, például: 

• a beruházások csökkentése;  
• a rendszeres jellegű költségek csökkentése, a hatékonyság javítása; 
• az erőforrások hatékonyabb felhasználása; 
• a bevételek növelése magasabb árak, nagyobb értékesítési volumen elérésével; 
• olcsóbb finanszírozási források keresése vagy a kondíciók újratárgyalása. 

 
A projekt fenntarthatóságának kérdése is a likviditási elemzés témakörébe tartozik. A 
likviditási szabály értelmében a pénzforgalom egyenlege sohasem lehet negatív, amely 
követelmény a támogatás megszűnését követő időszakra is vonatkozik. 
 
A jövedelmezőségi elemzés a beruházások hozamát, vagyis a pénzügyi hatékonyságot vizsgálja, 
azaz hogy a nettó bevétel fedezi-e a kezdeti beruházás költségeit. A jövedelmezőség mérésének 
leggyakrabban alkalmazott módszere a pénzügyi költség-haszon elemzés. 
 
A költség-haszon elemzések megfelelő módszert kínálnak a pénzügyi elemzésekhez, és 
felhasználhatóak egy projekt „értékének”, elfogadhatóságának megállapításához. Figyelembe 
veszi azt, hogy minden egy adott környezetben zajlik, így például a piacokat és az árakat a 
környezet alapvető részeként kezeli. A költség- haszon elemzés egy egyszerű eszköz, amely 
objektív módon biztosítja a döntéshozatali eljárás minimális konzisztenciáját. Számol azzal, 
hogy egy projekt hatásai eltérőek lehetnek, és hogy minden hatást figyelembe kell venni a 
modellben.  
 
A jövedelmezőség elemzése során a pénz időértékét figyelembe vevő diszkontált cash flow 
módszereket alkalmazhatunk, amelyek a projekt egyes pénzáramlásainak esedékességét is 
figyelembe veszik a megtérülés kalkulációja során.  
 
A Diszkontált Cash Flow a befektetések közötti választáshoz és az értékeléshez ad támpontot; 
a projekt teljes élettartama alatt figyelembe veszi a pénzáramlás- összegeket és az időbeli 
esedékességeket is. Tehát nem hagyja figyelmen kívül azt, hogy a pénznek az időértékével is 
számolnunk kell. A pénz időértéke azt jelenti, hogy ugyanannak az összegnek különböző az 
értéke ma és a jövőben, amely különbözőség több tényező együttes következménye: ezek az 
infláció, kockázat, „opportunity cost”. Mielőtt a beruházásról döntés születik, a jelenben 
felmerülő költségeket és a jövőbeli hozamokat közvetlenül összehasonlíthatóvá kell tenni, 
tehát azonos időpontbeli pénzre kell átszámítani.  
 
DCF alapú eszközértékelés alapfogalmai a következők:  

• PV – jelenérték: kifejezi, hogy mennyit ér ma egy jövőben várható pénzbevétel. 

Számítása kamatos kamat számítással történik: PV= ∑
+

ti)(1
t

C
,ahol C az adott t. év 

bevétele, i a kamatlábFV - jövőbeli érték: megmutatja, hogy mennyit ér a jövőben a ma 
tapasztalható pénzbevétel.  
Számítása diszkontálással történik: FVt = PV0(1+i)t 

• NPV - nettó jelenérték: a várható nettó hozam diszkontált összegének (a 
jelenértékének) és a befektetett összegek különbsége.  
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Számítása: NPV= ∑
=

+

n

t

t

t

k

A

0 )1(
, ahol At a cash flow értéke a t. időpontban, amely lehet 

negatív, vagy pozitív attól függően, hogy pénz ki, vagy beáramlásról van –e szó. Az n 
a beruházási periódus utolsó, pénzmozgással járó időpontja, a k pedig az elvárt 
hozamot jelzi. 

 
A DCF módszerrel elsőként meghatározzuk a pénzáramlások diszkontált értékét a megfelelő 
diszkontrátával; amennyiben az NPV pozitív, (vagy nem negatív) akkor a befektetés hozama 
nagyobb, mint a költsége, így érdemes azt megvalósítani, különben nem. 

• A jövedelmezőségi index (PI): a (nettó jelenérték- befektetett összeg) és a befektetett 

összeg hányadosa, számítása: PI=
0

1 )1(
A

k

An

t

t

t∑
=

+
, és a beruházási javaslat elfogadható, ha 

a jövedelmezőségi index egynél nem kisebb. 
Az érzékenységvizsgálat annak a vizsgálatát jelenti, hogy a projekt valamely paraméterének 
bizonyos mértékű változása hogyan befolyásolja a költség-haszon elemzést. Ebben az 
értelemben kritikus változónak tekinthetjük azt, amelynek egy százalékos eltérése egy 
százalékos vagy annál nagyobb változást okoz a projekt nettó jelenértékében vagy belső 
megtérülési rátájában. A módszer lehetőséget ad arra is, hogy kimutatassuk azt, hogy a 
különböző változók egyidejű változása hogyan hat ki a nettó jelenérték alakulására. Ezzel sok 
munkaidőt takaríthatunk meg, ugyanakkor jobban érthető lesz, hogy az egyes változók közötti 
kapcsolat hogyan befolyásolja a projekt működőképességét. A széleskörű elemzés lehetősége 
hasznos az értékelők számára is, mivel lehetőséget ad a különböző alternatívák 
összehasonlítására. 
 
A projekt költségvetése 
 
A projekt tevékenységeinek meghatározása után kell megtervezni az azokhoz szükséges 
fizikai, anyagi és pénzügyi erőforrásokat. A projektköltségvetés kialakítása, valamint a 
költségvetés különböző elemei mellett fontos azt is szükséges megtervezni, hogy az egyes 
kiadások mikor merülnek fel az adott projekt időtartama alatt. Ügyelni kell arra, hogy a 
tervezhető költségek reálisak legyenek abban az esetben is, ha a pályázatot nem a megírás 
évében fogadták el. A Támogatási Szerződés aláírása előtt a változó költségeket módosítani 
kell. 
 
A pályáztató szervezetek meghatározzák a költségkeretet, azaz, hogy mekkora lehet az adott 
eredmény eléréséhez igénybe vehető minimális és maximális támogatási összeg, de ezen kívül 
számos egyéb, kötelezően megvalósítandó tevékenységgel is számolnia kell a pályázónak. 
(pl.: közbeszerzés, disszeminációs tevékenység, könyvvizsgálat).  
 
A pályázat összeállításakor a megvalósítási ütemtervben felsorolt tevékenységekhez a 
megfelelő költségeket kell rendelni. A költségvetésben csak olyan költség szerepelhet, 
amelyhez tevékenység is tartozik. A projekt költségvetésének bírálatakor alapvető szempont, 
hogy az összhangban van-e a megvalósítási ütemtervben felsorolt tevékenységekkel. 
 
Ezt követően meg kell határozni a tevékenységek elvégzéséhez szükséges fizikai, anyagi és 
pénzügyi erőforrásokat. Mivel különböző szempontok szerint kell összevonni és összesíteni a 
költségeket, az erőforrásokat előre meghatározott költségkategóriák szerint célszerű 
felosztani. 
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A költségvetést és kapcsolódó dokumentumait minden esetben az adott pályázati kiírás által 
megadott költségvetési táblázatban kell összeállítani. 
 
Feladatok 
 

• Ismertesse a projekt ciklus menedzsment fogalmát! 
• Ismertesse a projekt ciklus menedzsment előnyeit és alapelveit! 
• Ismertesse a projekt ciklus szakaszait és azok tartalmát! 
• Ismertesse a SWOT elemzés és a STEP analízis lényegét és főbb lépéseit! 
• Készítse el lakóhelyének SWOT elemzését, állítsa fel a probléma- és a célfát! Milyen 

stratégiát javasolna a város vezetésének? 
• Mi az a logikai keretmátrix? Mire használható?  
• Ön szerint milyen szempontokat érdemes követni a partnerség kialakításánál?  
• Mi az ütemtervezés lényege és milyen módszerei vannak?  
• Melyek a költségvetés tervezésének főbb állomásai és milyen szempontok alapján 

tervezhető meg? 
 

 

4. A pályázatírás és a pályázati dokumentáció 

4.1 A pályázatírás lépései 
 
A pályázatíró számára a projekt ciklus menedzsment eszközeinek alkalmazása a pályázati 
kiírások megjelenésével kezdődik. A világos, a megvalósíthatóságra és a fenntarthatóságra 
építő logikai keret felállítása és az azon alapuló feladat-meghatározás után indulhat el a 
részletes projektterv, a megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek, üzleti tervek 
kidolgozása.  
A pályázati munka utolsó fázisában történik az adatlap kitöltése és a teljes dokumentáció 
összeállítása, majd a pályázat beadása. A logframe módszertanra alapuló pályázatírás lépései 
a következők: 
 
A) Identifikáció 
1. A kiírás tanulmányozása 

• pályázhat-e a szervezet? 
• megfelelnek-e a célok? 
• mit kell teljesíteni? 
• milyen nagyságú, mértékű és formájú támogatásra lehet számítani? 
• melyek a támogatható tevékenységek, elfogadható költségek? 

2. A logikai keretmódszer alkalmazása 
• Stratégia meghatározása 
• Logikai keretmátrix felállítása 
• Kockázatok elemzése 
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3. Tevékenységterv készítése 
• feladatmegosztás 
• ütemezés (tevékenységenként, partnerenként, pénzáramlások tervezése) 
• pénzforgalmi terv 

4. Költségvetés kidolgozása 
5. Szervezeti háttér vázolása  

• ki a projektgazda, kik vesznek részt még a megvalósításban 
• az együttműködés keretei 
• döntéshozók, kompetenciák 
• menedzsment, munkaköri feladatok 

 
B) Kidolgozás 
6. Részletes projektterv kidolgozása 
7. Üzleti terv kidolgozása 

• termék, szolgáltatás bemutatása 
• technológia leírása 
• piac lehatárolása és jellemzése 
• piaci stratégia vázolása 
• szervezeti háttér 
• gazdasági számítások 

 
C) Formába öntés 
8. Adatlap kitöltése 
9. Pályázati dokumentáció összeállítása 
10. Önellenőrzés 
 
A pályázati formanyomtatvány mellett minden pályázati kiírás kelléke a konkrét pályázati 
felhívás, a szükséges mellékleteket tartalmazó lista és a pályázati útmutató, melynek célja, 
hogy segítséget nyújtson a pályázók számára a pályázati formanyomtatványban 
megfogalmazott kérdések értelmezéséhez, a formanyomtatvány kitöltéséhez és a teljes 
pályázati anyag összeállításához. 
Ebben a fejezetben megismerkedhetünk tehát a pályázati dokumentáció elemeivel. 
 

4.2 A pályázati dokumentáció 
 
A pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókat a pályázati felhívás és a pályázati útmutató 
tartalmazza. Ez általában két külön dokumentum, de olyan pályázattal is találkozhatunk, 
amely esetében egy ilyen iránymutató dokumentum születik.  
A pályázati felhívás a pályázati útmutató jóval rövidebb változata, amely támpontot adhat 
ahhoz, hogy első körben megfelelünk e a pályázati felhívásnak és összhangban áll e a kiírás a 
szervezet céljaival. Azonban, amennyiben ténylegesen be szeretnénk nyújtani a 
pályázatunkat, akkor mindenképpen a pályázati útmutató és kapcsolódó mellékletei szerint 
szükséges tervezni és eljárni. 
Minden operatív program, minden pályázati kiírás esetében természetesen azok belső tartalma 
eltérő, azonban a következő információk minden esetben megtalálhatók bennük.  
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Pályázati felhívás tartalma 
• A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás: Alapvető cél, Eljárásrend, Rendelkezésre 

álló forrás  
• Pályázók köre: Jogi forma, Méret 
• Pályázat tartalma: Támogatható tevékenységek köre, Nem támogatható tevékenységek 

köre, Projekt területi szűkítése 
• Pénzügyi feltételek: Támogatás formája, Támogatás mértéke, Támogatás összege 
• Kiválasztási kritériumok  
• Adminisztratív információk: A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

 
A pályázati útmutató tartalma 
 

• A. A támogatás célja és háttere: Alapvető cél és háttér információ, Részcélok, 
Rendelkezésre álló forrás, Támogatható pályázatok várható száma  

• B. Pályázók köre: Jogi forma, Méret, Székhely, Iparág, Típus/karakter, Egyéb kizáró 
okok  

• C. A pályázat tartalma: Támogatható tevékenységek köre és a Kötelezően 
megvalósítandó tevékenységek, beszerzések, Nem támogatható tevékenységek köre, 
Elszámolható költségek köre, Nem elszámolható költségek köre, Illeszkedési előírás, 
Projekt iparági szűkítése, Projekt területi szűkítése, A projekt megkezdése, A projekt 
befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje, Fenntartási kötelezettség, Egyéb 
korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban 

• D. Pénzügyi feltételek: Támogatás formája, Támogatás mértéke, Támogatás összege, 
Az önrész összetétele, Egyéb pénzügyi eszközök, Biztosítékok köre, Előleg igénylése,  
Egyéb feltételek 

• E. Kiválasztási kritériumok: Előzetes monitoring mutatók és elvárt adatszolgáltatás 
• F. Adminisztratív információk: A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése, A 

pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje, A pályázat benyújtásával 
kapcsolatos gyakorlati tudnivalók, A projektkiválasztás folyamatának bemutatása 
(eljárásrend – Érkeztetés, Jogosultság vizsgálata, A jogosultsági hiánypótlás rendje, 
Befogadás, A Támogatói Okirat aláírásának feltételei, A pénzügyi elszámolás, 
finanszírozás folyamata, A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási 
jelentések, Helyszíni szemle és ellenőrzések), Panaszkezelés, Vonatkozó jogszabályok 
listája, Fogalomjegyzék, Csatolandó mellékeltek listája, Pályázati Útmutató 
mellékletei 

 
A pályázati adatlap 
 
A pályázati adatlap pályázatonként eltérő; a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján 
közzétett kitöltőprogramokkal érhető el és csak az ott meghatározott formában nyújtható be, 
az előírt formai és egyén követelményeknek megfelelően. Amennyiben a pályázati adatlapot 
elviekben hiánytalanul sikerült kitölteni, a program egy vonalkódot ad a pályázatnak – 
pályázati adatlapot beadni csak érvényes vonalkóddal lehetséges. Amennyiben módosítunk a 
kitöltőprogramban, akkor arra feltétlenül ügyelni szükséges, hogy a vonalkód megváltozik és 
az egész dokumentációt újra ki kell nyomtatni a szükséges példányszámban. 
 
 
A pályázati adatlapon a következő pontok biztosan megtalálhatók, amelyekre választ kell 
adnia a pályázónak:  



41 
 

 
1. A projekt kapcsolódása a pályázati felhíváshoz 

 
2. A projekt összegző adatai 
2.1. A projekt címe (max. 250 karakter)  
2.2. A projekt megvalósulásának helyszínei  
2.3. A projekt megvalósításának kezdete 
2.4. A projekt megvalósításának befejezése 
2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (ezer Ft)  
2.6. Az igényelt támogatás összege (ezer Ft)  
2.7. A támogatás mértéke (%)  
 
3. A pályázó adatai  
3.1. A pályázó teljes neve:  
3.2. A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns):  
3.3. Gazdálkodási formakód 
3.4. Önkormányzati törzsszám (amennyiben releváns) 
3.5. Adószám (8-1-2 karakter): 
3.6. Bankszámlaszám: 
3.7. Statisztikai szám: 
3.8. Cégbírósági bejegyzés száma/bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány 

száma: 
3.9. Alapítás időpontja (alapító okirat kelte, önkormányzat esetén alakuló ülés időpontja): 
3.10. Minősítési kód 
3.11. Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése 
3.12. Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és megnevezése  
3.14. A pályázó székhelye: 
3.16. A pályázó postacíme  
3.17. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai 
3.18. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai 

 
3.20. Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban) 
3.20.1. Önkormányzatok esetében 

• Sajátos működési bevétele 
• Mérlegfőösszeg 
• Módosított pénzmaradvány 
• Tartalékba helyezhető pénzösszeg 
• Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) 

 
3.20.2. Állami költségvetési intézmények esetében 

• Intézményi költségvetésének fő összege 
• Általános statisztikai állományi létszám (fő) (az előző 12 havi KSH létszámjelentésben 

vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, 
törtszám esetén lefelé kerekítve) 
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3.20.3. Non-profit szervezetek esetében 
• Összes bevétel   
• Adózás előtti eredmény    
• Saját tőke    
• Mérlegfőösszeg   
• Általános statisztikai állományi létszám (fő) (az előző 12 havi KSH létszámjelentésben 

vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, 
törtszám esetén lefelé kerekítve)   

3.21. A pályázatkészítő adatai (amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem 
külső céget bízott meg ezzel) 
 
4. Az elmúlt öt évben állami és közösségi támogatásból megvalósított projektek bemutatása. 
Amennyiben háromnál kevesebb állami és közösségi támogatásból megvalósult projektje volt 
a szervezetnek, akkor három, a szervezet életében jelentős projektet kell bemutatni az elmúlt 
öt évből. 
 
5. A megvalósítás/beszerzésre kerülő eszközök ütemezése 

• A tevékenység/ eszköz sorszáma 
• A tevékenység megnevezése 
• Tevékenység kezdő időpontja 
• Tevékenység záró időpontja 

 
6. A projekt költségvetése 
6.1. Elszámolható költségek  
6.1.1 Elszámolható költségek és tevékenységek 
6.1.2 A támogatható tevékenységek ütemezése 
6.1.3. - Források (ezer Ft, illetve %) 
 
7. A projekt számszerűsíthető eredményei 
8. Ismertetni szükséges, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket 

terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, hogyan fogják 
biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak (jelölje be a 
tervezett tevékenységet) 

9. Nyilatkozatok 
 

5. A projektek megvalósítása 

5.1 A projektek végrehajtása, projektadminisztráció 
 
A pályázók az Értékelő Bizottság döntéséről hivatalos értesítést kapnak. A támogatásban 
részesülő pályázókat az értékelés végeredményétől kezdve Kedvezményezetteknek nevezik. 
A Szerződő Hatóság a Kedvezményezettekkel támogatási szerződést köt a pályázatban vállalt 
tevékenységek végrehajtására. Előfordul, hogy a pályázat elkészítése és a végrehajtás 
megkezdése között sok idő telhet el, ami a feladatok, határidők, esetleg a költségtételek 
változtatását vonja maga után.  
A Kedvezményezett projektje végrehajtása során folyamatosan kapcsolatban áll a programot 
irányító szervezetekkel. A projektvégrehajtás során felmerülő kérdéssel, kéréssel fordulhat a 
Közreműködő Szervezeteken keresztül a programban résztvevő intézményekhez. A kérdések 
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sok területre irányulhatnak; lehetnek akár szakmai, eljárásrendi kérdések vagy 
szerződésmódosítási kérelmek, közbeszerzési dokumentációk, a jelentések, fizetési- vagy 
ÁFA nyilatkozat kérelmek. 
A Kedvezményezett közvetlen kapcsolatot a Közreműködő Szervezettel tart, amely 
gondoskodik a felmerült kérdés és probléma kompetens szervezethez történő eljuttatásáról 
valamint a válasz Kedvezményezett felé történő továbbításáról. Nagyon fontos a 
Közreműködő Szervezet projektmenedzserével történő kapcsolatépítés és kapcsolattartás, 
hiszen a jó személyes kapcsolat elősegítheti, hogy a program során kérdéseinkre gyors választ 
kaphassunk, kérelmeinket gyorsan és pozitívan bírálják el. 
A Közreműködő Szervezet illetve a Szerződő Hatóság a nyertes pályázóval, mint 
Kedvezményezettel először a támogatási szerződés megkötése során lép személyes 
kapcsolatba. A szerződéskötési folyamat során a Kedvezményezett megismerheti a 
programban résztvevő intézményeket, de személyes kapcsolatban elsősorban csak a 
szerződéskötési folyamatot végrehajtó Közreműködő Szervezet képviselőjével áll. 
 
A projektek dokumentálása 
 
A projektek nagy adminisztrációs igényűek, hatalmas mennyiségű elektronikus és papír alapú 
dokumentációval járnak. Kötelező adminisztratív elvárás minden támogatott projektnél a 
féléves, negyedéves szakmai és pénzügyi jelentések benyújtása. Az adminisztrációs rendszer 
felépítését tehát érdemes a jelentések szempontjából megközelíteni, azaz aszerint, hogy mit 
kell benyújtanunk egy-egy jelentéshez. A jelentés törzsanyagának számító 
formadokumentumokat a szerződést kötő hatóság a támogatási szerződés mellékleteiben a 
Kedvezményezettek számára kötelező érvénnyel előírja. A jelentések alátámasztására, 
igazolására számos támogató dokumentumot kell csatolni. 
A projektek valós előrehaladását és partnerségen alapuló megvalósulását bizonyító 
dokumentáció a rendszeres projektértekezletek anyagai, azaz a meghívók, a meghívókhoz 
csatolt előzetes munkaanyagok, a jelenléti ívek és az értekezletekről készített emlékeztetők. 
Ezen dokumentumokat tehát mind digitalizált, mind papír alapon érdemes elkülönítetten 
kezelni, de fontos szempont, hogy a számítógépes tárolási rendszer és a papír alapú rendszer 
megegyezzen egymással. A papír alapú dokumentumok előnye, hogy a további munka során 
egyszerűbb és gyorsabb a kész anyagot elővenni, helyszíni, ellenőrzési célú látogatás esetén a 
szakmai monitoring szakértő számára azonnal bemutatható, de a negyedéves jelentésekhez 
egyébként is csatolni kell. 
A főbb kategóriák a következők lehetnek:  

• A projektmenedzsment során a programirányító intézményekkel való kapcsolattartás 
dokumentumai  

• Az időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi jelentések  
• A munkatervben részletesen meghatározásra került tevékenységek elkülönített 

dokumentumai 
• A beérkezett számlák és kapcsolódó bizonylatok, azok kifizetésére vonatkozó adatok 
• A közbeszerzési pályáztatási tevékenység dokumentumai 
• A kutatási tevékenység, szerzői munka kapcsolódó dokumentumai 

 
A projekt megvalósításának technikai feltételei 
A projektmenedzsmentnek rendelkeznie kell a megfelelő színvonalú és felszereltségű 
irodával, melynek rendelkeznie kell a napi működéshez szükséges irodai eszközökkel, 
felszereléssel, amelyekkel biztosítható a folyamatos, zökkenőmentes munka. Az irodának 
helyet kell biztosítania a projekt menedzser és a projekt adminisztrátor munkaállomásainak, a 
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projekt értekezletek színhelyéül szolgáló tárgyalónak, a projekt dokumentáció elhelyezési és 
tárolási helyeinek. 
Természetesen vannak minimális feltételek a műszaki felszereltség szempontjából is, mint a 
különféle adatbázis kezelő szoftvereket is alkalmazó számítógépek, nyomtató és fénymásoló, 
telefon és fax elérhetőség és internet kapcsolat. 
Érdemes kiépíteni egy belső kommunikációs adatbázist, amely tartalmazza az összes 
szakértőt, konzorciumi tagot, külső támogató partnert, az egyes szervezetek kapcsolattartóit és 
azok részletes elérhetőségi koordinátáit (telefon, fax, mobil, e-mail, postacím), valamint egy 
külső kommunikációs adatbázist a programot irányító intézmények adatainak 
nyilvántartására. 
 
A projektjeik végrehajtása során kötelező adminisztratív elvárások 

• Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek: A projekt megkezdésekor el 
kell készíteni a közbeszerzési tervet, figyelembe véve a közbeszerzési törvény 
előírásait, továbbá szem előtt tartva, hogy a beszerzésre kerülő eszközöknél nem elég 
az egy soron tervezett összegekkel számolni, mert a projekteknél is érvényes az 
összevont közbeszerzés elve, mely szerint az egynemű eszközöket illetve 
szolgáltatásokat össze kell vonni és egy eljárás keretében beszerezni. 
A tervet a Közreműködő Szervezeten keresztül kell eljuttatni a Szerződő Hatósághoz, 
amely jóváhagyja azt.  

• A szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség: az időszakra vonatkozó jelentések 
elkészítése a projektmenedzsment egyik legnehezebb feladata, így ezen területet, a 
kapcsolódó feladatokat és lehetséges problémákat a fejezetben részletesen 
megismerhetjük.  

• Támogatási szerződés módosításával kapcsolatos kötelezettségek. 
 
Kockázatkezelés, kockázatelemzés a projektvégrehajtás során 
A projektvégrehajtás során azt kell meghatározni, hogy milyen módon kívánjuk az adott 
kockázati tényező bekövetkezésének valószínűségét vagy hatását csökkenteni. 
Az, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a kockázat bekövetkezésének valószínűségét és ha 
bekövetkezik a kockázati esemény, hogyan tudjuk a negatív hatásokat minimalizálni, együtt 
alkotja a kontroll környezetet. 
Nem minden kockázati tényezőt szükségszerű megszüntetni; ha annak a kezelésének, 
megszüntetésének költsége nem áll arányban a kockázati esemény súlyával, úgy érdemesebb 
lehet a kockázatviselés mellett dönteni. 
A megvalósítás során jelentkező tipikus, átfogó kockázati tényezők lehetnek:  

• Nem megfelelő a pénzügyi ütemezés; a kifizetések ütemezésének csúszása általában 
elég nagy valószínűséggel bekövetkezik; ezt nehezen tudjuk megakadályozni, de 
hatással lehetünk az esemény hatására például banki hitelkeret biztosításával, 
pénzügyi tartalék képzésével. 

• A beszállítói teljesítések rendszeres késése, amely kockázati tényezőnek a 
bekövetkezési valószínűségét és hatásait a beszállítókkal kötött szigorú szerződésekkel  
lehet csökkenteni, 

• A közbeszerzési eljárások lefolytatása 
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5.2 Jelentések, beszámolók készítése 
 
A kifizetés igényléséhez mindig előrehaladási jelentés benyújtása szükséges, amely lehet PEJ 
(Projekt előrehaladási jelentés), vagy lehet EPEJ (Egyszerűsített projekt előrehaladási 
jelentés)  

• PEJ: A teljes projekt-előrehaladási jelentés: A PEJ kötelezően elkészítendő fizikai 
előrehaladás nyomon követését biztosítja, benyújtásának időpontjai rögzítettek. A 
számlák, számlaösszesítők, bizonylatok, bankszámlakivonatok, azaz a pénzügyi 
teljesítést igazoló dokumentumok másolatán kívül a fizikai teljesítést alátámasztó 
iratokat is mellékelni szükséges.  

• EPEJ: Az egyszerűsített projekt-előrehaladási jelentés: Az EPEJ a kötelező 
beszámolások között a projektgazda saját kezdeményezése alapján történő kifizetés 
igénylés, melyhez nem szükséges a fizikai teljesítés bizonyítása, hanem csak a 
pénzügyi teljesítést alátámasztó, fentiekben említett dokumentumok beküldése 
szükséges.  

 
Ahhoz, hogy a szakmai és pénzügyi jelentés gyorsan és lehetőleg minél jobb színvonalon 
készüljön el, a szakértők, a projektmenedzser és a pénzügyi szakértő(k) szoros 
együttműködése szükséges. A megfelelően működtetett projektadminisztráció, a jól felállított 
és napi szinten frissített adatbázisok segítségével elősegíthető a színvonalas és teljes körű 
jelentések készítése. A jelentéseknek egyszerre több feltételt kell teljesíteniük: 

• megfelelő mennyiségű és minőségű adattal, információval kell szolgálniuk, melyből a 
monitoring szervezet és a program-irányító intézmények pontos képet kaphatnak a 
projekt előrehaladásáról, 

• csak olyan adatokat tartalmazzanak, amelyek valóban szükségesek a projekt 
értékeléséhez, 

• egyszerű, logikus és követhető szerkezetűeknek kell lenniük az ellenőrizhetőség 
szempontjából. 

A szakmai jelentés alapvetően szöveges beszámoló, mely az elvégzett tevékenységeket 
mutatja be. A jelentéssel szemben elvárt kritériumok: 

• jól strukturált, pontosan részletezett, de nem bonyolult szerkezetű, 
• tartalomjegyzékkel ellátott, 
• fejezetekre és alcímekre tagolt, 
• pontosan meghatározott melléklet felsorolás. 

A szakmai jelentés kötelező formátumát a támogatási szerződés tartalmazza. A jelentést a 
projektmenedzser állítja össze, de az egyes tevékenységek rövid összefoglalóját a felelős 
szakértők írják meg. A dokumentum tartalmazza az összes elvégzett tevékenységet, az 
elkövetkezendő időszak feladatait, valamint a cselekvési és ütemtervtől való eltérés esetén az 
eltérések indokait, a problémák kezelésének módját. A jelentés mellékletei közé tartoznak a 
projekt értekezletek dokumentációi és a szakmai tevékenységek során keletkezett, a 
munkatervben már felsorolt outputok. 
 

5.3 A monitoring, ellenőrzés és értékelés 
 
A monitoring a program tervezése során meghatározott, az előzetesen kitűzött célok 
teljesülésének, a megvalósulás folyamatos nyomon követésére, a célok számszerűsítésére 
szolgál. A monitoring során a korábban meghatározott mutatószámok aktuális értékeit a 
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program végrehajtói folyamatosan gyűjtik és elemezik, lehetőséget biztosítva ezzel mind a 
programmenedzser, mind a strukturális alapokat kezelő intézmények számára. Ezzel 
rendszeresen jelzést kaphatnak a program, illetve annak egyes részei aktuális állásáról. 
A monitoringot értelmezhetjük mint rendszert: a vizsgált adattartalom, az indikátorrendszer, a 
beszámolási kötelezettségek és az információáramlás rendszereként. Értelmezhetjük a 
monitoringot mint folyamatot is, amely magában foglalja az adatok folyamatos gyűjtését, 
feldolgozását és átadását, majd elemzését, ez alapján a végrehajtási rendszer módosítására tett 
javaslatok kialakítását, és végül a döntéshozatalt. 
A fejlesztési tevékenységek életciklusában a monitoringnak, értékelésnek és ellenőrzésnek 
elkülöníthető szerepe és funkciója van alapvető jellemzőik és céljaik szerint: 

• A monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapszik, aminek a segítségével a 
menedzsment, a döntéshozók vizsgálhatják a tevékenység előrehaladását a kitűzött 
célok viszonylatában. 

• Az ellenőrzés a folyamatok, tevékenységek állandó felülvizsgálatát jelenti, célja a 
szabálytalanságok, csalások, visszaélések kiszűrése. 

• Az értékelés a projekt egészének áttekintése, célja a tevékenység hatásának vizsgálata 
a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában. 

 
A monitoring tehát a projekt tervezése során meghatározott tevékenységek elvégzésének, 
célok teljesülésének, a projekt megvalósulásának folyamatos nyomon követése. A Strukturális 
Alapok projektjeinek logframe-alapú tervezési fázisában ezt készítik elő, mikor az egyes 
projektekhez outputok, eredmények és hatások szintjén is célokat fogalmaznak meg, 
amelyekhez számszerűsített indikátort rendelnek. A kiindulási és a célérték meghatározásával 
a számszerűsített célok, monitoring indikátorok nélkül egy projektterv nem tekinthető 
teljesnek.  
Az adatgyűjtési, megfigyelési tevékenység azáltal válik monitoringgá, hogy a rendelkezésre 
álló információ hasznosul a menedzsment döntések előkészítésében, meghozatalában, vagyis 
ha döntéstámogató menedzsmentrendszerként alkalmazzák. 
 
Az ellenőrzés feladata, hogy a projektvégrehajtás során biztosítsa a jogszabályoknak, 
előírásoknak és más kötelezettségeknek való megfelelést és ezáltal kizárja és megelőzze a 
visszaéléseket, a csalásokat, szabálytalanságokat. A szabályoknak, előírásoknak való 
megfelelés alapvetően a projektmenedzser felelőssége, de az ellenőrzésére számos külső 
intézmény jogosult. 
Az ellenőrzés lehet akár pénzügyi, (elszámolási, bizonylatolási, stb.) ellenőrzés, de a 
személyekre, a döntéshozatalra, a hatáskörök megfelelő vonatkozó vizsgálat is. Az ellenőrzés 
folyamatosan vizsgálja, hogy megfelel – e a projekt saját belső szabályrendszerének és a hazai 
és közösségi jogszabályok alkotta külső szabályrendszernek. 
Az ellenőrzések, úgy, mint a monitoring a végrehajtáshoz közvetlenül kapcsolódó, operatív 
jellegű feladatok, amelyek folyamatosan zajlanak, és végigkísérik a megvalósítás egészét.  
 
Az értékelés célja a program, projekt egészének megítélése; a fejlesztési tevékenységet annak 
célkitűzéseivel, menedzsmentjével, eredményeivel és hatásaival együtt egységes egészként 
kezeli. Az értékelés alapvető kérdése, hogy hogyan ítélhető meg a projekt a megoldani kívánt 
társadalmi–gazdasági probléma vonatkozásában. 
Az értékelésnek a relevancia, az eredményesség és a hatékonyság kérdéseire kell választ 
adnia. A relevancia esetében arra kell rávilágítania, hogy az egyes projektek célja lényeges -e, 
releváns-e a megoldani kívánt probléma szempontjából, orvosolja-e azt, illetve hogyan alakul 
ez a relevancia a problémához kapcsolódó más célokkal, vagy más problémákkal való 
összehasonlításban. Az eredményesség arra keresi a választ, hogy sikerül-e, illetve milyen 
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mértékben sikerül elérni a kitűzött célokat, míg a hatékonyság azt vizsgálja, hogy milyen 
áron, vagyis milyen ráfordításokkal, erőforrásokkal sikerül e célokat elérnem. 
Az értékelés további jellemzője, hogy képes a projektet és a környezetét együttesen elemezni, 
lehetősége van a kitekintésre, a projekt értelmezésére és elemzésére a társadalmi-gazdasági 
környezet viszonylatában.  
Az előzetes értékelés becsüli meg a projekt megvalósulása következtében várható hatásokat, 
és az utólagos értékelés elemzi a tényleges hatásokat. 
A fejezetben bemutatott három tevékenység közül az ellenőrzés fogja át a legszűkebb 
spektrumot: az inputoktól a tevékenységeken át az outputokig terjed a vizsgálódási köre; az 
ellenőrzés vizsgálja, hogy a vonatkozó előírásoknak, szabályoknak megfelelően jártunk el, 
gondoskodik a különféle csalások, szabálytalanságok megelőzéséről, illetve felderítéséről.  
Nem tartozik azonban az ellenőrzés körébe a hatásmechanizmus további állomásainak 
vizsgálata: annak felmérése, hogy az outputok valóban kiváltották azokat az eredményeket, 
majd hatásokat, amelyeket beterveztünk ez egyes projektek esetében. 
Az értékelés nem folytonos, hanem inkább pontszerű tevékenységként jelentkezik a projektek 
életciklusában: amikor elkészült a projektterv, tehát a végrehajtást megelőző, illetve a 
tevékenységek lezárulását követő utóértékelésként jelenik meg.  
 
Feladatok 
 

• Melyek a pályázatírás főbb lépései és kérdéskörei? 
• Milyen beszámolókat kell elkészíteni a projekt megvalósításának ideje alatt? 
• Milyen főbb kockázatok jelentkezhetnek a projekt megvalósításának ideje alatt? 
• Mi a monitoring, az ellenőrzés és az értékelés főbb feladata? 
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12) FORMAN B.: Regionális politika az Európai Unióban. VÁTI, Budapest, 2000. 
13) GÖRÖG M.: Általános projekt-menedzsment. Aula, 2001. 
14) GYULAVÁRI T. (szerk.): Egyenlő esélyek és jogharmonizáció, Budapest, MüM-ISM., 

1997. 
15) HORVÁTH Gy.: Decentralizáció, partnerség, regionalizmus, Az európai 

térstruktúrákhoz kapcsolódás feladatai Magyarországon II. Comitatus 1997. március-
április. 

16) HORVÁTH Gy.: Európai regionális politika (Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó 
1998.) 

17) KENGYEL Á., PALÁNKAI T.: Az európai integráció gazdaságtana. Aula, Budapest, 
2004. 

18) KENGYEL Á.: Az európai integráció regionális politikája. Aula, Budapest, 2003 

19) KÉZY B., RÓKA L. (2003): Projekt 2002, Egységes módszertani kézikönyv, 
MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda - DHV . ENyFT . HBMVA, Nyíregyháza, 
2003. 

20) Környezetünk 2010-ben: A mi jövőnk, a mi választásunk, Az EU Hatodik 
Környezetvédelmi Akcióprogramja, 2001-2010. 

21) LÁSZLÓ Cs.: Tépett vitorlák . Az államháztartásról közgazdasági és jogi szempontból. 
Aula Kiadó, Budapest, 1994. 

22) NÉMETH J (szerk.): Kistérségi közigazgatási modellek és fejlődési minták (Magyar 
Közigazgatási Intézet, Bp. 2004.) 
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23) PÉTERI G.: Önkormányzati gazdálkodás . Új lehetőségek, gyakorlati módszerek. Helyi 
önkormányzati know-how program. .Helyi demokrácia és újítások. Alapítvány, 
Budapest, 1995. 

24) Phare Twinning 2002: Az esélyegyenlőség integrálása a programozási 
dokumentumokba. 

25) RECHNITZER J.: A területi stratégiák. (Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó 1998.) 
26) SZIGETI E. (szerk.): Az önkormányzati közigazgatás az EU-csatlakozás tükrében 

(Magyar Közigazgatási Intézet, Bp. 2004.) 
27) SZIGETI E. (szerk.): GKI Gazdaságkutató Intézet: Önkormányzati várakozások (2003. 

II. félév), MKI, 2004. 
28) Területfejlesztési szakpolitika tapasztalatai az európai országokban. Váti, Magyar 

Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság, 2003. március 
29) TÓT É.: Disszemináció – gyakorlat és lehetőségek a Leonardo projektekben, Tempus 

Közalapítvány, 2002. 
30) TÓT É.: Útmutató a disszemináció hatékonyabbá tételéhez, Tempus Közalapítvány, 

2003. 
31) VERCSEG I.: Közösség . Eszme és valóság. Parola füzetek, Budapest 1993. 
 
Előadások 
1) BAUMGARTNER I.: Tematikus tanácsadás nyertes pályázóknak, Szakmai előadás 

segédanyaga, (kivonat) 2006. május 03. 
2) Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda: A közbeszerzési törvény legújabb módosítása, 2006. 

március 29. 
3) MEZEINÉ NYITRAI B., VANCSURA A.: Közbeszerzések bonyolítása az aktuális 

közbeszerzési törvénynek megfelelően, 2006. március 29. 
4) NAGY I.: A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, Magyar 

Államkincstár Phare-Twinning HU 0008-01 RPP 
5) RÁCZ G.: Építési projectek Monitoringja a szakmai szakértő szemével, CEDATIO 

Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonkezelő zRt. 
6) TÖRÖKNÉ R. J.: Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos 

programjaiban, 2006. június 13. 
7) TÖRÖKNÉ R. J.: Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos 

programjaiban Pénzügyi menedzsment, 2006. június 13. 
8) TÖRÖKNÉ R. J.:Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos 

programjaiban. Megvalósítás és  Monitoring, 2006. június 13. 
 
Útmutatók, módszertani segédletek 
1) Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv és kapcsolódó dokumentumai, kiemelten az operatív 

programok  
2) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és kapcsolódó dokumentumai, , kiemelten az 

operatív programok  
3) Esélyegyenlőségi Útmutató EU támogatásokra pályázók és értékelők számára, 2005. 

április 
4) EU kiadványok: Vademecum . Plans and programming documents for the Structural 

Funds 2000-2006 
5) Hatásvizsgálati kézikönyv a komplex programok előkészítéséhez, NFH, Elemző, 

Értékelő, Modellező Főosztály 
6) HEFOP Projekttámogatási Füzetek, Projektek tervezése 2006. március 
7) HEFOP Projekttámogatási Füzetek, Támogatott projektek megvalósítása 2006. március 
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8) Információs csomag a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatásokat felhasználó kedvezményezettek részére, a beszerzésekre vonatkozó 
általános szabályokról, KTK Irányító Hatóság, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, 2004. 
február 3. 

9) Kiemelt fejlesztések, komplex programok előkészítése – Módszertani segédlet 
10) Környezeti Fenntarthatósági Útmutató EU támogatásokra pályázók és értékelők 

számára, 2005. április 
11) Környezeti Fenntarthatósági Útmutató EU támogatásokra pályázók számára az agrár- és 

vidékfejlesztést ösztönző intézkedésekre vonatkozóan, 2004. március 5. 
12) Környezeti Fenntarthatósági Útmutató EU támogatásokra pályázók számára a humán 

fejlesztés típusú intézkedésekre vonatkozóan 2004. március 5. 
13) Környezeti Fenntarthatósági Útmutató EU támogatásokra pályázók számára az 

infrastrukturális és közlekedésfejlesztési típusú intézkedésekre vonatkozóan 2004. 
március 5. 

14) Környezeti Fenntarthatósági Útmutató EU támogatásokra pályázók számára az ipari, 
vállalkozásfejlesztési típusú intézkedésekre vonatkozóan 2004. március 5. 

15) Környezeti Fenntarthatósági Útmutató EU támogatásokra pályázók számára a 
környezetvédelmi, környezet-orientált intézkedésekre vonatkozóan 2004. március 5. 

16) Környezeti Fenntarthatósági Útmutató EU támogatásokra pályázók számára a 
turizmussal kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan 2004. április 27. 

17) Módszertani kézikönyv a második Nemzeti Fejlesztési Terv komplex programjainak 
gazdasági összevethetősége érdekében, Készítette: INFO-DATAX KFT. 

18) Programok előkészítése a logikai keretmátrix módszer alkalmazásának segítségével, 
Készítette az Ex Ante Tanácsadó Iroda a Nemzeti Fejlesztési Hivatal megbízásából, 
Budapest, 2005. augusztus 4. 

19) Útmutató a beruházási projektek költség-haszon elemzéséhez (Strukturális Alap – 
ERFA, Kohéziós Alap és ISPA) Készült az Európai Bizottság Regionális Politika 
Főigazgatósága Értékelő Egysége számára 

20) Útmutató a kedvezményezettek részére a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatásokból megvalósított közbeszerzésekre vonatkozó szabályokról, 
Készült az Európai Bizottság Regionális Politika Főigazgatósága Értékelő Egysége 
számára 

21) Útmutató a strukturális alapokból elszámolható költségek Meghatározásához, KTK 
Irányító Hatóság, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, 2003. december 

 
Egyéb oktatási segédletek, tananyagok 
1) ANDRISKA Sz. (szerk): Bevezetés az Európai Unió támogatási rendszerébe, 

Közigazgatási Továbbképzési Jegyzet, Budapest, 2005 
2) Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, 

Strukturális és Kohéziós Alapok Képzéskoordinációs Központ (SAKK), Összeállította: 
Ex Ante Tanácsadó Iroda 

3) Az Európai Szociális Alap – a Dán Ringkjobing Megye esete, Tempus Közalapítvány, 
2003. 

4) Bevezetés az európai uniós támogatások rendszerébe helyi önkormányzatok részére, a 
Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap, Municipium Alapítvány és Magyar 
Közigazgatási Intézet, 2003 

5) Felkészülés a Strukturális Alapok felhasználására – válogatott tanulmányok, Tempus 
Közalapítvány, 2003. 

6) MATRA Projekfejlesztő Tréning Tananyaga, Tempus Közalapítvány, 2003. 



51 
 

7) Phare hu9705 „Akkreditált területfejlesztési és gazdaságfejlesztési menedzserképző 
program megalapozó tanulmányának létrehozása” 

8) Phare HU9705 „Területfejlesztési szakértők képzése”  
9) Phare hu9808 „SPP non-twinning projekt” 
10) Regionális Fejlesztési Holding Rt. „RFH oktatók képzése” programja 
11) SALAMONNÉ dr. H.A.: SWOT ÉS BSC, 2004. ősz 
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FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 
 
 
 
 

Európai uniós jogszabályok  
1) 1828/2006/EK Bizottsági rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 

Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra  
2) 1828/2006/EK bizottsági rendelet: setting out rules for the implementation of Council 

Regulation (EC) No 1083/2006 laying   
3) 1084/2006/EK tanácsi rendelet a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről   
4) 1083/2006/EK tanácsi rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 

Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről   

5) 1082/2006/EK parlamenti és tanácsi rendelet az európai területi együttműködési 
csoportosulásról  

6) 1081/2006/EK parlamenti és tanácsi rendelet az Európai Szociális Alapról és az 
1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről   

7) 1080/2006/EK parlamenti és tanácsi rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapról 
és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  

8) 16/2003/EK bizottsági rendelet: Laying down special detailed rules for implementing 
Council Regulation (EC) No 1164/94 as regards eligibility of expenditure in the context 
of measures part-financed by the Cohesion Fund   

9) 448/2001/EK bizottsági rendelet : A Strukturális Alapok keretében nyújtott támogatások 
pénzügyi korrekciós eljárásai tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet 
végrehajtásának részletes szabályairól   

10) 448/2001/EK bizottsági rendelet   
11) 438/2001/EK bizottsági rendelet: A Strukturális Alapok keretében nyújtott támogatások 

irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet 
végrehajtásának részletes szabályairól   

12) 1685/2000/EK bizottsági rendelet: A Strukturális Alapok által társfinanszírozott 
tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi 
rendelet alkalmazásának részletes szabályairól   

13) 1159/2000/EK bizottsági rendelet : A Strukturális Alapokból nyújtott támogatás 
vonatkozásában a tagállamok által teendő, a tájékoztatásra és a nyilvánosságra 
vonatkozó intézkedésekről   

14) 1159/2000/EK bizottsági rendelet : A Strukturális Alapokból nyújtott támogatás 
vonatkozásában a tagállamok által teendő, a tájékoztatásra és a nyilvánosságra 
vonatkozó intézkedésekről   

15) 1267/1999/EK bizottsági rendelet  Az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszközének 
létrehozásáról   

16) 1267/1999/EK bizottsági rendelet: Establishing an Instrument for Structural Policies for 
Pre-accession   

17) 1266/1999/EK bizottsági rendelet A csatlakozni szándékozó országok részére az 
előcsatlakozási stratégia keretében nyújtott támogatás koordinálásáról és a 
3906/89/EGK rendelet módosításáról   

18) 1266/1999/EK bizottsági rendelet: On coordinating aid to the applicant countries in the 
framework of the preaccession strategy and amending Regulation (EEC) No 3906/89   
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19) 1784/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet: Az Európai Szociális Alapról 
(hatályon kívül)   

20) 1783/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet: Az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapról (hatályon kívül)  

21)  1263/1999/EK tanácsi rendelet: A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről   
22) 1260/1999/EK tanácsi rendelet: A Strukturális Alapokra vonatkozó általános 

rendelkezésekről (hatályon kívül)   
23) 1257/1999/EK tanácsi rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia 

Alapból (EAGGF) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és bizonyos rendeletek 
módosításáról vagy hatályon kívül helyezéséről   

24) COMMISSION REGULATION (EC) No 621/2004 of 1 April 2004: laying down rules 
for implementing Council Regulation (EC) No 1164/94 as regards information   

25) A BIZOTTSÁG 1386/2002/EK RENDELETE (2002 július 29) a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszere   

26) Commission Regulation (EC) No 1386/2002 of 29 July 2002: laying down detailed 
rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1164/94 as regards the  

27) A BIZOTTSÁG 16/2003/EK RENDELETE (2003. január 6.) a Kohéziós Alap által 
társfinanszírozott intézkedések keretében a kiadások  

28) Commission Regulation (EC) No 16/2003 of 6 January 2003: laying down special 
detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1164/94 as regards 
eligibility   

29) KA 1164/1994 (Javaslat a Kohéziós Alapot létrehozó tanácsi rendeletre)   
30) KA 1164/1994_eng (Proposal for a Council Regulation establishing a Cohesion Fund)   
31) COUNCIL REGULATION (EC) No 284/2009 of 7 April 2009 amending Regulation 

(EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional 
Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund concerning 
certain provisions relating to  

 
Jogszabályok  
Törvények  
1) 2008. évi XII. törvény az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 

2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről   
2) 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról  
3) 2007. évi CI. törvény a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének 

biztosításáról  
4) 2007. évi XCIX. törvény az európai területi együttmőködési csoportosulásról  
5) 2006. évi LIII tv. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről  
6) 2007. évi CX. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. 

évi C. törvény  
7) 2007. évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének 

végrehajtásáról  
8) 2007. évi CXXXII. törvény az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci 

Államszövetség között, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok 
végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről  

9) 2007. évi CXXXIV. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 
2006. évi CXXVII. törvény módosításáról   

10) 2007. évi CXXXIX. törvény az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben 
történő együttműködéséről szóló 2004. évi LIII. törvény módosításáról  
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11) 2007. évi CXLVI. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó 
egyes törvények módosításáról  

12) 2007. évi CLXVII. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 
törvény módosításáról   

13) 2007. évi CLXVIII. törvény az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai 
Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről   

14) 2007. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről   
15) 2007. évi CLXXIX. törvény egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról  
16) 2007. évi CLXXX. törvény az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni 

korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények 
módosításáról  

17) 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról  
18) 1996. évi XXI tv. a területfejlesztésről és a területrendezésről   
19) 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról  
 
Rendeletek 2008 
1) 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci-Magyar Együttműködési Program 

végrehajtási rendjéről  
2) 36/2008. (II. 23.) Korm. rendelet a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és 

hatásköréről szóló 163/2006.  
3) 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap...  
4) 34/2007. (XI. 17.) ÖTM rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az 

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz...   
5) 32/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év 

után járó tizenharmadik...  
6) 31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás 

szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról   
7) 23/2008. (II. 10.) Korm. rendelet a Kistérségi Koordinációs Hálózatról szóló 344/2007. 

(XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról   
8) 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter feladat- és 

hatásköréről  
9) 17/2008. (I. 31.) Korm. rendelet a Kistérségi Koordinációs Hálózatról szóló 344/2007. 

(XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról  
10) 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési 

támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának 
részletes szabályairól  

11) 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet a közszféra területén dolgozók 2008. évi 
illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról  

12) 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet a szakmagyakorlással összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról   

13) 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról   

14) 1/2008. (I. 31.) ME rendelet a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár 
kijelöléséről  

15) 2/2008. (I. 11.) ÖTM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. 
(XII. 28.)  
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16)  3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő 
végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról   

17) 8/2008. (II. 5.) ÖTM-FVM együttes rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az Európai Szociális Alapból, a Kohéziós Alapból, az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garancia Alapból, valamint a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközből 
származó.  

18) 10/2008. (II. 26.) ÖTM rendelet az ikerintézményi program és projektjei 
lebonyolításának részletes szabályairól   

19) 16/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik 
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2008. évi támogatásának 
rendjéről  

20) 1/2008. (I. 8.) IRM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a büntetés-végrehajtás szerveinél történı végrehajtásáról szóló 7/1993. (III. 
9.) ...  

21)  4/2008. (II. 29.) PM rendelet a kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi 
szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet 
módosításáról   

22) 2/2008. (I. 30.) PM-ÖTM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat és a többcélú 
kistérségi társulásokat 2008. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból 
megilletı forrásokról  

23) 8/2008. (III. 18.) GKM rendelet az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési 
hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggő egyes 
feladatok ellátásáról, továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egy   

24) 1/2008. (II. 29.) SZMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és 
nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet 
módosításáról   

25) 73/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez 
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról   

26) 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a „Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa” program 
fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról   

27) 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról   

28) 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti 
infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról   

29) 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet egyes útépítési beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról  

30) 21/2008. (IV. 8.) ÖTM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő 
Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok 
felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) 
MeHVM rendelet módosításáról  

31) 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút 
fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról  

32) 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci-Magyar Együttműködési Program 
végrehajtási rendjéről  

 


