
Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU 

képzésekhez 

Mellékletek és 

feladatok 

Projekt neve: * Kulcsszavak: *  

"Közös Értékünk 

- Közös 

Érdekünk" 

Természetvédele

m a kanyapta- és 

hernádvölgyében 

 

A képzés során mely témakörökhöz használható fel 

(pl.:projekttervezés és menedzsment, klaszterszervezés, 

team-menedzsment, innováció-menedzsment, 

szervezetfejlesztés, helyi gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás, 

humán erőforrások fejlesztése, határ menti 

együttműködések,  vállalkozásfejlesztés, vidékfejlesztés,  

turisztikai fejlesztés, marketing, közösségépítés, 

helyi/térségi decentralizált energetikai rendszer CSR, stb.) 

 

természetvédelem, felmérő állapottanulmány, 

hulladékmentesítés, védett növény- és állatfajok 

jegyzéke 

 

A megvalósítás során alkalmazott eszközök  

Milyen eszközöket használtak a megvalósításban (Pl. 

közösségépítés, hálózatfejlesztés, találkozók, fórum, vásár, 

kaláka, önkéntes munka, térség- és településmarketing, 

értékesítési csatorna kiépítése, piacépítés, termelők 

megkeresése, termékfejlesztés, helyi termék adatbázis 

létrehozása, helyi termék klaszter kialakítása, 

foglalkoztatás, felnőttképzés, kiállítás, házfelújítás, 

arculatépítés, közös arculat, védjegy, kiadványok, web 

áruház, stb.) 

 

Tanulmány készítése, védett növény- és 

állatfajok jegyzék készítése, kiadvány, szórólap, 

hirdetés (web, újság), tájékoztató tábla, 

szennyezettséget felmérő tanulmány készítése, 

hulladékmentesítés, nyitó- és zárókonferencia, 

work-shop rendezése. 

 

I. Alapinformációk  

1. Projektgazda * 
Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati 

Szövetség 

1. Ismertető a  

projektgazdáról 

2. A kezdeményezés rövid leírása *  

Miről szólt a projekt, mi jött létre a projektben, mi az eredménye?  

A projekt partnerek korábbi együttműködése révén felmérés készült 

a Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetre gyakorolt hatásáról, illetve a 

felmérés alapján tanulmány is készült. A tanulmányban 

megállapításra került, hogy az ipari objektum jelenleg a 

megengedettnél nagyobb szennyeződést nem bocsát ki, de korábban 

jelentős mértékű környezetszennyezés valósult meg. Megállapításra 

került, hogy fokozott környezetvédelmi monitoring szükséges a két 

kistérségben található élővilág fenntartható állapotának megőrzése 

érdekében, különös figyelemmel arra vonatkozóan, hogy a vizsgált 

területen a veszélyeztett, védett növény- és állatfajok élettere 

jelentősen csökkent a korábbi kedvezőtlen környezeti hatások miatt. 

Ezen korábbi projekt folytatásaként jelen pályázat megvalósítására 

együttműködési megállapodást kötött a két határmenti 

településszövetség, az alábbi fő fejlesztési tevékenységekkel: 

1.) Védett növény- és állatfajok közös jegyzékének kidolgozása 

A pályázó szervezetek működési területe ökológialag egy 

tájegységnek tekinthető. 

 



A táj ökológiai sokszínűsége, növény- és állatvilág állapotának 

rögzítése nélkülözhetetlen az érintett térség hosszútávú tájfenntartó 

gazdálkodási koncepciójának meghatározásánál, fontos információt 

szolgáltatva a fejlesztési folyamatokhoz. Mindezen célok elérése 

érdekében nélkülözhetetlen az ökológiailag egységes táj sokszínű 

növény- és állatvilágáról készített közös kataszter létrehozása. 

2.) Kisléptékű  hulladék-mentesítés a szennyezett határon átnyúló 

területeken 

A tevékenység célterülete a Hernád- és Bódva folyók vízgyűjtő 

területéhez tartozó Kanyapta, ill. Vasonca patak. 

Az elmúlt években ez a két patak többször is kilépett medréből, 

jelentős gazdasági, közegészségügyi károkat okozva az itt élőknek. 

Az áradások alkalmával jelentős hulladékmennyiség halmozódott 

fel a patak-folyások mentén, aminek mentesítése nem történt meg 

ezidáig. Mindkét patak jelentős hatást gyakorol az itt élők 

életminőségére, a közvetlen (ill. közvetett) környezetük nem 

megfelelő állapota miatt. Ez az állapot közvetve és közvetlenül 44 

település 35.000 lakosát érinti.Mindkét térségben jelentős 

mezőgazdasági termelést valósítanak meg, mindinkább előtérbe 

kerül a biotermesztés lehetősége. A tiszta természeti környezet 

megléte elengedhetetlen fontosságú a térség kiugrási lehetőségének 

tartott biotermesztés megfelelő minőségű művelése érdekében.   

3.1. Projekt jellege * 3.2. Projektgazda típusa *  

Mi a projekt jellege (pl. 

profitérdekelt, non-profit, 

stb.)? 

 állami szervezet  

Nonprofit  önkormányzat  

 kistérségi szervezet  

 vállalkozás  

 civil szervezet  

 felekezeti közösség (pl. egyház)  

Egyéb: Egyesület  

  

4. Projektpartnerek - Kikkel együtt valósították meg a projektet, kik voltak még 

érintettek benne? 
2. Partnerek 

bemutatása 

Külföldi Partner: Kanyaptamenti Településszövetség 

 

 

5. Projekt 

központi 

helyszíne * 

Régió: 

* 

Pl. 

Nyugat-

Dunántúl

, 

Észak-

Magyarország 

Megye * Borsod-Abaúj-

Zemplén 

3. Térkép 

Járás 

(Kistérs

ég): * 

Encsi kistérség Települé

s: * 

Encs  



6. Pénzügyek, időzítés  

6.1. Megvalósítás éve, 

időtartama * 

2010. október 1. -2011. október 31. 

1. Projektmenedzsment felállt 2010. 

október 

2. Projektmenedzsment működtetése 

2010.10.01.-2011.10.31. 

3. Szennyezettség felmérő tanulmány 

készítése 2010.11.17.-2011.04.15. 

4. A védett növény- és állatfajok közös 

jegyzékének kidolgozása 2011.04.22.-

2011.09.30. 

5. A célterületen kisléptékű 

hulladékmentesítés 2011.07.27.-

2011.09.30. 

6. Ismeretterjesztő kiadvány készítése a 

védett növény- és állatfajok közös 

jegyzékéről 2011.08.04.-2011.10.30. 

7. Konferenciák szervezése, 

lebonyolítása (nyitó- és 

zárókonferencia) 2010.10.01.-

2011.10.31. 

8. Work-shop-ok szervezése és 

lebonyolítása 2010.10.01.-2011.10.31. 

9. Nyilvánosság biztosítása 2010.10.01.-

2011.10.31. 

 

Mikor kezdték és meddig 

tart/tartott a projekt? Mik 

voltak a legfontosabb 

szakaszok, mérföldkövek? 

 

6.2. A megvalósítás 

forrása: * 

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 

HU-SK 09/01/2.2.1 

 

Mi a megvalósítás forrása, 

amely lehet saját erő, hazai, 

vagy európai uniós 

finanszírozású pályázat, 

nemzetközi program, Norvég 

Civil Támogatási Alap, vagy 

finanszírozási igény nélkül 

megvalósított projekt. 

 

6.3. Költség: * 128 977,09 EUR  

Ha nem volt a projektnek 

költsége, akkor 0 (nulla). 
 

6.4. Támogatás: 100%  

Mekkora külső támogatást 

vettek igénybe? Ez lehet 

pályázaton nyert pénz, vagy 

más úton külső forrásból a 

projektre fordított pénz. 

 

II. A projektmegvalósítás részletei  

1. Motivációk – Miért kezdtek bele?  

1.1. Kiinduló térségi / ágazati helyzet leírása 4. Térségi adatlap 

A projekt ötletet megalapozó problémák a következők voltak: 

 Védett növény- és állatfajok közös jegyzékének kidolgozatlansága 

A pályázó szervezetek működési területe ökológialag egy 

tájegységnek tekinthető, a táj ökológiai sokszínűsége, növény- és 

állatvilág állapotának rögzítése nélkülözhetetlen az érintett térség 

hosszútávú tájfenntartó gazdálkodási koncepciójának 

Feladat: A 

helyzetleírásból a 

problémafa 

megalkotása 



meghatározásánál, fontos információt szolgáltatva a fejlesztési 

folyamatokhoz. Mindezen célok elérése érdekében 

nélkülözhetetlen az ökológiailag egységes táj sokszínű növény- és 

állatvilágáról készített közös kataszter létrehozása.  

 Szennyezett természet 

A tevékenység célterülete a Hernád- és Bódva folyók vízgyűjtő 

területéhez tartozó Kanyapta, ill. Vasonca patak. 

A tervezést megelőző években ez a két patak többször is kilépett 

medréből, jelentős gazdasági, közegészségügyi károkat okozva az 

itt élőknek. Az áradások alkalmával jelentős hulladékmennyiség 

halmozódott fel a patak-folyások mentén, aminek mentesítése nem 

történt csak a projekt folyamán.  

A Vasonca-patak (Magyarország) kisléptékű hulladék-

mentesítéssel érintett szakaszának hossza 26800 fm. 

Kanyapta-patak (Szlovákia) kisléptékű hulladék-mentesítéssel 

érintett szakaszának hossza 25000 fm. 

Mindkét patak jelentős hatást gyakorol az itt élők életminőségére, 

a közvetlen (illetve közvetett) környezetük nem megfelelő 

állapota miatt. Ez az állapot közvetve és közvetlenül 44 település 

35.000 lakosát érinti.  

Mindkét térségben jelentős mezőgazdasági termelést valósítanak 

meg, mindinkább előtérbe kerül a biotermesztés lehetősége. A 

tiszta természeti környezet megléte elengedhetetlen fontosságú a 

térség kiugrási lehetőségének tartott biotermesztés megfelelő 

minőségű művelése érdekében. 

 

Az érintett területen közel 1200 azon növény és állatfajok száma, amelyek 

védett vagy fokozottan védett kategóriába tartoznak.  

Az érintett terület szenyezettségi foka-amely közepesnek mondható- 

közvetlenül hatással van az itt élők egészségére és indirekt hatást fejt ki 

a vízbázisba bekerülve a megzőgazdasági termékeken keresztül.  

A szenyezettség a érintett folyamszakaszokat figyelembe véve kb.200 

km2.  

További probléma, hogy a szennyző források a kemikáliákon túl 

a nehezen lebomló, ezáltal veszélyes hulladéknak minősített ipari és 

vegyszertároló edények jelentős mennyiségéből adódik, amely az előzetes 

felmérések szerint 2 tonna.  

Amennyiben ettől a szennyezőanyagoktól nem sikerül megtisztitani 

a területet nem csak az itt élő flórát és faunát, hanem a kioldódás 

következtében a nagyobb folyókba - ezáltal a Hernádba és a Tiszába -  

bekerülve élővilág károsodást okozhat. 

 



1.2. Meglévő stratégiák, hosszú távú elképzelések 

1997. évben kidolgozásra került az Encsi Kistérség Komplex Fejlesztési 

Stratégiájának és Operatív Programja, melyben megállapításra került, 

hogy a kistérség ipari struktúrájának a megváltoztatására is szükség van. 

Új célúl tűzte ki, hogy a környezetvédelemmel és hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos üzemeket kell letelepíteni, melyek ugyancsak enyhítik 

a foglalkoztatási gondokat, szükség van a természetszerkezet 

korszerűsítésére is.  

1999. márciusában kidolgozásra került az Encs és Térsége Mikrotérségi 

Fejlesztési Program, melyben megállapításra került a közeljövőben 

megvalósítandő feladatok, projekttervek. Célul tűzték ki, hogy induljon el 

a falvak és a táj, a partvidékek rendezését, szépítését célzó 

környezetvédelmi program. 

2007. évben elkészült az Észak-Magyarországi Regionális Operatív 

Program, amelyben megállapításra került a természet- és 

környezetvédelem fontossága, valamint a rendszeres hulladékgyűjtés, 

annak elhelyezése, figyelembe véve a környezetvédelmi 

követelményrendeszert. A program célúl tűzte ki az alábbiakat:  

A régió gazdasági versenyképességének javítása, figyelemmel a régión 

belüli területi, társadalmi-gazdasági különbségek mérséklésére. 

Az átfogó cél elérése érdekében építeni kell a régió gazdasági 

hagyományaira, erőforrásaira és figyelembe kell venni a természeti, 

kulturális adottságait, valamint a sajátos, aprófalvas településszerkezetét. 

A fejlesztési célok eléréséhez a gazdasági szereplők együttműködésnek 

ösztönzése mellett fontos az üzleti, befektetési környezet vonzóvá tétele, a 

természeti értékek, a kulturális örökség fenntartható hasznosítása, a 

kistérségek gazdasági-szolgáltatói központjainak fejlesztése, valamint a 

közel azonos életesélyek megteremtése érdekében a közszolgáltatások 

(nevelés-oktatás, egészségügy, szociális ellátás) terén található területi 

különbségek mérséklése. 

Mindkét kistérség fejlesztési célkitűzéseiben helyet kap 

a természetvédelmi, környezeti alapú fejlesztések megvalósítása. 

A célterületeken érvényes fejlesztési koncepciókban külön említésre 

kerülnek ilyen jellegű fejlesztések véghezvitelének megoldása.  A pályázó 

szervezetek tevékenységi körében külön hangsúlyt kap a természet- és 

környezetvédelmi programok megvalósítása. Ez a pályázati elképzelés 

illeszkedik  (összhangban van) a szervezetek tevékenységeihez, csakúgy, 

mint a célterületeken érvényben lévő fejlesztési koncepcióhoz. 

Prioritás: 

Közös tevékenységek a természeti környezet védelmének ösztönzésére 

Programszintű cél: 

A természeti értékek védelme 

A pályázattal érintett térségek ökológiai szempontból egy tájegységet 

alkotva gazdag bio-diverzitással rendelkeznek. A természetvédelem 

mindkét kistérség számára intenzív együttműködést és összehangolt 

fejlesztéseket kíván. Az együttműködés során a különböző növény-, és 

állatfajok védelme, fejlesztési folyamatokba történő beillesztése 

szükséges, hogy megvalósuljon a természeti sokszínűség, az élhető vidék 

elérése érdekében. A Bódva- Hernád folyók vízgyűjtő területeinek 

hulladékmentesítése mellett rendkívül fontos feladat a cél eléréséhez a 

hulladékmentesítési akciók alkalmazása volt, amely mellett az itt élő 

emberek természettudatos szemléletének erősítése is. 

Mindkét kistérség fejlesztési célkitűzéseiben helyet kap 

5. Vonatkozó 

stratégia 



a természetvédelmi, környezeti alapú fejlesztések megvalósítása. 

A célterületeken érvényes fejlesztési koncepciókban külön említésre 

kerülnek ilyen jellegű fejlesztések véghezvitelének megoldása.  A pályázó 

szervezetek tevékenységi körében külön hangsúlyt kapott a természet- és 

környezetvédelmi programok megvalósítása. A pályázati elképzelés 

illeszkedett  (összhangban volt) a szervezetek tevékenységeihez, csakúgy, 

mint a célterületeken érvényben lévő fejlesztési koncepcióhoz. 
 

  

1.3. Programhoz kapcsolódás 

 

Pályázati felhívás hivatkozási száma: HU-SK 09/01 

Közzététel dátuma: 2009. június 29. 

Program és finanszírozási forrás: a C(2007)6488 számú bizottsági 

határozat által jóváhagyott Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013. 

2.2 Közös természetvédelmi tevékenységek 

2.2.1 Közös természetvédelmi tevékenységek HUSK 09/01/2.2.1 

Természeti értékek védelme, környezettudatosság növelése. 

  

6. Pályázati kiírás 

  

1.4. Szervezeti kapacitások és érdekek (partnerenként) 

ATÖSZ: 

Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetségnek a céljai között 

szerepel a természeti érdekek védelme.  

Célja a határrégió társadalmi-gazdasági és természeti környezetének 

fejlesztése a két tagállam helyi közösségei közötti fenntartható 

együttműködéshez szükséges feltételek megteremtése révén. 

A projekt megvalósításával nemcsak a természeti érdekek védelméhez 

járult hozzá a projekt, hanem a külföldi partnerrel is a kialakult partneri 

kapcsolat erősödött.  

A projekt megvalósításával lehetőség nyílott új partneri kapcsolatok 

kialakítására, illetőleg a meglévőek erősítésére.  

A szervezet humánerőforrása és technikai háttere alkalmas volt a projekt 

megvalósításához. EU projektek lebonyolításában jártas alkalmazottakat 

foglalkoztatott, amely hozzájárult a sikeres megvalósításhoz. A szervezet 

által lebonyolított projektek nagyban hozzájárulnak a térség fejlődéséhez. 

ZOUK: 

A társulás a lebonyolításhoz szükséges feltételeket (mind személyi, mind 

tárgyi) biztosítani tudta, mivel a külföldi partner is több település társulása 

ezért működésének is célja a térség fejlesztése. 

 

 Feladat : Stake-

holder elemzés 



2. Idenifikáció – Miért éppen ebbe kezdtek bele? *  

2.1. Piaci kereslet 

A pályázatot a Vezető Partner az alábbi szempontok figyelembevételével 

valósította meg:  

Költséghatékonyság. A beavatkozások teljes - gazdasági, társadalmi és 

környezeti – hasznát és költségét figyelembe vette.  

A projekt által együttműködési fórumok kialakítására és működtetésére 

volt lehetőség a fenntartható fejlődés érdekében. 

A projekttel megvalósítható vált az egészségtudatosság növelése és a 

társadalom egészséges életvitelre való ösztönzése. 

A projekttel a nyilvánosság számára a szervezet aktuális környezeti 

információihoz való hozzáférés is biztosításra került.  

Összességében a pályázat megvalósításával a tervezett célok hatékonyan, 

költségtakarékosan és megfelelő speciális szakértelemmel, a legnagyobb 

eredménnyel megvalósításra kerülhetek.  

 

A patakmedrek tisztítása a pályázati forrásból csak a fizikai szennyezés 

megszüntetését hivatott időlegesen megoldani, az árvízveszély továbbra is 

fennáll mivel az ilyen akciókra éves gyakorisággal szükség volna. 

Megoldást a patakmeder rendszeres kotrása és a záportározó kiépítése 

jelentené. Ez lényegesen nagyobb forrásigényt jelent, amit a pályázó 

szervezetek által elérhető források nem tesznek lehetővé. 

7. Keresletet 

alátámasztó 

információk 

 Feladat: további 

információforráso

k keresése 

2.2. Kívánt szinergikus hatások, elvárt következmények  

A két szervezet a projekt eredményeit további fejlesztési elképzeléseikbe 

be tudták építeni (állat- és növényvédelmi kataszter). Mindkét szervezet a 

működési területén lévő települések fejlesztéséről gondoskodik, így az 

elkészült kataszter fontos alapdokumentum lett későbbi tervezési 

folyamatokban, így a kataszter alkalmazása megoldott. 

A patakmeder tisztítás, hulladékmentesítés vonatkozásában a 

projektszervezetek az itt élő lakosok életminőségének javításával járult 

hozzá. A területek tisztított állapotának fenntartása fontos az elért állapot 

fenntartásában. 

A projektben kialakított együttműködés a partnerek között a projekt 

befejezését követően is fennmaradt. A program lezárást követően, újabb 

pályázati lehetőségek megvalósítását is feltételezte, valamint közös 

rendezvények megtartására is sor került. Az emberek - a folyamatos 

tájékoztatás, valamint programba történő bevonás következtében - 

magukénak érezték a projekt tevékenységei által elért eredményeket, 

amely eredmény fenntarthatóvá válik. 

A program megvalósítása a határon átnyúló víz- és környezetvédelemmel 

szoros kapcsolatban áll. A védett növény- és állatfajok pontos ismerete 

lehetőséget nyújt a térségben jelentőséggel bíró mezőgazdasági termelésre 

(elsősorban biogazdálkodásra) ható kedvezőtlen hatások 

prognosztizálására a kedvezőtlen folyamatok kiküszöbölésére tett 

intézkedéseket is elősegíti. Ezáltal nő a térségben lévő gazdálkodások 

hatékonysága, amely közvetve termelésbővűléshez vezet.  

Az érintett települések életszínvonala nő a projekt megvalósítását 

követően. 

 

Feladat. Más 

területekkel való 

kapcsolódási 

pontok 

felrajzolása 



2.3. Korábbi tapasztalatok, előzmények 8. Korábbi 

kezdeményezések 

ezen a területen 

(projektlista rövid 

összefoglalókkal) 

A projekt partnerek korábbi együttműködése révén felmérés készült a 

Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetre gyakorolt hatásáról, illetve a 

felmérés alapján tanulmány is készült. A tanulmányban megállapításra 

került, hogy az ipari objektum jelenleg a megengedettnél nagyobb 

szennyeződést nem bocsát ki, de korábban jelentős mértékű 

környezetszennyezés valósult meg. Megállapításra került, hogy fokozott 

környezetvédelmi monitoring szükséges a két kistérségben található 

élővilág fenntartható állapotának megőrzése érdekében, különös 

figyelemmel arra vonatkozóan, hogy a vizsgált területen a veszélyeztett, 

védett növény- és állatfajok élettere jelentősen csökkent a korábbi 

kedvezőtlen környezeti hatások miatt. 

 

 

2.4. Kezdeményező – Ki hozta az ötletet? 9. Kezdeményező 

bemutatása 

Az ATÖSZ céljai között szerepel a természet- és környezetvédelem 

megóvása, melyre az elmúlt években stratégiák, projektötletek kerültek 

kidolgozásra. A két szervezet a korábbi években megvalósított közösen 

hasonló projektet, mely a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és 

Urbanisztikai KHT által kiírt Határmenti együttműködés „Helyi 

kezdeményezéseken alapuló környezet- és természetvédelem a szlovák-

magyar határ mentén” Phare program keretében elnyert Kelet –Szlovákiai 

Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, kezelésére tett javaslatok, a 

határ két oldalán című. 

"Közös Értékünk - Közös Érdekünk" Természetvédelem a kanyapta- és 

hernádvölgyében című projekt ötlete a két pályázó szervezet között 

számos egyeztetést követően forrta ki magát, fő kezdeményező az Abaúji 

Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség volt. A projekt tervezést 

megelőző években közösen végrehajtott közös programok folytatásaként, 

közös távlati célok részeként jelent meg.  

 

 

 

2.5. Kialakított célrendszer  

 

Átfogó cél: A természeti értékek védelme  

Specifikus célok: A szomszédos határmenti kistérségek természeti 

értékeinek feltérképezése  

A projekttervezés során az alábbi célokat határozták meg a partnerek: 

 a szomszédos határmenti kistérségek természeti értékeinek 

feltérképezése, 

 állapotfelmérő tanulmány készítése, 

 közös biológia (védett növény és állatfajok) jegyzék kidolgozása, 

 a Vasonca és a Kanyapta patakok medreinek kisléptékű 

hulladékmentesítése. 

 

Feladat: Célfa és 

problémafa 

összehasonlítása 



2.6. Az ötlet kiteljesítése, kockázatok bemérése? 10. Logikai 

keretmátrix 

A projekttervezés során a partnerek számba vették a megvalósítás alatt 

felmerülhető kockázatokat/veszélyeket: 

 nem megfelelő végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakember beállítása, 

 nem megfelelő technikai háttér biztosítása a működéshez 

 nem megfelelő minőségű tanulmány elkészültek, 

 a tevékenység végzéséhez szükséges nem megfelelő végzettségű, 

tapasztalattal, referenciával rendelkező szakember bevonása, 

 a tevékenységek időbeli csúszása, 

 széles társadalmi körben érthető kiadvány, nem megfelelő 

minőségben készül el, 

 a célcsoport részéről érdeklődés hiánya. 

 

Feladat: logikai 

keretmátrix 

értékelése 

3. A terv kidolgozása  

3.1. A tervező csoport – Külsők vagy belső szakemberek? Milyen 

szakemberekből állt a csoport?  

 

 

A projekt megvalósítói alkották a tervező csoportot (kik az EU projektek 

megvalósításában több éves tapasztalattal rendelkező személyek voltak), 

valamint természetvédelemben jártas szakemberek is adtak tanácsot az 

előkészítő szakaszban. A tervezésben résztvevő személyek száma 8 fő. 

Mind a szlovák, mind a magyar oldalról részt vett a tervezésben 1-1 fő 

természet- és környezetvédelmi szakértő, 1-1 fő hulladékgazdálkodási 

szakértő, valamint a partnerek 1-1 fő képviselője és azok munkatársai 2 

fő. 

 

 

3.2. A tervezés feladatai és időigénye – Milyen feladatokat végeztek el, 

feladatonként és összességében mennyi idő alatt? Ki kell térni a közösségi tervezési 

feladatokra és az  egyeztetésekre is. 

 

 

A két szervezet a projektet megelőző években is több projektet valósított 

meg közösen, mely együttműködés során meghatározásra kerültek a célok 

és feladatok. 

A projekt 2009.-ben került benyújtásra, az azt megelőző időszakot – 3 

hónapot - a partnerek tervezéssel töltötték, a célokat és az azok eléréséhez 

kapcsolódó tevékenységeket a két szervezet számos egyeztetést követően 

fektette le. Munkamegbeszélések kerültek megtartásra, melyen részt 

vettek a 3.1. pontban leírt szakemberek. A munkamegbeszélések 

alkalmával meghatározásra kerülte a projekt fő céljai, várható eredményei, 

fenntarthatósága, tevékenységei, továbbá tervezésre kerültek az 

elvégzendő feladatok. A kiírásnak megfelelő tervezett anyagot a Vezető 

Partner készítette saját munkaszervezetén belül. A partenerek a 

munkamegbeszéléseken túlmenően napi szinten kapcsolatban álltak, 

telefon, e-mail. 

 

Feladat: a tervezés 

tervének 

rekonstruálása 

3.3. Megvalósíthatósági tanulmány készítése – Készült-e? Kötelező volt 

készíteni?  Milyen útmutatás alapján dolgozták ki? Később segített-e a megvalósításban?  
11. 

Megvalósíthatósá

gi tanulmány 

Nem készült megvalósíthatósági tanulmány. Feladat: ex-ante 

értékelés 



3.4. A költségvetés megalapozása –Mire alapozták a költségvetést, mivel 

támasztották alá a pénzügyi  tervezést?  

 

12. Példa 

árajánlatra 

A tevékenységekhez kapcsolódó költségeket a tervezés időszakában 

aktuális piaci ár figyelembe vételével került meghatározásra, 

költséghatékonyság figyelembevételével.  

 

 

3.5. Szakmai és társadalmi egyeztetések – Kikkel egyeztettek? Hozott-e valami 

változást a tervben? Hogyan építették be a partnerek elképzeléseit? 
13. Egyeztetési 

jegyzőkönyv. 

14. Írásban leadott 

vélemények a 

tervhez 

A pályázat célcsoportja az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati 

Szövetség keretén belül működő mintegy 36 önkormányzat működési 

területe, valamint a Kanyapta-menti Falvak Társulása keretén belül 

működő 9 önkormányzat működési területe. E területen élő lakosok száma 

35 ezer főt tesz ki. A közvetlenül érintett területeken túl a kistérségekkel 

határos területek is érdekeltek a tevékenység megvalósításában.  

A projekt tervezés időszakában tartott konferenciákon (ahol résztvettek az 

érintett önkormányzatok képviselői, az érintett területek civil szervezetei, 

egyesületei, kis- és középvállalkozásai) bemutatásra került a tervezett 

projekt, célja és tevékenységei. A résztvevők megtehették javaslataikat, 

véleményeiket a projekt tervezethez, melyek a későbbiekben beépítésre 

kerültek a projektbe.  

A Külföldi Partner szervezésével 2010. 11. 09-én megtartásra került a 

projekt nyitó konferenciája Komaróc településen lévő Inkubátorházban, 

résztvevők száma: 80 fő. A résztvevők tájékoztatást kaptak a projektről, 

továbbá a szakmai aktualitások ismertetésre kerültek. 

Az ATÖSZ szervezésével 2011. 05. 19-én work shop került 

megrendezésre Forrón a Holdfény Hotel Étterem koferenciatermében, 

melyen részt vettek (50 fő) a projekt partnerek, szakemberek a térség 

önkormányzatainak képviselői. A work shopon a projekttel kapcsolatos 

szakmai feladatok kerültek meghatározásra, értékelésre.  

2011. 09. 06-án a külföldi partner szervezésével work-shop került 

megtartásra Komaróc településen lévő Inkubátorházban, melyen részt 

vettek a projekt partnerek, szakmai megvalósítók, egyéb szakemberek, 

résztvevők 50 fő.  A work shopon a projekttel kapcsolatos szakmai 

feladatok, tevékenységek kerültek értékelésre.  

Az ATÖSZ szervezésével 2011. 10. 27-én megtartásra került a projekt 

záró konferenciája 80 fő részvételével, Holdfény Hotel Étterem 

koferenciatermében. A konferenciára meghívást kaptak a szakmai 

szervezetek, a térség önkormányzatinak a képviselő, továbbá a térség 

gazdasági szereplői, döntéshozói. A konferencia minden érdeklődő 

számára nyitott volt. A záró konferencián bemutatásra kerültek a projekt 

eredményei, az elvégzett tevékenységek értékelésre kerültek, továbbá az 

egyéb szakmai aktualitások is ismertetésre kerültek. 

A társadalmi egyeztetések a projekt megvalósítási szakaszában került sor. 

Az érintettek tájékoztatást kaptak a projekt keretében megvalósuló 

akciókról, az ahhoz való társadalmi csatlakozásról, mivel a feltételek és 

keretek előre meg lettek fogalmazva, ezért a társadalmi szereplők 

észrevételeit nem tudtuk beépíteni a projektbe. 

 

Feladat: vélemény 

készítése 



4.  Finanszírozási háttér megteremtése  

4.1. Finanszírozási források összetétele – forrástípusok, saját forrást miből 

biztosították, számoltak-e saját bevétellel? 

15. Forrástábla 

 

A beadott pályázat 100%-os támogatottságú volt, melyből 85% közösségi 

támogatás és 15% nemzeti forrás (kormányzati társfinanszírozás). Nem 

számoltunk bevétellel sem a tervezés, sem a projekt megvalósítása során. 

A pályázat finanszírozását és annak fenntartását saját forrásból 

valósították meg, hitel felvételre ezért nem került sor. A projekt tervezése 

során a projektben el nem számolható költségeket nem kerültek 

betervezésre. 

 

 

4.2. Pályázat beadása és elbírálása – hogyan követték a pályázat útját a 

beadás után? Volt-e hiánypótlás?  Ha igen, milyen témákban?  

16. Pályázati 

adatlap 

17. Hiánypótlási 

felszólítás 

2009. szeptemberében került beadásra a pályázat, 2009. novemberében 

hiánypótlást írt ki a Közreműködő Szervezet. A hiánypótlásban az 

alábbiakat kellett pótolni: felelős környezetvédelmi hatóság nyilatkozata, a 

vezető partner éves beszámolójának másolatát, a költségvetés összefoglaló 

táblázatát és szöveges magyarázatát volt szükséges javítani. 

 

Feladat: a 

pályázat 

értékelése 

pontozással 

4.3. Szerződéskötés – Milyen kötelezettségeket kellett vállalni?  Mi volt a 

legkeményebb feltétel? 

18. Támogatási 

szerződés 

 

A Támogatási Szerződés aláírásával a megvalósítók vállalták, hogy a 

tervben meghatározott tevékenységeket megvalósítják, az indikátorokat 

teljesítik, a Közreműködő Szervezettel együttműködnek.  

A projektbe tervezet várható eredmények/indikátorok: 

 2 alkalommal konferencia szervezése, 

 fejlesztett intézmények száma: 2 db 

 Fejlesztett menedzsment struktúrák száma: 1 db 

 propagációs anyagok száma: 1 500 db 

 határon átnyúló média megjelenések száma: 4 db 

 közös tevékenységekben résztvevő intézmények száma: 2 db 

 közös rendezvényeken, struktúrában résztvevő intézmények 

száma: 2 db 

 közös rendezvényeken résztvevő emberek száma – nők: 25 fő 

 közös rendezvényeken résztvevő emberek száma – férfiak: 55 fő 

 projekt révén közvetlenül érintett emberek száma: 10 000 fő 

 projekt révén közvetetten érintett emberek száma: 30 000 fő 

 partnerségbe bevont intézmények száma: 2 db 

 fejlesztés által érintett települések száma: 44 db 

 

A projekt legkeményebb feltétele a vállalt három fő cél eredményes 

megvalósítása volt (szennyezettség felmérő állapottanulmány, névjegyzék 

készítése, hulladékmentesítés).  

 



5. Megvalósítás  

5.1. Projektirányítás – Milyen döntéshozó testület irányította a 

megvalósítást? Hogyan biztosították a partnerek és a célcsoport 

részvételét? Gondoltak-e a nemek esélyegyenlőségére? Merültek-e fel 

menetközben konfliktusok?  

19. 

Projektirányító 

szervezet tagjai, 

működési 

szabályzata 

 

A projekt kezdetén projektmenedzsmentet állított fel a Vezető Partner és a 

Projekt Partner is.  

Az operatív irányítást a két szervezet munkatársai végezték. A 

projektirányítást két szervezet nagy projektirányításban nagy tapasztalattal 

rendelkező munkatársai végezték. Külön működési szabályzat 

megalkotására nem került sor a működés a szervezet általános SZMSZ-e 

szerint történt. A projekt előrehaladásában felmerülő kérdéseket a projekt 

teamek által rendszeresen megtartott munkamegbeszéléseken vitattuk 

meg. 

A helyszínek megválasztásában a probléma jellege és a felmerülő helyszín 

volt a döntő. Az egyéb, a folyamatban felmerülő problémákat a vezető 

partner és a külföldi partner hagyományos kommunikációs csatornákon 

beszélték meg. Az elvégzett tevékenységek teljesítésének elfogadását az 

adott partner a saját hatáskörükben végezték.  

 A projektmenedzsment összetétele: 3 fő nő, 2 fő férfi. Szlovák oldalon 1 

fő projektmenedzser és 1 fő asszisztens, magyar oldalon 1 fő 

projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető és 1 fő asszisztens. A 

projektmenedzsment tagjai együtt feletek a zökkenőmentes 

megvalósításért és az előre beütemezett tevékenységek elvégzéséért. 

A Vezető Partnernél a pénzügyi munkatárs és projektasszisztens míg a 

Külföldi Partnernél a projektasszisztens munkáját a projektmenedzserek 

napi szinten koordinálták, folyamatosan ellenőrizték a projekt 

megvalósítását, a vállalt tevékenységek és a szerződések határidőre 

történő teljesülését. 

Nem merültek fel konfliktusok. 

 

 

 

5.2. Menedzsment – Milyen szervezeti formában, hányan, milyen szakmai 

összetételben végezték az operatív feladatokat? Alkalmi vagy folyamatos 

munkatársak? Részt vettek az előkészítésben? Maradtak a projekt zárása 

után? 

20. Munkaköri 

leírások 

 

A projektmenedzsment működött a megvalósítás teljes időszaka alatt 

magyar oldalon 3 fővel a szlovák oldalon 2 fővel. A két projektmenedzser 

felügyelte a tevékenységeket, és a projekt célokat szem előtt tartva 

koordinálta azt. 

Vezető Partner és Külföldi Partner: 

Projektmenedzser 

Vezetői feladatok ellátása, szerződések előkészítésében, megkötésében 

való közreműködés, szakértőkkel való egyeztetés, folyamatos 

kapcsolattartás a projektmenedzsment tagjaival és a Közreműködő 

Hatósággal, minden egyéb feladat, amely a program eredményes 

megvalósítása érdekében szükséges. 3 szakmai beszámoló, 3 pénzügyi 

beszámoló elkészítésében való közreműködés a projekt lebonyolítása 

során.  

 



Pénzügyi munkatárs (csak a Vezető Partnernél) 

A program elszámolásával kapcsolatos számviteli dokumentációk 

előkészítése és a szükséges nyilvántartások vezetése, pénzügyi jelentések, 

előrehaladási jelentések elkészítése a projekt során 3 alkalommal, 

szerződések, számlák kezelése és nyilvántartása, fizetendő számlák 

ellenőrzése, egyéb pénzügyi tevékenységek 

Projekt asszisztens 

Szerződések előkészítésében, megkötésében való részvétel közreműködés, 

folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzsment tagjaival és a 

Közreműködő Hatósággal, minden egyéb feladat, amely a program 

eredményes megvalósítása érdekében szükséges. 3 szakmai beszámoló, 3 

pénzügyi beszámoló elkészítésében való részvétel, közreműködés a 

projekt lebonyolítása során. 

A menedzsment tagjai mindannyian felsőfokú végzettséggel és több éves 

tapasztalattal rendelkeztek: 

Projektmenedzser (ATÖSZ): 

 felsőfokú műszaki végzettség 

9 év tapasztalata projektmegvalósítás terén. 

Pénzügyi vezető (ATÖSZ): 

felsőfokú gazdasági végzettség 

2 év tapasztalat projektmegvalósítás terén 

Projektasszisztens (ATÖSZ): 

felsőfokú végzettség 

2 év tapasztalat projektmegvalósítás terén 

Projektmenedzser (ZOUK): 

felsőfokú végzettséggel  

5 év tapasztalat projektmegvalósítás terén 

Pénzügyi vezető (ZOUK): 

felsőfokú pénzügyi végzettség 

6 év tapasztalat projektmegvalósítás terén 

A menedzsment tagok fő állásban kerültek alkalmazásra a partnereknél, 

folyamatos munkavégzésben. A projekttervezésben többségük részt vett.  

A ZOUK-nál a menedzsment tagok feladataikat megbízási jogviszonyban 

látták el.  

 

5.3. Célcsoport bevonása – Hogyan érték el és választották ki a célcsoport 

tagjait? Milyen szempontokat követtek? 

21. Felhívás 

részvételre 

 

A pályázat célcsoportja az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati 

Szövetség keretén belül működő mintegy 36 önkormányzat működési 

területe, valamint a Kanyapta-menti Falvak Társulása keretén belül 

működő 9 önkormányzat működési területe, többek között civil 

szervezetek, egyesületek, iskolák és kis- és középvállalkozások. E 

területen élő lakosok száma 35 ezer főt tesz ki. A közvetlenül érintett 

területeken túl a kistérségekkel határos területek bevonásra kerültek a 

tevékenység megvalósításában. A térségben élő lakosság jelentős 

mezőgazdasági és állattenyésztési tevékenységet folytat. Mezőgazdasági 

termelés vonatkozásában mind inkább tért hódít a biotermesztés. Ezen 

túlmenően nő a térség turista forgalma, valamint a vízisportolás 

lehetőségeinek növekedése is jelentős. 

A környezeti károk elhárítása 20 település lakosságát (11 000 fő) érintette, 

 



a védet növény- és állatfajok jegyzéke mindkét terület össz településeinek 

lakosságát érintette, mivel összefüggő földrajzi egységről van szó. 

Az itt élőknek a projekt fenntarthatóságában tevékenyen részt kell 

vállalniuk, amelynek előfeltétele a megfelelő tájékozódás, tájékoztatás. 

A projektmenedzsment szem előtt tartotta, hogy a projekt üzenete a 

célcsoport minden tagjához eljusson, melynek formája szórólap, újságban 

való megjelenés, honlapon való közzététel formájában valósult meg. 

 

5.4. Eszközök beszerzése – mit, honnan, milyen szempontok alapján 

szereztek be? 

23. 

Eszközspecifikáci

ó 

Eszközök nem kerültek beszerzésre a projektben, a technikai eszközök 

biztosítottak voltak mind a magyar mind a szlovák partnernél egyaránt. 

 

5.5. Kivitelezők kiválasztása és szerződéskötés – Kellett-e közbeszerzést 

kiírni?  Milyen szempontok döntöttek a kiválasztásban? Hogyan 

szabályozták a szerződésben a határidők betartását, a garanciavállalást, az 

ellenőrzést, a fizetési feltételeket? 

23. Kivitelezői 

szerződés 

 

Nem volt szükség közbeszerzés kiírására. A tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások megrendelésénél az ár döntött, az energiahatékonyság 

figyelembe vétele mellett, minden esetben három árajánlatot kértünk és a 

legkedvezőbb került kiválasztásra, az árajánlatok között jelentős 

különbség nem volt. 

A vállalkozók/cégek kiválasztása az árajánlatok bekérésére előzetesen 

begyűjtött információk, szakmai referenciák alapján történt. 

Projektben vállalt tevékenységek kivéve a projektmenedzsment 

működését külső megbízással valósultak meg, így a projektben vállalt 

összes tevékenységhez árajánlat került bekérésre. 

Az alábbi tevékenységek vonatkozásában kerültek árajánlatok bekérésre: 

 Szennyezettség felmérő tanulmány készítése  

 A védett növény- és állatfajok közös jegyzékének kidolgozása  

 A célterületen kisléptékű hulladékmentesítés  

 Ismeretterjesztő kiadvány készítése a védett növény- és állatfajok 

közös jegyzékéről  

 Konferenciák szervezése, lebonyolítása (nyitó- és 

zárókonferencia)  

 Work-shop-ok szervezése és lebonyolítása  

 Nyilvánosság biztosítása (szórólap) 

 

 

5.6. Előállított termék / szolgáltatás leírása – megvalósított feladatok  

 

Szennyezettség felmérő tanulmány: a szennyezettség felmérésére, a 

felgyülemlett hulladék mentesítési folyamatának meghatározására külön 

szakértői tanulmány elkészítését kívántuk megvalósítani. A tanulmány 

elkészítésére nagy szakmai tapasztalattal és elismertséggel rendelkező 

szakértői csoportot, szervezetet lett felkérve. A hulladékmentesítési 

folyamat, a hulladékok végleges elhelyezése, megfelelő kezelése ezen 

tanulmány szerint került elvégzésre. A projekt része volt a tanulmány 

elkészítése, amely az alapját képezte a hulladékmentesítés 

tevékenységnek.  

Feladat: a 

tevékenységek 

teljességének 

értékelése 



 

Hulladékmentesítés a két part mentén: A konkrét munkavégzést (a 

patakok hulladék-mentesítését) külön olyan szervezet közreműködésével 

valósítottuk meg, amely gyorsan, hatékonyan szakszerűen, a természetes 

állapotba történő minimális beavatkozás mellett képes volt a feladatot 

elvégezni. A hulladékmentesítés folyamán a begyűjtött hulladék 

mennyisége kb. 1,5 tonna volt. A hulladékmentesítés helyi vállalkózóval 

került megvalósításra, továbbá bevonásra kerültek az érintett 

önkormányzatok. Az összeszedett hulladék az előírt szabályok szerint 

került hulladéklerakó helyeken elhelyezésre. 

 

Védett növény- és állatfajok közös jegyzékének kidolgozása: a  pályázó 

partnerek részéről megállapításra került, hogy a táj ökológiai 

sokszínűsége, növény- és állatvilág állapotának rögzítése nélkülözhetetlen 

az érintett térség hosszútávú tájfenntartó gazdálkodási koncepciójának 

meghatározásánál, fontos információt szolgáltatva a fejlesztési 

folyamatokhoz. Mindezen célok elérése érdekében nélkülözhetetlen az 

ökológiailag egységes táj sokszínű növény- és állatvilágáról készített 

közös kataszter létrehozása. A jegyzék elkészítésére külső szakember 

került megbízásra, aki megfelelő szakmai referenciával rendelkezett. 

A jegyzék tartalmazza a térségre jellemző összes növény- és állatfajt. 

  

A tevékenység során elkészítésre került egy alapos, részletekre kiterjedő 

szakmai anyag, valamint ennek az anyagnak a széles társadalmi 

bemutatását szolgáló kiadvány. 

 

Egyéb tevékenységek: a projekt telejs nyilvánosságát biztosítva 

megrendezére került a nyitó- és zárókonferencia, a projekt zökkenőmentes 

megvalósítását biztosító work-shop-ok (a projekt teljes időszaka alatt 2 

alkalommal került megrendezésre 50-50 fő részvételével). 

A projektmendzsment tagjai között munkamegbeszélések tartására került 

sor összesen 5 alkalommal, valamint projekthez kapcsolódó tájékoztató 

szórólap készült (1 000 példányban, szines nyomtatásban, A4 méretben), 

web oldalon való megjelenés a projekt egész időtartama alatt 

(www.atosz.hu, portal.inkubatorovedomy.sk), hogy minél többen 

értesüljenek a projektről. 

 

5.7. Finanszírozás megvalósulása – időközben adódó nehézségek és azok 

megoldása 

24. Likviditási 

tábla 

 

A projekt finanszírozása biztosított volt, mivel a partnerek egyéb a 

projekthez nem kapcsolódó tevékenységeket is végzenek, amely 

bevételből tudták a projektet finanszírozni. A pályázat finanszírozását és 

annak fenntartását saját forrásból valósították meg, hitel felvételre ezért 

nem került sor. A projekt tervezése során a projektben el nem számolható 

költségeket nem kerültek betervezésre. 

Támogatás igénylés negyedévente történt, összesen 3 alkalommal 

kifizetési kérelem lett benyújtva. 

A kifizetési kérelmek átfutási ideje változó volt 3 hónaptól 10 hónapig. 

 

 

http://www.atosz.hu/


5.8. Változtatások – milyen változások következtek be a tervekhez képest 

a feladatokban, szereplőkben, költségvetésben? 

25. 

Változásbejelentő 

26. 

Szerződésmódosít

ás 

A tervhez képest csupán egy változás következett be, ami a vezető 

partnernél jelentkezett, mégpedig a pénzügyi vezető személye változott 

meg, amelyet a Közreműködő Szervezet részére időben jelentettünk. Ez a 

módosítás a költségvetést nem érintette. Külföldi Partner a 

projektmenedzsmenti tevékenységet saját munkatársaival munkaviszony 

keretében végezte volna a tervezettek szerint, azonban időközben 

módosítás történt, mely alapján a Külföldi Partnernél a 

projektmenedzsmenti tevékenység ellátása külső szakemberek 

igénybevételével valósult meg. 

 

 

5.9. Kommunikáció – Kiknek, milyen csatornákon adtak tájékoztatást a 

projekt megvalósításáról? Volt-e lehetőség véleményt nyilvánítani 

menetközben a célcsoport, a partnerek, más érintettek, vagy kívülállók 

részéről? 

27. 

Sajtóközlemény 

28. Információs 

kiadvány 

 

A közvetlen és a közvetett célcsoport számára az alábbi csatornákon 

adtunk tájékoztatást: 

 kistérségi újságban hirdetés  

Vezető Partnernél: Encsi Hírek című lapban a projekt elején és 

végén 1-1 alkalommal, az újság a kistérség összes háztartásába 

eljutott – min. 10 000 fő, mivel ingyenes újság. 

Külföldi Partnernél: a térség helyi újságában a projekt elején és 

végén 1-1 alkalommal, az újság a térség összes háztartásába 

eljutott. 

 saját honlapon tájékoztató közzététele a projekt teljes időtartama 

alatt (www.atosz.hu), továbbá a projekt hirdetve lett a 

portal.inkubatorovedomy.sk, mind a magyar mind a szlovák 

oldalon. 

 információs kiadvány készítése magyar és szlovák nyelven készült 

(a védett növény- és állatfajokat közös jegyzékének bemutatását 

szolgáló kiadvány 500 példányban készült, színes nyomtatásban, 

A5 méretben, 190 oldal terjedelemben) 

 szórólap készítése (a projekt eredményességét mutatja be, 1 000 

példányban, A4 méretben, színes nyomtatásban készült). 

 

5.10. Monitoring, jelentések – milyen gyakran, mire fókuszálva történt? 

Volt-e valami gond? 

29. Időközi 

jelentés 

 

A projekt vonatkozásában félévente jelentést készítettünk, amelyben 

részletesen kifejtésre kerültek az időszakban elvégzett tevékenységek és 

elért eredmények. A tevékenységek az ütemezés szerint lettek 

megvalósítva. 

 

 

http://www.atosz.hu/


6. Értékelés   

6.1. Az értékelés módja, nyilvánossága – ki végezte, milyen módon, 

partnereket hogyan vonták be 

30. Zárókiadvány 

 

A projekt tevékenységei és az azokhoz kapcsolódó eredmények a 

zárókonferencián kerültek bemutatásra, a projekt egésze alatt bevont 

szakemberek által. A konferencián különböző előadások tartására is sor 

került. Részt vettek mind a magyar mind a szlovák térségek 

önkormányzatainak a képviselői, az érintett civil szervezetek, kis- és 

középvállalkozások képviselői. A konferencián megállapításra került, 

hogy a projekt eredményesen került megvalósításra.  

 

 

6.2. Az értékelés tartalma – mit állapítottak meg, miben értek el javulást 

(eredmények): célok teljesítése, szervezeti tudás növekedése, kapacitások 

bővülése 

31. Végső 

elszámolás 

32. 

Könyvvizsgálói 

jelentés 

A projekt által elért eredmények: 

 2 alkalommal konferencia szervezése, 

 fejlesztett intézmények száma: 2 db 

 Fejlesztett menedzsment struktúrák száma: 1 db 

 propagációs anyagok száma: 1 500 db 

 határon átnyúló média megjelenések száma: 4 db 

 közös tevékenységekben résztvevő intézmények száma: 2 db 

 közös rendezvényeken, struktúrában résztvevő intézmények 

száma: 2 db 

 közös rendezvényeken résztvevő emberek száma – nők: 25 fő 

 közös rendezvényeken résztvevő emberek száma – férfiak: 55 fő 

 projekt révén közvetlenül érintett emberek száma: 10 000 fő 

 projekt révén közvetetten érintett emberek száma: 30 000 fő 

 partnerségbe bevont intézmények száma: 2 db 

 fejlesztés által érintett települések száma: 44 db 

 

A projektben kitűzött célok elérése érdekében kerültek a tevékenységek 

meghatározásra a tervezés időszakában. Az elért eredmények szorosan 

kapcsolódnak a végzett tevékenységekhez. A projekt által a partneri 

kapcsolatok erősödtek, a megtartott konferenciákon új partneri 

kapcsolatok jöttek létre, továbbá lehetőség nyílott a már meglévő magyar-

szlovák partneri kapcsolat román-ukrán kibővítésére. 

 

 

6.3. A jövőre vonatkozó következtetések – újabb projektötlet, szervezeti 

változások, megőrzött vagy megváltoztatott módszerek 

 

 

A projekt megvalósításával még jobban megerősödött a két szervezet 

közötti kapcsolat, további együttműködésre nyitottak. A partnerek 

folyamatosan figyelemmel kísérik a rendelkezésre álló forrásokat. 

A partnerek munkatársai jelenleg is a szervezeteknél munkaviszonyban 

állnak. 

 

 



7. Utóélet – mi történt a projekt zárása után  

7.1. Továbbra is biztosított termék, szolgáltatás – mit, milyen minőségben 

és nagyságrendben állítanak elő 

 

 

A növény- és állatfajokról készült kataszter természetvédelmi szempontú 

információt biztosít későbbi fejlesztési elképzelés tervezéséhez.  

A partnerek folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket, 

hogy a projekt folytatásaként újabb természetvédelmi programot 

végezhessenek el. 

A jelen pályázatban megvalósított patakmedrek tisztításával az eredeti, 

szennyezésmentes környezetet állítottuk vissza, amely állapot 

fenntartásáról folyamatosan gondoskodni szükséges. 

A hulladékmentesítésről jelenleg forráshiány, kapacitáshiány miatt sem az 

önkormányzatok, sem más szervezetek nem gondoskodnak. 

 

 

7.2. Szervezeti keretek  

 

Az után követési időszakban a koordinálást a Vezető Partner munkatársai 

látják el, bevonva a Külföldi Partnert. 

 

 

7.3. Technikai, műszaki feltételek 

 

 

A szervezetek ezen feltételei a projekt végrehajtását követően nem 

változtak. 

 

 

7.4. Pénzügyi feltételek, jövedelmezőség 33. Működés 

pénzügyi adatai 

A kataszter bővítését és a környezeti állapotmegőrzést forráshiány miatt 

sem az önkormányzatok, sem más szervezetek nem tudják megvalósítani. 

 

 

7.5. Közvetett pénzügyi haszon  

 

A projektből közvetett pénzügyi haszon nem származik. 

 

 

7.6. Társadalmi haszon 

 

 

A célterületen lévő egészségügyi intézmények a különböző 

rendezvényeken tájékoztatják a lakosságot az egészséges életmódra 

nevelésről. A célterületen lévő iskolák kiemelt figyelmet fordítanak a 

fenntarthatósági témák és értékek terjesztésére. 

Az itt élők környezet- és természettudatos szemléletváltása valósul meg a 

projekt hatásaként, amely a projekt eredményeinek fenntartásához, 

valamint a "fenntartható vidék" eléréséhez nélkülözhetetlen. 

A projekt eredményeinek továbbítása a szomszédos kistérségek felé 

disszemináció formájában megvalósul. 

 

 



III. A projekt értékelése  

1. A kezdeményezés eredményei *  

Milyen pozitív hatása volt eddig a projektnek gazdaságilag és milyen egyéb pozitív 

hatásokról tud beszámolni (pl. közösségépítés, helyi öntudat erősödése, stb.)? 
 

 

A partnerek a projekt végrehajtása során mindvégig a kitűzött célok (lásd 

2.5) elérésére törekedtek. A tervezés során a tevékenységek és azok 

hatásai megalapozottak voltak, így a megvalósítást követően az 

alábbiakban történt változás: 

 nőtt a természeti értékek védelme, 

 

 a két patak meder (51 800 fm) hulladékmentesítése, 

 

 

 egy-egy állapotfelmérő tanulmány, ami feltérképezte a pillanatnyi 

helyzetet, valamint leírja a hulladékmentesítési folyamatot, a 

hulladékok végleges elhelyezése, megfelelő kezelése ezen 

tanulmány szerint kerül elvégzésre.  

 

 az állapotfelmérő tanulmány elkészítése után megkezdőttek az 

hulladékmentesítő munkálatok előkészületei (elhelyezés, kezelés), 

majd a folyómedrek megtisztítása. 

 

 a célterület közös biológiai (védett növény és állatfajok) 

jegyzékének kidolgozása megtörtént. A névjegyzék nyomtatott 

formában is elkészítésre került magyar és szlovák nyelven. Az 

érintetett önkormányzatoknak kiküldtük. 

 

 a projekt nyilvánosságának elemei: tájékoztató kiadvány és 

szórólap készítése, valamint eljuttatása a célcsoportnak. 

 

 

 

2. Kapcsolódás, térségi, helyi hatás  

2.1. Programszerűség  

A projekt milyen egyéb projekt keretei között valósult meg, vagy önálló programot alkot, 

netán egyedi projekt-e? 

 

 

A kezdeményezés a projekt partnerek korábbi együttműködésre épült, 

amely eredményeként felmérés készült a Kelet-Szlovákiai Vasmű 

környezetre gyakorolt hatásáról, illetve a felmérés alapján tanulmány is 

került kidolgozásra, a korábbi kedvezőtlen környezeti hatások miatt. 

A partnerek további együttműködésre nyitottak. 

 

 

2.2. Kapcsolódás más helyi (térségi) kezdeményezésekkel  

A projekt milyen kapcsolatban áll más egyéb szervezet programjával, hogyan kapcsolódik 

a térség fejlesztésébe? 
 

 

A projekt nem áll kapcsolatban más szervezet programjával, kapcsolódóik 

a térségfejlesztéséhez, mivel ott is kiemelt figyelmet fordítanak a 

természeti értékek védelmére, továbbá a környezetvédelemnek. 

 



2.3. Térségi, helyi és társadalmi, közösségi hatás - Milyen hatással volt a 

projekt a térség fejlődésére? 
 

 

Az itt élők környezet- és természettudatos szemléletváltása valósul (pl. 

tisztább környezet, rendzetebb táj, a lakosság fokozottabb odafigyelése 

a természeti értékek védelmére) meg a projekt hatásaként, amely a projekt 

eredményeinek fenntartásához, valamint a "fenntartható vidék" eléréséhez 

nélkülözhetetlen. 

A projekt eredményeinek továbbítása a szomszédos kistérségek felé 

disszemináció formájában megvalósult.  

 

Feladat: költség-

haszon elemzés 

2.4. Miért jó gyakorlat a kezdeményezés? - A jó gyakorlatok mintaként 

szolgálnak más gazdaságfejlesztők, közösségek számára, Miért ajánlja nekik a projektet? 
 

 

A projekt példaértékű, mind a kialakult partneri kapcsolatok, mind a elért 

célok tekintetében. 

 

3. Szervezeti hatás  

3.1. Mi volt a projekt legörömtelibb pillanata? Tudjuk, hogy a siker, az elvégzett 

munka öröme motiváló a további végrehajtásra. Itt kérem, írja le, hogy mi okozta a 

legnagyobb elégedettséget a projekt során! 

 

 

A projekt legörömtelibb pillanata a lakosság összefogása volt a 

patakmedrek tisztításakor. 

A partnerek a szennyezettség felmérő tanulmányra alapozva elvégezték a 

hulladékmentesítést (a Vasonca-patak (Magyarország) érintett 

szakaszának hossza 26800 fm, Kanyapta-patak (Szlovákia) szakaszának 

hossza 25000 fm), és az akciót követően megtisztult a patakok vize, a táj 

szépsége is előtérbe került.  

 

 

 

3.2. Nehézségek, tanulságok a megvalósítás kapcsán - Mi okozta a legnagyobb 

fejtörést a projekt végrehajtása során? Mit nem tudtak megoldani? Mit tennének másképp, 

ha a projekt most indulna? 

 

 

Sikeres projektet zártunk, a tervezésben megfogalmazott célokat szem 

előtt tartva valósították meg a partnerek. A tevékenységek tervezésben 

való ütemezése megegyezett a megvalósítottal. 

 

 

3.3. Mire kell figyelni hasonló projekt megvalósítása során? - Itt a hasonló 

projektek végrehajtásakor szükséges legfontosabb feltételeket kérjük feltüntetni. 
 

 

A megfelelő partner kiválasztása az együttműködéshez, hogy a 

megvalósítás gördülékenyen történjen. 

A projekt tervezésénél szükséges megvizsgálni a jelenlegi állapotot, és 

annak függvényében tervezni a tevékenységeket. Számba kell venni 

azokat a hatásokat/körülményeket, amelyek szeretnénk elérni a 

megvalósítással, illetve az egyik legfontosabb szempont a fenntarthatóság.  

 

 

Feladat: 

javaslatok 

megfogalmazása a 

támogatók 

számára 



IV. További tervek, fejlesztési igények   

4.1. További tervek, a fejlesztés jövője - Hogyan folytatódik a projekt a 

továbbiakban? Milyen fejlesztési fázisai vannak hátha? Milyen kapcsolódó projekteket 

terveznek még (ami nyilvános)? 

 

 

A projektnek további fejlesztési fázisai nincsenek, projekttervezetek 

vannak, azonban azok megvalósítása forráshiány miatt nem lehetséges. 

Feladat: ötletek és 

javaslatok a 

folytatásra 

4.2. Mire van most leginkább szüksége a projekttel kapcsolatban? - Mi 

hiányzik most leginkább a projekt fenntarthatóságának biztosításához, 

továbbfejlesztéséhez? 

 

 

A projekt eredményeinek bővítéséhez külön forrásra lenne szükség. 

A növény- és állatfajokról készült kataszter természetvédelmi szempontú 

információt biztosít későbbi fejlesztési elképzelés tervezéséhez. 

A jelen pályázatban megvalósítani szándékozott patakmedrek tisztításával 

az eredeti, szennyezésmentes környezetet állítottuk vissza, amely állapot 

fenntartásáról gondoskodni szükséges, amely forráshiány miatt jelenleg 

megoldatlan probléma. 

 

 

V. Ajánlott további ismeretforrások  

1. További ajánlott projektek, kezdeményezések, jó gyakorlatok (akár 

határon túliak, diaszpórában megvalósuló, egyéb nemzetköziek is) - Ha van 

olyan kezdeményezés, amelyet ajánlanak, kérem, itt tüntessék fel! 

 

 

További ajánlott projektek, kezdeményezések, jó gyakorlatok, 

tanulmányok vonatkozásában ajánlott weboldal elérhetősége: 

www.atosz.hu. 

 

 

2. Szakirodalom, ajánlott hivatkozások, honlapok, cikkek, tanulmányok, 

kutatások, elemzések Van-e olyan szakirodalom, amit Ön szerint ajánlani érdemes a 

„helyi gazdaságfejlesztés” témájában? 

 

 

www.atosz.hu. 

 

 

Kapcsolati adatok  

Elérhetőségek: * 

Az egyes személyes adatok után álló jelölőnégyzetben megadhatja, hogy megjelenhet-e az 

adott személyes adat honlapunkon. Amennyiben kipipálja, azzal hozzájárulását adja a 

megjelenéshez. 

 

Szervezet: 

* 

 Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség  

Kapcsolatt

artó: * 

 Béres László  

Cím:  3860 Encs, Bem 

u. 3. 

Telefon:  06 (46) 587-223  

Honlap:  www.atosz.hu 
E-mail: 

 atosz@atosz10.t-

online.hu 

 

  

http://www.atosz.hu/
http://www.atosz.hu/


Csatolt képek, fájlok, dokumentumok: 

Listázza, milyen fájlokat csatol még a jelen kérdőívhez! 

34. Fotók 

  

Aláírásommal hozzájárulok, hogy az itt megadott adatokat a fentebb megadott 

engedélyeim alapján a CROSSEDU távoktatási projekt teljes egészében, vagy részleteiben 

felhasználja felsőfokú oktatás céljára 

 

    

Adatszolgáltató aláírása  Kelt  

 



VIDEO-film 

 

1. A térségről / ágazatról: értékek, problémák 2,5 perc 

2. A pályázóról és partnereiről: mióta, kik, hol mit csinálnak 2,5 perc 

3. Célok: térségi, szervezeti, közösségi, egyéni célok, 

célcsoportok 1 perc 

4. Projektmegvalósítás: hol, mit, kik, ki támogatta 6 perc 

5. Eredmények: látható eredmények, célcsoport haszna, 

szervezeti kapacitások bővülése, térségi előnyök, hogyan 

működik tovább 5 perc 

6. Értékelés, továbblépés: visszajelzések, leszűrt 

tapasztalatok, ötletek, javaslatok 3 perc 

 

Összesen 20 perc 

 

 


