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Érintettek és környezetük



Szakirodalom

Görög Mihály (2007): A projektvezetés 

mestersége, Bp. Aula Kiadó

 E-tananyagok



Célkitűzés

 A kurzus során a hallgatók betekintést nyernek az információs 

társadalom manapság  egyik  igen  elterjedt  

tevékenységének, a  projekttervezésnek  és - lebonyolításnak  

az  elméleti  kérdéseibe. 

 A  félév  során  elsajátítják  a  projektek előkészítéséhez, 

megvalósításához, ellenőrzéséhez és fenntartásához 

szükséges elméleti  ismereteket

 Az elméleti felkészítés elengedhetetlen feltétele, hogy már a 

jelen kurzus keretében némileg a gyakorlatban is kipróbálják 

magukat a hallgatók, ezért csoportosan  megoldandó  

projektfeladatokat  is  meg  kell  valósítaniuk.



Elsajátítandó kompetenciák, tudás, 

attitűdök, képességek

Kompetenciák:

 A sikeres projektek tervezéséhez szükséges alapkompetenciák 
(helyzetelemzés, megvalósíthatóság, értékelés, döntésképesség stb.) 
elsajátítása.

 A projektek élettanának kognitív megértése, a kiírások szerzőinek fejével 
való gondolkodás képességének elsajátítása, empatikus képességek 
fejlesztése.

Tudás

 A hallgató elméletben ismeri és a gyakorlatban is képes megvalósítani egy-
egy  mintaprojekt  teljes  előkészítését,  megvalósítását,  zárását  és 
fenntartását. 

 A  hallgató  rendelkezik  a  projektek  levezényléséhez  elengedhetetlenül 
fontos módszertani kompetenciákkal.

Attitűdök

 A  hallgató  kooperatív  együttműködési  nézeteket  alakít  ki  
környezetében, és preferálja a tevékenységorientált foglalkozásformákat, 
nyitottságot tanúsít a csoportmunka megvalósítása iránt.

Képességek

 hallgató  képes  projektek  elméleti  megtervezésére  és  projekttervek 
kidolgozására.

 A hallgató rendelkezik a projektek szervezéséhez és irányításához 
szükséges  módszertani  alapismeretekkel,  a  kurzus  során  fejlődtek  
empatikus képességei.

 A hallgató képes a projekttel kapcsolatos disszemináció hatékony 
megvalósítására.

 A hallgató a tanultak alapján képes a tervezett mintaprojekt hosszú távú 
fenntarthatóságának kritikus megítélésére



A projekttömeg

Lesz-e elég projekt?

Mi a projekt?

NEKÜNK VANNAK-E PROJEKTJEINK?



Mi is a projekt?

a  projekt  olyan  egyedi,  összetett,  egymáshoz  

kapcsolódó tevékenységek sorozata, amely  egy adott  

célra  irányul,  amely egy  meghatározott  időn  belül,  

adott  költségvetés  betartásával, és meglévő előírások 

mentén kerül végrehajtásra.

Egy cél

A projektnek csak egy célja lehet. 

Végső soron a projektnek csupán egy célja lehet, azonban  a 

nagyobb, vagy összetett  célok  lebonthatóak  számos  alprojektre

(subproject),  amelyek  önmagukban  is  egy-egy  projektek. 

Ez  lehetővé  teszi  a  megfelelőbb  menedzsmenti irányítást. 



A hatókör háromszög elképzelése, mint 

egy egyensúlyban lévő rendszer

 A projektek dinamikus rendszerek, 

amelyeket egyensúlyban kell tartani.

 A terület a háromszögön belül a projekt 

hatókörét és minőségét reprezentálja.

 Az idő, költség és forrás-elérhetőség 

határolja ezeket.

 Az idő az időkeret, ami alatt a projektet 

be kell fejezni, a költség a pénzben 

meghatározott keret, ami elérhető a 

projekt megvalósításához.

 A források a fogyóeszközök, amelyek  

felhasználhatók: pl. emberek, elérhető 

felszerelések és adottságok. 



 Szükséglet felismerése – „adott egy 
probléma, valamit tennünk kellene”

 Projekt ötlet, elképzelés, csíra – „mi lenne, 
ha ezt csinálnánk”

 Projekt javaslat – „vannak céljaink, és tudjuk, 
hogyan érjük el azokat”

 Kidolgozott projekt – „az ördög a 
részletekben rejlik”

 Kidolgozott pályázat – „erre talán már pénzt 
is adnak”

Van-e projekt bázis?



A „jó” projekt ismérvei

 releváns

 valós igényre alapul 

 cél-orientált

 a kiírásnak megfelel

 megvalósítható

 jól átgondolt, következetes

 eredményei mérhetők

 reális költségvetés

 világos munkamegosztás

 előzetesen felmért kockázatok

 fenntartható

 a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is 
biztosíthatók



Összefoglalva



Pályázat Projekt

 Valamilyen tevékenységünk pénzügyi fedezetének 
biztosítása érdekében pályázatot kell valamilyen 
szervhez benyújtanunk

 Ahhoz, hogy fejlesztési elképzeléseinket 
megvalósíthassuk, és ehhez pályázat útján 
támogatást kapjunk, projekteket kell létrehoznunk.

Audi vám szabad terült megszűnése
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Pályázat készítése

 Pályázatot különböző céllal és formában 
készíthetünk

 új állásra pályázunk

 külföldi ösztöndíj elnyeréséért pályázunk

 intézmények pályázhatnak különböző fejlesztésekre, 
eszközbeszerzésre

 társasházak is nyújthatnak be pályázatot az 
önkormányzathoz épület-felújítás támogatására

 fejlesztési elképzeléseink megvalósításához szükséges 
külső pénzügyi forrás megszerzéséhez pályázatot nyújtunk 
be valamelyik pénzügyi alaphoz
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Projektmenedzsment

 Funkcionális éretlemben – a projektorientált vállalat 
egy folyamata, amely a projektindítást, a 
folyamatos projektkoordináció, a projektkontrollig 
és a projektzárás alfolyamatait foglalja magába

 Intézményi értelemben – a projektgazda-szerep, a 
projektmenedzser-szerep és a projektteam-funkció 
megjelenítése
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Projektmenedzsment megközelítések
(Roland Gareis nyomán)

1. Hagyományos – tervezésorientáció, fő kérdése: 
hogyan lehet egy feladatot megoldani?

 A tervezés, kontrolling és a projektek szervezése

2. Projekt- és programmenedzsment – projektorientált 
szervezet a projektet üzleti folyamatként értelmezi, és 
annak alfolyamataira koncentrál
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Projektmenedzsment-funkciók

 Projekt definiálása – a projekt céljai és a projekt keretei, 
stakeholderek megnevezése, projektszabályok 
kialakítása

 Tervezés – kockázatmenedzsment, részletes ütemterv, 
becslés

 Irányítás – előrehaladás mérése, kommunikáció, 
korrekciós lépések, projekt lezárása

18
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Projektmenedzsment folyamatok
(összefoglalva)

A projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával 
foglalkozó szakterület, melynek célja, hogy az erőforrások által végzett 
munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen 
teljesüljenek a projekt céljai. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szakter%C3%BClet&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Munka_(k%C3%B6zgazdas%C3%A1g)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Projekt


A projektciklus (elvi megközelítés)
20

• A projekt kezdetétől a végéig három fő lépcsőn kell végighaladni –

„projektháromszög”

1. A projekt létrehozása

2. A projekt megvalósítása

3. A projekt értékelése (és az eredmények terjesztése)

• A projektháromszög 3 összetevőjét további szakaszokra

bonthatjuk le → projektciklus

Létrehozás

MegvalósításÉrtékelés



Hogyan jutunk el az NFT-től a pályázati kiírásokon 
keresztül a projektekig?

EU: SA rendeletek & egyeztetés az NFT-ről és az OP-kről

tagállam: Nemzeti Fejlesztési Terv EU és tagállam: Közösségi 
Támogatási  Keretszerződés

HEF Operatív 
Program

(Más OP-k)Regionális Operatív 
Program

1. intézkedés 2 . intézkedés 1. intézkedés 2. intézkedés

Pályázati 
felhívás

pályázat

Pályázati fh. Pályázati fh.
Pályázati fh.

Pályázati fh.

pályázat



Projektek 3+1 fázisa

1. fázis: koncepció

 vevő és cél (kell vevő?)

 elkötelezettség

 új termék ötlete

 „játéktér” - stakeholder

 tanulmányterv (kapacitás, szellemiség)

 projektmenedzser

 kommunikációs csatornák, felelősségek

 idő

 specifikáció

 költség

 gazdasági sz.

 finanszírozás

 földrajzi kérdések

 szerződéses feltételek
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Projektek 3+1 fázisa
1. fázis: koncepció

Minimális kérdések:

 vevői igények - végtermék

 funkcionális alternatívák

 döntéshozatali prioritások

 vevői igények - kommunikáció

 idő-, erőforrás- és költségkorlátok

 sikeres teljesítés mérőszámai

 kockázati tényezők

 háttér információk
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Definiáló dokumentum

 probléma meghatározás

 technikai/funkcionális célkitűzések

 várható hatékonysági vagy gazdasági 
eredmények

 befejezés követelményei, szállítandó 
minőségi paraméterek 

 feltételezések, kiindulási pontok

 kockázati tényezők

 erőforrásigények és korlátok

Projektek 3+1 fázisa
1. fázis: koncepció
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Projektek 3+1 fázisa

1. fázis: koncepció

A projektek sorsa...

 A projektek nem szerepelnek jól.

 50% - törölve szállítás előtt

 25% - leszállítva, de nincs alkalmazva

 5% - leszállítva és alkalmazva

 20% - alkalmazva nagy változtatásokkal

 okok

 nincsen megfelelően definiálva

 személyi változások

 túl komplikált, hosszú vagy nagy

 váratlan események

 gazdasági prioritások változása

 vállalati menedzsment politika stb.
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Projektek 3+1 fázisa
2. fázis: Tervezés – szervezés

(core - facilitating)

 részletezettség (WBS) : tevékenység = munkacsomag?

 ütemezés

 erőforrás-tervezés

 költségtervezés

 projektmenedzser (rangidős tagok)

 projektterv

 kockázatmenedzsment

 minőség, szervezet, kommunikáció

26



Projektek 3+1 fázisa
3. fázis: végrehajtás

a projekt tevékenységek megvalósítása

jelentési rendszer

IB

KKK

elhárítás, nyilvántartás

Ellenőrzések

 Monitoring – szakmai

 Pénzügyi

27



Projektek 3+1 fázisa
4. fázis: befejezés - fenntartás

jelentések elemzése

értékelés

visszacsatolás fontossága

éves jelentések (általában 5 évig, dokumentáció 15 évig)

28

Ki csinálja?



Projekt ciklus - egy másik megközelítés

Szükségletek 
meghatározása

Célok kialakítása

Projekt tervezés

Projekt megvalósítás
Projekt monitoring és 

értékelés

Visszacsa-
tolás

Korlátok

29





Köszönöm a figyelmet!



2. előadás



Ismétlés
Projekt ciklus - egy másik megközelítés

Szükségletek 
meghatározása

Célok kialakítása

Projekt tervezés

Projekt megvalósítás
Projekt monitoring és 

értékelés

Visszacsa-
tolás

Korlátok
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Projekt érintettjei, 

projektötlet

Projekt érintettjeinek elemzése

Projekt előkészítése

Projektötlet



Célcsoportok



A projekt stakeholderei

 Szűkebb értelemben – ügyfelek, döntéshozók, beszállítók, és az 

alkalmazottak

 Tágabb értelemben – mindenki érintett, aki részt vesz a projektben, 

vagy hatással van rá a projekt eredménye

36

Szervezetek és személyek csoportjai, amelyeket ÉRINT, 

akiknek ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA  a megvalósuló projekt



Kik az érintettek?

Azon intézmények (szervezetek), és személyek, akik:

 akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását, 

 akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében, 

 akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt,

 akik részt vesznek a projektben,

 a közszférában dolgozó érintett végrehajtók,

 a projekt végső kedvezményezettjei

 a célcsoport pl. az érintett lakosság, stb.
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Érintett/hatalom mátrix

 Megmutatja, hogy kik azok a szereplők, akiknek befolyásolása a 
stratégia szempontjából jelentős és véleményüket figyelembe kell 
venni a stratégiaalkotás során.

 Főbb kérdések:

 melyek azok az érdekcsoportok, amelyek felismerték az érdekeiket a 
szervezettel kapcsolatban és megpróbálják az érdekeket érvényre juttatni?

 Milyen a hatalmi helyzetük és mennyire valószínű, hogy képesek 
érdekeiket érvényre juttatni?

 Milyen lesz a befolyásuk a szervezet jövőbeni stratégiáját illetően?
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Érintettek elemzése

A projekt által érintettek azonosítása és elemzése
(stakeholder analízis)

hátrányt szenvedőkelőnyt élvezők

probléma kezeléspartnerségi kör

projekt megvalósítás

>>

kompenzáció
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Az érintettek elemzésének 

lépései

1. Az érintettek azonosítása

2. Információgyűjtés az érintettekről 

3. Az érintettek céljainak azonosítása

4. Az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése

5. Az érintettek stratégiájának meghatározása

6. Az érintettek viselkedésének elemzése

7. Az érintettek rangsorolása

8. Cselekvési terv kidolgozása
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Sok embernek

kell a segítség!



Példa

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013)



 Magyarország az EU tagjaként (2007-2013) 6000 milliárd Ft támogatás

 Az uniós források igénybevételéhez el kellett készíteni a II. Nemzeti 

Fejlesztési Tervet

 Megalkotásának alapja:  Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció , 

Országos Területfejlesztési Koncepció (2005. decemberében fogadta el 
az Országgyűlés)

 Másik kiindulópont: az EU által készített Közösségi Stratégiai 

Iránymutatások dokumentum

 Az ÚMFT-t a Kormány, mint Magyarország Nemzeti Stratégiai 

Referenciakeretét az 1103/2006. (X. 30.) Korm. határozattal fogadta el

Új Magyarország Fejlesztési Terv



 a foglalkoztatás bővítése

 a tartós növekedés feltételeinek megteremtése

Alcím: Foglalkoztatás és növekedés

Átfogó célok



 Államreform Operatív Program (ÁROP)

 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)

 Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)

 Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

 Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)

 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

Ágazati operatív programok



 Dél-alföldi Operatív Program (DAOP)

 Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP)

 Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP)

 Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP)

 Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP)

 Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP)

 Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP)

Regionális operatív 

programok



Átfogó Fejlesztési Terv (ÁFT)

2004 2006 - 2007 2013

I. NFT

II. NFT

ÁFT

II. NFT Hazai fejlesztések

ÁFT



 fenntarthatóság

 környezeti fenntarthatóság társadalmi fenntarthatóság (pl. jövő 

generációi iránt érzett felelősség, kedvezőtlen demográfiai 

folyamatok megállítása, társadalmi biztonság, stb.)

 gazdasági folyamatok fenntarthatósága (pl. anyag- és 

energiaigényesség csökkentése, stb.)

 kohézió

 területi kohézió (pl. fejlettségbeli különbségek mérséklése a régiók, 

illetve kistérségek között, versenyképesen fejlődő térségek 

fejlődésének fenntartása, területi szemlélet érvényesítése a 

fejlesztéspolitika minden szakterületén, stb.)

 társadalmi kohézió, esélyegyenlőség (különös tekintettel a nők, 

roma származásúak, fogyatékkal élők esélyegyenlőségének 

szempontjaira)

Horizontális politikák



Minden prioritási tengelyhez elengedhetetlen horizontális 

intézkedés: (EKOP)

 korszerű infokommunikációs technológiák elterjesztése

 a vállalati humánerőforrás és szervezet fejlesztése

1. GAZDASÁGFEJLESZTÉS (GOP)

a) innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése

b) a KKV-k jövedelemtermelő képességének javítása

c) az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése

Prioritások:
(az átfogó célok megvalósulását szolgáló operatív 

programok alapjai)



2. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS (KÖZOP)

a) az ország nemzetközi elérhetőségének javítása

b) a térségi elérhetőség javítása

c) a városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése

d) az áruszállítás-logisztika közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése



3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS (TÁMOP)

a) a foglalkoztathatóság javítása

b) az alkalmazkodóképesség javítása

c) az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való 

rugalmas alkalmazkodásának erősítése

d) az oktatás eredményességének és hatékonyságának növelése, a 

hozzáférés javítása, az esélyteremtés

e) az oktatási és képzési rendszerek szerepének erősítése az 

innovációs potenciál fejlesztésében

f) társadalmi részvétel és befogadás

g) a humán infrastruktúra fejlesztése



4. KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI FEJLESZTÉS (KEOP)

a) környezeti fejlesztések

b) környezetbarát energetikai fejlesztések

5. ÁLLAMREFORM (ÁROP)

a) a közigazgatás megújítása

b) a közszolgáltatások korszerűsítése

6. TERÜLETFEJLESZTÉS (TIOP)

a) regionális központok megerősítése, a fejlesztési pólusok kiemelt 
fejlesztése

b) együttműködő és versenyképes városhálózat kialakítása

c) megújuló vidék: a rurális térségek területileg integrált, fenntartható 
fejlesztése

d) az elmaradott térségek komplex felzárkóztatása

e) Balaton, a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése

f) Európai területi együttműködés



Projekt tervezése

Tervezési technikák

A projekt előkészítése, tervezése

Munkaterv

Hálótervezés



Eszed nem eszed! Ez van!



Projekttervezés további lépései

Időtervezés - Gannt-diagram

Projekt teamek

Tevékenység –Felelősség mátrix

Logikai keretmátrix



Időtervezés követelményei

 Egyetemlegesség – arra való alkalmasság, hogy a 
létesítménymegvalósítás összes tevékenységét valamit 
összefüggéseit képes legyen megjeleníteni

 Rugalmasság – a jövőbeni változások adaptálására való 
képesség

 Áttekinthetőség – aminek révén az időterv kommunikációs 
eszköz a végrehajtásban résztvevők számára

 Pontosság – az időtervnek a realitást kell tükröznie, meg kell 
különböztetni a tényeket a feltételezésektől



Időtervezés ábrázolási módjai

1. Oszlopdiagramok

a) Gannt-diagram

b) L.O.B. diagram



Időtervezés ábrázolási módjai

2. Hálódiagramok

a) CPM diagram

b) Precendencia diagram



Panzió építési projekt – Gantt diagram
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Panzió építési projekt –

Precedencia diagram



Logikai keretmátrix



Logikai keretmátrix

 Olyan elemzési folyamat, amely egy pillanat alatt átlátható, a 

projekt megértését, végrehajtását és értékelését egyaránt 

támogatja, egyúttal segíti a minél pontosabb, konkrétabb és 

reálisabb tervezést.



Logikai keretmátrix kitöltését 

megelőző elemzések

1. lépés: érintettek elemzése – a projekt által valószínűleg 
érintett csoportok, személyek, intézmények azonosítása, 
kulcsproblémáik, korlátaik, lehetőségeik azonosítása;

2. lépés: problémaelemzés – a problémák megfogalmazása, ok-
okozati összefüggések meghatározása;

3. lépés: célkitűzés-elemzés – célkitűzések meghatározása a 
beazonosított problémák alapján.



Logframe mátrix elkészítésének menete
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A tervezés módszere - Logframe

A logikai keretmódszer garantálja:

 a valós problémákra épülést

 a célok strukturáltságát

 a mérhetőséget

 a kockázatok felmérését

 a projektterv következetességét

Tervezési módszer?

 Projektmenedzsment

 Projektértékelés 



A logikai keretterv

LOGFRAME MÓDSZER
(LFA – Logical Framework Approach)

A logframe módszer több, 
mint maga a mátrix!



A logikai keretmódszer mint 
projekttervezési eszköz

Lépései:

1. Projekt-identifikáció

Problémaelemzés

Célelemzés

Stratégiaelemzés 

2. Logikai keretmátrix kidolgozása

beavatkozási logika

 indikátorok és forrásaik

 források

 feltételezések



A logframe mátrixot megalapozó 

bevatkozási logika

Eredmények

Outputok

Projekt 
tevékenységek

Inputok

Hatások (Átfogó v. általános
célok)

(Konkrét célok)

(Operatív célok)



A logframe mátrix

A mátrix (logframe) nem más, mint a projekt

 Inputok

 Tevékenységek

 Outputok

 Eredmények és

 Hatások 

közötti logikai kapcsolatrendszer rendszerezett és 
egyértelmű vizuális megjelenítése



A logframe mátrix

Objektíven igazolható
eredményességi 

mutató
Projekt leírás

Ellenőrzés forrásai 
és eszközei

Feltételezések

ÁLTALÁNOS CÉLOK
(overall objectives)

HATÁS INDIKÁTOROK
(impact indicators)

PROJEKT CÉLJA
(project purpose)

CÉL INDIKÁTOROK
(result indicators)

VÁRT EREDMÉNYEK
(Expected results 

v. output)

EREDMÉNY 
INDIKÁTOROK

(output indicators)

TEVÉKENYSÉGEK
(Activities)

ESZKÖZÖK
(means v. inputs)

ELŐFELTÉTELEK



Beavatkozási stratégia - definíciók

Mit és hogyan kívánunk elérni a projekt keretében

Az a magasabb szintű cél, amihez a projekt

hozzájárul

Az a cél, amit a projekt időtartamának végére,

vagy közvetlenül azt követően el kívánunk érni 

(ideálisan mindig csak egy van)

A projekt konkrét, kézzelfogható eredményei

A projekt keretében végrehajtandó 

tevékenységek

ÁTFOGÓ CÉLOK

(overall objectives)

PROJEKT CÉLJA

(project purpose)

VÁRT EREDMÉNYEK

(Expected results 

v. output)

TEVÉKENYSÉGEK

(Activities)



Beavatkozási stratégia - egy példa 

 A probléma-, cél- és stratégia elemzésből adódik

 A stratégiai cél biztosítja  a programhoz való kapcsolódást

 Projekt-cél mindig csak egy van

 beavatkozási 
stratégia 

átfogó (straté-
giai) célok 
 

 

projekt-cél  
 

eredmények  
 

tevékenységek  
 

 

• 1. épületek felújítása

• 2. innovatív, a térség adottságait 
hasznosítani képes népesség betelepülése

• 3. fiatalok számára vonzó komfortos 
lakások biztosítása

• 4. felújított régi lakóházak

• 5. épületek vásárlása

• 6. építészeti értékek védelme



A feltételezések

Értelmezése:

 a projekt sikere szempontjából fontos külső tényezők

Szintjei:

 a beavatkozási logikával összhangban

Jelentősége: 

 a projektek kockázatának felmérése

 a végrehajtás során segíti a monitoringot



Logikai kapcsolatok a beavatkozási 

stratégia és feltételezések között

Projekt leírás
Objektíven igazolható

eredményességi 
mutató

Ellenőrzés forrásai 
és eszközei

Feltételezések

ÁTFOGÓ CÉLOK
(overall objectives)

PROJEKT CÉLJA
(project purpose)

VÁRT EREDMÉNYEK
(Expected results 

v. output)

TEVÉKENYSÉGEK
(Activities)

ELŐFELTÉTELEK



Feltételek elemzése

Fontos a feltétel?

Valószínű a 

bekövetkezése?
Ki kell hagyni

Biztos

Valószínűtlen

Valószínű

Ki kell hagyni

Figyelni kell

Át lehet alakítani a 

projektet?

Ki kell bővíteni a projektet 

a feltételre ható 

eszközökkel
„Gyilkos” feltétel

igen nem

igen nem



Köszönöm a figyelmet!



3. előadás



 Négy rabló a rendőrség elől menekül. 

 Egy alagúthoz érkeznek, amelyen egyszerre legfeljebb 

ketten mehetnek át, mivel nem férnek el többen és 

ráadásul csak egy elemlámpájuk van.

 Vagyis ketten átmennek, egy visszahozza az elemlámpát és 

ismét ketten vágnak neki.

 Mindegyiküknek más-más időre van szüksége az alagúton 

történő áthaladáshoz.

 Ezek az idők sorban 5, 10, 20, illetve 25 perc.

 Ahhoz, hogy a rendőröknek ne legyen esélyük elfogni őket, 

az alagutat egy óra alatt el kell mindegyiküknek hagynia. 

Megoldható-e ez a feladat és ha igen, hogyan? 

Négy rabló esete 



A válasz IGEN, megfelelő ütemezéssel !

 5 + 10 (5 perces ott marad, 10 perces vissza  - akkor 10 perc oda
+ 10 vissza = 20 perc)

 20 + 25 (10 perces marad es megy 20 es 25  és 5 perces vissza
= 30 perc)

 5 + 10 (10 perc) 

79

60 perc alatt 



A logikai keretmátrix - egy példa-városi szennyvízhálózat ép.

Projekt leírása Objektíven igazolható -
eredményességi mutatók-indikátorok

Monitoring forrásai és eszközei Feltételezések

Átfogó célok Hatás indikátorok Monitoring

Vízbázisok védelme.
A környezeti terhelés csökkentése
A települési életfeltételek javítása.

A befogadó felszíni víz minőségének 
javulása - Szabálytalan közműpótló 
berendezések számának csökkenése
Vándorlási különbözet alakulása.

Környezetvédelmi Felügyelőség
Kimutatásai
Önkormányzati építésügyi hatóság
KSH

Projekt célja Eredmény indikátorok (result 
indicators)

Monitoring Feltételezések és kockázatok

Szennyvízcsatorna-ellátottság 
növelése, a szennyvíz kezelés és 
elvezetés hatékonyságának javítása.

400 új rákötés
Szennyvíztisztító kihasználtság
növekedése
Üzemeltetés fajlagos költségeinek 
csökkenése

Polgármesteri Hivatal Városfejl.O. 
Városüzemeltetési Csop.
Városgazdálkodás és Vagyonkezelő 
Kft.

Ipari szennyvízkezelés megoldása.
Korszerű hulladékgazdálkodási 
rendszerek kialakítása és 
működtetése.
Térségi gazdaság megerősödése.

Várt eredmények (outputs) Indikátorok (output indicators) Monitoring Feltételezések és kockázatok

Kiépült gerincvezeték
Kiépült bekötővezetékek.
Kiépült szennyvízátemelők. 

10.735 m gerincvezeték
550 db bekötővezeték
8 átemelő telep

Átadás-átvételi jegyzőkönyv
Építési napló
Üzembe helyezési engedély

Lakossági önerő megléte/hiánya
Lakosság környezettudatos 
gondolkodása

Tevékenységek Eszközök Monitoring Feltételezések és kockázatok

Szennyvíz gerincvezeték lefektetése
Bekötővezeték építése
Szennyvíz átemelők kialakítása

Saját erő megléte
Támogatás

Pénz-költségek Sikeres közbeszerzési eljárás. 
Kiviteli tervek.

Előfeltételezések

Engedélyezési dokumentáció
Szakhatósági hozzájárulások 
Támogatási források



Indikátorok - Definíció

 Mutató, amely a komplex valóságról szóló információt 
leegyszerűsített formában közli

 A projekt monitoring kontextusában: a 
teljesítménymérés, a célok elérése mérésének eszköze



Indikátorok - horizontális logika

A jó indikátorok – a SMART kritériumok

 Specific Konkrét

 Measurable Mérhető

 Achievable Elérhető, rendelkezésre áll

 Realistic Reális

 Time-based Időhöz kötött

CÉL INDIKÁTOR
INFORMÁCIÓ 

FORRÁSA



Output, eredmény és hatásindikátorok

Példák a Bizottság indikatív módszertana alapján

Tevékenység Output Eredmény Hatás

IT képzés munka-

nélkülieknek

képzési órák 

száma

a speciális 

szakképesítést 

megszerző résztvevők 

száma

azon résztvevők száma, 

akik a képzést követő 2 

éven belül munkához 

jutottak

Export tanácsadási 

program KKV-knak

támogatott 

vállalkozások 

száma

újonnan exportálóvá váló 

vállalkozások száma

a külföldi eladások %-os 

aránya a támogatott 

vállalkozások forgalmi 

adataiban, a támogatás 

után 18 hónappal

Regionális utak 

minőségének 

javítása

épített regionális 

utak hossza km-

ben

ESS csökkenése létrehozott és megőrzött 

munkahelyek bruttó/nettó 

száma

Turisztikai 

szálláshelyek 

fejlesztése

létrehozott vagy 

fejlesztett 

férőhelyek 

(ágyak) száma

vendégek 

megelégedettsége (%, 

külön férfiak és nők)

kiváltott hozzáadott érték 

éves szinten



Indikátorok és forrásaik

Az indikátorok olyan objektíven mérhető jelzőszámok és 

specifikációk, melyek az eredmények 

 mennyiségi (db, fő, m, m2, m3, tonna, Ft, %, stb.), 

 minőségi (kategória, szint, célcsoportra, funkcióra, 

kompetenciára, helyre, témára utaló jelző), 

 vagy időbeni (állandó, időszakos, … évi) meghatározását 

adják.



EU-s projekt példa



Projekttervezés, előzetes 

értékelés módszertana

Humánerőforrás-terv

Pénzügyi terv

Megvalósíthatósági tanulmányok



Humánerőforrás-terv

 A projektek előkészítésének másik alapvető 

feladata az egyes feladatokért felelős 

személyek kiválasztása, vagyis a projektcsapat 

felépítése.

 A tapasztalatok szerint a projektek 

megvalósítását fenyegető legjelentősebb 

tényező, ha túlzottan kis létszámúak vagy 

egyenesen „egyszemélyesek” a 

projektcsapatok.



A pénzügyi terv

 A pénzügyi tervben (a projekt költségvetésében) 

a projekt megvalósításához szükséges összegeket 

tüntetjük fel.

 Elkészítése során az ún. költségbecsléses 

eljárásokat csak a tervezés legkorábbi 

szakaszában érdemes használni, a pályázat 

elkészítése során az alulról építkező, az egyes 

altevékenységek tényleges költségigényeiből 

kiinduló megközelítést ajánlott követni. 



A pénzügyi terv

 Nem támogathatók, pl.:

 a visszaigényelhető ÁFA, egyéb adók;

 pénzügyi műveletek díja;

 a megfelelő hozzáadott érték nélküli alvállalkozói 

szerződés;

 az esetleges jövőbeli veszteségre, adósságokra, 

kamattartozásra

 elhatárolt céltartalék;

 átváltási veszteség;

 ajándék, reprezentáció.



A pénzügyi terv

 Ezen felül a pályázati felhívások gyakran megkövetelik 

bizonyos mértékű önrész vállalását, vagy csak maximált 

összegű támogatást nyújtanak bizonyos költségtételekhez.

 A pályázat benyújtása előtt össze kell vetni a projekt teljes 

költségigényét a rendelkezésre álló pályázati támogatás 

lehetséges összegével.

 Ha az előbbi jelentősen meghaladja az utóbbit, és a 

különbséget önerőből, illetve más forrásból sem lehet 

fedezni, akkor meg kell vizsgálni, hogy a tevékenységek 
milyen mértékű csökkentése mellett marad még 

megvalósítható a projekt, és akár a pályázat 

benyújtását is el kell halasztani.



Megvalósíthatósági 

tanulmányok

 A megvalósíthatósági tanulmányok megválaszolják, 

hogy:

 a projekteredmény szükséges képességei 

megvalósíthatók-e,

 mely projektváltozat alkalmas leginkább a 

megvalósításra.



Megvalósíthatósági 

tanulmányok részei

 Technikai megvalósíthatósági tanulmány

 Környezeti-ökológiai hatástanulmány

 Projektmarketing-tanulmány

 Piaci tanulmány

 Pénzügyi megval.tan.

 Kockázatokra vonatkozó tanulmány

 Fenntarthatóságra vonatk.

 Telepítés földrajzi helyszínére



Megvalósíthatóság 

értékelése

 Pontozásos eljárás (pontrendszer)

Többtényezős módszer, minden egyes résztanulmány

szerint sorba állítják a projektváltozatokat és ponttal

látják el őket (1-5 v. 1-10 skálán)

A részpontszámokat összesítve kialakul a változatok

rangsora 

 Életciklus költségek alapján

Elméleti eljárás, összehasonlíthatóvá teszi az egyes P

változatok jövőbeni működési költségeit 

93



A projekt előzetes értékelése

A megvalósíthatósági tanulmány (információgyűjtés)

 Több lehetséges alternatíva feltérképezése a célok 

megvalósítására

 Az alternatívák többszempontú összehasonlítása

 Környezetre gyakorolt lehetséges hatások felmérése

 Pénzügyi, társadalmi, gazdasági kockázatelemzés, 

érzékenységvizsgálat

A szükséges műszaki tervek és engedélyek beszerzése 



Köszönöm a figyelmet!



4. előadás



VW projekt 2010



A projektciklus leglényegesebb lépései

A projekt megvalósítása és nyomon 

követése

Projektteljesítési stratégia, eszköztára

Szerződéstípusok

Projektstratégiai döntések



Projektteljesítési stratégia

 Az elsődleges projektcélokkal összefüggő, a 

projekt teljesítési fázisában felmerülő felelősségek 

és kockázatok allokációjának a kialakítása a 

projekttulajdonosi szervezet és a teljesítésben 

résztvevő közreműködő közötti viszonylatban



Projektteljesítési stratégia 

résztvevői

1. Projekttulajdonos (megvalósító szervezet – szervezetek) – az a

szervezet, amelynek számára a projekteredmény létrehozása

az alapul szolgáló stratégia megvalósításához szükséges

2. Külső közreműködők – azok a szervezetek, amelyek a

projekttulajdonos számára a projekteredményt létrehozzák



Projektteljesítési stratégia 

eszköztára

 Eszköztár – a felelősségek és kockázatok felosztását

megvalósító eszközök:

1. Szerződéstípusok – amelyek a projekteredmény

egészével, valamint a projektteljesítés

időtartamának egészével a teljesítési fázisban

felmerülő felelősségek és kockázatok allokációját

megvalósító eszközök

2. Pénzügyi elszámolási módok - a teljesítés fázisában

felmerülő költség-kockázatok allokációját

megvalósító eszközök



Szerződéstípusok



Szerződéstípusok

 A típust annak alapján lehet meghatározni, hogy a
projekttulajdonos a projekt különböző tevékenységeit
(felelősséget és kockázatot is) hány közreműködő között osztja
meg

 Lehet:

1. Tradicionális szerződéses elrendezése

2. Kulcsrakész szerződéstípus

3. Menedzsment szerződéstípus



Valóság

 Megbízási szerződés

 Többletfeladat elrendelés

 Bérbeszámítás

 Vállalkozói szerződés

 Közbeszerzés

 Központosított közbeszerzés

 Ezek átcsoportosíthatóak



Pénzügyi elszámolási módok



Elszámolási módok

 A teljesítés költségkockázatainak az allokációját jelenti

 Az egyes típusok aszerint különböztetjük meg, hogy
azok a teljesítésben közreműködők melyik
csoportjához helyezik a teljesítéssel összefüggő
pénzügyi kockázatok döntő többségét:

1. Ár bázisú pénzügyi elszámolás

2. Költség bázisú pénzügyi elszámolás

3. Cél bázisú pénzügyi elszámolás



Valóság

 Folyamatos elszámolás

 Időszakos elszámolás

 Kötelező elszámolás

 Előleg elszámolás

 Záró elszámolás



A projektkialakítási stratégia 

kialakításának 

döntésmódszertana



Az optimális projektstratégia

 A kialakítás a szerződéstípus és az elszámolási mód 

optimális kombinációján alapul. 

 Az optimális szerződésstratégia kialakítása függ az 

interdependenciáktól és bizonytalanságoktól, 

amelyek a fizikai megvalósítási folyamatot jellemzik. 

 Az optimális szerződésstratégia kialakításának 

lépései:

1. Interdependenciák elemzése

2. Bizonytalanságok elemzése

3. Beruházó adottságainak elemzése

4. Beruházó célrendszerének elemzése



Valóság

 Nincs stratégia – majd megtanuljuk

 Felsőbb utasítások sora

 Külső partner igénybevétele

 Külső stratégia átvétele

Gördülő tervezés



Projekt szervezeti 

keretei



Alapfogalmak - szervezet

 Szervezeti forma - Alapvető feladata, hogy biztosítsa

a szervezetben végzett tevékenyégfolyamatok

összehangolását

 Szervezeti struktúra – a munkamegosztás alapján a

szervezet által végzett tevékenységekben részt

vevők között kialakított kölcsönös összefüggések

sémája – a felelősségen és hatáskörön alapszik



Projektfolyamatban alkalmazott 

szervezeti formák

Projektszervezeti formák lehetnek:

1. Lineáris

2. Funkcionális

3. Divizionális (lerakatok)

4. Mátrix



A SZERVEZETEK STRUKTURÁLIS JELLEMZŐI

Munkamegosztás és annak a 

szabályozása

 Hatáskörmegosztás (elsősorban döntési 

centralizáció - decentralizáció) és annak 

a szabályozása

 Koordináció és annak a szabályozása



Munkamegosztás

Egy nagyobb feladat részfeladatokra bontása és 
ezek szervezeti egységekhez rendelése 

Alapvető elvei:

funkció,

termék(csoport),

vevők, ügyfelek,

régió szerinti megosztás.



Munkamegosztás alapján

Egydimenziós szervezet:

 benne az elsődleges munkamegosztás csak egy elv szerint
történik (pl. funkcionális szervezet [funkcionális elv szerint], 
divízionális szervezet [termékcsoport szerint])

Két- vagy többdimenziós szervezet:

 benne az elsődleges munkamegosztási elveket 
párhuzamosan alkalmazzák (pl. mátrix szervezetek [projekt 
mátrix, termék mátrix], ahol a funkcionális és projekt vagy 
termékcsoport elvek egyszerre érvényesülnek) 

 kettőnél több dimenzió ritka (pl. multinacionális 
vállalatokban régió elv a mátrix szervezetekre [tenzor
szervezetek]) 



Hatáskörök

Szabályozásuk a szervezeti egységek, illetve a személyek 
kompetenciájának megállapítása

különös tekintettel

 a döntési jogkörök és a felelősség felosztására a 
vállalatvezetés és az alárendelt szintek között, 

 az utasítási jogok megállapítására. 

Egyvonalas szervezet:

 az alárendelt egységek csak egy felsőbb egységtől kaphatnak 
utasítást

(pl. lineáris, illetve divízionális szervezetek)

Többvonalas szervezet:

 az alárendelt egységek több felsőbb egységtől is kaphatnak 
utasítást (pl. funkcionális, illetve mátrix-típusú szervezetek)



 

Munkamegosztás alapján 

Egy dimenziós Több dimenziós 

 

szervezetek 

 

egyvonalas 

lineáris 

divizionális 

 

 

 

 

 

Hatáskörök alapján 

 

többvonalas 

 

funkcionális 

 

mátrix 

 



Koordináció

 az elkülönült, differenciálódott szervezeti egységek 
összehangolása

Irányuk szerint:

 vertikális: egymás alá és fölé rendelt szervezetek között 
(utasítás, jelentés) 

 horizontális: az azonos szintű szervezetek közötti 
kommunikáció 



Szervezeti alapformák:

Lineáris szervezet

A függelmi és szakmai irányítás nem válik külön.



Lineáris

Előnyei:
egyszerű, könnyen áttekinthető, 

a felesleges tevékenységű egységek 
könnyen leépíthetők, 

alacsony költségű, 
egyértelműen rendezett alá- és 

fölérendeltségi viszonyok, 

szélességben és mélységben könnyen 
bővíthető. 

a kisvállalkozások jelentős része így működik, 
de kisebb-nagyobb linearitás a nagy 
szervezetekben is felismerhető



Lineáris hátrányai

 kommunikáció csak a szolgálati utakon keresztül érvényesül

 a gyenge, illetve a hiányzó horizontális kapcsolatok 
miatt minőségileg más feladat elvégzése esetén 
rugalmatlan, 

 a hiányzó specializáció miatt a felső vezetés túlzottan 
leterhelt. 



Szervezeti alapformák:

Funkcionális szervezet

A függelmi és szakmai irányítás különválik.



Funkcionális szervezet
 az egyik leghagyományosabb többvonalas struktúra 

(ld.Taylor)

 az elsődleges munkamegosztás a szervezeti funkciók szerint,

 a döntési jogkörök centralizáltak, 

 a stratégiai és operatív döntési jogkörök a felső 
vezetéshez rendeltek, 

 erőteljes felülről szabályozottság a munkamegosztás és 
a hatáskörök kialakításánál,

 domináns a vertikális koordináció (egymás alá és fölé rendelt 
szervezetek között) 

 a funkcionális kapcsolatok mellett kialakulnak 
az adminisztratívak is a felső vezetés dominanciája miatt,

 a felelősségvállalás elválik a szakmai irányítás 
vonalától (lineáris függelmi jelleg).



Divizionális



Szervezeti alapformák:

Divizionális szervezet
A munkamegosztás tárgyi elvű, azaz termékek (termékcsoportok), vagy vevők

(vevőcsoportok) vagy földrajzi értelemben vett piaci régiók szerint tagolják a
szervezetet, illetve alakítanak ki szervezeti egységeket. A vállalaton belül így
kialakított egységeket nevezik divízióknak.

Pl. 411C



Kialakulásának okai

Növekvő vállalati méretek

Erőteljes termelési- ill. termékdiverzifikáció 

(termékcsaládok, széles termékskála, 

heterogén termékek)

A vállalatok növekvő internacionalizálása

Viszonylag dinamikus környezet.

Divizionális



Jellemzők

Tárgyi elvű a munkamegosztás, vagyis 

termék(csoport), vevő(csoport) ill. földrajzi 

értelemben vett piaci régiók szerint tagolják a 

szervezetet.

K+F tevékenységek megosztása

A top-down és a bottom-up

információáramlás egyszerre érvényesül.

Divizionális



TÖBBDIMENZIÓS SZERVEZETI 
FORMÁK

Mátrix szervezet

Tenzor szervezet



Mátrix



Szervezeti alapformák:

Mátrix szervezet
Egyszerre megtalálható a funkcionális és a tárgyi elvű 

(termék/projektorientált) munkamegosztás.

Termékorientált mátrix szervezet

Projektorientált mátrix szervezet



Mátrix

Az alkalmazott munkamegosztási elvek 
„kombinációi”:

funkció-tárgy (funkcionális-tárgyi mátrix) –
termék-, vevőorientált

funkció-régió (funkcionális-regionális mátrix)

funkció-funkció (funkcionális mátrix) A 
funkciókat aszerint választják szét, hogy az 
irányítási vagy a reálszférához tartoznak. 
Elméleti jellegű kombináció.

tárgy-régió (tárgyi-regionális mátrix)



Dinamikusan változó környezet,

Összetett, jelentős innovációs igénnyel 
jellemezhető feladatok,

Tárgyi elvű elkülöníthetőség,

Konfliktus kezelési készség és képesség a 
szervezeten belül,

A szabályozottság dominanciája nem 
teljes, az egyeztetések, a konfliktuskezelés 
elvárt.

Mátrix



Mátrix jellemzői



Tenzor szervezet



136

Ilyennek 

magyaráztá

k el 

vágyaikat a 

vevők

A 

projektvezet

ő azt így 

értette

Ilyennek 

tervezték az 

elemzők
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Ilyennek 
képzelték el

a kivitelezők

Ilyennek írták 

le az 

üzletkötők
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Így 

dokumentáltá

k a projektet

Ilyen lett az 

elkészült 

termék

Így 

számlázták ki 

a vevőnek
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Így vállaltak
garanciát a termékre.

Ezt akarta valójában a vevő.



Vége a 4. előadásnak!

Köszönöm a figyelmet!



5. előadás



Melyik a megfelelő 

projektszervezeti forma?



A szervezeti formának 

alkalmazkodnia kell:

1. Az adott projekt sajátosságaihoz

2. Az adott projektvállalat egészének

szervezeti sajátosságaihoz



Projektigazgatóság szerepe a 

projektek vezetésében



Projektigazgató

 Egy szervezetben egyidejűleg több projekt valósulhat meg
párhuzamosan

 Új szerepkör: projektigazgató,

felelőssége:

oAz elvárt projekteredmények tartalmi-terjedelmi

behatárolása

oA projektek közötti koordináció: időzítés, erőforrás,

költségek

oA projektkontroll rendszerbe foglalt működtetése

oA teljesítés során bekövetkező változások kezelése

oA létrehozott projekteredmények illesztése a

szervezet működésébe



Projektiroda
 A projektigazgató tevékenységét a projektiroda segítheti

 A projektiroda feladatai:

 Belső projektvezetési eljárások és szabályzatok

kidolgozása

 A projektkontroll-rendszer működtetése

 A projektvezetési tapasztalatok összegyűjtése és

megosztása (tudáskezelés)

 A projektek utólagos értékelése (utóelemzés)

film1



Azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0007

Projekt időtartama: 2013.04.01. - 2015.03.28.  (2013. október 15-től!)

Teljes költségvetés: 287 907 631 Ft (támogatás: 100%)

Főbb adatok

Előadó: Dr. Mészáros Attila

szakosított” projektiroda

Projektmenedzser

Dr. Mészáros Attila

Operatív szakmai 

koordinátor (angol)

Pénzügyi vezetőProjekt asszisztens

Tudományos nyelvi szakmai vezető:

Dr. Csendes Ferenc

Operatív szakmai 

koordinátor (német)

Nyelvi szakmai 

asszisztens angol

Nyelvi szakmai 

asszisztens német

Informatikus
Könyvtári 

asszisztens



Bizonytalanságok

Kockázatmenedzsment

Kockázatkezelés folyamata



Kockázatok tulajdonságai

Önmagában nem jó és nem rossz dolog

 Nem félni kell tőle, hanem kezelni

Minden projektben jelen van



Bizonytalanság vs. Kockázat

 Bizonytalanság - egy adott esemény 

bekövetkezését (idejét, helyét, módját) vagy be 

nem következését nem ismerjük pontosan. A projekt 

számára „semleges” – nem lehet tudni, hogy milyen 

típusú következménnyel jár

 Kockázat – a bizonytalanság  negatív 

következménye, miközben maga a bekövetkezés 

bizonytalan, de valószínűsége leírható



Kockázatok forrásai

 Időzítés

 Technológia

 Emberi erőforrások

 jó képzés

 feladatok világos meghatározása

 jó kommunikáció

 Pénzügy

 Vezetőség

 Politika

• Hálóból eredő kockázat

– túl lineáris háló

– túl mély háló

– mérföldkövek vagy “konvergencia pontok” hiánya



Kockázatmenedzsment

 A projekt kockázatmenedzsment magába foglalja a 

folyamatok kapcsolatát a kockázat menedzsment 

tervezéssel, azonosítással, elemzéssel, válaszolással, 

figyeléssel és ellenőrzéssel a projekten.

 projekt kockázat egy bizonytalan elem, s ha valamelyik 

bekövetkezik, akkor az befolyással lehet a projekt 

költségére, ütemtervére, vagy megvalósítására.

 ismert kockázatok

 ismeretlen kockázatok



Kockázatelemzés

 Nem szünteti meg a kockázati tényezőket, csupán segít

abban, hogy hatásuk számszerűsíthető legyen

 A projektmenedzsment egyik legdinamikusabban fejlődő

területe

 Nem önálló szakterület a projektmenedzsmentben, hanem

annak szükségszerű eszköztára a létesítménymegvalósítás

teljes folyamatában – a projektciklusban előre haladva a

kockázatok mértéke lépcsőzetesen csökken (döntési pontok

fontossága)



Kockázatkezelés 

tevékenységfolyamata II.

1. A kockázati források feltárása és csoportosítása

2. A kockázati tényezők meghatározása és csoportosítása

3. A kockázati tényezők hatásának elemzése és

számszerűsítése

4. A kockázatkezelési politika kialakulása

5. A kockázatkezelési politika alkalmazásának értékelése

film2



Köszönöm a 

figyelmet!
(5. ea. vége)



Előadások 

kiegészítéséhez 

anyagok

(2. ea, 3. ea és az 5. ea-hoz)



Előadások 

kiegészítéséhez 

anyagok

(2. előadáshoz)



Célcsoportok



 Esélyegyenlőségi célcsoportok a pályázati útmutató 

szerint:

- Nemek (nők)

- Fogyatékkal élők

- Egyéb csoportok

- Családbarát

- Akadálymentesítés



Egy civilizált projekt ennél szélesebben 
értelmezi az esélyegyenlőség kérdéskörét:

- Nemi esélyegyenlőség (miért ne lehetne 
esetenként a férfi hátrányos helyzetben);

- Fogyaték esetében a gyenge szellemi képesség

- Valamilyen fiziológiai paraméter (pl. balkezesség)

- Hátrányos helyzetű célcsoportba tartozóság a 
romákon/cigányokon felül



Kik is a hátrányos helyzetűek?
 minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt 

rendszeres, fizetett alkalmazásban;

 minden olyan súlyos testi, szellemi vagy lelki betegségből fakadó 
fogyatékossággal élő személy, aki ennek ellenére képes belépni a 
munkaerőpiacra;

 minden olyan, a Közösség területére munkavégzés végett beköltöző vagy 
már beköltözött, vagy ott letelepedett migráns munkavállaló, aki és/vagy 
nyelvi képzésre szorul;

 minden olyan személy, aki legalább háromévi kihagyás után újra dolgozni 
kíván, különösen azok, akik munkájukat a családi élet és a hivatás 
összeegyeztetésének a nehézségei miatt adták fel, a munkába állás utáni 
első hat hónapban;

 minden olyan 45. életévét betöltött személy, aki nem szerzett középfokú 
vagy azzal egyenértékű képesítést;

 minden hosszú távon, azaz megszakítás nélkül 12 hónapig munkanélküli 
személy, a munkába állás utáni első hat hónapban.



NFT vs UMFT Esélyegyenlőség

 5 pont=5 pont

 4000 karakter <-> konkrét, kézzelfogható vállalások

 Tetszőleges esélyegyenlőségi célcsoportok 

 <-> 6 lefedhető terület (választási lehetőség)

 Vak vezet világtalant <-> Esélyegyenlőségi útmutató



KF – környezeti fenntarthatóság

• Kizárólag környezeti fenntarthatóság (2008tól megjelent a 
társadalmi is)

• EMIR adatlapban külön kitöltendő (vagyis önállóan 
megjelenik) - Nem egyenlő a fenntarthatóságra vonatkozó 
kérdéssel!

• De emellett: partnerségben, projekt célrendszerében is 
megjelenik

• Maximum 5 pont a 100-ból (vagyis: jelentős pontszámot ér)

• Minimum 1 pont - kötelezettség



• NFT
4000 karakter 

Tapasztalat: 

• gyenge megoldások

• Pályázati útmutató: nem nyújt valódi segítséget

• ÚMFT
Nagyobb hangsúly

Bővebb útmutató

Táblázatos forma  számonkérhetőség, fenntartás 
során is vizsgálható



 Minden pályázat esetében minimálisan szükséges 
adatszolgáltatás( mint jogosultsági kritérium):

 Fajlagos vízfelhasználás mértéke (teljes vízfelhasználás [m3] / 
termelés egysége [változó])

 Fajlagos energiafelhasználás mértéke (teljes 
energiafelhasználás [kWh] / termelés egysége [változó])

 Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e) 
[t/év]

 Ártalmatlanításra kerülő hulladék mértéke (ártalmatlanításra 
kerülő hulladék [t] / összes hulladék mennyisége [t])

 A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke 
(kistérségben élő foglalkoztatottak száma [fő] / a 
foglalkoztatottak száma [fő])

 A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett 
munkavállalók száma [fő]



Csak érintőlegesen…

Minden pályázat esetében minimálisan szükséges 
adatszolgáltatás( mint jogosultsági kritérium):

 Fajlagos vízfelhasználás mértéke (teljes vízfelhasználás [m3] / 
termelés egysége [változó])

 Fajlagos energiafelhasználás mértéke (teljes energiafelhasználás 
[kWh] / termelés egysége [változó])

 Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e) [t/év]

 Ártalmatlanításra kerülő hulladék mértéke (ártalmatlanításra 
kerülő hulladék [t] / összes hulladék mennyisége [t])

 A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke 
(kistérségben élő foglalkoztatottak száma [fő] / a 
foglalkoztatottak száma [fő])

 A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett 
munkavállalók száma [fő]



A projektmenedzsment is 

„tűzoltás”?
Avagy a projektmenedzser az, aki mindig azt érzi, a projektje 

éppen összeomlik, mert…



Projektmenedzsment „magyar módra”

„A GVOP-1.3.1-2005-06-0006/6.0 projekt finanszírozása során az 501. 

számú forráslehívást azért utasították el, mert kerekítési hiba miatt a 

saját forrás oszlopban az EMIR-ben 50 fillér negatív előjelű nem 

valós hiány keletkezett a 171.117.710 Ft összegű lehíváshoz képest. 

Emiatt a forráslehívást újra kellett kezdeményezni, ami miatt a 

támogatás jóváhagyása 1 hónapot csúszott”.

(Állami Számvevőszék)



„örök csapatmunka!”



2. előadás kiegészítés vége



Pályázatot írunk!



A PROJEKT 3-as kerete

IDŐ 

KÖLTSÉG (fix,változó)

EREDMÉNY (minőség)



Projektmenedzsment feladatok 

még hivatalosabban

 A célok és/vagy a munkák megtervezése 

 A célok elemzése és meghatározása 

 Kockázatok felmérése és elkerülése 

 Erőforrás szükséglet becslése 

 Erőforrások biztosítása, lekötése 

 A munka szervezése 

 Az emberi- és más erőforrások beszerzése 

 Feladatok kiosztása 

 Vezetési tevékenységek 

 A projekt végrehajtásnak ellenőrzése 

 Előrehaladás követési és jelentési feladatok 

 Korrekciós akciók tervezése is végrehajtása 

 Dokumentációs és kommunikációs tevékenységek 



Pályázatot írunk

 A megrendelés oka? 

Szeretjük a potyapénzt

Nem vagyunk tisztában a kötelezettségekkel

Mágikus erőt tulajdonítunk a pályázatírónak

Konkrét ötletre konkrét pályázat

Minden pályázatra ugrunk



Pályázatot írunk II. 

www.nfu.hu

 AKCIÓTERVEK

 PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSE

 AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK

 LEZÁRULT PÁLYÁZATOK



AT-ből mit látunk?

 Pályázati kiírások pontos számát

 Indokoltságát

 Támogatható tevékenységeket

 Jogosultsági és értékelési szempontokat

 Min/max támogatás

 Mekkora a keret?

 Várható pályázatok száma

 Megjelentetés negyedéve



Társadalmi egyeztetés 

előnyei

 Pályázat megjelenése előtt

 Véleményezés

 Kérdések feltevése

 Változtatásokat lehet eszközölni

 Kb. 80%-ban ez lesz a végleges kiírás



Pályázatok fajtái

 Kiemelt

 Egyfordulós

 Kétfordulós

 Automatikus

 Közvetett (ernyőszervezetek)



Pályázati dokumentáció 

elemei

 Pályázati felhívás

 Pályázati útmutató

 Pályázati adatlap

 Pályázati adatlap kitöltési útmutató

 EE, FF útmutató

 Csatolandó dokumentumok listája

 TSZ sablon



Hol kezdjük egy pályázatírást? – Avagy 

néhány gyakorlati aranyszabály

 Olyan nincs, hogy valamilyen dokumentumot nem 

ismerünk! 

 Nem telhet el úgy nap, hogy nem néztük meg a 

vonatkozó honlapokat, GYIK-et

 Az információs napra mindig érdemes elmenni, 

 mert mindig van kérdésünk! 

 mert másoknak is lehetnek okos kérdéseik!

 és mert nem árt tudni, kik a „mások”!



Hogyan kezdjük? Az első lépések

 Az útmutató hosszú, jegyzeteljük ki! 

 Az útmutatót nem elég egyszer olvasni! 

 Amik először elkészülnek: 

 Első megbeszélés jegyzőkönyve

 Összegyűjtendő adatokhoz sablonok, sémák

 Megvalósíthatósági tanulmány tartalomjegyzéke

 Csatolandó dokumentumok listája

 Kérdések a kiíró felé



3. Előadás kiegészítés vége



5. előadás kiegészítés



Az útmutató csapdái

Az összetartozó információk nincsenek egy 

helyen! 

 A csatolandó dokumentumokra 3 helyen is 

„rábukkanhatunk”

 Jogosultság sem csak az elején szabályozott! 

Tulajdoni viszonyok

Kötelező tevékenységek, vagy indikátorok

„Ha nem, nem befogadható”



Első megbeszélés – mit kell tisztáznunk? 

 Projektterv, projekt előzményei,milyen információk vannak 
meg? 

 Kötelező és előnyt jelentő tevékenységek, pontszámok! 

 Tervezési szempontok! 

 Költségvetés, költségkorlátok, költségbontás! (mindig nézzük 
meg a költségtáblát!)

 Menedzsment

 Indikátorok

 Csatolandó dokumentumok

 „Adatlisták”

 Megvalósíthatósági tanulmány



Az első megbeszélés csapdái

 Mindenki érti a feladatát? ???? - NEM

 Mindenki képes tartani a határidőket? - NEM

 Mindenki el tud kezdeni dolgozni? - NEM

Néhány tapasztalat: 

 A csatolandó dokumentumokat ne hagyjuk a végére! 

 Mindig mi állunk a sor végén!



Elindul a munka…

 Gyűjtsük össze az adatokat!

 Csináljunk célrendszert! 

 Tudjuk, hogy a többiek is dolgoznak, vagy csak 
reménykedünk? 

 Tényleges tervezés: 

 Célrendszer, amit a pályázatból tudunk levezetni

 Tevékenységek, amik a célokat szolgálják

 Tevékenységekhez tartozó költségek

 Tevékenységek időigénye

 Célok elérését mutató indikátorok



Alakul…

 „Az igazi pályázatíró kockás papíron is tud milliárdos 

projektet tervezni!” 

 Megvalósíthatósági tanulmány előbb, űrlap a végén! 

 EMIR-kitöltőprogram – avagy az „egyszerű, pályázóbarát 

pályázatok” 

 Az „űrlap sablon”

 Az „üres dosszié, sok-sok cetlivel”



Az űrlap csapdái

 Ó, az az átkozott program! EMIR?

 Ó, azok az átkozott pöttyök!!!

 Ó, az az átkozott vonalkód!!!!! 



SOS! BEADÁS! 

vanCD?vanfénymásoló?melyikgéptudCDtírni? 
vanpapír?vandoboz?vanspárgacelluxlukasztófeladó-
vevénytértivevénycsomagolópapírnyomtatópatronk
apocskiszedő?meddigvannyitvaaposta?pecséttintad
ossziéollósnitzer?holleszazaláíró?tollaksímaragasztó
A3-aslapok? 
melyikgépennyílikmegaprogram?címzés?kitudhozzá
férni azelektronikusdokumentumokhoz?

UGYE EZT NEM AZNAP AKARJUK VÉGIGGONDOLNI?!  



BEADÁS – az „örök vis maior” 
 3 szintű kontroll:  

 Aki készíti, és az eredeti példányt összerakja

 Akik összenézik az eredeti példányt a bemenő másolattal

 Egy „külső szem”

 „Ha nem, nem befogadható”

 Mindig maradjon nálunk másolat!

 Ne becsüljük le az időigényét!

Legyen kéznél egy „hadvezér”!

ITT NINCS DEMOKRÁCIA!

FELELŐSSÉG VAN!



Újra szinuszritmus…

(bent a csomag)

 Érkeztetés!

 Hiánypótlás! Olyan nincs, hogy nincs! Olyan nincs, 
hogy minden jó! Ha van, akkor baj van! 

 Befogadás!

 És várakozás….



(igen, még mindig 

várunk, mert a döntés 

mindig késik…) de! 

Mi történik ez idő alatt 

a KSZ-ben?



Értékelik a pályázatunkat

 1. beérkezés

 2. jogosultság vizsgálat

 3. pályázat teljességének vizsgálata (hipo)

 4. befogadás (pályázat teljességnek való 

megfelelése)

 5. tartalmi elemzés, elbírálás

 6. döntés, értesítés

LOBBI!!!!!!!!



1. Nap HURRÁ NYERTÜNK!

(pezsgő, boldogság, büszkeség)



2. Nap AJJAJ NYERTÜNK!
(pálinka, félelem, rettegés)



Mi az oka a levertségnek? 

 „Dokumentumok Támogatási szerződés megkötéséhez”

 Ki? Mit? Mikor? Hogyan?

Támogatási szerződéshez szükséges dokumentumok 
benyújtása

 Aláírás minta

 Alapító okirat

 Saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumok / 
nyilatkozatok

 Jogerős építési engedély

 Közbeszerzési dokumentumok

 Nyilatkozat köztartozásokról

 Bankszámla nyilatkozat

 Nyilatkozat bankszámlaszámról (előlegről való lemondás 
esetén)

 stb.



Programozás

Témaelhatárolás

Projekt kidolgozás

Pályázat

Idő tengely
Projekt időszak

Zárójelentés

+5

év



Emlékeztetőül: Egy projekt 

megvalósítására kötünk szerződést!

1. Eredményt kell elérnünk! 

- Ez egyrészt: output, másrészt hatás!

- Megjelenik: indikátorok kapcsán!

2. Egy adott időszak alatt kell elérnünk!

- Ez megjelenik az ütemtervben és a mérföldköveknél

3. Egy adott költségből kell megvalósítani! 

Ennek dimenziói:

- Projekt összköltség/támogatás/önrész – megjelenik: 
költségvetés

- Mindezek időbeni rendelkezésre állása – megjelenik: 
cash-flow



Támogatási Szerződés

 Támogató: OP végrehajtásáért felelős 
minisztérium, aki erre a célra létrehozott 
szervezeti egysége, az IH útján jár el, aki 
a KSZ-t bízza meg a lebonyolítással

 Kedvezményezett

Mellékletek: pályázat, módosítások, 
költségvetés, igazolások (adó, 
könyvvizsgáló), biztosítékok



Támogatási Szerződés - tartalma

 A támogatás tárgya (projekt neve, 

száma, utalás a mellékletekre, helyszín, 

végrehajtás időszaka, költségvetés főbb 

számai)

 A támogatás forrása (EU-s alap 

megnevezése és Magyar Állam, önerő, 

bankszámlaszámok, előleg!)



Támogatási Szerződés –tartalom 2

 A támogatás felhasználása

 Finanszírozás – szállítói, vegyes, 
utófinanszírozás

 A végrehajtás során a beszerzésre 
vonatkozó szabályok

 Tájékoztatás és nyilvánosság

 Dokumentumok megőrzése

 Kapcsolattartás, ellenőrzés HEI,ZHE,RHE

 Szerződésszegés

 ÜTEMEZÉS!!



TSZ módosításai

 Közös akarattal: mindkét fél jogosult 

kezdeményezni

 Visszamenőlegesen kizárt

Csak írásban

 Változás bejelentő vs TSZMK



TSZ módosításai, változásbej.

 Más finanszírozási mód választása

 Csúszások a projekt végrehajtásában - a várható 

befejezés dátumát ez lényegesen (3 hó) nem 

veszélyezteti

 Elszámolható összköltségnek ÖSSZESEN 20%-ánál 

kisebb mértékben változik a költségek KÖLTSÉG-

KATEGÓRIÁK szerinti bontása

 Változik a költségek évek szerinti bontása (2 évnél 

rövidebb projekt esetén, 250 milliónál kevesebb
támogatás esetén)

 10%-nál kisebb változás az indikátorszámokban

 Pályázatban nem lett konkretizálva a szoftver, később 

kerül pontosításra



TSZ módosításai, TSZMK

 Azonosító adatokban változás

 Projekt befejezése várhatóan 3 hónapnál többet késik

 Elszámolható összköltségnek ÖSSZESEN 20%-át 

meghaladó mértékben változik a költségek KÖLTSÉG-

KATEGÓRIÁK szerinti bontása

 Változik a költségek évek szerinti bontása (2 évet elérő 

vagy meghaladó projekt esetén, 250 milliót elérő vagy 

annál több támogatás esetén)

 Bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri 

el a 90%-ot

 Változik a projekt lényegi, célkitűzéseket érintő fontos 
jellemzője (pl. más szoftvert akarnak beszerezni, mint 

eredetileg)



Árajánlat, szerződések
 KÖZBESZ szabályok változása

 Piaci ár bizonyítása

 Számlák kiállításának részletezése, résszámla

 Projekt megkezdése? Árajánlat? szoftver? szerződés?

 Bemutatkozás – árajánlatkérő – árajánlat – kiértékelő 
– nyerési / vesztési értesítő – szerződés tervezet, vagy 
közbeszerzésnél már az ajánlati dokis része a 
SZTervezet

 Postai papírok, szempontok



A projektmenedzser feladatai

Projektirányítás („pókszerep”)

Általános feladatok (projekttípustól függetlenül)

- Projektiktatás, adminisztráció, jelentések 

elkészítése

- Kommunikáció, disszemináció

- Partnerség fenntartása, kapcsolattartás 

Projekttől függő feladatok

- Szakmai tartalom megvalósítása

- Közbeszerzés 

NEM SZENTÍRÁS, HANEM GYAKORLAT! 

PMMK bemutat



Projektirányítás

1. Mindig tudni, hol tart a projekt, mi a következő 
lépés és hogy fejezzük be. 

2. Konzorciumvezetőként mindig tudni, milyen 
feladatot adunk a partnernek.

3. Likviditást folyamatosan biztosítani.

4. Időben eleget tenni az elszámolási 
kötelezettségeknek. 



Projektiktatás – kreatív munka? 

 A projekt kapcsán megjelenő iratok jelentős része nem 
kerül be az intézményi iktatási rendszerbe, ott 
„láthatatlan”.

 A projekt kapcsán megjelenő iratokat nem tudjuk egy 
helyen tárolni.

 A projekt kapcsán megjelenő iratok eredetijére két 
esetben van szükség:

- előrehaladási jelentések benyújtásakor,

- ellenőrzésekkor.



Javasolt az alábbiak tisztázása a 

projekt indításakor
 Projekt egészére vonatkozó általános szabályok 

meghatározása (elkülönített számláról utalni, külön 
könyvelni, leltározni, arculati kézikönyv alkalmazása, stb.) 

 Kihez kell minden iratnak minden „szállítótól” befutnia? –
szállítók tájékoztatása 

 Szállítóknak megrendelések a projektmenedzsertől (ne csak a 
feladatra, hanem a dokumentációra is!)

 Milyen információkra van szükségem nekem, mint 
projektmenedzsernek? (pl. értesítés egy-egy számla 
utalásáról, támogatási összegek megérkezéséről, eszközök 
beszerzéséről-kiadásáról,fellelhetőségéről, 
sajtómegjelenésekről, stb.) 



PEJ - EPEJ – ZJ - PFJ

 PEJ: szakmai rész + pénzügyi rész elszámolási időszakra 

vonatkozóan

 EPEJ: csak pénzügyi rész, törtidőszakra vonatkozóan

 ZJ: szakmai + pénzügyi rész, utolsó időszakra és teljes 

projektre vonatkozóan

 PFJ: csak adatközlés, indikátorok teljesülése, bevételek, 

disszemináció.

 Hipo, ügyintéző, dupla oldalszám, cd,hiteles másolat, 

cégszerű aláírás



A projektmenedzser az, aki 

mindig tud válaszolni!

 Iktatótábla az iratok nyomon követésére

 Számlákat összegző tábla a kiadások nyomon követésére, 
szerződésmódosításhoz, stb.

 Elszámoló tábla költségvetési soronként (PEJ része), a sorok 
állása miatt, következő elszámolás ütemezése miatt

 Teljes elszámolási tábla egyes elszámolások, 80%-20% 
nyomon követésére, támogatás megérkezésének nyomon 
követésére. 



Projektek likviditása, pl ÁROP

 TÁMOGATÁS 

- 92%-a 

- 1. Előleg 

(40%!) 

- 2. Szakmai: PEJ 6 havonta, 

EPEJ megszűnt

- Szállítói finanszírozásnál 

támogatás a szállítónak 

megy

 ÖNERŐVEL RENDELKEZNI 

KELL:

- Pályázat benyújtásakor

- TSZ aláírásakor

- Projekt futamideje alatt is!!



Projektek likviditása, kifizetési kérelem

Projekt indul
Szept. 1.

I. Elszámolási időszak –
Kifizetési kérelem

Febr. 28.
I. PEJ,I. KK LEADÁS

60 nap vizsgálat Kifizetés

Hiánypótlás

Számla felfüggesztés



Kifizetési kérelem

ÁROP : 

 Utófinanszírozásnál mi a feltétel?

 Szállítóinál mi a feltétel? 

 Vegyesnél? 

 Dokumentumok – KSZ „vak vezet 

világtalant”

 Tipikus hibák



Egyéb projektmenedzseri 

feladatok

 TSZ módosítás, változásbej, összes folyamat uralása

 Ellenőrzések – belső monitoring, külső monitoring

 És persze az összes többi projekt….

MBKK bemutat



Projekt adminisztráció
1) A projekttel kapcsolatos iratot 10 évig meg kell őrizni

2) Elkülönülten kell tárolni

1) Projekt mappa (pályázat, levelezések, TSZ, változás bejelentések, kifizetési 
kérelmek, hiánypótlások, PEJ, stb.)

2) Közbeszerzés/versenyeztetés mappa (tevékenységekre lebontva tartalmazza a 
teljes közbeszerzést és versenyeztetést)

3) Szakmai mappák (összes szakmai anyagot + számlát, bankkivonatot, 
teljesítésigazolást tartalmazza)

4) Disszeminációs mappa 

5) Esélyegyenlőségi mappa

6) Környezeti fenntarthatósági mappa

7) Társadalmi Fenntarthatóság mappa

3) Iktatni kell mindent, dokumentumok kiküldését és beérkezését igazolni kell tudni (tértivevény!)

4) Elkülönített könyvelést kell alkalmazni!



EMIR, a pályázó barátja



EMIR, a pályázó barátja



EMIR, a pályázó barátja



EMIR, a pályázó barátja



EMIR, a pályázó barátja



MONITORING

 Folyamatos adatgyűjtés annak érdekében, hogy a 
menedzsment infohoz jusson egy adott tevékenység 
előrehaladásával kapcsolatban, és szükség esetén 
befolyásolhassa menetét. 

 Tehát : püi megvalósítás, fizikai megvalósítás, szakmai 
megvalósítás



Disszemináció = Nyilvánosság 

tájékoztatása a projektünkről

 Irányadó rendeletek Strukturális Alapok (1083/2006/EK 
rendelet)

 Strukturális Alapok haza alkalmazása (16/2006 (XII.28)

 Alapelv: nyilvánosság és tájékoztatás

 AZ INFOKHOZ VALÓ JUTÁSBAN MEGTEREMTENI AZ 
ESÉLYEGYENLŐSÉGET



Disszemináció alapkérdései

 Mit? (termék, eredmény, tapasztalat)

 Milyen célból? (kommunikációs cél)

 Kiknek? (célcsoport)

 Hogyan? (csatornák)

 Mikor? (ütemezés)

 Miből? (költségek)



Disszemináció

 Minden esetben az Arculati Kézikönyv tartalmazza a 
kedvezményezettek kötelezettségeit!

 Ez mutatja be részletesen, hogy melyik disszeminációs
elemen minek kell rajta lennie!



SZLOGENEK, FOTÓK

Amennyiben az adott táblához, amit el szeretnénk 
készíttetni nincs a projektről fotó, de a disszeminációs 
elem előírja, akkor segítségül hívhatjuk az NFÜ oldalán 

található image fotókat:

http://www.nfu.hu/arculatok

A szlogenek is ugyanitt vannak felsorolva.

http://www.nfu.hu/arculatok


ÉRINTETT ALAP ÉS AZ EHHEZ TARTOZÓ UNIÓS 

HOZZÁJÁRULÁSRA UTALÓ MONDAT

ERFA: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ESZA: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

KA: A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap 

társfinanszírozásával valósul meg.



Projekt típus és 
támogatási 
összeg/tájékoztat
ási eszköz

Projektszi
ntű 

kommunik
ációs terv

Hirdetőtá
bla „A” 
típus

Emlékezte
tő tábla 

„B” típus

Tájékozta
tási tábla 
„C” típus

Plakát 
„D” 

típus

Eszközbeszerzés      
125 M Ft felett

X

Eszközbeszerzés       
10 M – 125 M Ft

X

Építési beruházás       
125 M Ft felett

X X X

Építési beruházás       
10 M – 125 M Ft

X X

Tanácsadás            
125 M Ft felett

X X

Tanácsadás          
10 M – 125 M Ft

X

Foglalkoztatás, 
képzés 125 M Ft 
felett

X X X

Foglalkoztatás, 
képzés 10 M – 125 
M Ft

X

Fejlesztés 125 M 
Ft felett

X X

Fejlesztés               
10 M – 125 M Ft

X



Horizontális szempontok érvényesítése 

a pályázatok során - Esélyegyenlőség



Esélyegyenlőség 1.

 Horizontális szempont elvárás, vagyis valamennyi projekt 
tervezése és megvalósítása esetén érvényesítendő

 Elvárás tartalma: egy beavatkozás megtervezésénél gondoljuk 
végig, hogy a projektnek milyen kihatásai lehetnek az 
esélyegyenlőségi célcsoportokra nézve és a kedvező hatások 
hogyan maximálhatók



 A „régi rendszer” (NFT):

 Strukturális Alap pályázati űrlapban külön kitöltendő (vagyis önállóan 

megjelenik);

 5 pont a 100-ból (vagyis: jelentős pontszámot ér)

 Tapasztalat: gyenge megoldások

 Pályázati útmutató: gyenge, nem nyújt valódi segítséget

 Űrlapban 4000 leütés, gyakran ki sem töltik a pályázók a rendelkezésre álló 

helyet



 Elsajátított módszer lényege:

 Meggyőző elemzési rész (bírálónak tetszeni fog);

 A 4000 leütés nem okoz gondot, sőt külön melléklet csatolható

 „szeretni fogjuk a projektünket”

 Disszeminációs muníció

 Erőssége:

- A projektciklus egészére (tervezés, megvalósítás, nyomon követés)

- Biztosított az ellenőrizhetőség és mérhetőség;

- Emiatt meg is valósítható


