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A tervtől a pályázati programig 
 
Mi a projekt? A tervtől a pályázati programig. 
 
Projekt: valamilyen változást szolgáló konkrét cél/eredmény érdekében történő tevékenységek 
tervezett sorozata, meghatározott térben, időben, szervezetrendszerben és eszközökkel. 
Pályázat: a projekt finanszírozásához szükséges támogatás megszerzése érdekében készített 
beadvány, a projekt bemutatása a támogató (a pályázat kiírója) számára. 
 
Mikor sikeres a projekt: ha a kitűzött célokat eléri. 
Mikor sikeres a pályázat: ha a megcélzott támogatást megszerzi. 
 
A pályázat tehát a projekt része, megvalósításának eszköze. Önmagában a pályázat elkészítése és 
a támogatás megszerzése ne legyen cél, hanem csak segítség a projekt sikerességéhez. 
Nem baj, ha a pályázati kiírások adnak ötletet a projekthez, de önmagában a projekt 
célja/eredménye is legyen hasznos (akár támogatás nélkül is). 
 
Optimális sorrend: 

1. Ötlet; 
2. Projektterv kidolgozása; 
3. Pályázat benyújtása, támogatás elnyerése; 
4. Projekt megvalósítása; 
5. Projekt lezárása, támogatás elszámolása. 

 
A jó projekt jellemzői: 

 valós igényre alapul (maga az ötlet is jó, és nemcsak támogatás elnyerésére irányul); 

 reális, megvalósítható (mind a célok, mind a költségvetés tekintetében); 

 jól átgondolt (a szükséges erőforrásokat és a lehetséges kockázatokat is pontosan 
felmérték); 

 eredményei minél szélesebb körben hasznosíthatók, mérhetők, fenntarthatók (a szűk 
célcsoporton túl a társadalom más rétegeire is pozitív hatású, és ez a hatás a projekt lezárását 
követően is biztosítható); 

 és nem utolsósorban: szerezhető hozzá külső forrás (támogatás) is! 
 

Feladat 
A következő felsorolásból mit tekinthetünk projektnek: napi bevásárlás, autóvásárlás, 
bérkifizetés, éves adóbevallás, házépítés, esküvő, tankolás, új gyártási technológia bevezetése, 
okmányirodai ügyfélfogadás, nyelvvizsga, reggeli felkelés. 

 
Projektciklus-menedzsment (PCM) 
A projektciklus a projekt tervezésének és végrehajtásának folyamata. A ciklus egy ötletből, egy 
elképzelésből indul ki, majd az adott elképzelést egy végrehajtható és értékelhető munkatervvé 
kell fejleszteni. A ciklus olyan rendszerszemléletet biztosít a projekt átgondolásához, amely 
garantálja az érdek- vagy célcsoportok véleményének megismerését és a szükséges információk 
rendelkezésre állását, így kellően megalapozott döntéseket lehet hozni a projekt kulcsfontosságú 
szakaszaiban. 
 
Az általános projektciklus hat szakaszból áll: programozás, identifikáció (azonosítás), kidolgozás, 
finanszírozás, végrehajtás és értékelés. Az egyes szakaszok részletes tartalma – a működési 
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terület, a hierarchia és az eljárások különbözőségeinek függvényében – szervezetenként eltérő. 
Van azonban három olyan közös pont a ciklusban, amely minden intézménynél azonos: 
 

 A ciklus minden egyes szakaszra vonatkozóan meghatározza a legfontosabb döntéseket, 
az információs követelményeket és a felelősségi köröket. 

 A cikluson belüli szakaszok egymásra épülnek – egy új szakaszhoz csak az előző szakasz 
teljesítése után lehet sikerrel hozzákezdeni. 

 A cikluson belüli értékelés célja az, hogy a már végrehajtott projektek tapasztalatai 
beépüljenek a jövőbeni programok és projektek tervezésébe. 

 
A projektciklus 6 szakaszának tartalma az alábbiakban foglalható össze: 
1. A programozási szakasz keretében kerül sor az országos és szektorális szintű elemzésekre az 

olyan problémák, korlátok és lehetőségek feltárása céljából, amelyek fontosak lehetnek a cél 
elérése szempontjából. Idetartoznak a társadalmi-gazdasági adottságok, valamint az országos 
prioritások, illetve a támogatók prioritásainak áttekintése (például a pályázati kiírások 
tanulmányozása). 

2. Az identifikáció során kerül sor a projektötletek és egyéb fejlesztési tevékenységek 
meghatározására, valamint a további tanulmányozás céljából történő átvilágítására. 
Idetartozik a célcsoportokkal történő konzultáció, a megoldandó problémák elemzése és az 
adott probléma lehetséges kezelési módjainak meghatározása. Ezt követően döntést lehet 
hozni az egyes projekttervek relevanciájáról, valamint arról, hogy mely terveket érdemes 
továbbtanulmányozni a kidolgozási szakasz során. 

3. A kidolgozási szakaszban a lehetséges projekttervek alapján operatív projekttervek 
készülnek. A projektterv részletes kidolgozása ideális esetben a cél- és érdekcsoportok 
bizonyos mértékű bevonásával történik. Ezt követően kerül sor a projektterv 
megvalósíthatóságának (várhatóan sikeres lesz-e a projekt?) és fenntarthatóságának (képes-e 
hosszú távon előnyöket biztosítani a kedvezményezetteknek?) az értékelésére. A fenti 
értékelés alapján döntés születik arról, hogy érdemes-e formális projektjavaslatot készíteni, 
továbbá finanszírozási forrásokat keresni a projekthez. 

4. A finanszírozási szakasz során a lehetséges finanszírozók megvizsgálják a 
projektjavaslatokat, és döntést hoznak arról, hogy finanszírozzák-e a projektet, vagy sem. Ez 
elsősorban a projektgazda szervezet vezetőinek a döntése, a rendelkezésre álló anyagi 
fedezet vizsgálatával. Másodsorban: a külső forrást biztosító intézmények (hitelintézetek) 
döntése a projekt és a kérelmező hitelképességének elemzése után. De az esetleges 
támogatási igényről (a benyújtott pályázatról) szóló döntés is idetartozik. 

5. A végrehajtási szakaszban történik a projekt beindítása és megvalósítása. Ehhez 
kapcsolódóan kerül sor a végrehajtáshoz szükséges szerződések, megállapodások 
megkötésére. A végrehajtás során – a cél- és érdekcsoportokkal konzultálva – a projekt 
irányítói értékelik, hogy a tervekhez képest milyen tényleges előrelépéseket sikerült elérni, 
majd ennek alapján megvizsgálják, hogy a projekt jó úton halad-e a kitűzött célok 
megvalósításának irányában. Amennyiben szükséges, módosítani kell a projekt irányát, 
illetve a projekt kidolgozása óta eltelt idő alatt történt jelentős változások fényében 
módosítani lehet bizonyos célkitűzéseket. 

6. Az értékelési szakaszban a projektet végrehajtók, illetve a finanszírozók értékelik, hogy a 
projekt milyen eredményeket ért el, és levonják a tanulságokat. Az értékelés során levont 
tanulságokat felhasználják a jövőbeni programok és projektek tervezése során. Jóllehet az 
általános ciklusban az értékelési szakasz a végrehajtási szakaszt követi, elterjedt gyakorlat az 
is, hogy középtávú értékelést végeznek a végrehajtási szakasz során a projekt hátralévő 
futamidejében hasznosítható tapasztalatok megállapítása céljából. 
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Példa a projektciklus szakaszaira: 
1. Programozás: önálló képzőintézmény alapítását, vagy kihelyezett képzések lebonyolítását 

egy adott kistérségben tervezzük. Ehhez megvizsgáljuk az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
elsődleges céljait (munkanélküliség csökkentése, emberi erőforrás fejlesztése), a térség 
munkanélküliségi adatait, a pályázati lehetőségeket, illetve az adókötelezettségre vonatkozó 
helyi szabályozást. 

2. Identifikáció: megvizsgáljuk a helyi felnőttképzési piac telítettségét, a helyi munkaügyi 
központ munkatársával egyeztetünk a munkaadók elvárásairól, felmérjük a regisztrált 
munkanélküliek hajlandóságát a képzésben való részvételre. Ezekből arra következtetünk, 
hogy a jelentkezők általában a szakmai ismeretek hiánya miatt nem felelnek meg a cégek 
követelményeinek, és ezért hajlandóak lennének ilyen jellegű továbbképzéseken részt venni. 
Mivel az új képzőintézmény alapítása nagy idő- és pénzigénnyel jár, így a kihelyezett 
képzések megtervezése mellett döntünk. 

3. Kidolgozás: a korábbi felmérések és elemzések alapján kiválasztjuk a képzési célokat, 
egyeztetünk a lehetséges oktatókkal, valamint az oktatási helyszínek képviselőivel. 
Elkészítjük az ütemtervet, a valószínűsíthető költségeken és tervezett bevételeken alapuló 
költségvetést. Ebben a lehetséges résztvevők számát és a pályázati úton elnyerhető 
támogatást is számszerűsítjük. Kimutatjuk, hogy várhatóan nagy kereslet lesz a képzések 
iránt, így a befektetés hamar megtérül. A cég vezetői az előzetes tervek megismerését 
követően döntenek a részletes tervek és számítások kidolgozásáról és a pályázat 
benyújtásáról. A részletes számszaki tervek és a szöveges indokolások elkészülnek, a 
pályázat benyújtásra kerül. 

4. Finanszírozás: a pályázatunk pozitívan kerül elbírálásra, az igényelt támogatást megítélik 
számunkra. A cégvezetők a támogatási határozat ismeretében döntenek a projekt 
megvalósításáról és a saját forrásból történő megkezdésről. 

5. Végrehajtás: a projekt megvalósítása megkezdődik, a Támogatási Szerződés és az egyéb 
szerződések (oktatókkal, oktatási helyszínekkel) megkötésre kerülnek. A képzések 
meghirdetésre kerülnek, és egyben a munkaügyi központ is ajánlja azokat a náluk 
jelentkezőknek. A jelentkezések folyamatosan érkeznek, a képzések beindulnak. A 
támogatás havonta kerül lehívásra, a szükséges dokumentumok becsatolásával. A 
jelentkezők igényei alapján újabb tanfolyamok beindításáról döntünk, ehhez a Támogatási 
Szerződés módosításra kerül, és egyben új oktatók bevonása is megtörténik. 

6. Értékelés: a támogatási időszak letelte után a projektről részletes szakmai és pénzügyi 
beszámoló készül, amelyet a Támogató elfogad, és a Támogatási Szerződés lezárásra kerül. 
Az eltelt időszakról szóló beszámolók – valamint a munkaügyi központ munkatársával 
folytatott egyeztetések – alapján a cégvezetők a projekt folytatásáról és újabb tanfolyamok 
beindításáról döntenek. 

 
A ciklus hat szakaszra történő felbontása minimális alapot kínál a projekt hatékony 
előkészítéséhez, végrehajtásához és értékeléséhez. Különösen fontos az azonosítási és a 
kidolgozási szakasz különválasztása. Az azonosítási szakasz következetes végrehajtása 
lehetőséget ad a projekttervek relevanciájának szisztematikus meghatározására, még mielőtt az 
előkészítési folyamat túlságosan előrehaladna. A kidolgozási szakasz során ezt követően sor 
kerülhet a projekttervek részletes kidolgozására, tudva azt, hogy azok a célcsoportok valós 
igényein alapulnak, és a főbb érdekcsoportok is azonosulnak vele. 
 
A gyakorlatban a projektciklus eltérő lehet a működtetett program jellegének függvényében. 
Mindazonáltal hasznos és célszerű az adott munkaterületen belül alkalmazott gyakorlatot 
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hozzáigazítani a projektciklus fentebb felvázolt lépéseihez. 
 
A Projektciklus-menedzsmentet (Project Cycle Management – PCM) az 1990-es évek elején 
vezette be az Európai Bizottság a projekttervezés és -irányítás minőségének – és ezáltal a 
segélyprogramok eredményességének – javítása érdekében. A Bizottság által végzett értékelések 
rámutattak arra, hogy a fejlesztési projektek jelentős része gyenge teljesítménnyel működik, és 
számos ehhez vezető okot is nevesítettek: 

 gyenge a projekttervezés és előkészítés; 

 sok projekt érdektelen a célcsoport számára; 

 a kockázatokat hiányosan vették figyelembe; 

 figyelmen kívül hagyták a projekt hosszú távú fenntarthatóságát befolyásoló 
tényezőket; 

 a múltbeli tapasztalatok alapján levont tanulságokat csak ritkán vették figyelembe az 
új politika és gyakorlat kialakítása során. 

 
A projektciklus-irányítás integrálja a projektciklus szakaszait, lehetővé téve az egyes kérdések 
szisztematikus vizsgálatát, olyan módszer és metodika révén, amely biztosítja, hogy a célok és a 
fenntarthatósághoz kapcsolódó kérdések szem előtt maradjanak. 
 
A PCM a fennálló helyzet részletes értékelésének előírása és a tervezési eszközök alkalmazása 
révén arra kényszeríti a projekttervezési szakembereket, hogy a célcsoport valós igényeire 
koncentráljanak. A fenntarthatóságot biztosító szempontokat a projekttervezés kezdettől fogva 
figyelembe veszi. A PCM egyik erőssége az, hogy a projektdokumentumokat minden releváns 
kérdés kapcsán egységes forma szerint strukturálja, a projekt kiindulási feltételezéseit is 
beleértve. Ezeket a kérdéseket a projektciklus minden egyes szakaszában felülvizsgálják, 
módosítják, amennyiben szükséges, és továbbviszik a következő szakaszba. Ez a rendszer 
egyértelművé és áttekinthetővé teszi a projekt alapgondolatát és összefüggéseit, ezáltal jobb 
értékelést és ellenőrzést tesz lehetővé. 
 

PCM alapelvei: 

 Projektciklusszakaszok – strukturált és megalapozott döntéshozatal; 

 Részvétel biztosítása – érdekcsoportok bevonása a döntéshozatalba; 

 Tervezési eszközök – átfogó és tömör elemzés; 

 Fenntarthatóság – előnyök állandóságát biztosító folyamatok; 

 Integrált megközelítés –egységes dokumentáció. 
 
A PCM alapelveinek lényege az alábbiak szerint foglalható össze: 
1. A projektciklus szakaszainak következetes betartása, amely strukturált és megfelelő 

információn alapuló döntéshozatali eljárást biztosít. 
2. Részvétel biztosítása, a projektciklus kulcsfontosságú szakaszaiban szervezett bemutatók és 

a projekt céljainak a kedvezményezettek részére nyújtandó tartós előnyök/hasznok 
formájában történő megfogalmazása révén. 

3. Fenntarthatósági szempontok figyelembevétele a projekttervezés során, az előnyök/hasznok 
tartós biztosítása érdekében. 

4. Tervezési eszközök és technikák alkalmazása, amelyek konzisztens elemzési módszert 
biztosítanak a projekttervezés és a végrehajtás során. 

5. Integrált megközelítés, amely az egyes projektek céljait és eredményeit összekapcsolja 
egymással, valamint a kulcsfontosságú kérdések konzisztens és teljes körű kezelésének 
biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt egységes alapformát használ. 

 



Projekttervezés 

 

Projekttervezési technikák, alkalmazott módszerek 
 
A tervezés a projektciklus egyik meghatározó fázisa, amely sokszor eldöntheti a projekt sikerességét. 
A projekttervezés az erőforrások koordinálásának és ellenőrzésének az alapja. 
Bármely tervezési módszer alkalmazása esetén a következő kérdésekre keressük a válaszokat: 

 Mi a kitűzött cél, az elvárt eredmény? 

 Hogyan érhető el a cél? 

 Kik az egyes tevékenységek felelősei? 

 Mettől meddig tartanak az egyes tevékenységek? 

 Ezeknek az egyes tevékenységeknek mekkora az erőforrásigénye (pénz, eszköz, ember)? 
 
A tervezés céljai: 

– hatékonyabb munkavégzés; 
– pontos időütemezés; 
– nagyobb átláthatóság; 
– jobb együttműködés; 
– jobb kommunikáció. 

 
A tervezés lépései: 

– a projekt felbontása résztevékenységekre; 
– a résztevékenységek időigényének kapcsolata; 
– a résztevékenységek logikai kapcsolata; 
– a résztevékenységek erőforrásigénye; 
– költségterv az erőforrásigény alapján. 

 
Projekttervezési módszerek, technikák 

 SWOT-analízis (az ötletek közötti választást, a célok meghatározását segíti); 

 problémafa-elemzés, célfa-elemzés; 

 kockázatelemzés; 

 Stakeholder-elemzés (az érdekelt személyek szerepének elemzése); 

 logikai keretmátrix (a terv lépéseinek és hatásának összefoglaló táblázata); 

 egyéb specifikus módszerek. 
 
SWOT-analízis 
A SWOT-analízis során a belső és külső környezet elemzésével döntési változatokat dolgozhatunk ki, és 
azok összehasonlító értékelésével dönthetünk a lehetséges stratégiák közül. 
 
A SWOT négy kategóriája: 

 erősségek (Strengths): pozitív belső tényezők, amelyek jól működnek és befolyásolhatók; 

 gyengeségek (Weaknesses): negatív belső tényezők, amelyek nem jól működnek, de 
befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében; 

 lehetőségek (Opportunities): kedvező külső adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk 
építve kihasználhatók az erősségek; 

 veszélyek (Threats): korlátok, amelyek nem befolyásolhatók, és csökkentik a siker esélyét. 
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Feladat: 
Sorolja be a tényezőket a négy kategória egyikébe: jól képzett munkatársak, környező települések gyenge 
együttműködő képessége, tőkehiány, jó állapotú úthálózat, cégvezetők döntésképtelensége, magas 
közüzemi költségek és adószint. 

 
A tényezők besorolását követően – ezek arányaiból – dolgozhatjuk ki a lehetséges stratégiákat: 
– Erősségek és lehetőségek túlsúlya: offenzív (terjeszkedő) stratégia; 
– Gyengeségek és lehetőségek túlsúlya: változásorientált stratégia; 
– Erősségek és veszélyek túlsúlya: diverzifikált (megosztó, több lábon álló) stratégia; 
– Gyengeségek és veszélyek túlsúlya: defenzív (védekező, túlélő) stratégia. 
 
 

 Erősségek 
1. …………….. 
2. …………….. 
3. …………….. 

Gyengeségek 
1. …………….. 
2. …,…………. 
3. …………….. 

Lehetőségek 
1. …………….. 
2. ….…………. 
3. …………….. 

 
Offenzív 
stratégia 

 
Változásorientált 

stratégia 

Veszélyek 
1. …………….. 
2. ….…………. 
3. …………….. 

 
Diverzifikált stratégia 

 
Defenzív 
stratégia 
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Problémafa-elemzés, célfa-elemzés 
Segít a cél meghatározásában, a projekt iránti szükséglet igazolásában. 

– Az első lépésben ki kell emelnünk azt a fő problémát, amelynek a megoldásához a projekttel 
közelebb kívánunk kerülni. Ha átfogó problémafát akarunk kapni, akkor a negatív helyzetet a lehető 
legáltalánosabban kell megfogalmazni (például: munkanélküliség). 
– A fő problémát – ok-okozati összefüggések alapján – tovább bontjuk további problémákra (hazai 
vállalkozások erőtlenek, a külföldi vállalkozások nem jönnek), majd azokat is tovább bontva jutunk 
el az alapproblémákig (nincs megfelelő szakképzés, gyenge az infrastruktúra-ellátottság). 

 
Két példa a problémafára: 
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A problémafa felállítását követően minden egyes ablakot átfogalmazunk céllá. 
Így a fő problémából stratégiai cél, a problémafa középső szintjeiből specifikus cél, míg az alsó szintből 
operatív cél válik. Ezzel az egyes célcsoportokat is definiálni tudjuk. 
A projektünk konkrét beavatkozási területét az operatív célok közül válasszuk ki. 
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Minél több beavatkozási területet tudunk felmutatni a projektünk kapcsán, annál jobban tudjuk 
érzékeltetni annak szükségességét, hasznosságát. 
Ha az esetleges pályázatunkban emellett a rajtunk kívül álló területekre is megoldási javaslatot tudunk 
tenni, úgy erősítjük a támogatókban azt az érzést, hogy valóban a fő probléma megoldására 
koncentrálunk, és nemcsak a projektünk indokoltságát kívánjuk alátámasztani. 
Szintén előny, ha az általunk kiválasztott beavatkozási területek segítik a többi operatív cél teljesítését is 
(együttes vagy többszöröző hatás). 
 

Feladat: 
Végezze el a problémafa-elemzést és a célfa-elemzést a következő fő problémák valamelyikére: 
lakásértékesítési nehézségek, magas környezetszennyezés, falvak elnéptelenedése, közlekedési dugók, 
fiatalok alkoholizmusa vagy dohányzása. 

 
Kockázatelemzés 
A kockázatelemzés akár önállóan, akár más módszerek részeként is tekinthető tervezési eszközként. 
Célja a tényleges kockázatok felmérése, azok kezelése, a lehetséges megoldási változatok kidolgozása. 
 
Mi a kockázat? 
Olyan bizonytalan esemény vagy körülmény, amely ha bekövetkezik, akkor pozitív vagy negatív hatást 
gyakorol a projekt céljaira, megvalósulásának valószínűségére. 
 
A kockázati tényezőket különböző kategóriákba sorolhatjuk a jellemzőik alapján: 

 műszaki kockázat (tervezési és kivitelezési hibák); 
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 üzemgazdaságossági kockázat (jövedelmezőség, megtérülés); 

 ökológiai kockázat (környezeti ártalmak, energiatakarékosság); 

 szociális és kulturális kockázat (ártalommentesség, személyiség tiszteletben tartása); 

 etikai vagy jogi kockázat (törvényesség, jogszabályi keretek, humán szempontok); 

 politikai kockázat (a műszaki, gazdasági, ökológiai és szociális környezet változásainak 
konfliktusmentes kezelése). 

 
Az egyes kockázatoknak eltérő jellegű és eltérő mértékű hatásai lehetnek a projektünkre. 
 
Lehetséges hatások: 

– időben késlelteti a projekt végrehajtását; 
– megdrágítja a projektet, ezért pótlólagos forrás bevonását teszi szükségessé; 
– más műszaki megoldás alkalmazását generálja; 
– ellehetetleníti a projekt végrehajtását; 
– más módon befolyásolja a cél elérését (például: új szakember bevonása szükséges, a jogszabályi 
előírások miatt további engedélyek beszerzése szükséges). 

 
A kockázatelemzés és -kezelés (együtt: kockázatmenedzsment) során azonosítjuk a lehetséges 
kockázatokat, elemezzük azok hatásait, és megtervezzük a bizonytalanságokra adandó válaszainkat. 
 
Az egyes kockázati eseményekhez a következő értékeket kell rendelni: 

– bekövetkezés valószínűsége (%-ban kifejezve); 
– hatása a projektre (pénzben vagy egyéb értékkel kifejezve). 

 
Az egyes kockázati tényezők azonosítását és elemzését követően kell meghatározni a konkrét 
kockázatkezelési taktikát. Amennyiben valamely kockázatra nem adunk kezelési megoldást, abban az 
esetben a döntésünket indokolni kell (például túl kicsi a bekövetkezési valószínűség, vagy túl kicsi a 
hatás a projektre, vagy olyan a külső kockázat, amelyet befolyásolni és kezelni sem vagyunk képesek). 
 
Kockázatkezelési módok: 

– tartalékképzés (pénz, idő, egyéb erőforrás); 
– alternatív megoldások (műszaki-technológiai megoldási módok); 
– szerződést biztosító mellékkötelezettségek kikötése az alvállalkozói és beszállító szerződésekben 
(kötbér, garancia); 
– külső biztosíték bevonása (biztosítás). 

 
A kockázatkezelés egyik nem titkolt – de nem elsődleges – célja lehet az is, hogy az esetleges 
támogatókat meggyőzzük arról, hogy a lehetséges kockázatokat figyelembe vették, és kezelhetőnek 
minősülnek. Ezért ennek bemutatása sokszor a pályázatok sarkalatos pontja, hiszen ezzel igazolhatjuk a 
projekt realitását és fenntarthatóságát. 
 

Feladat: 
Végezzen rövid kockázatelemzést a következő események vagy projektek valamelyikére: 
munkahelyváltás a magasabb bér reményében, autóvásárlás az autópiacon, külföldi nyaralás a baráti 
társasággal; létszámbővítés az értékesítési területre (gépjárműalkatrész-értékesítéshez), új szolgáltatás 
bevezetése (informatikai cég befektetési tanácsadása), mezőgazdasági gépbeszerzés (szántóföldi 
műveléshez). 

 
Stakeholder elemzés 
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A Stakeholder-elemzés során a projektünket az érdekelt személyek vagy csoportok szempontjából 
értékeljük. 
Mivel a sikeresség szempontjából a résztvevők kommunikációja kiemelten fontos, ezért ezt már az 
előkészítés során értékelni és tervezni kell. 
 
Kik a projekt érdekeltjei: 

– aki részt vesz a projektben; 
– aki hatással van a projektre; 
– aki érdekelt a projekt eredményeiben. 

 
A Stakeholder-elemzés lépései: 
1. az érdekeltek azonosítása, felsorolása, csoportosítása (külső vagy belső személy); 
2. információgyűjtés az érdekeltekről; 
3. rangsorolás (személyek vagy csoportok fontossága a projekt szempontjából annak eldöntésére, hogy 
szükséges-e egyáltalán foglalkozni az adott személyek viselkedésével); 
4. érdekeltek céljainak, szerepének meghatározása (például. előnyt élvezők / hátrányt szenvedők); 
5. érdekeltek erős és gyenge pontjainak elemzése; 
6. érdekeltek lehetséges cselekvési (reakció) stratégiájának kidolgozása; 
7. érdekeltek lehetséges viselkedésének elemzése; 
8. saját cselekvési terv kidolgozása. 
 
Az elemzés célja, hogy meghatározzuk azokat a személyeket, illetve személyek csoportját, akik a projekt 
szempontjából fontosak, így a velük való viszony meghatározza a projekt kimenetelét. 
Saját cselekvési stratégiánkat elsődlegesen az befolyásolja, hogy az érintett személy a projektből előnyt 
élvez, vagy pedig hátrányt szenved. Előbbi esetben a partnerségre, míg utóbbi esetben a megfelelő 
kompenzációra kell törekedni. 
Az érdekeltek partneri szintű bevonása sokszor az esetleges pályázatra is kedvező befolyással bír. 
Fontos, hogy már az elemzés során térjünk ki az érdekeltekkel való kommunikációra, a kommunikációs 
csatornák kiépítésére (kapcsolattartók kijelölése a partnerek részére, elérhetőségek megadása a 
résztvevők számára, médiaeszközök alkalmazása az érintett lakosság vagy célcsoport tájékoztatására). 
 
Most lássunk egy-egy példát a Stakeholder-elemzésre a mindennapi életből és a gazdasági életből! 
 

Példa az egyszerűsített Stakeholder-elemzésre egy családi esemény kapcsán: 
– esemény: család elköltözése a belvárosból családi házba; 
– belső érdekeltek: apa, anya, gyermekek, együtt élő nagyszülő; 
– külső érdekeltek: különélő nagyszülő, gyerekek és szülők barátai. 
 
Érdekeltek elemzése: 
– Apa: rendkívül fontos személy az esemény szempontjából; célja a költözés (előnyt élvez a jobb 
életkörülmények révén); erős pontja, hogy ő a döntéshozó, gyenge pontja, hogy a felelősség is az övé; 
cselekvési stratégiája, hogy igyekszik meggyőzni a hátrányt szenvedőket; lehetséges cselekvése, hogy 
komoly ellenállás esetén eláll a költözéstől. Következtetés: kulcsszereplő, akinek a tevékenysége 
meghatározó, az anya támogatása kulcskérdés lehet. 
– Anya: szintén fontos személy az esemény szempontjából; célja a költözés (előnyt élvez a jobb 
életkörülmények révén); erős pontja, hogy ő a döntéshozó házastársa, így nagy befolyással bír, gyenge 
pontja, hogy a gyermekek befolyásolhatják; cselekvési stratégiája, hogy igyekszik meggyőzni a hátrányt 
szenvedőket; lehetséges cselekvése, hogy komoly ellenállás esetén igyekszik meggyőzni az apát a 
maradásról. Következtetés: fontos szereplő, akinek a tevékenysége szintén meghatározó, az apa 
befolyásolásával. 
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– Gyerekek: közepesen fontos személyek az esemény szempontjából; célja a maradás (hátrányt 
szenvednek az iskolaváltás és a barátok elvesztése miatt); erős pontjuk, hogy a szülőkre befolyással 
bírnak, gyenge pontjuk, hogy korukból adódóan könnyen befolyásolhatók; cselekvési stratégiájuk, hogy 
igyekeznek meggyőzni a szülőket a maradásról; lehetséges cselekvésük a „hisztizés”. Következtetés: 
közepesen fontos szereplők, akiknek a meggyőzésén szintén a költözés múlhat. 
– Együtt élő nagyszülő: kevésbé fontos személy az esemény szempontjából; célja a költözés (előnyt 
élvez a jobb életkörülmények révén); erős pontja, hogy több ponton érdekelt a költözésben 
(kellemesebb környezet, veteményezés lehetősége), gyenge pontja, hogy a saját érdekeit képes háttérbe 
szorítani a család érdekeivel szemben; cselekvési stratégiája, hogy próbálja a megegyezést előmozdítani; 
lehetséges cselekvése, hogy tompítja a feszültséget. Következtetés: kevésbé fontos szereplő, aki 
igyekszik távol tartani magát a konfliktusoktól, ezért a saját érdekeit kevésbé képviseli. 
– Különélő nagyszülő: kevésbé fontos személy az esemény szempontjából; célja a család maradása (a 
távolság növekedésével és a ritkább látogatásokkal hátrányt szenvedne); erős pontja, hogy a gyerekekkel 
azonos az érdeke, gyenge pontja, hogy a döntéshozókra kisebb a ráhatása; cselekvési stratégiája, hogy 
próbálja a maradást elősegíteni; lehetséges cselekvése, hogy a gyerekek érdekeire hívja fel a figyelmet. 
Következtetés: kevésbé fontos szereplő, a ritka látogatások miatt kevés ráhatása van a család életére. 
– Barátok, ismerősök: kevésbé fontos személyek az esemény szempontjából; céljuk a család maradása (a 
távolság növekedésével és a ritkább találkozásokkal hátrányt szenvednek); erős pontjuk, hogy létszámuk 
jelentős, gyenge pontjuk, hogy külső személyként kisebb a ráhatásuk a döntésre; cselekvési stratégiájuk, 
hogy próbálják a maradást elősegíteni; lehetséges cselekvésük, hogy a gyerekeket és a szülőket próbálják 
meggyőzni. Következtetés: kevésbé fontos szereplők, akik a gyakori találkozások révén nagyobb 
ráhatással rendelkeznek. 

 

Példa az egyszerűsített Stakeholder-elemzésre egy projekt kapcsán: 
– projekt: városi elkerülő út megépítése az önkormányzat által; 
– belső érdekeltek: polgármester, önkormányzati képviselők, önkormányzati jegyző, kivitelező-építő 
cég, a polgármesteri hivatal munkatársai (akik a pályázatírásban és az elszámolásban részt vesznek); 
– külső érdekeltek: városon keresztül közlekedők, városba beközlekedők, jelenlegi bevezetőút mellett 
élők, tervezett elkerülő út területe mellett lakók, természetvédők, önkormányzati képviselők politikai 
pártjai. 
 
Érdekeltek elemzése: 
– Polgármester: rendkívül fontos személy a projekt szempontjából; célja a sikeres projekt (előnyt élvez 
az elkerülő út megépítésével, mert népszerűsége nő); erős pontja, hogy ő a döntéshozó, gyenge pontja, 
hogy a felelősség is az övé; cselekvési stratégiája, hogy erősen felügyeli a folyamatokat, és meggyőzi a 
kétkedőket; lehetséges cselekvése, hogy komoly kockázat esetén visszaléphet a projekttől. 
Következtetés: kulcsszereplő, akinek a tevékenysége meghatározó, a teljes segítséget meg kell neki adni, 
és folyamatos tájékoztatással meggyőzni a projekt sikeréről. 
– Önkormányzati képviselők: szintén fontos személyek a projekt szempontjából; céljuk a politikai 
hovatartozástól függ (a hatalmon lévők előnyt élveznek az elkerülő út megépítésével, mert 
népszerűségük nő, illetve fordítva); erős pontjuk, hogy döntési pozícióban vannak, gyenge pontjuk, 
hogy politikailag befolyásolhatók; cselekvési stratégiájuk, hogy a testületen védik saját érdekeiket; 
lehetséges cselekvésük, hogy kockázat esetén nem támogatják a projektet. Következtetés: fontos 
szereplők, akiknek a tevékenysége szintén meghatározó, a folyamatos tájékoztatással meg kell győzni 
őket a projekt sikeréről, továbbá arról, hogy a projekt sikere az ő politikai sikerük is lesz, ennek 
érdekében be kell vonni őket a tervezésbe és megvalósításba. 
– Önkormányzati jegyző: közepesen fontos személy a projekt szempontjából; célja a projekt jogi és 
pénzügyi megfelelősége (a sikeres projektből előnyt élvez, mert szakmai sikert ér el); erős pontja, hogy 
politikailag kevésbé befolyásolt, gyenge pontja, hogy sok feladat hárul rá; cselekvési stratégiája, hogy a 
projekt teljes szabályosságát garantálja; lehetséges cselekvése, hogy minél több feladatot másra hárít. 
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Következtetés: közepesen fontos szereplő, akinek minden háttérsegítséget meg kell adni, és a 
képviselőknek a teljes támogatásukról kell biztosítani. 
– Kivitelező-építő cég: közepesen fontos egység a projekt szempontjából; célja a pénzügyi nyereség (a 
projektből előnyt élvez az árbevétellel); erős pontja, hogy szakmailag fontos szereppel bír, gyenge 
pontja, hogy inkább a profitban érdekelt; cselekvési stratégiája, hogy minél nagyobb hasznot érjen el; 
lehetséges cselekvése, hogy a díját magasra próbálja emelni. Következtetés: közepesen fontos szereplő, 
amellyel a kiválasztáskor és a szerződéskötéskor határozottan kell fellépni, valamint a jogi és pénzügyi 
garanciákat ki kell kötni. 
– Polgármesteri hivatal munkatársai: kevésbé fontos személyek a projekt szempontjából; céljuk a lehető 
legkevesebb feladat vállalása (a többletmunka miatt hátrányt szenvedők); erős pontjuk, hogy az 
adminisztratív munkát ők végzik, gyenge pontjuk, hogy nem érdekeltek a sikerben; cselekvési 
stratégiájuk, hogy minél kevesebb feladat háruljon rájuk; lehetséges cselekvésük, hogy áthárítják a 
feladatot másra. Következtetés: kevésbé fontos szereplők, akiknek adminisztratív feladatai vannak, a 
megfelelő munkaszervezéssel jól kell elosztani közöttük a feladatokat, hogy egy-egy személyre ne 
háruljon túl sok teendő. 
– Városon keresztül közlekedők: fontos külső személyek a projekt szempontjából; céljuk a projekt 
megvalósulása (az elkerülő úttal hamarabb átjutnak a városon); erős pontjuk, hogy fontos számukra az 
elkerülő út megépítése, gyenge pontjuk, hogy nem tudnak egységesen fellépni; cselekvési stratégiájuk, 
hogy támogatják a projektet; lehetséges cselekvésük – a közös fellépés hiánya miatt – elhanyagolható. 
Következtetés: fontos szereplők, akiknek a támogatását ki kell használni aláírásgyűjtéssel, fórumokra 
való meghívással. 
– Városba beközlekedők: az előző csoporttal azonos kategória, mivel a bevezető utak mentesülésével 
szintén előnyt élveznek a projektből. 
– Jelenlegi bevezetőút mellett élők: az előző csoporttal azonos kategória, mivel a bevezető utak 
forgalmának csökkenésével szintén előnyt élveznek a projektből. Különbség, hogy csoportjuk jobban 
behatárolható, így elérésük is könnyebb 
– Tervezett elkerülő út területe mellett lakók: fontos külső személyek a projekt szempontjából; céljuk 
főleg a projekt meghiúsulása lehet (az elkerülő út megépítésével a lakókörnyezetük zajosabb és 
szennyezettebb lesz, így hátrányt szenvednek); erős pontjuk, hogy érdekeik érvényesítésére könnyen 
összefognak, gyenge pontjuk, hogy céljuk a projekt meghiúsulása; cselekvési stratégiájuk, hogy 
kifogásolják a projektet; lehetséges cselekvésük a fórumokon, a médiában vagy tüntetések formájában 
való tiltakozás. Következtetés: fontos szereplők, akiken a projekt sikere múlhat. Fontos a meggyőzésük 
a projekt össztársadalmi előnyeiről minden lehetséges fórumon, továbbá kompenzálásuk minden 
lehetséges eszközzel (kártalanítás, csereingatlan felajánlása, zajvédő fal megépítése, zöldövezeti védősáv 
kialakítása). 
– Természetvédők: közepesen fontos külső személyek a projekt szempontjából; céljuk főleg a projekt 
környezeti hatásának minimalizálása (az elkerülő út megépítésével főleg hátrányt szenvednek a külső 
részek beépítésével és szennyezésével); erős pontjuk, hogy az érdekeik érvényesítésére könnyen 
mozgósíthatók, gyenge pontjuk, hogy a projekt megvalósulásában kevésbé érdekeltek; cselekvési 
stratégiájuk, hogy kiemelik a projekt káros hatásait; lehetséges cselekvésük a fórumokon, a médiában 
vagy a tüntetések formájában való tiltakozás, összefogva az előző csoporttal. Következtetés: közepesen 
fontos szereplők, akiken szintén a projekt sikere múlhat. Fontos a meggyőzésük a projekt 
összkörnyezeti előnyeiről, a belső részen megszűnő dugók kedvező hatásairól, a védett természeti 
értékek megóvásáról, továbbá biztosításuk a megfelelő kompenzálásról (zöldfelületek kialakítása, 
fásítás). 
– Önkormányzati képviselők politikai pártjai: kevésbé fontos csoportok, amelyeknek viszont az 
önkormányzati képviselők révén erős befolyásuk lehet a projektre; céljuk, cselekvésük és kezelésük a 
képviselőkön keresztül történik, illetve azzal azonos. 
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Feladat: 
Végezze el a Stakeholder-elemzést a következő projektek valamelyikére: szálloda építése, kistérségi 
szennyvíztisztító építése, északi M0-s híd és nyugati szakasz megépítése, munkanélküliek képzésére 
regionális képzőközpont kialakítása, élőhelyfejlesztés a védett madárfajok védelmére. 

 
Logikai Keretmátrix (Logical Framework Approach – LFA) 
Leggyakrabban alkalmazott (vagy a pályázatokban megkövetelt) komplex projekttervezési módszer a 
logikai keretmátrix. 
A logikai keretmátrix lényegében több projekttervezési technika integrálása annak érdekében, hogy a 
projekt átgondolása és tervezése során minden problémát, kockázatot és lehetséges célt számba 
vegyünk, így biztosítva annak sikerét és eredményességét. 
 
A logikai keretmódszer segít: 

– tisztázni a projekt célját és létjogosultságát; 
– világosan meghatározni a projekt elemeit; 
– az előkészítés korai szakaszában elemezni a projekt környezetét; 
– meghatározni azt, hogy miként mérhető a projekt előrehaladása, a célok elérése. 

 
A logikai keretmátrix összevontan tartalmazza: 

– a projekt céljait; 
– a hozzárendelt mutatókat; 
– a megvalósítás kockázatait; 
– a szükséges erőforrásokat; 
– a lehetséges eredményeket, 
továbbá megmutatja ezek összefüggéseit, kapcsolatát. 

 
A módszer két elemből áll: 
– a projekt átgondolása: a probléma okainak számbavétele az elemzési fázisban; 
– az elemzés dokumentálása: a tényleges tervezés fázisa, amelyben a projektötletből részletes projektterv 
készül (logikai keretmátrix formájában). 
 
A logikai keretmátrix egy olyan 4×4-es táblázat, amelyben egy projekt legfontosabb részeit foglaljuk 
össze. 
 
A logikai keretmátrix a következőképpen épül fel: 
 

 Beavatkozási 
stratégia 

Indikátorok Indikátorok 
forrása 

Feltételezések 

Stratégiai célok     

Projektcél     

Eredmények     

Tevékenységek  források / 
eszközök 

költségek  

    előfeltétel 
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Főbb kategóriái, fogalmai a következők: 
– logikusan egymásra épülő, a projekt tevékenységeiből, eredményeiből, céljából és a 
megfogalmazott stratégiai célból álló beavatkozási stratégia; 
– az egyes célokhoz tartozó mennyiségi és minőségi mutatók, indikátorok, amelyeknek mindig 
hiteleseknek és mérhetőknek kell lenniük; 
– az indikátorok teljesüléséről képet adó információforrások meghatározása (azaz hogy ki és hogyan 
méri az indikátorokat); 
– a projekt megvalósításához meglévő források és még szükséges feltételek, amelyek projekten 
kívüliek, és gyakran nem állnak rendelkezésre (ettől eltérően az előfeltételnek mindig rendelkezésre 
kell állnia, már a tevékenységek megkezdése előtt); 
– a megvalósítás költségigénye. 

 
A beavatkozási logika felépítése: 

– átfogó stratégiai cél a célfa csúcsán lévő – sokszor a pályázati kiírásban is szereplő – 
alapprobléma, magasabb szintű célkitűzés (például a munkanélküliség csökkentése); 
– a projekt központi célja a stratégiai cél megvalósulását szolgáló, az eredmény következményeként 
létrejövő konkrét cél (például a munkanélküliek ismereteinek bővítése a jobb elhelyezkedés 
reményében); 
– eredmény: a projekt során elvégzett tevékenységek kézzelfogható hozadéka, közvetlen outputja 
(oktatócég alapítása, képzések beindítása); 
– tevékenységek a projekt végrehajtása során az eredmény elérése érdekében elvégzendő feladatok 
(például a cégalapítás, az ingatlanbérlés, az eszközvásárlás, a képzési programok kidolgozása). 

Ezek a szintek szorosan egymásra épülnek, és egymást feltételezik. 
 

Feladat: 
Sorolja be az alábbi beavatkozási stratégiai elemeket a fenti kategóriákba (stratégiai cél, projektcél, 
eredmény, tevékenység): 
1. elkészül a kistérségi hűtőház, a gyümölcstermelés hatékonnyá és biztonságossá válik a kistérségben, a 
kistérség termelői számára elegendő hűtőkapacitás rendelkezésre állása, új hűtőház megtervezése és 
felépítése; 
2. gyártókapacitás növelése, gyártási hálózat kiépítése, versenyképesség növelése, gyártói integráció. 

 
Indikátorok és azok forrásai: 
Az indikátorok olyan objektíven mérhető jelzőszámok és tulajdonságok, amelyek az eredmények 

– mennyiségi (db, fő, m, kg, Ft, %); 
– minőségi (kategória, szint vagy valamely funkcióra/helyre/témára utaló jelző); 
– időbeni (állandó, időszakos, évi) 
meghatározását adják. 

 
Az indikátorok mellett az azok ellenőrzésére alkalmas információforrásokat is meg kell határozni. 
Az indikátoroknak és forrásaiknak meg kell felelniük az úgynevezett SMART-elvnek: 
S (Specific) – konkrét, részletes; 
M (Measurable) – mérhető; 
A (Achievable) – elérhető, rendelkezésre álló; 
R (Realistic) – reális, hiteles; 
T (Time-based) – időhöz kötött, a projekt időszakához igazodó. 
 
Az információk forrásai leggyakrabban a saját belső nyilvántartások és a nyilvános hivatalos statisztikák. 
Ez utóbbi megszerzésénél manapság az internet kiemelt szerepet játszik. 
Azonban gyakran önálló adatgyűjtésre is szükség van. Ilyenkor a SMART-kritériumokat követni kell, de 
lehetőség szerint kerüljük a költséges kutatómunkát. 
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Az indikátorok legalsó szintjét a források/eszközök jelentik, amelyek már rendelkezésre állnak, és 
amelyekkel feltétel nélkül számolhatunk a projekt megvalósítása során (például: meglévő ingatlanok, 
eszközök, munkatársak). 
 
Feltételezések: 
A feltételezések a projekt sikere szempontjából fontos külső tényezők, amelyeket a program végrehajtói 
nem képesek befolyásolni, és amelyek vagy már rendelkezésre állnak, vagy még szükségesek. 
 
Elemzésük szerepe kettős: 

– segítségével fel tudjuk mérni a projekt kockázatait (kockázatelemzés); 
– előkészítik a projekt végrehajtása során szükséges monitoringot – annak érdekében, hogy jelezzék 
az esetleges beavatkozások szükségességét. 

 
Feltételezések logikája: 

– ne vegyük bele a logikai keretmátrixba azokat a feltételezéseket, amelyek a projekt szempontjából 
érdektelenek, vagy amelyek biztosan teljesülni fognak; 
– vegyük bele a keretmátrixba azokat a feltételezéseket, amelyek valószínűleg – de nem teljesen 
biztosan – teljesülni fognak; 
– ha olyan feltételbe akadunk, amely várhatóan nem fog teljesülni, akkor a projekteket át kell 
tervezni olyanra, hogy ez ne legyen feltétele a sikerességnek 

=> ha ez: 

 lehetséges: további tevékenységek hozzáadásával váltsuk ki a problémás feltételt, 
így adva esélyt a projekt megvalósítására; 

 nem lehetséges: a problémás feltétel olyan „gyilkos tényezőnek” bizonyul, amely 
miatt a projekt megvalósíthatatlan. 

 
A logikai keretmátrix elkészítésének menete: 

 Beavatkozási 
stratégia 

Indikátorok Indikátorok 
forrása 

Feltételezések 

Stratégiai célok 
1. 15. 16.  

Projektcél 
2. 13. 14. 8. 

Eredmények 
3. 11. 12. 7. 

Tevékenységek 
4. 9. 10. 6. 

 
   5. 
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A keretmátrix logikai összefüggése: 

 Beavatkozási 
stratégia 

Indikátorok Indikátorok 
forrása 

Feltételezések 

Stratégiai célok     

Projektcél     

Eredmények     

Tevékenységek  források költségek  

    előfeltétel 

 
Példa egy kész logikai keretmátrixra: 

 Beavatkozási 
stratégia 

Indikátorok Indikátorok 
forrása 

Feltételezések 

Stratégiai célok 
Munkanélküliség 

csökkentése 
3 év alatt 

120 új munkahely, 
280 megőrzött 

munkahely 

KSH és 
Munkaügyi 
Központ 
jelentései 

 

Projektcél 
Vállalkozási 
ismeretek 
növelése 

Évente 150 piaci, 
pénzügyi és jogi 
ismeretekben 

képzett, 
innovációkra 

fogékony 
vállalkozó 

Kiadott 
tanúsítványok és 
bizonyítványok 
nyilvántartása, 

vizsga-
jegyzőkönyvek 

Források 
a tanultak 

alkalmazásához, 
ösztönző 

jogszabályok, 
képzést követő 

tanácsadás 

Eredmények 
Vállalkozó-

képző és 
tanácsadó 
intézmény 
létrehozása 

90 nm-es, 30 fős 
tanterem és 

35 nm-es 6 gépes 
számító-gép 

terem felszerelve, 
25 nm-es iroda 
3 munkahellyel 

Használatbavételi 
engedély, 

akkreditációs 
tanúsítvány, 

képzési 
dokumentáció, 

képzési 
szerződések 

Vállalkozók 
motivációja, 
vizsgáztatási 

háttér, források 
a szervezéshez, 

oktatógárda 
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Tevékenységek 
Épület felújítása, 

bútorok és 
oktatási 

eszközök 
beszerzése, 
képzési terv 
készítése, 
képzési 

tematikák 
kidolgozása 

Épület saját 
tulajdonban, 

építési 
engedélyek, 

projektmenedzser, 
projektasszisztens, 
oktatásszervezők 

Épület-felújítás: 
27 M Ft, 

bútorok és 
oktatási 

eszközök 
beszerzése: 
12 M Ft, 

képzési terv és 
tematikák: 

4 M Ft 
Összesen: 
43 M Ft 

Hiányzó 
bútorok és 
eszközök 

beszerzése, 
partner-

intézmények 
együttműködése 

 
   Előfeltételek: 

oktatók és 
tanácsadók 

szabad 
kapacitása, 
megfelelő 

telefonhálózat 
az elérhetőség 
biztosítására 

 

Feladat: 
Készítsen logikai keretmátrixot a következő stratégiai célok valamelyikére: környezetszennyezés 
csökkentése, versenyképesség növelése, kipusztuló állat- és növényfajok védelme, falusi megélhetési 
lehetőségek növelése. 

 
Egyéb specifikus tervezési módszerek: 
Ezek általában nem önállóan, hanem a többi módszer mellett, vagy azok részeként jelennek meg. 
Alkalmazhatóságuk függ a projekt jellegétől és méretétől. 
 
Leginkább alkalmazott módszerek: 

– piackutatás (új termék vagy szolgáltatás kifejlesztése és bevezetése előtt javasolt); 
– pilotprojekt (a tervezett projekthez hasonló, de egyszerűbb és méreteiben jóval kisebb projekt 
tesztszerű lefuttatása); 
– számítógépes szimuláció (műszaki megoldások esetén, vagy társadalmi-demográfiai változások 
elemzésére). 
 

Pert, vagy Pert/Cost módszer (az időtényezők és/vagy költségadatok három lehetséges kimenetelére – 
optimista/pesszimista/realista változatára – végezzük el a becsléseket.



Üzletiterv-készítés 

Üzleti terv készítése 
 
Üzleti terv: a vállalkozás vagy más szervezet céljainak megfogalmazása, a cselekvési lehetőségek 
számbavétele, és az ezeken alapuló cselekvési (akció) terv elkészítése. 
Az üzleti tervezés minden szervezet életében fontos szerepet játszik. Az induló vállalkozásoknál az 
üzleti terv a tevékenység kiindulópontja, a fejlődési pálya leírása, a működő vállalkozásoknál pedig – 
például egy új szolgáltatás bevezetésénél – általában a stratégia meghatározó dokumentuma. 
Az üzleti tervezés jó esetben nem csupán egyszeri esemény, hanem folyamatos tevékenység. Egyrészt a 
vállalat tényleges tevékenységének viszonyítási bázisául szolgál, másrészt a terv- és tényadatok eltérése 
alapján, illetve a változó körülmények figyelembevételével a terv, a cél- és a feltételrendszer időről időre 
aktualizálásra szorul. 
Az üzleti terv nem jelenik meg minden esetben írásos formában. Az üzleti terv valójában a vállalkozó 
vagy a szervezet vezetőinek fejében létező vállalati jövőkép. Azonban minél nagyobb a vállalkozás, vagy 
amennyiben külső finanszírozásra szorul, nem kerülheti el az írott terv elkészítését. 
 

Miért fontos az üzleti terv a vállalkozás és az egyéb piaci szereplők számára? 

 
Egy vállalkozás általában a következő okokból készíthet üzleti tervet: 

 egy-egy ötlet megvalósíthatóságának a vizsgálatára; 

 a jelenlegi vagy a potenciális tulajdonosok meggyőzésére; 

 hitelezőknek, banknak, támogatónak külső finanszírozás céljából; 

 a kereskedelmi partnerek tájékoztatására. 
 
Az üzleti terv fontos a vállalkozás számára, mivel 

 a menedzsment szisztematikusan felméri a vállalkozás piaci lehetőségeit, illetve a céljai elérését 
akadályozó kockázati tényezőket; 

 a menedzsment végiggondolja a meglévő (anyagi és humán) erőforrások optimális felhasználását; 

 nyilvánvalóvá válik, hogy szükség van-e külső finanszírozásra, annak nagyságára és időtartamára; 

 folyamatos információt szolgáltat a vállalkozás teljesítményéről; 

 a vállalkozás erős és gyenge pontjainak ismerete lehetőséget teremt arra, hogy a piaci körülmények 
változására aktívan reagáljon a vállalat. 

 
A vállalkozás tulajdonosai, illetőleg potenciális tulajdonosai az üzleti tervet felhasználják: 

 a vállalkozás tevékenységi körének változtatására, tisztítására, illetve bővítésére vonatkozó 
javaslatának kialakítására, döntés meghozatalára; 

 pénzügyekre vagy vagyonra vonatkozó döntés jóváhagyásához; 

 a vállalkozásba való tulajdonrész megvásárlásához. 
 
Az üzleti terv nemcsak magának a vállalkozásnak fontos, hanem a támogatónak, illetve a finanszírozó 
intézményeknek (bankoknak) is, annak megismerésére, hogy 

 a vállalkozás/új termék/új ötlet mennyire életképes, milyenek a piaci kilátásai; 

 a vállalkozás hogyan látja a piacot, a versenyhelyzetet, a vevői, illetve a szállítói kapcsolatokat; 

 mennyire megalapozott az új termék bevezetése; 

 várhatóan mikor térül meg a támogatásuk, illetve a hitelt mikor, milyen ütemezéssel tudja a 
vállalkozás reálisan visszafizetni. 
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Egy vállalkozás üzleti terve üzleti titoknak minősül, hiszen kiolvasható belőle a vállalkozás egész 
jelenlegi helyzete és a jövő érdekében tervezett lépései. Egyéb piaci szereplők (például a konkurens 
cégek, üzleti partnerek) ritkán jutnak hozzá egy vállalkozás üzleti tervéhez. A szervezet azonban 
dönthet úgy, hogy (általában rövidített verzióban) az üzleti tervét nyilvánossá teszi egy bizonyos körben 
(például szakkiállításon, üzleti vásáron információs anyagként), vagy teljes mértékben (például az 
internetes honlapján). 
Üzleti terv elkészítéséhez csakis a vállalkozás hosszú távú céljainak ismeretében lehet nekilátni. A 
vállalkozás missziója (küldetése) magát a vállalkozást és annak céljait határozza meg. A misszió pár 
mondatban leírja a vállalkozást, elhelyezi a piacon, meghatározza a legfőbb értékeit és normáit. A 
küldetés meghatározásakor tulajdonképpen a „Miért vagyunk?” kérdésre kell választ adni. 
A vállalkozás stratégiai célkitűzései fogalmazzák meg azokat az – általában – piaci, pénzügyi, szervezeti, 
illetve erőforrásokra vonatkozó hosszú távú elképzeléseket, amelyeket a vállalkozás a jövőben el kíván 
érni. 
A stratégiai célkitűzések megvalósítása akciók és intézkedések sorozatából álló stratégia által történik. 
Ehhez azonban ismerni kell a külső – a vállalkozás által nem változtatható – feltételeket, adottságokat. 
Ennek keretében a vállalkozásnak fel kell mérnie a működésének társadalmi, technológiai, gazdasági, 
szabályozási és politikai környezetét. 
Az üzleti terv készítéséhez – amely valójában a több évre szóló stratégiai programok és akciók 
sorozatának leírása – nélkülözhetetlen a vállalkozás küldetésének, hosszú távú célkitűzéseinek és külső 
környezetének ismerete. 
Egy üzleti terv mind a tartalmát, mind a felépítését, mind pedig a részletezettségét illetően sok 
szempontból különböző lehet. 
 
Az üzleti terv tartalma, részei 
 
Egy üzleti terv eltérő lehet attól függően, hogy induló vagy már hosszabb-rövidebb ideje működő 
szervezetről van szó. Egy induló vállalkozás üzleti tervében sokkal nagyobb súlyt kell kapnia a kockázati 
tényezők elemzésének. Célszerű, ha az induló vállalkozás üzleti terve különböző forgatókönyveket 
(lehetséges változatokat) tartalmaz. Az egyes forgatókönyvek megvizsgálják, mi történik, ha a piaci 
helyzetre, keresletre vonatkozó induló feltételezések nem vagy csak részlegesen teljesülnek. Célszerű 
legalább három változatot szerepeltetni: egy optimistát, egy átlagost és egy pesszimistát. Mindemellett az 
induló vállalkozás esetében az üzleti tervnek a vállalkozást is „el kell adni”, vagyis meggyőzőnek kell 
lennie mind a potenciális befektetők, mind a hitelt nyújtó bankok vagy az esetleges támogatók számára. 
Az üzleti terv a vállalkozás profilja szerint is különbözhet. Más fejezeteket kell részletezni egy termelő, 
egy kereskedő vagy egy szolgáltató profilú vállalkozás üzleti tervében. Ha például a vállalkozás fő 
tevékenysége kereskedelmi jellegű, akkor részletes marketingtervre, illetve a forgalmazott termékek 
részletes piaci elemzésére van szükség. A termelővállalatnál legalább ennyire fontos a gyártott termékek 
műszaki fejlesztésére vonatkozó elképzelések kidolgozása, míg egy szolgáltató cégnél a konkurencia 
elemzése és az igények felmérése lehet kiemelt terület. 
 
Egy tipikus üzleti terv felépítése az alábbi tagolást követi: 

 bevezető; 

 összefoglalás; 

 vállalkozás bemutatása; 

 termékek és szolgáltatások bemutatása; 

 marketingterv; 

 működési terv; 

 menedzsment- és szervezeti terv; 

 pénzügyi és finanszírozási terv; 

 kockázatelemzés; 
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 a tevékenységek ütemezése; 

 mellékletek. 
 
Az egyes fejezetek részletes tartalma 
 
Bevezető 
Röviden, körülbelül egy oldal terjedelemben összefoglalja a szervezet legfontosabb adatait: 

 a vállalat nevét és címét; 

 (cég)bírósági bejegyzésének keltét, (cég)jegyzékszámát; 

 adószámát; 

 számlavezető bankjának megnevezését, bankszámlaszámát; 

 a tulajdonosok, tagok, alapítók adatait; 

 a vállalatvezetés, szervezeti vezetőség adatait, valamint 

 röviden a szervezet céljait, tevékenységi körét. 
 

Összefoglalás 

Az üzleti tervnek nagyon fontos része az összefoglalás, tartalmaznia kell a többi fejezet lényeges 
megállapításait. Ez a rész hivatott felkelteni az olvasó (támogató/befektető/hitelező) érdeklődését a 
tervben foglalt üzleti elképzelések iránt. 
Meg kell fogalmazni egy-két mondatban az üzleti terv legfontosabb megállapításait, a vállalkozás 
lehetőségeit és az azok kihasználására vonatkozó elképzeléseket. Természetesen a vállalkozás piaci 
helyzetét, a kockázati tényezőket, a finanszírozás tervezett módját az összefoglalóban is célszerű 
részletesebben kifejteni. Induló vállalkozásoknál már ezen a ponton fontos kiemelni, hogy az 
elképzelése miért számíthat sikerre. 
Jó összefoglaló csak az üzleti terv egészének kidolgozása után készíthető el! Ideális terjedelme 
maximum 3-4 oldal. 
 
Szervezet bemutatása 
Tulajdonképpen ezzel a fejezettel kezdődik a részletes üzleti terv. 
A szervezet bemutatását célszerű egy rövid kronologikus cégtörténettel indítani: mikor alakult, milyen 
tevékenységet folytatott a kezdetektől napjainkig; ismertetni kell az eddigi sikereit, a legfontosabb 
pénzügyi adatainak alakulását. A vállalkozás tevékenysége mellett az üzleti elképzelések, koncepciók 
ismertetésére is ki kell térni. Ez különösen jelentős induló vállalkozásoknál, amelyeknél a cégtörténetet 
kiváltja a cégalapítás motívumainak ismertetése. 
Ezután ajánlatos részletesen ismertetni a vállalkozás tulajdonosi struktúráját: kik, milyen személyek, 
illetve szervezetek, milyen arányban birtokolják a vállalkozást. Célszerű bemutatni a tulajdonosi 
kapcsolódásokat: anya-, illetve leányvállalatok, többségi vagy kisebbségi társtulajdon. 
A szervezeti rendszer ismertetése, illetve a vállalkozás területi elhelyezkedésének bemutatása (fontosabb 
telephelyek, gyártó-, szolgáltató- és egyéb szervezeti egységek) a következő egység. A vállalati 
menedzsment bemutatása a szervezeti rendszerhez kapcsolódva történhet meg. 
A vállalkozás bemutatatásának nélkülözhetetlen része az iparág meghatározása a piaci felvevőképesség 
megismerése céljából. A piacról szóló információk alapozzák meg a marketingdöntéseket, figyelembe 
véve a piaci trendeket, a növekedési lehetőségeket és a forgalmazási korlátokat. Az iparág bemutatásánál 
ki kell térni az iparági forgalom és a kereslet alakulására, a várható növekedési lehetőségekre, az iparági 
versenytársak számának alakulására, a domináns konkurensek felsorolására, a vállalat versenyelőnyeire 
és hátrányaira a konkurensekhez viszonyítva, s hogy milyen termékek, fejlesztések várhatók az adott 
iparágban. Az iparág bemutatása elsősorban külső tényezőkre, adatokra és felmérésekre támaszkodik. 
 
Termékek és szolgáltatások bemutatása 



 26 

A termékek és szolgáltatások bemutatása során ismertetésre kerülnek a vállalkozás termékeinek és 
szolgáltatásainak részletei. A funkcionális leírást célszerű fényképpel is illusztrálni (akár a mellékletben). 
A termékek, szolgáltatások hasznosításáról is gyakran szót ejtenek a bemutatáskor. Nem maradhat el a 
kulcstermékek esetében annak leírása, miért egyedi és előnyös a fogyasztó, vásárló számára az adott 
termék, szolgáltatás. A termékek és szolgáltatások bemutatásához kapcsolódva a különböző 
szabadalmak, kereskedelmi védjegyek kialakítására vagy megszerzésére vonatkozó elképzeléseket, 
illetőleg az ezzel kapcsolatos esetleges jogi vitákat és peres ügyeket is ismertetni lehet. 
Amennyiben az üzleti tervet nem vállalkozáshoz, hanem egy nonprofit szervezethez készítjük, úgy 
ebben a részben az alapítói célokkal összhangban álló tevékenységet, eseményeket (rendezvényeket, 
jótékonysági akciókat) kell részletesen bemutatni. Ebben a bevont célcsoportokra, az esemény 
társadalmi hasznosságára, a szervezésben és lebonyolításban részt vevő partnerszervezetekre és az 
esetleges támogatókra is ki kell térni. 
 
A vállalkozások esetében gyakori eljárás, hogy az értékesítési volumen és dinamika függvényében a 
Boston Consulting Group (BCG) eljárása alapján négy csoportba sorolják a termékeket és 
szolgáltatásokat. 
 

N
ö

v
ek

ed
és

 

Gyors Kérdőjel Sztár 

Lassú Döglött kutya Fejőstehén 

 Alacsony Magas 
 

1. Piaci részarány 

 

 A nagy piaci részaránnyal és bővülő piaccal rendelkező termékek az úgynevezett „sztárok”. 
Jellemzőjük a viszonylag magas nyereségtartalom, ezért e termékek termelését célszerű bővíteni, a 
fejlesztési, beruházási elképzelések is ezen áru- és szolgáltatáscsoporthoz kapcsolhatók. 

 Az úgynevezett „fejőstehenek” azok a termékek és szolgáltatások, amelyeknél magas az értékesítési 
volumen, de a piacuk már nem bővül gyorsan. Jellemző, hogy e termékeken tisztes, de nem kiugró 
mértékű nyereség képződik, ezért az üzleti cél a piaci pozíció és a jövedelmezőség fenntartása lehet, 
a fejlesztéseket viszont nem szabad e területre koncentrálni. 

 A „kérdőjelek” közé tartoznak a kis volumenben értékesített, de bővülő piacú termékek. E 
csoportnál nagyon fontos az alapos piacelemzés, hogy biztonsággal fel lehessen oldani a kétségeket. 
Azt kell előre jelezni, hogy mennyire gyors és tartós lesz e termékek életgörbéjének felfutása. A piaci 
kilátásoktól és nyereségtől függően szelektív módon fejlesztést vagy visszafejlesztést kell 
végrehajtani ezeknél a termékcsoportoknál. 

 „Döglött kutyáknak” tekinthetők azok az áruk és szolgáltatások, amelyeknek csökkenő a piacuk 
és/vagy veszteségesek. A stratégiai cél itt a visszafejlesztés és a megszüntetés. 

 
A termékek és szolgáltatások bemutatása című rész továbbá a termelési tervet és a termelési technológia 
bemutatását is tartalmazza. A tömör és összefogott termelési terv számszaki adatokkal alátámasztva 
mutatja be, hogyan változik az egyes árucikkek és szolgáltatások termelési volumene. 
Célszerű röviden írni a fontosabb termékek gyártási technológiájáról, legalábbis abban a vonatkozásban, 
hogy mennyiben biztosítja a jelenlegi technológia a versenyképességet minőségi és költségoldalról, 
mennyiben szükséges a technológia továbbfejlesztése, mi a fejlesztés várható költségvonzata, szükség 
lesz-e licencek, know-how vásárlására. 
A termelési tervhez és a tervezett technológiafejlesztéshez kapcsolódva lehet bemutatni a fontosabb 
termelő berendezéseket is, két tényezőre: a korszerűségi színvonalra és a kapacitáskihasználásra 
koncentrálva. A beruházási terv kialakításához ugyanis kiemelten fontos egyrészt a kihasználatlan 
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kapacitások, illetőleg szűk keresztmetszetek feltárása, másrészt a tervezett technológiai korszerűsítés 
miatt leselejtezendő berendezések és újonnan beszerzendők paramétereinek meghatározása. 
A termelési tervhez a szükséges nyersanyagigény meghatározása, valamint a beszerzési források 
bemutatása is kapcsolódik. A beszerzési források ismertetéséhez kapcsolódva célszerű a fontosabb 
szállítókat is bemutatni. 
 
Marketingterv 
A marketingterv elkészítése az egyik legbonyolultabb feladat, mert ebben a részben kell feltárni a 
keresletet és a kínálatot befolyásoló tényezőket, majd számszerűsíteni ezek hatását a vállalat árbevételére 
és költségeire. Egy ilyen elemzést több szempontból is el lehet és el is kell végezni. 
A marketingtervben részletezni kell, hogy milyen marketingtevékenységgel próbálja meg a vállalkozás 
elérni a kitűzött céljait. Ennek érdekében bemutatja a piackutatás és piacelemzés eredményét, a 
vállalkozás marketingstratégiáját és az ehhez kapcsolódó marketingtevékenységek akciótervét. 
A marketinggel külön modulban foglalkoztunk, ezért itt most nem térünk ki az ott tárgyalt ismeretekre. 
E helyütt csupán a keresletet és a kínálatot befolyásoló tényezők szisztematikus feltárását elősegítő, 
úgynevezett „öt piaci erő” modellt ismertetjük, amelyeknek a kidolgozása Michael Porter nevéhez 
fűződik. 
A modell központi magva a már létező versenytársak tevékenységét elemzi. Mindenekelőtt azt kell 
feltárni, hogy kik a versenytársak, mekkora a piaci részarányuk, és az hogyan viszonyul a vállalat saját 
piaci részarányához. Egy ilyen elemzés segítségével megállapítható, hogy a kínálati oldalon mennyire 
monopolizált a piac, és annak függvényében eldönthető, hogy a vállalat árdiktáló vagy árelfogadó 
politikát követhet. Ugyanebben a vizsgálati körben kell kiemelni a vállalat versenyelőnyeit és hátrányait a 
többi vállalathoz viszonyítva. Mindenekelőtt a termékek korszerűségét, minőségét és költségeit kell 
összehasonlítani. 
A piaci verseny élességét a potenciális belépők is fokozhatják. Ha könnyű az adott termék piacára való 
belépés (és kilépés), akkor azon a piacon bármikor kiéleződhet a verseny. A be- és kilépésnek vannak 
természetes és mesterséges korlátai. Természetes korlátnak tekinthető bizonyos iparágakban (például: 
gépipar) a méretgazdaság miatti nagy kapacitás és az azzal összefüggő nagy tőkeszükséglet. Az állam 
mesterséges korlátokat állíthat a külföldi versenytársak belépése elé vámokkal és adminisztratív 
előírásokkal. 
A helyettesítő termékek által keltett verseny bizonyos iparágakban igen erős lehet. Különösen a high-
tech iparágakban, valamint az elektronikában nagyon gyors az új termékek megjelenése és a régiek 
kiszorulása a piacról. 
A vevők tevékenysége szintén jelentős mértékben befolyásolja a vállalat versenypozícióját. 
Mindenekelőtt vizsgálni kell a vevők monopolhelyzetét. A vállalatnak különösen jól kell ismerni a saját 
vevőit. A vevők elemzése során nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy a termék a legtöbb esetben 
nem közvetlenül a gyártótól kerül a fogyasztókhoz, hanem gyakran több részből álló kereskedelmi 
láncon keresztül. Az értékesítési csatornák vizsgálatánál abból célszerű kiindulni, hogy mekkora a 
vállalat termelői és fogyasztói ára közötti rés. Ha ez nagyobb az iparágban szokásosnál, át kell gondolni, 
hogyan lehetne új értékesítési csatornákat szervezni, hogyan lehet a vállalat és a végső fogyasztók közé 
ékelődő sok közvetítőt kikerülni. 
A szállítók úgy befolyásolják az iparági versenyt, hogy az esetleges monopolhelyzetükkel rugalmatlanná 
teszik az inputárakat. A marketingterv készítése során át kell gondolni a régi és a szóba jöhető új 
szállítói partnereket. 
Az „öt piaci erő” keretében végzett piaci elemzésnek nemcsak a potenciális kereslet feltárásáig, hanem 
egyben a jövőbeli potenciális árak meghatározásáig is el kell jutnia. 
Az árpolitika kialakításához elemezni kell a hosszú és rövid távú ártrendeket, valamint a keresleti és 
kínálati viszonyok várható alakulását. A vállalkozásnak döntenie kell az árpolitikai alapelvről, azaz hogy 
nyereségmaximáló legyen az ár, vagy pedig – az árcsökkentési lehetőségeket kihasználva – inkább piaci 
részesedést növelő. Az árprognózist a termelési költségekkel összevetve megállapítható, hogyan alakul a 
jövőben az egyes termékek fedezeti hányada és jövedelmezősége. Ez megalapozza a vállalkozás 
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struktúrapolitikai döntését, vagyis a vállalkozás alapvetően a nyereségesség függvényében dönt arról, 
mely áruk és szolgáltatások termelését kell növelni és melyeket csökkenteni. 
 
Nonprofit szervezet esetén a marketingtervben kell azon tájékoztatásokra vonatkozó elképzeléseket 
bemutatni, amelyek az adott projekt, rendezvény előzetes vagy utólagos bemutatását, megismertetését 
szolgálják. Szintén itt kell részletezni, hogy a szervezet milyen marketingeszközökkel igyekszik 
támogatókat szerezni, illetve az 1%-os bevételekre szert tenni. 

 

Működési terv 

E fejezet célja annak bemutatása, hogyan működik a szervezet. Ennek keretében ki kell térni a 
tevékenység, az üzleti ciklusok bemutatására, a szezonalitások okainak feltárására és kivédési 
lehetőségeinek ismertetésére. 
A működési terv része a vállalkozás épületei (iroda, gyártóüzem, raktárak) elhelyezkedésének 
bemutatása, a berendezések ismertetése, továbbá azok középtávon tervezett fejlesztésének, cseréjének 
részletezése. 
A működési terv keretében fel kell vázolni a legfőbb vevőcsoportokkal és a szállítói hálózattal 
kapcsolatos elképzeléseket, a termékfejlesztési lehetőségeket. 
E részben kell a humán erőforrás felmérésére, tervezett bővítés/szűkítés alátámasztásának indoklására 
is kitérni. 
 

Menedzsment és szervezeti terv 

E terv keretében kerül sor a vállalkozás szervezetének, szervezeti hierarchiájának részletes 
bemutatására, az adott struktúra választásának indoklására. Részletesen ki kell térni a menedzsment 
szakmai hátterére, illetve a személyzeti politika alapelveire, a felelősségi és döntési hatáskörök 
szétválasztására. 
Kisebb vállalkozások esetében ez a rész – nem hangsúlyos lévén, hogy a tulajdonosi és menedzsment 
szerepkörök általában szorosan összefonódnak – kis létszámmal (családi vállalkozás) tevékenykednek. 
Nonprofit szervezet esetén pedig az irányításban általában részt vevő személyek (például: kuratórium, 
intézőbizottság) rövid bemutatására kell szorítkozni, kiegészítve megválasztásuk vagy kinevezésük 
szabályaival. 
 
 
 
 
Pénzügyi és finanszírozási terv 
A pénzügyi tervben összegződnek az üzleti terv többi részében szereplő elképzelések pénzügyi 
következményei. Leginkább a pénzügyi terv érdekli a hitelezőket/befektetőket, hiszen ez a rész mutatja 
az üzleti terv megvalósíthatóságának lehetőségét. 
A pénzügyi terv időhorizontja nagymértékben függ a tervezés céljától. Általános szempont, hogy minél 
hosszabb távra szól az előrejelzés, annál több bizonytalansággal kell számolni, és annál kevésbé reális az 
előrejelzés. Stabil gazdasági környezetben 3-5 éves időhorizontú előrejelzés tekinthető reálisnak, és a 
pályázatokban is leginkább ezeket kérik. 
A pénzügyi tervezés során valójában a vállalkozás jövőbeli számviteli beszámolóit (mérlegét, 
eredménykimutatását és cash flow-ját) tervezik meg. A pénzügyi terv ezeken a pénzügyi információkon 
túl a vállalat pénzügyi helyzetét jellemző elemzéseket is tartalmazza. 
Mivel a tervezésbe bevonni kívánt dokumentumok alapvető számviteli ismereteket feltételeznek, ezért a 
pénzügyi és finanszírozási terv készítésébe elengedhetetlen az érintett szervezet könyvelőjének, 
pénzügyi-számviteli vezetőjének a bevonása. 
A mérlegterv a mérleg – mint számviteli dokumentum – eszközeinek és forrásainak a tervezett 
változását mutatja be. 
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A mérleg – amelynek tartalma a Számviteli törvényben részletesen van előírva – a társaság vagyoni-
pénzügyi helyzetét mutatja be, bonyolult összefüggések alapján. 
Ez a tervezési eljárás abból az alapelvből indul ki, hogy bár a mérlegben szereplő eszközök és források a 
jelenben a könyvvitel szabályai szerint mindig megegyeznek, a jövőben a két oldal általában eltérő 
dinamika szerint fejlődik, így forráshiány vagy többlet keletkezik. 
A pénzügyi tervezés lényegében azt jelenti, hogy gondoskodni kell az egyenlőség helyreállításáról: 
forráshiány esetén új hitelek felvételéről vagy tőkebevonásról, forrástöbblet esetén annak 
felhasználásáról. 
Az eredményterv összeállítása a bevételek és költségek számbavételével történik. Az eredménylevezetés 
szintén a számviteli beszámoló része, annak záróadata a mérleg részévé válik (ez a mérleg szerinti 
eredmény). Az eredményterv elkészítésekor a marketing- (árelőrejelzés) és termelési terv naturális 
adataiból kiindulva először megtervezik az árbevételt és a költségeket. A költségek tervezésénél külön 
szokták tervezni a közvetlen és közvetett költségeket. Ezután következnek a pénzügyi műveletek 
bevételei és kiadásai, amelyekhez a mérlegterv kamatbevétellel vagy kamatköltséggel járó 
állományadatait (vásárolt kötvények, felvett bankhitelek) is fel kell használni. 
Rendkívüli bevételeket és kiadásokat ritkán terveznek. Az adó és az adókedvezmények, valamint a 
tulajdonosok osztalékkivételi szándékainak rögzítése után jutnak el az eredményterv utolsó soráig, a 
mérleg szerinti eredményig. 
Természetesen a terv készítője és olvasója a pénzügyi tervben nem annyira a számviteli eredmény 
nagyságára kíváncsi, hanem sokkal inkább a vállalat pénzügyi helyzetének a változására, azaz a cash flow 
kap főszerepet a tervezés során. 
A cash flow (jelentése: pénzáramlás) a vállalkozás vagy projekt pénzforgalmi kimutatása. Megmutatja, 
hogy mikor és mennyi pénz be- vagy kiáramlása esedékes. 
 
Egy projekt cash flow-ja pénzügyi és nem-pénzügyi műveletekhez kapcsolódó tételekből áll. Nem-
pénzügyi műveletek tételei: 

– a beruházás (projekt) közvetlen költségterve; 
– a projekthez köthető működés költségei és bevételei. 

 
Pénzügyi műveletek tételei: 

– finanszírozási terv (a projekt végrehajtásához mikor és mennyi pénzre van szükség, és ez honnan 
teremthető elő); 
– adósságszolgálat (a felvett hitelt mikor és miből fizetjük vissza); 
– osztalékpolitika (vizsgáljuk, hogy a beruházás végrehajtása vagy elmaradása esetén mekkora 
osztalékra számíthatnak a tulajdonosok, azaz érdemes-e beruházni az adott projektbe). 

 
Példa a projekt cash flow tételeire: 

 Pénzbevétel Pénzkiadás 

Nem pénzügyi műveletek – Termékek és szolgáltatások 
értékesítés árbevétele 
– Díjbevételek 

– Munka költsége (bér) 
– Nyersanyag, alkatrész 
– Közüzemi költségek 
– Bérleti díjak 
– Menedzsment és 
adminisztráció költségei 
– Utazások, étkeztetések, 
kiadványok, marketing költségei 

Pénzügyi műveletek – Saját tőke (meglévő vagyon a 
korábbi tevékenységből 
felhalmozva) 
– Pótlólagos tőkebevonás 
– Hitel 
– Támogatás 

– Hitel törlesztése 
– Kamatok fizetése 
– Osztalékfizetés 

∑ Teljes pénzbeáramlás Teljes pénzkiáramlás 
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A cash flow előrejelzése után még a következő kérdésekre is választ kell adni: 

 hogyan alakul a folyamatos termelés finanszírozási igénye; 

 mennyi lesz a beruházás, fejlesztés tőkeszükséglete; 

 honnan teremthetők elő ehhez a források; 

 mennyi saját tőke vonható be, milyen mértékig lehet számítani külső befektetőkre; 

 mekkora lesz a külső finanszírozási igény, mekkora lesz a hosszú, illetve rövid lejáratú hiteligény; 

 mennyi idő alatt fizethetők vissza a tartozások, mikor térül meg a beruházás. 
 
A cash flow-t direkt módon is ki lehet számítani, ez a jobb, biztonságosabb megoldás. Ugyanakkor a 
gyakorlatban inkább az eredmény- és mérlegterv formában készítik el a pénzügyi előrejelzést, majd ezek 
adataiból állítják elő cash flow-tervet. 
 

Kockázatelemzés 

Az üzleti terv célja nem az, hogy szép, „rózsaszín” képet fessünk a vállalkozásról, hanem az, hogy reális 
képet adjon a vállalkozás jövőjéről, illetve arról, hogyan kívánja a céljait elérni. Ennek érdekében a 
vállalkozásnak fel kell tárnia az üzleti tervében a kockázati faktorokat, amelyek hátráltathatják, 
gátolhatják stratégiai céljainak elérésében. 
 
A kockázatelemzésről – mint alkalmazott tervezési módszerről – már részletesen szóltunk. 
 
Most nézzünk néhány lehetséges kockázati faktort, amelyet az üzleti terv elkészítése során feltétlenül 
számba kell vennünk: 

 gazdasági, szabályozási, politikai környezet változása; 

 piaci helyzet változása; 

 vásárlási szokások megváltozása; 

 piaci versenyhelyzet megváltozása; 

 menedzsment szakmai tapasztalata, személyes tulajdonsága; 

 berendezések állapota; 

 humán erőforrás rendelkezésre állása, változása. 
 
A tevékenység ütemezése 
Az üzleti tervben leírt akciók megvalósításának ütemezése a realitást erősíti. A feladatokról részletes 
ütemtervet kell készíteni, amely a feladat elvégzésére rendelkezésre álló időtartamot is tartalmazza. 
Nagyobb volumenű tervek esetében a résztervekre (például: marketing, beruházás) külön ütemezés 
felállítása is célszerű lehet. 
A feladat ütemezésén túl a felelősök megnevezése és a feladat elvégzésében részt vevő munkatársak 
megnevezése, azok hatásköre is szükséges. 
Az ütemterv is rávilágíthat további kockázati tényezőkre, amelyek gátolhatják a vállalkozás stratégiai 
célkitűzésének elérését. 
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Melléklet 

A mellékletben olyan háttéranyagokat szoktak csatolni az üzleti tervhez, amelyek fontos, de nem 
alapvető információkat tartalmaznak, és jól kiegészítik az egyes fejezetekben leírt megállapításokat. 
Működő vállalkozásoknál feltétlenül be kell mutatni a mérleget és az eredménykimutatást legalább két 
évre visszamenőleg, és a pénzügyi tervben is hivatkozni kell azokra. A melléklet további kiegészítő 
anyagokat is tartalmazhat, mint például a vállalatokról készített prospektusokat, piackutatási felmérések 
eredményeit, a nagyobb volumenű megrendelések dokumentumait, a vevők és szállítók árajánlatait, az 
üzleti tervben esetleg szereplő beruházás kivitelezési és költségtervét, valamint gazdaságossági 
számításait, a vállalat szervezeti diagramját. 
 
Pénzügyi terv 
A pénzügyi terv elkészítése meglehetősen komplex feladat, amely komoly gazdasági, pénzügyi és 
alapfokú számviteli ismeretet tesz szükségessé. A vállalkozások többsége az üzleti terv többi részét a 
saját tapasztalata és szakértelme alapján könnyedén megírja, míg a pénzügyi terv rengeteg időt, energiát 
és speciális szakértelmet igényel. Ezért is szokták szakértő cégekre bízni az elkészítését. 
A pénzügyi terv kiindulópontjául mindig választani kell egy bázist – ez leggyakrabban a legutolsó év 
pénzügyi adataiból áll. Induló vállalkozásnál értelemszerűen nincsen bázis. 
 
Ezután a tervek készítésekor figyelembe kell venni: 

 a meglevő tevékenységek hatékonyságnövelésében tervezett változások hatásait; 

 a tevékenység volumennövekedésében tervezett változások hatásait; 

 új beruházások, tevékenységikör-bővítés hatásait; 

 finanszírozási struktúrát, szükséges finanszírozás költségvonzatát. 
 
Az összes hatás és akciótervek figyelembevételével alakul ki a pénzügyi terv első változata. Ebből 
kiindulva, mint már korábban említettük, több forgatókönyv elkészítése ajánlatos, amelyek során azt 
kell megvizsgálni, hogy mi történne akkor, ha a kulcsfontosságú paraméterek egyike – vagy bizonyos 
csoportja – a vállalkozás számára kedvező vagy kedvezőtlen irányban megváltozna. 
 
A pénzügyi tervezés általános menete az eredmény- és vagyonképződés közgazdasági összefüggései által 
szorosan meghatározott. Ezért a tervkészítés logikai, és egyben időbeli sorrendje a következőképpen 
vázolható fel: 

1. Az eredmény előrejelzése: Ennek keretében határozzuk meg a tervezett árbevételt és a 
kapcsolódó költségeket. Valójában a tervezett üzemi eredmény elkészítése a feladat a rendelkezésre 
álló információk alapján. 

2. A vállalati vagyon (aktívák) változásának előrejelzése: Ennek során a vállalkozás eszközeinek 
állományát tervezzük meg. 

 Immateriális javak és tárgyi eszközök. 
Első lépésként az amortizációs (azaz avulási, értékcsökkenési) költségek előrejelzését célszerű 
elvégezni. E tételnek két ok miatt is különös jelentősége van. Egyrészt a mérlegben az 
eszközök mindig nettó értéken szerepelnek, amelynek a változásához a bruttó érték mellett az 
értékcsökkenési leírást is ismerni kell. Másrészt az amortizáció nemcsak költség, hanem 
adózatlan pénzforrás, és egyben a cash flow egyik fontos tétele. 
A második lépést a vállalat fejlesztési és struktúraváltozási terveinek ismeretében az új 
eszközök beszerzésének és selejtezésének megtervezése képezi. Ha e két lépést elvégeztük, 
következhet a tárgyidőszaki nettó eszközérték kiszámítása az (Előző időszaki nettó eszközérték 
– Értékcsökkenési leírás + Új eszközbeszerzés – Eszközselejtezés) összefüggés alapján. 

 A tartós pénzügyi befektetések meghatározása. 

 A készlet- és vevőállomány volumenének előrejelzése. A gyakorlatban mind a készlet-, mind a 
vevőállomány tervezését úgy szokták elvégezni, hogy előbb prognosztizálják az átlagos 
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készletlekötési idő, illetőleg a vevői követelések átlagos beszedési idejének változását, majd 
ezeket az adatokat felszorozzák a tervezett árbevétellel, és így megkapják a jövőbeli készlet- és 
vevőállomány abszolút összegét. Ez a számítási eljárás határozza meg egyben a pénzügyi 
tervezés logikai sorrendjét is, hiszen ahhoz, hogy ki lehessen számítani a jövőbeli készlet- és 
vevőállományt, már ismerni kell a tervezett árbevételt. 

 Az egyéb követelések nagyságának meghatározása. 

 Az esetleges értékpapír-befektetések számbavétele. 

 A pénzeszközök szükséges szintjének meghatározása. 

 Az aktív időbeli elhatárolások (azaz az éveken áthúzódó ügyletek) változásának előrejelzése. 

 Az eszközök összegzésével a mérleg bal oldalának kiszámítása. 
 

3. Az ismert források (passzívák) előrejelzése: ennek során kerül sor a mérleg jobb oldali tételeinek 
tervezésére. 

 Első lépésként az induló saját tőkét kell kiszámítani, kiindulva annak előző évi nagyságából, 
korrigálva a várható mérleg szerinti eredménnyel, eredménytartalék-képzéssel, -felhasználással, 
valamint a részvénykibocsátással, vagy egyéb módon végrehajtott tőkeemeléssel, esetleg -
csökkentéssel. 

 A meglévő hosszú lejáratú tartozások állományváltozásának, illetőleg azok tárgyidőszaki 
törlesztésének a kalkulációja. 

 A szállítóállomány nagysága ismételten a tervezett árbevétel és a szállítóknak történő átlagos 
fizetési idő szorzataként határozható meg, ezért az árbevételi terv elkészítése a szállítóállomány 
tervezésének is előfeltétele. 

 A rövid lejáratú hitelek nagy valószínűséggel megújítható részének a meghatározása. 

 Az egyéb kötelezettségek változásának kiszámítása. 

 Az ismert kötelezettségek és a saját tőke összegzése. 
 

4. Az új finanszírozási szükséglet meghatározása és az előrejelzés véglegesítése. 
Az előző pontban eljutottunk a mérleg forrásoldalának egyik – az előre ismert források alapján 
meghatározható – részének összegzéséhez. A következő lépés az eszköz- és az előre ismert 
forrásoldal különbségének a meghatározása. 
Ha az előjel pozitív, akkor a végeredmény egyenlő az új finanszírozási szükséglettel. Ha a kivonás 
eredménye negatív, akkor ez forrástöbblet jelent, amiből pénzügyi vagy egyéb befektetéseket lehet 
eszközölni. 
 
Az új finanszírozási igény kiszámítása után dönteni kell a finanszírozás módjáról. Lehetséges 
megoldások: 

 újabb hosszú vagy rövid lejáratú hitelt vesz fel a vállalat; 

 az adózott eredményt visszaforgatja; 

 új részvények kibocsátásával vagy új tőkéstárs bevonásával szerez saját tőkét; 

 esetleg fokozottabban támaszkodik a szállítói finanszírozásra (azaz növeli a szállítók 
futamidejét), illetve gyorsabban beszedi a kintlevő vevőköveteléseit (azaz csökkenti a vevők 
futamidejét). 

 
A döntés után ki kell számítani az új finanszírozás költségeit, majd korrigálni és újraszámítani az 
előző lépések összefüggéseit. 
A forrástöbblet esetén dönteni kell arról, hogy azt mire használják fel. A lehetséges felhasználási 
területek: 

 beruházások; 

 stratégiai készletvásárlás; 
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 a meglévő pénzeszközök növelése; 

 hosszú vagy rövid lejáratú pénzügyi befektetések; 

 esetleg vállalatfelvásárlások. 
 
A döntés után ki kell számítani az új pénzügyi eszközök, befektetések bevételét, majd korrigálni és 
újraszámítani az előző lépések összefüggéseit. 

 

5. Az értékelés és elemzések elkészítése 
A végleges eredmény ismeretében ki kell értékelni az előrejelzések realitását, és ha szükséges, újra át 
kell gondolni a számítások során alkalmazott feltételeket. 
Ha az előrejelzés számítógépes modellen alapul (és ma már általában azon alapul), akkor érdemes 
úgynevezett érzékenységi vizsgálatot végezni, azaz kielemezni, hogy az egyes kulcstényezők (ár, 
értékesített mennyiség, költségek) változása hogyan módosítja a vállalat pénzügyi helyzetét. 

 
A pénzügyi tervek realitásának ellenőrzése 
A pénzügyi terv készítésének bonyolultságát jól érzékeltette a fenti – erősen leegyszerűsített – 
folyamatleírás. Ebben a részben az üzletiterv-készítéshez néhány gyakorlati tanáccsal kívánunk 
szolgálni. 
 
A felsorolás természetesen nem teljes körű, csupán a legjellemzőbb hibalehetőségekre hívja fel a 
figyelmet. 

 A jövőbeni tervezett árbevétellel kapcsolatban célszerű megvizsgálni, hogy az reálértelemben milyen 
volumenváltozást takar. Ehhez ismerni kell a tervezés időtávjára vonatkozó inflációs és export 
esetén az árfolyam-változási prognózist. Ezen adatokkal korrigálni kell a folyó árbevételt. A 
végeredményt össze kell vetni: 

 egyrészt a közelmúlt tendenciáival (az elmúlt évek reál árbevétel növekedésével, esetleg 
csökkenésével); 

 másrészt a terv marketingfejezetének feltételezéseivel. 
 
Gyakran elkövetett hiba, hogy megalapozatlanul túl optimistára tervezzük a reál árbevétel 
növekedési ütemét. A múltbelinél gyorsabb növekedés azonban nem feltétlenül negatív jel, hiszen 
egy új ötlet, termék bevezetésével – tehát megalapozottan – nagyobb dinamika is elérhető. 

 A következő kritikus pont a költségszint alakulása. Az árbevételnél gyorsabban növekvő üzemi 
eredmény javuló költséghatékonyságra utal, ami ismét nem feltétlenül megalapozott. Célszerű emiatt 
a tervezett költséghányadot a múlt adataival összevetni. A nagymértékű javulást javasolt szövegesen 
kiemelni és megindokolni. 

 Érdemes ellenőrizni a tervezés során alkalmazott jövőbeni kamatlábakat. Ezeket célszerű 
közvetlenül valamelyik mellékletben ismertetni, hiszen az olvasó könnyen utánaszámolhat. Ennek 
módszere: az eredménytervben a rákövetkező év pénzügyi bevételeit, illetve kiadásait el kell osztani 
a mérlegterv eszköz- és a forrásoldalának kamatozó állományaival, így megkapjuk, hogy milyen 
betéti és hitelkamatlábat alkalmazott a tervező. Túlságosan optimista, gazdasági környezet által nem 
alátámasztott kamatlábak esetén a tervet módosítani kell. 

 A beruházási programnak jelentős hatása van a tervekre. Az többé-kevésbé természetes, hogy a 
beruházások kivitelezése alatt felborul a vállalatok pénzügyi egyensúlya, és emiatt nagymértékű 
külső forrás bevonására van szükség. Ugyanakkor az egyensúly magától helyreáll, ha a beruházás 
sikeres, azaz kellően jövedelmező. Ezzel szemben ha veszteséges, akkor az eladósodottság csak 
fokozódni fog a veszteségfinanszírozás kényszere miatt, és egy pont után bekövetkezhet a csőd. 
Éppen ezért nagyobb beruházások hatásának hatékony ellenőrzéseképpen célszerű kizárólag az 
adott beruházásra elvégezni – kiemelve az adatait a vállalat cash flow-jából – a jelenérték-, illetve a 
megtérülési számításokat. 
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 A mérlegtervben érdemes ellenőrizni a készlet- és a vevőállomány alakulását. E két tétel változása 
határozza meg alapvetően a folyó termelés finanszírozási igényét. Az ellenőrzést legkönnyebben úgy 
tudjuk elvégezni, hogy kiszámítjuk a relatív nagyságukat (például a tervezett árbevétel napjaiban 
kifejezve), és összevetjük azokat a hasonló tartalmú jelen és múltbeli adatokkal. A javuló 
készletgazdálkodási hatékonyság, valamint a vevők jobb fizetési fegyelme (rövidebb határidőre 
fognak fizetni, mint ahogyan azt a múltban tették) szöveges indokolást igényel. 

 A szállító és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségállomány relatív nagyságának ellenőrzését 
technikailag ugyanúgy kell elvégezni, mint a készlet- és vevőállomány esetében. Optimista tervezés 
esetén ellenkező előjelű torzítást figyelhetünk meg, mint a vevőknél és a készleteknél, vagyis 
hosszabb lesz a szállítói, illetve egyéb tartozások futamideje, mint a múltban volt, következésképpen 
kisebb lesz a külső finanszírozási igény. 

 
Pénzügyi terv felhasználási területei 
Az egyes felhasználókat a pénzügyi terv eltérő szempontból érdekli, mindegyikük más-más információt 
fog kiolvasni belőle. Néhány példa: 

 A befektetőket elsősorban a vállalat üzleti értékének változása és a befektetett tőke megtérülése 
érdekli. A pénzügyi terv tartalmazza: 

 a vállalati vagyon piaci értékének, azaz a jövőbeni cash flow nettó jelenértékének; 

 a sajáttőke-arányos jövedelmezőségnek, valamint 

 a tőkestruktúrának a várható alakulását. 

 A bankot, hitelezőt elsősorban a vállalat likviditási, eladósodottsági és jövedelmezőségi kockázata, 
valamint adósság-visszafizető képessége érdekli. A pénzügyi terv tehát a hitelező szempontjából 
akkor jó, ha megmutatja: 

 a vállalat jövőbeli likviditási pozícióját; 

 várható eladósodottságát; 

 hitel-visszafizető képességét; 

 kamatfizető képességét. 

 A támogatót (a pályázat elbírálóját) elsősorban a tervezett projekt megalapozottsága és 
átgondoltsága, finanszírozási alapjai, valamint maga a pályázó pénzügyi helyzete érdekli. A pénzügyi 
terv tehát a támogató szempontjából akkor jó, ha megmutatja: 

 a projekt kockázatait; 

 a projekt megtérülési idejét; 

 a projekt fenntarthatóságát; 

 a pályázó pénzügyi stabilitását. 

 Természetesen a vállalati menedzsment a fenti információkban is érdekelt, de emellett a pénzügyi 
előrejelzés alapján vizsgálhatja a vállalat ár- és költségstruktúráját, a vállalat jövőbeli stabilitását. A 
vállalatvezetés a tervet továbbá utólagos ellenőrzésre és a terv/tény-eltérés okainak vizsgálatára 
fordítja. 
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Feladat: 
Készítsen 5 éves cash flow-tervet az alábbi projektre, három változatban: 
A vállalkozás új számítástechnikai oktatótermet kíván kiépíteni, amelyben informatikai 
továbbképzéseket és tanfolyamokat kíván rendezni a céges ügyfelek számára. 
A beruházás összes közvetlen költsége 35 M Ft, amelyből 15 M Ft-ot az infrastruktúra (hardver és 
szoftver), míg 20 M Ft-ot az épületfelújítás és -átalakítás tesz ki. A projekt megvalósítási időtartama 7 
hónap. 
A társaság a bázisévben 450 M Ft-os éves árbevételt ért el, amelynek 4%-a maradt meg nyereségként a 
költségek levonását követően. A cég a korábbi évekből mindössze 20 M Ft-os pénzvagyont tudott 
megtakarítani, amelyet könnyen értékesíthető állampapírokban tart. 
a) A társaság a bázisévben a nyereséget nem osztja fel a tulajdonosok között (osztalék címén), hanem a 
beruházást teljes egészében saját forrásból valósítja meg. 
b) A társaság a bázisévben a tárgyévi és a korábbi években felhalmozott nyereség felét osztja ki a 
tulajdonosok között. A beruházási költségek fennmaradó részének a finanszírozására pályázatot 
nyújtanak be, így az abból származó támogatásra számítanak. 
c) A társaság a bázisévben a tárgyévi és a korábbi években felhalmozott nyereség 80%-át felosztja a 
tulajdonosok között. A beruházási költségek fedezetét részben a maradék eredményből, részben 
támogatásból (15 M Ft), valamint hitelfelvételből biztosítják. 

 



Forráslehetőségek – pályázatfigyelés 

 

Pályázat – tender – egyéb források 

 

Mit kell tudni ahhoz, 
hogy érdemes legyen 
pályázni? 

Pályázaton nyerni mindenki számára vonzó lehetőség, ugyanakkor nem árt 

tisztában lenni a nyertes lét árnyoldalaival: a pályázatírás buktatóival, 

költségeivel, esélyeink objektív felmérésének módjaival. 

Mindezek számbavételéhez, ismeretéhez tudnunk kell: mi is a pályázat, illetve 

milyen pályázatok léteznek, mik a különböző támogatási konstrukciók 

jellemzői, mik a pályázó szervezet lehetőségei, korlátai, milyen projekthez 

keresünk forrást, és az mennyiben egyeztethető össze az aktuális pályázatokban 

megfogalmazott elvárásokkal, célokkal. Milyen költség- és energiabefektetést 

jelenthet az adott pályázat megírása, és ha megnyerjük, a pályázat szerinti 

projekt menedzselése, megvalósítása. Tudnunk kell, hol találjuk meg a 

számunkra megfelelő pályázatot, és céljaink tükrében mérjük fel az esélyeinket. 

A pályázat lényege egy 
projekt eladása 

A pályázat fogalmának meghatározásához, jellemzéséhez meg kell 

különböztetni a pályázatok típusait: a megjelenésük, a támogatások formái, 

jellegzetességei, legjellemzőbb céljai, benyújtásuk módja szerint. Az alábbi 

áttekintés azonban nem lesz – és nem is lehet – teljes, mivel a pályázati 

konstrukciók időről időre változnak, egy-egy kiíró (támogató) egyedi módon 

határozhatja meg a részvételi feltételeket, illetve változtathat a szokásos, ma 

még érvényes alapvető formulákon. 

A pályázat lényege, igen általánosan, egy projekt eladása valamely 

„adományozó” (nevezhetjük a pályázat kiírójának, támogatónak vagy 

finanszírozónak) számára. A nyertes pályázó az adományozó által részben vagy 

egészben honorált (támogatott, fizetett, finanszírozott) munkát (programot, 

projektet) a támogató célkitűzéseinek megfelelően, saját képességeit és 

erőforrásait felhasználva végzi el. Ez a definíció főként a fejlesztési, 

programalapú pályázatokra és tenderekre igaz, csak nagyon átvitt értelemben 

vonatkozik például az állás- vagy hitelpályázatokra. 

Pályázat vs. tender 

 

 

 

A pályázatok jellemzése során alapvető a pályázat és a tender 

megkülönböztetése. (A későbbiekben az alábbi elkülönítés alapján fogunk 

pályázatra, illetve tenderre utalni.) A korábbi meghatározás alapján a tender és a 

pályázat számos egyezést mutat, a hangsúlyok azonban a két típusnál jelentősen 
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A pályázatnak több, a 
tendernek mindig egy 
nyertese van 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioritás: hangsúlypont 
valamely területen 

eltérnek. 

Tenderről akkor beszélünk, ha a pályázat kiírója nem egyszerűen célokat határoz 

meg, hanem a konkrét projektet (munkát) körvonalazza, és annak 

megvalósítására keres arra alkalmas szereplőket. A tender során a finanszírozó 

előre meghatározott szempontok alapján választja ki a leginkább megfelelő 

jelentkezőt, pályázót. A tender sajátossága, hogy a kiírásban előre körvonalazott 

projektnek (lehet előre meghatározott részprojekt) mindig csak egy nyertese 

lehet, és a nyertes nem közvetlen támogatásban részesül, hanem az ajánlatkérő 

megrendelését nyeri el, azaz munkához – és ezen keresztül árbevételhez – jut. 

A pályázat esetében az „adományozó” csak valamilyen fejlesztési terület céljait 

és hangsúlypontjait (prioritásait) rögzíti, s ehhez határoz meg támogatási 

keretet. A pályázati kiírásnak megfelelő jelentkezők közül – a keretösszegtől és 

a támogatott projektektől függően – rendszerint több pályázónak, akár igen 

széles körben nyújt támogatást. A fejlesztési pályázatok kiírása csak részben 

szabályozott, olyan általános, mindenre kiterjedő rendszer nincs meghatározva, 

mint a tenderekre vonatkozóan. 

További lényeges különbségek jellemzik a tender és a pályázat elbírálási 

szempontjait. A tender esetén kötelező és alapvető (sokszor egyetlen!) 

rangsorolási szempont a munka elvégzésére ajánlott ár, míg a pályázatok 

esetében az olcsó megoldás önmagában ritkán elég a támogatás elnyeréséhez. A 

tenderre benyújtott ajánlatok elbírálásakor a fő hangsúly a megbízható és ideális 

(minél költséghatékonyabb) megvalósításon, a pályázati projektek megítélése 

esetében a gazdaságra (részére vagy egészére) gyakorolt hatásán, eredményeinek 

hasznosíthatóságán, továbbá megtérülésén és fenntarthatóságán van. 

Tender: közbeszerzési 
eljárás keretében (törvény 
alapján) kiírt pályázat 

A tenderek nagy részét Magyarországon a Közbeszerzési törvény (röviden: Kbt.) 

alapján, szigorú szabályok szerint kell bonyolítani, éppen ezért a pályázóknak 

sem árt az alapvető rendelkezéseket ismerni. (A továbbiakban eltekintünk a 

közbeszerzési eljáráson kívüli, nem szabályozott tenderkiírásoktól, mert azokat 

bármely szervezet, cég kiírhatja, és általában zárt körben, bizonyos cégek 

meghívásával bonyolítják, a pályáztatás pedig pusztán egy árajánlat 

benyújtásával történik). A későbbiekben tenderen a Kbt. szerinti közbeszerzési 

eljárásokat, míg tenderre benyújtott pályázaton a közbeszerzési ajánlatokat 

értjük.) 

A közbeszerzési tendereknek a törvény értelmében több típusa van: 
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megkülönböztetünk nyílt, meghívásos és tárgyalásos eljárásokat, továbbá 

meghirdetett és meg nem hirdetett tendereket. 

A meghirdetett eljárások kivétel nélkül megjelennek a Közbeszerzési Értesítőben, 

amely mint a közbeszerzések hivatalos lapja, hetente háromszor, hétfőn, 

szerdán és pénteken jelenik meg a Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában. 

A hivatalosnak számító, papíralapú közlönyváltozat előfizethető a kiadónál vagy 

a postahivatalokban. Ugyanakkor a Közbeszerzési Értesítő aktuális száma a 

megjelenésétől számított 1-2 napon belül az interneten is ingyenesen elérhető: 

http://www.mhk.hu/kozbesz/index.php (ez a Közlönykiadó honlapja) vagy a 

www.kozbeszerzes.hu (ez a Közbeszerzések Tanácsa honlapja) weboldalon a 

Közbeszerzési Értesítő menüpontban. 

Ha a tendert meghirdették, akkor az ajánlat (pályázat) benyújtásából sem 

közvetlenül, sem közvetve nem zárható ki senki. 

A közbeszerzési tender lényege, hogy valamely közpénzből gazdálkodó 

szervezet bizonyos értéket meghaladó áru(k), szolgáltatás(ok) vagy építés(ek) 

megrendelésére csak hivatalos tenderen nyertes pályázóval köthet szerződést. 

Ilyen tenderen persze csak a törvény szerint kiválasztható jelentkezők vehetnek 

részt. A pályázatokkal egyébként egyezően, nyilván nem nyerhet olyan 

jelentkező, aki bűncselekményt követett el, illetve bíróság elmarasztalta, csődbe 

jutott vagy felszámolása folyamatban van, a közbeszerzésektől (pályázástól) 

eltiltották, közteherviselési kötelezettségét nem teljesítette (valamilyen adót nem 

fizetett), munkaügyi bírsággal sújtották. A kiíró ezen felül, a törvény alapján, 

némi szabadsággal határozhatja meg, milyen pályázók lehetnek alkalmasak a 

részvételre. Rendszerint minimum egy- vagy néhány éves, megbízható 

gazdálkodás, anyagi háttér (például: bevétel), megfelelő szakmai múlt, 

referenciák és erőforrások kellenek az ajánlattételhez (a pályázathoz). Ha a 

feltételek fennállnak, akkor pedig csak a versenyképes ajánlat dönti el a végső 

rangsort. A pályázatokkal ellentétben (ritka kivételektől eltekintve) a tender 

kiírásával, lebonyolításával, eredményével kapcsolatban bármely pályázó 

fellebbezéssel (jogorvoslattal) élhet, természetesen a törvényi szabályok 

megsértésének alapos és bizonyítható gyanúja esetén. 

 A pályázatok (tendereken kívül értelmezett kör) csoportosítása többféle 

szempontból történhet, mivel azonban a rendszerezéshez nem érdemes 

túlságosan sok kategóriát alkotni, ezért az alábbi, legátfogóbbnak számító 

http://www.mhk.hu/kozbesz/index.php
http://www.kozbeszerzes.hu/
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szempontokat vesszük alapul: 

a) támogatás formája; 

b) pályázati forrás (fő finanszírozó, illetve finanszírozók köre); 

c) pályázás gyakorlata (benyújtás, határidő, ütemezés). 

 

A támogatás formája szerint a következő pályázati típusokat különböztethetjük 

meg: 

 

 Vissza nem térítendő támogatást nyújtó pályázatok 

Ennek lényege, hogy a nyertes pályázó projektjéhez rendelkezésére bocsátott 

pénzt/eszközt a támogatottnak nem kell visszafizetnie (például: tipikusan 

ilyenek az uniós pályázatok). 

 Díjazott pályázatok 

Szintén vissza nem térítendő forma, azonban a támogatás (díj) ezen pályázatok 

esetében a benyújtáskor már elkészült projektre, produktumra vonatkozik, 

szemben a szokásos pályázati formákkal, ahol a projekt jövőbeli 

megvalósítására nyújt a kiíró támogatást (jellemzően: ösztöndíjpályázatok, 

tervpályázatok, művészeti alkotásra kiírt pályázatok). 

 Visszatérítendő támogatást nyújtó pályázatok 

Ebben az esetben a nyújtott támogatást vissza kell fizetni, azaz olyan 

(természetesen) kedvezményes kamatozású hitelt jelent, amelyet a kiírás 

feltételeinek megfelelően kell visszafizetni (munkanélküliek önfoglalkoztatóvá 

válása; egyes uniós pályázatok például: tipikusan városfejlesztési, mezőgazdaság 

fejlesztését célzó pályázatok). 

 Kamattámogatást nyújtó pályázatok 

E típusnál, a visszatérítendő támogatáshoz hasonlóan, a pályázatok 

végeredménye egy kedvező kamatozású hitel, azonban ebben az esetben nem a 

kiíró nyújt közvetlen hitelt a nyertes pályázó számára, hanem a banktól felvett 

hitel kamatát vállalja át részben vagy egészben (például: háziorvosi működési 

jog megvásárlása). 

 Kombinált támogatású pályázatok 

A pályázatok jelentős részénél a fentiek kombinációjával találkozhatunk, 

ilyenkor a kidolgozott feltételrendszer különböző támogatási formák 

kombinálására épül (például: Nemzeti Energiatakarékossági Program: vissza 
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nem térítendő és kamattámogatást egyaránt nyújtó támogatású 

energiakorszerűsítési pályázata). 

 

A pályázati forrás alapján (jelenleg) az alábbi főbb kategóriákba sorolhatjuk a 

pályázatokat: 

 Nemzeti fejlesztési tervhez kapcsolódó pályázatok (uniós pályázatok) 

Az Európai Unió meglehetősen összetett támogatási rendszer keretében nyújt 

segítséget nemcsak a tagállamoknak, hanem a vele többé-kevésbé szoros 

kötelékben lévő partnerországoknak (EGT), a tagjelöltek, illetve bizonyos 

harmadik, többségükben fejlődő országoknak (mediterrán, illetve ACP-

országok) is, bizonyos közösségi célok megvalósításához. 

A támogatások elsődleges célja a kontinensen és annak vonzáskörzetében 

található országok között meglévő fejlettségi különbségek kiegyenlítése, illetve 

olyan kezdeményezések ösztönzése, amelyek Európa versenyképességét 

növelhetik. 

A jelenleg elérhető európai uniós pénzforrásrendszer nagy része az uniós 

tagországok által fenntartott úgynevezett Strukturális Alapokból táplálkozik. A 

Strukturális Alapok költségvetését a tagállamok befizetései alapján, hétéves 

ciklusokra határozzák meg, ez képezi a hazánkban először 2004–2006 között, 

majd 2007–2013, valamint a jövőben 2014-2020.-ig szintén hétéves 

periódusokban felhasználható pályázati támogatások alapját. Az uniós 

költségvetés szerint tagállamonként meghatározott támogatási keret 

felhasználása mindenkor egy hétéves nemzeti fejlesztési terv alapján történhet. 

Ez a program jelenleg az Új Széchényi Terv 2014-től 2020-ig. Ebből indulnak ki 

azok a pályázati felhívások, amelyekre hazai keretek között lehet különböző 

projektekhez támogatási igényt benyújtani. 

 Közösségi Programok (uniós pályázatok) 

A „Közösségi Programok” az Európai Bizottság által elfogadott intézkedésekre 

épülnek, céljuk a tagállamok közötti együttműködés erősítése különböző 

területeken, többéves időtartam alatt. E programokat is az Európai Unió 

általános költségvetéséből finanszírozzák. Közösségi szinten dől el, hogy mely 

területekhez kapcsolódóan, milyen programokat, mekkora költségvetéssel, 

milyen hosszú időszakra vezetnek be (jellemzően 4-5-6-7 éves periódusok). Az 

adott keretben meghatározott összegre szabadon lehet pályázni, nemzeti kvóták 
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nincsenek. A támogatásokra bármely jogi személy (bizonyos esetekben 

magánszemély is) beadhatja a pályázatát. 

A beadás, a bírálat, az elszámolás, a teljes adminisztráció az Európai Unió 

(Európai Bizottság Főigazgatóságai) intézményrendszerén keresztül bonyolódik 

(Brüsszelben). A pályázás konzorciumokban történik, többnyire minimum 2-3 

tagállambeli szervezet részvételével. A pályázatokat angol nyelven bírálják el, de 

az EU bármely hivatalos nyelvén, vagyis 2004 májusa óta magyarul is 

beadhatók. A pályázatot a Bizottság a saját költségén, a saját fordítóival 

lefordíttatja angolra. Az adminisztráció, szerződéskötés, elszámolás azonban 

angol nyelven zajlik. A Közösségi Programok az Európai Unió gazdasági-

társadalmi életének szinte minden területét átfogják. 

Pár példa:  ERASMUS+, Horizont2020, Culture, Life; Danube Strategy 

 Központi hazai pályázatok 

Az éves központi költségvetésben meghatározott forrásokat, szintén különböző 

állami feladatokhoz, célokhoz rendelve lehet elkölteni. Ennek megfelelően a 

költségvetés java része szintén pályáztatás útján használható fel (ideértve a 

közbeszerzéseket is). 

A 2004. évben megújult a hazai pályázati rendszer is: finanszírozásuk és 

megvalósításuk egyaránt kizárólag hazai forrásból történik, és nincs nemzetközi 

kontroll. 

Idetartoznak: kiíróként különösen a minisztériumok, azok különböző 

háttérintézményei és a közalapítványok pályázati felhívásai. Például: 

Távmunkapályázat, Nemzeti Civil Alapprogram, NEP, Munkaerőpiaci Alap 

pályázatai. 

 Egyéb hazai pályázatok 

Az államháztartás alrendszerein kívül is nyílnak pályázatok, amelyeket 

alapítványok, cégek saját forrásaikból finanszíroznak és hirdetnek meg. A 

legtöbb ilyen pályázaton díjakat, eszközöket vagy szolgáltatást (például: 

számítógépeket, honlap kialakítását, orvosi műszereket, telefonos 

adományvonalat), ritkább esetben pénzbeli hozzájárulást lehet támogatásként 

igényelni. 

 

A harmadik szempont, a pályázás gyakorlata alapján pedig az alábbi típusokba 

sorolhatók a pályázatok: 
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 Fix határidős pályázat 

Azok a pályázatok tartoznak ebbe a kategóriába, amelyeknek a benyújtása egy 

megadott, konkrét határidőre történik, és az elbírálásuk csak a határidő lejárta 

után kezdődik meg. Ez utóbbi kitétel azért fontos, mert az ilyen határidős 

pályázatok esetén lényegében nem számít, hogy a beadás a határidő lejárta előtt 

mennyi idővel történik. Nem jelent hátrányt, ha az utolsó időpont előtt 2 

perccel adják postára a pályázatot, vagy előnyt, ha 1 héttel megelőzően. 

(Minden tender, a legtöbb hazai pályázat, illetve a Közösségi Programok 

pályázatai ilyenek.) 

 Folyamatos pályázat 

Idesoroljuk azokat a pályázatokat, amelyeknek nincs végső határidejük, a 

keretösszeg kimerüléséig vagy évente rendszeresen biztosított forrásra (amíg 

van, illetve ellenkező döntés nem születik) lehet pályázatot benyújtani. 

Továbbá idetartozónak tekintjük azokat az egyébként meghatározott határidőig 

beadandó pályázatokat is, amelyeknek az elbírálása folyamatosan történik, 

ugyanis ilyenkor a megadott határidő csak abban az esetben érvényes, ha addig 

nem fogyott el forráskeret a megítélt támogatások alapján. (Újabban tipikusan 

ez utóbbi kategóriába sorolhatók az uniós pályázatok, és valóban előfordul, 

hogy akár az első beadási időpont után néhány nappal már felfüggesztik a 

beadást, az eredeti határidő tehát módosul.) 

 Előminősítési pályázat 

Ez a pályázattípus a tender és a pályázat közötti átmeneti forma. Az 

előminősítési pályázat során a kiíró rögzíti a támogatás célját és prioritásait, de a 

pályázat beadását megelőzi egy előminősítési szakasz, ahol a kiíró kiválasztja a 

leginkább támogatandó projekteket, s ezeknek ajánlja fel a pályázati szakasz 

második részében a támogatásra történő pályázást. Ez esetben a pályázat 

kiírójának egyértelmű szándéka az összes pályázati projekt megismerése, hogy a 

források a leginkább támogatandó és támogatásra érdemes projektek között 

kerüljenek elhelyezésre. Sok hazai pályázat mellett, tipikusan ilyenek az EGT és 

Norvég Finanszírozási Mechanizmus, hétköznapi nevén Norvég Alap 

pályázatai. 

 

 

Tanácsok 
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Nincs olyan gazdálkodó szervezet (vállalkozás, szövetkezet, civilszervezet, alapítvány, intézmény), 

amelynek a jövőjét ne befolyásolnák a pályázatok. Sem napjainkban, sem a jövőben nem érdemes 

figyelmen kívül hagyni a pályázati lehetőségeket, a közbeszerzési tendereket is ideértve. Ugyanakkor a 

mindenkori pályázóknak körültekintően és rendszerezetten, a gazdálkodásuk alapvető részeként kell 

kezelni pályázati tevékenységüket. Ehhez rendszeres és kiterjedt információkra, állandó mérlegelésre, a 

pályázatokkal kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítására van szükség. 



5. Feladat: esettanulmány 

 

Ön egy takarításra, idősek segítésére szakosodott szociális szövetkezet tagja. 2007. január 18-án az 

alábbi pályázati információk állnak rendelkezésére. 

Minden mérlegelési szempontot figyelembe véve, az adott lehetőségek közül, melyik pályázaton 

induljon a szövetkezet? 

A szövetkezet fontosabb adatai 

Szövetkezet székhelye: Ózd 

A szövetkezet tevékenységei: takarítás, idősek gondozása, oktatása, programok szervezése  

Működése: alapítás éve 2005. február 

Gazdálkodási mutatói (2006-ban; ezer forintban): 

Éves nettó árbevétel 19 760 

Mérlegfőösszeg 4 603 

Saját tőke 4 570 

Üzemi eredmény 1 733 

Mérleg szerinti eredmény 1 483 

Tagjai: 15 fő (11 nő, 4 férfi) 

Referenciái: 

Idősek klubja szervezése (2006. július óta) 

Környékbeli idősek gondozása (180 időskorú segítése, ellátása 2005. óta) 

Számítógépes tanfolyam időskorúak részére (2006. november óta) 

Óvodák és iskolák takarítása (6 intézmény: Ózdon, Borsodnádasdon, Arlón, Domaházán, 2005 óta). 

 

Kistérségi alapadatok 

Lakónépesség (fő, 2004. december 31.) 74 283 

Területfejlesztési szempontból kedvezményezett térség Igen 

Típus szerint 

Társadalmi-gazdasági 
szempontból elmaradott térség 

Igen 

Ipari szerkezetátalakítási térség Igen 

Vidékfejlesztési térség Nem 

Mérték szerint 
Hátrányos helyzetű Nem 

Leghátrányosabb helyzetű Igen 

Települések száma 29 

Jogállás szerint 
Város 3 

Község 26 

Területfejlesztési szempontból kedvezményezett települések 
száma 

28 
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Típus szerint 

Társadalmi-gazdasági 
szempontból elmaradott 
település 

24 

Országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel 
sújtott település 

27 

Leghátrányosabb kistérséghez 
nem tartozó leghátrányosabb 
helyzetű település 

0 

 
Egyéb releváns adatok 

Adófizetők aránya 30% 

Nyugdíjasok aránya 30%  

 

1. pályázat: GOP-2.1.1/A – Mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztése 

Pályázhatnak: gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, amennyiben: 
– mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek; 
– éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, 
teljes üzleti évben minimum egy fő volt. 

 
Támogatható tevékenységek: technológiai fejlesztésekhez kapcsolódó beruházások, az alábbiak szerint: 

– új eszköz beszerzése vagy 
– olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a használt eszköz 
3 évnél nem régebbi (gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző 
harmadik év). 

 
Nem nyújtható támogatás: az acél-, szén-, illetve szintetikusszál-ágazatokban megvalósuló, halászati és 
akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, szállítási ágazatban szállítóeszközök vásárlásához 
és mezőgazdasági termékek előállításához. 
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: a pályázó magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe 
lehet. Nem támogatható a közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. 
 
Nem támogatható olyan fejlesztés, amely a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen 
valósul meg, amennyiben a pályázó mikrovállalkozás: 

– népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy 
– állandó népessége nem haladja meg az 5000 főt. 

 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Jelen pályázati konstrukció keretében nyújtott 
támogatások beruházási támogatásoknak minősülnek. 
 
Feltételek: a támogatást csak induló beruházáshoz lehet igénybe venni. Szinten tartás nem támogatható. 
Nehéz helyzetben lévő vállalkozások, és a pályázat befogadása előtt felmerült elszámolható költségekkel 
rendelkező projektek (megkezdett beruházás) nem támogathatók. 
A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett az elszámolható költségek legalább 25%-át 
saját forrásból biztosítja. 
A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a beruházást annak befejezésétől (üzembe 
helyezés időpontjától) számított három évig fenntartja. 
 
Támogatás mértéke: maximum az összes elszámolható költség 30%-a. 
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Támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft. 
 
A pályázatok benyújtása: 2015. március 1-jétől 2015. november 30-ig. 
A pályázatok elbírálása befogadási sorrendben történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret 
kimerüléséig. 
 

 

2. pályázat: Munkahelyi képzések támogatása (TÁMOP) 

 
Pályázhatnak: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok (kivéve a külföldi székhelyű vállalkozás 
fióktelepe), szövetkezetek amennyiben mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek. 
Jelen pályázati kiírásra a közhasznú társaságok nem jogosultak pályázatot benyújtani. 
 
Támogatható tevékenységek: kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető támogatás: 

 szakmai képzés; 

 a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, tb); 

 idegen nyelvi képzés; 

 számítástechnikai, informatikai képzés; 

 munka- és egészségvédelem; 

 vezetőképzés (csak abban az esetben támogatható, ha a fenti képzéstípusok közé tartozó 
legalább egy képzés szerepel a pályázatban). 

 
Egy projekt keretében legfeljebb 10 különféle képzést lehet megvalósítani. Egy képzésnek minősül azon 
képzési tevékenységek összessége, amelyek azonos képzéscsoporthoz tartoznak, azonos a 
megnevezésük, azonosak a résztvevők, és minden résztvevő azonos óradíjért részesül a képzésben. 
 
A támogatás az alábbi költségekre vehető igénybe: 
I. Képzéshez kapcsolódó költségek 
a) képzés költsége (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek, vizsgadíjak, 
bizonyítványkiállítás díját, nem elszámolható azonban a tananyagfejlesztés); 
b) szállás és ellátás költsége max. 8000 Ft/fő/éj (áfa nélkül); 
c) utazási költség (oktatók és a képzésben résztvevők); 
II. Egyéb költségek 
a) tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek maximum az igényelt támogatás 5%-
áig; 
b) biztosíték nyújtásával kapcsolatos költségek legfeljebb az igényelt támogatás 2%-áig; 
c) bankköltség (számlanyitás, számlavezetés) legfeljebb havi 10 000 Ft-ig számolható el. 
 
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: a projekt megvalósítása során a tevékenységek kizárólag 
Magyarországon végezhetők. 
A projektek időtartama: minimum 3, maximum 18 hónap. 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
Támogatás mértéke: a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 80%-a (KMR-ben 75%) 
támogatható. Továbbá hátrányos helyzetűnek minősülő személyek képzése esetében minden egyes 
hátrányos helyzetű személy képzése esetén további egy százalékpont, de legfeljebb összesen 10 
százalékpont nyújtható. 
Tehát a pályázó legfeljebb az elszámolható költségek 90%-os (KMR-ben 85%-os) támogatására 
pályázhat. 
Támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet. 
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A pályázatok benyújtása: 2007. március 30-tól 2007. december 31-ig. 
A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében folyamatosan történik. 
 

3. pályázat: A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, munkavállalói létszámuk növelése 

(VF/2007) 

 
A pályázók köre: Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel 
és Magyarországon fiókteleppel rendelkező alábbi mikro- és kisvállalkozás pályázhat: gazdasági társaság, 
vagy egyéb (KSH 129) szövetkezet, vagy egyéni vállalkozó, amelynek (akinek) 

 a gazdasági tevékenysége legalább 2014. január 1. óta folyamatos, és 

 a 2014. évi tény és a 2015. évi várható összes foglalkoztatotti átlaglétszáma legalább 1 fő, de 50 
főnél kevesebb, és 

 a 2014. évi tény és a 2015. évi várható gazdálkodási eredménye pozitív, és 

 2015. január 1-je után nem hajtott végre létszámleépítést, és vállalja, hogy e projekt 
megvalósításának végéig a pályázatában vállalt létszámbővítéssel növelt foglalkoztatotti 
létszámát megőrzi, továbbá 

 a tulajdonosi struktúrájában a devizabelföldi magánszemélyek tulajdoni részesedése külön-külön 
vagy együttesen eléri, vagy meghaladja a 75%-ot. 

 
A program célja: aktív korú munkanélküliek bevonása és foglalkoztatása a pályázó projektje keretében. 
A támogatás formája: vissza nem térítendő. 
A támogatási program célterülete és időtartama: a foglalkoztatás, a képzés és/vagy fejlesztés 
megvalósításának helye Magyarország. A projektek megvalósításának időtartama legfeljebb 15 hónap. A 
projektek megvalósításának kezdete a kuratóriumi döntés időpontja, de legkésőbb 2016. január 1., és 
minden projektnek be kell fejeződnie legkésőbb 2017. január 31-ig. 
 
A támogatható projektek: a kisvállalkozások által benyújtott pályázatok alapján azok a projektek 
támogathatók, amelyek elősegítik: 

 a munkanélküliek (kiemelten a roma munkanélküli) foglalkoztatását, a települések (kiemelten a 
kistelepülések) foglalkoztatottsági szintjének növelését, gazdasági felzárkóztatását; 

 a működő kisvállalkozások gazdasági versenyképességének javítását, az innovációt elősegítő 
termelési kapacitásaik modernizációját, a műszaki és technológiai színvonalának fejlesztését; 

 a működő kisvállalkozások foglalkoztatási kapacitásának növelését; 

 a menedzsment képességeinek és az alkalmazottak tudásszintjének fejlesztését. 
 
A kisvállalkozásnak vállalnia kell, hogy a projekt kezdetekor meglévő foglalkoztatottak létszámát az 
aktív korú munkanélküliek napi 8 órás munkaviszony keretében történő foglalkoztatásával növeli. A 
megnövekedett létszám foglalkoztatása kötelező a projekt befejezéséig (12 hónap). 
 
A projekt szakaszai, időtartama és tevékenységei: 
Első szakasz (nem kötelező): időtartama legfeljebb 3 hónap 

a) a kiírásban meghatározott tevékenységek előkészítése (ha indokolt, közbeszerzés elindítása, 
építési engedélyek beszerzése, vállalkozási szerződések megkötése); 
b) a projekt megvalósításába bevonni tervezett új munkavállalók kiválasztása, felkészítése. 

Második szakasz (kötelező): időtartama 12 hónap 
a) a projekt megvalósítása, azaz a támogatható termékek és szolgáltatások beszerzése, az építési 
felújítás, átalakítás elvégzése; 
b) a menedzsment és a foglalkoztatottak részére a képzés megvalósítása; 
c.) a megnövekedett létszám (korábbi foglalkoztatottak létszáma és a létszámbővítés 
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munkanélküliekkel) foglalkoztatása. 
 
A fent jelölt c) tevékenység megvalósítása minden projektben kötelező, az a) és b) tevékenység közül 
azokat kell megvalósítani (akár mindegyiket), amelyek a pályázati cél eléréséhez szükségesek. 
 
Az elszámolható és nem elszámolható költségek: 
A) A gazdasági versenyképesség javítása (termelési kapacitások modernizációja, innovatív tevékenység, 
környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelés) és az új munkahelyekkel összefüggésben: 

 az építési, felújítási, átalakítási tevékenység és/vagy 

 a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése és/vagy 

 a haszongépjárművek, az üzleti tevékenységhez kapcsolódó szoftverek vásárlása. 
 
A fent felsorolt tevékenységek esetében elszámolható költségek: 

 az építési, felújítási, átalakítási költségek; 

 a gépek, berendezések, felszerelések beszerzésének költségei; 

 az informatikai fejlesztés szoftverköltségei; 

 haszongépjárművek vásárlása. 
 
B) A kisvállalkozás menedzsmentje képességeinek és a foglalkoztatottak tudásszintjének fejlesztése. 
A felsorolt tevékenységek esetén elszámolható költségek: 

 marketingismeretek; 

 ECDL-képesítés; 

 idegen nyelvi képzés és nyelvvizsga; 

 az üzleti tevékenységhez kapcsolódó OKJ-s képzés. 
 
Nem elszámolható költségek: 

 a munkavállalók munkabére; 

 a munkáltató által fizetendő járulékok; 

 a mezőgazdasági fejlesztéshez kapcsolódó kiadások; 

 nem saját tulajdonú ingatlanon végzett építési, felújítási tevékenység kiadásai; 

 a saját tevékenység költségei, különösen a működéssel kapcsolatos kiadások. 
 
A támogatás és a kötelező önerő (saját forrás) mértéke: az új munkavállaló – aktív korú munkanélküli – 
figyelembevételével 2 millió Ft/fő az elnyerhető támogatás mértéke. 
A pályázó maximum 6 fő létszámbővítést vállalhat a projektjében, ennek figyelembevételével legfeljebb 
12 millió Ft támogatás igényelhető és biztosítható egy pályázó számára. 
 
Az A) pontban meghatározott, a gazdasági versenyképesség javítása és az új munkahelyekkel 
összefüggésben: az igényelhető támogatás mértéke 75% – a kötelező saját forrás mértéke 25%. 
 
A B) pontban meghatározott menedzsment képességeinek és a foglalkoztatottak tudásszintjének 
fejlesztése estében: az igényelhető támogatás mértéke 90% – a kötelező saját forrás mértéke 10%. 
 
A támogatás nyújtásának feltételei: a Kuratórium döntését megelőzően megkezdett tevékenységekre 
nem lehet igényelni. A tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésének a pályázó által aktivált 
beruházás keretében kell megvalósulnia. A támogatottnak vállalnia kell, hogy 

 a projekt megvalósítását nem saját tevékenység keretében végzi el; 

 minden egyes, az 50 000 Ft-ot meghaladó szolgáltatás vásárlása esetén a szolgáltatást nyújtó 
szervezetekkel a munka elvégzésére a Ptk. előírásainak megfelelő vállalkozási szerződést köt; 

 a pályázati projektje megvalósításához nem vesz igénybe Regionális (Megyei) Munkaügyi 
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Központtól származó forrást, támogatást. 
 
A támogatott fejlesztés kizárólag olyan ingatlanon valósítható meg, ahol biztosítható a projekt 
befejezésétől számított legalább 5 évig tartó fenntartási, működtetési idő. 
 
Az elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik: 

 foglalkoztatott létszámuk növelésekor roma származású aktív korú munkanélküliek 
foglalkoztatását vállalják; 

 pályázati projektje megvalósítására szolgáló székhelye vagy telephelye kistelepülésen van, és 
erről a pályázathoz csatolta a település jegyzőjének igazolását; 

 a támogatás erejéig per-, teher- és igénymentes ingatlanra jelzálogot engednek az OFA-nak, 
amely az illetékes Földhivatalnál bejegyzésre kerül. 

 
Pályázati díj: 10 000 Ft. 
A pályázatok beadási határideje: 2007. március 30. 
 

4. pályázat: Nyílt közbeszerzési eljárás önkormányzati intézmények takarítására 

 
Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata 
 
A szerződés tárgya 
Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa: 14 
A teljesítés helye: önkormányzati intézmények 
Részekre történő ajánlattétel: igen/nem 
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók: egy vagy több részre 
 
Szerződés szerinti mennyiség 
Teljes mennyiség vagy érték: 7 önkormányzati intézményben takarítási szolgáltatás biztosítása, 10 596 
m2-en (maximum 5% eltéréssel), 5 évre 
Becsült érték áfa nélkül (csak számokkal): 86 882 800 Pénznem: HUF 
 
A szerződés időtartama 
Az időtartam hónap(ok)ban: 60 hónap 
 
Jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk 
 
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
Kizáró okok 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akit a Kbt. 60. § (1) bekezdése kizár, valamint 
nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó, akit a Kbt. 62.§ (1) bekezdése kizár. 
Igazolása a Kbt. 63. § (1)–(3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozattal. 
 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont alapján a számlavezető pénzintézetnek 60 napnál nem régebbi 
nyilatkozata az ajánlattevő fizetőképességének megítéléséhez az alábbi tartalommal: 
– mióta vezeti az ajánlattevő számláját; 
– a gazdálkodó szervezet fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e; 
– számlájával szemben volt-e 2003., 2004., 2005. évben 2 napot meghaladó sorban állás, és ha igen, 
utoljára mikor. 
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 
– számláján 2003., 2004., 2005. évben volt 2 napot meghaladó sorban állás. 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
A 67. § (3) bekezdés a) pontja szerint 2003., 2004., 2005. évi legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése 
(legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás 
összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével), a 68. § (1) bekezdés a) 
és b) pontjának megfelelően. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az 
ajánlattevő ha: 
– nem rendelkezik 2003–2005. évekből évente legalább 1 db, évente legalább nettó 5 millió forint 
ellenszolgáltatást tartalmazó, a közbeszerzés tárgyának megfelelő (takarítási szolgáltatás), igazolt 
referenciával. 
 
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott? Nem/Igen 
 
Bírálati szempontok 
Bírálati szempontok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 
Adminisztratív információk  
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2015. 03. 11. 10.00 óra 
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Ár (számokkal): 50 000 HUF + áfa 
Az ajánlattételi határidő: 2015. 03. 11. 10.00 óra 

 



Információgyűjtés – pályázatkeresés 

 

Információforrások 

 

Rengeteg a pályázati 
információt szolgáltató 
weboldal, egyéb médium, 
eligazodni csak 
rendszeres és 
rendszerezett munkával 
lehet 

A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, keresése nem alkalomszerű 

tevékenységet, hanem rendszeres és rendszerezett munkát feltételez. Ahogy az 

előbbi fejezetben kifejtettük, a pályázatok sokasága és sokfélesége közötti 

eligazodás ma már felkészült kutatómunkát igényel. A kutatást nehezíti, hogy a 

pályázatok nem tartósan elfogadott szabvány szerint kerülnek kiírásra, időről 

időre kisebb nagyobb változáson mennek keresztül. Szintén bonyolítja a 

feladatot, hogy a hazai és külföldi pályáztató szervezetek által kiírt pályázatokat 

egyaránt figyelemmel kell kísérnünk, hiszen ma már a különböző uniós és egyéb 

európai források is könnyedén hozzáférhetők. 

A fentiekből fakadóan nem mindegy, hogy milyen és mennyi információs 

forrásra támaszkodunk a támogatási lehetőségek keresésekor. Mivel a 

forráslelőhelyek száma szinte végtelen, az alábbiakban a különböző 

információforrás-típusokat mutatjuk be, egy-egy példával. A konkrét 

forráshelyeket már csak azért sem érdemes felsorolni, mert azok szintén 

változnak, egyes weboldalak, magazinok megszűnhetnek, újak keletkezhetnek. 

 

A pályázatfigyelés legfontosabb forrásai 

Ha projektjeinkhez támogatást szeretnénk, mindenekelőtt tájékozódnunk kell. 

Saját közelebbi és távlati céljaink, feladataink ismeretében meg kell keresnünk, 

és ki kell választanunk azokat a pályázatokat, amelyek épp a mi 

elképzeléseinkhez illeszkedő átfogó célok megvalósítását támogatják, 

feltételeinek megfelelünk, és a pályázás mind időben, mind anyagi és 

energiabefektetés tekintetében reálisan kivitelezhető. 

 

A pályázati források keresésének négy információforrását különíthetjük el:  

– internetes pályázatkereső portálok (gyűjtőoldalak); 

– kiírók weboldalai (minisztériumok, az Európai Unió honlapja, 

alapítványok, intézmények weblapjai); 

– nyomtatott szakkiadványok (pályázati információs magazinok, 

füzetek); 
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– sajtó (napilapok, hetilapok, rádió, televízió); 

– Közbeszerzési Értesítő (online). 

 

Internetes pályázatkereső portálok 

A világhálón ma már szinte minden elérhető. A legegyszerűbb dolgunk akkor 

van, ha olyan gyűjtőoldalt találunk, amely a létező összes, aktuális pályázati 

felhívást naprakészen tartalmazza, és még az áttekintésüket is megkönnyíti. 

Ennek mind megfelelő, tökéletes megoldás persze nincs, de jól használható 

próbálkozások azért akadnak, és feltehetőleg időről időre tökéletesednek, illetve 

új kísérletek is megjelennek. Ezen honlapok közös jellemzője, hogy 

rendszerezetten, esetleg kereshető formában nyújtanak részletes tájékoztatást a 

különböző pályázati lehetőségekről, sok esetben egyedi szűrési feltételek 

megadása után, rendszeres e-mailes hírlevélben tájékoztatnak a legfrissebb 

pályázatokról. 

Jelenleg mintegy 18-20 – magyar nyelven elérhető – az uniós és hazai 

pályázatokat egyaránt gyűjtő, tematikus pályázati portál található a hálón. 

/például: www.patt.hu; www.pafi.hu, www.sansz.ngo.hu, www.opik.hu, 

www.penzforras.hu, http://cipp.hu, www.offer.hu, www.osztondij.hu, 

www.palyazatok.ro/app_detail, http://arindex.hu, www.lendulet.hu, 

www.forrasertesito.hu/, www.palyazatlesen.hu, www.forrasportal.hu/, 

www.palyazatsugo.hu/, www.palyazatvadasz.hu. 

 

Kiírók weboldalai 

Ezen az elsődleges forrásokat értjük, a kiírók (minisztériumok, Európai Unió, 

alapítványok, intézmények) saját weblapjait, ahol naprakészen és teljes 

információtartalommal jelennek meg a pályázati felhívások. 

A pályázatfigyelés során az elsődleges források alkalmazásának legnagyobb 

előnye a megbízhatóság és a pályázatra vonatkozó információk teljes körűsége. 

Hátránya, hogy óvatos becsléssel is, legalább 50 ilyen elsődleges információkat 

tartalmazó weboldalt kellene figyelni, tehát nem ez a leggyorsabb és 

legkönnyebb módja az információhoz jutásnak. 

A kiírók weblapjait, javaslatunk szerint, nem a pályázatkeresésre érdemes 

használni, hanem a kiválasztott, potenciális támogatási lehetőségek 

megismerésére és a kapcsolódó dokumentációk letöltésére. Egy-egy kiírás 

http://www.patt.hu/
http://www.pafi.hu/
http://www.sansz.ngo.hu/
http://www.opik.hu/
http://www.forraskombinacio.hu/
http://cipp.hu/
http://www.offer.hu/
http://www.osztondij.hu/
http://www.palyazatok.ro/app_detail/
http://arindex.hu/
http://www.lendulet.hu/
http://www.forrasertesito.hu/
http://www.palyazatlesen.hu/
http://www.forrasportal.hu/
http://www.palyazatsugo.hu/
http://www.palyazatvadasz.hu/
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megtalálása után feltétlenül érdemes utánanézni, van-e internetes elérhetősége a 

pályázat kiírójának, tartalmaz-e esetleg frissebb, pontosabb információt az 

eredeti információt hordozó weboldal. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az elsődleges források közül jó 

néhány (például a megyei kereskedelmi és iparkamarák, az agrárkamarák, vagy a 

területfejlesztési tanácsok, különböző alapítványok is) kínálnak olyan helyi 

vonatkozású, vagy más értelemben szűkebb réteget érintő pályázati 

információkat, amelyek más országos forrásokból esetleg nehezen szerezhetőek 

be. Erre tekintettel kell lenni, és éppen ezért fontos, hogy a pályázati 

információgyűjtés a lehető leghatékonyabban, de ugyanakkor a legkiterjedtebb 

módon történjen. 

 

Nyomtatott szakkiadványok (pályázati információs magazinok, füzetek) 

A nyomtatott szaklapok száma egyre kevesebb, érthető módon, hiszen az 

internettechnológia térhódításával olyan kereshető adatbázisok jönnek létre, 

amelyek radikálisan visszaszorítják a papíralapú információk iránti igényt. 

Amely pályázati szaklapok egyelőre még léteznek, azok sem elsősorban az 

aktuális pályázati felhívások gyűjteményeként (de természetesen azokról is 

tájékoztatnak), hanem kiegészítő információk céljából jelennek meg. Interjúkat, 

elemzéseket, pályázati programokkal kapcsolatos háttér-információkat 

közölnek, amelyek segítenek elmélyültebb ismereteket nyújtani a pályázati 

szakterületen (Uniós Értesítő, PályázatVadász Magazin, Pénzforrás). 

 

Sajtó (napilapok, hetilapok, rádió, televízió) 

Esetenként előfordulhat, hogy olyan pályázati kiírásra bukkanunk valamely – 

általában inkább regionális vagy helyi – médiumban, amihez máshol nem 

jutnánk hozzá. Ez azonban a fehér hollóéhoz hasonló gyakorisággal történik 

meg. Ezen orgánumok szerepe a pályázatfigyelésben inkább az lehet, hogy ha 

egyébként is tévézünk, rádiót hallgatunk, vagy valamely napilapot olvasunk, ne 

sikkadjon el olyan információ, ami a pályázatokkal kapcsolatos, mert lehet, hogy 

előbb hangzik el, mint ahogy a szokásos keresési módszereinkkel az 

hozzáférhető lenne. Esetleg olyan jellegű közlemény, amellyel különben a 

keresés kapcsán nem találkoznánk, mert egy korábbi pályázattal kapcsolatos 

híradás (például: meghosszabbították valamelyik általunk kiválasztott 
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pályázatnak a határidejét). A sajtó szerepe tehát a pályázatfigyelésben nem 

nélkülözhetetlen, de javasolt legalább nyitott szemmel és füllel követni 

híradásait. 

 

Közbeszerzési Értesítő (online) 

Sajnálatos módon a közbeszerzési tenderek hivatalos lapja, a Közbeszerzési 

Értesítő online változata meglehetősen statikusan jelenteti meg a felhívásokat. 

Ennek feltehetően az az oka, hogy hivatalosnak nálunk a papíralapú közlöny 

számít, szemben az Európai Unió hivatalos közbeszerzési lapjával (TED-

adatbázis: www.ted.europa.eu), amelynek az elektronikus megjelenés az egyetlen és 

hivatalos verziója. Ennélfogva, az EU egészére kiterjedő, bármely tagállamban 

indított tenderek az említett honlapon részletesen kereshető formában 

elérhetők, míg a magyarországi felhívásokra vonatkozóan nincs a 

tenderkiírásokban kereshető funkcióval rendelkező weboldal. Ha a 

közbeszerzési eljárások iránti érdeklődés elég jelentős, akkor automatikus e-

mail-értesítés, személyre szabott feltételek alapján kérhető magától a 

Közlönykiadótól (7200 Ft/6 hónap/kategória) vagy egyéb szolgáltatóknál, 

például a http://tender-ertesito.hu/ oldalon keresztül. 

 

 
 

Tanácsok 

Mennyi pályázati lehetőség nyílik? Nehéz megmondani, de becsléseink szerint évente legalább 1200, 

havonta átlagosan 80-150 pályázatot és 200-400 tendert írnak ki. Ha ennek csak a töredéke érinthet 

minket, akkor is nagy feladat annak a néhány megfelelő pályázatnak a felkutatása, amelyről nem 

szeretnénk lemaradni. 

 
 
Pályázatfigyelő információs rendszer 

 

 A fenti információforrások elemzése alapján az alábbiakban néhány pályázati 

információs rendszerre teszünk javaslatot, hangsúlyozva, hogy ezek csak 

ajánlások, még számtalan más, vagy ezek kombinációjaként működő rendszer is 

elképzelhető. 

 

1. Kézi vezérlésű pályázatfigyelés 

http://www.ted.europa.eu/
http://tender-ertesito.hu/
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Lényege: egy (vagy több) munkatárs feladata legalább heti rendszerességgel az 

aktuális pályázatok nyomon követése, tanulmányozása, és a kiírások részletes 

megismerése után javaslatok elkészítése a döntéshozók számára. A 

pályázatfigyelő vagy rálát a szervezet összes folyamatban lévő projektjére, és 

ismeri a hosszabb távú stratégiáit is, vagy egy-egy szakmai területen (osztályon, 

divízióban, ágazatban, projektben) aktív közreműködő számos projektben, ezért 

meg tudja ítélni a pályázati kiírások alapján, hogy a szervezet tervezett projektjei, 

fejlesztési szükségletei összhangban vannak-e vagy hozhatók-e az aktuális 

pályázati feltételekkel. 

Eszköz-erőforrásigénye: legalább 1 fő (a szervezet nagyságától és 

tevékenységeitől, forrásszükségletétől függően munkaidejének jelentős hányadát 

kell a pályázatfigyelésre fordítania); PC és szélessávú internethozzáférés. 

Költsége: 1 (vagy több) fő bérének arányos része + internetelőfizetés 

(arányosan) + nyomtatott és online kiadványok előfizetése (ha szükséges). 

 

2. Automatizált pályázatfigyelés 

Lényege: feliratkozás elektronikus (pályázatfigyelő) hírlevelekre (javasolt több 

gyűjtőoldalon, kiírói weboldalon), így az adatgyűjtés automatikussá válik, és csak 

az információk megismerése és elemzése jelent pluszmunkát. 

Eszköz/erőforrásigénye: 1 fő pályázatfigyelő (adatok hozzá futnak be, utánanéz, 

elemzi); PC és szélessávú internethozzáférés. 

Költsége: 1 fő bérének arányos része + internet-előfizetés (arányosan) + 

elektronikus hírlevél-előfizetés (ha szükséges). 

 

3. Kiszervezett pályázatfigyelés 

Lényege: a pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítést teljes egészében 

rábízzuk egy külső szakértőre (lehet cég, személy), ezzel megspóroljuk a saját 

kapacitásainkat. Kétségtelenül ez a legkényelmesebb, ugyanakkor a legdrágább 

megoldás. 

Eszköz-erőforrásigénye: gyakorlatilag nincs. 

Költsége: A megbízott szakértő díja. 

 
 

Tanácsok 

A pályázati lehetőségek és az információforrások sokféleségéből látszik, hogy a megfelelő támogatás 
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megtalálása összetett feladat, és gyakran pusztán azért maradunk le egy-egy lehetőségről, mert 

egyszerűen nem tudunk róla. 

A pályázatok nyomon követésére célszerű egy olyan pályázatfigyelési információs rendszert kiépíteni, amely 

megfelelő módon és költségteherrel, naprakész információkkal látja el a szervezetet, és biztosítja, hogy 

amikor szükséges, akkor rendelkezésre álljanak a megfelelő források. Mivel sok információt kell 

begyűjteni, ezért érdemes azokat gyűjtőoldalakon, internet segítségével végezni. Az elsődleges 

információforrások használata az adatgyűjtés után azonban minden esetben javasolt, hiszen ott a 

pályázati kiírás mellett a teljes pályázati dokumentáció (kiírás, adatlap, mellékletminták) is letölthető. 

 

6. Feladat: esettanulmány 

 

Hogyan oldaná meg az alábbi szervezetnél a pályázatfigyelési rendszer működtetését? Kit jelölne ki a 

feladatra házon belül, megbízna-e külső pályázatírót, milyen pályázatfigyelési eszközöket venne igénybe? 

 

A Pacifül Alapítványi Iskola fontosabb adatai (2014) 

Költségei és bevételei (eredménye):                                             

Alaptevékenység                         

Vállalkozási                                                    tevékenység 

 
Összes bevétel (támogatás + bevétel) = 288 202 018 Ft 29 005 723 Ft 
Összes ráfordítás                               =  – 287 346 518 Ft – 24 950 180 Ft 
Összes költség                    =  – 1 507 210 Ft – 2 410 312 Ft 
Eredmény (a. e. e.)               =            – 651 710 Ft           + 1 645 231 Ft 
 

A Pacifül Alapítványi Iskola felépítése 
 
1 fő igazgató 
1 fő pedagógiai vezető 
56 tanár 
23 iskolai munkatárs az alábbi feladatok ellátására 
1 szerkesztőségi munkatárs 
1 gazdasági vezető 
3 alapítványi könyvelés 
2 titkárság 
2 konyha 
1 karbantartó 
3 portás 
2 stúdió 
2 rendszergazda 
1 gondnok 
2 orvos 
1 büfés 
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1 oktatástechnikus 
1 kézbesítõ 
1 pénztáros 
 

Működése 

2014-ban 8 évfolyamon 506 diák tanult az intézményben. Egy-egy évfolyamon 40-65 diák tanul. A 

tanulókat ezen belül öt tanár vezeti, így 8-13 diák alkot egy kiscsoportot (osztályt). 



Pályázatírási technikák 

 

A pályázat dokumentumai 

 

A pályázati kiírás a „pályázni vagy sem” 
döntés kulcsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy pályázati lehetőség kiválasztásakor (a „pályázni vagy nem 

pályázni” döntés meghozatalában) a legfőképpen befolyásoló 

információkat a pályázat kiírása és a pályázati útmutató 

tartalmazza. Mielőtt bármely pályázati forrást megcéloznánk, 

figyelmesen végig kell olvasnunk a pályázati kiírást és/vagy 

útmutatót, továbbá össze kell gyűjtenünk az azokban 

fellelhető, a pályázó személyére, a pályázat és a támogatás 

módjára, illetve a pályázatot kiíró elvárásaira és megkötéseire 

vonatkozó kulcsinformációkat. 

A pályázati felhívásban található információk alapján a 

legtöbb esetben már el lehet dönteni, hogy a lehetőség 

megfelel-e céljainknak és erőforrásainknak, hogy a tervezett 

projektünk rendelkezik-e a sikeres részvételhez szükséges 

adottságokkal, vagy másik támogatási lehetőséget kell 

keresnünk. 

 

A pályázati kiírás 

A pályázati kiírás tartalma nem kötött, célja, hogy a lehető 

legrövidebben összefoglalja a részvételi feltételeket, 

megfogalmazza a kiíró szándékát, a támogatott projektekkel 

elérni kívánt célokat. Az alábbiakban a pályázati kiírások 

jellemző felépítését, tartalmát mutatjuk be. 

 

A pályázati kiírás által tartalmazott kulcsinformációk 

1. A pályázat célja 

A pályázati kiírás minden esetben tartalmazza a pályázat 

célját, s ezzel szoros összefüggésben és konkrétabban a 

támogatható tevékenységek, projektek körét. A sikeres 

pályázat alapvető feltétele, hogy az általunk tervezett projekt 

beleilleszthető legyen az itt megfogalmazott célrendszerbe. 
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A legtöbb esetben a támogatás összege nem 
haladhatja meg a teljes költségvetés 50-80%-
át. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brüsszeli pályázatok és tenderek esetén a 
határidő mindig a megérkezés időpontját 
jelenti, nem a postai feladást. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kik pályázhatnak, pályázók köre 

A pályázati kiírás teljes körűen és tételesen felsorolja, hogy kik 

azok a személyek, vagy szervezetek, akik részt vehetnek a 

pályázaton. 

3. Pénzügyi feltételek 

A felhívás szintén minden esetben kitér a támogatás 

formájára (vissza nem térítendő támogatás, díj, 

visszatérítendő támogatás), mértékére (a pályázatok zöménél 

nem 100%, nem jellemző, hogy az egész projektet az 

„adományozó” finanszírozza), legtöbb esetben a minimális 

és/vagy maximális igényelhető támogatási összegre, továbbá a 

szükséges önrész, saját pénzügyi forrás arányára. 

Emellett az elszámolható költségekre és a támogatás 

folyósításának ütemezésére vonatkozóan is tartalmazhat 

információkat. Minden pályázatra jellemző, hogy csak olyan 

költséget lehet a támogató felé elszámolni, amely a projekttel 

kapcsolatban merült fel, és ez igazolható. 

Közbeszerzési tenderen az ajánlatkérő a rá vonatkozó fizetési 

feltételeket határozza meg, amely a számla benyújtásától 30 

napot meghaladó nem lehet. 

4. Határidők 

A felhívásban két fontos határidőre vonatkozó információ 

mindenképpen található: a pályázat benyújtásának határideje 

(mint már tudjuk, lehet folyamatos, adott dátumig 

postabélyegzővel ellátott, illetve adott dátumig beérkezett). A 

határidő leteltéig rendelkezésre álló idő alapján kell 

mérlegelnünk, hogy elegendő idő áll-e rendelkezésünkre a 

pályázat tökéletes elkészítéséig, vagy sem. 

A kiírás kikötheti azt is, hogy mennyi idő alatt, vagy milyen 

határidőre kell a pályázónak befejeznie a projektet. Fontos, 

hogy általában utólagosan, a számlák benyújtását követően 

folyósítják a támogatást. 

5. Pályázati eljárási díj 

A felhívás tájékoztat arról, hogy a pályázaton való 
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Pályázati útmutató/dokumentáció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

részvételhez kell-e valamilyen eljárási díjat fizetni. 

Közbeszerzési tenderen gyakori, hogy a dokumentációhoz 

csak az a potenciális pályázó férhet hozzá, aki azt 

megvásárolja (összege: többnyire 20-100 ezer Ft között van). 

A pályázati információs csomag 

A pályázati kiírás által leírt elvárásokat és lehetőségeket 

részletesebben, bővebben tartalmazza a pályázati információs 

csomag, amelynek általában részei: pályázati útmutató, 

formanyomtatvány, kitöltési útmutató, további tájékoztató 

anyagok. A pályázatok többségénél a felhívás mellett ezekből 

a forrásokból tájékozódhatunk az alábbi kérdésekben. 

 

A pályázati információs csomag által tartalmazott 

információk 

A pályázati útmutató (közbeszerzési tender esetén: 

dokumentáció) tartalmazza: 

1. Kizáró okok 

A pályázati részvételre, támogatási jogosultságra vonatkozóan 

minden pályázatban tételesen határozzák meg a kizáró 

okokat, és azt is, mivel kell igazolni a pályázónak, hogy a 

kizáró körülmények nem vonatkoznak rá. (Jellemző kizáró 

tényezők például: csőd vagy felszámolás alatt állás, 

köztartozás, csak meghatározott tevékenységet folytató 

szervezet pályázhat, bírság bizonyos területeken vagy 

elmarasztaló bírósági ítélet.) 

Tartalmi értékelés nélkül kerül elutasításra rendszerint az a 

pályázat is, amely bármely a kiírásban és útmutatóban 

megfogalmazott formai követelménynek nem felel meg 

(például: nem megfelelő példányszám, aláírás hiánya, 

oldalszámozás hiánya, bontható kötés, feltüntetendő 

hivatkozás lefelejtése a borítékról.) 

Határidőn túl nyújtották be. 

2.  Egyéb részvételi feltételek 

Az egyik legfontosabb része az útmutatónak, amelyet a 
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felhívások nem feltétlenül tartalmaznak részleteiben, a 

különböző egyéb követelmények, korlátozások 

meghatározása a pályázókra vonatkozóan. 

Tenderek esetén a kizáró okokon kívül pénzügyi-gazdasági 

feltételeket és műszaki-szakmai feltételeket határozhat meg a 

kiíró, sőt a törvény azt is elrendeli, milyen feltételtípusokat 

követelhet meg az ajánlattevőktől, és milyen igazolásokat 

kérhet be azok alátámasztására. 

A pályázatoknál nincs ennyire megkötve a támogató keze, 

szinte bármilyen feltételrendszert előírhat a pályázók részére. 

Az előírások jellemzően a támogatható és nem támogatható 

tevékenységekre (projekt korlátozása), a befejezést követő 

követelményekre (projektfenntartási kötelezettségek), területi, 

illetve iparági korlátozásokra vonatkoznak. Mindezeken kívül 

gyakran számos egyéb követelményt is megfogalmaznak a 

kiírók, például esélyegyenlőségi szempontok 

érvényesülésének kötelezettségétől elszámolható költségekre 

vonatkozó feltételekig. 

3. A pályázat benyújtásához (megíráshoz) szükséges információk, 

csatolandó dokumentumok 

Az útmutató (dokumentáció) minden esetben részletesen 

tárgyalja a pályázat összeállítására vonatkozó előírásokat, 

vagyis azt, hogy milyen dokumentumokat (gyakran azt is 

milyen sorrendben) kell pályázati anyagként benyújtani. 

A pályázatok nagy többségénél a tartalmi követelményeket 

kötelezően előírt formanyomtatvány kitöltésével kell 

teljesíteni. Egyre gyakoribb, hogy a pályázati adatlapsablon 

nem valamilyen szövegszerkesztő vagy táblázatkezelő 

programmal (például: word, excel formátum) tölthető ki, 

hanem külön offline vagy online kitöltőprogram segítségével. 

Az uniós pályázatokat például 2007-től már kizárólag ilyen 

programmal kell előállítani, ezért minimális számítógép-

felhasználói ismeretek elengedhetetlenek a sikeres 

pályázáshoz. Fontos, hogy a kitöltőszoftver alkalmazását 
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Csatolandó dokumentumok lehetnek 
(jellemzően): megvalósíthatósági tanulmány, 
cégkivonat, aláírási címpéldány, költségeket 
alátámasztó árajánlatok, 
szándéknyilatkozatok, nyilatkozat kizáró 
okokról, áfa-nyilatkozat, számviteli 
beszámoló, bankigazolás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

külön kézikönyv segíti, ezért ilyen esetben ezt is az 

információs csomag részeként kell kezelni. 

A pályázati tartalom összeállítása mellett az útmutatók nagy 

hangsúlyt fektetnek az egyéb csatolandó dokumentumok 

listájára és előírt tartalmára vonatkozóan. Nagyon lényeges 

ezeket az információkat gondosan elolvasni, mert 

amennyiben hiánypótlást nem enged meg a kiíró (ez 

közbeszerzési tenderen és más pályázatoknál is a 

támogatónak joga van így dönteni), akkor a mellékletek 

előírás szerinti tartalmú és formailag megfelelő csatolása a 

pályázat elfogadásának alapvető feltétele. 

4. Adminisztratív információk 

Az útmutató az adminisztratív információk körében 

tartalmazza részletesen a benyújtás módjára vonatkozó 

előírásokat. Többek között kitér a pályázati anyag kötésére, 

ha kötelező, az oldalszámozására, az oldalak szignálására, hol 

kell aláírni, a benyújtandó példányok számára, a pályázat 

címére, rendszerint a borítékon feltüntetendő hivatkozásra 

(például: pályázat kódja vagy jelige) vonatkozóan. 

Meghatározza, hogy hova és milyen módon kell benyújtani. 

Egyes pályázatoknál a személyes benyújtás is elfogadható, 

másoknál csak postai feladás megengedett. 

Ezen formai követelmények nem teljesítése – bármilyen 

lényegtelennek is tűnhet – a pályázat azonnali elutasítását 

vonhatja maga után. 

5. Pályázat nyelve 

A pályázat benyújtásának nyelve a pályázat kiírójától, illetve a 

támogatás nyújtójától függ. A külföldi szervezetek által, vagy 

azokkal közösen kiírt pályázatok többsége vagy csak az 

idegen nyelven, vagy két nyelven is benyújtandó. A 

Strukturális Alapok uniós pályázatait magyar nyelven kell 

benyújtani. A Közösségi Programokra Brüsszelbe pályázók 

számára is lehetséges a magyar nyelvű adatlap benyújtása, 

azonban a hivatalból megrendelt fordítások esetlegességére 
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való tekintettel érdemes megfontolni a pályázati anyag eleve 

angol nyelven történő beadását. 

6. A bírálat szempontjai 

Az útmutató vagy dokumentáció (tender és uniós pályázat 

esetén mindig) tartalmazza a bírálati szempontokat, a nyertes 

pályázók kiválasztásának kritériumait. A szempontok mellett 

ilyenkor általában valamilyen értékelési pontszám (súlyszám) 

is szerepel, amelyből megállapítható, hogy adott bírálati 

tényező mennyire fontos az egész pályázat megítélésénél. 

Éppen ezért az értékelési szempontok tanulmányozása 

nélkülözhetetlen segítséget nyújt a pályázat megírása során. 

7. Szerződési feltételek 

A benyújtott pályázat (ajánlat) a támogatás/tender elnyerése 

esetén kötendő szerződés mellékletét képezi, ezért annak 

tartalma – a leírt feladatok és kötelezettségek – elvégzendő és 

vállalandó. Fontos tehát, hogy csakis átgondolt és az 

útmutatóban közölt feltételek mellett megvalósítható 

projekttel pályázzunk. 

8. Konzultációs lehetőség 

Minden pályázat, tender esetén a kiíró megjelöl legalább egy 

szervezetet, személyt, amely/aki a pályázat összeállításával 

kapcsolatban felmerülő esetleges kérdésekre jogosult, és 

köteles válaszolni. A megadott kapcsolattartótól tehát 

nyugodtan kérdezhetünk bármilyen, a pályázatot érintő, nem 

kellően részletezett vagy nem egyértelmű információt akár 

személyesen, telefonon vagy e-mailen. Hivatalosnak, amelyre 

a későbbiekben hivatkozni lehet, tender esetén kizárólag, 

pályázatoknál jellemzően az írásban feltett kérdésre adott 

válasz tekinthető. Uniós pályázatok esetén a telefonon feltett 

kérdést és választ rögzítik, ezért ebben az esetben a szóban 

nyújtott információ is autentikus. 

Közbeszerzési tenderen az információnyújtás időben is 

kötött, legkésőbb 10 nappal a beadás előtt kérhető, és utoljára 

6 nappal előtte adható hivatalos válasz. 
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Formanyomtatvány – adatlap és kitöltési 
útmutató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pályázat során megválaszolandó kérdések 
összessége: az adott projektre vonatkozó üzleti 
terv. 

 

A formanyomtatvány (és ha van kitöltési útmutató) 

tartalmazza: 

A pályázatokat rendszerint előre megadott formátumú 

nyomtatványon kell elkészíteni. Az adatlap általában nem 

csak a kérdéseket tartalmazza, hanem ha van, bizonyos 

tartalmi vagy formai megkötéseket is: például az adott kérdés 

kifejtésre engedélyezett maximális karakterszámot vagy 

oldalszámot, a kérdésre vonatkozó tartalmi vázlatot, egyéb 

információt. Az adatlap minden pontját kötelező kitölteni, 

ami azt jelenti, hogy a pályázóra nem vonatkozó kérdések 

esetén is fel kell tüntetni, hogy „pályázatomra nem 

vonatkozik”. 

A formanyomtatvány és – ha van – a kitöltési útmutató 

előzetes tanulmányozása segít annak megítélésében, hogy a 

pályázat összeállítása milyen információk begyűjtését igényli, 

és mennyi időt emészthet fel. 

Tendereken formanyomtatvány kitöltését ritkán írják elő, ha 

van is, az csak az ajánlat megadását segítő űrlapot jelent. A 

tenderen a tételesen megadott ajánlat és a csatolandó 

dokumentumok, igazolások alkotják a pályázatot. 

Egy pályázat adatlapja általában az alábbi kérdéseket és 

információkat tartalmazza (az alábbi felsorolás az uniós 

pályázatokból indul ki, más hazai és közösségi pályázatok, 

területtől függően is, egyéb kérdéseket is felvethetnek): 

I. Projektadatok: meg kell adni a pályázat kódját (kitöltési 

útmutató alapján), a projekt címét, a kezdés és befejezés 

időpontját, a megvalósítás helyszínét, az igényelt támogatás 

összegét, százalékos mértékét, a teljes projektköltséget. 

II. Pályázó adatai: meg kell adni a pályázó részletes cégadatait 

(szervezet nevét, székhelyét, gazdálkodási formakódját, 

adószámát, statisztikai számjelét, nyilvántartásba vételi 

számát, alapításának időpontját, minősítési kódját, 

főtevékenységének, illetve a fejlesztéshez kapcsolódó 
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tevékenységének TEÁOR-számát, hivatalos képviselőjének 

nevét, beosztását, elérhetőségét, a projektmenedzser adatait); 

egyes gazdálkodási (könyvelési) adatait (például előző lezárt 

év nettó árbevételét, mérlegfőösszegét, adózás előtti 

eredményét, saját tőkéjét, átlagos statisztikai létszámát); és fel 

kell tüntetni tulajdonosait (egyrészt a pályázó szervezet 

tulajdonosait [személyeket, vállalatokat], másrészt ha a 

szervezetnek magának van tulajdona más szervezetben, azt 

is). 

III. Pályázó bemutatása: röviden be kell mutatni a 

szervezet/cég történetét, piaci helyzetét, tevékenységeit, 

céljait; az elmúlt időszak (rendszerint 3 vagy 5 év) pályázati 

projektjeit. 

IV. Projekt bemutatása: A pályázat nagy része ennek kifejtését 

jelenti. Meg kell határozni: a projekt lényegét, a tervezett 

tevékenységeket, a részletes szakmai tartalmat, az ütemtervet, 

számszerűsíthető eredményeit, indokolni kell a megvalósítás 

szükségességét, az eredmények elérésének módját (fenntartási 

terv), esélyegyenlőséget és környezeti fenntarthatóságot 

biztosító mutatókat. 

V. Projekt költségterve: A költségvetést tevékenységek 

szerinti bontásban, tételesen és időben ütemezve, emellett a 

támogatási igény és saját forrás arányát is feltüntetve 

összesítetten kell megadni (sokszor indokolni is kell). 

 

További tipikus tájékoztató dokumentumok: 

Uniós pályázatok esetén (de akár hazai pályázatoknál is) az 

információs csomag része néhány alapvető kiegészítő 

dokumentum, amelyek többnyire nem egy pályázathoz, 

hanem minden uniós pályázathoz kapcsolódnak. 

Ilyen tájékoztató anyagok lehetnek: áfa-útmutató, 

Közbeszerzési útmutató, Fenntarthatósági útmutató, 

Esélyegyenlőségi útmutató, Útmutató a beruházási projektek 

költség-haszon elemzéséhez, Arculati Kézikönyv. 
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A fenti és ehhez hasonló kiegészítő útmutatók a pályázat 

megírásakor nyújt(hat)nak nem elhanyagolható segítséget. Ma 

már minden pályázatban bírálati szempont például az 

esélyegyenlőségi elvek érvényesítésének meghatározása a 

projekt során. Egyre kevésbé elfogadott, hogy az erre 

vonatkozó információkat „mellébeszéléssel”, szövegesen 

fogalmazzák meg a pályázók. Arra vonatkozóan azonban, 

hogy egy-egy előre meghatározott szempont alatt mit ért a 

kiíró, az útmutató adhat felvilágosítást. 

 
Pályázatírás lépésről lépésre 

 

 Egy pályázat elkészítése során két lényeges szempontot kell szem előtt 

tartanunk: egyrészt a megfelelő mélységben átgondolt, kidolgozott projekt 

létrehozását, másrészt a támogató által megjelölt célok érvényesülését 

meghatározó elveket. 

A fentieknek megfelelő, sikeres pályázat az előkészítés és összeállítás helyes 

sorrendjének követésével érhető el, amelyet az alábbiakban lehet összefoglalni: 

(1) pályázatkészítési cél és projekt meghatározása; 

(2) a megfelelő pályázat megtalálása, kiválasztása; 

(3) a pályázati anyag tartalmi részeinek megfelelő kimunkálása; 

(4) a csatolandó dokumentumok beszerzése, előállítása; 

(5) a pályázat benyújtása – formai követelmények ellenőrzése, aláírás (szignálás), 

postázás. 

 

Mindezek hátterében a megfelelő információk folyamatos biztosítása, a 

munkamegosztás és háttérfeladatok összehangolt, megfelelő menedzselése 

elengedhetetlen. 

 

 (1) Pályázatkészítési cél és projekt meghatározása 

A jó pályázat alapja egy jó ötlet, amely kiindulópontja lehet egy projektnek. 

Projekt akkor válik az ötletből, ha az arra épülő fejlesztéseket, tevékenységeket 

egy összefüggéseiben bemutatható koncepcióvá lehet formálni. Pályázati 

szempontból pedig akkor életképes a projektötlet, ha a beadási határidőig teljes 

részletességgel be tudjuk mutatni: meg tudjuk határozni a megvalósítás módját, 
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lépéseit, időbeli ütemezését, részletes költségeit, azok megtérülési idejét, várható 

eredményeit és hatásait (anyagi és nem anyagi). 

Egy pályázat elkészítésének fix (tehát minden esetben felmerülő) költsége 2007-

ben 50-100 ezer Ft, ami igen magas összeg abban az esetben, ha a kiinduló 

ötletről a pályázatírás közben derül ki, hogy megvalósíthatatlan. Kizárólag 

egyetlen ötletből kockázatos azonnal pályázatot írni. Az ötletgazdának, legalább 

vázlatosan – minimálisan a következő szempontok alapján – ki kell dolgoznia a 

projektet: 

 Mi a projekt alapja: milyen célt és célcsoporto(ka)t szolgál, milyen (esetleg 

hiányzó) igényeket elégít ki. 

 Mik a projekt lényeges elemei, tevékenységei: milyen beruházás(oka)t és 

egyéb feladatok elvégzését igényli, milyen műszaki, pénzügyi és emberi 

erőforrást feltételez. 

 Mik a megvalósítás korlátai: idő, pénz, infrastruktúra, kapacitás, tágabb jogi 

és/vagy gazdasági környezet változása. 

 Mik a létrejövő eredmények (termék, szolgáltatás, épület), és milyen hatásai 

lehetnek szűkebb és tágabb értelemben: konkrét számszerűsíthető hatások 

(például X%-kal több vevő, fogyasztó; Y% költségmegtakarítás; Z% 

árbevétel-növekedés) és becsült regionális szintű hatások (például: 

hozzájárulás a munkanélküliség csökkentéséhez, „élethosszig tartó tanulás” 

terjesztéséhez, gazdasági versenyképesség növeléséhez). 

 Hogyan lehet működtetni (fenntartani) a projektet a pályázati szakasz 

befejezését követően: milyen költség- és erőforrásigénye lenne a legalább 

középtávú működtetésének. 

 Megtérül-e a projektbe fektetett energia és forrás: mennyi idő alatt térül 

meg pénzügyileg, megéri-e a befektetett energiát. 

 

Amennyiben a fenti információk rendelkezésre állnak, elkezdődhet a pályázati 

munka, amely a pályázatkészítési és a pályázati cél megfogalmazásával indul. 

A két kifejezés azonban nem szinonimája egymásnak. A pályázatkészítési cél 

azon feltételek összessége, amelyek fennállása esetén érdemes pályáznunk. Ez a 

cél azonban nem merül ki a forrásszerzésben, hiszen a pályázat csak egy 

formája az idegen tőke bevonásának. A pályázat elkészítésének megkezdésétől a 

forráshoz jutás első időpontjáig minimum 3 hónap, de jellemzően inkább 
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legalább fél év telik el, ami a projekt szempontjából nem elhanyagolható 

tényező, ezért mindenekelőtt meg kell vizsgálnunk több finanszírozási 

lehetőséget, s csak ezek után dönteni a pályázat mellett vagy ellen. 

Ezzel szemben a pályázati cél a tervezett projekt célját takarja. E célrendszer 

megfogalmazása elkerülhetetlen már a pályázat előkészítési szakaszában, ezért 

érdemes rá időt szánni, és nem kizárólag a saját szervezetünk számára 

jelentkező előnyökben gondolkodni. Ekkor kell megvizsgálni a megvalósítandó 

projektünk lehetséges hatásait a szűkebb, tágabb környezetünkre, térségünkre, 

kapcsolódási pontjait a térségfejlesztési tervekhez, más vállalkozások (szállítók, 

vevők, egyéb stratégiai partnerek, versenytársak), illetve a projekttel érintett 

célcsoportok tevékenységére. 

E két cél megfogalmazása lehetővé teszi, hogy már előre megfogalmazzuk a 

pályázat kiindulópontjait, ezáltal megkönnyítsük, egyúttal meggyorsítsuk annak 

felkutatását. A célok meghatározásakor ne kizárólag egyetlen projektkoncepció 

megfogalmazásában gondolkodjunk, érdemes alternatív megoldásokat kitalálni, 

s amennyire lehet alprojektekre és alprojektcélokra bontani a kiinduló ötletet, 

hiszen egyáltalán nem biztos, hogy az egész projekthez illeszthető pályázatot 

találunk, viszont elképzelhető, hogy bizonyos elemeire fogunk találni megfelelő 

támogatást. 

Adatgyűjtés – 
adatelemzés – elérhető 
eredmények és 
kiválasztás – projekt 
módosítása 

(2) Pályázat kiválasztása 

Ha már sikerült definiálni a projektet és meghatározni a pályázatkészítési célt, 

meg kell találnunk, és ki kell választanunk az adott célhoz illeszthető pályázati 

lehetőséget. Ez a kiválasztási folyamat négy résztevékenységre bontható: 

 A különböző pályázati lehetőségek felkutatása (adatgyűjtés). 

 A pályázattal szemben támasztott tartalmi és formai követelmények, 

információk összegyűjtése, áttekintése és elemzése (adatelemzés). 

 A támogatás jellemzői és a projekttel való összevetése, az elérhető 

előnyök és hátrányok, eredmények alapján az ideális pályázat 

kiválasztása. 

 A projektcélok és elemek módosítása a pályázati célnak megfelelően. 
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Pályázatírás: 
dokumentumok 
beszerzése, előállítása, 
megírása, összerendezése 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki írja a pályázatot? 
– Külső szakember; 
– Munkatárs; 
– Projekt-team házon 
belül (feladatok 
megosztása). 
 

 

 

(3) A pályázat megírása 

A pályázatírás az adatlap kitöltését, tartalmi részek, mellékletek összeállítását, 

formai ellenőrzését jelenti. Más megközelítésben: a pályázat részeit képező 

dokumentumokat, az előállításukhoz szükséges időt és annak ütemezését 

foglalja magában. 

Egy pályázat ugyanis különböző dokumentumokból áll össze: a kitöltendő 

adatlaptól, a beszerzendő okiratokon át a pályázó által megfogalmazandó 

részekig. Ennek megfelelően a pályázati anyag elemei általában különböző 

helyekről származnak, így az összeállításkor már csak dokumentumokban 

gondolkodunk, és arra kell ügyelnünk, hogy minden rész hiánytalanul a helyére 

kerüljön. 

Arra a kérdésre, hogy milyen sorrendben érdemes egy pályázatot elkészíteni, 

nincs igazán recept, sőt az is nagyon relatív, hogy mennyi időt emészt fel. 

Az adatok (a tartalmi részektől független) kitöltése, igazolások beszerzése 

kevesebb szellemi munkát igényel, azonban ajánlott időben elkezdeni, mert sok 

nyilatkozat, igazolás beszerzése több hetet is igényben vehet 

(közintézményektől kell igényelni vagy közjegyzővel kell hitelesíttetni). 

Ugyanakkor akadnak (legtöbbször pénzügyi) olyan adatok, amelyekhez szintén 

előbb beszerzendő információforrásra kell támaszkodnunk, például TEÁOR-

számok, statisztikai számjel szerepelnek a cégkivonatban, gazdálkodási adatokat 

a számviteli beszámolóból nyerhetünk vagy a könyvelőtől. 

A szakmai-tartalmi részek összeállítása szellemi munka, amelyet többféleképpen 

el lehet végezni: 

 Pályázatírók rutionosan és gyorsan képesek e tartalmak előállítására 

akkor is, ha nem saját projektet kell bemutatniuk, tehát az egyik 

lehetőség, hogy a szervezet megbíz egy szakembert a pályázatírással. 

 Szervezeten belüli munkatársra bízzuk a pályázati anyag elkészítését. A 

megbízott kolléga kiválasztásánál az alábbi szempontokat kell szem 

előtt tartani: jól ismerje a szervezetet és a projektet (például: 

megelőzően részt vett a projektötlet kidolgozásában), képes legyen 

költségvetést készíteni és gazdasági számításokat végezni, jól 

fogalmazzon. 

 Ha a szervezeten belül nincs egy ilyen ember, az is megoldás, ha a 

pályázatírási feladatokat felosztjuk egy projektteamen belül: valaki(k) 
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elkészíti(k) a költségvetést és gazdasági számításokat, mások 

megfogalmazzák a projektet (elemeket), azok hatásait, megint más 

elemzi az esélyegyenlőségi szempontokat, egyvalaki pedig összefésüli és 

egységessé teszi a pályázatot. 

Eredeti 
Egyszerű másolat 
(„másolat”) 
Hitelesített másolat 
Közokirat 

 

(4) Csatolandó dokumentumok 

A pályázatírás egyik lépéseként, erre kizárólag akkor kerül sor, ha már 

nekivágunk a pályázati anyag összeállításának. 

A kiírásokban általában megkövetelt mellékletekről, dokumentumokról, 

adatokról már volt szó, itt most csak az ezekkel kapcsolatos problémákról és 

javasolt eljárásokról beszélünk. 

 

A dokumentumokat két csoportba lehet sorolni: 

 Beszerzendő dokumentumok: az okiratok, igazolások, nyilatkozatok, 

árajánlatok, amelyek hivatalosan aláírtak, pecséttel ellátottak. (Ezeknél a 

másolat nem egyenértékű az eredetivel, csak akkor ha közjegyző vagy a 

pályázó eredeti aláírással hitelesíti.) 

 Előállítandó dokumentumok: a pályázatnak azok a részei, amelyek csak 

általunk megadott hivatalos vagy szabadon megadott információt 

hordoznak. (Az ilyenek esetében a másolat és az eredeti teljesen 

egyenértékű.) 

 

Nagyon fontos, hogy az útmutatókban előírt módon csatoljuk a megfelelő 

dokumentumokat. Ha másolatot (egyszerű) elfogadnak, akkor elég 

fénymásolóval elkészíteni és csatolni, ha eredeti vagy hitelesített másolatot 

kérnek, akkor azonban az útmutató iránymutatásától függően három típusa van: 

Közokirat: olyan papíralapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző 

vagy más hatóság, közigazgatási szerv a megszabott alakban állított ki, és 

bizonyítja az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, vagy nyilatkozat 

megtételét, valamint annak idejét és módját. 

Másolatról akkor beszélünk, ha az nem az eredeti okirattal azonos módon jön 

létre. A másolat lehet egyszerű (például fénymásolat) vagy hiteles. 

Hitelesített másolatot: közjegyző vagy az okiratot kiállító hatóság készíthet, vagy a 

pályázatoknál, ha ezt külön megengedik, maga a pályázó képviselője, aki azt a 
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tényt tanúsítja, hogy „a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”. 

A hivatalos igazolások esetén a „30 napnál nem régebbi” típusú előírásnál nem a 

kiírt beadási határidőnél, hanem a saját pályázatunk beadásának időpontjában 

nem telhet le az igazolás kiadásától számított 30 nap. (Közbeszerzési 

tendereknél viszont ellenkezőleg, általában a beadási határidőhöz képest kell 

számítani a 30 napot.) 

Közbeszerzési tenderen több igazolást, dokumentumot is be kell nyújtani, ezért 

annak beszerzése (és költségei egy része) megspórolható, ha a pályázó 

minősített ajánlattevő. Ha viszonylag gyakran veszünk részt közbeszerzési 

eljáráson, akkor érdemes kérelmezni a minősített ajánlattevői igazolást, amely a 

továbbiakban a tendereken helyettesítheti (kiválthatja) az igazolások nagy részét. 

 (5) Pályázat benyújtása – formai követelmények ellenőrzése, aláírás (szignálás), 

postázás 

A pályázat elkészítésével a munka nagy részét elvégeztük, de még nem fejeztük 

be. A pályázat beadása előtt érdemes még egyszer átnézni a pályázat egészét, 

kiszűrni az esetleg még fennálló formai, tartalmi hiányosságokat. 

Ilyenkor újra elő kell venni a pályázati útmutatót (dokumentációt), és elő kell 

keresni vagy magunknak kell összeállítani egy ellenőrző listát a benyújtandó 

háttér-dokumentációkról, igazolásokról, nyilatkozatokról. 

Az ellenőrző listát és a pályázati anyag egyeztetését az eredeti pályázat 

véglegezése és a másolat(ok) elkészítése előtt kell elvégezni. Mielőtt az egész 

pályázatot lemásolnánk és összetűznénk, újra el kell olvasni a pályázati útmutató 

benyújtásra vonatkozó részét, amely a kötésre, az oldalszámozásra, a 

borítékolásra tér ki. 

Ezt követi az aláírás. Aláírni cégszerűen, az útmutató előírása szerint megfelelő 

helyeken kell. Cégszerű az aláírás, ha az aláírási címpéldány szerint és arra 

jogosult által történik, azaz ha a címpéldány alapján a bélyegző a céges aláírás 

része, akkor e nélkül az aláírás érvénytelen. 

Másolatot eggyel több példányban kell készíteni, mint amennyit az útmutató 

előír, ugyanis a pályázónak rendelkeznie kell a benyújtott teljes 

dokumentációról egy saját példánnyal. Sikeres pályázat esetén elengedhetetlen 

lesz, hogy tudjuk, melyik verziót, milyen mellékletekkel adtuk postára. 

Figyelni kell a határidő betartására, mert (például a tenderek esetén) a határidő a 

beérkezés időpontjára is vonatkozhat, nem csupán a postai feladás időpontjára. 
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Némely pályázatot csak személyesen, másokat csak postán lehet benyújtani. A 

boríték megcímzése során a címen túl az esetleg kért hivatkozást, szöveget is 

tüntessük fel. A postai feladásnál a kiíró számára a postai bélyegző, a pályázó 

oldaláról az ajánlott küldemény szelvénye igazolja a feladás időpontját. Annak 

érdekében, hogy bármilyen probléma felmerülése esetén igazolni tudjuk a 

feladás tényét, tanácsos a pályázatot ajánlott formában feladni. 

A pályázattal kapcsolatos minden eddig (és a jövőben) keletkező 

dokumentumot elkülönítetten (mappában, irattartóban) kell tárolni (a pályázat 

másolatát, a postai feladást igazoló iratot), mivel ez a nyertes pályázókkal 

szemben az általános elvárás, ugyanis a kiíró bármikor ellenőrizheti a 

támogatott projekteket. 

 
 
Tenderajánlat összeállítása 

 

 A tender összeállítása során javarészt ugyanezeket a lépéseket és elveket kell 

követni, mégis néhány alapvetően fontos információra külön is érdemes 

kitérni. 

(1) a megfelelő tender kiválasztása; 

(2) a pályázati anyag tartalma; 

(3) a csatolandó dokumentumok; 

(4) a pályázat benyújtása – formai követelmények ellenőrzése, aláírás 

(szignálás), postázás. 

 

(1) Tender kiválasztása 

Tenderen azért érdemes indulni, mert hosszú távra tudunk szerződést kötni, 

biztos árbevétellel tudunk kalkulálni. Ezek az előnyök azonban csak akkor 

érvényesülnek, ha tevékenységünknek megfelelő feladatra vonatkozó felhívást 

találunk, képesek vagyunk teljesíteni az elvárásokat (magát a munkát), a kiíró által 

előírt követelményeknek megfelelünk, tehát alkalmasak vagyunk. Tekintettel a tender 

költségeire és az igen komoly kötelezettségvállalásra, csak akkor érdemes 

tenderajánlatot tenni, ha a fenti kritériumoknak maradéktalanul megfelelünk, és 

nyerési esélyeinket pozitívan ítéljük meg (tenderen csak egy nyertes pályázó 

lehet). 
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(2) A pályázati anyag tartalma 

A tenderajánlat részei: maga az ajánlat (a kiíró által kért árura, szolgáltatásra 

vagy építésre adott árajánlat és egyéb ajánlati elemek – ha azt a felhívásban 

meghatározta részletesen); felolvasólap (az ajánlattal érintett elemeket 

összesítetten tartalmazó kezdőoldal); igazolások, nyilatkozatok. Egyéb 

háttéranyagokat lehet, de általában a tenderajánlatban nem kell tenni. 

 

(3) Csatolandó dokumentumok 

Általában csatolandó: cégkivonat (az ajánlattételi határidőnél 30, 60 vagy 90 

napnál nem régebbi, az ajánlatkérő által a dokumentációban megadva); aláírási 

címpéldány; kizáró okokról szóló nyilatkozat (a dokumentáció sok esetben 

tartalmazza a melléklet mintáját); egyéb nyilatkozatok (például referencia, 

forgalom, kkv-státus – a dokumentáció ezek mintáját is tartalmazhatja); 

igazolások-tanúsítványok (például APEH-igazolás, VPOP-igazolás, 

engedélyek, minőségbiztosítási rendszer meglétének tanúsítványa). 

Közbeszerzési tenderen a mellékletek csatolása a legfontosabb és 

legköltségesebb az ajánlattétel szempontjából. Cégkivonat, hivatalos igazolások 

kikérése több ezer forint, ha hitelesíteni kell, a közjegyző díja 

dokumentumonként (oldalanként) szintén több ezer forint. Tenderen gyakori, 

hogy a részvétel feltétele a dokumentáció megvásárlása, ami további 20-100 

ezer Ft lehet. 

 

(4) Pályázat benyújtása – formai követelmények ellenőrzése, aláírás (szignálás), 

postázás 

A formai előírások figyelembevétele akárcsak a pályázatoknál, itt is nagyon 

fontos, mert be nem tartása esetén, az ajánlattevő akár érdemi bírálat nélkül 

kizárható a versenyből. A formai követelményeket a dokumentáció tartalmazza 

részletesen, általában meghatározhatja a dokumentumok becsatolásának 

módját (másolat, hitelesített másolat, eredeti), a mellékletek összefűzésének 

sorrendjét, megkövetelheti a folyamatos oldalszámozást és/vagy a bekötés 

módját, az oldalak szignálását, előírhatja, mit kell ráírni a borítékra. 

A tenderajánlatot a megadott határidőre (minden esetben év-hónap-nap-óra-

perc) el kell juttatni a megadott címre, itt nem a postai feladás számít, és ezzel 

kalkulálni kell. Személyes benyújtásra azonban rendszerint van lehetőség. 
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Gyakorlati tanácsok 

 

Nem hétköznapi 
fogalmak a pályázati 
adatlapon (példák): 
 
 
 
 
 
Gazdálkodási formakód 
= 
KSH-besorolás 
a cégformára 
vonatkozóan (letölthető 
a www.ksh.hu weblapról) 
 
 
 
Minősítési kód = mikro-
, kis- vagy 
középvállalkozás vagy 
egyéb típus kódja 
(pályázatok kitöltési 
útmutatója tartalmazza) 
 
 
 
 
 
 
Statisztikai számjel = 
17 számjegyű azonosító 
(cégkivonat tartalmazza) 

Hogyan készítsük el a pályázat adminisztratív részeit? 

A pályázat mindig tartalmaz adminisztratív részeket, amelyek a pályázó 

azonosítására, statisztikai adatok regisztrálására, illetve formai elemek 

ellenőrzésére szolgálnak. Ezek közül a legtöbb adat megadása egyértelmű, 

néhány viszont a rutintalan pályázók számára nem evidens. 

Hogyan mutassuk be a pályázati célt és a projektet? 

Ha definiáltuk a pályázati célt, a lehető legszemléletesebben kell bemutatnunk a 

projektünket. A megfogalmazásnál fontos, hogy külső személyek (bírálók) 

számára is egyértelmű és világos legyen annak lényege. Nem szerencsés 

bonyolult összetett mondatokat írni, és érdemes használni az útmutató által 

használt szófordulatokat a célok összhangjának érzékeltetésére. 

Hogyan állítsuk össze a pályázat pénzügyi részét? 

A projektterv ezen elemét külön kell kezelnünk. A költségvetést érdemes több 

verzióban, a pályázat megírása előtt, külön elkészíteni. Ha a végleges változat 

elkészült, akkor tudjuk megválaszolni a kapcsolódó pályázati kérdéseket (ha 

vannak): például költséghatékonyság indoklása, pénzügyi mutatók magyarázata, 

elkészíteni éves bontásban is a költségvetést. A pályázat elbírálásának minden 

körülmények között egyik sarkalatos pontja a pénzügyi tervezés/költségvetés 

értékelése, ezért döntő tényező a pályázat sikeressége szempontjából. 

Milyen információkat kell begyűjteni a pályázathoz? 

Ez a kérdés a pályázatírás minden pontján felmerül. Hatékony módja a 

pályázatírásnak az adatlap, formanyomtatvány előzetes áttekintése, és az (első 

olvasatra) szükségesnek látszó információk összeírása. Sok esetben olyan 

adatokra lesz szükség, amelyek túlmutatnak a szervezetre vonatkozó ismert 

információkon, és az adott pályázat adatgyűjtési igénye befolyásolhatja az 

elkészítés időtartamát is. A projekt tágabb összefüggéseinek, hatásainak, 

eredményeinek, kockázatának bemutatásához például jogi, gazdaságpolitikai, 

piaci összefüggéseket kell beépítenünk a pályázatba, ezért különböző 

jogszabályok, piackutatások, gazdasági helyzet és politika, regionális programok, 

tervek, egyéb tanulmányok ismerete lehet szükséges. 

Ellenőrzés 

Olvassuk át a kész pályázatot! Ellenőrizzük az anyag logikai sorrendjét, a 

http://www.ksh.hu/
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terjedelmet az egyes karakterkorlátozások szerint, szűrjük ki a felesleges 

ismétlődéseket, vizsgáljuk a szöveg gördülékenységét, érthetőségét. 

Sorszámozzunk minden csatolt mellékletet, dokumentumot, táblázatot. Ne csak 

a mi számunkra legyen átlátható, az ellenőrzést jó, ha kívülálló végzi el, és 

felhívja a figyelmünket azokra a részekre, amelyeket nem tart egyértelműnek. 

 

Kitöltési tanácsok az adatlapokhoz 

Mivel a pályázati formanyomtatványok kitöltésének szabályait vagy a kitöltési 

útmutató vagy maga a nyomtatvány egyértelművé teszi, az alábbiakban csak a 

pályázat néhány részét érintően igyekszünk tanácsot nyújtani a pályázatírási 

tapasztalatokra építve. 

A projekt címe 

Nem árulunk el műhelytitkokat azzal, hogy a pályázat címének valójában alig 

van jelentősége annak elbírálásában, ennek ellenére az összbenyomás megítélése 

szempontjából fontos, hogy árnyalt és lényegre törő legyen. A cím legyen 

figyelemfelkeltő és a projekt esszenciáját megragadó, javaslatunk szerint 

maximum 10 szó. 

A projekt témájának ismertetése 

A részletes projektbemutatáson kívül, minden adatlap első pontja a téma rövid 

(250-1000 karakter) összefoglalását kéri a pályázótól. 

Ezt a pontot javasolt a pályázat megírása, a tartalmi részek elkészülte után 

megírni. Ügyeljünk a pontos és tömör fogalmazásra, a pályázat egészével való 

összhangra. A rövid összefoglalás átmenet a pályázat címe és a részletesen 

kifejtett projektterv között. A legegyszerűbb megoldás a projekt bemutatásának 

lerövidítésével előállítani ezt a tartalmi kivonatot. 

A projektmenedzser 

Általában kötelező egy projektért felelős személy megadása, sokszor 

önéletrajzának csatolásával együtt. Érdemes ezért olyan személyt megnevezni, 

aki valóban részt vesz a projektben, ismeri és érti a költségvetést, a teljes 

pályázati anyagot és a feltételeket is. A későbbiekben ugyanis, nyertes pályázat 

esetén, az elszámolások és ellenőrzések során ő lesz a felelős a megfelelőségért, 

ő fogja érdemben tartani a kapcsolatot a kiíróval. 

Költségvetés 

A pályázatokban előírt költségsorok általában nem egyeznek a számviteli 



 76 

kategóriákkal, a számlatükör soraival, sőt pályázatonként eltérő bontásban 

kérhetik a büdzsé megadását. A pontos tervezés záloga az előzetesen elkészített 

(részletes saját) költségterv és a kitöltési útmutató tanulmányozása. 

 
 

Tanácsok 

A pályázati útmutató (ha van, egyéb kapcsolódó tájékoztató) számos „klisét”, megfogalmazást 

tartalmaz, amelyet a pályázati célok, várható eredmények, kockázatok megszövegezésénél érdemes 

számításba venni és beépíteni a pályázatba. A bírálók elsődleges szempontja ugyanis a saját céljainak 

megvalósulása a pályázati projekttel. Ez nem ferdítés vagy „lopás”, hanem az egyébként ténylegesen 

megfelelő projekt olyan tálalása, amely a legnyilvánvalóbban, érthetőbben alapozza meg a pályázat 

elfogadását. 

Sokkal egyszerűbb a pályázatírás, ha a szervezetnek van üzleti terve, hiszen a pályázati adatlapok 

kérdéseinek nagy részét lefedik az üzleti tervben megjelenő szempontok. 

Végül hangsúlyozzuk: sajnos, nem létezik univerzális pályázatírási technika. A sikeres pályázat 

nagymértékben függ például a szervezettől, az anyagot összeállító személytől és a megcélzott forrástól, 

nem utolsósorban pedig attól, hogy velünk együtt hány pályázó adja be támogatási igényét, vagyis 

mennyire erős a verseny. 

 



7. Feladatok: esettanulmányok 

 

Tételezzük fel, mint pályázatírót felkérik, hogy értékelje az alábbi pályázatot. Találja meg a hibákat és 

tegyen javaslatot a javításukra! 

 

Részletek a Pókmalac Kft. távmunkások alkalmazására benyújtott pályázatából 

 
A Projekt bemutatása 
 
3.3 Sorolja fel, milyen hasonló projekteket valósított meg az elmúlt 5 évben. 

– 
 

 
A Projekt Költségvetése 
 
5.1 Költségvetési táblázat 

A támogatással érintett 
munkavállaló neve 

A támogatással érintett 
munkavállaló munkaköre 

Bruttó 
munkabér 
(Ft/hó) 

Bruttó munkabér 
járulékai: 

munkáltatói tb 
járulék, eü. 

hozzájárulás, 
munkaadói járulék 

(Ft/hó) 

Igényelt 
munkabér-
támogatás 
(Ft/hó) 

Szalkó Erzsébet adminisztrátor 170 000  59 605 144 350 

Káposzta Róbert webfejlesztő  273 000 87 360 144 350 

Farkas Andrea programozó 261 000 83 520 144 350 

Darvas Ágota programozó 261 000 83 520 144 350 

Összesen:  965 000 314 005 577 400 

 
 
 
5.2 Költségek évekre bontva 

Éves bontás Kért 
támogatás 
(ezer Ft) 

Képzési 
költség 

Személyi 
juttatások     

Munkaadókat 
terhelő 

járulékok 

2007 1 732 200 100 000 2 895 000 942 015 

2008 1 732 200 100 000 2 895 000 942 015 

Összesen: 3 464 400 200 000 5 790 000 1 884 030 

 
5.3 Röviden indokolja a projekt költséghatékonyságát 

A projekt költséghatékonysága a pályázat pozitív elbírálása esetén mutatható ki, és a ráfordítások 
(technikai feltételek megteremtésének és fenntartásának költségei) támogatási összeggel történő 
kompenzációjaként realizálódik, amely összeg a további, jövőbeli távmunkahelyek létrehozására, 
illetve a munkavállalói környezet javítására fordítható. 
A távmunkahelyek létrehozása a potenciális irodabérleti, illetve üzemeltetési díj lényeges 
csökkentését, továbbá a munkavállalói juttatások szempontjából az esetleges közlekedési stb. 
hozzájárulások csökkenését jelenti. 
A távmunkaprojekt kezdeményezés a cég hosszú távú fejlődésének költségkímélő, 
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versenyképességét növelő, humánerőforrás-gazdálkodását minőségileg javító program, amely a 
nyújtott szolgáltatásokon keresztül, a költségvetési, illetve kis- és középvállalkozási szféra 
versenyképességét, hatékonyabb működését segítheti elő. 

 
5.4 A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei (indikátorok): 
Mutassa be, hogy miként fognak alakulni a Pályázati Felhívásban meghatározott, a projekt eredményeit 
számszerűsítő mutatók értékei a projekt megvalósítása során. 

Mutató kiinduló 
érték 

2007* 2008* 

Munkahatékonyság 63% 63% 65% 

Fluktuáció  13% 13% 11% 

Létrejött új munkahelyek száma 0 1 1 

Fejlesztés eredményeképpen megőrzött 
munkahelyek száma 

0 4 4 

*Kumulált értékeket használjon! 
 
5.5 Ismertesse, hogy milyen számítások, becslések támasztják alá a mutatók fenti értékeit 

Munkahatékonyság: 
A 100%-os munkahatékonyságot módosítják a munkába járáshoz szükséges utazások időtartalma 
és módja, a munkahelyi stressz, a rossz munkahelyi légkör, a személyes napi konfliktusok, a 
feszített munkatempó. 
 
Fluktuáció: Öt évvel ezelőtt a munkavállalók átlagos életkora 50 év volt. 2007-re ez 46 évre 
változott. A fluktuáció jelenleg átlagosan 13%-os mértékű. A távmunka bevezetésétől a fluktuáció 
mértékének jelentős csökkentését várhatjuk, becslések szerint hosszú távon ez akár 10% alá is 
csökkenhet. 

 
5.8 Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során az esélyegyenlőség szempontjai? 

A munkavállalókat érintően a távmunkaprogram keretében, hosszú távon minél több olyan női 
dolgozó, gyermekét egyedül nevelő anya, 45 év feletti nő számára szeretnénk biztosítani a 
távmunka lehetőségét, akinek a munkaköre ezt a fajta munkavégzést lehetővé teszi. Jelenleg 3 női 
dolgozónál vezetjük be a távmunkavégzés lehetőségét. 

 
A Távmunkások alkalmazásának támogatása című pályázati kiírás és útmutató (részletek) 

 
A támogatható pályázói körbe tartoznak: 

a.) azok a vállalkozások, jogi személyek, gazdasági társaságok (jogi személyiséggel és jogi 
személyiség nélkül), jogi személyiséggel rendelkező egyesülések, civilszervezetek, amelyek új 
távmunkahelyeket létesítenek, az általuk foglalkoztatottak létszámának növelésével, 

b.) továbbá azok a költségvetési szervek (önkormányzatok, a közszféra intézményei), amelyek a 
közigazgatási reform keretében hagyományos munkahelyeket alakítanak át távmunkahelyekre, 
vagy létszámuk növelésével hoznak létre új távmunkahelyeket. 

 
Előnyben részesülnek: a pályázat feltételeinek megfelelő, hátrányos helyzetűeket foglalkoztató 
munkáltatók és az új távmunkahelyek létrehozásával a foglalkoztatási helyzetet javító munkáltatók. 
 
Támogatás formája: bizonylat alapú elszámolással, utólagosan finanszírozott, vissza nem térítendő 
bértámogatás, illetve egyszeri képzési támogatás. 
A támogatás mértéke: a bértámogatás összege minden távmunkás munkahely esetében hat hónapig a 
távmunkás bruttó munkabére, de legfeljebb 70 000 forint/fő/hó és annak járulékai összege. Az odaítélt 
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összeg támogatástartalma – hat hónap vonatkozásában – nem haladhatja meg támogatott 
munkahelyenként a 566 100 forintot. 
A támogatás maximális összege akkor sem lépheti túl havonta és támogatott távmunkás 
munkahelyenként a 70 000 Ft és járulékainak összegét, ha a távmunkahelyen dolgozó alkalmazott 
besorolási bére ennél az összegnél magasabb. 
 
A képzési támogatás összege, az e pályázat kapcsán létrejött távmunkahelyen dolgozó távmunkás 
részére felhasználható egyszeri bruttó 50 000 forint. A képzési támogatás jogcímen megítélt támogatás 
összege akkor sem lépheti túl fejenként a bruttó 50 000 forintot, ha az egy főre eső képzés költsége 
ennél magasabb. 
 
Egy távmunkahely létesítésére maximálisan adható összes támogatás (bér + képzés): 616 100 
Ft/távmunkahely. 
 
Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek: 
 

 A nyertes pályázóknak vállalniuk kell a támogatott távmunkahelyek tartós fenntartását, ami a 
támogatási idő lejártát követő további hat hónapon át történő fenntartást jelent, a maximális 
támogatást figyelembe véve. (Ennél hosszabb időtartamú foglalkoztatás vállalása előnyt jelent a 
pályázat elbírálásakor.) 

 A távmunkás munkahelyeken legkésőbb a támogatási megállapodás megkötését követő 30 
napon belül, de legkésőbb 2007. október 1-jével állományban kell lennie az ezen pályázat 
keretében bértámogatást kapott alkalmazott munkavállaló(k)nak. 

  A támogatottnak a projekttel kapcsolatos költségeiről elkülönített nyilvántartást kell vezetnie. 

 A támogatottnak tájékoztatási kötelezettsége van a támogatás felhasználásáról és a támogatással 
elért eredményekről. 

 
A pályamunkák teljességének, formai megfelelőségének követelményei 
 
Amennyiben a pályázó/pályamunka megfelel a jogosultság követelményeinek, a teljesség ellenőrzésére 
kerül sor. A teljesség ellenőrzése során a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) 
Távmunka Programiroda az alábbiakat vizsgálja: 
 

 a formanyomtatvány valamennyi pontja kitöltésre került-e; 

 a pályázó a formanyomtatvány megjelölt helyeit ellátta-e cégszerű aláírásával és a 
formanyomtatvány valamennyi oldalát a megadott helyen szignózta-e; 

 a pályázó az Útmutatóban meghatározott valamennyi dokumentumot/mellékletet csatolta-e és 
azok formailag és tartalmilag megfelelően kerültek-e benyújtásra. 

 
A pályázatok 2007. március 13-ig folyamatosan adhatók be. 

 



Megoldások 

 
 
5. Feladat: esettanulmány  

 
Elemezve a rendelkezésre álló információkat a szövetkezet számára a takarításra kiírt nyílt közbeszerzési 

tender és a VF/2007 pályázati lehetőséget érdemes alaposabban megvizsgálni, és elkészítését javasolni. 

 

Elemzés, mérlegelési szempontok: 

1. A pályázati témák, területek összhangban vannak a szövetkezet tevékenységeivel. 

2. A pályázatok határideje közel egy időpontban lenne, és alig 6-10 hét áll rendelkezésre a 

benyújtásig. Ez komolyan átgondolt pályázati koncepcióra elegendő idő, azonban 4 pályázat 

esetén már csak extra anyagi és energiabefektetéssel képzelhető el. 

3. A négy pályázattal érintett feladatokat 1-5 éven belül kellene elvégezni, amelyre a szövetkezet 

jelenlegi kapacitásai (a folyamatban lévő és minimálisan várható munkákat figyelembe véve, 15 

fővel) nem elegendőek. 

4. A pályázatok elemzése, elérhető támogatás/bevétel: 

 GOP-2.1.1/A – további takarítógépekre és/vagy mikrobuszra lenne érdemes pályázni. 

Takarítógép(ek) csak akkor jöhet(nek) szóba, ha további megrendelésekre számít a 

szövetkezet. A mikrobusz hasznos lenne, de a költsége magas. 

Mikrobusz: körülbelül 5 M Ft 

Takarítógép: 300 000-1000 000 Ft/db 

A pályázati kiírás szerint max. 30%, és min. 1 millió Ft támogatás igényelhető. 

Ebből következően csak a mikrobuszra tudna pályázni a szövetkezet, aminek az önrésze 

viszont 3,5 millió Ft. A szövetkezet ugyanakkor legfeljebb a nyereségéből tud pályázati 

önrészt fedezni, ami max. 1,4 millió Ft. 

 TÁMOP-2007 – munkatársak képzésére lehet pályázatot benyújtani, de legalább 1 millió 

Ft és 90%-os támogatás mellett. Ez komolyabb szakmai képzés esetén is min. 3-5 fő 

„beiskolázását” jelentené, a 15 fővel működő szövetkezet tagjai esetén, tekintve a 

tevékenységi köreit nehéz kitalálni olyan képzéseket, amelyek legalább 3 főt érintenének, 

és valóban a használható ismereteket nyújtana a szervezet számára. 

 VF/2007 – a pályázaton munkanélküliek foglalkoztatását kell vállalni legalább 12 

hónapon keresztül, amelyhez bértámogatás nem, de új munkavállalónként maximum 2 M 

Ft forrás igényelhető gépbeszerzésre, képzésre és építési beruházásra. A képzések esetén 

90%, a többi tevékenységhez 75% támogatás kapható. Ebben a konstrukcióban tehát 
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megvásárolható a mikrobusz, mivel a 25%-át a szövetkezet képes megfizetni önerőből, 

vagy az új munkahelyekhez kapcsolódóan takarítógépek, és 1-2 fő képzése is 

megvalósítható. A korlátozott saját forrás (1,4 M Ft) miatt körülbelül 5,6-6 millió Ft lehet 

az összes elszámolható beruházási (és/vagy képzési) költség, ebből 4,2-4,65 millió Ft 

támogatás igényelhető, aminek a lehívásához legalább 3 fő foglalkoztatását kell vállalni, 

mert a támogatási plafon 2 millió Ft/fő. A 3 fő bérét a szövetkezetnek ki kell termelnie, a 

pályázaton csak abban az esetben érdemes indulni, ha a közbeszerzési tenderen is 

pályázik a szövetkezet, és csak akkor szabad kötelezettséget vállalni, ha a tendert meg is 

nyeri. 

 Mindenképpen érdemes a tenderen elindulni, a szövetkezet megfelel a feltételeknek, 

további 7-8 fő alkalmazásával el tudja látni a 7 intézmény takarítását, az ellenszolgáltatás 

pedig fedezné a béreket és a költségeket is, és 5 évre biztos jövedelmet jelentene a 

szövetkezet számára. 

 

Következtetés: Két pályázatot érdemes kiválasztani, elsősorban a közbeszerzési eljáráson kell pályázni, 

de bízva annak sikerében meg kell próbálni a létszámbővítéshez szükséges eszközöket (gépeket) a másik 

(VF/2007) pályázati forrásból finanszírozni. 

A határidő (például pályázatíró bevonásával) betartható, a kapacitás, ha a tendert elnyeri, növelhető, 

mivel a kiszámítható bevételből ennek a fedezete biztosított. 



6. Feladat: esettanulmány 

 

A feladatnak nincs egyetlen jó megoldása, a rendelkezésre álló (nyilván életszerűen kevés) információk 

alapján többféle elképzelés megvalósítható. 

 

Tények és azok elemzése 

1. Az iskola gazdálkodási adataiból következően, extra kiadásokat jelenlegi működése alapján nem 

tesz lehetővé. Körülbelül 1 millió forintos eredménye pályázati önrésznek is nagyon kevés, nem 

hogy pályázati szakember vagy cég megbízására. 

2. Az 56 tanárból amolyan „osztályfőnöki” feladatot 40 fő lát el, rájuk további, állandó feladatokat 

valószínűleg nem lehet osztani. 

3. A rendelkezésre álló információk alapján, néhány munkatárs és valószínűleg néhány tanár is a 

pályázati projektekhez szabad kapacitással rendelkezhetnek. 

4. Infrastrukturálisan külön beruházást nem igényel a pályázatfigyeléshez szükséges 

szervezetátalakítás, iskoláról lévén szó, kellő számú internet-hozzáféréssel és hardvereszközökkel 

bizonyára rendelkezik. 

 

Egy javaslati példa: 

a) Pályázati team létrehozása 

A pedagógiai vezető irányításával létrehozható egy pályázati team, amelyet a kevésbé leterhelt 

pedagógusokból 4-5 fő, a gazdasági vezető, a szerkesztőségi munkatárs és/vagy az oktatástechnikus 

alkotna. 

b) Automatizált pályázatfigyelés 

A pályázatok rendszeres figyelését elektronikus hírlevelekkel oldaná meg a csoport, tehát 

automatizáltan, de az értesítéseket több csoporttag kapná meg, így több szem többe lát alapon, és az 

információvesztés minimalizálásával lehetne adatokat gyűjteni. 

d) Teamértekezletek 

Az információgyűjtők (hírlevelet kapók) időszakonként csoportmegbeszéléseken terjesztenék elő a 

lehetőségeket. A megbeszélésen az eleve érdektelen pályázatokról azonnali döntést hoznának, az 

érdemesnek gondoltakat megvitatnák, beletekintve azok részletes információs csomagjába. A 

pedagógiai vezető (csoportvezető) a team ezt követő döntése alapján állítaná össze a pályázat 

megírásához és megvalósításához szükséges projektcsapatot (akár a pályázati teamen kívüli munkatársak 

bevonásával). 
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7. Feladat: esettanulmány 

 

A rendelkezésre álló információk alapján az alábbi hibák, illetve az értékelés során kifogásolható 

tényezők fedezhetők fel a Pókmalac Kft. pályázatában: 

1) A pályázó nem töltötte ki a 3.3. pontot. (vö. Útmutató: A pályamunkák teljességének, 

formai megfelelőségének követelményei) 

Javítás: „Pályázatomra nem vonatkozik.” 

 

2) A költségvetés nem elfogadható, az igényelt támogatás meghaladja a kiírásban 

meghatározott maximális értéket. E szerint egy főre legfeljebb 616 100 Ft lehetne, 4 

főre tehát összesen maximum 2 464 400 Ft. 

Javítás: 

5.1 Költségvetési táblázat 

A támogatással érintett 
munkavállaló neve 

A támogatással érintett 
munkavállaló munkaköre 

Bruttó 
munkabér 
(Ft/hó) 

Bruttó munkabér 
járulékai: 

munkáltatói 
tb- járulék, 

eü. hozzájárulás, 
munkaadói járulék 

(Ft/hó) 

Igényelt 
munkabér-
támogatás 
(Ft/hó) 

Szalkó Erzsébet adminisztrátor 170 000  59 605 94 350 

Káposzta Róbert webfejlesztő  273 000 87 360 94 350 

Farkas Andrea programozó 261 000 83 520 94 350 

Darvas Imre programozó 261 000 83 520 94 350 

Összesen:  965 000 314 005 377 400 

 
5.2 Költségek évekre bontva 

Éves bontás Kért 
támogatás 
(ezer Ft) 

Képzési 
költség 

Személyi 
juttatások 

Munkaadókat 
terhelő 

járulékok 

2007 1 232 200 100 000 2 895 000 942 015 

2008 1 232 200 100 000 2 895 000 942 015 

Összesen: 2 464 400 200 000 5 790 000 1 884 030 

 
 

3) Az 5.3. pontban a költséghatékonyság indoklása alapvetően jó, azonban hiányoznak a 

konkrét számítások, amelyek alátámasztják az olyan gondolatokat, mint „A 

távmunkahelyek létrehozása a potenciális irodabérleti, illetve üzemeltetési díj lényeges 

csökkentését, továbbá a munkavállalói juttatások szempontjából az esetleges 

közlekedési hozzájárulások csökkenését jelenti”. Milyen irodabérleti díjról és rezsiről 

beszél a pályázó? Mennyibe kerül a működés most? Mi lenne, ha bővülne, és nem 
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távmunkásokat alkalmazna, hogyan csökkentheti jövőbeli kiadásait a távmunkások 

foglalkoztatásával? 

 

4) Az 5.4. pontban bemutatott mutatók értékeinek számítását kell bemutatni az 5.5. 

pontban. A pályázó azonban a munkahatékonyság becsült érékeit nem támasztja alá 

számítással. Csak a növekedésre ható tényezőket emeli ki. 

 
Példa a fentiekből kiinduló, indoklásként elfogadható számításra: 

 

Munkahatékonyság: 
A 100%-os munkahatékonyságot módosítja a munkába járás időtartalma, módja. 
30 perc és 60 perc közötti időtartam esetén: –10% 
60 percet meghaladó időtartam esetén: –15% 
A közlekedés módja esetenként átlagosan, további 3-5%-kal csökkentheti a hatékonyságot. 
A munkahelyi stressz, a rossz munkahelyi légkör, a személyes napi konfliktusok, a feszített 
munkatempó átlagosan 10-20%-kal csökkenti a hatékonyságot. 
 
A budapesti irodaház néhány éve Dél-Budáról Észak-Pestre költözött. Ez a munkavállalók több 
mint 50%-ánál a munkába járás időtartalmát megnövelte, s jelenleg a 60 perces időtartamot is 
meghaladja. 
A költözés járulékos hatása, hogy mivel kisebb irodaházba költözött a cég, és időközben további 
új munkaerő felvételére került is sor került, ezért az összezártságból adódó feszültség új 
tényezőként jelentkezett. 
 
A fentiekből következik, hogy a munkahatékonyság kiinduló értéke 63%-os, amely a 
távmunkások esetében várakozásaink szerint mintegy 20-25%-kal nőhet, ami céges szinten 65%-
ra javítja a kiinduló értéket. 

 

 


