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Előszó 
 

A területi folyamatokba való beavatkozások megtervezése és szervezése speciális szakértelmet 

követel. Aki erre vállalkozik, annak tisztában kell lennie azzal, hogy hogyan működik a térben a 

társadalom és a gazdaság, hogy tevékenységeink hogyan befolyásolják a környezeti 

fenntarthatóságot. A Miskolci Egyetemen folyó regionális tudományos képzésben ezek az 

ismeretek, ill. szemléletmód a bevezető kurzusok keretében elsajátíthatók, mint ahogyan a területi 

politikákba és annak pilléreként a regionális politikába is bevezetést nyertek a hallgatók. A 

Regionális tervezés és menedzsment tárgyon belül már nem a „miért” és a „mit” kérdésével, hanem 

a „hogyan”-nal foglalkozunk.  

A regionális tervezés és menedzsment gyakorlati feladataira való felkészítés közben azonban 

még néhány kiemelten fontos elméleti kérdést is érintünk. Az öt modulra tagolt tananyag minden 

moduljában megjelenik egy-egy teoretikus, a hallgatót akár további tanulmányok, tudományos 

kutatások végzésére inspiráló témakör. Így bepillantást nyerünk a tervezés elméleti hátterébe (1. 

modul), a területi jelenségek, valamint a beavatkozások eredményei és hatásai mérhetősége (2. és 5. 

modul) körüli vitákba, a társadalmi részvétel (3. modul) és jó kormányzás (4. modul) napjainkban 

megélénkült témaköreibe. Mindemellett a tárgy elsősorban a módszertani feladatokra fókuszál.  

A felkészítés a programozási ciklus fázisait követi. A tervezés előkészítésétől (1. modul) 

indulva, a helyzetelemzésen és pozicionáláson (2. modul) , az előrejelzésen, a jövőkép felállításán, a 

célkitűzésen és feladat-meghatározáson (3. modul), majd a terv megvalósításakor adódó 

szervezetfejlesztési, projektgenerálási, adminisztratív és kommunikációs feladatokon (4. modul) át 

haladunk a monitoring és értékelési feladatok (5. modul) ellátásához szükséges jártásságok és 

készségek kialakításáig. 

A bemutatott módszerek között – a közgazdászképzésben talán rendhagyó módon – nagy 

súllyal jelennek meg a kvalitatív, kreatív problémamegoldáson alapuló technikák. Ennek oka 

részben az, hogy a regionális tervezési megközelítések közül jelen tananyagban a közösségi, 

kommunikatív stratégiai tervezést követjük, ami különösen igényli a közös gondolkodás 

hatékonyságát és eredményességét biztosító módszereket. Másrészről a kvalitatív módszerek 

elsajátítására a képzési kínálatban külön tárgyként megjelenő „Regionális elemzések” során van 

lehetőség. Jelen tananyagban a módszereknek csak egy rövid, Nemes Nagy József, Kocziszky 

György, Tóth Géza (kvantitatív módszerek) és Babbie, de Bono (Kaszás György) (kvalitatív 

módszerek) művei alapján készített összefoglalójával találkozik az Olvasó, de megadjuk az egyes 

technikákra vonatkozó bővebb ismeret megszerzését segítő szakirodalmi forrásokat. A tananyag 

mellékletében található példák, a kapcsolódó esettanulmányok és feladatok bőven adnak lehetőséget 

mindkét kategóriába tartozó módszerek gyakorlására.  

A fejezetek végén szereplő ajánlott olvasmányok és gyakorlatok, valamint az anyag végén 

megjelenő teszt-kérdések, fogalomtár a tananyagban való mélyebb elmélyülést és az elsajátított 

ismeretek, kialakult készségek mérését egyaránt szolgálják.  

Bár a regionális tervezés és menedzsment egyes kérdései az Európai Unión belül a 

programozási ciklusok szerint változnak, igyekeztünk időtálló ismereteket összefoglalni és a 

korábbi ciklusok tapasztalatait összegezve a következő ciklusban is használható, a területfejlesztés 

országos, regionális és helyi szervezeteiben egyaránt haszonnal kamatoztatható tudást átadni. A 

teljes felkészüléshez azonban ajánljuk további szakirodalom tanulmányozását, a regionális 

fejlesztés aktuális ügyeinek figyelemmel kísérését és valamely regionális vagy lokális 

területfejlesztési szervezetben gyakorlati idő eltöltését. 

Az elméleti kérdésekben való elmélyüléshez, a regionális politika eszköztárát alkotó 

módszerek áttanulmányozásához, a feladatok és gyakorlatok megoldásához jó munkát, majd a 

gyakorlati hasznosítás során sikereket kíván 

a Szerző 
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1 Tervezéselméleti alapok 
 

1.1 A területi és a regionális tervezés történeti áttekintése 
 

Az adott területi egységre / régióra vonatkozó fejlesztési elképzeléseket rendszerbe foglaló 

regionális tervezés a területi folyamatokba való beavatkozásokat megalapozó területi tervezés 

részének tekinthető, annál szűkebb és időben is később megjelenő fogalom.  

A területi tervezés valószínűleg egyidős az emberi civilizációval, mint ahogyan az ember 

lényege a gondolkodás, a munka, a tervkészítés és létezésünk természetes kerete a tér. A 

dokumentált, kidolgozott módszerekkel operáló területi tervezés kezdeteinek azonban az 

erőforrások hatékony hasznosítására irányuló, a folyók szabályozását, a csatornázást központi 

kérdésként kezelő ókori területi politika (területi fejlesztés) eszközeként megjelenő tervezési 

munkákat, valamint a hadászathoz kapcsolódva a terület védelmi létesítményeinek kiépítését, ill. 

ellenkező oldalon a területszerző hódításokat, a megszerzett erőforrások hasznosítását (államterület 

szervezése) megalapozó terveket tekinthetjük.  

Ugyancsak évezredes hagyományai vannak a közigazgatás megszervezéséhez kapcsolódó területi 

egységek lehatárolására (közigazgatási térszervezés), a központok (arányos) területi rendszerének 

kialakítására (városfejlesztés) vonatkozó, leginkább térképek formájában testet öltő tervezeteknek. 

Területi tervezésről, mint a közösségi tervezés egyik alrendszeréről a 20. század első felétől 

beszélhetünk. Már ezeknél az első kezdeményezéseknél a területi tervezés különböző irányú területi 

politikákat szolgált.  

A gazdaság térbeni megjelenése törvényszerűségeinek feltárása (Thünen, Lösch, Weber 

telephelyelméletei, Christaller központihely-elmélete) és ezen tudás birtokában a lokalizáció 

optimalizálására való törekvés, valamint a modernizációt követően a megnövekedett számú 

népesség megnövekedett igényei és az új technológiák megjelenése új, a térhasználat alakítására, ill. 

szabályozására fókuszáló irányt hozott a területi tervezésbe. 

A regionális tervezésben a GOELRO-terv a Szovjetunióban (1920-as évek), az 

autópályaépítési program a náci Németországban (1930-as évek), Nagy-London fejlesztési terve az 

Egyesült Királyságban (1936), a Tennessee folyó völgyének komplex fejlesztése az Egyesült 

Államokban (1930-as évek) jelentették az első próbálkozásokat. A piacgazdasági keretek között 

kibontakozott – gyakorta meg nem valósuló – tervek általában valamilyen konkrét területi egység 

adott problémájának megoldására fókuszáltak.  

A II. Világháború utáni újjáépítés, majd a gyors gazdasági növekedés adta lehetőség és 

egyben a területi különbségek növekedéséből fakadó szükségszerűség adott lendületet a további, 

immár valóban a regionális sajátosságokat visszaadó területi tervezési folyamatoknak. Az 1960-as 

és 70-es évek regionális tervei főként a területi különbségek, a gyors gazdasági változások miatt 

hátrányba került térségek és a centrumok közötti szakadék szűkítésére koncentráltak. Többnyire 

bőséges források birtokában nagyléptékű területi beavatkozásokat készítettek elő egészen addig, 

míg ehhez az államok elegendő forrásokkal rendelkeztek.  

A tervgazdálkodás keretei között kialakult tervezési folyamatok nem csak az okozaton akartak 

változtatni, de a totális rendszerek logikájából fakadóan az okok megváltoztatását is megcélozták, 

valamit a területi terv a nagy állami tervbe tagozódott be, megvalósulását az állam garantálta. A 

II.Világháborút követően világrendszerré váló államszocialista rendszerben a 60-as és 70-es 

években is a gazdasági céloknak alávetett, totálisan a központi állam által irányított, a régiókra 

kevésbé érzékeny területi tervezés volt életben. 

A források szűkülésével úgy a nyugati jóléti, mint az államszocialista berendezkedésű 

országokban is a tervezés átalakult. A területi szemlélet és a területi politika változásával, 

közpolitikák közötti súlyának növekedésével párhuzamosan a területi tervezés is felértékelődött. 

Ahogyan Krugman és Porter művei nyomán egyre szélesebb körben tudatosult a regionális 

tényezők gazdasági versenyképességben játszott, a regionális tervezést a gazdaságpolitika integrálta 

és a stratégiai megközelítés helyeződött az előtérbe.  
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A regionális tervezés új korszaka az Európai Unió regionális politikájának 1988-as 

reformjával kezdődött. A decentralizáció megvalósulása mellett, egyre erősödő intézményesülés és 

nemzetek közötti egységesülés jellemzi.  

(Rechnitzer – Smahó 2011) 

 

1.2 A regionális tervezés indokai, tervezési elméletek és stílusok 

1.2.1 A tervezés lehetőségének és szerepének megítélése 

 

A közszféra által folytatott térségi tervezés alapja az a megfontolás, mely szerint a közösségi szféra 

beavatkozásainak a területi folyamatokba van létjogosultsága és általuk a környezet, a társadalom és 

a gazdaság területi folyamatai, azok kimenetei befolyásolhatók. A feltételezés korántsem 

egyértelmű, a fejlődésről – fejlesztésről alkotott fogalommal együtt a tervezés szerepéről, 

lehetőségeiről és módszereiről alkotott felfogás is az idők során jelentősen módosult. 

a.) A klasszikus közgazdaságtan követőitől a neoliberális iskolákig gazdasági gondolkodók sora 

vélte és véli úgy, hogy a gazdaság területi folyamatainak leghatásosabb és egyetlen 

szabályozója a piac, melynek törvényei a gazdasági szereplők döntésein keresztül 

érvényesülnek. Az állam, ill. más közszereplők döntéseinek ezekre nincs jelentős hatása, ill. 

csak „elronthatják” a gazdasági egyensúly megteremtésére irányuló piaci törvények hatását. 

(Lal 1980) Következésképp az állami beavatkozás és az azt megalapozó tervezés szükségtelen, 

legfeljebb bizonyos területeken (pl. az induló iparok védelmében) megengedett. (Balassa 1981) 

b.) Az állam területi folyamatokba való beavatkozása szükségességének elismerése a területi 

fejlődés egyenlőtlenségének, a piac területi különbségek kiéleződéséhez vezető működésének 

felismerésével következett be. Szélsőséges változata a keyns-i iskola követőinek, majd a 

fejlődés-gazdaságtan elméleteiben jelent meg. Ezek szerint a „tökéletlenül működő piac” hibáit 

az állam döntéseivel lehet és kell korrigálni és jelentős szerepet szánnak az állam keresletnövelő 

beavatkozásainak (nagy állami beruházások, állami megrendelések, közmunka) ezen működési 

zavarok elhárításában, köztük a területi különbségek csökkentésében. Az utóbbiak például a 

kevésbé fejlett térségek fejlesztésére vonatkozó ajánlásaik között kiemelik a piac működési 

hibáinak közömbösítésére hivatott fejlesztési tervezést és politikaalkotást. (Meier 1984) 

c.) A 70-es évek első felében megjelent globális gazdasági átrendeződés az állami források 

drasztikus csökkenéséhez, ezáltal a jóléti állam koncepciójának feladásához és a neoliberális 

gondolkodás megerősödéséhez vezetett a fejlett nyugati országokban. A nagy állami 

beruházások kora lejárt, de az állami területpolitika nem szűnt meg. Az államok továbbra is 

szükségesnek tartják a területi folyamatokba való beavatkozásukat. A területpolitikában 

korábban meghatározó méltányossági alapcél mellett azonban egyre erősebbé vált a 

hatékonysági alapcél szolgálata, valamint a méltányossági elvből következő területi 

különbségek kiegyenlítésére is új eszközöket alkalmaztak. Ehhez pontos helyzetismeretre, a 

célokhoz vezető alternatívák feltárására, a várható eredmények és hatások bemérésére volt 

szükség. Az állami fejlesztési eszközök között a tervezés immár a legjelentősebbé vált.  

d.) A fejlesztési politikák 80-as évekre tömegesen feltárt káros következményei, legitimációjának 

egyre erősödő megkérdőjelezése a fejlesztés és ezáltal a tervezés újragondolásához is vezettek. 

Az alulról induló fejlesztés koncepciója erősödött meg. A korábbi koncentrált, de csak még több 

szegénységhez, éhezéshez, járványhoz és munkanélküliséghez vezető nemzetközi 

erőfeszítésekben csalódott radikális humanisták a lokalitások saját magukra támaszkodása, mint 

alternatív szervező elv mellett álltak ki. (Galtung 1978) Általános politikai célként a demokrácia 

képviseleti rendszernél nagyobb részvételen alapuló, közvetlen és önigazgató formájának 

kifejlesztése jelent meg, amit résztvevő akciókutatásokkal és ehhez kapcsolódó közösségi 

tervezéssel próbáltak elérni.  

e.) A 80-as években a modern, humanista erőfeszítések poszt-strukturalista kritikájának 

felerősödésével megváltozott a fejlesztéssel szembeni attitűd. Amit korábban haladónak, 
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előnyösnek és humánusnak fogadtak el, most hatalminak, kontrolállónak, és gyakran 

hátrányosnak látták. A haladás és előnyősség maga is gyanússá vált, nem csak a „kinek 

előnyös”, de a „ki határozza meg, hogy mi az előnyös” értelemben is. Másoldalról a fejlődést 

nem egy természetes folyamatnak, inkább kulturális terméknek tekintették, ami két egymással 

összekapcsolt formában létezik. Úgy, mint közvetlenül a gazdasági világban működő ideák, 

viselkedési formák, és társadalmi gyakorlatok készlete és úgy, mint az ezen valós gyakorlatokat 

megjelenítő, de a tudományban, állami bürokráciában és intézményekben gyökerező diskurzus. 

Ez utóbbi nem pusztán csak a már működő gazdasági gyakorlatokat jeleníti meg 

visszatükrözvén őket az intézményes gondolkodásban, de közvetlenül a politikán, közvetve a 

gazdasági szereplők hitének és elgondolásainak vezetésével formálja is azokat. (Escobar 1984-

85) 

 

1.2.2 Tervezéselméletek és tervezési stílusok 

 

A fejlődésről – fejlesztésről alkotott nézetek formálódásához hozzákapcsolható a tervezéselméletek 

formálódása és a tervezés módszereinek alakulása. Más-más tervezési módszerek alakultak ki 

aszerint, hogy kidolgozóik mennyiben ragaszkodtak az objektivitás illúziójához és mennyiben 

engedtek teret a szubjektivitásnak, vagy éppen hogyan értelmezték a tervek racionalitását, 

elutasították vagy éppen megkövetelték a tervező elkötelezettségét (Faragó 2005). A politika által 

kijelölt célokat követő, szakmai műhelyekben, tudományos objektivitással végzett elemzésekre 

épülő mérnöki munkától hosszú út vezetett a kollektív bölcsességben bízó, diskurzusokból építkező 

kreatív alkotásig. 

Faragó László (2005) hat tervezéselméletet azonosított be, melyek közül csak egy az európai uniós 

programozásban elterjedt stratégiai tervezés, de nem egészen tanulságok nélküli a többi 

tervezéselmélet rövid áttekintése. 

A tervezéselméletek összefoglalása (Faragó 2005 alapján):  

1. (Ál)pozitivista funkcionális tervezés: A tervezést ideológia és politikamentes cselekvésnek 

tartják. Ezt az érdemi (végcélokra vonatkozó), a szakmai (eszközökre vonatkozó) racionalizálás, 

valamint a döntéshozatal elválasztásával gondolták elérhetőnek. A „mit tegyünk?, mit kell 

tennünk?” típusú kérdések nem tartoznak a tervezés hatókörébe. A célokat a tervezésen kívül 

határozzák meg, tervező feladata ezen kívülről jövő célok racionális megvalósítási útjának 

kijelölése, a célok eléréséhez vezető eszközök meghatározása.  

2. Átfogó racionális tervezés: A tervezés egy integrált folyamat, mely során elvileg minden 

releváns faktort elemeznek, az így nyert ismeretek alapján, többnyire extrapolációk segítségével 

határozzák meg a hosszú távon elérendő jövőképet és célokat, majd jelölik ki az eléréséhez 

vezető alternatív utakat és eszközöket, ezek várható hatásai alapján döntenek a teendőkről. 

Hosszú távú gondolkodás jellemzi és a kezelhetőség határain belül törekszenek a 

teljeskörűségre. A tervezést szakmai feladatnak tartják. A tervezést végző intézmény nem 

szükségszerűen törekszik a tervezésben széles körű partnerségekre, ami a látókör beszűkülése 

miatt éppen az átfogó jelleget veszélyeztetheti. Csak akkor alkalmazható, ha a tények 

megfelelően alátámasztják a távlati célokat, vagy, ha nem túl magas a bizonytalanságból 

következő kockázat. Alkalmazásának további korlátja, hogy nem elégíti ki a rövid távú 

igényeket, valamint a gyakorlatban az átfogó racionális döntések helyett a keresés és 

megelégedettség mechanizmusa működik, ami a politikai elfogadottságot és támogatottságot 

jelentős mértékben csökkenti. 

3. Pragmatista inkrementalizmus: A tervezés a társadalom aktuális problémáinak megoldására 

irányul és nem valamiféle „végső jóért” száll síkra. A folyamatokat áttekinthető részeiben 

kísérlik meg kezelni. A fokozatosság, a lépésről lépésre haladás elvét vallják. Így ugyan a 

tervezés során a jelen gyakorlatától lényegesen különböző megoldások nem jönnek felszínre és 

az adott cél eléréséhez vezető út lényegesen hosszabb lehet, de elkerülhetők a súlyos tévedések 

és következményeik, minimalizálható az indukált változások kockázata. A jelen állapottól csak 
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kis mértékű elmozdulás miatt az alternatívák csak részletekben különböznek. Feltételezik, hogy 

ezek a különbségek a várható haszonban is megjelennek és a legnagyobb haszonnal járó 

alternatíva a legmegfelelőbb. A rövid távú, megfogható célok lehetőséget biztosítanak a 

demokratikus részvételen alapuló konszenzusteremtésre. 

4. Stratégiai tervezés a közszférában: A közszférába a vállalati tervezésből átkerült stratégiai 

tervezés az előző irányzatokhoz képest az állandóan változó környezetben kitűzhető célok és 

azok elérési módjának meghatározására egyaránt hangsúlyt fektet. A tervezés nem szűkül le a 

tervkészítésre, hanem egyre inkább a végrehajtást és visszacsatolást is magába foglaló komplex 

rendszerré, stratégiai menedzsmentté válik. A tervezői gondolkodásban nagyobb szerepet kap az 

intuíció, a teremtő képzelet, ami miatt a javaslatok minősítése leginkább csak azok 

megvalósulása után lehetséges. Ennek következtében és a politikai ciklusokon belüli bizonyítási 

kényszer (siker- és cselekvésorientáltság) miatt a stratégiai tervezés optimális időhorizontja a 

középtáv. Jellemző a felelősség-megosztás. Különböző csoporttechnikákkal a tervezésbe 

bevontak köre szélesíthető, ám az informális hatások (lobbizás, kompromisszumok) alapján, egy 

szűkebb vagy tágabb politikai és szakmai elit körében születik meg a döntés a célokról, 

prioritásokról, a célok eléréséhez használható eszközökről.  

5. Kommunikatív - kollaboratív tervezés: Kiindulópontja az a felismerés, hogy „ha az egyes 

cselekvéstervek az adott életvilágban megfelelően levezetett kommunikáció eredményeként 

konszenzussal születnek, akkor azok érvényessége megfelel az ott kialakult és elfogadott 

normáknak” (Faragó 2005: 129.) Ebben a felfogásban a tervek a majdani megvalósításban 

résztvevő szereplők közötti diskurzusok termékeként állíthatók elő. A Habermas szerint 

kívánatosnak tartott, kölcsönös megértésen és teljes körű konszenzuson alapuló kooperatív 

cselekvés a tervezés során sajnos nem járható út. Részint, mert a különböző közösségeken belüli 

konszenzusból kommunikáción keresztül közösségek közötti konszenzust kialakítani bonyolult, 

az alapvetően eltérő érdekek miatt gyakorta lehetetlen dolog. Részint, mert pl. a távollevő 

közösségi tagokat, vagy a jövő generációit meg sem tudjuk kérdezni. Illetve az sem biztos, hogy 

térségi fejlődéshez feltétlenül szükséges a teljes egyetértés, hiszen a változásokat sokszor épp az 

eltérő vélemények ütközése viszi előbbre. Valamint teljes egyetértésre innovatív terv 

készítésénél sem számíthatunk, az újat akarók rendszerint magukra maradnak. Így marad az 

összehangolt cselekvés alapját befolyásolással elérő, valamilyen hatalmi igényekből fakadó, 

sikerorientált stratégiai cselekvési modell. Ebben is a tervek nem előírások, inkább 

előremutatások. Az érintettek közös döntését és cselekvését feltételezi.  

6. Posztmodern pragmatikus eklektika: A posztmodern felfogástól eleve idegen a tervezés 

gondolata. Tudatos jövőalkotás azonban posztmodern körülmények között is van. A fő kérdés, 

hogy milyen lehetőség van az érdekellentétek, a nem összemérhető törekvések egymás mellett 

létezésének kezelésére. Egyik alaptétele, hogy a tradicionális hatalmi pólusok elveszítik vezető 

szerepüket és nem egyszerűen helyükbe lépnek mások, hanem új, folyamatosan változó 

struktúra jön létre. Az új hatalmi harc az információ feletti rendelkezésért, az új tudásért, a saját 

álláspont érvényesítésének lehetőségéért folyik. El kell fogadnunk az egymás mellett létező 

megközelítések sokaságát. A társadalmi igazságosságot a különbözőségekben rejlő energiák 

együttes érvényesítése biztosíthatja. A tervszerű, azaz tudatos, rendszerbe foglalt, a jövőbeni 

várakozásainkra reflektáló, másokkal egyeztetett cselekvéshez az emberek és csoportjaik 

klaszteresedésének mozgatóerőit kell megragadni. A társadalmi tervezés nem egy hierarchikus 

rendben, hanem autonóm csoportok hálóiban folyik, tervdokumentumok a különböző súlyú 

csomópontokban készülnek. A konszenzus nem érvényességi kritérium. Sokkal inkább az 

számít, hogy hogyan lehet a gondolatokat eladni, az érdekeket, azok érvényesítési módjait 

másokkal elfogadtatni, mindehhez jó partnereket találni. Megjelennek az esztetizálás, az érzelmi 

intuíció eszközei.  

 

A tervezéselméletek változása mögött egy, a közelmúltra és napjainkra jellemző paradigmaváltás is 

kirajzolódik. Míg korábban a tervezés során a jövőt a múltból, az eddig történtek elemzésével 

vezették le (a jövő olyan múlt, amely ezután fog megvalósulni), az új felfogásban a jövő 
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analitikusan nem levezethető, valamilyen koncepció mentén létre lehet hozni azt, ami eddig még 

nem létezett. Gyorsan változó korunkban a jövő stratégiája nem lehet a már kipróbált megoldások 

ismétlése, sem a tapasztalatokból valamilyen új rendezőelv alapján kialakított új eljárás, hanem 

valódi, eddig ismeretlen elemet tartalmazó innovációra van szükség. 

 

1/1. táblázat: Paradigmaváltás a tervezéselméletben 

 

Pozitivista (empirikus-analitikus) 

megközelítés 

Normatív (koncepcióvezérelt) 

megközelítés 

Abszolutista Relativista 

Materializmus Egzisztencializmus, strukturalizmus 

Objektív Szubjektív 

Objektív-szubjektív Igaz-hamis 

Fizikai-társadalmi Konkrét-absztrakt 

Igazolás (objektivitás) Érvényesség, legitimáció 

Empirista Racionalista 

Múlt- és jelen bázisú Jövőorientált 

Kauzalitás, „azért, mert” Teleológia, „azért, hogy” 

Morális univerzalizmus Kulturális differenciáltság 

Metanarráció „kis elbeszélések” sokasága 

Indukció Dedukció 

Analízis Szintézis 

Deskriptív Normatív 

Állandó környezet Konstituált „életvilág” 

Mérhető mennyiség Minőség, érték 

Meggyőzés, érvényesítés Kritika, érvelés 

Eszközracionalitás Gyakorlati, kommunikatív racionalitás 

Munka, teljesítmény Diskurzus, megértés 

Forrás: Faragó 2005. 

 

A változó tervezéselméleti alapokra társadalmi – gazdasági – politikai környezettől is függően 

különböző tervezési stílusok épültek. A terv szándéka szerint lehet a hatalomgyakorlás eszköze, a 

közösség vélt vagy valós érdekeinek szolgálója vagy éppen a kollektív jövőformálás technikája.  

A tervezéstörténet során beazonosítható tervezési stílusok időben egymást követve jelentek meg, de 

napjainkban egymás mellett, sőt egymással keveredve léteznek. A Faragó László (2005) alapján 

megkülönböztethető tervezési stílusok fő és alcsoportjai a tervezés és a tervező irányítási 

rendszerben betöltött szerepe, a hatalmi struktúrában elfoglalt helye és a hatalomgyakorlás módja 

alapján kerültek meghatározásra. A korábban összefoglalt (filozófiai hátterű) tervezési elméletekkel 

és az adott társadalmi – gazdasági - politikai berendezkedéssel összhangban, a gyakorlatban Faragó 

szerint az alábbi tervezési stílusokkal találkozhatunk: 

 

A. Modern közösségi tervezés: A terv a hatalomgyakorlás eszköze 

 

A modern tervezés a döntéshozás racionalizálhatóságára, a tények számbavételére és értékelésére 

épül. Képviselői értéksemlegességet hirdetnek. A hierarchikus, bürokratizált hatalmi rendszerben 

megvalósuló tervezés politikai döntést igénylő stratégiaalkotási és a szűkebben vett szakmai 

(funkcionális és végrehajtási) része elkülönül egymástól. Társadalmi részvételről nem beszélhetünk, 

az állampolgárok és gazdálkodók csak a végrehajtási fázisban találkoznak a tervekkel. A tervek 

legitimációját azok megvalósulása adja meg. 

Alcsoportjai: 
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a. Tervutasítás: A diktatórikus rendszerekben jellemző, de válsághelyzetben, rövid távon máshol 

is felbukkanhat. Egy szűk vezető rétegnek a társadalom egészének átalakítására irányuló 

parancsait, a kötelezően végrehajtandó célokat és feladatokat fogalmazza meg. A hatalom felé 

elkötelezett szakértők és hivatalnokok által készített terv kidolgozása és végrehajtása is 

központilag ellenőrzött és szankcionált. Kizárólag „top-down” szemlélet érvényesül, a 

magasabb szintű tervek kötelezőek az alacsonyabb szintek számára. A társadalom bevonása 

legfeljebb látszólagos, a központi akarat „népszerűségének” demonstrálását hivatott szolgálni. 

b. Korporatív tervezés: A tervezés ebben az esetben az előzőnél valamivel szélesebb körben 

működő, de még mindig kevés számú, a hatalom irányába elkötelezett, a meglévő struktúra 

fenntartásában érdekelt szervezetre korlátozott. Az, hogy ki vehet részt a tervezésben, fontos 

hatalmi kérdés. A tervkésztésben és a végrehajtásban is jelentős a bürokratizált szakértelem és 

az adminisztráció szerepe. A célok alakítása központi szinten történik, a résztvevők céljai, 

érdekei közül csak a központi célokkal egybeesők érvényesülhetnek közvetlenül, az ezektől 

eltérő célok tárgyalások, folyamatos hatalmi-politikai egyezségek által épülhetnek be. Saját 

területüket negatívan érintő kérdésekben vétójoggal is rendelkezhetnek a résztvevők.  

c. Politikai tervezés: Középpontjában közösségi célok és stratégiák kialakítása, a 

„politikakészítés” áll. Racionális eljárásrend és az előzőeknél kifinomultabb technikák („design 

school”, SWOT, portfólió-készítés, döntési folyamatok modellezése) jellemzik. Közvetett 

eszközökkel kívánják a társadalmi-gazdasági szereplőket befolyásolni, direkt beavatkozást csak 

kevés területen engednek meg. Ugyanakkor minden szint feladata a saját programalkotáson 

kívül mások cselekedeteinek indirekt befolyásolása. A tervezői bürokrácián kívül független 

szakemberek is készíthetnek terveket. Széleskörű politikai érdekegyeztetést feltételez. 

 

B. Pragmatista idealizmus: Tervezzünk közvetlenül az embereknek 
 

Szakít az uralkodó ideológiáktól való egyoldalú függőséggel, az állami, önkormányzati bürokrácián 

és partnereiken kívül mások is tervezhetnek, fontosnak tartja a polgárok véleményének 

megismerését. Ennyiben kétségkívül demokratikusabb, mint az előző módszerek. A szakmai 

tervezés és a célmeghatározás sem válik külön. A tervezőtől elvárják, hogy azonosuljon a megbízó 

érdekeivel és értékeivel, de ezek eltérőek lehetnek, feltárásuk a tervezés részét képező feladat. A 

közösségi részvétel azonban korlátozott, a legitimitás megerősítésére szorítkozik. A döntéshozás a 

politikusok és bürokraták kezében marad. 

Altípusai: 

a. Széles részvételen alapuló tervezés: A minden érintettet már a tervkészítés folyamatába is 

bevonni szándékozó módszer főként akkor kerül előtérbe, ha a végrehajtás decentralizált és így 

megvalósítók megnyerése a sikeres végrehajtás záloga. A tervezés középpontjában a 

tárgyalások folyamata, az érdekegyeztetések, a konfliktusok feltárása és felszámolása áll. A 

tervezési szakemberek nem a bürokrácia alkalmazottai, hanem független szakértők saját 

értékválasztással és eseti elkötelezettséggel. A központi hatóságok szerepe az 

információátadásra és technikai segítségre korlátozódik. A különböző szintű tervek bottom up 

módon integrálódhatnak. 

b. Akciótervezés: Az érintettek aktív szerepvállalását igénylő, gyors megvalósítást szolgáló, a 

problémára koncentrálva az ott és akkor lehetséges teendőket meghatározó tervezési módszer. 

Részproblémák megoldására szolgál, gyakran tervdokumentum sem készül. A tervező 

rendelkezik általános szakmai és pszichológiai ismeretekkel és keretfelhatalmazást kap a 

konkrét szerepvállalásra. Moderátora a problémamegoldásnak, tervkészítő és döntéshozó egy 

személyben. 

 

C. Posztmodern romantika: Alakítsuk együtt életünket 
 

A társadalmi élet szereplőit saját józan belátásuk szerint cselekedni hagyó, az egyensúlyt az 

egymásra kölcsönösen ható felek egymáshoz igazodásával biztosítani kívánó társadalmi 
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rendszerekben kibontakozó tervezési stílus. Elismeri az értékek és érdekek pluralitását. Nem 

szükségszerű elvárás az objektivitás vagy a racionalitás. A tervezés szövegértelmezés és történetek 

írása, a logikánál erősebb a retorika. Legitimációt az etikai megfelelőség ad. A tervezési – döntési – 

végrehajtási rendszerek integrálva jelennek meg. A döntéshozatalban a közvetlen részvétel kerül az 

előtérbe.  

Altípusok: 

a. Tranzaktív tervezés: A személyes tudást a cselekedetekre ható új ismeretekké, megváltozott 

szemléletté alakító, kölcsönös tanulási folyamat. Jól szolgálja a különböző csoportok közötti 

kommunikációs szakadék áthidalását, a partneri viszony létrehozását. A tervező maga is nyitott 

és tanulásra kész, saját tudásával, háttér-információkkal, kommunikációs technológiákkal segíti 

elő a tanulási folyamatot. 

b. Együttműködésre épülő tervezés: Az egyének és érdekcsoportjaik közötti folyamatos 

diskurzusra építő interaktív tervezési forma. A politika iránti bizalom megrendülése közben 

érték- és érdeksérelmek nélkül próbál egyezségre jutni. A tervezőket nem terheli a tervezésre 

ható érdekek és értékek meghatározásának súlya, azt a kommunikáció középpontba állításával 

tudják kiváltani. A felmérések, elemzések, racionális döntéshozatal helyébe társadalmi atlaszok, 

konszenzustáblák, interjúk, vitafórumok kerülnek.  

A fenti módszerekkel kapcsolatban Faragó néhány alkalmazási korlátra, ill. veszélyre is felhívta a 

figyelmet. Így a modern tervezés kétségkívül hiányossága a demokráciadeficit. Az akciótervezés és 

a posztmodern romantika tervezési stílusának alkalmazása esetén pedig előfordulhat, hogy nem a 

holnapnak, hanem a mának tervez, ami megkérdőjelezheti, hogy tervezésről van-e szó. Az 

együttműködésre épülő, kommunikatív tervezés során veszélyt jelent a kommunikáció torzulása, a 

konszenzus ingatagsága, a teljes konszenzus gyakorlati elérhetetlensége. 

Mindent összevetve, napjainkban a regionális tervezésben a jövőformálás leginkább alkalmas 

technikájának a kommunikatív (egyes részleteiben posztmodern elemekkel átszőtt) stratégiai 

tervezési megközelítés látszik. (Nem zárva ki, hogy a tervezés egyes fázisaiban, bizonyos 

részfeladatok elvégzése során, valamely más megközelítés is szerephez juthat.) 

 

A közösségi alapú kommunikatív stratégiai tervezés a helyi kezdeményezéseken alapuló 

térségfejlesztés során segít abban, hogy a tervet készítő közösség: 

1. tisztázza fejlődésének irányait, 

2. kiemelje az érdekeinek leginkább megfelelő prioritásokat, 

3. képes legyen erőforrásaival oly módon gazdálkodni, ami a közösségen belüli konfliktusokat 

minimalizálja és az egymással párhuzamosan futó törekvéseket összekapcsolva növeli a 

hatékonyságot, 

4. képes legyen a cselekvés menetének áttekinthető irányítására, 

5. képes legyen az állami és a magánvállalkozói forrásokat is becsatornázni, 

6. motiválni tudja a fejlesztésben résztvevőket és bevonja az érintetteket. 

A stratégiai tervezés során a fentiek mellett: 

7. kialakul egy átfogó információs rendszer, mely a megalapozott döntésekhez szükséges 

információk folyamatos biztosítására és a stratégia megvalósítása során bekövetkező 

változások folyamatos követésére egyaránt alkalmas, 

8. felszínre kerül a térségben rejlő kreativitás és újító szellem, 

9. hozzájárul a szemléletváltáshoz, az értékrendszer alakulásához, 

10. fejlődnek a résztvevők képességei és nő a térség iránti elkötelezettségük. 

A felsorolt kedvező hatások akkor érhetők el, ha a stratégiai terv valóban jövőbe tekintő, kreatív, 

rugalmas, kezdeményező, programozható, változásorientált és tartós sikerre törekvő (fenntartható). 

(Csath 1996) 

Nem véletlen tehát, hogy a támogatási rendszerek is alapkövetelményként támasztják a támogatásra 

aspirálókkal szemben a stratégiai terv elkészítését és bemutatását. 
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A tervezés posztmodern elemei érzékelhetővé válhatnak: 

1. a változatosság értékként való elismerésében, 

2. az elképzelések és törekvések egymás mellettiségének tiszteletében, ütköztetésük helyett az 

együttélés megoldásainak keresésében, 

3. az információgazdálkodás fontosságának felismerésében, 

4. a kultúra, mint alapkategória megjelenésében, 

5. az esztétika és az érzelmek szerepének felértékelődésében, 

6. a hálózatok és klaszterek jelentőségének hangsúlyozásában,  

7. a meggyőzés változatos technikáinak alkalmazásában. 

 

1.3 A kommunikatív decentralizált regionális stratégiai tervezés alapjai 

1.3.1 A stratégia értelmezése 

 

A „stratégia” kifejezés a hadászatból származik. Ott a győzelem elérésének tudományaként 

értelmezik: „… olyan előnyös helyzet elérése, amely – ha önmagában nem is eredményezi azt, hogy 

az ellenfél megadja magát – biztos győzelemhez vezet a csatamezőn” (Makridakis idézi Korompai 

1995) 

A stratégiai gondolkodás mindig valamilyen érdekekből, az azokra épülő határozott (változtatási) 

szándékokból indul ki és az adott környezeti (külső és belső) körülmények között megvalósítható 

célok kitűzését, a célok eléréséhez az érdekeknek leginkább megfelelő út kijelölését, majd a 

megvalósítást leginkább segítő, elérhető eszközök hozzárendelését foglalja magába.  

Az ugyancsak a hadászatból átvett nyolc alapelv jól érzékelteti a stratégiai gondolkodás lényegét. 

 

A katonai stratégia sikeres kialakításának nyolc alapelve (Hart 1957) 

 

1. "Végcéljaidat igazítsd az eszközeidhez!" : A célok reális megfogalmazása biztosítja azok 

elérhetőségét. A "realitást" a célok eléréséhez szükséges eszközök hozzáférhetősége szabja meg. 

2. "Célodat mindig tartsd észben!" : Adott cél többféle úton is elérhetõ, ezért egy kidolgozott terv 

célrendszerét nem szabad könnyedén változtatgatni. 

3. "Válaszd a legkevésbé várt utat!" : Képzeld magad az ellenség helyébe és azt válaszd, amire 

ellenségként a legkevésbé számítasz önmagadtól. 

4. "Használd ki a legkisebb erőfeszítés útját!" : Az ellenséget a leggyengébb pontján kell 

megtámadni, majd a siker nyújtotta lehetőségek kiaknázásával elérni a végső győzelmet. 

5. "Válassz alternatív célokat kínáló működési pályákat!" : Az egyidejűleg több cél elérésére való 

törekvést látva az ellenfél kénytelen lesz megosztani erejét. Így mód nyílik a harmadik alapelv 

alkalmazására a siker érdekében. 

6. "Biztosítsd a tervek és az intézkedések flexibilitását!”: A lehető legtöbb eshetőségre 

vonatkozóan elkészített tervekkel a cselekvési szabadság megőrizhető még a legkedvezőtlenebb 

forgatókönyv megvalósulása esetén is. 

7. "Ne csapj le akkor, amikor az ellenség számít rá!" : Semlegesíteni kell az ellenség ellenálló 

erejét a megfelelő időpont megválasztásával is. 

8. "Ne támadj ugyanott, ahol egyszer már elbuktál!" : Az ellenfél felkészülhet rá és a korábbi siker 

nagyobb önbizalmat is ad neki. 

 

A stratégiai tervezés a jövő építésének feltétele, a változtatás eszköze. Adott érdekeket tükröző 

elképzelések és elvek adott környezeti feltételek melletti, rendszerezett terv segítségével történő 

valóra váltására irányuló folyamatos tevékenység. Előnye, hogy változó környezeti feltételek 

mellett is alkalmazható. 

 

A stratégiai terv a célokat és várt eredményeket rögzítő eredményterv, az eredmények eléréséhez 
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vezető cselekvésterv, a megvalósításhoz szükséges eszközök biztosítására vonatkozó képességterv 

és a ráfordítások és hozamok elosztására, a részműveletek rendjére és ütemezésére vonatkozó 

gazdálkodási terv együtt. (Korompai 1995) (Vannak, akik az eredménytervet nem tekintik a 

stratégia részének.) 

 

A stratégiai tervezés során öt kérdésre kell választ adnunk. 

 

A stratégiai tervezés alapkérdései 

1. Kik vagyunk? 

2. Hol tartunk? 

3. Hova szeretnénk eljutni? 

4. Hogyan érhetjük el céljainkat? 

5. Honnan tudjuk, hogy elértük-e célunkat? 

 

1.3.2 A kommunikáció szerepe és feltételei 

 

A „kommunikatív” jelző a tervezés során megvalósuló folyamatos kommunikációra, a terv által 

érintett szereplők széles körű, egyenrangú, a tervezés egészére kiterjedő bevonására utal. A 

demokratizálódás termékeként azon a felismerésen alapul, mely szerint a megfelelően levezett 

kommunikációval készített terv megfelel az adott közegben kialakult normáknak.  

A kommunikáció szervezése során – Habermas kritériumaiból kiindulva – biztosítani kell, hogy 

minden érintett a saját akaratából vehessen részt a tervezés folyamatában, ne zavarja semmi a 

résztvevők beszéd- és cselekvőképességét, a dialógusban a szerepek felcserélhetők legyenek, a 

közmegegyezés érveken alapuljon és a terv által mondottakat minden érintett megértse és az abban 

foglaltakat saját szempontjai alapján fogadja el. A közös, minden résztvevő által értett nyelv 

használata ugyancsak követelmény.(Habermas 2001) 

 

1.3.3 A regionalitás értelmezése 
 

A regionális jelző hármas jelentést hordoz: mindenképp utal a terv valamely adott térséghez való 

kötődésére, de jelzi a terv mögötti érdekek területi szintjét és a terv általános, nem pusztán a területi 

rendszer elemeire irányuló fókuszát is.  

Kifejezi tehát egyrészről, hogy egy tágabb területi rendszer valamely részére vonatkozóan 

történik a fejlesztés és a tervezés. A tágabb terület lehet Európai Unió (kontinens) szintű vagy 

nemzeti, és ennek megfelelően a régió az Unión belüli nemzeti és interregionális, valamint a 

nemzetinél kisebb bármilyen területi egységre vonatkozó területi beavatkozás. Bár az Európa 

Unióban a régiók száma és határai rögzítettek, regionális tervezésről nem csak ezen régiók esetében 

beszélhetünk. A továbbiakban bemutatott tervezési és menedzsment technikák azoknál kisebb és 

nagyobb, azoktól eltérő területi egységekben egyaránt használhatók.  

Másrészről a regionális jelző arra is utal, hogy az adott terület fejlesztése nem kizárólagosan 

központi állami irányítással történik, hanem decentralizáltan, a térség szereplőinek részvételével, 

elsősorban a térség érdekei mentén. Szemben a területi tervezéssel, mely ugyan az adott térségre 

vonatkozhat, de a tágabb terület nézőpontjából és érdekei alapján, a régiót egy nagyobb rendszer 

részeként tekintve, általában központi megfontolások alapján tervezi a beavatkozást. 

Harmadsorban, a területi tervezéssel összehasonlítva különbség mutatkozik a terv 

hatókörében is. Míg az előbbi főként a területi rendszerre fókuszál, a regionális tervezésben a 

társadalom és gazdaság egésze megjelenik, attól válik területivé, hogy adott térséghez kötődik. 

(Hasonló értelmezésbeli különbséget tehetünk a területfejlesztés és a regionális fejlesztés között.) 
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1.3.4 A regionális tervezés szereplői 

 

A kommunikatív stratégiai tervezésben résztvevő szereplők jellemzően négy típusba sorolhatók: 

A politikusok – célokat határoznak meg és választanak a lehetséges alternatívákból. 

A tervezők – elemeznek, alternatívákat dolgoznak ki, animálják a tervezés műhelymunkáit. 

A végrehajtók – szervezik az információgyűjtést, a tervezés PR-ját, végrehajtanak, ellenőriznek. 

A véleményezők – változó intenzitással vesznek részt a tervezés teljes folyamatában, időnként 

kikérik a véleményüket. Saját tudásukkal, tapasztalataikkal, kritikus – általában a készítőkétől 

különböző – látásmódjukkal, akár az „ördög ügyvédjeként” is segítik a stratégia formálását, a helyi 

szükségleteknek való jobb megfelelését, megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának 

megerősítését. 

A tervezés regionális jellegéből adódóan a fenti szereplők zömében a régióban élnek és/vagy 

tevékenykednek. 

 

1.3.5 A közösségi tervezés  

 

A tervezésben a társadalmi részvétel legerősebb formája a közösségi tervezés, amikor is már a 

tervezési folyamat egészen korai szakaszába is bevonják az érintetteket. A közösségi tervezési 

megközelítéseknek a ’80-as, ’90-évek fordulójától kibontakozó posztmodern tervezési irányzatok 

adtak lendületet, vagyis az a szemlélet, hogy a tervező sokkal inkább a különböző tudásformák 

összehangolásáért felelős, mintsem a konkrét megoldások diktálásáért. 

A közösségi részvételen alapuló tervezést egyszerre értelmezhetjük a fejlesztés hatékony 

eszközeként és az adott fejlesztésen túlmutató, a közösség jövője szempontjából is jelentős értéket 

teremtő célként is. Még ha nem is vezet lényegesen eltérő eredményre a közösségi tervezés a 

hagyományos szakértői tervezéshez képest, a közösség bevonása, aktivizálása akkor is jelentős 

hosszú távú hasznot eredményez. A tervezés ún. „társadalmasításában” is sokkal nagyobb 

eredményt képes elérni, mint a hagyományos, tervváltozatok egyeztetésén alapuló módszer. A terv, 

és az annak nyomán megvalósuló fejlesztések társadalmi elfogadottsága is sokkal nagyobb. 

A közösségi tervezés módszerei a bevonás mértékétől függően változnak. Alapvető módszerei 

(1) facilitáció – a folyamat segítése, (2) készségfejlesztés – a szereplők képessé tétele az 

együttműködésre, (3) közösségi tervezési technikák, (4) „projekt-ciklus”-hoz igazodó tervezési 

folyamat. 

A közösségi tervezés feltételeként három fő tényezőt tudunk beazonosítani: 

(1) Motiváció. A közösségi tervezés valamennyi érintett fél részéről nagy erőfeszítést igénylő 

folyamat, s ehhez nemcsak a befektetett időt és energiát kell számításba venni, hanem azt a 

pszichés nyomást is, ami a problémákkal, az emberi gyengeségekkel és konfliktusokkal való 

őszinte szembenézéskor keletkezik. Mindez olyan nehézségeket jelent, amelynek leküzdéséhez 

minimum az egyik félnek erősen motiváltnak kell lennie. 

(2) Erőforrások – idő és pénz. A helyi érintett csoportok azonosítása, megszólítása, a konfliktusok 

kezelése, a konszenzus kialakítása nemcsak nagy erőfeszítést, de mindenekelőtt a szokásosnál 

nagyobb időráfordítást is igényel a tervezési folyamat gazdáitól. A tervezésre fordított, gyakran 

előre nem is pontosan kalkulálható, kellő mennyiségű idő azonban mindenképpen alapfeltétele 

a sikernek. 

(3) Tervezői készségek. Egy csoportos beszélgetés, vita, tervező műhelymunka levezetéséhez 

szaktudásra, speciális ismeretekre és készségekre van szükség. A nemzetközi szakirodalom 

bővelkedik azoknak az egyszerű közösségi tervezési technikák, animációs, facilitációs 

készségek leírásában, amelyek lehetővé teszik, hogy egy megbeszélés hatékonyan, az 

egybegyűltek előzetesen kinyilvánított elvárásainak megfelelően, demokratikusan (mindenkit 

egyformán érvényesülni hagyván, vagy akár szelíden kényszerítvén), s az eltervezett 

időkereteken belül maradva folyjék. 

(Sain 2010) 
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1.3.6 A közösségi regionális stratégiai tervezés menete 

 

A tervezés menete az öt megválaszolandó kérdésre adott válaszok megalkotásához igazodik. 

 

B. Kik vagyunk? (előkészítés – bevezető) 

Az előkészítő fázisban tisztázandó a tervezés indításának indokai, területi stratégia műfaja, időtávja, 

területi érvényessége, a tervezés során követni kívánt értékek, szempontok, az előzmények alapján 

megfogalmazott hipotézisek, a tervezésbe bevonandók köre, a bevonás módja, a terv 

kidolgozásának módszerei. Mindezek a stratégiai dokumentum bevezető részében olvashatóvá is 

válnak. 

 

C. Hol tartunk? (helyzetértékelés és pozícionálás) 

A helyzetértékelés során kirajzolódik a külső és a belső környezet. A stratégiai gondolkodásban a 

helyzetelemzés nem egy minden részletre kiterjedő leltár, hanem a stratégiai szempontból fontos 

területek és jellemzők kiemelése. Az elemzés módszerei között a statisztikai adatok feldolgozása és 

az egyedi felmérések eredményeinek kiértékelése egyaránt megjelenhet. 

A pozícionálás a helyzetértékelés során kapott eredmények kiértékelését, ezáltal a terület fejlettségi 

szintjének bemérését, erős és gyenge pontjai meghatározását szolgálja.  

 

D. Hova szeretnénk eljutni? (célkitűzés – jövőkép) 

A stratégia kimunkálásához szükséges a vázolt helyzetből, mint kiinduló állapotból a közösség 

értékrendjének és a realitásoknak megfelelő, a jövőben elérni kívánt állapot felvázolása. A jövőkép 

tehát egy olyan álom, vagy különös kívánság, ahová hosszú távon szeretne a térség eljutni. 

Megalkotásakor választ kell adni azokra a kérdésekre, melyek a térség jövőbeni képére, a maihoz 

képest megőrzött vagy megváltoztatott jellemzőkre kérdeznek rá.  

 

E. Hogyan érhetjük el céljainkat? (stratégiaalkotás: forgatókönyv kidolgozása, célhierarchia és 

hatáselemzés, operacionalizálás (jövőszervezés): feladatok, ütemezés, szervezeti háttér, 

erőforrásigény) 

A jelen jövőbe való kivetítése néhány, a fejlődést alapvetően meghatározó változó lehetséges 

változásainak előrejelzésével is megtehető, azaz ezekre építve felrajzolhatók a térségi fejlődés 

lehetséges forgatókönyvei. A forgatókönyvekből a további fejlesztési elképzeléseket determináló 

változat kiválasztásában az alapul vett változókban bekövetkező változások valószínűsége és a 

stratégiát alkotó közösség értékrendje játszik szerepet. 

 

F. Honnan tudjuk, hogy elértük-e céljainkat? (folyamatkövetés – indikátorok és monitoring 

rendszer kidolgozása, visszacsatolás) 

A területi tervek kidolgozásakor nem elég a célokat, a célokhoz vezető utakat ismerni, azt is tudni 

kell, hogy mikor lesznek az érintettek a területi folyamatok alakulásával elégedettek, honnan tudják 

meg, hogy a stratégia sikeres volt. A stratégia megvalósításának követése, a folyamat és annak 

eredményeinek értékelése a tervezésben résztvevők motiválása, a részfelelősök ellenőrzése, a 

közpénzek felhasználásának értékelése mellett az esetleges változtatások szükségességének 

érzékelése és az ebből adódó korrekciók elvégzése miatt is indokolt. 
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Forrás: Rechnitzer - Lados 2004:75 

 
 

Forrás: Faragó 2005: 225 

1/1.ábra: A regionális tervezés általános folyamatábrája kétféle értelmezésben 
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1.3.7 A regionális stratégiai tervezés módszerkészlete 

 

A tervezés során (1) kvantitatív, (2) kvalitatív elemzési módszereket, (3) kreatív és (4) 

kommunikációs részvételi technikákat egyaránt használunk. A legelső csoportba főként a 

statisztikai adatelemzések, a második csoportba az interjúzás, a kérdőívek nyitott kérdései, a 

forgatókönyvek készítése, a harmadikhoz a brainstorming, az utolsóhoz pedig a csoportmunkában 

végzett értékelés és az egyeztető fórumok szervezése sorolható. 

 

1/2. táblázat: A regionális tervezés eszköztára 

 

kvantitatív 

módszerek 

kvalitatív módszerek kreatív technikák kommunikációs, 
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kapcsolatok 

kimutatásának 

módszerei 

 idősorok 

elemzése 

 kvantitatív 

rangsorképzés 

 csoportosítási 

módszerek 

 portfólió-elemzés 

 potenciál-indexek 

számítása 

 komplex-mutatók 

meghatározása 

 területi indexek 

számítása 

 interjúzás 

 kérdőívezés 

 tartalomelemzés 

 SWOT-elemzés 

 PEST-elemzés 

 problémafa – 

célfa felállítása 

 forgatókönyvek 

készítése 

 folyamatábrák 

készítése 

 rendszerezett 

értékelőlapok 

 ördög-ügyvédje 

módszer 

 Fókusz-

meghatározás 

 miért-módszer 

 SCAMPER-

technika 

 brainstorming 

 Delphi módszer 

 Hatkalap-

módszer 

 Mandala-készítés 

 ötlet-mátrix 

 csoportmunka 

 egyeztető fórum 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

1.4 Regionális tervezés és programozás az Európai Unióban  
 

1.4.1 A regionális tervezés helye az EU politikákban 

 

Az Európai Unió politikái között kiemelt helyet foglal el a kohéziós vagy regionális politika. Az 

tagországok alapvető közös célkitűzése a különbségek csökkentése. Globális versenyképességük 

növekedését az unión belüli különbségek csökkenésén és az erőforrások hatékonyabb hasznosításán 

keresztül látják elérhetőnek. A kohézió értelmezésében a területi dimenzió hangsúlyos, sőt 

jelentősége folyamatosan növekszik. A kohéziós politika területi alapját a régiók (egyre inkább a 

városok régiói) képezik, ami által a regionális politika a gazdaságpolitikába integrálódik. A régiókra 

kidolgozott tervek így nem pusztán a területi politika, hanem az annál szélesebb hatókörű 

gazdaságpolitika meghatározó, a közös fejlesztési források felhasználását megalapozó eszközei.  

A kohéziós / regionális politika uniós, a közös politika megvalósítását, a célokhoz eszközként 

rendelt pénzalapok felhasználását átható alapelvei között szerepel a programozás. Eszerint az uniós 
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forrásokból nem közvetlenül projekteket, hanem a projektek számára keretet adó, többéves nemzeti 

programokat támogatnak. A programok tervezése és megvalósítása során is érvényesíteni kell a 

többi alapelvet is. 

 

Az EU regionális politikájának alapelvei 

 

A tagok az EU strukturális politikáját öt alapelvre építették fel:  

a) Koncentráció elve: a támogatásokat kevés célra, kevés csatornán át kell eljuttatni az arra 

jogosultaknak. 

b) Programozás elve: a nemzeti fejlesztési stratégiákban rögzíteni kell a programokat, csak annak 

a keretein belül születő projektek finanszírozhatóak. 

c) Partnerség elve: a különféle, a regionális fejlődésben, fejlesztésben érintett szereplők 

együttműködése a hatékony fejlesztések érdekében.  

d) Addicionalitás elve: a fejlesztési projektek finanszírozását csak részben (különböző, előre 

meghatározott %-ban) biztosítja az EU a különböző alapokból, a fennmaradó összeget, az ún. 

önrészt a térségnek (esetleg állami segítségből) kell hozzátennie.  

e) Szubszidiaritás elve: a fejlesztési célú döntéseket és a végrehajtást arra a területi szintre kell 

helyezni, ahol a probléma jelentkezett, ill. ahol az a leghatékonyabban megoldható, ahol a 

megoldáshoz a legtöbb információ áll rendelkezésre. 

Ezek a legújabb programozási ciklusban további két általános elvárással egészültek ki: 

f) Eredményközpontúság elve: a célok irányába látható elmozdulást kell elérni, amit biztosítanak 

a megválasztott indikátorok, a folyamatok egyszerűsítése, az eredményességi feltételek 

rögzítése. 

g) Területalapúság elve: a projektek illeszkedjenek az adott térség szükségleteihez, az ugyanabban 

a térségben megvalósított fejlesztések kapcsolódjanak egymáshoz. 

 

A programozás során a tagállamok, ill. régiók megfogalmazzák fejlesztési elképzeléseiket, 

összeállítják a támogatásra jogosult térségek fejlesztési terveit az EU közös célkitűzéseinek 

(Common Strategic Framework) és a nemzeti fejlesztési koncepciók (Nemzeti Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció 2020 = OFK + OTK) figyelembe vételével. A közigazgatási 

szereplőkön túl az érintett térségek társadalmi és gazdasági szereplőinek részvételével végzett 

tervezési folyamat eredményeként születik meg a nemzeti kormányzat és az EU közös fejlesztési 

elképzeléseit tartalmazó Fejlesztési és Beruházási Partnerségi Szerződés (Development and 

Investment Partnership Contract) (2014 előtt Nemzeti Stratégiai Referencia-keret).  

 

A programalkotás és a regionális tervezés egymáshoz kapcsolódó menete az Európai Unióban 

 

 A strukturális alapok költségvetéséről és felhasználásuk szabályairól a Bizottság által 

készített javaslat alapján közösen dönt a Tanács és az Európai Parlament. 

 A Bizottság és az uniós tagállamok közötti konzultációs folyamat során kikristályosodik 

kohéziós politika alapelveit és prioritásait összefoglaló „A Közösség stratégiai iránymutatásai a 

kohézióról” című dokumentum. A nemzeti és regionális hatóságok ennek segítségével alakítják 

programjaikat, olyan módon, hogy azok megfeleljenek az elfogadott, az egész EU-ra vonatkozó 

prioritásoknak. 

 Minden ország megalkotja a maga nemzeti stratégiai keretrendszerét, amelyet a stratégiai 

iránymutatások elfogadása utáni öt hónapon belül kell elküldeni a Bizottságnak, Ez a 

dokumentum felvázolja az ország stratégiáját, és javaslatot tesz több operatív programra. A 

Bizottságnak ezután három hónapja van arra, hogy észrevételeket fűzzön a keretrendszerhez, és 

további információkat kérjen. 

 A Bizottság jóváhagyja a nemzeti stratégiai keretrendszert, valamint az egyes operatív 

programokat. Az operatív programok bemutatják az ország és/vagy régiók prioritásait. Az 

operatív programok kialakításában és irányításában munkavállalók, munkáltatók és civil 
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társadalmi testületek egyaránt részt vehetnek. (A 2007-től 2013-ig tartó időszakra 455 operatív 

programot fogadtak el.) 

 Az operatív programokat a tagállamok és régióik hajtják végre. Ez több ezer projekt 

kiválasztását, nyomon követését és értékelését jelenti. Ezt a munkát az egyes országok és/vagy 

régiók „irányító hatóságai” végzik. 

 A Bizottság kötelezettségvállalást tesz a támogatással kapcsolatban (engedélyezi az 

országok számára, hogy megkezdjék a forrásoknak a program céljaira való felhasználását). 

 A Bizottság kifizeti az egyes országoknak az igazolt költségeket. 

 A Bizottság – az érintett országgal együtt – nyomon követi az egyes operatív programokat. 

 A 2007 és 2013 közötti programozási időszakban a Bizottság és a tagállamok egyaránt 

benyújtanak stratégiai jelentéseket  
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/index_hu.cfm (2013) 

 

A regionális tervezés – a regionális politika részeként – a fenti programozási folyamatba épül be. A 

programozás előkészítéseként készülnek a regionális koncepciók, a programozáson belül a 

regionális programok határokon átnyúló és valamennyi NUTS és LAU szinten. A tervek egymásra 

épülése, a tagállami tervekhez kapcsolódása a nemzeti tervezési folyamatban dől el, uniós szintű 

tervezési szabályozás (egyelőre?) nem létezik.  

 

 
Forrás: Faragó 2005: 227 

1/2. ábra Decentralizált tervezési és fejlesztési modell 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/index_hu.cfm
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1.4.2 Projekt ciklus menedzsment az európai regionális programozásban 

 

Az OECD Fejlesztéstámogatási Bizottsága által az 1980-as évek végén, a fejlesztések 

eredményességének növelése érdekében kifejlesztett Projekt ciklus menedzsmentet (Project Cycle 

Management – PCM) az Európai Bizottság az 1990-es évek elején vezette be a regionális 

politikában. A bevezetés fő indoka az volt, hogy a korábbi időszak fejlesztési eredményeinek 

értékelései rámutattak arra, hogy a fejlesztés gyenge teljesítménnyel működik, és számos ehhez 

kapcsolódó okot is megneveztek: 

 
1/3. táblázat: A projekt-ciklus menedzsment szükségességének okai 

 

Negatív tapasztalatok: 

 Tisztázatlan stratégiai keret 

 Gyenge helyzetelemzés 

 Tevékenység-orientált tervezés és 

megvalósítás 

 Nem ellenőrizhető eredmények 

 Folyósítási kényszer 

 Rövid távú szemlélet 

 Inkoherens projektdokumentumok 

 Közös szemléletmód hiánya 

 Kínálat-vezérelt projektek 

Elvárt jellemzők: 

 Egyértelműen meghatározott 

megközelítés 

 Fejlett helyzetelemzés 

 Cél-orientált tervezés és 

megvalósítás 

 Mérhető eredmények 

 Nagyobb hangsúly a 

minőségen 

  Összpontosítás a 
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 Egységesített formátumok 

 A célok és az elérésükhöz 

szükséges folyamat együttes 

kezelése 

 Kereslet-vezérelt megoldások 

Forrás: Bloom–Hulsker–G. Fekete 2001 

 

A fenti elvárások nyomán alakították ki a fejlesztéseknek azt a tervezést és megvalósítást átfogó 

rendszerét, mely a projektek életciklusát követi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: CEC (PCM Handbook) 2002: 3 

1/3. ábra : A projekt-ciklus 
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22 

 

 

Az általános projekt-ciklus hat szakaszból áll: programozás, identifikáció, kidolgozás, 

finanszírozás, megvalósítás és értékelés. Az egyes szakaszok részletes tartalma intézményenként 

eltérő, az eljárások különbözőségeinek függvényében. Van azonban három olyan közös pont a 

ciklusban, amely minden intézménynél azonos: 

 A ciklus meghatározza a legfontosabb döntéseket, az információs követelményeket és a 

felelősségi köröket, minden egyes szakaszra vonatkozóan. 

 A cikluson belüli szakaszok progresszívek, azaz 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 projekt ciklus kiinduló és egyben záró fázisa a programozás. Ennek keretében kerül sor az 

országos és ágazati szintű elemzésekre az olyan problémák, korlátok és lehetőségek feltárása 

céljából, amelyek fejlesztési együttműködés tárgyát képezhetik. Ide tartoznak a társadalmi-

gazdasági mutatók, valamint az országos prioritások és az adományozók (donorok) prioritásainak 

áttekintése. A cél a fejlesztési együttműködés általános céljainak és ágazati prioritásainak 

meghatározása és egyeztetése, ezáltal egy olyan releváns és megvalósítható keretprogram 

kialakítása, amelyen belül projekteket lehet kijelölni és előkészíteni. Minden egyes ilyen prioritás 

kapcsán olyan stratégiák kerülnek kidolgozásra, amelyek figyelembe veszik a múltbeli 

tapasztalatok, a ciklus utolsó fázisában elvégzett értékelés alapján levont tanulságokat. 

A ciklus nem csupán áttekinthetővé teszi az egész folyamatot, de olyan struktúrát kínál, amely 

biztosítja az érdekcsoportok véleményének kikérését és a releváns információk rendelkezésre 

állását. Így kellően megalapozott döntéseket lehet hozni a program futamidejének kulcsfontosságú 

szakaszaiban. A PCM magában foglalja a támogatások kezelésnek alapelveit, elemzési eszközeit és 

technikáit is.  

A PCM alkalmazásával biztosítható: 

A. a relevancia: a projektek megfeleljenek az egyeztetett stratégiának és a kedvezményezettek 

valós igényeinek, nevezetesen: 

– a projektek kapcsolódnak a szektorális, nemzeti és közösségi célkitűzésekhez; 

– a kedvezményezettek már a kezdeti szakaszoktól részt vesznek a tervezési folyamatban; 

– alapos problémaelemzés; 

– a célokat világosan meghatározzák a célcsoportok számára kínált előnyök formájában. 

B. a megvalósíthatóság: a célokat reálisan teljesíteni lehet a működési környezet korlátai között és 

a végrehajtó intézmények kapacitása mellett, nevezetesen: 

– a célkitűzések logikusak és mérhetőek; 

– számba veszik a kockázatokat és feltételezéseket, valamint a végrehajtó intézmények 

kapacitását; 

– a monitoring a releváns célokra koncentrál. 

C. a fenntarthatóság:  

– a fenntarthatóságot befolyásoló tényezőkkel a projekttervezés részeként foglalkoznak; 

– az értékelések eredményeit felhasználják és figyelembe veszik a jövőbeni projektek 

tervezése során. 

A PCM további erőssége az, hogy a dokumentumokat egységes forma szerint strukturálja, minden 

releváns kérdés kapcsán, beleértve a kiindulási feltételezéseket is. Ezeket a kérdéseket a projekt-

ciklus minden egyes szakaszában felülvizsgálják, módosítják, amennyiben szükséges, és 

továbbviszik a következő szakaszba. Ez a rendszer egyértelművé és áttekinthetővé teszi a projekt 

koncepcióját és kontextusát, amelyben működik, és ezáltal jobb értékelést és monitoringot tesz 

lehetővé. 
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2. ábra: PCM alapelvek 

 Projekt-ciklus szakaszok – strukturált és megalapozott döntéshozatal 

 Részvétel biztosítása – érdekcsoportok bevonása a döntéshozatalba 

 Logikai keretmátrix – átfogó és konzisztens elemzés 

 Fenntarthatóság – előnyök folyamatosságát biztosító mechanizmusok 

 Integrált megközelítés – vertikális integráció és egységes dokumentáció 

 

A PCM alapelvei és technikái tehát a regionális programok tervezésének és megvalósításának 

egész folyamatát végig kísérik. 

1.4.3 A regionális tervek készítésére vonatkozó előírások, ajánlott módszertanok 

 

A kidolgozandó területi tervek tartalma és formája is országonként eltérő. Az Európai Unión belül 

azonban kialakult egy egységes, a tagállamok számára ajánlásokat, közös alapelveket tartalmazó 

módszertan, melyet az Európai Területi Tervezési Chartában foglaltak össze. (TTCH 1988) 

Emellett a közös területi politika megvalósulását segítő támogatási rendszerben a források 

elosztásának alátámasztására készülő tervek készítését, a regionális programozás folyamatát 

szabályozzák a programozási ciklusokat követő európai uniós jogszabályok és segítik módszertani 

útmutatók. 

 

Magyarországon külön beszélünk területfejlesztési és térszerkezeti (területrendezési) tervről. Míg a 

területfejlesztési terv a teret alakító gazdasági-társadalmi célkitűzéseket és intézkedéseket fogalmaz 

meg, az utóbbi műszaki-fizikai terv és meghatározza azokat a területi felhasználási módokat és 

szabályokat, melyek alapján – a stratégiában megfogalmazott környezeti miliő – a terek és azok 

objektumai kialakíthatók. A területrendezési terv tehát a fejlesztési tervek térbeli megjelenítését 

szolgálja. 

Hazai jogszabályok: 

 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 

területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 

egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 

 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, 

valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 

 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben 

megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról az 

elfogadott tervek papíron és elektronikus úton a a VÁTI Kht. által működtetett Dokumentációs 

Központnak történő megküldését elrendelő 5/2000 (II. 11.) FVM rendelet helyébe lépve a 

Dokumentációs Központ üzemeltetőjeként a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, 

Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a VÁTI 

jogutódját) jelölte ki és részletesen szabályozta a tervek megküldésének, feldolgozásának, 

elérhetővé tételének módját. 

1.5 A regionális tervek típusai 

1.5.1 A regionális tervek alaptípusai 

A területi tervek funkciója szerint allokatív, innovatív és radikális tervekről beszélhetünk (Tóth 

2008, Faragó 1997): 

(1) Az allokatív (funkcionális) terv a korlátozottan rendelkezésre álló forrásoknak az egymással 

versengők közötti elosztását szolgálja. A tervezés ebben az esetben az optimális, társadalmi 

békét szolgáló megoldásra törekszik. Kritikus pontja a döntéshozatal. Feltételezi, hogy a 

képviseleti demokráciában a döntéshozók a „közjót" képviselik. A tervezői képességek közül a 

racionalitást, a logikát, a tárgyi tudást emeli ki. Mennyiségi szemlélet jellemzi.  
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(2) Az innovatív (fejlesztésorientált) terv esetén a célok is a tervezés során formálódnak. Az 

elfogadott narratívákon belül ez a tervtípus az újszerű megoldások keresésére törekszik. A 

döntéshozatalban a politikus mellett jelentős szerepet vállal a tervező, ugyanis ebben a 

tervtípusban nem annyira az apparátusok bürokratikus ismeretei a fontosak, hanem sokkal 

inkább a vállalkozói képességek és az innovációkra való fogékonyság. Minőségi személet 

mellett a cselekvés-orientációs személet jellemzi, azaz a célok és megvalósításuk 

elválaszthatatlan egységet alkotnak. Az elvárt tervezői képességek az intuíció, az új iránti 

fogékonyság. 

(3) A radikális terv a fennálló struktúrával szemben, új tudásra építve kezdeményez alapvető 

változásokat – új fejlődési spirál indítására törekszik. Teszi ezt annak okán, mert tapasztalati 

tényként kezeli, hogy mély (strukturális) válságból nem lehet visszatérni az azt megelőző 

állapotba, hanem alapvető (radikális) változtatásokra van szükség. Ennek alapján az elvárt 

tervezői képességek ebben az esetben az elhivatottság, meggyőzőképesség. A radikális tervezés 

igényli a tervkészítés, a döntéshozatal és végrehajtás fúzióját. Ideális esetben a radikális tervezés 

független az uralkodó struktúra döntéshozási mechanizmusától. A tervező (sok esetben team) 

egyben programalkotó és végrehajtó is, maga szerzi és használja fel a forrásokat és törekszik 

saját hatalma kiterjesztésére és befolyásának növelésére. A tervező a hivatalos (állami) szférán 

kívül működik.  

 
1/3. táblázat: A tervezés alaptípusainak jellemzői 

 
szempont allokatív innovatív radikális 

alapcél fenntartás evolúciós fejlődés strukturális átalakulás 

prioritás / feladat egyensúly 

fenntartása 

problémamegoldás, 

fejlesztés 
alapvető változtatás 

szemlélet „objektív” 

mennyiségi 
minőségi, normatív 

tagadás, másság, 

újszerűség 

döntéshozó politikus politikus és a tervező a cselekvő tervező 

a tervező legfontosabb 

képessége 

racionalitás, logika, 

tárgyi tudás 

intuíció, új iránti 

fogékonyság 

elhivatottság, 

meggyőzőképesség 

a tervező befolyása / 

felelőssége 
„csak” szakmai  politikai is mindenre kiterjedő 

tervezéselméleti alap funkcionális, átfogó 

racionális 

stratégiai, 

inkrementalista 

stratégiai, pragmatista 

eklektika 

Forrás: Faragó 2005: 163. 

1.5.2 A regionális tervek területi szintjük szerint 

A különböző területi szinteken más stratégai célkitűzések születhetnek meg, ebből következik, hogy 

az érintettek és a célkitűzések is változhatnak. 

A következő szinteket különbözetjük meg:  

• országok közössége 

• makrorégiós 

• országos / nemzeti 

• interregionális 

• regionális 

• helyi 

• (kis)térségi 

• települési 

A tervezésben érintettek köre és a stratégia céljai is az egyes szinteken különböznek. 
 

1/4. táblázat: A tervezésben érintettek és a stratégiai célok a különféle területi szinteken 
 

területi szint érintettek stratégiai célok 

országok közössége tervezést folytató apparátus, 

országok képviselői, 

területi kohézió javítása, a különféle 

fejlesztési célok térségi összefüggéseinek 
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különféle szakmai és 

érdekközösségek, területi 

szintek képviselői, 

tanácsadók, értékelők 

érvényesítése, egységes tér megteremtése 

makrorégió különféle országos 

szervezetek, területi, helyi 

önkormányzatok, 

együttműködést 

kezdeményező intézmények 

országok és azok régiói által alkotott 

nagytérség belső kapcsolatainak erősítése, a 

közösen meghatározott gyengeségek 

hatásainak csökkentése, az együttműködés új 

dimenzióinak kialakítása 

ország tervezést és fejlesztést 

folytató országos 

(központi), regionális, 

térségi apparátusok, a 

térségek (régió, kiemelt 

fejlesztési térség) fejlesztési 

szereplői (gazdaság, 

önkormányzat), társadalmi 

aktorok (civil szervezetek, 

érdekképviseletek) 

modernizáció gyorsítása, területi 

különbségek csökkentése, a területi 

adottságok aktivizálása, a fejlesztés 

intézményrendszerének hatékony 

működtetése 

interrégió területi és helyi 

önkormányzatok, 

kapcsolattal rendelkező 

intézmények, civil 

közösségek 

az országok érintkező régiói (térségei) 

kapcsolatának javítása, a közös adottságok 

hasznosítása, az együttműködések formáinak 

kidolgozása 

régió területi és helyi 

önkormányzatok, térségi 

fejlesztési szervezetek, 

gazdasági szereplők, civil 

szervezetek 

a régió adottságainak aktivizálása, a régió 

versenyképességének növelése, a belső 

kohézió erősítése, a fejlesztés kereteinek 

megteremtése 

térség helyi önkormányzatok, azok 

intézményei, gazdasági 

szereplők, civil szervezetek 

a térségi adottságok aktivizálása, a belső és 

külső kapcsolati rendszer fejlesztése 

település gazdasági szervezetek, 

különféle helyben működő 

intézmények, civil 

szervezetek, háztartások 

a gazdasági bázis fejlesztése, az életminőség 

növelése, a közszolgáltatások 

hatékonyságának javítása 

Forrás: Rechnitzer Smahó 2011. 142., 146. 

1.5.3 A regionális tervek jellegük és hierarchia szintjük szerint 

Hierarchia szerint a sor legtetején áll a fejlesztési koncepció, amely: átfogó távlati fejlesztést 

megalapozó és befolyásoló tervdokumentum. Meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési 

céljait, meghatározza továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, 

információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és területi fejlesztés szereplői 

számára.  

A fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó stratégiai programban történik maguknak a céloknak a 

pontosítása, elemeinek a meghatározása, illetve mindezekre vonatkozó értékelési, finanszírozási és 

végrehajtási, szervezeti formák körvonalainak a meghatározása. Az operatív program tartalmazza a 

feladatokat, azok ütemezését, a végrehajtásért felelősöket, a megvalósítás forráseloszlását, a 

végrehajtás módját, annak ellenőrzését. A hierarchia legalján az konkrét beavatkozásokat 

megfogalmazó, a projektek megvalósításához keretet  adó akcióterv található. 

(A fejlesztési (stratégiai) tervekben megfogalmazottakra épülnek a fizikai környezet alakítását 

szabályozó rendezési (fizikai) tervek. A fejlesztési és rendezési tervek különválása, ill. egymáshoz 

kapcsolódása országonként eltérő. (A továbbiakban a területi fejlesztési / stratégiai tervek 

kidolgozását tárgyaljuk.) 
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1.5.4 A regionális tervek időhorizontjuk szerint 

A tervek időhorizontjának mindig a tervezendő folyamat jellegéhez kell igazodnia. Jó tanács lehet 

ezzel kapcsolatban, hogy általában a múltba olyan messze kell visszatekinteni, amilyen távlatokban 

előre szeretnénk gondolkodni.  

Az időhorizont alapján a tervdokumentumok készülhetnek: 

 Nagy távlatra (15-30 év): erre az időhorizontra nem készíthetők tervek, csak jövőképek es 

forgatókönyvek. 

 Hosszú távra (8-15 év): ezek a fejlődés főbb tendenciaival, a fejlődés főbb irányaival 

foglalkoznak. Jelentős feladatuk van a fejlesztési irányok összehangolásában. Felvázolják a 

szükséges és lehetséges teendőket. Speciális, hosszú távú feladatokhoz részletesebb 

programot is adhat, de nem ad konkrét mértékeket. Ezekben kell meghatározniuk a főbb 

strukturális változásokat. Ez a fejlesztési koncepciók, stratégiai programok tipikus 

időhorizontja. 

 Közép távra (3-7 év): a fejlesztés főbb aranyait, a mértékeket határozza meg. Ez nem 

egyszerűen a hosszú tavú tervek időaranyos bontása. Szubjektív véleményem szerint a 

tervezhetőség szempontjából ez a legfontosabb időhorizont. Az előrelátás hibahatárai meg 

elfogadhatók, és a cselekvéseink hátasai mar kézzelfoghatóan jelentkezhetnek. A 

fejlesztési/operatív programok tipikus időhorizontja. 

 Rövid távra (par hónaptól 3 évig): konkrét intézkedéseket, teendőket fogalmaz meg. Konkrét 

cselekvési program a szükséges eszközökkel, a végrehajtásért felelősök megnevezésével stb. 

A döntési szabadságfok kicsi, múltbeli döntéseink eredményeinek vagy éppen 

eredménytelenségének, következményeinek hátasa erősebb. 

 

hosszú táv 

 

 

 

középtáv 

 

 

 

 

rövidtáv 

  

 

 

1/3. ábra: A területi tervek rendszere 

Forrás: szerkesztette G.Fekete Éva 

 

Feladatok: 

Határozzuk meg a kiadott tervdokumentumok 

1.  tervezési stílusát 

2. alaptípusát 

3. jellegét 

4. időhorizontját. 

 (1.MELLÉKLET) 

 

területi koncepció 

stratégiai programok 

operatív programok 

rendezési terv 

akcióterv 

projektterv 
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Ellenőrző kérdések: 

1. Hogyan változott a területi fejlesztés és tervezés lehetőségeiről, módjáról alkotott felfogás az 

idők során? 

2. Mi a különbség a területi és a regionális tervezés között? 

3. Melyen tervezéselméletek áll(hat)nak napjaink regionális terveinek kidolgozása mögött? 

4. Mi jellemzi a regionális közösségi alapú kommunikatív stratégiai tervezést? 

5. Milyen fázisokra osztható a KKS regionális tervezés? 

6. Hogyan történik az Európai Unióban a regionális tervezés? 

7. Milyen előnyökkel jár a regionális programozásban a PCM alkalmazása? 

8. Milyen szempontok szerint és hogyan osztályozhatjuk a regionális terveket? 

 

Ajánlott olvasmányok: 

 

Faragó László (2005): A jövőalkotás társadalomtechnikája. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – 

Pécs.  

Kocziszky György (2008): Területfejlesztés módszertana. Miskolci Egyetem Miskolc 

Korompai Attila (1995): Regionális stratégiák jövőkutatási megalapozása, Az ELTE Regionális 

Földrajzi Tanszék kiadványsorozata Budapest 

Rechnitzer János – Smahó Melinda (2011): Területi politika. Budapest, Akadémiai Kiadó. 

Sain Mátyás (szerk.) (2010): Segédlet a közösségi tervezéshez. Területfejlesztési Füzetek 1. 

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi 

Szakállamtitkársága – VÁTI Budapest 

Waterhout, B. (2008): The institutionalisation of European spatial planning. Delft University Press, 

Amsterdam 
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2 A regionális stratégia megalapozása 
 

2.1 A regionális tervezés előkészítése és indítása (1) 

 

Mielőtt hozzákezdenénk a stratégiai tervezés klasszikus kérdéseire adandó válaszok kereséséhez, 

tisztáznunk kell, hogy “milyen érdekeket szolgálunk”, azaz milyen céllal, kiknek készítjük a 

stratégiát. E tisztázandó kérdéssorba beletartozik a stratégia területi kereteinek, az érintett emberek 

körének meghatározása, valamint az adott népességre, annak változásokhoz való viszonyulására 

jellemző kulturális értékek tudatosítása. Egy térségen belül is sokféle érdek létezhet. 

Körbehatárolható érdeke van pl. a kisvállalkozóknak, a térségbe betelepülni kívánó multinacionális 

cégeknek, a központi kormányzatnak, az iskolás gyerekeknek, a gyurgyalagokért aggódó 

természetvédőknek, az etnikai kisebbségeknek stb. 

A felülről kezdeményezett stratégiák jellemzően valamely szűkebb csoport érdekeit, vagy egy adott 

probléma megoldását helyezik előtérbe, a helyi kezdeményezéseken alapuló közösségi stratégiák 

viszont általában a helyben élő népesség legszélesebben értelmezhető érdekeire épülnek.  

A regionális stratégiák a stratégia érintettjeiből és szakértőkből álló munkacsoportban 

dolgozhatók ki a legsikeresebben. Az érintettek aktív részvétele a tervezésben a későbbi sikeres 

megvalósítás feltétele, a szakértők szerepe a véleményeket, ötleteket felszínre hozó módszerek 

szakszerű alkalmazásában, az általános, ill. más térségekben tapasztalt megoldások átadásában, a 

“kívülről jött ember” szemével észrevehető értékek, ill. problémák feltárásában és a tervezés 

dokumentációjának szakszerű összeállításában van. A tervezés menetében az inkább a helyi 

munkacsoport által, ill. az inkább a szakértők által végzendő egyes munkarészek elkülöníthetők 

egymástól. Így beszélhetünk: 

a. csoportmunkáról, amikor a helyi munkacsoport tagjainak bevonásával kerül sor a stratégia 

alapkérdéseinek felvázolására, ill. eldöntésére - főszereplők: politikusok, 

b. terepmunkáról, amikor a helyi munkacsoport és a külső szakértők a szélesebb közvélemény és 

az adottságok mélyebb megismerése érdekében, valamilyen munkamegosztásban a térségben 

élőkkel közvetlen kapcsolatot alakítanak ki - főszereplők: végrehajtók, 

c. szakértői munkáról, amikor a külső szakértők szakmai ismereteik bázisán készítenek 

elemzéseket és dolgoznak ki javaslatokat - főszereplők: tervezők. 

Az egyes munkafázisok a stratégia készítése során váltják egymást. 

Bár a stratégiai tervezés egy vég nélküli folyamat, a részvevők közötti kommunikáció és a 

prioritások érvényesíthetősége érdekében időről-időre készülnek a tervezés egy adott időszakában 

keletkezett eredményeket írásban rögzítő tervdokumentumok. Az írott tervet a térség valamely 

kompetens döntéshozó szerve fogadja el és ugyancsak ez a szerv jogosult annak megváltoztatására 

is. A magyar Területfejlesztési Törvénynek megfelelően a kistérségek fejlesztési koncepciói 

esetében az önkormányzatok kistérségi fejlesztő társulásai rendelkeznek ezzel a törvény által 

megerősített jogosítvánnyal. A tervek szakmai színvonalának garantálása, a nagyobb térségi 

tervekbe való beépíthetősége érdekében a Kormányhatározat előírja a területfejlesztési koncepciók 

és programok néhány kötelező tartalmi és formai elemét.  

 

2.1.1 A tervezési munkacsoport 

 

Az előzőekben már többször hangsúlyoztuk, hogy mennyire fontos a helyi szereplők bevonása a 

tervezés folyamatába. Az azonban mindig problémát jelent, hogy személy szerint kiket vonjunk be 

és tőlük mit várhatunk el. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a stratégia formálása során együtt 

kell működnie a térségben tevékenykedő ún. “kulcsembereknek”. A tapasztalatok szerint az 

alábbiak alapján tekinthetünk valakit kulcsembernek: 
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1. választott vagy kinevezett gazdasági, önkormányzati, civil szervezeti vezetők, 

2. nagy tekintéllyel rendelkező emberek (most nincs vezető beosztásban, de korábban lehet, 

hogy abban volt, nagy tudású, nagy tapasztalattal rendelkező szakember, köztiszteletben álló 

vállalkozó), 

3. informális döntéshozók, döntéselőkésztők (háttérben maradó, de a döntéshozókat 

befolyásoló, számukra a döntéseket előkészítő személyek), 

4. kiemelkedő társadalmi aktivitású emberek (társadalmi szervezetek aktivistái, sok emberrel 

kapcsolatot tartó közösségi “motorok”) 

5. külső összekötő (kifelé kapcsolatokkal rendelkező, a térségen kívüli, feltehetően a térség 

számára hasznos tapasztalatokkal bíró személyek). 

Emellett fontos a szakmai, területi, társadalmi rétegek szerinti reprezentáció is. A szakmai 

összetételnél ügyeljünk arra, hogy a térség számára legfontosabb ágazatokban ismerettel, helyi 

tapasztalattal rendelkező emberek jelenjenek meg a csoportban. Ha fontos az erdők kérdése, 

törekedjünk arra, hogy legyen erdész a csoportban, ha kulcskérdés az oktatás, mindenképp vonjunk 

be oktatási szakembert. A térségi reprezentáció nagyobb térségek esetében szükségszerű alapelv. A 

mikro-térségi, településrészi reprezentáció érvényesítése a helyi érdekek és a helyi tudás árnyalt 

megjelenítését teszi lehetővé. A társadalmi csoportok képviselete nem feltétlenül kötődik meglévő 

civil szervezetekhez. A terület fejlődése szempontjából fontos társadalmi csoportok (vállalkozók, 

fiatalok, idősek, nők, vallási, etnikai csoportok, fogyatékkal élők, …) képviselete az 

esélyegyenlőségi szempontok érvényesülésének is feltétele. 

A fenti csoportokhoz tartozók vélhetően nem egyforma intenzitással tudnak bekapcsolódni a 

tervezési munkákba. Ezért fontos, hogy a folyamatos tervezői munkát vállalni nem tudó, de a terv 

minősége, legitimációja szempontjából fontos csoporttagok számára is adjunk majd lehetőséget a 

folyamat és az eredmények követésére, a beleszólásra. Azt azonban kerüljük el, hogy a csoport 

szétessen a „csak elfogadók” és a „csak kidolgozók” táborára, mivel ezzel éppen az 

elkötelezettséget és a közösen vállalt felelősséget veszélyeztetnénk. Ugyancsak elkerülendő, hogy a 

vezető beosztásúak maguk helyett más, netán minden alkalommal más személyt delegáljanak a 

csoportba. Ez teljesen tönkre teheti a közös munkát.  

A kialakítandó csoportnak nem csupán a fejlesztés tervezési, de a megvalósítási fázisában is 

együtt kell majd működnie. Ehhez szükség van az együttműködési készségük fejlesztésére és 

tudatos csoportépítésre. A csoportépítés alapja saját magunk és egymás megismerése, majd ezen 

ismeret bázisán, a személyiségi preferenciáknak és a tanult ismereteknek, szerzett információknak 

leginkább megfelelő munkamegosztás kialakítása. A különböző személyiségi preferenciákkal 

rendelkező emberek más-más feladatok ellátásában lehetnek sikeresek, a fejlesztés más-más 

fázisába kapcsolhatók be hatékonyan.  

Számolnunk kell azzal, hogy a csoportban szükség lesz olyan emberekre, akik képesek: 

 a folyamatok átlátására, a dolgok felülről, összefüggéseikben való vizsgálatára, 

 részkérdések pontos, körültekintő és gondosan alátámasztott kifejtésére, 

 emberekkel való közvetlen kapcsolattartásra, 

 a szervezéssel járó aprómunkák pontos elvégzésére, 

 racionális, két lábbal a földön álló gondolkodásra, 

 emocionális, az emberek problémáit átérző gondolkodásra, 

 csoportvezetésre, menedzselésre, 

 pénzügyek tervezésére, menedzselésére, 

 írásban közérthetően, világosan fogalmazni, 

 kreatív ötletek kitalálására, 

 folyamatos, kitartó munkára, 

 kampány jellegű, nagy megterhelést jelentő munkák elvégzésére. 

Nem elég tehát csak a szakmai, térségi és társadalmi csoportok szerinti reprezentációt látnunk, a 

csoporttagok személyiségéből adódó lehetőségekkel és korlátokkal is jó tisztában lennünk. 
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Szerencsés esetben már létezik valamilyen regionális fejlesztő munkacsoport, amelyből 

kiindulhatunk. Annak tagjait kérdezhetjük meg, hogy kiknek a bevonását javasolják még, ill. saját 

alakulásukkor és munkájuk során milyen hozzáállást tapasztaltak. 

A térségről ismertekkel rendelkezők számára a kulcsemberek kiválasztása még akkor sem 

túlságosan nehéz feladat, ha még nem működik ilyen csoport. Ha azonban előzetesen nincs elég 

ismeretünk a térségről, a kulcsemberek felderítését hólabda módszerrel is végezhetjük. Ennek 

lényege, hogy a legegyszerűbben megtalálható, vezető beosztású kulcsemberektől megkérdezzük, 

hogy szerintük ki tartozik még ebbe a körbe, majd az így kapott személyeket ismét megkérdezzük 

és a kört egészen addig bővítjük, míg új neveket már nem kapunk. A bevonni javasolt személyek 

említési gyakorisága és helye egyben a helyi társadalmi viszonyokra vonatkozóan is ad 

információkat. 

Hólabdánkat természetesen más magból is indíthatjuk. “Demokratikusabb” és a helyi vezetők 

ismertségét is mutatja egyben, ha nem a vezetőkkel, hanem valamilyen nyilvános helyen, 

rendezvényen megforduló lakosok megkérdezésével kezdjük a “görgetést”. 

A “begyűjtött” nevekből nagy valószínűséggel szelektálnunk kell. Ehhez segítségül hívhatjuk 

valamely helyi vezetőt, de ha ki akarjuk kerülni az egyetlen ember szubjektív értékítéletét, vagy az 

általa képviselt egyetlen csoport érdekeinek érvényesüléséből adódó esetleges torzulásokat, 

szerencsésebb, ha a felméréskor tapasztalt hivatkozási gyakoriságokra, vagy, ha a létszám nem 

sokkal haladja meg az 50-et, az önszelekcióra hagyatkozunk. 

A fennmaradó, maximum. 50 címre küldjük ki a találkozó céljának, napirendjeinek leírását, 

helyszínét, időpontját és várható időtartamát tartalmazó meghívót az első helyi csoportmunkára. 

Kérjük meg a címzetteket, hogy jelezzenek vissza, ha a számukra kedvezőtlen időpont miatt nem 

tudnak eljönni, de egyébként szívesen részt vennének a munkában. (Az érdeklődés függ a térség 

adottságaitól, a változtatás szükségességének felismerésétől és a megszólítottak kapcsolódó korábbi 

élményeitől. Egy átlagos térségben a tapasztalatok szerint a meghívottak alig több mint felének 

részvételére számíthatunk.) 

A találkozón ismertessük a stratégia kidolgozásának a kezdeményező által megfogalmazott 

célját, menetét, abban a jelenlévők lehetséges szerepét és feladatait. 

Együttesen alkossuk meg a csoportmunka – a későbbi félreértéseket, konfliktusokat megelőző - 

szabályait. Ehhez fektessünk le néhány javaslatot a következő kérdésekre vonatkozóan: 

1. Kitűzött cél – legyen közös megegyezés arról, hogy miért, milyen célból kívánnak stratégiai 

tervet kidolgozni. 

2. Mérföldkövek – a tervezési folyamat közbenső eredményei és elérésük várható időpontjainak 

lefektetése. 

3. Helyszín és időpontok - Célszerű állandó helyszínt és időpontot választani az egyéni 

programokba való beilleszthetőség kedvéért (pl. minden hónap 2. keddje). Kivétel, ha pl. a 

helyszín váltogatásával éppen a térség, vagy a csoporttagok hátterének jobb megismerése a cél. 

4. Részvétel – lehetnek tagok, akik nem tudnak minden esetben részt venni, célszerű velük is 

néhány, a mérföldkövekhez igazodó - fix időpontban megállapodni. Megegyezhetünk, hogy 

helyettesítés nincs. Itt kell megállapodni a részvétel költségeihez való hozzájárulásban is. A 

legtöbb esetben a részvétel önkéntes és csak kivételes esetben van mód az összes ezzel járó 

költség (utazás, munkából való távol maradás, napidíj, telefon) megtérítésére. A résztvevőknek 

tisztában kell lenni az általuk vállalandó terhekkel. 

5. Munkamegosztás – a csoporttagok között a feladatok megosztása, figyelembe véve az eddigi 

tapasztalatokat, a személyiségi preferenciákat és a személyes leterheltséget, feladatvállalási 

képességet is. 

6. Belső kommunikáció – tisztázandó, hogy a tagok két találkozó között hogyan tartják a 

kapcsolatot. Pl. e-mailes körlevelek, vagy saját honlap segítségével. Készül-e a találkozókról 

emlékeztető, amit az éppen ott nem lévők is elolvashatnak és követhetik a folyamatot. Mit 

javasolnak a tagok által képviselt emberek véleményének becsatornázására. 
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7. Külső kommunikáció, nyilvánosság – kifelé ki nyilatkozhat, milyen csatornákon keresztül 

tájékoztatják a szélesebb közvéleményt (helyi TV, rádió, újság, honlap, fórumok, 

sajtótájékoztató), milyen időközönként történik a tájékoztatás. 

8. Külső szakértők bevonása – milyen szakterületeken, kiket kívánnak bevonni, milyen feltételek 

mellett történik a szakértők igénybe vétele, ki fog velük tárgyalni. 

9. Döntéshozás – ki, milyen eljárással fogadja el az elkészült részanyagokat, majd a végeredményt. 

A javaslatokat vitassuk meg és a végső változatot fogadtassuk el a résztvevőkkel. Nem biztos, hogy 

az első találkozón döntés születik, ha szükséges szervezzünk több találkozót az ismerkedésre, a 

munkamódszerek és szabályok kialakítására.  

Az eredményt tegyük elérhetővé a belső, megegyezés esetén a külső kommunikációs felületeken is. 

Amennyiben hosszabb távra szólóan szeretnénk egy helyi fejlesztő munkacsoportot kialakítani, 

célszerű az első csoportmunkában az ismerkedésnek és egy rövid, a személyiségi preferenciákra 

rávilágító teszt kitöltésének és kiértékelésének időt szentelni. 

 

2.1.2 A tervezés terve 

 

Mint minden tudatos emberi tevékenységet, így magát a tervezést is megtervezzük. Erre szükség 

van a tervezés elvárt alapelveinek érvényesítése, a várt eredmények bebiztosítása és (szellemi, 

pénzügyi, társadalmi tőke) erőforrásaink optimális beosztása érdekében. 

A tervezés terve tartalmazza az alábbiakat: 

1. A terv kidolgozója, vagy kidolgoztatója (a megrendelő): a megnevezésen túl a megrendelő 

regionális tervezésben való érdekeltségével, a terv megvalósításában való motiváltságával és 

lehetőségeivel is tisztában kell lennünk. 

2. A tervezés céljának meghatározása: ugyanarra a régióra is más-más indíttatásból más-más terv 

születhet. Éppen ezért a tervezés megtervezését a terv alaptípusának (innovatív, allokatív, 

radikális) és a terv által megoldandó problémának a meghatározásával indítjuk. 

3. A terv földrajzi kerete, a régió kijelölése: választhatjuk a célhoz a régiót (pl. a regionális 

turizmusfejlesztés vagy oktatásfejlesztés más-más településkörben értelmezhető), de a 

regionális terv gyakrabban már egy kialakult, adott régióhoz kapcsolódik. A pontos 

településlista az adatfelmérés és a későbbi számítások alapja, a településeket összefűző, 

régióképző sajátosság (földrajzi, kulturális homogenitás, komplementaritás, adminisztratív 

besorolás) tudatosítása pedig a stratégia formálásában jut szerephez. 

4. A tervezés során érvényesíteni kívánt alapelvek és elvárások: a későbbi konfliktusok elkerülése 

és a stratégia mögötti érdekek láthatóvá tétele érdekében még a tervezés kezdetén tisztázzuk, 

hogy a tervnek milyen közösségi érdekeknek, belső és külső elvárásoknak kell megfelelnie. 

5. Tervezési, elemzési előzmények és az ezekből megfogalmazható hipotézisek: a tervezés 

rendszerint nem előzmények nélküli, a korábban készült tanulmányok, tervek ismerete, majd 

megvalósulásuk elemzése jelentős energiát takaríthat meg és növelheti a jelenlegi terv 

hatásfokát. A korábbi tervekkel kapcsolatos (a tervezés későbbi szakaszában elvégzett 

elemzéssel igazolható, vagy cáfolható) hipotézisek segítenek a fókuszok kijelölésében, 

gondolkodásunk stratégiai jellegének erősítésében. 

6. A tervezés munkafázisai, a kapcsolódó módszerek és azok időigénye : a tervezési folyamat 

szokásos szakaszaihoz hozzárendeljük az alkalmazni kívánt módszertani eszközöket és a feladat 

elvégzésének várható időigényét. A programozás ciklusának megfelelően az alábbi tervezési 

feladatokkal kell számolni: 

1. Előkészítés  

2. Indító workshop  

3. Helyzetértékelés  

4. Pozicionálás  

5. Jövőkép megalkotása  

6. Célok kitűzése  
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7. Programok, alprogramok kidolgozása  

8. Szervezeti háttér  

9. Ütemezés  

10. Forrástérkép  

11. Monitoring rendszer kialakítása  

12. Ex-ante értékelés  

13. Végső legitimálás  

Minden szakasznak van egy minimális és egy optimális időigénye, melyek függnek a területi 

szinttől, a terület nagyságától, a terv típusától, de az aktuális jogszabályoktól is (pl. az 

egyeztetés menetét és határidőit jogszabály szabályozza).  

7. A terv készítéséhez szükséges szakmai kompetenciák és a bevonandó szakértők köre: a terv 

specifikumától és a tervezés választott módszerétől függően más-más típusú szakértelemre lehet 

szükség, amit a tervezés elején célszerű tudatosítani és a szakértőket, specialistákat kiválasztani, 

a közöttük lévő munkamegosztást és felelősségi rendszert meghatározni. 

8. Döntési pontok és döntéshozók: az egyes tervezési fázisok lezárásaként megtörténik a tervfázis 

elfogadása. Tisztázandó, hogy mely ponton, kik jogosultak a további tervezés alapját képező 

munkarészek elfogadására és hogyan történik ez az elfogadás.  

9. Végső határidő és leadási formátum: az egyes szakaszokra vonatkozó időigény 

meghatározásával lehetővé válik a végső határidő kitűzése. A tervdokumentum formai 

követelményei kihatással lehetnek a tervezés időigényére és költségvetésére is. 

10. A tervezés költségei: Az előző pontokban meghatározott terület, téma, tervtípus, az ezekből 

fakadó feladatok, szakértők, határidők, formai követelmények rajzolják ki a terv készítésének 

költségigényeit. (Gyakorta a kalkuláció fordított, mikor is adott pénzügyi forráshoz rendeljük az 

azokból elvégezhető feladatokat.)  

A tervezés tervének fenti pontjai figyelembe veendők a tervezésre vonatkozó feladatkiírások és 

ajánlatok készítésénél, illetve egy részük bekerül a végső tervdokumentum bevezető részébe. 

 

2.2. Információgyűjtés (2) a regionális stratégia helyzetértékelő munka-
részének kidolgozásához 

 

Jó stratégia csakis a helyzet pontos, alapos, komplex feltárásán és értékelésén alapulhat. Nem 

szabad azonban ezt a követelményt úgy értelmeznünk, hogy akkor a térségben, vagy azon kívül 

lévő minden jelenségről és dologról pontos leltárt kell készítenünk. A túl sok adat, információ 

összegyűjtése nem csupán költséges, de a stratégiai tervezés sikerét is veszélyezteti. Nem 

veszhetünk el a részletekben. A stratégiai irányok pontos meghatározásához föltétlenül szükséges 

információkra szorítkozzunk, igyekezzünk a kívánt tartalmat leginkább lefedő mutatószámokat 

kiválasztani, s azok bázisán valóban értékelést készíteni. Ugyanakkor a kulcsterületeken (ezek 

lehetnek ágazatok vagy földrajzi téregységek is) mélyebb, a programok kidolgozását is megalapozó 

ismeretekre, több tényezőt figyelembe vevő értékelésre van szükségünk. 
 

2.2.1. A regionális stratégia információigénye 
 

A régió fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek beméréséhez a külső környezet elemzése 

legalább olyan fontos, mint a belső adottságoké.  
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2/1. táblázat: A regionális stratégiák információigénye 

 

A. A külső környezet 

jellemzői 

B. Belső térségi adottságok 

– centrumok és perifériák – földrajzi, geopolitikai helyzet értékelése 

– globális környezeti 

kérdések 

– természeti és kulturális adottságok, a környezet 

állapotának értékelése (domborzat, ásványkincsek, 

éghajlat, talaj, vízrajz, élővilág, épített örökség) 

– demográfiai trendek  – társadalmi adottságok értékelése (népesedés, 

népesség összetétele, kultúra, foglalkoztatottság, 

szociális helyzet, közösségek, részvétel) 

– (világ)piaci trendek 

– innovációs, technikai 

trendek 

– gazdaság helyzetének értékelése (vállalkozások, 

termelő infrastruktúra, teljesítmény – jövedelmek, 

foglalkoztatási szerkezet, K+F és innovációs 

potenciál, beruházások, közigazgatási szolgáltatások) 

– urbanizációs trendek – életkörülmények értékelése (lakások, humán 

szolgáltatások, kereskedelmi szolgáltatások 

– területi különbségek 

változása 

– térszerkezeti kapcsolatok értékelése (településhálózat, 

közlekedés, információs rendszerek műszaki 

hálózatok, gazdasági hálózatok, társadalmi hálózatok)  

– magasabb szintű 

stratégiák 

– versenytársak stratégiái 

– fejlesztési kapacitások értékelése (intézmények, 

fejlesztés pénzügyi forrásai, szellemi források, 

társadalmi tőke, politikai érdekképviselet) 

 

Az elemzések fenti tématerületeihez kapcsolódó mutatók meghatározása két lépésben történik: 

• 1.lépés: koncepcionálás: megvizsgáljuk, hogy a vizsgálandó témának milyen tényezői vannak és 

ezen tényezők között milyen összefüggések, törvényszerűségek léteznek. Különösen fontos az 

ún. indikátorhatás feltárása és ezáltal olyan mutatók keresése, melyek más tématerületen 

jellemző változások követésére is alkalmasak. 

• 2.lépés: operacionalizálás: megkeressük, hogy az egyes tényezőkhöz milyen adatok érhetők el, 

ezekből az adatokból milyen mutatókat képezzünk és azt is meghatározzuk, hogy milyen 

számítási módszereket használjunk. 

A külső környezet elemzéséhez szükséges információk több térségre együttesen szedhetők 

össze. Információforrásként az OECD, az ENSZ és az EU adatbázisai, speciális felmérések 

eredményei használhatók.  

A gyakorlat alapján a térségi fejlesztési stratégia kidolgozásához szükséges, az európai uniós 

és a magyar statisztikai adatszolgáltatásban elérhető, háttértanulmányokból vagy kisebb volumenű 

saját adatgyűjtéssel megszerezhető alapinformációk a következők: 

 

helyzeti energiák, hálózatok  

 Budapesttől való távolság (km és perc) 

 országhatároktól való távolság (km és perc) 

 folyóvíztől való távolság (km és perc 

 természetes útvonalak 

 főközlekedési úttól való távolság (km és perc 

 nagyvárostól/megyeszékhelytől való távolság (km és perc 

 vertikális és horizontális településközi kapcsolatok (az előzőek szerint áttekintve) 
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természeti erőforrások 

 domborzat, felszín 

 relatív relief (a felszín egységnyi területére eső legmagasabb és legalacsonyabb pontok 

méterben kifejezett különbsége) 

 lejtős területek aránya (%) 

 termőföld, erdők 

 a művelhető földterület nagysága (ha) 

 talajok minősége (aranykorona értéke) 

 jellemző birtokszerkezet (5ha alatti, 5-10ha-os, 10-20ha-os, 20-50ha-os, 50-100ha-os, 100ha 

feletti birtokok %-os részesedése az összes művelt földterületből) 

 jelenlegi földhasználat (szántóföld, rét és legelő, szőlő, gyümölcsös, nádas, parlag és erdők 

%-os aránya) 

 erdők mennyisége és jellemző faösszetétele (fafajtánként, ha-ban) 

 kitermelhető ásványkincs-vagyon (típusonként, a készlet nagyságrendjére utaló mennyiségi 

mutatóval) 

 éghajlat 

 tenyészidőszak hossza (napban és mikortól meddig, néhány meghatározó növényre) 

 tenyészidőszak csapadékmennyisége (mm-ben néhány meghatározott növényre) 

 napsütéses órák száma (óra/év) 

 havas napok száma (nap/év) 

 jellemző szélirány 

 vízbázis 

 vízgyűjtő területek kiterjedése (térképen, ill. ha-ban meghatározva) 

 felszíni vízfolyások hasznosítható vízmennyisége és vízminősége (m3) 

 hasznosítható felszín alatti vízmennyiség és annak minősége (m3) 

 élővilág 

 vadon élő állatok (felsorolás, magyarországi átlagsűrűséghez viszonyított besorolás) 

 vadon termő növények (felsorolás, magyarországi átlagsűrűséghez viszonyított besorolás) 

 jellemző ökotársulások, ritka értékek 

 belső meglévő vagy potenciális energiaforrások 

 nem megújuló források: lignit, földgáz (mennyisége t-ban) 

 megújuló források: folyóvíz, termálvíz, napenergia, szélenergia (lehetséges teljesítmény 

Kwh-ban) 

 környezetminőségi mutatók 

 levegőszennyezettség (CO, por szennyezés kibocsátása kg-ban) 

 talajerózió és -szennyezettség (eróziós területek aránya) 

 a víz szennyezettsége (oxigénháztartási, tápanyagháztartási, mikrobiológiai jellemzők, 

mikroszennyezők és toxicitás, egyéb jellemzők) 

 környezeti állapotot jelző élővilág jelenléte 

 

kulturális örökség 

 történelmi sorsfordulók, fejlődési tendenciák 

 tárgyi és építészeti emlékek, védelem alatt álló épületek (db) 

 szellemi hagyományok, szokások 

 jeles napok, ünnepek 

 alkotóművészek (fő) 

 hagyományos etnikai, vallási összetétel és ebből eredő kulturális sajátosságok (%) 

 hagyományos társadalmi rétegződés, ezek településenkénti vagy településrészenkénti eltérései 

(történeti forrásokból) 

 nevezetes családok  
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 jellemző attitűd, mentalitás 

 

gazdasági struktúra 

 vállalkozások 

 száma és nagyságrend, ágazat és szektor szerinti összetétele (db, %) 

 számuk eddigi és várható változása (idősor) 

 eredményességük és az általuk befizetett helyi adók (millió Ft/év) 

 a legjelentősebb gazdasági egységek kiemelve 

 foglalkoztatás 

 helyben foglalkoztatottak száma és ágazatonkénti megoszlása (fő, %) 

 elingázók száma, ágazatonkénti megoszlása (fő, %) 

 beingázók száma, ágazatokénti megoszlása (fő, %) 

 munkanélküliek 

 száma, életkor, nem, iskolai végzettség és korábbi munkahely szerinti összetétele (fő, %) 

 számának eddigi és várható alakulása (idősor) 

 jövedelemtermelő képesség 

 befizetett SZJA alakulása (idősor) 

 megtermelt GDP ágazatonként (millió Ft, %) 

 termékek 

 a településre jellemző termékek listája, éves termelési mennyisége és piaci elismertsége 

 belső felvevő piac 

 éves kiskereskedelmi eladási forgalom (millió Ft/év) 

 lakossági fogyasztás szerkezete (ezer Ft/fő/év termékcsoportonként) 

 vállalkozások alapanyagigénye (millió Ft/év 

 gazdasági kapcsolatok, kötődések 

 alapanyag és késztermékpiacok, értékesítési csatornák 

 integrátorok 

 jellemző településen belüli gazdasági együttműködések 

 innovációk 

 vállalkozások eszközellátottsága  

 bizonyos újszerű termékek és szolgáltatások használatának elterjedtsége és az irántuk 

megnyilvánuló igények 

 számítógépellátottság (db/foglalkoztatott) 

 pénzügyi erőforrások 

 önkormányzati gazdálkodás: bevételek és kiadások nagysága és összetétele (millió Ft/év, %) 

 lakossági betétállomány (millió Ft) 

 az elmúlt 5 évben megszerzett külső támogatások (millió Ft) 

 

társadalmi struktúra 

 demográfiai adatok 

 a népesség számának változása (idősor) 

 természetes szaporodás üteme, tendenciái (ezrelék) 

 nemek, kor, iskolai végzettség és szakma szerinti összetétel (%) 

 társadalmi rétegek és ezek térbeni megjelenése (szegregáció) (%, szegregációs mutató) 

 etnikai és vallási összetétel (%) 

 a népesség fizikai állapota 

 megbetegedések száma és aránya a főbb betegségcsoportokban (db, %) 

 korházi ápolásra szorulók (fő/év) 

 fogyatékosok száma, életkor, betegségfajta és ellátás szerinti összetétele (fő, %) 
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 tendenciák (idősor) 

 a népesség szociális helyzete 

 segélyre jogosultak (fő) 

 segélyezettek ill. valamilyen ellátásban részesülők segélynemenként (fő) 

 várható tendenciák 

 devianciák: bűnözés, öngyilkosság, alkoholizmus (%) 

 társadalmi innovativitás 

 értelmiséghez tartozók száma és összetétele (fő) 

 évente továbbtanulók száma 

 általános iskolából, ebből helyben (fő, %) 

 középiskolából, ebből helyből (fő, %) 

 az elmúlt 10 évben felsőfokú képesítést szerzettek száma, szakterületenkénti megoszlása 

(fő) 

 a felsőfokú végzettséget szerzők közül a térséget elhagyók aránya (%) 

 tanfolyamokon, átképzésen résztvevők száma és kitanult szakmája (fő) 

 kompetenciák (ki mihez ért, miben vannak szabad kapacitásai és milyen tudást igényel 

másoktól) 

 közösségek 

 egyesületek, társaságok száma, taglétszáma, gazdálkodása (db, fő, ezer Ft) 

 egyházak és ingatlanjaik (db, millió Ft) 

 az állampolgárok részvételi szándéka és motivációja 

 irányítás 

1. hatalmi viszonyok 

2. a hatalom formális és informális birtoklói 

3. a döntéshozás, tervezés szervezete, intézményei 

4. információáramlás, nyilvánosság 

5. helyi média 

6. szokásos tájékoztatási és véleménynyilvánítási formák 

7. önkormányzatiság 

8. az önkormányzat által felvállalt szerepkör 

9. a testület munkájának lakossági megítélése 

 

gazdasági infrastruktúra 

 közművesítettség 

 villamosenergia-ellátás (ezer kWh/év) 

 vízellátás (ezer m3/év) 

 csatornázás (igen/nem) 

 vezetékes gázellátás (ezer m3) 

 telefon előfizetők száma (db) 

 hasznosítható ingatlanok 

 meglévők száma és állapota (db) 

 szabad kapacitások (ezer m2) 

 jelentkező igények (ezer m2) 

 üzleti szolgáltatások  

 nagykereskedelem (van/nincs) 

 pénzintézetek (van/nincs) 

 irodahelyiség bérbeadása (van/nincs) 

 jogi képviselet (van/nincs) 

 adóügyintézés (van/nincs) 

 vámügyintézés (van/nincs) 
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 tanácsadás (van/nincs) 

 adatbázisokhoz való hozzáférés (van/nincs) 

 PR tevékenység (van/nincs) 

 szállítás, kommunikáció 

 vasúti és közúti szállítás (van/nincs, ezer t/év) 

 postai szolgáltatások (van/nincs) 

 telefax, internet  (van/nincs) 

 logisztikai szolgáltatások (van/nincs) 

 helyi kereskedelmi média (van/nincs) 

 

lakossági életkörülmények 

 lakáshelyzet 

 lakásellátottság, igények (fő/m2) 

 lakások építési év szerint (%) 

 komfortfokozat szerint (%) 

 közművesítettség szerint (%) 

 az alapellátás minősége 

 javító, karbantartó szolgáltatások (cipész, szabó, rádió, TV szerelő, háztartási gépek javítása, 

autószerelő, biciklijavító) (van/nincs) 

 személyes szolgáltatások (fényképész, fodrász, kozmetikus) (van/nincs) 

 pénzügyi szolgáltatások (bank, biztosító) (van/nincs) 

 egészségügy (alap és középfokú) (van/nincs) 

 oktatás (alap és középfokú) (van/nincs) 

 igazgatás, hivatalok (van/nincs) 

 temetkezés (van/nincs) 

 szabadidő (sport, művelődés) (van/nincs) 

 közösségi élet színterei (van/nincs) 

 helyben nem létező szolgáltatások elérési távolsága (km) 

 közlekedés, kommunikáció (posta) (van/nincs) 

 középfokú szolgáltatások elérhetősége 

 kiskereskedelmi ellátás (van/nincs) 

 boltok száma és alapterülete (db, m2) 

 szakbolthálózat kiépültsége (db) 

 szabadpiac (van/nincs) 

 

településüzemeltetés 

 közművek működtetése 

 középületek működtetése, karbantartása 

 településtisztaság, közterületek 

 közbiztonság, tűzbiztonság 

 közvilágítás 

 intézmények közötti koordináció 

 az irányítás intézményei 

 

imázs, identitás 

 logo-k, szlogenek 

 településkép 

 városon kívüli jelenlét (sajtó, bemutatkozások) 

 a lakosok kötődése a településhez 
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 jellemző “mi” tudat 

 arculatformáló tényezők 

 

A fenti információk begyűjtése különböző forrásokból, változatos módszerek igénybe vételével 

történhet.  
 

2.2.2. Adatgyűjtés másodlagos forrásból (statisztikai adatok, dokumentumok, 
könyvek, tanulmányok) 

 

Statisztikai adatforrások 
 

A Központi Statisztikai Hivatal évkönyvei és T-STAR nevű adatbázisa a leggyakrabban használt 

adatforrásaink közé tartoznak. A KSH évkönyvek esetében számolnunk kell azzal, hogy az előző év 

adatai folyóév őszén állnak leghamarabb rendelkezésre, amikor az önkormányzatoktól, közvetlen 

adatszolgáltatóktól már frissebb adatok is elérhetők. A településsoros számítógépes adatbázis 

szintén megvásárolható, kezeléséhez azonban technikai eszközökre van szükség. 

Az állami szervek közül a munkaügyi központok, a földhivatalok, oktatási központok 

végeznek a térségfejlesztési stratégia szempontjából fontos adatgyűjtést. A vállalkozásokra 

vonatkozóan a kamarák rendelkeznek naprakész információkkal. Tőlük adatok részben pénzbeni 

díjazás ellenében, részben személyes kapcsolatokon keresztül kérhető. Várhatóan a megyei területi 

információs rendszerek kiépítése hoz majd változást – a helyi önkormányzatok és társulásaik 

számára.  

 

Dokumentumok 

 

Az országos koncepciók, a helyi önkormányzatok, térségi ill. megyei szervezetek vonatkozó 

dokumentumainak ismerete szintén elengedhetetlen. Ezek - az előírások szerint – elérhetők az 

országos Dokumentációs Központban. http://hunteka.lltk.hu  

Észak-Magyarországon a Területfejlesztési Adat- és Dokumentumtárban érhetők el a regionális 

tervezéshez kapcsolódó legfontosabb megyei, regionális és országos, részben még a digitális világ 

előtt keletkezett dokumentumok. 

 

Könyvek, tanulmányok 

 

Helytörténeti kiadványok, a régmúlt dokumentumai, korabeli fotók a helyi és megyei lapok írásai a 

helyi és a városi könyvtárakban találhatók meg. Az előbbiek a könyvtárosok elkötelezettségétől 

függő mértékben és területi gyűjtőkörben. 

 

A másodlagos források esetében is igaz, hogy igyekezzünk nem elveszni a részletekben és a múlt és 

jelen állapotát bemutató írásokat, számokat mindig a fejlesztés szempontjából értékeljük. 
 

2.2.3. Adatgyűjtés közvetlen forrásból (megfigyelés, kérdőíves lekérdezés, 
interjúkészítés) 

 

Közvetlen megfigyelés 

 

A térségről szerzett ismereteink legalapvetőbb forrása. Megfigyelésünket végezhetjük átfogó vagy 

valamely részkérdésre koncentráló jelleggel. Mindkét esetben fontos azonban, hogy 

szempontjainkat előre megtervezzük, figyelmünket tudatosan irányítsuk valamely probléma felé. 

http://hunteka.lltk.hu/
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Az előre meghatározott szempontrendszer szerinti megfigyelés a térségben járatos, jó helyismerettel 

rendelkező munkatársak számára is hozhat új eredményeket. Megfigyelési szempont lehet például: 

 a köz- és a magánterületek gondozottságának összehasonlítása 

 a feliratok, reklámok alapján kirajzolódó gazdasági szerkezet és környezeti igényesség 

 a közösségi élet terei, azok fizikai kiépítettsége 

 a kül- és a belterületek gondozottsága 

 építészeti hagyományok megőrzöttsége 

 a lakásviszonyokból kiolvasható társadalmi különbségek 

 az információáramlás látható fizikai csatornái és eszközei 

 az idegen fogadása, egymás köszöntése 

 kert- és parkkultúra. 
(2/1. MELLÉKLET) 

 

Informális felmérések 

 

A térségről alkotott benyomásaink elmélyítése, az empátia elérése érdekében célszerű informális, 

előre nem pontosan megtervezett, közvetlen szóbeli megkérdezésem, beszélgetésen alapuló 

felméréseket is végeznünk. Ennek legjobb módja a helyi rendezvényeken, nyilvános helyeken való 

“beszédbe elegyedés”. Az informális felmérések megerősíthetik a más csatornákon szerzett 

információkból kialakult képet vagy éppen felhívhatják a figyelmet annak hamisságára. Az 

informális felmérések eredményei azonban nem kezelhetők egzakt tényként, többségi véleményt 

tükröző eredményként. 

 

Formális felmérések 

 

A mind tartalmában, mind formájában és hatókörében tudatosan megtervezett, a megkérdezettek 

alapadatait és a kérdésre adott válaszokat egyaránt rögzítő, a felmérés tényét a kérdezettel 

egyértelműen tudató formális felmérések a térségről szerzendő információk fontos forrásai. Az 

igényelt technikai eszközök, az értékelhetőség miatti nagyobb elemszám és ebből következő 

időigény miatt azonban ezen felmérési módok költségigényesek. Ezért is és a megkérdezettekben 

kiváltott esetleges negatív reakciók veszélye miatt is a megfelelő forma kiválasztására és a felmérés 

részletes megtervezésére fokozott figyelmet kell fordítani. 

 

Szóbeli megkérdezés 

 

Minden szóbeli megkérdezést (interjút) a vizsgálati kérdések megfogalmazásával kezdjük. Két-

három vizsgálati kérdésnél ne akarjunk egyszerre többet megválaszolni. Ha tisztáztuk, hogy mit 

akarunk megtudni, kiválasztjuk az ennek leginkább megfelelő interjúalanyt (esetleg 

interjúalanyokat) és megszervezzük a találkozót. Nem hagyható ki a vizsgálati kérdéseknek 

megfelelő (ám azzal soha sem azonos!) interjúkérdések körültekintő, szabatos megfogalmazása. A 

legérthetőbb, legcéltudatosabb kérdések megtalálása érdekében célszerű próbakérdezést végezni. A 

pontos, informatív, megválaszolható kérdések birtokában kezdődhet a kérdezés és azzal 

párhuzamosan a válaszok rögzítése. A rögzítéshez választhatjuk a hagyományos jegyzetelést, vagy 

használhatunk technikai eszközöket. Mindkét esetben fel kell készülnünk arra, hogy az interjú 

lejegyzése jelentős munka- és időigényt támaszt. Az eredmények hasznosíthatóságát pedig a 

kérdések és az alanyok megválasztása mellett alapvetően a lejegyzés határozza meg.  

Az interjúzás több formájából is válogathatunk: 

 Célcsoportos beszélgetések a kulcsinformációk megszerzésére 

Akkor használjuk ezt a módszert, ha csak kevés számú, maximum 5-6, határozottan 

megfogalmazható kérdésre keressük a választ. Ez esetben vegyes összetételű, vagy még inkább 

a kérdések felvetése szempontjából adekvát homogén összetételű (pl. fiatalok, nyugdíjasok, 

vagy mezőgazdasági vállalkozók …) 10-15 fős, feltételezetten elég kreatív emberekből álló 
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csoportokat hívunk össze. Sorra feltesszük az előre megfogalmazott, rövid, érthető kérdésünket 

és rendre lejegyezzük a válaszokat. A lekérdezés fázisában nem hagyjuk a véleményeket 

elkalandozni, célirányosan csak a témáról legyen szó. A lekérdezés végén természetesen sort 

keríthetünk további beszélgetésre, a meghívottak ismerkedésére. 

A tapasztalatok szerint egy 15 fős, jól összeállított csoport ügyes megkérdezésével ugyanaz az 

eredmény kapható, mint a lakosság jóval nagyobb rétegét célzó kérdőíves megkérdezéssel. 

(2/2.MELLÉKLET) 

 Szemtől szembe interjúk 

Amennyiben valamely területről mélyebb, de kevesebb embertől megszerezhető információra 

van szükségünk, az interjúkészítés módszeréhez folyamodunk. Itt is nagyon fontos a megfelelő 

interjú alany kiválasztása és egy átgondolt interjúvázlat készítése. 10-12 kérdésnél többet ne 

tervezzünk, ám ezekről a beszélgetés közben további kérdésekkel igyekezzünk lehetőleg minél 

többet megtudni. Az interjúzás a kérdezőtől nagyfokú céltudatosságot, rugalmasságot, 

határozottságot kíván. Miközben engedjük az alany gondolatainak „szabad szárnyalását”, ne 

hagyjuk, hogy az interjúalany vegye át a beszélgetés menetének irányítását és hosszasan olyan 

területekre kalandozzon el, ami témánk szempontjából érdektelen. 

A mélyinterjú olyan előre megtervezett, bizonyos adott kérdésekre kötelezően választ váró 

beszélgetés, amelyik a személyiség mélyrétegéig hatol, és olyasmit is felszínre hoz, amit maga 

az interjúalany sem tud magáról. Gazdasági jellegű felmérésekhez kevésbé használjuk. 

Célzott interjúról beszélünk, ha nem vagyunk kíváncsiak a személyiségre, még kevésbé annak 

rejtett mélységeire, hanem valamilyen határozott témával kapcsolatos tényeket és véleményeket 

akarunk gyűjteni. 

A mély- és a nem mélyinterjúnak egyaránt az az előnye a kérdőívvel szemben, hogy 

lehetőséget ad a kérdezett személyhez való alkalmazkodásra, egy-egy témába való 

belemerülésre, és jobb szituáció a komolyan vehető (tehát nem elhárító jellegű) válaszok 

kicsalogatására. (2/3. MELLÉKLET) 

 Telefoninterjúk 

Az interjúkészítés új formája. Előnye, hogy nem igényel személyes találkozást, hátránya, hogy 

nem jöhet létre ugyanaz a kontaktus a kérdező és a kérdezett között, mint a szemtől szembe 

történő találkozó esetén. A módszer akkor használható, ha csak 1, legfeljebb 2 témát akarunk 

feltárni és azokra várhatóan rövid válasz adható. Ugyancsak feltétel, hogy könnyen és érthetően 

elmagyarázható legyen a kérdezés célja és az információk feldolgozásának módja. Leginkább 

csak már ismerős interjúalanyoknál alkalmazható. (2/4. MELLÉKLET) 

Számoljunk azzal, hogy a lejegyzett interjúknak csak egy töredékét hasznosítjuk. Ennek ellenére 

ragaszkodni kell a teljes interjúk lejegyzéséhez. Teljesen pontosan nem tudjuk előre, mi marad majd 

ki a feldolgozáskor, ez csak utólag, a teljes interjús anyag összegyűjtése után dől el. 

 

Kérdőíves megkérdezés 

 

Az információgyűjtés gyakori, nagyszámú vélemény begyűjtését lehetővé tevő, ámde költséges 

módja. Menete adott koreográfiához igazodik, melyben minden egyes lépésnek megvannak a maga 

szabályai, trükkjei. 

A kérdőíves lekérdezés lépései 

1. Célok meghatározása. 

2. Kívánt információk meghatározása. 

3. Célcsoport meghatározása. 

4. Mintakiválasztás módjának meghatározása. 

5. Feldolgozás menetének meghatározása. 

6. Terjedelem, kérdések számának meghatározása. 

7. Kérdések megfogalmazása. 

8. Ellenőrzés: célok, célcsoport, feldolgozás, idő, költségek 

9. Kérdezettre vonatkozó kérdések. 
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10.Próbakérdezés. 

11.Javítás. 

12.Kérdezés. 

13.Feldolgozás. 

14.Jelentés írása. 

A lekérdezés eredményét a mintaválasztás, a kérdések összetétele és fajtája, valamint a lekérdezés 

módja alapvetően befolyásolhatja. 

 

2/2. táblázat: A kérdőív kötelező elemei 

 

kérdőív része jellemző 

Bevezetés a felmérés célja, a felmérés megrendelője és 

készítője, a kiválasztás módja, a várható 

hasznosítás, figyelmeztetés a válaszadás 

önkéntességére 

Azonosító adatok megkérdezése azt és annyit kérdezzünk, amire szükségünk 

lesz az eredmények kiértékelésekor (nem, 

életkor, iskolai végzettség, foglalkozás, családi 

állapot, beosztás) 

Kérdések   

Állapotra rákérdezés a kérdezett valós helyzetére, állapotára, 

tényekre kérdez tiszteletben tartva a 

személyiségi jogokat 

Értékekre rákérdezés dolgoknak, eszméknek a kérdezett számára 

való fontosságát, általában indirekt módon 

feltáró, gyakran rangsorképzést alkalmazó 

kérdések 

Véleményre rákérdezés a kérdezett véleményét, hozzáállását 

tudakoljuk adott dolgokról 

 

 Postai kérdőívek: A postai úton kiküldött kérdőívekhez célszerű a reprezentatív 

mintaválasztással élni. Ekkor bizonyos jellemzők alapján a népesség egészének összetételét 

tükröző, véletlenszerűen kiválasztott minta kialakítására törekszünk. Minél nagyobb számú az 

alapsokaság, annál biztosabb, hogy a mintaválasztáshoz valamilyen nyilvántartásra lesz 

szükségünk. Ez jószerivel csak akkor kerülhető ki, ha azt a megoldást választjuk, hogy pl. 

minden x. ház postaládájába bedobjuk a kérdőívet, vagy pl. az úthálózatot követve minden y. 

településben élőket kérdezzük. (Gyakori, hogy többszörösen reprezentatív, összetett minta 

kiválasztására kényszerülünk.) 

Számítanunk kell arra, hogy a postai úton kiküldött kérdőíveknek csak kb. 30%-ka jön vissza. 

A visszaküldés gyakorisága a rövid terjedelemmel és a válaszboríték mellékelésével növelhető. 

 Kérdező biztossal lekérdezett kérdőívek: A kérdezés legbiztosabb, ám legdrágább módja. Ez 

esetben a kérdezőbiztosok felkészítésére fordítsunk különösen nagy gondot. Igyekezzünk most 

is rövid kérdőívet összeállítani, bár a kérdezőbiztosok segítségével valamelyest hosszabb 

terjedelműek is kitölthetők és kifejtendő válaszokat igénylő kérdések is beépíthetők. 

 Telefonos kérdőívek: Gyors eredményt hoz a telefonos lekérdezés. Ekkor is meg kell lennie a 

kérdőív minden részének és szükséges a bevezetőben a bemutatkozás, a kérdezés céljának és a 

válaszok felhasználási módjának ismertetése. Telefonos lekérdezéshez lehetőleg csak 

eldöntendő, gyors választásos kérdéseket adjunk fel, kerüljük a hosszasan kifejtendő válaszokat 

indukáló kérdéseket. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy mintánk ez esetben az egész 

lakosságra nézve nem lehet reprezentatív, mert eleve csak azokat tudjuk megkérdezni, akiknek 

van telefonjuk, ami általában bizonyos társadalmi helyzethez kötődik. 

 Nyilvános helyeken kiosztott ill. felvehető kérdőívek (önkéntesen kitöltött, lekérdezett): 



42 

 

Piackutatások, közvélemény-kutatások során gyakorta használt módszer. Számolnunk kell az 

alacsony visszaküldési aránnyal (kb.10%), amit persze valamilyen motiváló tényezővel (pl. 

nyereménysorsoláson való részvétel, valamilyen előnyökhöz való jutás) javíthatunk. 

 Internetes kérdőívek: napjainkban egyre terjed az alkalmazásuk. Internetes szolgáltatók 

kérdőívkészítő, kiküldő és értékelő szolgáltatásokat ajánlanak. Hátránya az, mint a telefonos 

kérdőívé, azaz, hogy nem minden társadalmi csoport érhető el interneten. Ugyanakkor előnye, 

hogy nagyon nagy számú címre kiküldhető és a merítési bázis növelésével nő a válaszadók 

száma is. A felmérés reprezentativitása azonban csak külön szűréssel biztosítható. A speciális 

célcsoport esetén a címlista összeállítása is nehézségbe ütközhet. 

A kérdőívben feltett kérdésekre kapott válaszokat táblázatos rendszerben dolgozhatjuk fel. Míg a 

rövidebb, egyszerűbb kérdőívek excellben is kiértékelhetők, a bonyolultabb, nagyszámú mintán 

lekérdezett kérdőívek feldolgozásához az SPSS programot használhatjuk. A feldolgozás menetét 

már az előkészítő fázisban, a kérdések megfogalmazása előtt meg kell terveznünk, ugyanis a 

kérdések típusát, megfogalmazási módját és a kérdőív szerkesztését alapvetően befolyásolja az, 

hogy hogyan kívánjuk mag feldolgozni. 

(2/5.MELLÉKLET) 

 

Az információgyűjtés formáját mindig az adott témának és anyagi lehetőségeinknek 

megfelelően válasszuk meg. Igyekezzünk önmérsékletet tanúsítani és csak annyit kérdezni, 

amennyit fel tudunk dolgozni, és amire a stratégia kidolgozásához feltétlenül szükségünk van. 

 

2.2.4. Adatbázisok szervezése 

 

A begyűjtött adatokat rendszereznünk kell. Ennek ma már legegyszerűbb módja a valamely 

számítógépes adatbázis vagy táblázatkezelő program segítségével történő adatbázis szervezés. A 

stratégiakészítés során begyűjtött adatok (hacsak már nem léteztek korábban is) a térségi adatbázis 

gerincét képezik. (2/6.MELLÉKLET) 

 

2.3. A helyzetelemzés (2) módszerei és azok alkalmazása (területi 
elemzésekből tanultak alkalmazása) 

 

2.3.1. A regionális helyzetértékeléshez elvégzendő elemzések 

 

Az adat még nem információ. A munkában használható, a helyzetértékelést előre vivő 

információkat az adatokból viszonyszámok, rangsorok, összesítések segítségével, vagy 

bonyolultabb matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával állíthatjuk elő. 

Csak a begyűjtött adatokból, összehasonlító adatok és az általános összefüggések ismerete nélkül 

használható elemzés nem készíthető. Épp ezért az elemzésre való felkészülés már jóval a regionális 

stratégiai tervezés elindítása előtt, részben attól függetlenül is folyik, szakismeretek megszerzéséhez 

kötődik. 

A feldolgozás során mindvégig figyelemmel kell lennünk a helyzetértékeléshez (később a 

folyamatok követéséhez) elkészítendő elemzések tartalmi igényeire. 

Az aprólékos munkával összegyűjtött, feldolgozott formában rendelkezésünkre álló 

információk és a korábban megszerzett szakismeretek bázisán a helyzet értékeléséhez az alábbi 

elemzéseket kell elvégeznünk: 
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1. A fejlesztéssel szembeni elvárások és a fejlesztési igények meghatározása 

 

A fejlesztéssel szembeni elvárások erősen értékfüggőek és a fejlődésről alkotott fogalommal 

függnek össze.  

A fejlesztési igények meghatározásakor a lakosság számából és összetételéből, a meglévő 

gazdasági és szolgáltatási kapacitásokból, mint “kemény” mutatókból számítható igények mellett 

figyelemmel kell lennünk az ún. “puha” technikákkal feltárt fejlesztési igények területeire és 

volumenére is. Egyik forrás sem abszolutizálható azonban, mert a csupán a statisztikai adatokra 

építő tervezés könnyen elszakadhat a kulturális elemeket, szubjektív tényezőket és számtalan más, a 

vizsgálatba be nem vont körülményt is ötvöző valós igényektől, míg a csupán a lakossági, ill. 

közösségi megkérdezések alapján megfogalmazott igények számba vétele túlzásokat, már meglévő, 

esetleg nem jól hasznosított kapacitások figyelmen kívül hagyását, párhuzamos fejlesztéseket 

okozhat. A lakossági, ill. közösségi igényfelmérés kijelölheti a fejlesztési igények területét, a 

megcélzott minőséget, míg a statisztikai elemzés a kialakítandó kapacitások mennyiségének 

meghatározásához adhat támpontot. (2/7.MELLÉKLET) 

 

2. A külső környezet elemzése 

 

A tágabb környezetben ható, a térségben élők hatókörén kívüli tényezők közül foglalkozni kell a 

nemzetgazdasági helyzettel, annak jellemző tendenciáival, a térség fejlesztésében várható állami 

szerepvállalással, a fejlesztéseket meghatározó szabályozással, a nemzetközi kereskedelmi 

feltételek alakulásával, az országban jellemző, az adott térségre is kiható demográfiai 

folyamatokkal, ill. egyéb, a térség szempontjából fontosnak ítélt tényezővel. 

(2/8.MELLÉKLET) 

 

3. A helyi adottságok elemzése 

 

A helyzetelemzés várhatóan leghosszabb részét képezi a helyi adottságok elemzése. Ennek során 

ismételten ügyelnünk kell arra, hogy ne vesszünk el a részletekben, ill. a problémák feltárása mellett 

a térség pozitív adottságaira és azok hasznosításával összefüggő térségi sajátosságokra 

összpontosítsunk. 

A fejlesztésorientált helyzetértékelés során az alábbi területek elemzésére kell kitérnünk: 

 természeti környezet (termőföld, éghajlati és vízrajzi sajátosságok, energiaforrások, 

ásványkincsek, vadvilág, környezetminőség, egyediséget, turisztikai vonzerőt erősítő természeti 

értékek, 

 kulturális örökség (egyediséget, turisztikai vonzerőt erősítő kulturális értékek, a népesség 

mentalitását meghatározó kulturális elemek), 

 a helyi vállalkozások jelen helyzete (kiépültség, eredményesség, megújuló képesség) 

 a helyi kínálati piac elemzése (jó minőségű nyersanyagok, versenyképes termékek), 

 a helyi keresleti piac (demográfiai jellemzők, jövedelmi viszonyok, fogyasztási szokások), 

 a szállítás feltételei (elérhetőség, útviszonyok, tömegközlekedés, logisztikai szolgáltatások), 

 a munkaerőpiac jellemzői (a munkaerő mennyisége, minősége, lekötöttsége, ára), 

 közművesítettség (a termelő infrastruktúra kiépültsége, a szolgáltatások színvonala és ára), 

 a lakosság viszonya a helyi fejlesztéshez (tőkeerő, motiváltság, egyéni életstratégiák, közösségi 

kezdeményezések és részvételi szándékok), 

 az eddigi gazdaságfejlesztő törekvések eredményessége, sikerük vagy kudarcuk okainak 

értékelése. 

Megállapításainkban ne csupán adatokat soroljunk fel, hanem törekedjünk a helyzetet valóban 

megvilágító értékelésre és a jellemző tendenciák, trendek feltárására is. 

(2/9.MELLÉKLET) 
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4. A versenypozíciók, a konkurencia és a potenciális szövetségesek elemzése 

 

A helyzetfeltárás egyik leglényegesebb eleme a térség komparatív előnyeinek és egyedi vonásainak 

feltárása. Rá kell mutatnunk, hogy melyek azok a termékek, szolgáltatások, melyek a területen kívül 

nem, vagy nem ilyen minőségben ill. mennyiségben találhatók meg, vagy máshol kevésbé 

gazdaságosan állíthatók elő. Melyek azok, amelyek körében a piaci részesedés jelentős.  

Kik a konkurenseink a térségünket érintő termék- ill. szolgáltatási piacon? Pénzügyi, munkaerő 

piaci, infrastrukturális, ipari, kereskedelmi koncentrációs, megközelíthetőségi helyzetük, imázsuk 

alapján miben bizonyulnak erősebbnek vagy gyengébbnek nálunk?  

Kik a partnereink, ill. meglévő vagy potenciális gazdasági kapcsolataink alapján kik jöhetnek 

szóba partnerként? Miben rejlik az ők erősségük vagy gyengeségük? 

(2/10.MELLÉKLET) 

 

Elemzéseink legyenek célratörők. Nem szükséges az élet minden területére vonatkozóan 

részletes és főképp nem pusztán leíró elemzést adnunk, de ügyeljünk arra, hogy a későbbiekben 

megjelenő fejlesztési célok mindegyikéhez jelenjen meg a helyzetleírásban a „hívószó”, azaz a 

célok között majd olyan nem szerepelhet, aminek ne lenne előzménye a helyzetleírásban. 

 

PÉLDA – HELYZET-FELTÁRÁS HELYI ADOTTSÁGOKAT TÁRGYALÓ FEJEZETEIT 

BEVEZETŐ ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

Természeti erőforrások 

 Változatos táj, gazdag élővilág, világörökség. 

 Korlátozott termőhelyi potenciál. 

 Kiterjedt erdőségek, magas erdősültségi arány. 

 Megyei jelentőségű vízkészletek, fontos vízbázisok. 

 Megkímélt környezet, növekvő környezeti veszélyforrások. 

 

Kulturális örökség 

 Megóvott középkori építészeti emlékek. 

 Hagyományos szerkezetű és építészettel rendelkező kistelepülések. 

 Kihasználatlan kastélyok, kúriák. 

 Változatos vallási örökség, görög katolikusok. 

 Palóc és lengyel kisebbségi kultúra emlékei. 

 Felújítható roma kulturális örökség. 

 Neves elődök. 

 Foltokban élénk zenei, képzőművészeti és amatőr színjátszó élet. 

 Elfeledett népművészeti hagyományok, népszokások. 

 Rejtett értékek, alacsony kulturális aktivitás. 

 

Humánerőforrások 

 Rohamos elöregedés és dinamikus fiatalodás egymás mellett. 

 Tucatnyi elnéptelenedő falu. 

 Növekvő számú és arányú hátrányos helyzetű (döntően roma) népesség. 

 „Menekülő” képzett fiatalok. 

 Alacsony koncentrációjú és képzettségű munkaerőbázis. 

 Alacsony foglalkoztatási arány. 

 Magas ingázási arány. 

 Változásokkal szembeni tartózkodás. 

 Külső beavatkozás várása. 
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Gazdasági erőforrások 

 Vállalkozáshiány, kényszervállalkozások. 

 Mezőgazdasági és építőipari vállalkozások dominanciája. 

 Alacsony foglalkoztatási és jövedelemtermelő képesség. 

 Kevés hozzáadott érték. 

 Ki nem használt extenzív állattartási lehetőségek. 

 Növekvő gyümölcsterületek és Edelényben bortermő terület. 

 Fejlődő turisztikai fogadókészség. 

 Jelentős foglalkoztatási hatású szociális ágazat. 

 Gyenge fejlesztési forrásabszorpciós képesség. 

 Erősen korlátozott belső fejlesztési források. 

 

Kommunikáció 

 Magyarországi centrumoktól való távoli fekvés, Kassához való közelség. 

 Utak rossz minősége. 

 Alacsony szintű motorizáció. 

 Közösségi közlekedés fokozatos leépülése. 

 Informatikai rendszerek kiépületlensége. 

 Alacsony számítógép-sűrűség. 

 Sűrű kábel Tv hálózat. 

 

Életkörülmények 

 Részben elavult, részben alulértékelt, szociális lakásokkal frissített lakásállomány. 

 Még hiányosan kiépült, részben kihasználatlan alapinfrastruktúra. 

 Megoldatlan hulladékgazdálkodással veszélyeztetett környezet. 

 Mennyiségileg megfelelő, de minőségében egyoldalú alapoktatás. 

 A fiatalok megtartására elégtelen középfokú és felnőtt oktatás, valamint szabadidős 

szolgáltatások. 

 A szükségletektől elmaradó idősgondozás. 

 Változó közbiztonság 

 Fejletlen, nehezen elérhető városi szolgáltatások 

 

A területfejlesztés szereplői és eddigi kezdeményezéseik 

 Sokszínű fejlesztő intézményi háttér, foltokban fellelhető fejlesztési tapasztalatok. 

 Aktív munkaügyi szerepvállalás. 

 Változó felkészültségű és változtatási szándékú helyi vezetés. 

 Létező térségi együttműködési szándék, de hiányzó gyakorlat. 

 Mérsékelt pályázati aktivitás és eredményesség. 

 Infrastruktúra-központú önkormányzati fejlesztések. 

 Csekély számú önerős beruházás. 

 

Az összegyűjtött és adatbázisba szervezett adatokból különböző statisztikai módszerek 

alkalmazásával tárhatjuk fel a regionális fejlődés tényezői és feltételei közötti összefüggéseket, 

végezhetjük el a helyzet értékeléséhez szükséges elemzéseket. 
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2.3.2. Leíró statisztikai elemzési módszerek (középértékek, szórás, 
koncentrációs együttható) 

 

Adott sokaság átlagának, ill. az átlagtól való eltérés terjedelmének meghatározásával két térséget 

hasonlíthatunk össze, vagy egy térségen belüli elemek egymáshoz való viszonyáról alkothatunk 

képet. Jellemzően a gazdasági és társadalmi strukturális változások méréséhez használhatjuk: 

 a számított középértékeket (számtani, harmonikus, mértani, négyzetes egyszerű vagy 

súlyozott átlag), 

 a helyzeti középértékeket (módusz és medián), 

 a szóródás mértékét (sokasági szórás, tapasztalati szórás, relatív sokasági szórás, relatív 

tapasztalati szórás, átlagos abszolút eltérés). (2/11.MELLÉKLET) 

A vizsgált jellemzők földrajzi koncentrálódást fejezi ki a koncentráció együttható. 

(2/12.MELLÉKLET) 

 

2.3.3. Sztochasztikus kapcsolatok kimutatásának módszerei 

 

Két, vagy több változó közötti kapcsolatokat korreláció- és regresszió számítással vizsgálhatunk. A 

korrelációszámítás a változók közötti kapcsolat erősségének meghatározását, míg a regresszió 

számítás a két változó közötti függvénykapcsolat felállítását célozza.  

A korreláció két folytonos változó közötti asszociációt méri. Azt mutatja meg, hogy az egyik ismérv 

milyen erős kapcsolatot mutat a másik ismérvvel. A korrelációs együttható nem csak az asszociáció 

mértékét fejezi ki, hanem annak irányát is. Meg tudjuk mondani, hogy két ismérv között milyen 

irányú kapcsolat áll fenn. A korrelációs együttható -1 és +1 között változik, a változók 

függetlensége esetén az együttható a nulla környezetében mozog. 

A regresszió szintén két folytonos változók közötti kapcsolatot vizsgál, de sokkal pontosabb képet 

fog adni a két változó együttes leírásáról. A meglévő adatokra a legjobban illeszkedő meredekségű 

és konstans értékű egyenest fogja kiválasztani – ez lesz a becslőfüggvényünk. Ezek után meg tudjuk 

becsülni, hogy az egyik változó adott értékéhez legnagyobb valószínűséggel milyen érték várható. 

Természetesen egy adatstruktúrára nem csak lineáris egyenesek illeszthetők, hanem különböző 

függvények. 

Ezek a vizsgálatok széles körben alkalmazhatók. Vizsgálható például a foglalkoztatás, vagy az 

iskolai végzettség kapcsolata a jövedelmek alakulásával, a vállalkozássűrűség és a GDP kapcsolata. 

Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy valós összefüggés kimutatására használható 

eredményt csak az adatsorok nagy elemszáma esetén kapunk, valamint a korreláció szimmetrikus 

fogalom, nincs értelme a kapcsolatban kiemelni az egyik vagy a másik változót, hiszen a fordítottja 

is igaz. 

A vizsgálatok általános menete: (1) célkitűzések megfogalmazása, (2) adatbázis megteremtése, 

(3) függvény – specifikáció (függvény típusának kiválasztása), (4) a kiválasztott függvény 

paramétereinek számítása, (5) illeszkedésvizsgálat, (6) szignifikancia-vizsgálatok (a modell és a 

paraméterek tesztelése), (7) a regressziós értékek konfidencia határainak a megállapítása, (8) 

elaszticitás (rugalmasság) meghatározása, (9) korrelációszámítás (lineáris esetben a korreláció-

számítás megelőzheti a regresszió-analízist), (10) az eredmények értelmezése. 

(2/13.MELLÉKLET, 2/14.MELLÉKLET, 2/15. MELLÉKLET) 
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2.3.4. Idősorok vizsgálatának módszerei 

 

Az idősorok egyaránt alkalmazhatók pl. a piaci folyamatok, a gazdasági növekedés, a 

népességszám-változás múltbeli jellegének és jövőbeni várható tendenciáinak bemutatására. A 

jellemzők időbeni változása az adatok átlagolásával és trendszámítással mutatható ki.  

Az idősorok adatainak átlagos abszolút változása az időtartam két végpontja között mutatja 

meg az adatsor változását. Az átlagos relatív változás az időtartam két végpontja közötti változást 

százalékos arányban adja meg. (2/16. MELLÉKLET) 

A trendszámítás a megfigyelt adatokra legjobban illeszthető görbe (lineáris trend esetében 

egyenes) meghatározására törekszik. Használható a múltbeli események közötti törvényszerűségek 

feltárására és előrejelzésre is. (2/17. MELLÉKLET) 

 

2.3.5. Interjúk feldolgozása 

 

Az interjúk feldolgozásához a vizsgálati és az interjú kérdéseinek megfelelően egy 

szempontrendszert állítunk össze. Minden egyes szempont (kódszám) értékeléséhez (a kódszám 

megállapításához) az egész interjút fel kell használni. A szöveg egészéből kell összeszedni mindazt, 

ami direkten vagy indirekten az adott szempontra vonatkozik. Éppen ezzel használjuk ki az interjú 

"értékeit", azt a többletet, amit a kérdőívvel szemben nyújt, azaz kódolhatunk olyan finomságokat, 

árnyalatokat, amelyeket értelmetlenség lenne például kérdőíves információval keresni.  

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az interjú "bizonyító ereje" nem első sorban az "egymás 

mellé tevés". Az egyik interjúból levont következtetéseket nem a többi interjú bizonyítja; a 

statisztikai gyakoriság, a korreláció, hanem az interjú egyik része "bizonyítja" a másikat. A 

bizonyító erő egyetlen élet, egyetlen személyiség, egyetlen véleményrendszer belső 

összefüggéseiben rejlik. 

Az interjúk feldolgozásában elkerülhetetlen az interjúból vett idézetek szerepeltetése. Az egyes 

idézetek hossza azonban ne haladja meg a fél oldalt. Legyen egyensúly az idézetek és az elemzés 

között. Az idézeteket összefüggésrendszerben kell megjeleníteni. Csak a legjobb idézeteket 

használjuk fel. Egyszerű jelrendszert használjunk. (2/18. MELLÉKLET) 

 

Feladatok 

1. Állítsunk össze tervezési munkacsoportot az alábbi regionális tervezési munkákhoz! 

a. Turisztikai fejlesztések megalapozása az Észak-magyarországi régióban 

b. BAZ megye kisvállalkozásainak versenyképességét erősítő közlekedéshálózat 

kialakításának terve 

c. Bátonyterenyei kistérség komplex fejlesztési stratégiájának kidolgozása 

d. Integrált vidékfejlesztési program kidolgozása a Mezőcsáti kistérségre 

2. Készítsünk tervezési feladattervet ugyanezen regionális tervezési munkákra!  

Kidolgozandó pontok: (1) A tervkészítés célja, (2) Alapjellemzők: időtáv, térség, ágazat, (3) 

Tervezési stílus, (4) Szereplők, (5) Feladatok, módszerek és felelősök, (6) Ütemezés, (7) 

Tervezési költségek. 

3. Vizsgáljuk meg a mellékelt tervdokumentumok bevezetőiben a tervezés körülményeinek 

bemutatását! 

4. Szerkesszünk szakirodalmi adatbázist X térség területi fejlődési folyamatainak értékeléséhez. 

5. Készítsünk megfigyelési tervet a lakóhelyünk környezeti állapotának javítását célzó stratégia 

helyzetértékelő részének kidolgozásához, majd végezzük el a fenti megfigyelést és írásban 

rögzítsük az eredményeket. 

6. Készítsünk személyes interjút és jegyezzük is azt le a térség korábbi fejlesztési tapasztalatainak 

összegzéséhez! 
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7. Tervezzük meg, majd vezessünk le célcsoportos beszélgetést a vállalkozások foglalkoztató-

képességének felméréséhez. 

8. Szerkesszünk internetes kérdőívet a turisták X térség turisztikai kínálatát érintő utazási 

szokásainak értékeléséhez! 

9. Rögzítsük, majd elemezzük a kiadott kérdőíveket! 

10. A KSH T-STAR rendszerét használva állítsunk össze statisztikai adatbázist az alábbi témakörök 

vizsgálatára 

– Munkaerő-piaci kínálat 

– Munkaerő-piaci kereslet 

– Innovációs potenciál 

– Turisztikai potenciál 

– Reindusztrializációs folyamatok 

– Kulturális gazdaság feltételrendszere  

– Környezeti fenntarthatóság 

– Népesedési folyamatok követése 

– Életkörülmények alakulása 

– Térszerkezeti változások 

11. Készítsünk felmérési tervet egy kistérségi turisztikai stratégia kidolgozásához! 

12. Mely módszerrel milyen területi összefüggéseket tártak fel a szerzők az alábbi művekben? 

(források: 

13. Végezzünk idősoros elemzést a mellékelt adatokon! (forrás: ) Milyen összefüggések 

rajzolódnak ki? 

14. Válasszunk elemzési módszert a mellékelt adatok értékeléséhez! Milyen megállapítások 

tehetők? 
 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen kérdésekre kell választ adnunk a regionális stratégiai tervezés előkészítésekor? 

2. Milyen feladatokra kell felkészülnie a regionális stratégiai tervezésben résztvevő szakértőknek? 

3. Milyen kompetenciákra van szükség a regionális stratégiai tervezés tervezői 

munkacsoportjában? 

4. Milyen információkra van szükség a regionális stratégiák megalapozásához? 

5. Milyen módszerekkel gyűjthetjük össze a regionális stratégia kidolgozásához szükséges 

információkat? 

6. Milyen részeket kell egy kérdőívnek tartalmaznia? 

7. Milyen témakörökben végzünk elemzéseket a regionális stratégia helyzetértékeléséhez? 

8. Milyen módszereket használhatunk a regionális stratégia helyzetértékelő részének 

elemzéseihez? 
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3. A regionális stratégia megalkotása 

3.1. A pozicionálás (3) módszerei (kvantitatív módszerek) 
 

A térségi pozicionálás az adott régió más régiókhoz viszonyított helyének és helyzetének 

bemutatására szolgál. Segít a problémák és azok mértékének, valamint a régió komparatív és 

kooperatív előnyeinek beazonosításában.  

 

3.1.1. Kvantitatív rangsorképzés, komplex mutatók 

 

Kvantitatív rangsorképzés: történhet (1) parciális mutatók, (2) teljesítmény/ eredmény mutatók, (3) 

komplex mutatók alapján. Ez utóbbiak több tényező együttes megjelenítésére alkalmas értékként 

értelmezhetők. Ilyenek pl.: a HDI, az innovációs potenciál mutatója, az abszorpciós képesség, a 

versenyképesség vagy a területi fejlettség komplex mutatója. (3/1.MELLÉKLET) 

Komplex mutató meghatározására alkalmas (egyszerű, de sokat vitatott) eljárást ad a rangsor-

mátrix és a Bennett módszer.  

A rangsor mátrixban az egyes térségek különböző jellemzők szerinti, a mutató pozitív vagy negatív 

jelentését figyelembe véve meghatározott helyezéseit tüntetjük fel, majd ezeket a helyezési 

értékeket átlagoljuk. Az egyes jellemzőkhöz súlyokat is rendelhetünk és ekkor súlyozott átlagot 

számolunk. (A módszer megbízhatóságát rontja, hogy a súlyok meghatározása erősen szubjektív és 

az egyes jellemzők közötti korreláció megsokszorozhatja egyes tényezők szerepét.) 

A Bennett módszer lényege: Az adatokat adatsoronként az adott adatsor abszolútértékben vett 

legnagyobb értékével elosztva 0 és 1 közé eső értékeket kapunk. Ügyelve a mutató pozitív vagy 

negatív tartalmára + vagy – előjelet rendelünk az értékekhez, majd a különböző adtasorokban az 

ugyanazon elemhez tartozó értékeket összeadjuk. (3/2.MELLÉKLET) 

A főkomponens- és a faktorelemzés folytonos változók esetén alkalmazott dimenziócsökkentő 

eljárások. 

Főkomponens-elemzés segítségével azt tudjuk megmondani, hogy több változó közül melyik az az 

egy változó, amelyik a legnagyobb magyarázó erővel bír a többihez képest. (3/3.MELLÉKLET) 

A faktorelemzés több változó viselkedését írja le mesterségesen képzett változók segítségével. Tehát 

például, hat változóból készít két képzett változót, azaz faktort. Az első faktor két változó, míg a 

második faktor négy változó transzformált adatait tartalmazza. A faktorokat sok esetben használjuk 

regresszió-analízisek készítése során. (3/4.MELLÉKLET) 

 

3.1.2. Csoportosítási módszerek 

 

A klaszteranalízis során a megadott változók segítségével csoportokat alakítunk ki. A csoportképzés 

távolságok mérésén alapul. Azokat tekintjük egy csoportban lévőknek, akik elkülönülten közel 

vannak egymáshoz. Az elemzés nehézsége leginkább abban áll, hogy a kialakult csoportoknak 

tudunk-e olyan nevet adni, ami jól leírja az adott csoportot a több csoporthoz képest. 

(3/5.MELLÉKLET) 
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3.1.3. Portfólió elemzés 

 

Az egyik legáltalánosabban ismert piaci elemzési módszer. A regionális tervezésben az adott térség 

termékeinek és szolgáltatásainak, valamint a környezet adta lehetőségeinek elemzésére, 

összevetésére szolgál. Első lépésben tehát szükség van a régió számára stratégiai jelentőségű 

termékcsoportok és/vagy üzletágak meghatározására. Majd megtörténik a termékcsoportok és/vagy 

üzletágak által betöltött pozíciók vizsgálata. Az eredmények alapján elvégezhető a 

termékcsoportokra és/vagy üzletágakra vonatkozó stratégiai célkitűzések meghatározása, és az ezek 

megvalósításához szükséges pénzügyi, anyagi és személyi erőforrások kijelölése. 

(3/6.MELLÉKLET) 

 

3.1.4. Potenciál-indexek és potenciál-csillag 

 

A fizikai gravitációs modellek analógiájára, adott területi tényezőt tekintve a tér minden elemének 

„tömegsúlya” meghatározható. A térelemek közötti távolságok ismeretében így bármely társadalmi-

gazdasági jellemző erőtere meghatározható. Egy adott település / térség potenciálértékét a külső és 

belső potenciál-értékek összegeként kapjuk meg.  

A külső potenciál a Ki= ∑Tj/dij (i≠j) képlettel számítható, ahol Tj  a j. elemhez tartozó tömeg, dij, az 

j. elem távolsága az adott elemtől. A belső potenciál meghatározása több módon történhet. Egyik 

lehetőség a térelem saját területének értékéből az azzal egyenlő kör sugarának kiszámítása (ri) és 

ennek az i. elem tömegével (Ti) megszorzása. Több tényezőre számított potenciál-értékeket 

egymással összehasonlíthatjuk, vagy aggregált mutatót is képezhetünk. 

A potenciál csillag térségek, egy térségen belüli ágazatok, vagy a területi fejlődés bármely 

eleme tényezői fejlettségének egymással való összehasonlítását szolgálja. Jellemzően a különböző 

tényezőkre, vagy a különböző területi egységekre számított potenciál-értékek szemléltetésére is 

alkalmas, de a Bennett-módszer grafikus kiegészítője is lehet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/1.ábra: Ötváltozós potenciálcsillag 

 

(3/7.MELLÉKLET) 
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3.2. A pozicionálás (3) módszerei (kvalitatív módszerek) 
 

A közelmúltban hangsúlyossá vált kvalitatív elemzési formák teszik lehetővé a gyakran igen 

terjedelmes, bonyolult számításokat is tartalmazó helyzetelemző tanulmányok megállapításainak 

áttekinthetőbbé tételét és egy komplex szemléletű, konszenzuson alapuló, a stratégiai tervezés 

további fázisaiban jól hasznosítható, rangsorolást, a fő problémák kiemelését is tartalmazó értékelés 

megalkotását. 

Mindhárom elemzési forma a helyzetet összefoglaló (elemzésekkel alátámasztott) 

megállapításokra épül. A két első elemzési forma közötti legfőbb különbség az értékek szerepében 

van. A SWOT teljes egészében értékalapú, megállapítása minősítést tartalmaznak, míg a PEST 

megállapítása értékítéletet nem tartalmaznak. Különbség továbbá a SWOT-ban a külső és belső 

adottságok szisztematikus szétválasztása, ami a PEST analízisban nem jellemző. A problémafa 

sajátosságát a másik két módszerben rejtve maradó ok-okozati összefüggések kiemelése adja. 

 

3.2.1. SWOT elemzés 
 

Maga a módszer négy angol szó kezdőbetűjéből kapta a nevét. 

S (strengths): erősségek, melyekre a fejlesztés alapozható, tovább erősítendő 

W (weaknesses): gyengeségek, fejlesztést nem lehet rá alapozni, sőt gátolják azt, meg kell 

őket erősíteni 

O (opportunities): lehetőségek, kívülről segíthetik, ösztönözhetik a fejlesztést 

T (threats): veszélyek, melyek kívülről akadályozhatják a fejlesztés sikerességét 

Az első két szempont tehát a térség belső adottságai alapján, míg az utóbbi kettő a külvilágban ható 

folyamatok alapján kerül megfogalmazásra. 

A „külvilág” az adott témakör szerinti külső, a stratégiát készítők által nem befolyásolható 

környezetet jelenti. Térségi stratégiák esetében ez valóban megegyezik a térségen kívüli világgal, de 

térségi ágazati (rész)stratégiák esetén térségen belüli tényezők is ide kerülhetnek. Pl. egy térségi 

turizmus fejlesztési stratégia szempontjából a természetes szaporodás, vagy az elöregedés alakulása 

külső tényezőnek (lehetőségnek vagy veszélynek) számít. 

Az erősségek, gyengeségek, veszélyek és lehetőségek beazonosítása nem vaktában történik, 

hanem valamilyen szempontrendszer alapján. A térség fejlődését meghatározó trendekre épülő 

szempontrendszert a helyzetértékelő munka eredményei alapján állíthatjuk fel.  

Legáltalánosabban a természeti – társadalmi, közösségi – gazdasági – infrastrukturális dimenziók 

szerinti felbontást alkalmazhatjuk.  
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Forrás: Strukturális Alapok Képzési Program 2001 

3/2.ábra: A SWOT elemzés összefoglaló ábrája 

 

A SWOT elemzés jellemzően öt lépésben történik: 

 

1.lépés: szempontrendszer felállítása 

A helyzetértékelés eredményei alapján felállítunk egy, lehetőleg 10-12 szempontnál nem több 

elemet tartalmazó szempontrendszert.  

Az egyes rendszerek egymással kombinálhatók is, pl. egy bonyolultabb szempontrendszer szerinti 

vizsgálat eredményeit is összefoglalhatjuk az áttekinthető természet – társadalom – gazdaság - 

infrastruktúra négydimenziós rendszerben. 

 

A térségi stratégiák SWOT elemzésében alkalmazott szempontrendszer 

 

A valós helyzet kellően kifinomult és a megoldásokra is rámutató feltárását segíti, ha a nagy 

rendszereken belüli folyamatok, trendek tükrében végezzük el az elemzést. Térségi stratégiák esetén 

alkalmazható az alábbi elemekből felépülő, kevésbé elterjedt, kimondottan gazdasági szemléletű 

szempontrendszer is. 

A. hasznosítható és megőrzendő források 

 rendelkezésre álló természeti kincsek, nyersanyagok, 

 környezet állapota, annak változása, 

 ingatlanok, 

 belső piacok, 

 munkaerő, 

 egyéb. 

B. piaci háttér 

 földrajzi fekvés, 

 természeti vagy kulturális értékek egyedisége, különlegessége, 

 piaci részesedés, 

 közlekedési forgalom (tranzit utak, ingázási lehetőség), 

Tényezők 
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 külső kapcsolatok (befektető vagy tulajdonos cégek, beszállítók és kereskedők, politikai és 

kormányzati szervezetek, testvérvárosok), 

 a terület jelenlegi imázsa, 

 egyéb. 

C. humánerőforrások, közösségi háttér 

 demográfiai helyzet, 

 helyi munkaerő minősége, 

 feltörekvő és lemaradó csoportok, 

 esélyegyenlőség, 

 vezetők gyakorlottsága, felkészültsége, 

 a fejlesztésbe bevonhatók száma, motiváltsága, 

 a fejlesztés várható támogatottsága, konfliktusai, 

 egyéb. 

D. pénzügyi háttér 

 banki, pénzintézeti ellátottság, 

 befektetések, tőkemozgások, 

 meglévő üzletek nyereségtermelése, 

 külső források, alapok bevonásának lehetősége, 

 a terület saját pénzügyi hozzájárulásának lehetséges mértéke, 

 egyéb. 

 

2.lépés: Megállapítások megfogalmazása 

A megalkotott szempontrendszer alapján, szempontonként azonosítsuk be az erősségeket, 

gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket. Közben ügyeljünk arra, hogy a lehetőség és veszély 

kívülről jön! Ne keverjük össze a külső és belső adottságokat, illetve a lehetőségeket a fejlesztési 

javaslatokkal! Ügyeljünk arra is, hogy az adott témaköröket érintő, a részletes helyzetértékelésre 

épülő, abban alátámasztott megállapításaink ne csupán egy statikus képből induljanak ki, de 

utaljanak a jellemző folyamatokra, trendekre is. 

Mindezt megtehetjük csoportmunkában is. Ekkor az egyének által tett javaslatokat miután már 

nincs több javaslat, logikai és tartalmi szempontból tekintsük át, és addig formáljuk (azonos 

tartalmúak összevonása, rész-egész viszonyok tisztázása, végképp el nem fogadhatók törlése), míg 

mindenki számára elfogadhatóvá válik. 

 

3.lépés: Rangsorolás 

Az összes szempont vizsgálata, a hozzájuk kapcsolódó állítások megfogalmazását követően 

szükségünk van valamiféle, a különböző szempontok együttes vizsgálatát lehetővé tevő szintézisre. 

Ezt az egyes csoportokon (erősség – gyengeség - lehetőség – veszély) belüli megállapítások 

rangsorolásával érhetjük el. 

Az egyes tényezőcsoportokban megjelenő állítások csoportmunkában is rangsorolhatók. Ehhez az 

egyéni rangsorokat összesítsük és írjuk fel a rangsor szerinti eredményt. Esetleg egyezzünk meg a 

nagyon kevés pontszámot kapott állítások törlésében, ezáltal rendszerünk egyszerűsítésében. 

 

4.lépés. Stratégiai elemzés 

A térség helyzetére, az azt alakító tényezőkre vonatkozó megállapítások nem csupán 

önmagukban, de a tényezőcsoportok egymással való összevetésében is vizsgálandók. A térség 

stratégiai szempontból legérzékenyebb, beavatkozást igénylő pontjai éppen ebből az összevetésből 

rajzolódnak ki. Valamint a lehetséges cselekvési irányok, a megléphető stratégiák is feltárulnak. Így 

az egyes tényezőcsoportok összevetése során négyfajta stratégia határozható meg. 

1. A védekező (conversion) stratégia egy részterület gyengeségeit vizsgálja úgy, hogy elemzi a 

problémahalmazt tovább súlyosbító várható tendenciákat (veszélyek). A gyengeségekből és 

veszélyekből áll össze az a megoldandó problémahalmaz, aminek megváltoztatását célozza a 
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védekező stratégia. Egy védekező stratégia nem feltétlenül tartalmaz gyengeségeket és 

veszélyeket is, de legalább az egyiket igen. Nem tartalmazhat viszont olyan gyengeséget, ami 

várhatóan „magától” – külső tényező vagy más politika hatására – javul. A logikailag 

összetartozó gyengeségek és veszélyek, pl. egy halmozottan hátrányos réteg kiszorulása a 

tudásgazdaságból vagy arányának növekedése a demográfiai jellemzők következtében, egyre 

súlyosbodó helyzetet jelölnek ki, a védekező stratégia ezt a várhatóan rosszabbodó helyzetet 

változtatja meg. Extrém esetben, amennyiben nagyon erőforrás-igényes egy ilyen 

fenntartó/javító stratégia, illetve amennyiben a siker esélye csekély, akar e kivonulás is stratégia 

lehet – ez azonban nem egy fejlesztési terv része, hanem egy annál tágabb, valódi átfogó 

települési stratégiáé. 

2. A támadó (matching) stratégia az erősségeket veszi számba, és épít az ezek kiaknázását segítő 

esélyekre. A kereslet megváltozása esetén az új kereslet kielégítéséhez rendelkezésre álló 

adottságok jobb lehetőséget teremtenek egy kitörési stratégia szamara, mint a statikus helyzet. 

Olyan erősség azonban nem jelentheti a támadó stratégia részét, amelyet külső tényezők 

(veszélyek) várhatóan erodálnak. Így például a mennyiségileg kielégítő közoktatási kapacitás 

jelentősége az iskoláskorúak fogyásával fokozatosan csökken. 

3. A kedvező külső lehetőségek és a gyengeségek által bezárt negyedbe sorolható 

„változásorientált” célokkal, stratégiákkal már óvatosabban kell bánni, csakis jól meghatározott 

preferencia-sorrend alapján szabad változásokat kezdeményezni a kedvező külső trendeket 

meglovagolva, a meghatározó gyengeségek teljes vagy részleges felszámolását követően. 

4. A veszélyek es erősségek közös területére eső „diverzifikált” fejlesztések kockázatosak, a 

fejlesztés nagy körültekintést igényel. Főleg akkor van értelme ezekkel a területekkel 

foglalkozni, ha az első negyedbe tartozó offenzív stratégiát igénylő területek nem nagyon 

léteznek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Strukturális Alapok Képzési Program 2001 

3/3.ábra: A SWOT elemzés során megrajzolható stratégiák 

 

5.lépés: Rövid helyzetértékelés megfogalmazása 

A SWOT-analízis elvégezhető szakértői feladatként is, de a stratégia közösségi beágyazása és 

az egyéni helyett a közösségi szempontok érvényesülése érdekében általában csoportmunkában 

oldjuk meg. Ekkor azonban a csupán ötletszerű, megalapozatlan felvetések és az alapos 

helyzetfeltáró munka során kirajzolódott sajátosságok kimaradásának elkerülése érdekében a 

csoportmunka előkészítő szakaszában célszerű a helyzetértékelő elemzések főbb megállapításait - a 

fentebb megadott csoportosításban - előre kigyűjteni és a részvevőkhöz eljuttatni. A csoport 

munkája ez esetben az esetleg még feltáratlan összefüggések beemelésére és a rangsorok 

felállítására és tényezők együttállásából következő lehetséges stratégiák meghatározására irányul. 

(3/8.MELLÉKLET) 

LEHETŐSÉ
GEK 

VESZÉLYE
K 

ERŐSSÉGE

K 

GYENGESÉ

GEK 

Offenzív 

stratégiát 

támogató 

helyzetek 

Váltás-

orientált 

stratégiát 

támogató 

helyzetek 

Diverzifikált 

stratégiát 

támogató 

helyzetek 

Defenzív 

stratégiát 

támogató 

helyzetek 



55 

 

3.2.2. PEST-analízis 

 

Az elemzés nevében megjelenő betűk a helyzetet jellemző megállapítások négy csoportjára utalnak: 

P – Political (politikai): a kormányzat stabilitása, politikai értékrendek változása, a törvényhozás és 

a parlament működése, regionális intézmények, politikai célkitűzések és programk, szakpolitikák 

működése, szabályozás, stb. 

E – Economical (gazdasági): gazdasági ciklusok, GDP és GNP trendek, infrastrukturális 

fejlesztések, infláció, munkanélküliség, családi jövedelmek változása, tőkemozgások alakulása, 

globalizáció stb. 

S – Social (társadalmi): demográfiai változások, a képzettségi szintek alakulása, társadalmi 

mobilitás, életmódbeli változások, életstílus, munkához való viszony, a fogyasztási szokások 

változása, közösségek, kisebbségi csoportok, társadalmi részvétel stb. 

T – Technological (technológiai, műszaki): új felfedezések és technológiák, K+F kiadási szintek, a 

technológia átvétel mértéke és szabályozása, a technológiai infrastruktúra változása stb. 

Az elemzés két további szemponttal kiegészíthető – PESTEL – elemzéssé. 

E – Environmental (környezeti): a természeti környezet állapota, természeti erőforrások 

(ásványkincsek, talaj, energia, víz) stb. 

L – Legal (jogi): vonatkozó jogi szabályok, előírások. 

A megállapítások, a rangsorolás és az egyes tengelyek mentén tett megállapítások összevetése a 

SWOT elemzésnél bemutatott módon történik. A különbség annyi, hogy nem kell állást foglalni a 

megállapítások pozitív vagy negatív értéke mellett. A rangsorolt megállapítások itt is alapját 

képezik a rövid helyzetmeghatározásnak. (3/9.MELLÉKLET) 

3.2.3. Fókusz-meghatározás 

Csak akkor tudunk valamely problémára helyes megoldást találni, ha helyesen tesszük fel a 

megválaszolandó kérdést. Legelső lépésként pontosítsuk, szűkítsük le a lehető legjobban a 

probléma meghatározását, keressük meg a probléma fókuszát. Ezt követően keressük az 

alternatívákat, majd válasszuk ki a leginkább megfelelő megoldást.  

 

összetartó széttartó összetartó 

 

 

  

fókusz választék válaasztás 

 

 

  

Forrás: Kaszás 2011 

3/4.ábra: A problémamegoldó gondolkodás menetének „halforma” modellje 

 

A kezdeti fókusz-meghatározás biztosítja, hogy jó irányba induljunk el, majd a folyamat végén 

értékelhessük a lehetőségeket. mindebből az is következik, hogy a hibás fókusz rossz irányba, 

helytelen megoldás felé vihet el bennünket. 

De Bono fókuszmeghetározó módszere két fókuszfajtát különböztet meg: 

a. A területfókusz az a területi fejlődési tényező, melyhez kapcsolódva a részletek finomításával, 

jobbítási, tökéletesítési lehetőségeinek feltárásával keressük a fejlesztési alternatívákat. Egy 

kiválasztott tényezőt a fellelhető lehetőségekre összpontosítva pásztázunk végig, ötletek után 

kutatva. A területfókuszt szűkíthetjük a terület valamely összetevőjére. (A nyugati kultúrában 

elfogadott problémaközpontú gondolkodásban ez a megközelítési mód idegennek tűnhet.) 
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A területfókusz használata 

1. Határozzunk meg egy jobbítani kívánt területet! Pl. turizmus 

2. Fogalmazzuk meg a kérdést. Milyen ötletekkel tehetjük jobbá, erősebbé a térségben a 

turizmust? 

3. Pásztázzuk végig, hogy milyen összetevőkből áll a kiválasztott téma! Pl. a turizmus 

összetevői: 

          - kínálati oldal: attrakciók, szállások, vendéglátás, közlekedés, tájékoztatás 

          - keresleti oldal: szabadidő, vásárlóerő, utazási szokások, informáltság 

4. Szűkítsük a területfókuszt! Milyen ötleteink vannak az egyes összetevők tökéletesítésére? 

 

b. A célfókusz egy bizonyos probléma, egy feladat (pontszerű) meghatározására irányul. Segít a 

meghatározásban, ha az alapproblémát többféleképpen fogalmazzuk meg, egy problémának 

ugyanis különféle meghatározásai lehetnek és az ezekből levezethető célfókuszok újabb és 

újabb nézőpontokhoz, majd megoldási javaslatokhoz vezethetnek, 

 

A célfókusz használata 

1. Határozzuk meg az alapproblémát! Pl. Alacsony és csökken a térség turizmusból származó 

jövedelme. 

2. Fogalmazzuk meg az alapproblémát többféleképpen! 

          - alacsony / csökken a turisták száma 

          - alacsony / csökken a turisták tartózkodási ideje 

          - alacsony / csökkenő a turisták fogyasztása 

          - alacsonyak az árak 

          - szolgáltatók magas kiadásai 

3. Válasszunk ki egy (a legrelevánsabb, vagy legkönnyebben kezelhető) probléma-

meghatározást!  Pl: alacsony a turisták száma. 

4. Képezzünk célfókuszokat! Pl. Milyen módszerekkel növelhetjük a térségbe látogató turisták 

számát? 

 

(3/10.MELLÉKLET) 

3.2.4. Miért módszer” és problémafa felállítása 

 

Az előző két elemzési formát jól kiegészíti és a későbbiekben a célok meghatározását megkönnyíti 

a jelenlegi helyzetet meghatározó tényezők logikus, az ok-okozati viszonyokat tükröző rendszerbe 

foglalása. Készítését a „tünetek” és a „betegség okának” megkülönböztetése, ezáltal a gyökerek 

kezelésére, a bajok forrásának megszüntetésére irányuló igények indokolják. 

A kérdezés az egyik leghatásosabb problémamegoldó módszer, mely egyszerre fejleszti a 

tudást és a gondolkodóképességet is. A miért módszer először a műszaki szakemberek körében vált 

népszerűvé, később egyre több területen alkalmazták. (A kérdések száma változhat.) 

A módszer lényege a „miért” kérdés ismételt feltevésén alapuló, szabályozott, rendszerező, mélyre 

hatoló, az alapvető okokkal, az alapproblémával foglalkozó kérdezés. Alapvetően okozatok 

alapoka, vagy alapokai (de nem az összes ok) kiderítését célozza. Ha elég kitartóan és alaposan 

keressük a miértekre a választ, megtalálhatjuk a probléma alapvető, minden más gyökerét képező 

okát vagy okait. (Lineáris összefüggés esetén a tapasztalatok alapján 5 egymásra épülő miért 

kérdéssel eljuthatunk az alapvető okhoz. Többszörös ok estén a miértek száménak nincsenek 

korlátai.) A folyamatokba való beavatkozást ezekből az alapvető okokból kiindulva vezethetjük le.  
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A miért módszer használata 

1. Előkészítés: állítsuk össze a szakemberekből álló csapatot! 

2. Probléma- és fókusz-meghatározás. 

3. Az első ok megkeresése. Az első miért-mert fordulóban elfogadott válasz feljegyzése. 

4. A szekvenciális ok-sorozat kialakítása. A feljegyzett válasz új probléma-meghatározássá válik, 

amire keresünk egy újabb okot. A folyamat általában az ötödik miértig, illetve addig folytatódik, 

míg újabb miértre már nem tudunk értelmes választ adni. A miértekre adott válaszok csak 

közvetlen tapasztalatokon, tényeken alapulhatnak. Éppen ezért minden válasz tüzetesen 

megvizsgálandó. (Az objektív kontroll hiánya téves következtetésre vezethet!)  

5. Befejezés. A csapat elfogadja az eredményt a probléma valós okaként, majd egy másik gondolkodási folyamatban 

elindul a lehetséges megoldások megkeresése.  
 

A probléma-fa világosan mutatja a problémák közötti ok-okozati összefüggéseket, rávilágít 

arra, hogy a részproblémák hogyan függnek össze a főproblémával. Készítése feltételezi, hogy a 

dolgok közötti ok-okozati összefüggések egyértelműek és feltárhatók. 

A problémafa készítéséhez a SWOT analízis megállapításai között keresünk ok-okozati 

kapcsolatokat és próbáljuk meghatározni a „fő problémát”. Ezt követően „miért módszerrel” 

keressük meg ennek okait (nem feltétlenül szerepel a SWOT megállapításai között. Mindaddig 

folytassuk az okok keresését, míg a „miért?” kérdésre értelmes válasz adható. 

A helyzet bonyolultsága esetén a problémafa szerkesztése nehézségekbe ütközhet. Célszerű az 

egyes tételeket külön lapra felírni és a problémafát ezekből felépíteni, onnan a sorok számát és az 

egyes sorokban megjelenítendő elemek számát meghatározni. Ezek után már beszerkeszthetjük a 

problémafát egy megfelelő méretű táblázatba. Az összefüggést szemléltető nyilak megjelenítése 

érdekében a táblázat sorait szintenként eggyel növeljük meg. 

Eredményként a beavatkozást igénylő problémák hierarchikus, az okokat és 

következményeket világosan mutató, szemléletes ábráját kapjuk. (3/11.MELLÉKLET) 
 

 
Forrás: saját szerkesztés 

3/5.ábra: Példa problémafára 
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3.3. Prognózisok és jövőkép megfogalmazása (5) 

A prognóziskészítés módszertana 

 

A jövőbeni lehetőségek bemérésében és erre alapozva egy reális jövőkép meghatározásában 

segítenek a térségi folyamatok várható alakulását bemutató prognózisok.  

A területi prognózisok készítésekor figyelemmel kell lennünk arra, hogy az adott régió jövőjét a 

makro- és a térségi folyamatok együttesen határozzák meg, így a regionális jövőkép 

megrajzolásához – a helyzetértékelés tématerületeihez hasonló metszetekben – makrogazdasági és 

térségi prognózist kell felállítanunk. 

 

3/1.táblázat: A regionális prognózis tématerületei 

 

Makrogazdasági prognózisok Térségi prognózisok 

Várható növekedési ütem Demográfiai előrejelzés 

Ágazati trendek Technikai, technológiai prognózis 

GDP felhasználás változási tendenciái Környezeti állapot változása 

Beruházások alakulása Munkaerő-piaci prognózis 

Pénzügyi folyamatok változási iránya Gazdasági szerkezet változása 

Demográfiai trendek  

Társadalmi változások  

Urbanizáció  

Demokrácia  

Kiemelt fejlesztési célok  

forrás: saját szerkesztés 

 

A prognózis készítéséhez előrejelző és előrelátó módszereket egyaránt használhatunk.  

Az előrejelző (forecast) módszerek a helyzetelemzésre alapozva, az elmúlt időszak tendenciáit előre 

vetítve, a tényezők közötti numerikus összefüggések felállításával, vagy a hasonló adottságú 

térségek folyamatait elemezve kísérelnek meg a jövőre vonatkozó következtetéseket levonni.  

Az előrelátó (foresight) módszerek alkalmazásakor a résztvevők meglévő tudásukra, 

tapasztalataikra, kreativitásukra alapozva értelmezik a világot, abban a térség helyzetét, értékeléssel 

és gondolkodással, víziók alkotásával fogalmazzák meg a számukra kívánatos jövőképüket. 

 

3.3.1. Trendek előre vetítése 
 

A helyzetértékelésnél is alkalmazott trendszámítás alapja a releváns adatok idősorainak 

rendelkezésre állása. A prognózis készítéshez a múltbeli folyamatok alapján meghatározható trendet 

hosszabbítjuk meg. Ez történhet (1) grafikus becsléssel, (2) mozgó átlagolással, (3) a trendfüggvény 

meghatározásával és alkalmazásával. 

(3/12.MELLÉKLET) 

3.3.1. Forgatókönyvek készítése  

 

A forgatókönyvek a jelen jövőbe való kivetítését valósítják meg az egymás után következő 

események, tendenciák közötti logikai kapcsolatok feltárásával, értékelésével. A jelen jövőbe való 

kivetítéséhez néhány, a fejlődést alapvetően meghatározó változó lehetséges változásainak 

előrejelzése által jutunk el. 
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A stratégiai fontosságúnak látszó területekhez határozzuk meg az ezekre leginkább hatással lévő 

változókat, majd vizsgáljuk a változók lehetséges jövőbeni alakulását és a lehetséges fokozatok 

alapján 2-3 alternatívát határozunk meg. 

A jelen jövőbe való kivetítését néhány, a fejlődést alapvetően meghatározó változó lehetséges 

változásainak előrejelzésével is megtehetjük, azaz ezekre építve felrajzolhatjuk a térségi fejlődés 

lehetséges forgatókönyveit. A forgatókönyvekből a további fejlesztési elképzeléseket determináló 

változat kiválasztásában az alapul vett változókban bekövetkező változások valószínűsége és a 

stratégiát alkotó közösség értékrendje játszik szerepet. 

(3/13.MELLÉKLET) 

 

3.3.2. SCAMPER technika 
 

Az előrelátás a tények, összefüggések alapos ismerete mellett kreativitást is igényel. A jövőbeni 

váratlan fordulatokra való felkészülést is segítheti a SCAMPER-módszer. Ennek lényege, hogy hét 

különféle perspektívából közelítjük egy probléma megoldását, ill. jelen helyzetünkben a jelenből 

kiindulva a jövő lehetséges kimeneteit. (A SCAMPER az angolban könnyed futást jelent, de a 

módszer a hét megközelítás megnevezéséből kapott mozaikszó.) 

A hét technika: 

- Substitute: szedd ki egy részét és cseréld le másra, helyettesítsd! 

- Combine: csatold valamihez, keverd össze, egyesítsd mással! 

- Adapt: adaptálj, alkalmazz valamit máshonnan! 

- Modify, maximize, minimize: módosítsd, növeld meg, kicsinyítsd le! 

- Put another use: próbáld másképp / másra használni! 

- Eliminate: elhagyhatsz belőle valamit! 

- Rearrange. rendezd át a sorrendet, fordítsd meg az irányt! 

A módszer alkalmazásakor a meglévő helyzetből indulunk ki. Gondolatban végigvisszük a fenti hét 

lehetőséget és eljátszunk a gondolattal, hogy hogyan lehetne azok szellemében változtatni az eredeti 

megoldáson. Az ötleteket feljegyezzük, értékeljük és a nem reálisakat, nem kívántakat 

kiszelektáljuk. 

Alaptechnika. Nélküle az emberi faj sem létezne. Az innováció történetében talán a legsikeresebb 

gondolkodási technika. 

(3/14.MELLÉKLET) 

 

3.3.3. Delphi-technika 

 

Delphi-technika – többfordulós megkérdezéssel, a vélemények visszacsatolásával tárjuk fel a 

változások lehetséges irányait, a várható eseményeket. A már megismert csoportos 

munkamódszerek sorába illeszkedik. Első körben egy ötletbörze segítségével előhívjuk a tervezői 

csoport résztvevői által lehetségesnek tartott jövőbeni állapotokat. Az ötletek felmerülését követően 

megtörténik azok kifejtése is. A felbukkant jövő-alternatívákat megadott kritériumok együttes, saját 

szubjektumukon átengedett mérlegelésével a csoport tagjai rangsorba állítják. Ez esetben az 

összesített rangsort vezető jövő-elemeket fogadjuk el a jövőkép alapköveiként. Célszerű a második 

fordulót 1-2 nappal az ötletbörze után indítani, mivel az ötletbörze túl fárasztó, s mindkét eljárás 

időigényes. Az értékelés ráadásul inkább analitikus, a realitásokhoz visszatérő beállítottságot 

igényel. 

(3/15.MELLÉKLET) 
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Jövőkép alkotása 

 

A stratégia kimunkálásához szükséges a vázolt helyzetből, mint kiinduló állapotból a közösség 

értékrendjének és a realitásoknak megfelelő, a jövőben elérni kívánt állapot felvázolása. A jövőkép 

egy olyan, a prognózisok által megalapozott álom, vagy különös kívánság, ahová hosszú távon 

szeretnénk eljutni. Megalkotásakor választ kell adnunk azokra a kérdésekre, melyek a térség 

jövőbeni képére, a maihoz képest megőrzött vagy megváltoztatott jellemzőkre kérdeznek rá. A 

jövőkép átgondolása során, a prognózisokban feltárt alternatívák segítségével magunkat a 10-15 

évvel későbbi helyzetbe képzelve, választ kell adnunk az alábbi, a helyzetértékelésnél sorra vett 

kérdésekhez hasonló felvetésekre: 

 Mi őrződött meg? 

 Mi változott? Kik kerültek jobb, kik rosszabb helyzetbe? 

 Mi jellemzi a gazdaságot szektorai, ágazatai, eredményessége, külső kapcsolódásai alapján? 

 Mi jellemzi a társadalmat a népesség összetétele, közösségei, az önigazgatás szintje és 

színvonala alapján? 

 Milyenek a munka és életkörülmények? 

 Mi viszi előre a fejlődést, a megújulást? Mi biztosítja a fejlődés technikai, humán és 

pénzügyi feltételeit? 

 Hogyan értékelik mások a térséget? 

A jövőkép egyben arra is utal, hogy térségünket milyen állapotban kívánjuk majd utódainknak 

átadni. 

Álmodozásunk azonban nem lehet korlátok nélküli. A jövőképben kell, hogy az adott közösség 

igényei és értékei tükröződjenek, reális viszonyokból induljon ki, azaz levezethető legyen a 

jelenlegi helyzetből, következetes legyen és terjedjen ki minden, a térség fejlődése szempontjából 

általunk fontosnak tartott területre. A térség számára elképzelt jövő korántsem értékmentes. Erősen 

tükröződik benne az alkotók értékrendje, a fejlődésről vallott világnézete.  

 

3.3.4. Jövőkép értékhátterének tisztázása 

 

A jövőkép megfogalmazását előkészítő értéktisztázásra és magának a jövőképnek a 

megfogalmazására is sort keríthetünk ugyanazon az összejövetelen, vagy nem sokkal azután, mikor 

megalkottuk a SWOT-analízist. A csoport által elfogadott értékek manifesztálását és a jövő 

stratégiai fontosságúnak tartott területeinek meghatározását segítheti egy teszt kitöltése és 

értékelése. A munkában résztvevőket arra kérjük, hogy válasszák ki, vagy értékeljék a tesztlapon 

szereplő fogalmakat aszerint, hogy azokat fontosnak, kevésbé fontosnak, semlegesnek vagy éppen 

károsnak tartják a térség fejlődése szempontjából. Összesítsük a válaszokat és emeljük ki a 

legegybehangzóbb és a legnagyobb szórást mutató megnevezéseket. Amennyiben túl nagy a szórás, 

nincs vagy szinte egyáltalán nincs egyetértés, generáljunk beszélgetést az egyes fogalmak mögött 

meghúzódó értékekről, közben világítsunk rá az esetleges logikai ellentmondásokra, majd 

ismételjük meg a teszt kitöltetését.  

(3/16.MELLÉKLET) 
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3.3.5. Rövid jövőkép megfogalmazása 

 

A korábban tisztázott értékek és a változások bekövetkezésének valószínűsége alapján 

válasszuk ki a térség számára legvalószínűbbnek tartott, a közösség számára elfogadható jövőképet. 

A jövőkép rövid szöveges megfogalmazásához tegyük egymás mellé a helyzet-meghatározást, 

a legnagyobb egyetértést mutató fogalmakat és az elfogadhatónak tartott forgatókönyvet. A csoport 

valamely “írástudó” tagja vagy a facilitator készítse el a kiemelt területekre a jövőkép rövid 

összegzését. Vitassuk meg, és addig csiszoljuk a megfogalmazást, míg mindenki számára 

elfogadhatóvá válik. 

(3/17.MELLÉKLET) 

 

3.4. Fejlesztési célrendszer felállítása (6) 

 

Fejlesztési célok kijelölése 

 

Jó helyzet-meghatározás, jövőkép és problémafa esetén, a fejlesztendő területek szinte maguktól 

feltárulnak. A kistérségi fejlesztések szokásos céljai három nagy csoportba sorolhatók: 

 A fejlesztés leggyakrabban megjelölt, ún. általános céljai a jövedelemszint növelésére, a 

foglalkoztatottsági színvonal javítására, bizonyos termékek vagy szolgáltatások elérhetővé 

tételére, a lakáshelyzet javítására vagy az oktatás, képzettségi szint javítására irányulnak. 

 A problémamegoldó célok a feltárt gyenge oldalak megerősítését, valamely, eddig 

kihasználatlan erősség vagy erősségek kibontakozását, a munkanélküliség csökkentését, a 

szegénység csökkentését, az egészségügyi problémák csökkentését, az írástudatlanság 

csökkentését célozzák meg. Meghatározásukat segíti a problémafa átfordítása célfába. 

 Az innovációs célok új termékek, szolgáltatások vagy üzem kiépítésére, más eljárások, 

módszerek bevezetésére, a turizmus fejlesztésére, a szórakoztatás fejlesztésére, a korábbinál 

kvalifikáltabb népességet vonzó dolgok fejlesztésére irányulnak. A problémafából nem 

feltétlenül vezethetők le, meghatározásuk kreatív, csoportmunkát igényel. 

Az említett célterületek bármelyikén tűzhetünk ki rövid távú (1-2 évre szóló), középtávú (3-7 

évre szóló) és hosszú távú (8-15 évre szóló) célkitűzéseket.  

A regionális tervezés többszintű célrendszerrel dolgozik. Az európai uniós programozási 

gyakorlatban eltérő számú szinteket határoznak meg, itt egy összességében ötszintű rendszert 

követünk: 

 Átfogó stratégiai cél - a jövőkép elérését segítő hosszú távú cél, a jövőkép és az adottságok 

alapján megfogalmazott stratégiai küldetés. 

 Stratégiai területek – átfogó, stratégiai fontosságú célok, melyek hosszú távon meghatározzák a 

fejlesztés lehetőségeit és eredményét is. 

 Fejlesztési prioritások – az átfogó cél eléréséhez vezető hosszú távú célok, melyek egyenlő 

fontossággal bírnak, egymást feltételezik és kiegészítik. Itt jelennek meg a fejlesztés 

horizontális céljai, a minden programban érvényesítendő célkitűzések is. 

 Fejlesztési feladatok - prioritásonként, a fontosság és megvalósíthatóság sorrendjében 

rangsorolhatók, a kistérségi programok összefoglaló keretéül szolgálnak. 

 Intézkedések – az egyes fejlesztési feladatokból következő konkrét cselekvési javaslatok. 

(3/18.MELLÉKLET) 

A stratégiaalkotás jelen fázisában az átfogó cél, a stratégiai területek, a fejlesztési prioritások és 

a horizontális célok meghatározása a feladat. Ennek során is figyelemmel kell lennünk arra, hogy: 
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 A célok nem veszhetnek bele az általános megfogalmazásokba. Kitűzésükkor törekednünk kell 

pontosításra, a mérhetővé tételre. Ne csupán azt fogalmazzuk meg, hogy mit szeretnénk növelni, 

vagy csökkenteni, de azt is, hogy mennyivel. Ha javítani kívánunk valamin, pontosan adjuk 

meg, hogy kik számára, milyen mértékű, mely részterületekre kiterjedő javulást szeretnénk 

elérni. 

 A túl sok cél kitűzése veszélyezteti a stratégia megvalósíthatóságát, az erőforrások 

szétforgácsolódásához vezethet. Ezért igyekezzünk a térség számára leginkább fontos 

területekre és változásokra koncentrálni. Próbáljuk megtalálni, a térségfejlesztés egészére 

kihatással lévő, más területeket maguk után húzó tényezőket és azokra vonatkozóan 

fogalmazzunk meg fejlesztési célokat. 

 A realitásoktól elszakadó, túlzottan nagyra törő cél duplán veszélyes. A cél elérhetetlensége 

komolytalanná teszi a stratégiát, nem csak ezen, de más területeken is csökkenti a 

megvalósíthatóságba vetett hitet, a résztvevők motivációját. A valószínűleg bekövetkező kudarc 

miatt pedig végleg támogatói háttér nélkül maradhat a fejlesztés. 

A célokkal szemben támasztott további követelmények: 

 legyenek összhangban a helyzet-meghatározással és a jövőképpel, 

 a célrendszer legyen átfogó, a problémakör minden nagyobb dimenzióját foglalja magába, 

 legyenek pontosak, jelöljék meg a célcsoportot és a mértéket is, 

 legyenek egymással összhangban, ne üsse az egyik a másikat, 

 ne szakadjanak el a realitásoktól, legyenek összhangban a reálisan elérhető erőforrásokkal. 

A problémamegoldó célok meghatározása érdekében vegyük elő a korábban elkészített 

problémafát és az abban a hierarchia felső szintjein megjelenő problémákat egyszerű nyelvtani 

művelettel fogalmazzák át cél-állítássá. A célfa alsóbb sorai mutatják meg a problémák 

megszüntetéséhez szükséges feladatokat. A stratégiaalkotásban azonban az ok-okozati 

összefüggésekre épülő problémafa-célfa megoldásnak korlátai vannak, innovatív célok kibontására 

nem feltétlenül alkalmas. 

Az így kapott célokat mutassuk meg a tervezői csoportnak, valamint az innovatív célok 

meghatározásához is a csoportmunkát alkalmazzuk. 

A horizontális célok kijelöléséhez nézzünk vissza az elfogadott fejlesztési alapelvekre és 

csoportmunka keretében válasszuk ki, hogy azok alapján mely területekre vonatkozóan látjuk 

szükségesnek az összes programot átfogó célkitűzés megfogalmazását. Az Európai Unios 

programozásban kiemelt „nők és férfiak esélyegyenlősége” és a „fenntartható fejlődés” mellett más 

esélyegyenlőségi célcsoportra, vagy pl. az információs társadalom követelményeire is 

odafigyelhetünk. 
 

3.4.1. Prioritások meghatározása csoportmunkában 
 

A prioritások meghatározásához a már ismert csoportmunka módszereit alkalmazva kérjük meg 

a csoport tagjait, hogy ismét átgondolva a SWOT-analízis eredményeit, maguk előtt látva a helyzet-

meghatározás és a jövőkép rövid megfogalmazásait, a problémafából következő célokat, esetleg a 

brain storminggal nyert innovatív célokat, az előre kiosztott lapokra írjanak fel 3, általuk fontosnak 

tartott fejlesztési célt. Sorban, egymás után, egyszerre csak célt említve és kommentár nélkül tegyék 

meg javaslataikat, amiket a facilitator egymás alá feljegyez. Miután az összes javaslat felkerült a 

táblára, tisztázzák az esetleges homályos, félreérthető vagy más okból nem világos 

megfogalmazásokat, végezzék el a lehetséges összevonásokat, tartalmi csoportosításokat. Az új 

sorszámokkal ellátott, mindenki számára érthető, lényeges tartalmi átfedések nélküli lista elemeit 

rangsorolják a résztvevők. Az általuk legfontosabbnak tartott fejlesztési cél kapjon 5, az utána levő 

4, majd 3, 2, és végül 1 pontot. A pontszámok összesítésekor legtöbb pontot elérő célokat emeljük 

ki és alkossuk meg belőlük a konszenzuson alapuló célrendszert. (A célrendszerben a 

foglalkoztatási helyzet javítása, a jövedelemtermelő képesség javítása minden bizonnyal valahol az 

élen szerepel, bármely közösségről is legyen szó.) 

(3/19.MELLÉKLET) 
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A kapott, feltehetőleg túl általános megfogalmazású célokat adjuk ki szakértőknek, és kérjünk 

tőlük javaslatot az adott időintervallumon belül reálisan kitűzhető mértékekre. Így adjanak 

javaslatot, hogy pl. 8 éven belül a munkanélküliség milyen mértékű csökkenése lehet reális és 

ugyanakkor valóban a probléma érzékelhető csökkenését jelző eredmény lesz-e? Ugyanígy pl. a 

térség érdekei alapján a GDP vagy a befizetett személyi jövedelemadó milyen mértékű emelkedése 

lehet elvárható? 

 

3.4.2. Fejlesztési célok pontosítása Hatkalap módszerrel 

 

A mérhető fejlesztési célokra adott szakértői javaslatok megtárgyalására, továbbgondolására és a 

munkacsoport tagjai elvárásaihoz történő igazítására is alkalmas lehet a hatkalap-módszer.  

A módszer kiindulási alapja az a meglátás, miszerint Szókratész, Platón és Arisztotelész óta 

gondolkodásunk logikán és érvelésen alapul, ugyanakkor az emberiség nagy szellemi eredményei 

megszületésében a képzelőerőnek és intuíciónak volt szerepe. (Szókratész szerint a gondolkodás fő 

eszköze az érvelés, a kritikai látásmód. Platón az egyetlen, megkérdőjelezhetetlen igazság létezése 

mellett érvelt. Arisztotelész az egyértelmű és teljes körű kategorizálhatóság mellett foglalt állást.) A 

tervezés azonban nem, így a regionális tervezés sem nélkülözheti a képzelőerőt, fantáziát, intuíciót. 

Különösen igaz ez a radikális tervezés esetén.  

A módszer gondolkodás különböző aspektusainak érvényesítéséből származó előnyöket kívánja 

kiaknázni. De Bono szerint egy szokásos gondolkodási folyamatban hat ilyen megközelítési irány 

érvényesül: 

1. a folyamat menedzselése 

2. információk 

3. érzelmek 

4. pozitívumok 

5. negatívumok 

6. kreativitás. 

Az emberi agy egy időben nem képes az összes gondolkodási üzemmódot működtetni. Ezért, ha a 

közös gondolkodásnak nincs igazi irányítója, a különböző gondolkodási irányok kioltják egymást, a 

munka parttalanná, rosszabb esetben konfliktusossá válik. A konfliktusveszélyt növeli az érvelésen 

alapuló vitakultúránkban a vélemények folyamatos ütköztetése, a másik nem csupán meg-, de 

legyőzésére irányuló törekvés.  

Kialakíthatunk azonban olyan menedzselt csoportmunkát, melyben 

- a gondolkodási módokat közösen váltjuk, a mindent egyszerre helyet a külön-külön 

logikáját érvényesítjük, 

- a célt az ütköztetések helyett párhuzamos gondolkodással közelítjük 

- az ego-t és a teljesítményt szétválasztjuk, az együttműködést és nyitottságot helyezzük az 

előtérbe. 

A hatkalap módszer ilyen. Alkalmazása során – erős és határozott vezetés mellett – egy időben 

minden résztvevő a gondolkodás ugyanazon aspektusára fókuszál. Ezáltal a gondolkodás 

felszabadul és a résztvevők végig a cél felé haladnak. 

A módszerben a hat képzeletbeli kalap egy-egy gondolkodási aspektust jelképez, amelyben a 

csapattagok adott időben egyszerre működnek . 

1. kék kalap: a folyamat menedzselése, kontrollja  

2. fehér kalap: az információk, adatok, tények figyelembevétele 

3. piros kalap: az érzelmek, érzése, megérzések, ösztön kifejezésre juttatása 

4. sárga kalap: a pozitívumok, előnyök, értékek keresése 

5. fekete kalap: a negatívumok, problémák, nehézségek, veszélyek, kockázatok azonosítása, 

6. zöld kalap: a kreativitás, lehetőségek, ötletek, megoldások. 
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Amikor a csapattagok kalapot cserélnek, gondolkodást is váltanak. Minden egyes csapattagnak 

képesnek kell lennie mindegyik kalapot. (A kalapok nem a résztvevőket jellemzik!)  

Néhány szabály: Nem kötelező az összes kalap használata és bármely kalap többször is használható. 

Minden egyes ülés a kék kalappal kezdődik és végződik. A kalapsorrendet a facilitátor előre 

megtervezheti. Nincs egyedül jó kalapsorrend. 

 

A hatkalap-módszer alkalmazásának menete 

1. Fókusz-meghatározás 

2. Csapat-összeállítás: A vezető kiválasztja és felkéri a résztvevőket. 

3. Információgyűjtés: A résztvevők beszerzik és strukturálják az összes, a témával kapcsolatos és a 

munkához szükségesnek tartott elérhető tényt, adatot, konkrétumot.1 

4. Agendatervezés: A vezető megtervezi a kalapsorrendet, meghatározza az egyes fázisok célját és 

tervezett időtartamát. 

5. Hatkalap szekció: Kezdésként a vezető ismerteti a módszer alapszabályait és az agendát (kék 

kalap). Majd bemutatja a rendelkezésre álló szempontokat, információkat, melyeket a 

résztvevők kiegészítenek (fehér kalap). Ha nem hiányzik semmilyen, a munkához szükséges 

alapinformáció, az előre rögzített agenda és a hatkalap szabályai szerint megy végbe a 

problémamegoldó folyamat. 

(3/20.MELLÉKLET) 
 

3.4.3. Összetett célrendszer meghatározása Mandala-módszerrel 
 

A mandala a szankszkrit nyelvben mágikus, sprirituális kört jelent. Alapvetően egy mértani formák 

(körök, négyszögek, sokszögek …) alkotta árbra, melynek lényege a középról való kiindulás 

logikája és a szimmetria. A mandalákat három formai alapszabály határozza meg: 

1. a tisztán meghatározott középpont 

2. az onnan induló kiterjedés (belső körök) és 

3. az azokból következő külső záró kör. 

A hagyományos formára modern gondolkodási módszer épült. Előnyei a változatható fókuszban, a 

360’-os perspektívában, a strukturáltságban, a részek közötti kapcsolatok érzékeltetésében, a 

hatékony ötletgenerálásban és a vizualizációban jelennek meg. 

A mandalamódszer segítségével felállítható a fejlesztési célok, mint gondolati kiindulópontok 

és a hozzájuk kapcsolódó feladatok ciklikus, rendszerezett struktúrája. (A módszer a SWOT-hoz 

hasonló helyzetáttekintésre is használható.) 

                                                           
1 Az eredeti sorrendben az információgyűjtés megelőzi a csapat-összeállítást. 
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A mandala módszer használata 

 

1. A belső mag létrehozása: A középpontba kerül a fókusz, a megoldandó probléma. 

2. A belső kör létrehozása. A magot körülvevő keretekbe írjuk a probléma legfontosabb 

komponenseit, vagy a megoldási irányokat. Kezdés lent és kétmezőnként haladunk az óramutató 

járásával megegyező irányban. Nem kell a belső kör minden mezőjét felhasználni. 

 

F C G 

B  D 

E A H 

 

3. A külső kör magjainak létrehozása. A belső körből a tényezőket egy újabb táblarész 

középpontjába kivetítjük, így ezek tartalma egy újabb körben magként működik tovább. 

         

 F   C   G  

         

   F C G    

 B  B  D  D  

   E A H    

         

 E   A   H  

         

4. A külső kör létrehozása. Az új magokat körülírjuk ötleteinkkel, javaslatainkkal.  

5. Értékelés: tekintsük át az ötleteket egyenként és szelektáljuk. 

(3/21.MELLÉKLET) 

 

A fejlesztési célrendszerbe a korábban megjelölt területeken megfogalmazott, szakmailag 

reális, ugyanakkor politikai elégedettséggel találkozó célokat vegyük be. 

A közösen meghatározott stratégiai célokhoz készítsünk rövid leírást, ami felvillantja a cím 

mögötti részleteket és egyben indoklást is ad. A cél leírása utal a helyzetértékelésre, világosan 

meghatározza a megoldandó problémát, megadja a megoldás irányát és az elvárható eredményt. Ez 

utóbbihoz fogalmazzuk meg a mérhető céljainkat és az adott időszakra vonatkozó mennyiségi 

elvárásokat is. (Ezek pontosítása az operatív programok kidolgozását követően tehető meg.) 

Eredményként kapjuk a konszenzuson alapuló, átfogó, ugyanakkor kellően konkrét, szabatos, 

az előző munkafázisok eredményeivel összhangban lévő átfogó célkitűzésből és 5-10 prioritásból 

álló célrendszert, valamint elemei kifejtését. 
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Átfogó stratégiai cél 

 

Prioritások 

 

 

 

Stratégai célok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 2005 

 

3/6.ábra: A regionális stratégia célrendszere 

Forrás:  

Feladatok 

15. Határozzuk meg Magyarország régióinak turisztikai fejlettségét Bennett módszer 

alkalmazásával! 

16. Végezzünk klaszterelemzést Magyarország járásai munkaerőpiaci pozícióinak elemzéséhez! 

17. Alkalmazzuk a portfólió-módszert BAZ megye gazdasági potenciáljának meghatározásához! 

18. Rendezzük be a következő meghatározásokat egy SWOT táblázatba: 

1. Fővárosból és más nagyvárosokból várható kitelepülő vállalkozások  

2. Kedvezőtlen közlekedési helyzet 

3. Kevés a jól működő kis- és közepes méretű vállalkozás 

4. Jelentős foglalkoztatási hatású szociális ágazat erősödése 

5. Közepes méretű külföldi vállalkozások érdeklődése a régió iránt 

6. A nyugati országrész tőkefelszívó erejének csökkenése 

7. Fiatalok elvándorlását ösztönző külső tényezők erősödése 

8. A szakképzett munkaerő és az alkalmazott kutatás növekvő jelentősége miatt a 

térségi munkaerőbázis további leértékelődése  

9. Változatos, értékes táj és élővilág 

10. Megőrzött kulturális örökség  

11. Az európai élelmiszerpiacra való bejutás további nehezedése, saját piacainkról 

való kiszorulás 

12. Elaprózott birtokszerkezet  

13. Népesség mennyiségi és minőségi eróziója, elszegényedése 

14. Minőségi követelmények fokozódása, EU-szabványok kötelező alkalmazása 

15. Sokszínű fejlesztési intézményi háttér 

16. Nem a helyi adottságokhoz alkalmazkodó termékszerkezet 

17. Növekvő környezeti veszélyforrások  

19. Készítsünk PEST analízist a kiadott helyzetértékelő szöveghez! 

A Tiszaújvárosi kistérség nemzetközileg is versenyképes 

ipari és turisztikai potenciálját kiaknázva megteremteni a 

minőségi élet feltételeit a térséf lakossága számára 

I. Gazdasági szerkezet 

diverzifikálása, a 

versenyképesség erősítése 

II. Települési környezet és 

lakossági szolgáltatások 

fejlesztése 

III. Szociális és társadalmi 

biztonság erősítése 

A kistérség 

külső és belső 

elérhetőségein

ek javítása 

Vonzó 

gazdasági 

környezet  

fejlesztése 

Fejlett 

humánszolgált

atások 

kialakítása 

A társadalmi, 

gazdasági, 

környezeti 

létbiztonság 

növelése 

A természeti, 

környezeti és 

kulturális 

adottságok 

kiaknázása 

Lakosság 

életminőségén

ek javítása 
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20. Képezzünk célfókuszt a kiadott helyzetértékeléshez! 

21. Állítsuk fel a kiadott helyzetértékelés alapján a problémafát! 

22. Vizsgáljuk meg a kiadott stratégiák célrendszerét! 

23. Rajzoljuk meg a problémafához tartozó célfát! 

24. Készítsünk demográfiai előrejelzést! 

25. Készítsünk forgatókönyvvel prognózist  

a. X megye foglalkoztatási stratégiájához 

b. Y kistérség helyi termék stratégiájához! 

26. Elemezzük a kiadott kistérségi jövőképeket! 

27. Fogalmazzunk meg jövőképet a mellékelt SWOT elemzés alapján! 

28. Rajzoljuk fel a kiadott szövegből kiolvasható célhierarchiát! 

29. Szerkesszünk célfát a kiadott brain storming eredmények alapján! 

30. Tervezzük meg egy hatkalap-módszeres csoportmunka agendáját egy romastratégia 

célrendszerének kidolgozásához! 

31. Tervezzük meg egy kistérségi vidékfejlesztési stratégia célrendszerét mandala-módszerrel! 
 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen technikákkal határozhatunk meg térségi komplex mutatókat? 

2. Mi a Bennett-módszer lényege? 

3. Melyek a SWOT elemzés lépései? 

4. Milyen stratégiák rajzolhatók ki SWOT elemzéssel? 

5. Mi a fő különbség a SWOT és a PEST elemzés között? 

6. Mi a különbség a cél-fókusz és a terület-fókusz között? 

7. Mi a különbség az előrejelző és az előrelátó prognózis-készítő módszerek között? 

8. Hogyan alkalmazhatjuk a SCAMPER technikát regionális stratégiák célrendszerének 

megalkotásához? 

9. Mik az elvárások a regionális stratégiák jövőkép-meghatározásával szemben? 

10. Mik az elvárások a regionális stratégiák célrendszerével szemben? 

11. Milyen előnyöket várhatunk a hatkalap-módszer alkalmazásától a regionális stratégia 

célrendszerét meghatározó csoportmunkában? 

12. Milyen formai szabályokat követünk a mandala-módszer alkalmazásakor? 

Ajánlott olvasmányok 

Kaszás György (2011): Gondolkodjunk, mert vagyunk! - 12 kreatív problémamegoldó módszer. 

Budapest: HVG Kiadó 

Kocziszky György (2008): Területfejlesztés módszertana. Miskolci Egyetem Miskolc 

Nemes Nagy József (1998): A tér a társadalomtudományban. Hilscher Rezső Szociálpolitikai 

Egyesület, Budapest 

Tóth Géza (2013): Bevezetés a területi elemzések módszertanába. Miskolc: Miskolci Egyetemi 

Kiadó 

 

 
 



68 

 

4. A regionális stratégia kidolgozása 

4.1. Fejlesztési feladatok meghatározása (7) 

Fejlesztési alternatívák feltárása 

 

A kitűzött célok többféle úton érhetők el, mint ahogyan az alternatívák felvázolásához, majd 

értékeléséhez és kifejtéséhez is többféle technikát alkalmazhatunk: 

4.1.1. Feladat-meghatározás brain storminggal 

 

Innovatív céljainkhoz brain storming módszerrel csalogathatjuk elő a legtöbb fejlesztési 

alternatívát. A már vázolt csoportmunkához hasonló módszer lényege, hogy emberek egy csoportja 

a módszer segítségével képes rövid idő alatt sok ötletet produkálni. Az ötletbörze során négy 

magatartási szabályt kell betartanunk és betartatnunk. Ezek: 

1. Az ítélkezés felfüggesztése. Az ötletbörze ideje alatt nincs helye az értékelésnek, bármilyen vad, 

vagy annak látszó ötlet bedobható. 

2. A szabadon szárnyalás követelménye. Engedjük el magunkat, korlátainktól megszabadulva 

ábrándozzunk el a problémáról. Minden ötletet feljegyzünk. 

3. Mennyiségre törekvés. A résztvevőket tudatosan bátorítjuk minél több ötlet kiagyalására. A 

minőségnek ebben a fázisban nincs szerepe. 

4. A kölcsönös serkentés. Egymás ötletei átvehetők és továbbgondolhatók, ez alatt a gondolatok 

kicserélődnek, továbbfejlődnek. 

Az ötletbörze általában hat szakaszból áll. 

1. A probléma vázolásán és megbeszélésén az adott tárgykörben a dolgok megértéséhez 

minimálisan szükséges információk összefoglalását és átadását értjük. Ügyeljünk arra, hogy a 

részvevőket ne terheljük túl sok részlettel. 

2. A probléma újravázolása során arra kérjük a résztvevőket, hogy annyiféle vetületét fogalmazzák 

meg a problémának, amennyire csak képesek. Minden egyes vetület megfogalmazása a “hogyan 

lehetne …” kifejezéssel történik. Nem tévesztendő össze ez a szakasz a lehetséges megoldások 

keresésével, bár kétségkívül már ez a rész is hatalmas problémamegoldó erővel rendelkezik. 

3. A legalapvetőbb újravázolt probléma kiválasztása történhet autokratikus és demokratikus 

módon. Az előbbi esetben a vezető választ, az utóbbi esetben minden résztvevő kiválasztja az 

általa legfontosabbnak tartott 4-5 újravázolt, azaz az eredeti probléma valamilyen 

megközelítését adó problémát, ezeket rendben felolvassák és megjelöljük a sorszámaikat az 

eredeti listán. A megjelölt 7-8 újravázolt problémából a leggyakrabban választott 2-3 vagy a 

leggyakrabban választottakból egybe fogalmazható 2-3 újravázolt problémát megjelöljük, 

újrafogalmazva ismét felírjuk egy-egy új lapra a következő bevezető szavakkal “hány 

féleképpen tudjuk …?”. 

4. A bemelegítés leginkább a szabadon szárnyaló légkör megteremtését segíti. Különösen akkor 

fontos, ha az ötletbörzét (akár több napos) megszakítással tartjuk. Kulcskérdése: mire tudjuk 

még használni „a …?”. Nem számít, hogy mi a téma, a cél az ötletek elővarázslása. 

5. Az ötletbörze megkezdésekor a vezető felolvassa a felírt probléma-megfogalmazásokat és kéri 

az ötleteket. Minden ötletet (lehetőleg vastag filctollal) felírunk és megszámozunk, és mindenki 

számára látható helyre tesszük. 

6. A legőrültebb ötletek kiválasztása és megszelídítése az ötletek elapadását követően indul. A 

legőrültebb 2-3 ötlet közfelkiáltással történő kiválasztását követően felírjuk őket egy-egy lapra 

és javaslatokat kérünk a használhatóvá tételükre. Ha nincs ilyen, az sem baj, de gyakran a 

nagyon vad ötletekből születnek a legjobb megoldások. 

Az ötletbörze alkalmával több száz fejlesztési feladat, illetve lehetséges intézkedés fogalmazódhat 

meg. 
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(4/1.MELLÉKLET) 

 

4.1.2. Folyamatábrák felrajzolása 

 

A folyamatábrákat főként az analitikus gondolkodásúak alkalmazhatják sikerrel a fejlesztés 

szükséges feladatainak feltárására. Ekkor a helyzet-meghatározásból, mint kiinduló állapotból 

haladunk a jövőképben vázolt állapot felé. Feltárjuk a megváltoztatandó elemeket és ezek 

egymással való kölcsönhatásaira, időben és térben való egymásra épülésükre ügyelve felrajzoljuk az 

“A”-ból “B”-be vezető utak lehetséges alternatíváit. A folyamatábrák készítésének két módjára 

hívjuk fel a figyelmet: 

 

a. Folyamatábra készítése halszálka-módszerrel 

 

Gondolataink rendszerezését és a rendszerezés közben újabb ötletek generálását is segíti a 

halszálka-módszer alkalmazása. Egy-egy elemhalmazból, így a fejlesztési feladatokra felmerülő 

javaslatokból strukturált rendszert alkotunk a segítségével.  

A struktúraalkotást egy diagram segíti. Az ábra jobb oldalára (vízszintes tájolás esetén – halforma , 

vagy tetejére (függőleges tájolás esetén – karácsonyfa forma) kerül az adott probléma, eredmény 

vagy hatás, melyhez kapcsolódó fejlesztési feladatokat kívánunk meghatározni. A baloldalon, vagy 

az ábra alsó részén pedig a feladatok kapnak helyet átlós (fő kategóriák) és vízszintes / függőleges 

vonalak (okok) mentén. Létezik 4, 6 és 8 ok-csoportos változat. A diagram felállításában 

folyamatosan bővítve haladunk. (Használható még közvetlen ötletgyűjtés utáni rendszerezéssel és 

részletezéssel karácsonyfa formában.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

4/1.ábra: Halszálka-módszerrel kapott folyamatábra 
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tehetséggondozó 
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A halszálka módszer használata 

1. Probléma- és fókuszmeghatározás – ez adja meg az ábra jobb / felső részét, amihez 

felrajzolandó a hal / karácsonyfa gerince. 

2. A gondolkodás főbb részterületeinek meghatározása – az átlós szálkák / ágak megnevezései. A 

kategóriák kiválasztásánál arra kell koncentrálni, hogy mely tématerületeknek, csoportoknak 

van értelmes köze a fókuszban meghatározott gondolkodási cél eléréséhez. 

3. A részterületeket alkotó elemek összegyűjtése. A „szálkákon” sorba haladva feltárjuk és felírjuk 

az egyes tématerületekhez tartozó összetevőket. Ez mindaddig folytatódik, míg a csapat és 

vezetője együttes véleménye szerint elérte célját. 

4. Befejező fázis: Elemzés, értékelés, döntés. 

(4/2.MELLÉKLET) 

 

b. Folyamatábra készítése a probléma-fa átfordításával 

 

A probléma-fából az ott szereplő probléma-állítások célkitűzéssé történő átfogalmazásával az okok-

következmények hierarchiáját megőrző célfát kapunk. A célfa egyes csatornái rajzolják ki a 

lehetséges beavatkozási stratégiákat. Ezekből az erőforrásainknak, lehetőségeinknek leginkább 

megfelelő beavatkozási láncot kiválasztva jutunk a stratégia célrendszeréhez. 

(4/3.MELLÉKLET) 

 

 
Forrás: saját szerkesztés 

4/2.ábra: Célfából kapott folyamatábra 

4.1.3. Scenáriók készítése 

 

Az előző fejezetből már ismert scenáriók vagy forgatókönyvek készítésével a fejlesztés 

eredményességét befolyásoló környezeti elemek hatásainak mérlegelésére fordíthatunk nagyobb 

figyelmet. Ez esetben először a SWOT-analízisben vázolt lehetőségek és veszélyek alakulásának 

alternatíváit vázoljuk fel. A térségfejlesztési célok eléréséhez szükséges feladatokat pedig az így 

kapott színpadi keretek között rajzoljuk meg. 

(4/4.MELLÉKLET) 
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Mindhárom módszernek megvan a maga előnye és hátránya. Az elsővel vad, képtelennek látszó 

ötletek is előjönnek, azonban nem rajzolódik ki azok rendszere, az egyes javasolt feladatok közötti 

kölcsönhatás rendszere sem. A második esetben jól látszanak a kapcsolódási pontok, kirajzolódik a 

fejlesztés folyamata, de éppen az áttekinthetőség miatt csak a legalapvetőbb programok 

megtalálására koncentrál, valamint fix kezdő és vég pontokkal számol. A harmadik esetben egy 

rugalmas, a környezet változásaihoz alkalmazkodni képes alternatívarendszer nyerhető, de szintén 

beszűkül a javaslatok választéka, az ötletek sziporkázására kevésbé van lehetőség. 

Legszerencsésebb, ha kombináltan alkalmazzuk őket. 

 

Fejlesztési feladatok szelektálása 

 

A felszínre jött számtalan ötlet, fejlesztési alternatíva között szelektálnunk kell. A szelekció 

legfontosabb kritériumai: 

 a kitűzött cél megvalósítását szolgálja úgy, hogy egyik másik célt sem veszélyezteti, 

 megvalósításának feltételei a leginkább biztosítottak, 

 a lehető legnagyobb várható előnyökkel jár, 

 a lehető legkisebbek a várható konfliktusok. 

A szelekció mellett szükséges a fennmaradt változatok prioritási sorrendjének felállítása is. 

Csak ennek birtokában lesznek kivédhetők és megoldhatók későbbi konfliktusok, ez segít az 

erőforrások hatékony felhasználásában és segíti a fejlesztés szereplői saját stratégiájának és 

munkájának összehangolását. 

A fejlesztési feladatok kiválasztása után nézzünk vissza a célrendszerre és az ott meghatározott 

mérőszámokra. Korrigáljuk ez utóbbiakat, ha szükséges. 

A megtalált alternatívák értékelésekor (szelekció és prioritások meghatározása) is több módszer 

közül választhatunk. 

 

4.1.4. Rendszerezett értékelőlapok 
 

A rendszerezett értékelő lapokkal szisztematikusan, az előzőnél mélyebbre hatolva elemezhetjük ki 

az egyes változatok előnyeit és hátrányait. Minden ötlet számára készítünk egy, az értékelés 

szempontjait tartalmazó értékelő táblázatot. Az értékelésben résztvevők először is az általuk 

károsnak, veszélyesnek tartott felvetéseket kizárják, majd az ötleteteket minden egyes szempont 

szerint pontozzák. A pontszámok összesítésével rajzoljuk ki a prioritási sorrendet. 

(4/5.MELLÉKLET) 

 

4.1.5. Az ördög ügyvédje 
 

Az “ördög ügyvédje” módszer nem idegen a magyar mentalitástól és nagyon hatásos. Valakit, vagy 

valakiket megkérünk, hogy támadják a terítéken lévő elképzelést, mutassanak rá annak 

gyengeségeire, esetleges veszélyeire, a megvalósítás problémáira. Mások pedig “védő ügyvédként” 

az ötlet védhetőségét bizonyítják, ill. a jogos kifogások átalakítását, továbbfejlesztését végzik el. A 

későbbi kockázatok minimálisra csökkentésében jó szolgálatokat tehet ez a módszer. 

(4/6.MELLÉKLET) 

 

Intézkedések kifejtése 
 

Az intézkedések a fejlesztési feladatokon belül a célok eléréséhez szükséges konkrét cselekvéseket 

jelölik. Az intézkedések meghatározásakor sokkal inkább rendszerszemléletű gondolkodásra, mint 
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kreativitásra van szükségünk, de a két követelménynek együttesen tesz eleget az ötletmátrix 

módszer. 

 

4.1.6. Ötletmátrix módszer 
 

A módszer segítségével a fókusz tárgyának, jellemzőinek, tulajdonságainak variációiból hozunk 

létre új, releváns megoldásokat. 

Alapja egy mátrix, melyben a megoldás, a folyamat, a forma összes különböző jellemzőit, azok 

lehetséges variánsait áttekinthetően, kategóriánként elkülönítve rögzítjük. A mátrix egyes tételeinek 

különféle kombinációi pedig működőképes, kreatív ötletekhez vezethetnek. 

 

paraméterek P1 P2 P3 P4 P5 ötletek 

paraméter 

variációk 

P11 P21 P31 P41 P51  

P12 P23 P32 P42 P52  

P13 P24 P33 P43 P53  

P14 P25 P34 P44 P54  

 

4/3.ábra: Ötletmátrix 

Forrás:  
 

A feladat szisztematikus részekre bontásával is kaphatunk hasonló mátrixokat. 

(4/7.MELLÉKLET) 

 

4.1.7. Intézkedések kifejtése szisztematikus táblázat (fact sheet) segítségével 
 

Az intézkedés célrendszerben való beágyazottságát, hatásait, de operatív jellemzőit is (időtartam, 

időbeni ütemezés, felelősök, megvalósítók, partnerek, költségigény, finanszírozási lehetőség) 

tartalmazó táblázatok segítenek átgondolni és kifejteni az adott feladattervhez kapcsolódó 

intézkedéseket. 

Egy adott intézkedéshez vizsgálandó annak: 

- megnevezése 

- célja 

- kapcsolódása a programcélokhoz 

- célcsoportja 

- tartalma (tevékenységek leírása) 

- várható költségigénye 

- szervezeti beágyazottsága 

- felelőse 

- várható eredménye és hatása 

- kapcsolódása más intézkedésekhez (időrend és szinergia). 

(4/8.MELLÉKLET) 
 

4.2. Operatív programok kidolgozása (8) 
 

A részletesen kidolgozott intézkedéseket alprogramonként a „hogyan érhetjük el céljainkat” kérdést 

megválaszoló operatív programba szervezzük. Ezen belül kidolgozzuk a cselekvési, a finanszírozási 

és szervezeti terveket. 
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4.2.1. Cselekvési terv 
 

A cselekvési terv alprogramonként, időrendi ütemezésben összegzi az intézkedésekben megjelenő 

feladatokat. Ezt táblázatos formában is megtehetjük, miközben választ adunk az alábbi kérdésekre: 

 mi az alprogram (az egy csoportban lévő intézkedések közös) célja? 

 melyek az intézkedésenkénti részcélok? 

 milyen tevékenységeket rendeltünk az egyes intézkedésekhez? 

 milyen határidőkkel? 

 melyek az érintett személyek, szervezetek? 

 kik a felelősök? 

4/1.táblázat: Cselekvési terv sablonja 

 
alprogram célkitűzése 

sor-

szám 

Intézkedés 

célja 
Leírás (tartalom) 

érintettek 

(célcsoport) 
Felelős Határidő 

      

      

      

      

forrás: saját szerkesztés 

(4/9.MELLÉKLET) 

 

4.2.2. Finanszírozási terv 
 

A finanszírozási terv tartalmazza az alprogramok várható költségét és azok valószínűsíthető 

(allokatív terv esetén más meghatározott) forrását. Az összegeket az intézkedések és a 

programmegvalósítás becsült összegeinek összegzésével kapjuk. A forrástáblában a megvalósításba 

bevont pénzügyi eszközök: sajátforrás, hitel, garancia és várt támogatások egyaránt megjelennek. A 

tevékenységek időbeni ütemezése révén lehetőség van a pénzügyi ütemezésre, annak a vonatkozó 

jogszabályokhoz és belátható lehetőségekhez való igazítására. 

(4/10.MELLÉKLET) 

 

4.2.3. Szervezeti terv 
 

A programban érintett és a megvalósításért felelősséget vállaló szervezetek munkamegosztását, 

egymáshoz való viszonyát, annak szervezeti formáját tartalmazza. Célszerű az abban leírtakat a 

szereplők közötti megállapodással (partnerségi szerződés) is megerősíteni. 

A szervezeti terv része a menedzsment terv, amiben sor kerül a programmegvalósítás közvetlen 

megvalósításában résztvevők (legalább munkakörönkénti) felsorolására és őket összefogó 

szervezeti forma és annak technikai háttere bemutatására.  

(4/11.MELLÉKLET) 

 

4.2.4. Eredményterv 
 

A célok mérhetővé tétele, az eredmények előre megtervezése az európai uniós programozási 

folyamatban mára központi kérdéssé vált. A regionális stratégiáknak előre be kell mérniük, hogy a 

megcélzott területeken a választott intézkedéssor megvalósítása és ahhoz kapcsolódó pénzügyi 
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ráfordítás esetén várhatóan mekkora előrelépést lehet elérni. Az eredmények regionális programok 

esetében nem elsősorban üzleti / pénzügyi eredményeket jelölnek, sokkal inkább a fejlesztés 

eredményeként előálló, száámszerűsíthető társadalmi- gazdasági – környezeti előnyöket foglalják 

magukba. (Vannak akik, az eredménytervet nem tartják a stratégia részének, a várható eredmények 

meghatározását a stratégia értékelése részeként tekintik, de a téma fokozódó jelentősége miatt 

célszerű már a stratégia részeként kitérni rá.) 

Az eredményterv gerincét a célokhoz rendelhető, az azokban megfogalmazott változásokat kifejező 

(részletesen a 4.4. pontban tárgyalt) indikátorok tételes, bár gyakorta becslésen alapuló 

meghatározása alkotja.  

(4/12.MELLÉKLET) 

 

4.3. Horizontális szempontok érvényesítése (9)  
 

Az Európai Unió strukturális politikájában az egyes alapokhoz és fejlesztési területekhez 

kapcsolódó specifikus célok mellett a minden területen, minden szinten érvényesítendő, az egész 

politikát átható ún. horizontális célkitűzések is megjelennek. Ezek közös ismérvei:  

 nem választhatók, azaz nem elhagyhatók, mindenhol, ahol csak lehetséges, érvényesíteni 

kell azokat, 

 nem járulékos elemek, azaz a célrendszerben nem egy újabb felsorolt célként jelennek meg, 

hanem minden célban integráltan, 

 a fejlesztési folyamat minden szintjén és minden szereplő által teljesíteni kell, azaz a 

programokban és projektekben egyaránt megjelenítendők. 

A programoknak alapcéljuk mellett a horizontális célok terén is előbbre lépést kell hozniuk, fel kell 

tudniuk mutatni az azokhoz kapcsolódó eredményt, hozadékot. 

Az Európai Unió Bizottsága a 1260/1999 EU Tanácsi Rendelet a strukturális alapokra 

vonatkozó általános rendelkezésről keretében alapvető követelményként fogalmazta meg a 

fenntartható fejlődés és az esélyegyenlőség elveinek következetes érvényesítését.  

 

4.3.1. Az esélyegyenlőség szempontjának érvényesítése  
 

Az esélyegyenlőség beépítése a különböző szakmapolitikákba az Amszterdami Szerződésben 

megfogalmazott új kötelezettségek alapján vált kötelezővé. 

Az egyenlőtlenségek megszüntetése és az egyenlőség előmozdítása a férfiak és nők között már a 

Római Szerződés óta a közösségi politika egyik központi elve. Kezdetben a nők hátrányos 

megkülönböztetésének megszüntetésén volt a hangsúly. A 80-as években az egyenlő bánásmód 

elvét felváltotta a pozitív diszkrimináció, mely során sorra születtek a nőket előnyösebb helyzetbe 

juttató, ily módon az indulási esélyeket kiegyensúlyozó intézkedések. Végül – az esélyegyenlőségi 

politika harmadik korszakaként – a társadalmi nemek esélyegyenlőségi kérdéseinek a közpolitikák 

mindegyikébe, azok minden szintjén való beépítése, az ún. gender maintstreaming terjedt el. 

A „gender mainstreaming” lényegének megfelelően a nemek szerinti esélyegyenlőség 

követelménye szervesen beépül a strukturális politikába is. Érvényesülését az összes program 

megvalósításának minden egyes fázisában vizsgálják. 

A strukturális alapok működtetésébe a gender mainstreaming hat fő területen épül be: 

1. A nemek esélyegyenlőségének célkitűzései beépülnek a strukturális alapok programjaiba. A 

strukturális alapok szabályozása kimondja, hogy minden programnak hozzá kell járulnia az 

Európai Foglalkoztatási Stratégia negyedik pillérének, a nők és férfiak közötti 

esélyegyenlőség erősítéséhez. A nemek közötti egyenlőség négy területen erősítendő: 

foglalkoztatás, oktatás és képzés, vállalkozás, valamint a hivatás és a családi élet 

összeegyeztetősége területén. 
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2. A programok kidolgozása során kötelező az egyenlő esélyek szemszögéből történő ex-ante 

értékelés és nemek szerinti hatáselemzés. A program egyes részeiben az általános adatok 

mellett a férfiak és nők esélyegyenlőségét mutató specifikus adatok is megjelenítendők. 

3. A programmenedzsment és monitoring struktúrákban a nők kiegyensúlyozott képviseleti 

arányának kialakítása a feladat. 

4. A monitoring és értékelési indikátorok között szerepeltetni kell a nemekre érzékeny 

jelzőszámokat, és biztosítani kell ezek elérhetőségét. A monitoring indikátorok képezik a 

pénzügyi hozzájárulások számításának alapját is. 

5. A Közösségi pénzügyi hozzájárulás és a tartalékalap elosztásának szintjét szintén 

befolyásolják a félidős értékelések során kitüntetett szempontnak tekintett esélyegyenlőségi 

eredmények. 

6. Az információk és a publicitás biztosításakor a nőkre és a velük foglalkozó szervezetekre 

különös figyelmet kell fordítani. Az esélyegyenlőségi kérdések fontosságára irányuló 

figyelemfelkeltéshez a szervezetek Közösségi támogatásra is számíthatnak. 

 

4/2. táblázat: A társadalmi nemekre érzékeny területek 

 

  

1. Foglalkoztatás, munkaerő-piaci helyzet  keresők és munkanélküliek aránya 

 munkanélküliségi ráta, ezen belül a tartós 

munkanélküliek aránya 

 foglalkozási ágazati megoszlás 

 bérezés 

2. Gazdasági részvétel  vállalkozások alapítása 

 vállalkozások növekedése és 

eredményessége 

 vállalkozások ágazati megoszlása 

 az egyes ágazatok helyzete 

 az egyes ágazatok munkahelyteremtő 

képessége 

3. Képzés, információhoz való hozzájutás  képzési struktúra 

 tanulás támogatottsága 

4. Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés  gyermekek és időskorúak ellátása 

 közlekedési kapcsolatok, 

tömegközlekedés 

5. Döntéshozásban való részvétel  politikai szerepvállalás 

 döntéshozó testületek összetétele 

6. Emberi jogok érvényesülése  bűncselekmények áldozatai 

 

Az esélyegyenlőségi tématerületek más esélyegyenlőségi csoportokra is kiterjeszthetők. 

Általánosan értelmezve is az esélyhátrányok jellemzően a fenti hat témakörhöz kapcsolódva 

jelennek meg. A kiterjesztéshez az adott célcsoport speciális, a hátrányos megkülönböztetés miatt 

nem, vagy csak nehezen kielégíthető szükségleteit kell ismernünk.  
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4/3. táblázat: Esélyhátrányban lévő csoportok jellemző kielégítetlen szükségletei 

 

nők romák fogyatékkal élők 

Fizetett állás megfelelő jövedelem  Károsodás elkerülése, 

minimalizálása vagy 

kiegyenlítése 

Gyermek, család melletti 

munkavállalás 

stabil, legális munka Elfogadó, befogadó és segítő 

társadalmi környezet  

Otthonhoz közeli, vagy otthoni 

munka 

emberi munkakörülmények Speciális testen belüli és kívüli 

kiegyenlítő eszközök, 

megoldások rendelkezésre 

állása, elérhetősége 
Ugyanakkora fizetés képzés, szakmaszerzés 

Vállalkozóvá válás lakás Akadálymentes épített és 

információs környezet Sztereotípiák leküzdése diszkrimináció mentesség 

Döntéshozásban való részvétel egészségmegőrzés, 

gyógykezelés 

Segítő szabályozás és 

intézmények sora egyenlítsék 

ki az ember, mint a társadalom 

tagja sokoldalú funkcióinak 

betöltésében jelentkező 

hátrányokat, segítsék az önálló 

életvitelt. (munka, tanulás, 

lakás, társas kapcsolatok, 

közélet, alkotás, sport, 

vallásgyakorlás) 

Üvegplafon átlépése  

Szexuális zaklatás elkerülése  

Egészségmegőrzés  

Több szabadidő  

Fitneszszolgáltatások  

 

A regionális stratégia célrendszere esélyegyenlőségi szempontból lehet: 

 semleges: ha csupa olyan célkitűzést tartalmaz, mely a vázolt szükségletekre nem érzékeny, 

 orientált: ha tartalmaz olyan célkitűzéseket, melyek az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét, 

speciális szükségleteik kielégítését kívánják javítani, 

 vak: ha tartalmaz olyan célokat, melyek kapcsolódnak az esélyegyenlőségi tématerületekhez, de 

ez a kapcsolódás nem tudatosul, ill. nem használják ki az adódó lehetőséget. 

A kitűzött fejlesztési célokon túl a fejlesztés módjában, a regionális menedzsmentben is 

érvényesítendők az esélyegyenlőségi szempontok és folyamatosan keresendők a fenti területeken 

előrelépést hozó megoldások. (Pl. döntéshozók, menedzsment összetétele, alkalmazottak munkaerő, 

technikai-műszaki megoldások …) 

 

4.3.2. A fenntartható fejlődés követelményeinek érvényesítése 

 

Az Európa Tanács 1998 júniusában, cardiffi értekezletén lefektette a környezeti szempontoknak az 

EU egyes szakpolitikáiba történő integrálása érdekében teendő intézkedések alapjait. A cardiffi 

csúcson elsőként az energia, a közlekedési és a mezőgazdasági szektorokra vonatkozó stratégiák 

kidolgozását kérték. Ezt követően a bécsi és a kölni csúcsokon további 5 stratégia (ipar, belső piac 

és fejlődés, gazdaságpolitika, külpolitika és halászat) kidolgozását irányozták elő.  

Az EU környezetpolitikájának alapelveit az Európai Közösség Szerződésének 130 r (2) cikkelye 

sorolja fel. Ezek: 

1. Magas szintű védelem elve – Az EK Szerződés leszögezi, hogy a magas szintű 

környezetvédelem elérése a cél. A környezetpolitikának figyelembe kell vennie a 

tudományos tényeket, a Közösség régióinak környezeti állapotát, a Közösség e téren végzett 

tevékenységeinek költségeit és hasznát, valamint a Közösség és az adott régió gazdasági és 

társadalmi helyzetét.  
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2. Az elővigyázatosság elve – Ez az elv alapvetően azt jelenti, hogy a környezetkárosítást 

minden eszközzel meg kell próbálni elkerülni. Ezen elv alapján érvelhetünk az integrált 

környezetvédelmi technológiák mellett, amelyek a "csővégi" megoldások helyett elkerülik a 

problematikus anyagok termelését. 

3. A megelőzés elve – Az Alapszerződés szerint a lehetséges környezeti hatásokat a szennyezés 

forrásánál kell megszüntetni, megelőzve ezzel a szennyezés szétterjedését a környezetben. 

4. A szennyező fizet elv – A környezeti kár költségeit a kár okozójának kell viselnie. 

Különböző értelmezésekben a szennyező fizet elv jelentheti a hatályos környezeti normák 

betartásának költségeit, illetve a szennyezés által okozott károk megtérítését. A gyakorlatban 

a "szennyező fizet" elv nehezen alkalmazható egy sor környezetvédelmi probléma esetén, 

mivel az ember és környezet közt fennálló kapcsolatok soktényezősek és komplexek, s 

mivel a szennyezőt nehéz azonosítani. Az externális költségek meghatározása komoly 

módszertani problémákba ütközik. 

5. A környezeti szempontok integrálásának elve – Az úgynevezett integrációs alapelv az 

Amszterdami Szerződés 3c Cikkelyében került megfogalmazásra. Ahogyan Ken Collins, az 

Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságának akkori elnöke megállapította: „A 

környezetvédelmi szempontok integrációja az EU szakpolitikáiba a holisztikus 

környezetpolitikához vezető első lépés, és mint olyan, a sikeres környezetpolitika 

alapfeltétele. A környezetpolitika bevezetésének nincs értelme abban az esetben, ha az 

ellentmondásban áll más politikákkal (például a gazdaságpolitikával).” 

A fenntarthatósági követelmények érvényesítésének egyik alapfeltétele a holisztikus szemlélet 

alkalmazása. Ennek alapelemei: 

 A fejlődés és környezet ügyeinek integrált megközelítése 

 A szektorok felett átívelő intézményrendszer 

 Az okozatok kezelése helyett az okok feltárása 

 A helyi és globális érdekek összehangolása 

 A rövid és hosszú távú érdekek összehangolása 

 A holisztikus látásmódra való nevelés. 

 

A strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból finanszírozott fejlesztéseket három főbb típusba 

sorolhatjuk: gazdasági, vállalkozási (termelő) típusú intézkedések; infrastrukturális intézkedések; 

humán fejlesztés típusú intézkedések. Mindhárom kategóriánál elsődleges elvárás a környezeti 

fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése. Ez az elvárás leginkább a termelő és az 

infrastrukturális intézkedések esetében egyértelmű, míg a humán fejlesztés típusú intézkedéseknél 

áttételesen – például a környezettudatosság erősítésén keresztül – jelentkezik. Minimális elvárás, 

hogy a pályázók és kedvezményezettek a hatályos környezetvédelmi jogszabályok követelményeit 

betartsák, emellett ugyanakkor törekedni kell a projektek környezeti teljesítményének 

optimalizálására. Egyes beruházások, létesítmények tervezésekor fel kell tenni a kérdést, hogy a 

tervezett tevékenység nem környezetvédelmi engedély köteles-e. 

 

A fejlesztésben a fenntartható fejlődés alapelveiként fogalmazódtak meg az alábbiak: 

 Egyenlőség és szociális háló biztosítása 

 Demokrácia érvényesítése 

 Helyi szükségletek helyi kielégítése 

 Humán erőforrásokat kihasználó, környezetkímélő helyi gazdaság 

 Környezetvédelem 

 Kulturális és épített környezet védelme. 



78 

 

 

Fenntarthatóság szempontjából érzékeny területek: 

1. Az emberek alapvető szükségleteinek kielégítése, az erőforrásokból származó hasznok igazságos 

elosztása, az egyenlő lehetőségek biztosítása 

a. Szubszidiaritás 

b. Az erőforrásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása 

c. Pozitív hatás a környezettudatra 

d. Közös teherviselés 

e. A koegzisztencia megvalósulásának biztosítása 

2. A holisztikus gondolkodásmód, a szektorok közötti integráció 

 A holisztikus szemlélet érvényesülése 

 A fejlődés és környezet ügyeinek integrált megközelítése, a problémák létrejöttének megelőzése 

3. Az erőforrások fenntartható, eltartó-képesség szerinti használata 

 Fenntartó termelői és fogyasztói mintázatok  

 Szerves kultúra 

 A helyi természeti-erőforrások hasznosítása 

 Környezet adekvát használat 

 Stabilitás és sokféleség  

 Vertikális összekapcsolási lehetőségek 

4. A környezetminőség biztosítása 

 Az interakciók megóvása, a társadalmi folyamatok illesztése a természeti folyamatokhoz 

 A nem anyagi értékek haszon elve 

 Környezetterhelés, visszahatás az eltartó-képességre 

 Toxikus és letális hatások, az élet védelme, környezetbiztonság 

 Térszerkezet, az élet színterének védelme 

 

4.3.3. További horizontális szempontok  

 

A régió sajátosságaitól is függően további, a fejlesztés egész menetét átfogó horizontális célok is 

meghatározhatók. Ilyen lehet pl. az információs társadalomra való felkészülés, vagy a hátrányos 

helyzetű térségek lemaradásának (a területi esélyhátrány) csökkentése. A területi hátrányok 

csökkentésének érzékeny, a regionális stratégia formálásakor figyelembe veendő és érvényesítendő 

területei: 

• a korábbi fejlődési folyamatokból való kimaradás révén eddig megőrzött, de helyben kevésbé 

értékelt – kulturális és természeti – értékek feltárása és mint térségi erőforrások fenntartható 

hasznosítása, 

• cselekvőképes helyi vállalkozói kapacitás híján a köz- és a civil szféra mélyebb szerepvállalása, 

• az elmaradottság ördögi köreiből való kitörést erősítő integrált fejlesztés, 

• a kevésbé igényes, mérsékelt fantáziájú, információktól részben elzárt közegben mintát mutató 

projektek indítása és külső szakmai segítség a minőségi szolgáltatások kialakításához, 

• a provincializmusból kilépő, országosan is jegyezhető termék bevezetése, 

• elfásult, az új dolgoktól berzenkedő, kevésbé alkotószellemű lakosok miatt – az innovativitás és 

a kreativitás erősítése, az apatikus szemlélet megváltoztatása, 

• a kompetenciahiány leküzdése érdekében – szakképzés új szakmaterületeken, a 

kompetenciaszint emelése, 

• a romák – nem romák együttélésében jelentkező konfliktusok csökkentése, ehhez romák 

kulturális értékeinek feltárása és a romákat bevonása minden programba, 

• sok pontszerű, egymástól elszigetelt fejlesztés után a hagyományos keretekből kilépő valós 

térségi együttműködés,  
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• a határ menti fekvésben rejlő lehetőségek kiaknázása, az országhatárokon is átnyúló 

együttműködések generálása, 

• a befektetők számára jelenleg közömbös, sőt riasztó térségben a külső befektetők figyelmének 

felhívása a térség értékeire, potenciális gazdasági lehetőségeire, az imázs javításával a 

befektetési bizalom növelése. 

 

4.3.4. A horizontális szempontok beépítése a fejlesztési programokba 

 

A programozás jelenlegi gyakorlatát figyelembe véve a horizontális szempontok beépítése a 

fejlesztési programokba két oldalról történhet: részint a programalkotó már eleve számol ezekkel a 

szempontokkal, részint a programdokumentum ex-ante értékelésekor, a már meglévő 

programelemek kiegészítésével, átalakításával jelennek meg a horizontális szempontok 

érvényesüléséhez szükséges intézkedések. 

 

A horizontális szempontokat tartalmazó programok tipikusan tartalmazzák az alábbiakat: 

1) a térség helyzetének teljes elemzése a témának megfelelően, gyakran külön fejezetben 

kifejtve, 

2) világos stratégia a téma programban való megjelenítésére vonatkozóan, 

3) a projektek értékelésére és kiválasztására vonatkozó, a program szereplői és a pályázók 

közötti kapacitásépítésre vonatkozó elképzelésekben is visszatükröződő előírások, 

4) az értékelés és a monitoring rendszerébe beépülnek a horizontális szempontok szerinti 

érzékeny indikátorok. 

 

a. Helyzetelemzés 

A horizontális szempontra érzékeny területek részletes elemzésekor információhiánnyal kell 

számolnunk. Ekkor segít a holisztikus szemléletű eljárás, amikor feltárjuk a helyzet ismeretéhez 

szükséges ismeretstruktúrát, meglévő ismereteinket abban helyezzük el. Ilyenkor láthatóvá válnak 

azok az ismeretek, amelyeknek hiányában vagyunk. Ezek pótlására akkor van feltétlenül 

szükségünk, ha azok nélkülözhetetlenek a problémaháló összefüggéseinek megértésére, azaz a háló 

metszéspontjaiba vannak.  

A holisztikus szemléletű tervezés folyamatokat, összefüggéseket elemez, ahelyett, hogy minden 

ismert adatot öncélúan felsorolna. 

A holisztikus megközelítés értelmében a helyzetelemzési szakaszban a jelenségek ok-okozati 

összefüggéseit kell feltárni. Az okokra adott válasz, hosszú, türelmes utat igényel, bár elvezet a 

megoldáshoz.  

 

b. A téma megjelenítésének módja 

Alapvetően két lehetőség adódik. A horizontális szempontokkal kapcsolatos intézkedések 

alkothatnak külön alprogramot vagy prioritást, vagy több programot átívelő prioritásként 

megjelenhetnek a programdokumentum különböző részeiben. Bevált gyakorlat, hogy a fejlesztési 

programok mindkét megoldást alkalmazzák.  

 

c. Intézményi és egyéni kapacitások 

A horizontális szempontok sikeres megvalósítása, a projektekbe való beépítése a társadalmi-

gazdasági fejlődés holisztikus látásmódját és az összes szereplő szemléletváltását követeli meg. 

Ezért lényeges a program és projektmenedzserek kapacitásépítése és egy megfelelő támogató 

intézményi keret kialakítása. 

A hatékony tanulási folyamathoz megfelelő intézményi háttérnek kell párosulnia. A programban 

vázolt intézményrendszernek képesnek kell lennie arra is, hogy a horizontális prioritásokat a 

politikákba bejuttassa, a vitákban képviselje és a témát folyamatosan porondon tartsa. Az ilyen 

intézményi keret jellemzően a programmegvalósítás szervezetei közötti szakértői 
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munkacsoportokból áll, ami biztosítja, hogy a programozás különböző szakaszaiban a horizontális 

témákat a programba integrálják. 

A kapacitásépítés fejlesztési programokba beépített eszközei a speciális tréningek, konferenciák és 

tapasztalatcserék, új munkatársak bevonása, munkabizottságok felállítása, részletes és széles körben 

terjesztett útmutatók és segédletek. 

 

d. Monitoring, értékelés, indikátorok 

A program indikátorai között meg kell, hogy jelenjenek a horizontális szempontokra érzékeny 

indikátorok. Ezeket olyan jelzőszámokként definiálhatjuk, melyek egyrészről a társadalom 

nemekhez kötődő változásait, másrészről a környezet változásait jelzik. 

(4/13.MELLÉKLET) 

 

4.4. Monitoring rendszer tervezése (10) 

4.4.1. A monitoring terv szerkezete 

 

A regionális stratégia kidolgozásának utolsó fázisában a „honnan tudjuk majd, hogy elértük 

céljainkat” kérdésre adunk választ. Ehhez a megvalósulás követésére alkalmas indikátorok 

meghatározásán és a követés szervezeti rendjének kialakításán keresztül jutunk el.  

A monitoring és értékelési terv két fő részből áll: 

a) A monitoring szervezetek és feladataik  

b) A monitoring és értékelési eljárás  

A monitoring eljárás szabályozásakor a monitoring eljárás tevékenységeit, és ezek időbeli 

ütemezését kell meghatározni. Ennek keretében a következőkre kell kitérni: 

• A program célok, amelyek teljesülését a monitoring során ellenőrizni szükséges 

– kvantitatív célok  

– kvalitatív célok  

– a célelérés időütemezése  

• Az alkalmazott indikátorok: forrás vagy input indikátorok 

– output indikátorok  

– eredmény indikátorok  

– hatás indikátorok.  

• Az adatgyűjtés 

– módja, gyakorisága, az adatok forrása  

– az adatok megbízhatóságára vonatkozó megfontolások  

– az adatok feldolgozása  

• A monitoring információ rendszer 

– tartalma,  

– hozzáférési jogosultságok a monitoring információrendszer egyes részeihez.  

• A monitoring jelentéskészítés 

– a jelentéskészítés ütemterve (határidők)  

– a rendszeresen készülő jelentések tartalma  

– a jelentések jóváhagyatási rendje  

– a jelentések érintetteknek való megküldésének rendje  

• A program értékelése 

– a jelentéskészítés ütemterve (határidők)  

– a rendszeresen készülő jelentések tartalma  

– a jelentések jóváhagyatási rendje  

– a jelentések érintetteknek történő megküldésének rendje  

– visszacsatolások, intézkedési eljárásrend a program lebonyolításának menetében.  
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4.4.2. Indikátorok 

4.4.2.1. Indikátorok fogalma és típusai 
Indikátornak a célok teljesülésének megítéléséhez használható mutatókat nevezzük. A regionális 

stratégiai tervekben jellemzően három szinten értelmezhetők: 

a. Kimenet (output) indikátorok: az intézkedésekre vonatkoznak, számszerűsítik az az 

intézkedések nyomán létrejövő közvetlen eredményeket (pl. képzési kurzusok száma). 

b. Eredménymutatók: a program azonnali és közvetlen hozadékára vonatkoznak, a közvetlen 

résztvevőket, illetve igénybevevőket érintő változásokról nyújtanak információt (pl. képesítést 

szerzett személyek száma). 

c. Hatásmutatók: A program olyan következményeire utalnak, amelyek jellemzően közvetlenül és 

hosszabb időtávon jelentkeznek, bekövetkezésük általában a programon kívül álló tényezőktől 

is függ (pl. a képzést elvégzők közül azok aránya, akik bizonyos időn belül állást találnak. 

 

4.5.4.1. Milyen a jó indikátor? 

A regionális stratégiák indikátorától elvárt, hogy legyen 

- a szükséges adat ténylegesen hozzáférhető, 

- megbízható (a valós állapotot tükrözze), 

- érvényes (valóban arra a jelenségre vonatkozzon, amit mérni szeretnénk), 

- időszerű (egy adott időponthoz kötött indikátor valóban az arra az adott időpontra vonatkozó 

információt mutassa), 

- releváns (a projekt azon jelenségét kell mérnie, ami érdekes a program egésze szempontjából), 

- egyértelmű, világos (a mutató értelme, jelentése, azonos kell, hogy legyen bárki számára, aki 

használja azt, a projektmenedzsmenttől a döntéshozókon át a nyilvánosságig). 

Más megközelítésben a jó indikátorok megfelelnek az ún. SMART kritériumoknak, azaz: 

• Specific  Konkrét 

• Measurable  Mérhető 

• Achievable  Elérhető, rendelkezésre áll 

• Realistic  Reális 

• Time-based  Időhöz kötött. 

 

4.5.4.2. Indikátorok meghatározása 
Az indikátorokat a tervezés résztvevői – a fenti követelményeket figyelembe véve – maguk is 

meghatározhatják, de átvehetik a magasabb szintű stratégiákban már alkalmazott indikátor-fajtákat 

is. Így pl. a 4/4. táblázat az ENSZ fenntartható fejlődési mutatószámait mutatja. 

 

4/4. táblázat: Az ENSZ fenntartható fejlődési mutatószám rendszere 

 

TÉMA ALTÉMA INDIKÁTOR 

SZOCIÁLIS MUTATÓSZÁMOK 

egyenlőség szegénység a szegénységi szint alatt élő népesség %-a 

jövedelmi egyenlőtlenség indexe 

munkanélküliségi ráta 

nemek közötti 

egyenlőség 

a nők és férfiak átlagos kereseti aránya 

egészség tápláltsági szint a gyerekek tápláltsági szintje 

 5 éves kor alatti halálozási arány 
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halandóság születéskor várható élettartam 

szennyvíz megfelelő szennyvíz-elhelyezés 

ivóvíz biztonságos ivóvíz-ellátás 

orvosi ellátás alapfokú orvosi ellátás 

fertőző gyermekbetegségek elleni 

védőoltások 

a fogamzásgátlás elterjedtsége 

oktatás 
oktatási szint 

az általános, ill. középiskolát elvégzők 

aránya 

írni-olvasni tudás felnőttek írni-olvasni tudási aránya 

lakás lakáskörülmények egy főre jutó lakásterület 

biztonság bűnözés 
100 ezer főre jutó regisztrált bűnesetek 

száma 

népesség a népesség változása 
a népesség növekedési rátája 

városi népesség aránya 

KÖRNYEZETI MUTATÓSZÁMOK 

légkör éghajlatváltozás üvegház-hatású gázok kibocsátása 

ózonréteg csökkenése ózonkárosító anyagok használata 

levegőminőség légszennyező anyagok koncentrációja a 

városi területeken 

föld mezőgazdaság művelhető és folyamatosan művelt terület 

műtrágyák használata 

mezőgazdasági növényvédőszerek 

használata 

erdők erdőterületek aránya 

fakitermelés intenzitása 

elsivatagosodás elsivatagosodás által fenyegetett területek 

urbanizáció városias települések területe 

óceánok, tengerek és 

tenderpartok 

tengerparti zóna algakoncentráció a tengerparti vizekben 

 tengerparti területeken élő lakosság 

aránya 

halászat éves zsákmány a főbb fajokból 

édesvíz 

vízmennyiség éves vízkivétel a felszíni és felszín alatti 

vizekből a rendelkezésre álló teljes 

mennyiség százalékában 

vízminőség biológiai oxigén igény a víztestekben 

 koli-koncentráció a vizekben 

biológiai sokféleség 

ökoszisztémák a kiválasztott "kulcs" ökoszisztémák 

területe 

 a védett területek aránya 

fajok a kiválasztott "kulcs" fajok gazdagsága 

GAZDASÁGI MUTATÓSZÁMOK 

gazdasági rendszer gazdasági teljesítmény egy főre jutó GDP 
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beruházások aránya a GDP-ben 

kereskedelem áruk és szolgáltatások kereskedelmi 

egyensúlya 

pénzügyi helyzet adósság a GNP arányában 

adott vagy kapott ODA a GNP 

százalékában 

fogyasztási és termelési 

minták 

anyagfelhasználás az anyagfelhasználás intenzitása 

energiafelhasználás egy főre jutó éves energiafogyasztás 

megújuló energiaforrások felhasználási 

aránya 

energiafelhasználási intenzitás 

hulladéktermelés és –

gazdálkodás 

ipari és lakossági szilárd hulladék 

mennyisége 

veszélyes hulladék 

hulladék újrahasznosítás és újrahasználat 

közlekedés egy főre jutó utazási távolság közlekedési 

mód szerint 

INTÉZMÉNYI MUTATÓSZÁMOK 

intézményi keretek a fenntartható fejlődés 

stratégiai végrehajtása 

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 

nemzetközi 

együttműködés 

a ratifikált globális megállapodások 

végrehajtása 

intézményi kapacitás információhoz jutás 1000 lakosra jutó Internet előfizetések 

száma 

kommunikációs 

infrastruktúra 

1000 főre jutó fő telefonvonalak száma 

tudomány és 

technológia 

kutatás/fejlesztésre fordított összeg a 

GDP %-ában 

katasztrófa készültség gazdasági és emberi veszteség természeti 

katasztrófák következtében 

Forrás: UN, 2007 

 

Részprogramok, projektek esetén mindenképp célszerű összesíthető program-indikátorokat 

használni. 

 

Az indikátorok leírásakor az alábbi jellemzők határozandók meg:  

 fajtája: milyen szintű, típusú célhoz kapcsolódik 

 típusa: output / eredmény / hatás 

 tartalma: mire vonatkozik 

 mértékegysége:  

 időbeni bontásának léptéke: egész időszakra / éves / féléves 

 bázis és célértéke: értéke a program indulásakor és  

 forrása: honnan tudjuk beszerezni 

 előállításának módja: képlet, számítási mód 

 értelmezhetősége: speciális, kivételes esetek 

 EU elvárásoknak való megfelelése: EU indikátor vagy sem 

 relevanciája: mennyiben fejezi ki a cél irányába való elmozdulást 

 kapcsolódása más indikátorokhoz. 
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(4/14. MELLÉKLET) 

 

4.5.5. A monitoring eljárási rendszere 

 

Az indikátorok, azok forrása, időszaka és számításának módja meghatározása után választ kell 

tudnunk arra is, hogy: 

- ki szerzi be, szervezi adatbázisokba és elemzi az indikátorokat? 

- milyen időközönként történik meg az értékelés? 

- ki, milyen szempontrendszer szerint készít jelentést? 

- milyen testület jogosult a jelentést megtárgyalni, az abból levonható következtetéseket 

megtenni? 

- milyen szerepet kap a nyilvánosság a folyamatok követésében és értékelésében? 

- milyen formában kerülnek a jelentések a döntéshozók és a nyilvánosság elé? 

- az eredmények ismeretében ki, milyen intézkedésekre jogosult? 

- hogyan történik meg a tervezésbe a visszacsatolás? 

(4/15. MELLÉKLET) 

 

4.5. Regionális stratégiai tervek ex-ante értékelése (11) 

 

A regionális stratégiák ex-ante értékelésének célja a program megvalósíthatóságának és várható 

hatásainak értékelése még a program megvalósulásának indulása előtt, ezáltal az esetleges 

kockázatok bemérése, ill. hárítása. Az értékelés során vizsgáljuk a terv relevanciáját, logikai 

következetességét, megvalósíthatóságát és várható kockázatait. 

 

4.5.1. A terv formai, szerkezeti értékelése 

 

Formai, szerkezeti szempontból az átláthatóság, rendezettség, a szerkezeti teljesség és a szerkezeti 

egységek logikus egymásra épülése vizsgálandó. Poszt-modern terv esetében a logikai szabályok 

oldottabbak és szerepet kap a terv esztétikai értéke, élmény-értéke. 

 

4.5.2. A terv relevanciájának értékelése 

 

A relevancia helyzetértékelésben, a célrendszerben és e kettő egymáshoz kapcsolódásában érhető 

nyomon. Követelmény a helyzetértékelés megalapozottsága, a mondandóhoz illeszkedő módszertan 

szakszerű alkalmazása, a helyzetértékelés megállapításainak és célok összefüggése, a célrendszer 

egymásra épülése. A céloknak és a meghatározott indikátoroknak ugyancsak illeszkednie kell 

egymáshoz. A térséget érintő más területi és ágazati tervekhez való kapcsolódás, az azokkal való 

összhang szintén ki kell, hogy derüljön a regionális stratégiai tervből. 

 

4.5.3. A terv megvalósíthatóságának értékelése 

 

A terv megvalósíthatósága az intézkedések realitásából, a szervezeti háttérből, az ütemezésből és a 

pénzügyi háttérből olvasható ki. 

Az intézkedések realitását azok száma, mélysége, a jelen állapottól való elrugaszkodásának mértéke 

jelzi.  
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A szervezeti háttér stabilitását a partnerségben, ill. a menedzsmentben résztvevők referenciái, a 

csapat összeszokottsága és a láthatóan alaposan áttekintett szervezeti működési javaslat 

garantálhatja. 

A feladatok időbeni és megvalósítók szerinti ütemezésének realitása a feladat várható időigényétől, 

az egymásra épülés logikus sorrendjének betartásától, a külső szereplőktől való függőség mértékétől 

és a belső kapacitások nagyságától, összetételétől függ, így ezek tükrében kell vizsgálnunk. 

A pénzügyi megalapozottságról a várható költségek kalkulálásának realitása, az elérhető források 

átfogó, de reális számba vétele, valamint a két oldal egymáshoz való viszonyulása ad képet.  

A pénzügyi értékelés külön szempontja a várható költségek és hasznok, valamint a várható 

költségek és a hatékonyság egymással való összevetése. 

A haszon becsléséhez a környezetállapot változásából következő, a társadalmi jólét szempontjából 

releváns hatásokat kell feltárni. Ezek alapvetően: az emberi egészségre, · élővilágra, biodiverzitásra, 

esztétikai értékre, a gazdasági tevékenységek inputjaira és outputjaira gyakorolt hatások. A feltárt 

hatások számszerűsítése a hatások naturáliákban történő kvantitatív leírását jelenti. A hatásokat 

piaci értékkel rendelkező termékekhez, szolgáltatásokhoz, azaz pénzben mérhető tényezőkhöz 

kötve fejezhetjük ki pénzben értéküket. A hatásokhoz kapcsolt pénzben mérhető tényezők 

számszerűsítése jelenti a haszonbecslés végeredményét. 

A program költség-hatékonyságáról a fajlagos ráfordítási összegek egymással és más térségek 

adataival történő összevetésével formálhatunk véleményt. 
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4.5.4. A terv fenntarthatóságának (hatásainak) értékelése 

 

A terv fenntarthatóságának vizsgálata egyszerre jelenti a környezeti hatások, a társadalmi hatások 

(ezen belül kiemelten a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás, esélyegyenlőség,), a gazdasági 

hatások, a szervezeti hatások és a mindezek közötti szinergiák elemzését. 

A hatáselemzés célja ebben a fázisban a várható állapotváltozások áttekintése, számbavétele. 

Összetett folyamat, amely az ok-okozati kapcsolatok meghatározására és lehetőség szerinti 

számszerűsítésére irányul.  A beavatkozás következményei mikro-, mezo- és makro szinten 

jelentkezhetnek. És erősíthetik, ill. gyengíthetik egymást. (Kocziszky 2008) 

 

 

 
Forrás: Kocziszky 2008: 201. 

4/4.ábra: Példa egy fejlesztési program mikro-, mezo- és makro hatásaira 

 

4.5.4.1. A környezeti hatások bemérése – stratégiai környezeti vizsgálatok 
A környezeti hatásvizsgálat egy előrejelzési módszer, mely valamilyen tervezett emberi 

tevékenység következtében várható lényeges környezeti állapotváltozások becslésére és értékelésére 

szolgál, és ezen keresztül befolyásolja a tevékenységre vonatkozó döntést. A stratégiai környezeti 

vizsgálat (SKV) eredetét tekintve a környezeti hatásvizsgálatokból (KHV) nőtt ki és önállósult. A 

stratégiai hatásvizsgálatok alapját adó ágazati fejlesztési koncepcióknál, programoknál, területi 

terveknél, és más, a beruházási szint felett elhelyezkedő terveknél a döntés nem a tervek 

elfogadására vagy elutasítására, hanem a tervek megvalósítási módjának („hogyanjának”) 

befolyásolására vonatkozik. 

A tervek, programok környezeti hatásainak előzetes értékelésére nincs általánosan elfogadott 

módszertan. Segítségként az Európai Bizottság módszertani munkaanyaga alapján javasolt 

módszertani anyagok szolgálnak.  (EC Handbook , MEANS Vol.5.) A továbbiakban a Gyulai Iván 

vezetésével 2003-ban kidolgozott értékelési módszertan alapján tekintjük át a regionális programok 

környezeti értékelésének menetét. 

A környezeti szempontú értékelés kiinduló feltevése, hogy a tervnek nem valamilyen 

határértékrendszernek kell elsősorban megfelelnie, hanem meghatározott elveknek, prioritásoknak, 

céloknak. Az ezeket összefogó értékrend hiányában nem lehet a változásokat minősíteni, mert 
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hiányzik ehhez a viszonyítási alap. Az értékrendet a hatások értékelése előtt konkrétan le kell 

fektetni. Ezt követően indulhat el az értékelés hat lépésben:  

1.lépés: A környezetvédelmi célok, prioritások, feltételek meghatározása, környezeti problémafa 

és célfa felállítása. 

2. lépés: A regionális program helyzetértékelése és a SWOT elemzés értékelése, az előzőekben 

meghatározott értékrenddel való összevetése. 

A helyzetértékelés a következő három szempont alapján elemezhető: 

A. Teljesség: Az elkészített problémafát össze kell vetni a területi részenkénti 

helyzetértékelésekkel, és a regionális program helyzetértékelésével (ami kicsit több 

lesz, mint a területrészenkénti helyzetértékelések összege), és így elkészíthető egy 

teljességi értékelés, amely elsősorban a hiányokra koncentrál. 

B. Konzisztencia: A regionális program helyzetelemzését megnézve, a már felállított 

problémafát le lehet szűkíteni, az abban szereplő problémákra, majd a regionális 

program alapján felállíthatjuk a régió célfáját is. A két rendszer összevetése 

alkalmas az un. konzisztencia vizsgálatra, amelyből kiderül, hogy a terv céljai 

megfelelnek-e a felvetett problémáknak, és fordítva: vajon a felvetett céloknak van-e 

megnevezett problémák között eredője. 

C. Minősítési megfelelőség: Harmadik feladatként a helyzetfelmérés elsősorban az 

értékrend szempontjából elemezhető, itt már nem a teljesség, hanem értékelés 

minősítési megállapításainak megfelelősége az eldöntendő kérdés. 

A SWOT elemzés értékelése is többrétegű: 

A. A problémafa alapján értékelhető a teljesség, illetve a lényeges környezeti 

problémák, és az azokat előidéző folyamatok megjelenése vagy hiánya. 

B. Az értékrenddel való összevetés célja pedig annak eldöntése, hogy erősségnek és 

gyengeségnek mi tekinthető a környezetvédelmi, illetve tágabb értelemben a 

fenntarthatósági típusú értékrend alapján. 

3. lépés: A fejlesztési célok, intézkedések és a környezetvédelmi prioritás és célrendszer 

összevetése. A regionális program fejlesztési céljai a fenntarthatósági értékrenddel, 

intézkedései a környezetvédelmi célokkal vethetők össze. 

4. lépés: Javaslatok a végrehajtásra vonatkozóan. 

5. lépés: A környezeti szempontú értékeléshez szükséges jellemzők, mutatók véglegesítése. 

6. lépés: Egyeztetés, megismertetés és elfogadtatás. 

(4/16. MELLÉKLET) 

 

4.5.4.2. Az esélyegyenlőség érvényesülésének értékelése 

A társadalmi nemek kérdéskörében módszertani segédletként a Bizottság elfogadta és kiadta a 

programok nők és férfiak esélyegyenlősége szempontjából történő értékeléséhez használandó 

ellenőrző kérdéssort. 2 

Az ellenőrzőlista azokat a nemek közti esélyegyenlőség érvényesítését szolgáló főbb kívánalmakat 

foglalja össze, amelyeket integrálni kell az Európai Strukturális Alapokba. A lista segítségével 

megvizsgálható, hogy egyes tervek és programok valóban megfelelnek-e a Rendelet kívánalmainak, 

illetve az, hogy érvényre juttatják-e, a gender mainstreaming elvének megfelelően az egyenlő 

bánásmód elvét. 

                                                           
2 Technical Paper 3. Table 1. 
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Ellenőrző kérdéssor a programok nők és férfiak esélyegyenlősége szempontjából történő 

értékeléséhez 

1. Van-e világos utalás arra a szándékra, hogy a program során finanszírozott cselekvések 

hozzájárulnak a nemek közti egyenlőség megteremtéséhez, a fennálló egyenlőtlenségek 

eltörléséhez? (Art. 1.§2, 12) 

2. Van-e világos utalás arra nézve, hogy a program cselekvései konzisztensek a Közösség 

esélyegyenlőségi politikájával és cselekvéseivel? (Art. 2§5) 

3. Szerepelnek–e a Közösségi Támogatási Keretterv és/vagy az Egységes Programozási 

Dokumentum, az egyenlőtlenségek csökkentését és a nemek közti egyenlőség növelését 

szolgáló számszerűsített, átfogó céljai? (Art. 16.§1, 17.§ 2, 18.§2, 19.§3) 

4. A foglalkoztatási és humánerőforrás tervezetek konzisztensek-e a nemzeti foglalkoztatási terv 

esélyegyenlőségi céljaival és stratégiájával? (Art. 7.§3) 

5. Van-e világos utalás az alábbiakra nézve: 

 a nemek közötti esélyegyenlőség ösztönzése megjelenik-e a partnerek viszonylatában 

 mely, az esélyegyenlőségért felelős szervezet jelenik meg a partnerek között? (Art. 8.§1) 

6. Van-e utalás arra, hogyan érik el a nemek kiegyensúlyozott arányát a Monitoring 

Bizottságokban? (Art. 35.§1) 

7. Le vannak-e bontva nemek szerint az ellenőrzés legfőbb mutatói (például munkaerőpiaci 

mutatók, aktivitási ráta, munkanélküliség aránya; szakmai képzés, tréning, képzettség és 

szaktudás; üzlettámogatás, vállalatalapítás és növekedés)? (Art. 36.§2) 

8. A helyzet nemek közti esélyegyenlőség szempontjából történő ex-ante elemzése, tartalmazza-e 

az alábbiakat: (Art. 41.§2c) 

 munkaerőpiaci lehetőségek, munkahelyi bánásmód 

 a nemek közti esélyegyenlőség megvalósulását hátráltató tényezők 

 a stratégia és a támogatás várható hatása, főként a következő területeken: a nők és férfiak 

munkaerőpiaci integrálása; képzés és szakmai tréning; nők elhelyezkedése az üzleti életben; 

családi élet és munka összeegyeztetése? 

9. Utalnak-e arra, hogyan fogja a vezetés biztosítani, hogy az esélyegyenlőség érvényesítésére 

hivatott szervek kellően informálva legyenek a Közösség nyújtotta támogatásokról? (Art. 

46.§2a) 

10. Az esélyegyenlőség elérése érdekében vannak-e részletes tervek, illetve mennyiségileg 

meghatározott célok, ki vannak-e fejtve a prioritások megvalósulását célzó mércék? (Art. 18.§3) 

11. Világosan körvonalazódnak-e a nemek közti esélyegyenlőség érvényesülés kapcsán a 

monitoringgal és értékeléssel kapcsolatos megfelelő szintű megállapodások? (Art.17 2d, 18 2d, 

19 3d) 

12. Vázolják-e hogyan jut érvényre az esélyegyenlőség a kiválasztással és a monitoringgal 

kapcsolatos managementben és kontroll-megállapodásban? (Art. 35.§ 3) 

(4/17. MELLÉKLET) 
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4.5.4.3. Gazdasági hatások bemérése: költség – hatás vizsgálatok 

A gazdasági hatások vizsgálatának kérdéseit Kocziszky György (2008) jegyzete alapján tárgyaljuk.  

A regionális program várható gazdasági hatásainak beméréséhez a közvetlen , a közvetett és a 

tovagyűrűző hatásokat egyaránt figyelembe kell vennünk.  

 

 

 
forrás: Kocziszky 2008: 202. 

 

4/5.ábra: Példa egy beavatkozás közvetlen, közvetett és tovagyűrűző hatásaira 

 

A hatásvizsgálatnál meg kell húzni egy időbeni határvonalat, amíg a hozamokat és ráfordításokat 

számszerűsítjük. Közben mérlegelnünk kell, hogy a hatások általában hosszabb távon válnak 

érzékelhetővé, de a jövőbeli adatok becslése mindig hibalehetőséggel jár és időben távolodva egyre 

több a bizonytalansági tényező.  

A gazdasági hatásvizsgálati módszerek lehetnek leíró jellegűek, empirikus- ás skálaelméleti 

módszereken alapulók.  

Leíró jellegű módszerek: 

 Verbális: a várható pozitív és negatív következményeket spekulatív módon jelzik. 

 Kauzális gráfok: a várható hatások vizualizálására, az ok-okozati összefüggések kiemelésére 

törekszenek. 

Empirikus módszerek: 

 Költség-haszon elemzés: a fejlesztési elképzelések várható haszait és költségeit 

számszerűsíti. Öt lépésben oldható meg: 

1. A tervezett beavatkozások eredményeit jelző naturáliák számbavétele. 

2. Várható beruházási, üzemeltetési és fenntartási költségek költség-nemenkénti 

bontásban történő meghatározása. 

3. Várható (közvetlen, közvetett és tovagyűrűző) hasznok meghatározása 
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 Közvetlen hasznok: az adott ágazatban jelentkező keresletből erednek. 

 Közvetett nettó haszon: a más ágazatokban bekövetkezett változások 

következményei. 

 Tovagyűrűző hatás haszna: az adott ágazatban foglalkoztatottak 

jövedelemnövekedése következtében jelentkező többletfogyasztásból 

származó haszonelemek. 

4. Költségek és hasznok jelenértéken történő egybevetése: megtérülési hányad, 

nettó haszon jelenérték és haszon intenzitás számítása. 

5. Érzékenység vizsgálat: a tervezett költségek és hasznok esetleges változása 

mennyiben befolyásolja a megtérülési mutatók értékét. 

 Ökonometriai módszerek: a várható hatások elemzése matematikai összefüggések 

felhasználásával. 

 Szimulációs elemzés: kísérletet tesznek a bemeneti adatok változtatása mellett a hatások 

jövőbeni vizsgálatokra. 

 Elmozdulás (shift-share) elemzés. (Bővebben az utolsó fejezetben olvashatunk róla.) 

Skálaelméleti módszerek: 

 Harris és Marting módszer: a hatásokhoz (-2, -1, 0, +1, +2) súlyszámokat rendel hozzá. 

 Juran módszer: a hatásokhoz rendelt súlyszámokat kördiagramban szemlélteti. 

 Relevanciafa módszer: a verbális elemzést (fa alakzat) kombinálja relevancia (fontossági) 

számokkal. 

Egyidejűleg általában több módszert is alkalmazunk.  

 

4.5.4.4. Szervezeti hatások bemérése 

A regionális program megvalósítása az abban résztvevő szervezetekre is hatással van. Növekedhet 

kapacitásuk, javulhat működésük személyi, infrastrukturális feltételrendszere, tőkeellátottságuk. A 

megvalósítás során szerzett tapasztalatok javulást hozhatnak a vezetési-, szervezési módszerekben. 

Megerősödhet a szervezeti elkötelezettség, nőhet az innovációk iránti fogékonyság. A program 

megvalósítása közben kialakított partnerségi háttér és kapcsolatrendszer növeli a további 

fejlesztések során kamatoztatható társadalmi tőkét. Különösebb térségi eredmény hiányában is az 

elért szervezeti változások sikeressé tehetik a programot. 

 

4.5.4.5. Szinergiák meghatározása 
A különböző eredmények és hatások nem csupán összeadódnak, hanem együttes érvényesülésük új 

minőséget is eredményezhetnek, ill. felerősíthetik egymást. A regionális stratégáik esetében a 

legjellemzőbb szinergia hatás a területi egyenlőtlenségek csökkenése. Ennek méréséről a legutolsó 

fejezetben, a program értékelése kapcsán szólunk. 
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4.6. A stratégiaalkotás egyeztetési folyamatai, a nyilvánosság biztosítása és 

legitimáció (12) 

4.6.1. A társadalmi részvétel és nyilvánosság indokai 
 

A regionális tervezésben résztvevők körének kiszélesítése mellett több indok is szól. Így: 

- a társadalmi igazságosság elvének érvényesítése: mindenkinek legyen lehetősége beleszólni 

az életét közvetlenül érintő döntésekbe, 

- a funkcionális legitimáció: ha a polgárok magukénak érzik a döntést, szívesebben 

alkalmazkodnak hozzá, 

- az eredmények fenntarthatóságának erősítése: a fejlesztés feletti kontroll kiszélesítése révén 

nő a felelősségtudat, 

- a területi tőke növelése: 

o a terület egyediségének (genius loci) erősítése: a bevont helyiek új aspektusokat 

hozhatnak be, de a változások rájuk is visszahatnak, 

o a stressz csökkentése és a társadalmi elégedettség növelése, az egyének jövőképének, 

a területhez való kötődésének megerősítése: az egyén érezze, hogy van befolyása 

környezete alakítására, 

o a szocializáció és az emancipáció erősítése: a részvétel segít a felnőtt életre való 

felkészülésben, javítja az önbecsülést és önismeretet, 

o versenyképesség erősítése: az aktivitás, kreativitás erősítése további társadalmi, 

gazdasági hasznot hoz, 

o közösségfejlesztés: a közös tevékenység erősíti a közösséget, alapvető 

közösségszervező erővel bír. 
 

4.6.2. A társadalmi részvétel fokozatai 
 

A társadalmi részvételnek különböző fokozatai azonosíthatók be. A részvételi létraként ismertté vált 

kategorizálás szerint a két alsó fok: a manipuláció, valamint a terápia valójában nem biztosít 

részvételt a döntéshozatalban. A létre legalsó fokán a döntéshozók csupán manipulálni szeretnék az 

érintetteket, elsősorban azért, hogy elnyerjék támogatásukat. A második létrafokon is még 

egyoldalú a kommunikáció, a döntés igazából már meg is született az érintettek nélkül. A következő 

három fok (tájékoztatás, konzultáció, kompenzáció) a színleges részvétel szintje. Itt már kétirányú 

az információáramlás, a döntéshozók tájékoztatják az érintetteket, míg ez utóbbiaknak is lehetősége 

van a visszajelzésre. Ugyanakkor nem biztosított, hogy végül figyelembe veszik az érintettek 

szempontjait a döntés során. Ezen a szinten a társadalmi részvétel még nem cél, hanem leginkább 

eszköz a döntések támogatottságának növelésére. A létra utolsó három foka (partnerség, átadott 

döntési hatalom, ellenőrzés) valós részvételt nyújt a döntéshozatalban. Az érintettek részt tudnak 

venni a döntési probléma megfogalmazásában, a lehetséges döntési lehetőségek kidolgozásában, a 

tényleges döntésben, majd később a megvalósításban és annak ellenőrzésében is. (Bodorkós 2010) 
 

érdemi részvétel 

 Állampolgári ellenőrzés 

 Átadott döntési hatalom 

 Partnerség 

színleges 

részvétel 

 Kompenzáció 

 Konzultáció 

 Tájékoztatás 

nincs részvétel 
 Terápia 

 Manipuláció 

4/6. ábra: A részvétel fokozatai 

Forrás: Arnstein 1969, idézi Bodorkós 2010. 
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A területi tervezésben a társadalmi részvétel terén a tervek egyeztetése (a tájékoztatás és a 

konzultáció együttese) jelentette az első lényeges lépést, amit egyre több országban a partnerségre, 

a közösségi tervezésre való törekvés felerősödése követetett. 

Az Európai Unió és tagállamainak tervezési gyakorlatában hivatalosan is előírják a közösségi 

bevonást.  

 

4/5. táblázat A közösségi részvétel módszertani tipológiája (Pretty (1994), Adnan et al. (1992) 

alapján.)  

 
Tipológia  Jellemzés  

1. Passzív részvétel  Egyoldalú tájékoztatás az adminisztráció vagy a projektmenedzsment oldaláról. 

Az embereket csak arról tájékoztatják, mi történt. Az információt külső 

szakemberek adják.  

2. Részvétel az 

információgyűjtésben 

Az emberek a részvétel során kérdésekre válaszolnak, melyeket külső kutatók 

állítanak össze (kérdőívek vagy hasonló módszerek). Az embereknek nincs 

lehetősége befolyásolni a folyamatot, mivel a kérdések összeállításában, 

ellenőrzésében nem vesznek részt.  

3. Konzultációs részvétel  A konzultációk során az emberek álláspontját külső szakemberek hallgatják 

meg, ők határozzák meg a problémákat és a megoldásokat, melyeket a válaszok 

tükrében módosítanak. A döntéshozatal nincs megosztva, nincs kötelezettség a 

lakossági vélemények beépítésére.  

4. Részvétel az anyagi 

ösztönzés érdekében 

A részvétel itt is az anyaggyűjtés érdekében történik. A résztvevők számára itt 

forrásokat biztosítanak, például munkalehetőséget, vagy élelmiszer, készpénz 

vagy más anyagi térítést. Általában gazdaságok (farmok) kutatása során jelenik 

meg ez a szint, ahol a gazdák adják a területet, de nincsenek bevonva a 

tapasztalatszerzés, illetve a tanulás folyamatába. Gyakori, hogy részvételnek 

hívják az olyan folyamatot, ahol az embereknek még nincs lehetősége 

meghosszabbítani tevékenységüket, ha az anyaggyűjtésnek vége.  

5. Funcionális részvétel A résztvevők csoportokat alkotnak a témához kapcsolódó, meghatározott 

szempontok szerint. Külső levezető és facilitátor van. Az emberek csoportokban, 

előre meghatározott nézőpontok alapján kapcsolódnak a projektbe, amely 

tartalmazhat fejlesztést vagy egy külsőleg létrehozott társadalmi szervezet 

kezdeményezését. Az ilyen jellegű bevonás, bár nem a tervezés kezdeti 

időszakában történik, már eredményezhet jelentős döntéseket. Az ilyen 

javaslatok függhetnek a kezdeményezőtől vagy a facilitátortól, de lehetnek 

önállóak is.  

6. Interaktív részvétel  Az emberek részt vesznek az elemzési fázisban, amely eredménye akciótervek 

és új helyi intézmények létrehozása vagy a régiek megerősítése. A program 

lebonyolítói igyekeznek interdiszciplináris módszereket alkalmazni, melyek 

megsokszorozzák a nézőpontokat. Következetes, rendszerezett tanulási 

folyamatot alkalmaznak. Az így létrejövő csoportok ellenőrzik a helyi 

döntéshozatalt, ezáltal az embereknek szerepük van a struktúrák vagy a 

gyakorlatok kialakításában, fenntartásában.  

7. Önmozgósítás  Az emberek külső intézmények nélkül vesznek részt a rendszer 

megváltoztatásában. Kapcsolatokat építenek külső intézményekkel a kutatásra és 

a technikai tanácsadásra, de fenntartják az önálló ellenőrzést, hogy 

meghatározzák a forráshasználat mikéntjét. Az ilyen, belülről induló 

kezdeményezések és kollektív tevékenységek próbára tehetik a meglévő helyi 

gazdasági és hatalmi rend egyenlőtlen elosztását.  

Forrás: Dömötör 2008. 

 

4.6.3. A regionális tervek társadalmi egyeztetése 

 

A tervezésben a társadalmi részvétel leginkább elterjedt, bár Arnstein létrája (4/6.ábra) szerint csak 

színlegesnek minősülő formája a tervek társadalmi egyeztetése. Az Európai Uniós tervezési 
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gyakorlatban a tervek egyeztetése legalább öt szinten történik, melyek közül az egyik az érintett 

terület társadalmi szereplőié.  

 

4/6. táblázat: A területi tervek egyeztetésének szintjei és szereplői 

 

területi szint szereplők 

magasabb területi szint hatóságok 

 tervek kidolgozói 

az adott területi szint hatóságok 

 tervezői csoport tagjai 

 társadalmi szereplők 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A társadalmi szereplők körébe beletartoznak: 

- privát szektor: vállalkozások, szakmai munkaadói és munkavállalói szervezetek, 

szövetségek 

- társadalmi csoportok: civil / non-profit szervezetek, vallási csoportok és szervezetek, 

- tervek által közvetlenül érintettek: egyének, családok, lakóközösségek. 

 

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által 2012-ben közreadott módszertani segédlet a társadalmi 

egyeztetés (konzultáció) tíz alapelvét fogalmazta meg: 

- tervezhetőség és strukturáltság 

- folyamatos információnyújtás és információszerzés 

- partnerség 

- bizalom 

- koncentráltság és konszenzus 

- nyitottság, nyilvánosság, átláthatóság 

- közérthetőség és hatékony kommunikáció 

- dokumentáltság 

- folyamatos monitoring, visszacsatolás 

- értékelés. 

(Ezek közül kimaradt a korábban nevesített esélyegyenlőség.) 

 

A társadalmi egyeztetés történhet írásban és szóban, személyesen vagy képviselők által. Az 

egyeztetés során alkalmazott leggyakoribb eszközök az alábbiak: 

• Az egyezetésben résztvevők adatbázisának összeállítása, illetve ezen adatbázisba való 

bejelentkezés. 

• Passzív kommunikációs formák (levelek, szóróanyagok, cikkek eljuttatása hírlevelekben, 

újságokban, kiadványokban, audio-vizuális média) 

• Személyes szóbeli kommunikáció (konzultációs találkozók, konferenciák, rendezvények, 

előadások, fórumok) 

• Interaktív írásbeli formák (honlapon interaktív fórumok üzemeltetése, kérdőívek kiküldése 

és megválaszolása). 

 

Az egyeztetés alapelveivel is összhangban különösen ügyelni kell az egyeztetésre meghívottak 

körének meghatározása, a meghívás módja, az egyeztetés helyszínének és időpontjának 

kiválasztása, az ülési rend alakítása, a használt nyelv, a szólás lehetőségének megadása mögött 

meghúzódó etikai kérdésekre (az egyeztetés etikája).  
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Feladatok 

 

1. Vezessen le ötletbörzét a X város lehetséges fejlesztési feladatainak meghatározására! 

2. Készítsen folyamatábrát a kiadott regionális célok elérésének tervezéséhez! 

3. Készítsen a kiadott problémafából célfát és végezzen hozzá stratégiaelemzést! 

4. Értékelje a kiadott ötletváltozatokat! 

5. Egészítse ki a kiadott intézkedés kifejtését! 

6. Készítsen cselekvési tervet a kiadott intézkedési tervekből összeállítható operatív programhoz! 

7. Értékelje a kiadott stratégiákat a horizontális szempontok érvényesülése szempontjából! 

8. Tegyük esélyegyenlőségi szempontból orientálttá a kiadott célrendszert! 

9. Fogalmazzon meg a fenntartható fejlődés szempontjai érvényesülésének ellenőrzéséhez az 

esélyegyenlőségihez hasonló kérdéssort! 

10. Állítson fel indikátorrendszert térségi turisztikai programhoz! 

11. Rendeljen indikátorokat a kiadott regionális célrendszerhez! 

12. Végezze el X regionális stratégia ex-ante értékelését! 

 

Ellenőrző kérdések 

 

1. Milyen szabályokat kell betartani az ötletbörze lebonyolítása során 

2. Mire használhatjuk a regionális tervezés során a folyamatábrákat? 

3. Milyen szempontok mentén szelektálunk a fejlesztési javaslatokból? 

4. Milyen kérdésekre kell választ adnunk a regionális stratégia intézkedésének kifejtésekor? 

5. Milyen résztervekből épül fel a regionális operatív program? 

6. Mit tartalmaz a cselekvési, a finanszírozási, a szervezeti és az eredményterv? 

7. Milyen horizontális szempontok jelennek meg a regionális tervezés során? 

8. Mit jelent a gender mainstreaming? 

9. Melyek a legfontosabb esélyegyenlőségi területek? 

10. Melyek az EU környezetpolitikájának a regionális stratégiákban is érvényesítendő alapelvei? 

11. Melyek a regionális fejlesztés fenntarthatóság szempontjából érzékeny területei? 

12. Milyen részekből épül fel a regionális stratégia monitoring terve? 

13. Mit nevezünk indikátornak és milyen követelmények fogalmazhatók meg velük kapcsolatban? 

14. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a regionális stratégia ex-ante értékelésekor? 

15. Milyen formái léteznek a társadalmi részvételnek a regionális tervezésben? 

 

Ajánlott olvasmányok 

 

Bodorkós Barbara (2010): Társadalmi részvétel a fenntartható vidékfejlesztésben: a részvételi 

akciókutatás lehetőségei. Doktori értekezés, Szent István Egyetem, Gödöllő 

Dömtör Tamás (2008): Közösségi részvétel a területi tervezésben. Doktori értekezés, Corvinus 

Egyetem Budapest 

EC (2012): Handbook on environmental assessment of regional development plans and EU 

Structural Funds programmes. Európai Bizottság, DG Környezet. 

EC (1999): Evaluating socio-economic programmes. Principal evaluation techniques and tools 

MEANS Collection Volume 3 

EC (2000) Evaluating socio-economic programmes: Transversal evaluation of impacts on 

environment, employment and other intervention priorities, MEANS Collection, Vol.5. 



95 

 

G.Fekete Éva (2006): Az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése a Strukturális Alapok 

felhasználásában http://www.nki.gov.hu/koezigazgatasi-tudasbazis/archiv-anyagok/europai-unios-

anyagok 

Havasi Éva (2007): Az indikátorok, indikátorrendszerek jellemzői és statisztikai követelményei. 

Statisztikai Szemle, 85. évfolyam 8. szám 677-689. 

Kaszás György (2011): Gondolkodjunk, mert vagyunk! - 12 kreatív problémamegoldó módszer. 

Budapest: HVG Kiadó 

Kocziszky György (2008): Területfejlesztés módszertana. Miskolci Egyetem GTK Miskolc 

NFÜ (2007): Esélyegyenlőségi Útmutató Budapest 

 

http://www.nki.gov.hu/koezigazgatasi-tudasbazis/archiv-anyagok/europai-unios-anyagok
http://www.nki.gov.hu/koezigazgatasi-tudasbazis/archiv-anyagok/europai-unios-anyagok


96 

 

5 A regionális stratégia megvalósításának menedzselése és 
értékelése 

 

A tervezést követően indul a regionális program megvalósítása.  A megvalósítási folyamat maga is 

több fázisra bontható, követi a PCM logikáját. Ebben a fejezetben a megvalósítás alábbi szakaszait 

tekintjük át: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

5/1.ábra: A regionális tervezés és menedzsment szakaszai 

 

 

A regionális program megvalósításának két különböző módját különböztethetjük meg: 

a. a program irányítói közvetlenül, saját feladatkörükben kezdik el a megtervezett feladatokhoz 

tartozó projekteket kidolgozni, megvalósítani, majd értékelni, 

b. a program irányítói pályázati eljárás útján, más szereplők kezdeményezéseiből választják ki 

a programtervhez kapcsolódó, a projektgazdák által megvalósítandó projekteket. 

Az EU programozási rendszerében az utóbbi, több szintű partnerségen alapuló megoldás az 

uralkodó. (Kisebb részben pályázati rendszeren kívüli, közvetlen megvalósítás is megjelenhet, de 

ezeknek sem a száma, sem beruházási értéke nem jelentős.) Kisebb területi egységek térségi 

programjainak megvalósításában pedig a közvetlen szervezés a meghatározó. Ebben az esetben a 

megvalósításhoz nem a projektekbe saját erőforrásaikat is bevonó partnereket, hanem üzleti 

megbízás alapján dolgozó kivitelezőket keresnek. Eme különbségnek megfelelően változik a 

partnerségi háttér, a menedzsment feladata, a program szervezői által kötött szerződések jellege, az 

ellenőrzés és monitoring menete, de maga a megvalósítási folyamat, annak lépései azonosak. 
 

5.1 A megvalósítás szervezeti hátterének kialakítása 
 

A regionális programok megvalósítása során – a PCM logikáját követve – jellemzően hatféle 

feladat és azokhoz kapcsolódó hatféle szerepkör rajzolódik ki: 
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Forrás: saját szerkesztés 

5/1.ábra: A programmegvalósítás szereplői 

 

Döntéshozók: Kialakítják a programmegvalósítás szervezetrendszerét, létrehozzák és működtetik a 

menedzsmentet, fogadják a monitorok észrevételeit, elvégzik az értékelést és szükség esetén 

módosítják a programot. 

Végrehajtók: A megvalósítást szervezők mellett az egyes részfeladatok kivitelezői, a 

megvalósításhoz szükséges eszközök és szolgáltatások szállítói alkotják ezt a csoportot. Feladatuk a 

program kitűzött feladatainak végrehajtása. 

Finanszírozók: A programmegvalósítás finanszírozását, a pénzforrások koordinációját és 

integrálását végzik. 

Monitorozók: Végig követik a megvalósítás folyamatát és jelzik a céloktól való eltérést, felhívják a 

figyelmet az esetleges változtatások szükségességére. 

Partnerek: Részt vesznek a megvalósítás minden szintjén és fázisában. 

 

Az egyes szerepkörökhöz tartozó feladatok bár egymással szoros kapcsolatban, de mégis 

elkülönülten szerveződnek. A szervezeti elkülönítést az átláthatóság, az összefonódások elkerülése, 

a kontrollálhatóság, a feladat szakmai jellege és a felelősség mértékének különbsége indokolja. Így 

nyilván nem szerencsés, ha az végzi a monitoringot, aki a megvalósítást szervezi, vagy a 

döntéshozó egyben a finanszírozó, netán a megvalósítók a döntéshozók. 

 

5.1.1 A regionális programozás intézményi rendszere 

 

Az európai uniós programok megvalósítása a jellemzően négy feladatkör szerint tagolt intézmények 

által meghatározott térben zajlik. 

 

A. Irányító Hatóságok 

A Strukturális Alapok rendszerében a döntéshozói jogkörrel az Irányító Hatóságok rendelkeznek. 

Az egész programhoz, emellett minden operatív programhoz saját irányító hatóság tartozik, bár 

ugyanaz a testület több programot is irányíthat. Irányító Hatóságként rendszerint a minisztériumok, 

területi programok esetén a területi fejlesztési tanácsok jelenhetnek meg.  

A regionális fejlődést érintő döntések meghozatalához kellő legitimációval és a megvalósításhoz 

eszközökkel rendelkező regionális fejlesztési tanácsok maguk és kezdeményezhetik regionális 

programok indítását és megvalósítását. A regionális fejlesztési tanácsoknak az EU Strukturális 

politikájához kapcsolódó programokban IH döntéskörrel való felruházása a regionális kormányzás 

alapkérdése. A gazdasági hatalom decentralizálása szerint a regionális kormányzás lehet: (1) 

hierarchikus, (2) konzultatív, (3) részvételi. (Pálné Kovács 2009) Az EU Strukturális politikájában a 

többszintű kormányzás alapelvként érvényesítendő. 

Az irányító hatóságok a programok működtetéséhez kapcsolódó stratégiai feladatokat látják el. 

Feladatuk az Operatív Programok és a program-kiegészítő dokumentumok kidolgozása; az Operatív 

döntéshozók 

finanszírozók 

végrehajtók monitorozók 

ellenőrzők 
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Program Monitoring Bizottságának működtetése, beleértve a szükséges logisztikai és szakmai 

tevékenységek ellátását; az Operatív Programban meghatározott - output, eredmény és hatás - 

mutatók teljesítése, illetve amennyiben lehetséges meghaladása; a megvalósításra vonatkozó 

rendszeres adatszolgáltatás az egységes monitoring információs rendszer keretében; az éves 

végrehajtási jelentés elkészítése és a Monitoring Bizottság jóváhagyását követően az EU Bizottság 

számára történő benyújtása; az OP szintű szabályozók, eljárásrendek, irányelvek, ellenőrzési 

nyomvonal kialakítása és alkalmazásának nyomon követése; az Operatív Program végrehajtásában 

részt vevő közreműködő szervezetek felkészítése, teljesítményük, működésük nyomon követése; 

OP szintű tájékoztatási és a nyilvánosságot előmozdító, illetve az értékelési feladatok 

megvalósítása. 

 

B. Monitoring Bizottságok 

A programok megvalósulását követik, eközben a végrehajtók munkáját értékelik a Monitoring 

Bizottságok. Az 1083/2006/EK rendelet 65. cikke szerint a monitoring bizottságok feladata és 

hatáskörébe tartozik, hogy: 

– az operatív program jóváhagyásától számított hat hónapon belül megvizsgálja és jóváhagyja a 

finanszírozott műveletek kiválasztási kritériumait, és jóváhagyja ezen kritériumoknak a 

programozási igények szerinti bármely felülvizsgálatát; 

– az irányító hatóság által benyújtott dokumentumok alapján rendszeres időközönként 

felülvizsgálja az operatív program konkrét céljainak megvalósítása felé tett előrelépést; 

– megvizsgálja a végrehajtás eredményeit, különösen az egyes prioritási tengelyek mentén 

kitűzött célok elérését, valamint az értékeléseket;  

– megvizsgálja és jóváhagyja az éves és záró végrehajtási jelentéseket, valamint az évente 

aktualizált értékelési tervet;tájékoztatást kap az éves ellenőrzési jelentésről vagy a jelentésnek 

az operatív programra vonatkozó részéről, valamint a jelentés vizsgálatát követően vagy a 

jelentés említett részére vonatkozóan az Európai Bizottság által tett esetleges észrevételekről;  

– az irányító hatóságnak javasolhatja az operatív program bármely olyan felülvizsgálatát vagy 

vizsgálatát, amely elősegíthetné az alapok célkitűzéseinek elérését, illetve a program 

irányításának javítását, a pénzügyi ellenőrzést is beleértve;  

– megvizsgálja és jóváhagyja az alapokból származó hozzájárulásról szóló bizottsági határozat 

tartalmának módosítását célzó javaslatokat. 

Ugyanazon Monitoring Bizottság több program felügyeletét is elláthatja. 

 

A Monitoring Bizottságban az alábbi személyek vesznek részt: 

• az irányító hatóság felelős tagja (a Bizottság elnöke);  

• az OP végrehajtásában érintett szakminiszterek delegált képviselője; 

• az OP végrehajtásában érintett közreműködő szervezetek; 

• az államháztartásért felelős miniszter képviselője; 

• az érintett regionális fejlesztési tanácsok delegált képviselői; 

• önkormányzati szövetségek legalább egy delegált képviselője; 

• környezetvédelmi civil szervezetek legalább egy delegált képviselője; 

• az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói és munkáltatói oldalának egy-egy 

képviselője; 

• a romákat, a fogyatékossággal élő embereket és a nők és férfiak esélyegyenlőségét képviselő 

egy-egy civil szervezet delegált képviselői;  

• az érintett szakmai és társadalmi szervezetek egy-egy delegált képviselője. 

 

C. Kifizető Hatóság 

A Strukturális Alapok intézményrendszerén belül a Kifizető Hatóság végzi az Európai Uniós 

támogatások pénzügyi menedzselését. Évente benyújtja a Bizottság részére a 

költségelőirányzatokat, a végső kedvezményezetteknél felmerült, tényleges kiadások alapján 

összeállítja és benyújtja a támogatást lehívó kérelmeket, fogadja a Bizottság kifizetéseit. 
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Ugyanakkor feladata az Alapok számlájára történő kifizetések intézése, a végső kedvezményezett 

számára az EU hozzájárulás lehető leghamarabb történő eljuttatása, az adminisztratív hibák 

felfedezéséből, a program irányítása során bekövetkező eseményekből vagy szabálytalanságok 

miatt alkalmazandó pénzügyi korrekcióknak az alapok felé történő visszatérítése. 

 

D. Végrehajtók 

A programok végrehajtását a Közreműködő szervezetek és a kedvezményezettek szervezetei 

együttesen végzik. 

A regionális stratégiák megvalósítására Nyugat-Európában már az 1950-es évektől léteznek 

regionális fejlesztési ügynökségek. Regionális fejlesztési ügynökségnek tekinthető bármely olyan 

köz-finanszírozott szervezet, mely nem része a fő központi és helyi kormányzati struktúrának, a 

hangsúlyt a gazdaság fejlesztésére helyezi és székhelye a régióban van. 

Az RFÜ-k előnyei: 

• Egy regionális intézmény hitelesebben és hatékonyabban tud az egyes régiók igényeinek 

megfelelő stratégiát kialakítani, különösen, ha a termelési rendszerek növekvő mértékben 

lokalizáltakká válnak. 

• A regionális politika alulról felfelé történő megközelítése olyan szakembereket igényel, akik 

a közérdeket megvalósítva, a térségi folyamatokkal üzleti szemlélettel tudnak foglalkozni, és 

nem részesei az állami bürokráciának. 

• A fél-autonóm pozíció behatárolja a direkt politikai irányítást, és lehetővé teszi a regionális 

gazdaság strukturális problémáira adandó választ megfogalmazó hosszú távú stratégia 

kialakítását. (Döbrönte-Vida 2004) 

1992-ben 57 tagállami RFÜ felmérésével határozták meg a modell RFÜ jellemzőit (Halkier et al 

1998). A modell RFÜ 

• fél-autonóm pozícióban van politikai szponzorához viszonyítva,  

• stratégiai megközelítésben, puha szakpolitikai eszközöket alkalmazva a belső 

vállalkozásokat támogatja,  

• a végrehajtásban integrált, széles körű szakpolitikai eszközöket alkalmaz, 

• kapacitását rugalmasan alakítja a felvállalt szakpolitikai területek számához és a 

rendelkezésére álló szakpolitikai eszközökhöz, 

• rendelkezik mind puha (pl. tanácsadás), mind kemény (pénzügyi ösztönzők, infrastruktúra) 

eszközökkel a stratégia megvalósításához ösztönző struktúrák kialakításához és különböző 

szereplők számára történő kiajánláshoz. 

Az RFÜ-k szrvezeti felépítésében a feladatok szervezeti szinten is szétválasztandók. 

(5/1. MELLÉKLET) 

 

5.1.2 Partnerség-építés. 

5.1.2.1 A partnerség fogalma, értelmezése a fejlesztésben 
 

A regionális politikák egyik alapgondolata, hogy a területi fejlődés nem elszigetelt akciók és 

döntések eredménye, hanem nagyszámú szereplő együttes játékának eredője. (HORVÁTH 1999) A 

gazdasági folyamatok vertikális szintjeinek szereplői közötti kapcsolatokat általában törvények 

szabályozzák, a horizontális partneri viszonyok ösztönzése azonban (a közreműködő aktorok eltérő 

típusa, nagy száma és a lokális sajátosságok miatt) jogi eszközökkel csak részben biztosítható. 

Sokkal fontosabb ennél, hogy a fejlesztés kimenetelében és eljárásaiban érintett kritikus tömeg 

kölcsönösen támogatott, kollektív célokban állapodjon meg. 

A fejlesztésben a partnerséget mint két vagy több szervezet közötti, formális vagy informális 

megállapodásban rögzített együttműködési formát értelmezhetjük, aminek célja valamely, 

mindnyájuk számára kívánatos és fontos helyi gazdasági vagy foglalkozatási cél elérése. Az 

együttműködés tehát a közös célok megfogalmazásától a szerződésben rögzített lépések közös 
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megtételéig terjed és egyik leglényegesebb tulajdonsága, hogy a partnerségből eredő gazdasági és 

társadalmi haszon meghaladhatja az ugyanazon szervezetek által egyénileg megszerezhető 

előnyöket. 

 

Az Európai Unió gyakorlatába a partnerség intézményét 1988-ban végrehajtott reform során 

vezették be formálisan, majd tovább erősödött az elvárás 1993-ban, amikor a korábbi vertikális 

(Bizottság, tagállam, régió, helyi hatóság) partnerség mellett megjelenik a horizontális, azaz a 

gazdasági, szociális partnerek bevonásának az igénye. 

A Strukturális Alapok működtetésében az egyik alapelv a partnerség, ami program és projekt 

szinten egyaránt megjelenik. 

A programok működtetésében a partnerségi alapon történő együttműködés vonatkozik: 

 az Európai Unió és Magyarország intézményeinek (elsősorban az Európai Bizottság és az 

irányító hatóságok) együttműködésére; 

 az ország különböző közigazgatási szervezetei (egyrészt a minisztériumok, másrészt a központi, 

a regionális és a helyi közigazgatási szervezetek) közötti kooperációra; 

 gazdasági, társadalmi, környezeti célokat képviselő nem-kormányzati szervezetek (társadalmi 

partnerek) részvételére. 

A partnerség elve – mindhárom fenti szinten – kiterjed a támogatási területek meghatározására 

(különösen a Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítésére), a finanszírozásra (a partnerek többsége 

forrásaival is hozzájárul a Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósításához), valamint a támogatások 

felhasználásának nyomon követésére (elsősorban a Strukturális Alapok Monitoring Bizottságaiban 

való részvételre) is. 

A partnerség érvényesülése eltérő a programozási ciklus különböző szakaszaiban. A 

legfontosabb és legelterjedtebb a partnerség szerepe a tervezésben illetve projekt szelekcióban. 

Változó mértékben érvényesül a program végrehajtása, egyes operatív feladatok elvégzése során. 

Szintén nő a partnerek szerepe a monitoring, illetve kiértékelés szakaszában. Előnyt jelenthet 

továbbá a tanulás és innováció lehetőségének kiszélesedése a tapasztalatok, információk informális 

átadásán keresztül, valamint az intézményi kapacitások bővülése szektorális és területi szinten 

egyaránt. 

A pályázatokban megjelenő partnerség lényege a partnerek között létrehozott kapcsolat, amelyben a 

partnerek megosztják a felelősséget a Szerződéskötő Hatóság által finanszírozott projektben.  

 

5.1.2.2 A partnerség szereplői 
 

A területfejlesztésben megjelenő, abban alapvető érdekeltséggel bíró szektorok és a 

partnerkapcsolatok legfontosabb szereplői, valamint azok motivációi a következők: 

 

a. Közszolgálati szektor 

A nemzeti kormányzat, mint a társadalom- és gazdaságpolitika formálója, kulcsszerepet játszik a 

partnerség területén. A kormányzatok sok esetben mint meghatározó partnerek tevékenykednek, 

legitimitást és pénzügyi finanszírozást egyaránt biztosítva a projektekhez. 

A nemzeti kormányzat partnerségben játszott szerepét növeli, hogy ő alakítja ki a partnerség 

nemzeti kereteit, intézkedéseivel befolyásolja a többi szereplő által felvállalható szerepeket és a 

számukra elérhető hatalmat. A nemzeti kormányzat fő motivációja az önkormányzatokkal 

kialakított partnerségben a társadalmi és fizikális fejlesztések körének és nagyságrendjének 

növelése. 

A regionális és megyei állami vagy önkormányzati intézmények hatalmuktól és felelősségüktől 

függően, többnyire a nemzeti kormányzathoz, vagy a helyi önkormányzatokhoz, vagy mindkettőhöz 

hasonló módon tevékenykedhetnek a partnerségben. A regionális intézmények gyakran jelentős 

tervezési hatalommal rendelkeznek. Az EU Bizottsággal való partnerségben az adott régióban 

indítandó projektek típusainak meghatározásában kiemelt szerepet játszanak. Fő motivációs 
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tényezőik a regionális fejlődés elérése, a régión belüli különbségek mérséklése, a fejlesztés 

stratégiai lépéseihez szükséges erőforrások és segítség elérése. Speciálisan a hivatalok motivációs 

tényezői közé tartozik a fejlesztési projektek tempójának és hatásának fokozása, a magánpénzek 

vonzása a közszolgálati szektor projektjeihez, a helyi folyamatok katalizálása. 

 

b. Magánszektor 

A vállalkozások fontosak a partnerséghez. A hagyományos vállalkozói partnerek a befektetők 

vagy az építési vállalkozások. Nyugat-Európában számos nagy építkezési cég alakított olyan 

társaságokat, melyek célja a más ügynökségekkel partnerségben való együttműködés. 

A vállalkozói partnerek jelentős erőforrásokat hoznak a partnerségbe, beleértve a menedzsment 

képességeket, szaktudást, és pénzügyi eszközöket. 

A partnerség kiszélesedésével a vállalkozói szektor pénzügyi források biztosításával, 

szponzorálással, másodállásban foglalkoztatott személyzettel és tanácsadással kapcsolódik a helyi 

projektekhez. Ezek a projektek ma már gyakorta kötődnek képzési, tanácsadói vagy más szociális 

szolgáltatásokhoz. A magánszektor legfontosabb motivációi az önkormányzatokkal való 

együttműködésben a profitszerzés, a kiskockázatú szervezettel való üzletkötés, a kormányzati 

támogatásokhoz és kedvezményekhez való hozzájutás, a megújulási és fejlődési folyamatokban 

való jelenlét. 

A vállalkozói egyesülések és csoportok csak a közelmúlttól kezdenek Nyugat-Európában 

partnerként bekapcsolódni a helyi fejlesztési projektekbe. Ezek a szervezetek lehetnek pl. gazdasági 

kamarák, munkaadói szövetségek és ipartestületek. 

 

c. Önkéntes és közösségi szektor 

Az önkéntes és közösségi szektor egyének és projektek változatos csoportjait foglalja magába. 

Ez a szektor gyakran dolgozik együtt a helyi önkormányzatokkal és azok intézményeivel. 

Tanácsadói és más szociális szolgáltatások széles skáláját nyújtja a helyi közösség számára. Ennek 

ellenére ezt a szektort még mindig csak kisebb mértékben vonják be nagyobb fejlesztési 

partnerségekbe, ám különösen a hátrányos helyzetű emberekkel való foglalkozásban életteli 

szerepet játszik. 

A közösségi szektor mint partner szerepét a partnerek közötti munkamegosztásban általában 

nehéz meghatározni, mivel pénzbeni hozzájárulásra csak mérsékelten számíthatunk. De ide 

tartozhat, hogy képviselőket biztosítanak az egyeztetésekhez, részt vállalnak a mozgósításból és a 

külső kommunikációból, vagy munkaerőt, irodai infrastruktúrát adnak bizonyos feladatokhoz. 

Másrészt a közösség kitermelhet olyan egyéneket, akik csoportokat formálva nyomást gyakorolnak 

a partnerségben résztvevőkre, vagy új partnerséget kezdeményeznek. A közösségi szektor 

partnerségben való részvételének fő motivációiként jelennek meg a speciális közösségi előnyök 

elérése, továbbfejlesztése és a szociális projektjeikhez pénzeszközök vonzása. 

 

d. Szakmai szervezetek 

A helyi vállalkozói és egyéb szakmai szervezetek fontos partnerek lehetnek, különösen a 

képzés, átképzés, oktatás és kapcsolatépítés terén. Finanszírozási forrásokat általában nem hoznak a 

partnerségbe. A leglényegesebb feladatuk, hogy az általános egyeztetési és egyetértési 

mechanizmusban tisztán kormányzati vagy vállalkozói kezdeményezések ellensúlyaként egyensúlyt 

teremtsenek a fejlesztésben. 

 

e. Fejlesztési ügynökségek, kht-k 

A helyi fejlesztési ügynökségek gyakran valamely központi ügynökség helyi változatai. 

(Vállalkozásfejlesztési Alapítványok.) Fejlesztési ügynökséget állíthatnak fel a helyi 

önkormányzatok is azért, hogy olyan funkciókat biztosítson, melyek korlátozva vagy tiltva vannak a 

helyi önkormányzat számára. (Foglalkoztatási Kht.) 

A törvényhozás minden országban befolyásolja a fejlesztési ügynökségek speciális struktúráját 

és funkcióit, de ahol léteznek, ott általában aktív partnerek a következő tevékenységek 
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valamelyikében vagy mindegyikében: beruházás, ingatlanfejlesztés, kisvállalkozások támogatása, 

képzés és munkahelyteremtés. 

 

f. Európai szervezetek 

Az Európai Bizottság partneri szerepe projektről projektre és programról programra változik. Pl. 

egy nagy Integrált Fejlesztési Operatív Programban, ahol több százmillió eurót költenek 

infrastrukturális és fejlesztési tevékenységekre, a Bizottság mint meghatározó partner játszik 

szerepet. Egy másik, kisebb témában – pl. egy tréning szervezésében, amit az Európai Szociális 

Alap támogat – a Bizottság kevésbé közvetlenül jelenik meg.  

 

5.1.2.3 A partnerség építésének lépései 

 

a. A partnerek kiválasztása 

A program megvalósításában olyan partnerek működhetnek együtt, akik: 

 a fejlődést hasonló módon értelmezik, értékrendszerük összeegyeztethető  

 az adott problémakörön belül érdekeik és céljaik megegyeznek  

 hozzá tudnak járulni a program megvalósításához szükséges tudás és információs háttér, 

valamint a technikai feltételek biztosításához  

 hozzá tudnak járulni a pénzügyi források megteremtéséhez, azaz rendelkeznek saját erővel 

és a megcélzott támogatási programban támogathatók. 

Meghatározott célunk megvalósításához a partnerek kiválasztásában tehát az első lépés az alábbi két 

kérdés megválaszolása: 

1. Kinek áll még érdekében a kitűzött cél elérése és az mivel tud hozzájárulni a 

megvalósításhoz? 

2. Ki rendelkezik a megvalósításhoz szükséges erőforrásokkal és annak vajon érdeke-e a cél 

elérése? 

 

b. Az együttműködés céljainak meghatározása és rögzítése 

A partnerség előkészítését a legjobb minden vonatkozó kérdés megvitatásával kezdeni. Ezeknek a 

kérdéseknek a tisztázásával még a legelején megelőzhetjük a későbbi félreértéseket és 

konfliktusokat. Ugyancsak fel kell állítanunk egy kommunikációs rendszert, mely segítségével a 

vitatott problémákat gyorsan és fájdalommentesen oldhatjuk meg. 

Az előkészítés időszakában szintén világosan vázolnunk kell, hogy a partnerség miben hoz 

újabb előnyöket ahhoz képest, mintha a szervezetek egyedül tevékenykednének. 

Amikor világos már, hogy mely partnerekkel, milyen tevékenységekre hozzunk létre 

partnerséget, meg kell vizsgálnunk, hogyan állítsuk és menedzseljük a partnerséget magát. 

 

c. A partnerség szervezetének felépítése 

Még az együttműködés elején meg kell határozniuk a partnereknek a partnerség kereteit vagy 

szervezetét. A szervezetnek tükröznie kell minden partner jogait, hozzájárulását és felelősségét, 

csakúgy, mint az adott ország jogi feltételeit.  

Le kell fektetni: 

 egy minden partner által vállalható feladatmegosztást, 

 a partnerek által behozott erőforrásokat és szakértelmet, 

 az egyes partnerek motivációit és attitűdjeit, 

 a partnerség erősségeit és gyengeségeit, 

 a partnerségben megoldható problémákat. 

A partnerség szerveződési formája lehet formális vagy informális. Az informális partnerség 

rendszerint a bizalmon és egy nem-szerződéses egyezségen alapul. A formális partnerség szerződést 

használ, egy társaság vagy valamilyen más jogi szervezet vezeti a partnerség működését. Az 

informális egyezség megfelelőbb lehet a kis projektek számára, ahol a partnerek már korábban is 
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dolgoztak együtt. Gyakran, mikor a partnerek korábban nem ismerték egymást, egy merevebb, a 

partnerség paramétereit szerződésben rögzítő szervezeti keretet igyekeznek választani, mert 

mindegyik partner ragaszkodik a kontrolhoz. Ezek a partnerségek működhetnek, de gátolhatják is a 

konkrét tevékenységet és a rugalmas reagálást. 

A szóba jöhető szervezeti forma függ a projekt típusától, az együttműködő partnerektől és a 

partnerség jogi és pénzügyi hátterétől. 

A szervezetnek meg kell határoznia: 

 az egyes partnerek felelőségi körébe tartozó feladatokat 

 a partnerek által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat és alapokat 

 a partnerek közötti kapcsolatok szervezésének és menedzselésének módját 

 a partnerek kommunikációs módszerét és a döntéshozás rendjét 

 a kockázatok és előnyök partnerek közti megosztását 

Ugyanakkor figyelni kell a partnerség jogi hátterére is. Ellenőrizni kell, hogy a partnerek 

jogosultak-e belépni az adott szerveződésbe. 

Nem szabad lebecsülni az informális partnerségépítés erejét. Jó alkalmat teremt az 

összetartozásérzés erősítéséhez, kikapcsolódást nyújt, felszabadult légkört teremt, ami új 

gondolatokat, ötleteket inspirál. A kevésbé hivatalos környezet megnyilvánulási lehetőséget ad a 

tapasztalatlanabb partnereknek. A közös étkezéseken kívül gondoljunk ki egyéb programokat a 

tagok számára, ami lehet városnéző séta, kulturális program, közös ünneplési lehetőségek, közös 

sporttevékenységek, kirándulások és még sok eredeti ötlet, amit nagyban befolyásol a tagok 

érdeklődési köre, mentalitása. Az informális kapcsolatépítés a partnerséget összetartó erő, a tagok 

egymás iránti bizalom kiépítésének a legjobb eszköze.  

 

d. A partnerség kommunikációs rendszerének kiépítése 

Sok partnerség elköveti azt a hibát, hogy felállít egy külső kommunikációs rendszert, miközben 

megfeledkezik a belső kommunikációs rendszer felállításáról. 

A partnerek tevékenységeit megvitató formális és informális mechanizmusokra egyaránt 

figyelnünk kell. A formális találkozókat periodikusan tarthatjuk, fő céljuk, hogy ellenőrizhessük a 

működési folyamatot és meghozzuk a fontos döntéseket. A problémamegoldás egyeztető 

fórumaiként szintén használhatók. 

A napi munkát végző menedzserek informális találkozói teszik lehetővé az információk 

megosztását, segítik a kapcsolatok fejlődését és megelőzik a félreértéseket. A menedzsereket 

ösztönözni kell, hogy rendszeresen egyeztessenek egymással a tevékenységek és kapcsolattartó 

személyek egy általuk elkészített és terjesztett listája alapján. 

A külső kommunikáció bármely partnerségben meghatározó. Minden partner munkája 

publicitásának megteremtésére törekszik és az általa megcélzott körben elismerésre vágyik. 

Ugyanakkor a partnerként gyakran megjelennek olyan egyének és szervezetek is, akik számára a 

publicitás alapvető. A helyi politikusok vagy közadakozásból élő önkéntes csoportok számára a 

publicitás megszerzésének lehetősége erős motiváló erő lehet. A publicitás iránti követelmény 

azonban belső ellenségeskedést okozhat. Ezeket a problémákat elkerülendő, legyünk biztosak 

abban, hogy minden partner egyetért a következők meghatározásában: 

 média kapcsolatokért felelős személy, 

 sajtóközlemények készítéséért felelős személy, 

 személyek és szervezetek, melyek nevét publikációs anyagokban a partnerség 

megjelenítésére lehet használni, 

 a partnerség publikációs anyagokban, levelezésben és telefonos bejelentkezéskor 

használandó neve. 

 

e. A partnerek között a kockázatok és az előnyök megosztása 

Alapvetően fontos megegyezni a várható kockázatok és előnyök partnerek közötti megosztásáról. 

A partnerek közösen vitassák meg és határozzanak a kockázatok és előnyök amennyire csak 

lehetséges ésszerű és arányos felosztásáról. Ehhez figyelembe kell vennünk, hogy általában, minél 
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nagyobb kockázatot vállalnak a partnerek, annál inkább törekszenek a sikerre. A partnerek által 

elfogadható kockázat függ a képviselt szervezet típusától és a partnerségben vállalt résztől. 

Tisztában kell azzal lennünk, hogy a pénzügyi biztonság nem az egyetlen, a partnerség által 

felvetett kockázat. Több partner számára a hitelképesség, a hírnév, vagy a köztámogatás elvesztése 

ennél nagyobb jelentőséggel bír.  

A partnerség fennállása alatt a közvéleménnyel való kommunikáció a program fontos része. 

Kulcsembernek számító politikusokat, hivatalnokokat, közösségi vezetőket, a vállalkozói szférában 

hatással bíró egyéneket meg kell kérni, hogy ötleteikkel, reakcióikkal járuljanak hozzá a 

partnerséghez. A hatásos egyeztetés köztámogatást hozhat a partnerség számára és úgy a partnerek, 

mint a kívülállók számára megerősíti, hogy a program messzemenőig találkozik a közösségi 

szükségletekkel. Ugyanakkor a partnereknek azzal is tisztában kell lenniük, hogy az egyeztetések 

negatív képet is kialakíthatnak a programról és erre a lehetőségre is fel kell készülniük. 

 

f. Felkészülés a partnerség várható konfliktusok kezelésére 

A partnerség különböző indíttatású, súlyú és érdekű embereket és szervezeteket hoz össze. Ez azt is 

jelenti, hogy nagy esély van a félreértésekre és véleménykülönbözőségekre. A partnerség gyakran 

valami egyszerű ok miatt lesz sikertelen. 

A program életciklusát követve változik a partnerségben való részvétel is. Az egyes fázisokban 

más-más konfliktusok léphetnek fel. 

A kommunikáció, a rugalmasság és fejlesztő gondolkodás a sikeres együttműködés 

leglényegesebb alkotó elemei.  

A partnerég menedzselésének lényeges jellemzője a partnerek közötti konfliktusok kezelése. A 

konfliktusokat bármely társulás valós részeként és nem, mint katasztrófát kell nézni. A 

konfliktusokat bármilyen ok kiválthatja: történelmi irigység felújulhat, egy partner kevésbé erősnek 

vagy értékesnek érezheti magát, mint mások. A közfigyelem is okozhat problémát gyakran. Sokszor 

nem könnyű eltüntetni az okokat, leküzdeni a nézetkülönbségeket, különösen, ha a partnerség 

szilárd bázison nyugszik és gyakorlati eredményeket hoz. 

 

5.1.2.4 A partnerség nyugat-európai tapasztalatai 

 

Az új nyugat-európai területfejlesztési gyakorlat sem könnyen birkózott meg az együttműködések 

szervezésével. Közel egy évtized kellett ahhoz, hogy kitapasztalják a partnerség működésének 

sajátosságait és eredményes formákat ajánlhassanak a kooperatív területfejlesztést választani kívánó 

régióknak. Ma már kellő számú nyugat-európai elemzés áll rendelkezésünkre, hogy 

megfogalmazhassuk a partnerség általános és sajátos vonásait.  

 A partnerkapcsolatok jellege, irányító szereplői és résztvevői a különböző térségtípusokban 

jelentős különbségeket mutatnak. Az elmaradott területeken a helyi önkormányzatok, a 

polgármester a fejlesztési akciók kulcsszereplői, a rurális térségekben aktív szerepet játszanak a 

regionális kormányzatok, és a közreműködő szereplők száma is megsokszorozódik. Az iparilag 

hanyatló térségek mutatják a legdiverzifikáltabb partneri kapcsolatokat, itt a legtöbb az aktorok 

száma is. A programok irányító posztjai a legtöbb esetben a regionális és helyi önkormányzatok 

kezében vannak, de jelentős a fejlesztési társaságok, gazdasági kamarák szerepvállalása is. 

 A rurális és a depressziós térségek fejlesztési programjaiban az egyetemek és a kutatóintézetek a 

pénzügyi szektorral és a magánvállalkozási szférával azonos gyakoriságú szereplőkként 

jelennek meg, ami azt bizonyítja, hogy a fejlesztési programok innovatív jellegűek. Nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy a fejlesztések felében regionális 

önkormányzat játssza az irányító szerepet.  

 Az együttműködési tevékenységek egyre sokszínűbbek. A partnerség nem kizárólag 

finanszírozási együttműködés, hanem a területfejlesztés széles skáláját (a továbbképzéstől a 

marketingen keresztül a tudományos-technológiai parkok szervezéséig) felölelő kooperáció. A 

fogadó térség típusának természetesen ez esetben is meghatározó jelentősége van. 
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 Bár a programok résztvevőit szoros háló köti össze (a program valamennyi szereplője 

kapcsolatban áll egymással), azonban a tevékenységektől és a tértípustól függően meghatározó 

partneri viszonyok is kirajzolódnak. A leggyakoribb együttműködések a helyi önkormányzatok-

regionális kormányok-egyéb helyi szereplők együtteséhez kapcsolódnak. 

 A kutatási tapasztalatok szerint a partnerség kiszélesedése elsősorban az NGO-k és helyi 

önkormányzatok tekintetében növelte a menedzsment hatékonyságát. Az együttműködés, a 

partnerségi szervezetek hatékonysága jelentős mértékben függ attól, hogy rendelkeznek-e 

technikai, adminisztratív segédszervezettel, mint ahogy attól is, hogy sikerül-e a különböző 

partnerek stratégiai és operatív szerepét egyértelműen szétválasztani. Az is kiderült egyébként, 

hogy a partnerség kiszélesítése, inkluzivitása nem feltétlenül jár együtt a hatékonysággal. 

 A potenciális kedvezményezettek bevonása a partnerségi hálózatokba ugyan növeli a lehetséges 

konfliktusokat, különösen a projekt szelekció során, mégis erős kohéziós erőt jelent. 

 A partnerség egyre inkább szabályozottá, intézményesültté válik ugyan, de a döntéshozást 

továbbra is az informális egyezkedések határozzák meg döntően a működési tapasztalatok 

alapján. 

(5/2.MELLÉKLET) 

5.2 Akciótervek és pályázati kiírások készítése (13) 

 

Az akciótervek megalkotásával fordul át a tervezés a program megvalósítási fázisába.  

5.2.1 Akcióterv 

 

Akcióterv már egy részletes támogatási program, melynek legfontosabb funkciója, hogy az 

Operatív Program kibontásaként, 2-3 évre meghatározza a pályázat nélkül támogatandó kiemelt 

projekteket és a várhatóan kiírásra kerülő pályázatok feltételrendszerét.  

Az akciótervet az Irányító Hatóság felkérésére a Közreműködő Szervezet készíti el, a Monitoring 

Bizottság megtárgyalja, majd a Kormány jóváhagyja. Végrehajtásáért az Irányító Hatóságok és a 

nevükben eljáró közreműködők felelnek. 

Az akcióterv az Operatív program cél- és intézkedésrendszerét követi. A hatályos támogatási 

szabályoknak és a regionális vagy ágazati igényeknek megfelelően az adott időintervallumra tovább 

szűkíti és pontosítja a források elosztását. Az egyes intézkedésekhez konstrukciókat határoz meg, 

melyek szabályozzák a támogatható tevékenységeket, a lehetséges kedvezményezettek körét, a 

támogatás formáját, mértékét, esetleg nagyságát, a kiválasztás kritériumait, az elszámolható 

költségek körét, az elvárt eredményeket. 

 

Akcióterv szerkezete 

 

I rész: Az operatív program tartalmának részletes kifejtése 

II. rész: Az operatív program végrehajtását szolgáló konstrukciók (intézkedésenként) 

 - Az intézkedés pénzügyi kerete és éves bontása 

 - A konstrukció célja 

 - A választott konstrukció indokoltsága   

 - Támogatható tevékenységek 

 - Lehetséges kedvezményezettek  

 - A megvalósítás földrajzi területe 

 - Kiválasztási kritériumok 

 - a projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése 

 - A támogatás formája  

 - A támogatás intenzitása 

 - A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás  
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 - Elszámolható és nem elszámolható költségek  

 - A konstrukció elvárt eredményei, hatásai 

 - A közösségi politikák érvényesítése 

 - A konstrukció megszüntetésének feltételei 

III. Indikatív projektlista / központi projekt megnevezése 

IV. A nagyprojektek listája és a megvalósítás indikatív ütemezése  

 

Az akcióterv összeállításakor figyelembe veendők az állami támogatásokra vonatkozó uniós és 

hazai szabályok. Ezeket rendszerint a programozási időszak elején rögzítik. Így a 2007-13 közötti 

időszakban nyújtott európai támogatásokat tekintve a TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE 

(2006. július 11.) az irányadó. 

 

Példa: egy komponens kibontására 

 

A komponens OP-hez való kapcsolódása 

 Konstrukció:  A. Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés 

 Intézkedés:  3.2.2. Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés 

 OP prioritás: 3. Településfejlesztés 

 OP: ÉMOP 

 NSRK: Foglalkoztatás és növekedés 

 

A komponens kibontása 

Cél: A támogatási konstrukció célja a magyar vidék szépségének és otthonosságának megőrzése 

mellett, a XXI. századi követelményeknek megfelelő komfortérzet biztosítását jelentő 

infrastrukturális fejlesztések megvalósítása. A vidéki életminőség színvonalának a javítása, az elvárt 

fenntartható környezeti hatások mellett. 

Támogatási forma: vissza nem térítendő támogatás 

Megvalósítás helye: Az Észak-magyarországi Régió községei, nagyközségei  

Eljárás: egyfordulós standard 

Kedvezményezettek: helyi  községi, nagyközségi önkormányzatok és társulásaik 

Támogatási mértéke: 3,3 – 165 m Ft M Ft 

Önerő mértéke: 0 - 10 % 

Támogatható tevékenységek 

ERFA típusú beavatkozások a támogatandó projekt(ek)ben: 

- Önkormányzati tulajdonú belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való fejlesztése, belterületi 

utak korszerűsítése; járdaépítés;  

- Közösségi közlekedést szolgáló infrastruktúra fejlesztése (buszmegálló, közlekedési lámpa);  

- Közvilágítás energiatakarékos megoldása (hiányzó közvilágítás kiépítése, meglévő 

korszerűsítése); 

- Közösségi célú infrastruktúra fejlesztése; 

ESZA típusú beavatkozások a támogatandó projektek költségvetésének max.10 %-áig;  

- Környezettudatosság fejlesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók; 

- Közösségépítés, a lakosság általános képzési programjainak támogatása; 

- Ifjúsági és szabadidős programok szervezése; 

- Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási 

kezdeményezések (szociális gazdaság).  

 

(5/3. MELLÉKLET) 
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5.2.2 Pályázati kiírás 

 

A pályázati felhívás a támogatási program végrehajtása érdekében megjelentetett felhívás a 

támogatási programban való részvételre. A felhívás és a hozzákapcsolódó útmutató együtt alkotja a 

kiírást. 

Az akciótervben kidolgozott komponensek leírásai alapján készülnek el a pályázati kiírások. 

 

A pályázati kiírás elemei: 

• 1. A cél 

– A program célja 

– A pályázat célja 

– Indokoltság, legitimáció, stratégiába való beágyazottság 

– Támogatható tevékenységek 

• 2. A pályázók köre 

– Nyílt vagy meghívásos pályázat 

– Jogi forma: magánszemély, jogi személy 

– Működési forma: gazdasági szervezetek, civil szervezetek, önkormányzatok, 

költségvetési intézmények, stb. 

– Működési terület szerint: települési, mikrokörzeti, kistérségi, megyei, országos, 

nemzetközi, speciális (pl. LEADER akcióterület), stb. 

– Pályázatból kizártak köre 

• 3. Pénzügyi feltételek 

– A támogatás formája: 

– A támogatás ütemezése: 

– Támogatási intenzitás – az önrész mértéke 

– Elszámolható költségek típusa, aránya (működés, beruházás, személyi jelegű 

kifizetések, stb.) 

• 4. Határidők 

– Megvalósítás kezdete 

– Megvalósítás befejezése (Szakmai beszámoló, Pénzügyi elszámolás) 

– Pályázat benyújtásának határideje 

– Pályázati döntés időpontja 

– Fenntartás kötelező időtartama 

• 5 Szükséges feltételek 

– A pályázó tevékenységi köre 

– Köztartozás menteség (APEH, VPOP, OEP, önkormányzat) 

– Egyéb kizáró okok: 

• szervezet alapítási éve 

• Pályázat szabályok korábbi megsértése 

• személyi feltételek - összeférhetetlenség 

• 6. A beadás feltételei 

– Kitöltés módja 

– Beadandó példányszámok száma 

– Hitelesítés módja (kék színű toll használata!) 

– Esetlegesen feltüntetendő hivatkozások – jelige 

– Beadás módja: 

– Postai úton (beérkezés v. feladás időpontja) 

– Személyesen 

– Digitális mellékletekkel 

• 7. A bírálat szempontjai 

– Kizáró tényezők 
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– Kiválasztási szempontok 

• 8. Konzultációs lehetőség 

– Szervezet v. személy megjelölése, aki a pályázat megírás során felmerülő kérdésekre 

jogosult és köteles válaszolni. 

– Személyes, postai, telefonos és e-mail elérhetőség megadása 

• 9. beszerzendő és előállítandó dokumentumok 

– Hitelesítést nem igénylő dokumentumok, dokumentummásolatok – a másolat az 

eredetivel teljesen egyenértékű 

– Szignált vagy pecséttel ellátott dokumentumok, okiratok 

– Árajánlatok 

– Engedélyek, tervek 

– Önéletrajzok, referenciák 

– Fotódokumentációk 

• A pályázati kiírás mellékletei: 

– Tájékoztató 

– Adatlap 

– Projektűrlap 

– Költségvetés formanyomtatvány 

– Nyilatkozatok 

– Opciós szerződésminták 

(5/4. MELLÉKLET) 

 

5.3 Projektgenerálás (14) Pályázatok befogadása és értékelése (15) 

5.3.1 Projektgenerálás 

5.3.1.1 Projekt és pályázat  
 

A projekt: egy változást szolgáló konkrét cél érdekében történő tevékenységek időben, térben, 

szervezeti rendszerben, költségeiben meghatározott sorozata. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy a projekt 

a kitűzött világos céljaink, az elvárható eredmények, azok elérését szolgáló tevékenységek és 

erőforrások, továbbá a megvalósítás szempontjából döntő külső tényezők mérhető, koherens módon 

történő leírása, összefoglalása.  

A regionális programokhoz kapcsolódó projekteket jellemzően három fő kategóriába sorolhatjuk: 

beszélhetünk beruházási projektekről, kutatási és fejlesztési (K+F) projektekről és szellemi 

szolgáltatási projektekről. 

A regionális programokhoz a projektek pályázatokként tudnak kapcsolódni. A pályázat a 

program költségvetéséből megszerezhető támogatások elnyerésének eszköze, így fontos feladata a 

programhoz való kapcsolódási pontok megvilágítása, a pályázati kiírás követelményeinek való 

megfelelés igazolása. A projektterv és a pályázati dokumentáció bár sok szempontból hasonló, 

különböznek. A pályázatot mindig megelőzi a projektterv. Jó projektek nélkül nincs sikeres 

program. 

 

5.3.1.2 A jó projekt ismérvei 

 

A Strukturális Alapok működtetésének közel 30 éve alatt a támogatás reményében beérkező 

projekttervek számtalan, az Alapok felhasználásának hatékonyságát és hatásosságát veszélyeztető 

hibát, ill. ezek alapján sikerkritériumokat tudtak azonosítani. Ezek elemzésével kristályosodott ki a 

projektekkel szembeni három legfontosabb követelmény.  
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A jó projekt legyen 

1. Releváns - a projekt releváns, ha kapcsolódik az ágazati, a nemzeti és az uniós célokhoz, 

másrészről részletes problémaelemzéssel feltárt valós, a kedvezményezettek igényeivel 

találkozó szükségleteket elégít ki és a célok nyilvánvalóan a célcsoport javát szolgálják.  Ezen 

belül a jó projekt: 

• kereslet-vezérelt – valós igényekre ad választ 

• cél-orientált – nem önmagáért, hanem valamilyen cél eléréséért van 

• összhangban van a nemzeti és nemzetközi célokkal – beazonosíthatók a vonatkozó politikák 

törekvései, pályázat esetén megfelel a kiírásnak 

Leggyakrabban előforduló, a relevanciát veszélyeztető hibák: 

 Zavaros stratégiai keretek: nem világos, hogy a projekt hogyan kapcsolódik a szélesebb 

érdeket hordozó térségi vagy ágazati programokhoz, valamint nem határozható meg 

pontosan a projekt konkrét célja által szolgált stratégiai cél. Ekkor a projekt elszigetelt 

marad, nem garantált, hogy valóban a térségi vagy ágazati prioritásokat viszi előbbre és 

nem valami mellékvágányon, netán a stratégiai célokkal ellentétes úton indul-e el. 

 Kínálat-vezéreltség: a projekt nem valós szükségleteket elégít ki, hanem csupán a pályázati 

felhívásban kirajzolódó lehetőségre, a támogatás öncélú megszerzésére reagál. 

 Tevékenység-orientált tervezés: a tervezés során szem elől veszítik a célokat és csak a 

tevékenységekre összpontosítanak. Ezzel a tervezés öncélúvá, sehova nem vezetővé teheti a 

projektet és az erőforrások pazarlását, működésképtelen projektet eredményez. 

 Kedvezményezettek igényeinek figyelmen kívül hagyása: valós szükségletekre épülő célok 

esetén is a projekt elbukik, ha a célcsoport nem tud azonosulni vele, nem érzi azt magáénak. 

Az azonosulást csak úgy lehet elérni, ha a tervezésben is részt vesznek a 

kedvezményezettek és lehetőségük van beépíteni a projektbe igényeiket, szokásaikat. Így az 

előkészítés és a megvalósítás során fontos szerep jut a PR-nak. 

 

2. Megvalósítható - a projekt megvalósítható, ha a célok reálisak, logikusak és mérhetőek, 

figyelembe vették a megvalósítók a szervezeti és pénzügyi képességeit, mérlegelték a 

kockázatokat és kidolgozták az ezeket csökkentő intézkedéseket. Ugyancsak a projekt 

megvalósíthatóságával függ össze az ütemezés, a munkamegosztás és a pénzügyi tervek 

egymással, valamint a célokkal és lehetőségekkel összhangban álló megtervezése és a releváns 

célokra összpontosító monitoring kidolgozása. 

Ezen belül a jó projekt: 

• jól átgondolt, következetes 

• eredményei mérhetők 

• reális költségvetésű 

• világos munkamegosztású 

• bemért kockázatokkal rendelkezik. 

Leggyakrabban előforduló, a megvalósíthatóságot veszélyeztető hibák: 

 Gyenge helyzetelemzés: a háttér, a körülmények, a partnerek, a saját képességek és 

lehetőségek részletes felmérésének, a kapcsolódó innovatív megoldások, más példák 

ismeretének hiánya megakadályozza a helyzetnek leginkább megfelelő módszertan 

kiválasztását, a projekt sikerét veszélyezteti. 

 Váratlan kockázatok felmerülése: tisztában kell lennünk a megvalósulás sikerét 

veszélyeztető tényezőkkel. Ezek a projekt megvalósulásához szükséges összes feltétel és 

azok bekövetkezési valószínűségének meghatározásával tárhatók fel, majd ismeretükben 

kidolgozhatók a „védekezés” szükséges lépései. 

 Téves költségvetés, ütemezés vagy feladatmegosztás: általában a gyenge helyzetelemzésből 

vagy a szakmai kompetenciák gyengeségéből következnek és végzetesen kisiklathatják a 

megvalósítást. 
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 Pontatlan projektdokumentáció: a zökkenőmentes megvalósítás, majd a hiteles értékelés és 

az eredmények népszerűsítésének záloga a gondosan vezetett, minden lényeges szempontra 

és lépésre kiterjedő dokumentáció. 

 Korábbi tapasztalatok beépülésének hiánya: a kockázatok jelentős mértékben 

csökkenthetők, ha biztosított a korábbi tapasztalatok beépülése. Ez csak a folyamot 

monitoring és az értékelés segítségével érhető el. 

 

3. Fenntartható - a projekt fenntartható, ha a célcsoport számára a megvalósulás során elért 

előnyök a projekt támogatásának lezárulása után is megőrizhetők. Ehhez már a projektgenerálás 

során fel kell tárni a fenntarthatóságot befolyásoló tényezőket. 

Leggyakrabban előforduló, a fenntarthatóságot veszélyeztető hibák: 

 Rövid távú gondolkodás: pusztán a projekt időszakára koncentrálva az eredmények hamar 

veszélybe kerülhetnek. Azok a projektek a sikeresek, melyek működési fázisát is 

átgondolták, a későbbi időszakok szempontjai is beépültek a fejlesztésbe. 

 Bemérhetetlen hatások: már a projekt indulásakor tudnunk kell, hogy mire számíthatunk a 

megvalósítás után. Miben, milyen mértékű előrelépést tudunk így elérni. Ezek ismerete 

nélkül sem a projekt jövője, sem a stratégiához való illeszkedése nem értékelhető. A várható 

hatások mérlegelése nélkül a projekt fenntartása közben azt, vagy a fejlesztés stratégiai 

céljait veszélyeztető érdekellentétek, konfliktusok merülhetnek fel. 

 

A fentiekből következően a projekt kulcselemeinek tekintjük: 

 a relavanciát biztosító célokat és tevékenységeket, 

 a megvalósíthatóságot mutató erőforrásokat, 

 a fenntarthatóságra és a megvalósíthatóságra egyaránt utaló időt. 

 

 
5/2.ábra: A projekt kulcselemei 

 

5.3.1.3 A projektgenerálás 
 

A projektgenerálás feladata, hogy meghatározott földrajzi területen, meghatározott szereplőkkel 

együttműködve az adott terület és a szereplők által megvalósítható, az adott terület problémáira 

választ adó vagy/és fejlődését elősegítő fejlesztési lehetőségeket (vagyis a lehetséges projekteket) 

feltárja, ezeket a fejlesztési lehetőségeket egymással összehasonlítva elemezze, és kiválassza 

közülük azokat, amelyek leginkább megvalósításra érdemesek egy közösen megállapodott értékrend 
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szerint. A projektgenerálás része a feltárt fejlesztési lehetőségek finanszírozhatóságának vizsgálata 

is, valamint a lehetőségek és a források egymásnak való megfeleltetése. A projektgenerálási 

folyamatot lezáró kiválasztás eredményeként határozhatók meg azok a projektek, amelyekre a 

részletes projekttervezés és a pályázat kidolgozása elindulhat. 

A stratégiai tervre épülő operatív programok „projekt-kereteknek” is nevezhetőek, melyek 

meghatározzák a projekt témáját és a projektgenerálás során kell ezeket a kereteket konkrét 

tartalommal feltölteni.  

Ha az operatív program már elég konkrét, nincs szükség további ötletre – a projektgenerálás az 

egymáshoz kapcsolódó projektek füzéreinek feltárására a szinergia-lehetőségeket optimálisan 

kihasználó változatok feltárására szorítkozik. 

A projektgenerálás hozzájárul a programok sikeres megvalósításához, amennyiben a 

potenciális pályázókat orientálja, kimozdítja őket a forrásorientált megközelítésből, innovatív 

elgondolások beépítését ösztönzi. A pályázókat is megkíméli az eleve vesztes ötletek 

kidolgozásától, a felesleges tervezési kiadásoktól. Ugyanakkor javítja a potenciális projektgazdák 

informáltságát, növeli motiváltságukat; elősegíti saját stratégiai terveik megvalósulását, valamint 

biztosítja, hogy a fejlesztések egységes módon, egységes koncepció alapján menjenek végbe. 

Projektet bárki kezdeményezhet, a projektgenerálási folyamat kezdeményezője bármely 

érintett szereplő lehet. A projektötletek közös megfogalmazásához érdemes a lehetséges projektek 

témájából következő potenciális partnerek mindegyikét bevonni: kapjanak helyet a partnerek 

stratégiai kérdésekben kompetens képviselői, a hasonló projektek megvalósításában 

tapasztalatokkal rendelkező munkatársak, a célcsoportot, ill. a témát jól ismerő szakemberek, a 

potenciális támogató elvárásaival tisztában levő kollegák. Ügyeljünk arra, hogy legyen a 

projektgenerálási folyamatot végigvivő, dokumentáló, a munkát szervező, mindehhez megfelelő 

időkerettel és adminisztrációs háttérrel rendelkező felelős munkatárs. 

A projektgenerálás során a projekttervezésben alapvető kérdésekre kell választ adni. Azaz 

meg kell tudnunk válaszolni, hogy: 

 miért akarunk bármit tenni - az átfogó és a rövidebb távú, konkrét célok megfogalmazása, 

 mit akarunk elérni – a várható teljesítmények (outputok, eredmények, hatások, 

következmények) kijelölése, 

 kiknek akarunk kedvezni – a végső kedvezményezettek, a célcsoport meghatározása, 

 kivel kívánunk együttműködni – a partneri kör és azon belül a vezető meghatározása, 

 mivel rendelkezünk a megvalósításhoz – a szükségesből rendelkezésre álló inputok, erőforrások 

(ember, idő, anyag, eszköz, természeti környezet, információ, tudás) bemérése, 

 hogyan akarjuk elérni céljainkat – a tevékenységek, eljárások meghatározása, 

 hol folytatjuk a fejlesztést – a régió, megye, kistérség, település meghatározása, 

 mikor folytatjuk a tevékenységeket – a teljesítés egészéhez szükséges időtartam meghatározása 

és ütemezése 

 mennyiért lehet a kitűzött feladatokat elvégezni – a ráfordítások, költségek bemérése, 

 miből fogjuk finanszírozni – a tőkeforrások (saját erő, külső, banki, pályázati források) 

bemérése. 

 

5.3.1.4 A projektgenerálás lépései 

 

A projektgenerálás folyamata három nagyobb szakaszra és több feladatra bontható. 

 

A. Előkészítés 

1. általános tájékoztatás, marketing kampány, 

2. információs nap (EU, Strukturális Alapok, NFT, operatív programok), 

3. módszertani képzés a potenciális projektgazdák számára, 
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B. Identifikáció: 

4. Műhelymunka a képzés során megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására vonatkozóan, 

a helyzetfeltárás, helyzetelemzés, stratégiaalkotás gyakorlatának megismerése érdekében: 

a. Erőforrás-elemzés (SWOT analízis, leltárok, stake-holder analízis) 

b. Problémák azonosítása (problémafa) 

c. Célkitűzések meghatározása (célfa) 

d. Vázlatos logframe mátrix elkészítése 

e. Lehetséges projektstratégiák és projektkoncepciók felvázolása. 

5. A projektkoncepció kidolgozása, projektgyűjtés. 

C. Szintézis és kiválasztás: 

6. Projektötletek feldolgozása, projektadatbázis készítése, 

7. Szelekció, egyeztetés és kapcsolódási pontok feltárása, 

8. Kísérő képzések 

A fázis végén döntést lehet hozni arról, hogy mely terveket érdemes tovább vinni a kidolgozási 

szakaszba és a kidolgozáshoz milyen további információkra, elemző munkára lesz szükség. 

 

5.3.1.5 A projekt-identifikációs fázisban meghatározandó sarokpontok 

 

A beazonosított fejlesztési igények kielégítésére vonatkozó ötletekből a projektgenerálás 

folyamatában alakul ki a későbbiekben részletes projekttervvé, majd pályázattá fejleszthető 

projektcsíra. 

A projektcsíra már tartalmazza: 

 a fejlesztési igényekből következő, a támogatók szándékaival is találkozó célokat,  

 a megvalósítás partnereit, 

 a célokhoz vezető, a pályázati kiírásnak is megfelelő tevékenységek felsorolását, 

 a hozzávetőleges, a pályázat kereteibe illeszkedő költségeket és időigényt, 

 a szükséges, a pályázati követelményeket is figyelembe vevő erőforrásokat, 

 a célok teljesüléséhez szükséges további, a pályázati előírásokat is tartalmazó elvárásokat. 

Az információk adott szintjén megfogalmazható projektcsíra összeállítása, majd értékelése során 

láthatóvá válnak a kidolgozás során elvégzendő további elemzési-tervezési feladatok, melyekre 

feladatkiírást és munkatervet készítünk. 

Már az identifikációs fázisban eldől, hogy tudja-e teljesíteni a projekt a fenti 

követelményeket. Épp ezért a projektcsírával szemben támasztott legfontosabb követelmények: 

 valós igényekből indul ki, 

 épít a korábbi tapasztalatokra, 

 hosszú távon, rendszerben gondolkodik, 

 világosan meghatározhatók és egy tágabb rendszerbe beilleszthetők a célok, 

 mérhető eredményeket fogalmaz meg, 

 reális nagyságrendű, előteremthető forrásokat kíván, 

 a partnerek elkötelezettek és megbízhatók, rendelkeznek a feladataik ellátásához szükséges 

kompetenciákkal, erőforrásokkal, 

 számol a várható következményekkel. 

Mindaddig, míg ilyen projektcsírával nem rendelkezünk, nem érdemes a tervezés következő 

fázisába lépnünk. 

A projektcsíra megalkotásának, majd a részletes projektterv kidolgozásának és annak 

pályázattá alakításának feladatairól és módszereiről, beleértve a logikai keretmódszer alkalmazását, 

a projekttervezést elsajátíttató tananyagunkban lehet tájékozódni. 

 

(5/5. MELLÉKLET) 
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5.3.2 Pályázatok befogadása és értékelése 

 

A befogadott pályázatok értékelésére és elbírálására vonatkozó eljárást a Közreműködő Szervezet 

folytatja le, a pályázatok támogatására vonatkozó döntést az Irányító Hatóság vezetője vagy az 

általa írásban kijelölt (meghatalmazásban, munkaköri leírásban, szervezeti és működési vagy egyéb 

szabályzatban) - az Irányító Hatóságnál dolgozó - vezető beosztású személy, illetőleg a 

közreműködő szervezet vezetője hozza meg.  

Már a Program-kiegészítő dokumentumban, a célok meghatározásával egyidejűleg 

megalkotják az értékelési szempontrendszert, ami megjelenik az egyes pályázati felhívásokban is. 

Így a pályázó nemcsak a célokat veheti figyelembe a pályázat elkészítésénél, hanem azt is 

mérlegelheti, milyen szempontoknak kell megfelelnie ahhoz, hogy pályázat a jóváhagyásra 

kerüljön. Érdemes a pályázat készítésénél külön odafigyelni az értékelési szempontokra, és már a 

projekt kidolgozásánál ezekre a szempontokra figyelemmel lenni, illetve a pályázatban az azoknak 

való megfelelőséget külön is kihangsúlyozni. 

Az értékelési szempontokat a Program-kiegészítő dokumentumban az Irányító Hatóság állítja 

össze, és ugyancsak az ő feladata a pályázati dokumentáció, a pályázati felhívás, a pályázati 

útmutató összeállítása, és ebben az értékelési szempontok szerepeltetése. 

Az értékelés szempontrendszerén a meghirdetést követően nem lehet változtatni. 

A pályázatok értékelése formai, tartalmi és pénzügyi szempontok alapján történik. 

5.3.2.1 Formai értékelés 

 

A pályázat benyújtását, a pályázati csomag felbontását követően a pályázatok átvizsgálásra 

kerülnek abból a szempontból, hogy megállapítsák: a megfelelő példányszámban, formátumban és 

módon érkeztek-e be. Ezt a munkát a Közreműködő Szervezet végzi, és ha nem megfelelőséget 

tapasztal, a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

A további formai értékelést is a Közreműködő Szervezet végzi, ellenőrző listák segítségével 

állapítja meg, hogy a pályázat illetve a pályázó a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelel-e. A 

formai értékelők megállapításait egy erre a célra létrejött Bizottság, ennek hiányában a szervezeten 

belül kialakított eljárásrend szerint ellenőrzik, a hiánypótlási lehetőségre vonatkozó 

megállapításokkal együtt. 

 

Az értékelés formai szempontjai 

• a pályázati formanyomtatvány hiánytalanul kitöltésre került-e,  

• a pályázó csatolt-e valamennyi szükséges mellékletet 

• a pályázat költségvetésének belső megoszlása megfelel-e az előírt arányoknak 

• a pályázó és partnerei jogosultak-e a pályázat benyújtására, 

• a pályázati projekt – főbb célkitűzéseit tekintve – jogosult-e támogatásra.  

 

A pályázóknak a felfedezett hiányosságok pótlására – az erre vonatkozó értesítést követően – 

meghatározott idő (általában 48 óra) áll rendelkezésére. Fontos azonban tudni, hogy a pályázat 

alapdokumentumai nem pótolhatóak (pl. költségvetést nem lehet pótlólag beadni, vagy módosítani 

az eredetileg leadottat, hibás költségvetés esetén a pályázat formai okokból automatikusan 

elutasításra kerül).  

Ha egy pályázat a formai követelményeknek a hiánypótlást követően sem felel meg, illetve a 

pályázó, vagy a projekt, támogatásra nem jogosult, a pályázat nem kerül tartalmi és pénzügyi 

értékelésre.  
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5.3.2.2 Tartalmi és pénzügyi értékelés 

 

A szakmai megfelelőségi értékelést a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság munkatársai, 

külső szakértők bevonásával végzik. A külső szakértők bevonása általában pályáztatással történik, a 

függetlenség és összeférhetetlenség ellenőrzésével. Ezek a külső szakértők az ún. előértékelők. A 

Közreműködő Szervezetnek jogában áll egy-egy pályázat esetében több szakértőt is bevonni és 

véleményüket kérni. Így a szakmai értékelők mellett pénzügyi értékelők és a horizontális célok 

szakértői is megvizsgálják a pályázatokat.  

A lebonyolító szervezet biztosítja, hogy az értékelést olyan személyek végezzék, akik rendelkeznek 

az intézkedés tárgyának megfelelő szakértelemmel és pénzügyi ismerettel, az intézkedéssel elérni 

kívánt céloknak, az intézkedés tartalmának, a pályázatra és projektre vonatkozó jogszabályoknak az 

ismeretével. 

Valamennyi értékelőnek rendelkezésére állnak az értékelési szempontok és az azok 

értelmezésére vonatkozó útmutatók. Az értékelők szakmai felkészítést kapnak, közös 

próbaértékeléseket bonyolítanak le, hogy ezzel is biztosítsák az egységes értelmezését az értékelési 

szempontoknak. 

Az értékelőket is ellenőrzik, hiszen minden pályázatot legalább két szakértő értékel, és az általuk 

elkészített pontozásos és szöveges értékelés tárgyalja meg az ún. Bíráló Bizottság. (Ez a Regionális 

Fejlesztés Operatív Program esetében Döntéselőkészítő Bizottság néven dolgozik.) A pályázat 

értékelésében nem vehet részt a Bíráló Bizottság tagja, illetve elnöke. 

Az objektivitást az egységes értékelési szempontok, a több szem elve (több értékelő bevonása) és az 

Bíráló Bizottság garantálja, akik valamennyi pályázat ismeretében alakítják ki a végleges sorrendet 

a pályázatok között.   

Az értékelés a pályázati útmutatóban található értékelési szempontok alapján történik. Az 

értékelési szempontokat egy értékelő táblázat foglalja össze, amely tartalmazza minden egyes 

szempont esetében az elérhető maximális pontszámot, valamint hivatkozást a pályázati 

formanyomtatvány megfelelő pontjára.  

Az értékelési szempontok az alábbi fő csoportokba tartoznak: 

• Relevancia: A relevancia értékelése során vizsgált szempontok: a projektjavaslat összhangja a 

tágabb térség (kistérség, megye, régió, ország) fejlesztési elképzeléseivel (koncepciójával, 

programjával), a pályázat illeszkedése az adott program célkitűzéseihez, valós, a 

kedvezményezettek igényeivel is találkozó szükségletek kielégítése.  

• Módszertan: A módszertan értékelése során vizsgált szempontok: a projekt és a javasolt 

tevékenységek szerkezetének egységessége, a cselekvési terv megvalósíthatósága (reális, 

logikus, előkészített), a partnerek szerepének koordináltsága a projektmegvalósításban.  

• Fenntarthatóság: A fenntarthatóság értékelése során vizsgált szempontok: a projekt eredmények 

megőrzése a projekt támogatásának lezárulása után, pénzügyi fenntarthatóság (a tevékenységek 

finanszírozásának módja a támogatás felhasználását követően), intézményi fenntarthatóság (a 

projekt befejezése után a tevékenység folytatását lehetővé tevő intézményi háttér 

megteremtése), katalizáló hatás (projekt eredményeinek megsokszorozódása, kiterjesztése).  

• Költségvetés és költséghatékonyság: A költségvetés és költséghatékonyság értékelése során 

vizsgált szempontok: a tervezett költségek szükségessége a projekt megvalósításához, világos, 

részletes és reális költségvetés.  

• Erőforrások a projekt lebonyolításához, ez irányú tapasztalat: Az erőforrások és tapasztalatok 

értékelése során vizsgált szempontok: a pályázó tapasztalata hasonló projektek 

lebonyolításában, menedzselésében, tapasztalat az adott szakterületen, rendelkezésre álló 

erőforrások a projekt végrehatásához.  

Fontos tudnivaló, hogy amennyiben egy projektjavaslat a relevanciára vonatkozó értékelési 

szempontok alapján az adható pontok 80 %-ánál kevesebb pontot ér el, akkor az Értékelő Bizottság 

kizárja az értékelésből a pályázatot. Ezért a projektötlet részletes kidolgozása előtt célszerű 

megvizsgálni, hogy a projekt összhangban áll-e ezekkel a kritériumokkal. 
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Az értékelés során az értékelő személy vagy a lebonyolító szervezet jogosult előzetes 

helyszíni szemle lefolytatására. Előzetes helyszíni szemle lefolytatása különösen akkor indokolt, ha 

a pályázat bizonyos részei nem egyértelműek így az értékelők vagy a Bíráló Bizottság úgy látja, 

nem tud megalapozott döntést hozni a rendelkezésére álló információk alapján. Az előzetes 

helyszíni szemle során az értékelő személy vagy a lebonyolító szervezet – előzetes egyeztetés 

alapján - felkeresi a projekt megvalósításának tervezett helyszínét, ellenőrzi a pályázat adatainak 

helyénvalóságát és megállapításairól írásos beszámolót készít. 

Amennyiben a pályázat értékeléséhez azt szükségesnek tartja, a lebonyolító szervezet a 

projektben érdekelt társadalmi partnerektől határidő tűzésével vélemény, illetve támogató 

nyilatkozat kiadását kérheti arról, hogy milyen mértékben segíti elő a projekt az érintett pályázati 

felhívás céljait. Az értékelést végző a pályázat értékelése során úgy veszi figyelembe a társadalmi 

partnerek véleményét, hogy a prioritás és intézkedés céljai, továbbá a támogatást igénylők 

esélyegyenlősége ne sérüljenek. 

(5/6. MELLÉKLET) 

 

5.3.2.3 Projektértékelés logikai keretmódszerrel 

 

A logikai keretmódszert projektértékelési eszközként is használhatjuk. Ekkor a vizsgálat 

szempontjai a következők: 

1. a beavatkozási logika teljes és pontos 

2. az indikátorok és forrásaik elérhetők és megbízhatók 

3. az előfeltétel realista 

4. a feltételezések reálisak 

5. a kockázatok elfogadhatóak 

6. a siker valószínűsége elég nagy 

7. a fenntarthatósági tényezők figyelembe lettek véve 

8. az előnyök arányban vannak a költségekkel 

9. további szükséges tanulmányok. 

 

Az értékelés menete 

1. A problémák és célok elemzése 

2. Logikai keretmátrix felállítása és a beavatkozás logikájának és külső tényezőinek 

meghatározása 

3. Feltételezések elemzése 

4. A fenntarthatóság tényezőinek elemzése 

5. Az indikátorok meghatározása 

6. Feladat-meghatározás a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásához 

 

(5/7.MELLÉKLET) 

5.3.2.4 Döntéshozatal 

 

A döntési javaslat meghatározása érdekében az Irányító Hatóság vezetője Bíráló Bizottságot állít 

fel. A Bíráló Bizottság elnökét és tagjait az Irányító Hatóság vezetője jelöli ki. A Bizottság tehát 

nem dönt, csak javaslatot fogalmaz meg az Irányító hatóság vezetőjének, amely javaslatban 

pontszám és szöveges indoklás is szerepel. 

A Bíráló Bizottságban szavazati joggal rendelkezők szavazati jogának mértéke egyenlő, a Bíráló 

Bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. 

A Bíráló Bizottság tagjainak szakértelmére ugyanaz vonatkozik, mint az értékelőkre. Így az 

értékelésben, illetőleg elbírálásban részt vevőket az eredményről történő tájékoztatás időpontjáig 

titoktartási kötelezettség terheli az értékeléssel, elbírálással és a döntéssel kapcsolatban, amely 
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kötelezettség megszegése a kijelölés visszavonását és új eljárás indítását vonja maga után. A 

titoktartási kötelezettség nem terjed ki a benyújtott pályázatnak kizárólag a pályáztatási eljárásban 

történő előrehaladásáról való tájékoztatásra.  

Az értékelők által adott vélemény alapján a Bíráló Bizottság (Döntéselőkészítő Bizottság) 

megtárgyalja a támogatási igényt. A Bizottságnak módjában áll az értékelőknek kérdést feltenni, a 

pályázatot megtekinteni. 

Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy a két értékelő véleménye eltérő, úgy jogában áll újra 

értékelni a pályázatot, vagy azt újraértékeltetni változatlan vagy új értékelők bevonásával.  

A Bíráló Bizottság az értékelést végzők javaslatától eltérő döntési javaslatot is megfogalmazhat, ha 

a Bíráló Bizottság az eredeti kritériumok és az eredeti pontrendszer alapján újra értékeli a 

pályázatot, és az újraértékelés az értékelést végzők javaslatától eltérő döntési javaslatot indokol. 

Amennyiben a Bíráló Bizottság a döntéshozatalhoz szükséges információkkal nem rendelkezik, a 

pályázatot újraértékelésre visszaadhatja. 

A Bíráló Bizottság a pályázatot  

- támogatásra vagy elutasításra javasolhatja, 

- a támogatási szerződés aláírásához vagy a támogatás kifizetéséhez olyan előfeltételek 

támasztását javasolhatja, amelyek teljesítését a támogatást igénylőknek a támogatási 

szerződés aláírása, illetőleg a támogatás kifizetése előtt igazolnia kell, 

- javasolhatja a pályázat tartaléklistára kerülését, 

- elrendelheti a pályázat újraértékelését, helyszíni szemle lebonyolítását vagy újabb szakértő 

bevonását. 

A Bíráló Bizottság üléséről emlékeztető készül, amely tartalmazza   

a) az ülés helyét és időpontját; 

b) a jelen lévő tagok nevét és a delegáló szervezet megnevezését; 

c) az ülésen megtárgyalt pályázatok és ezek vonatkozásában a támogatást igénylők legfontosabb 

adatait; 

d) az értékelés legfontosabb megállapításait, továbbá - központi program és a technikai 

segítségnyújtás kivételével - a pontozást; 

e) a Bíráló Bizottság döntési javaslatát (támogatás esetén a támogatás összegét és arányát, 

valamint az összköltség csökkentése esetén a csökkentett összköltséget), elutasítás, valamint az 

értékelés eredményétől eltérő döntési javaslat esetén a javaslat részletes indoklását; 

f) a szavazatok arányát (támogatás, elutasítás, tartózkodás); 

g) a Bíráló Bizottság bármely tagjának különvéleményét, ha azt a tag kéri. 

h) amennyiben újraértékelés volt, annak indokát és eredményét. 

A Bizottság nem dönt, csak javaslatot tesz az Irányító Hatóság vezetőjének a döntésre. Javaslatát 

részletesen megindokolja, ennek alapján hozza meg az Irányító Hatóság vezetője a döntését. Az 

Irányító Hatóság vezetője (vagy az általa felhatalmazott személy) 

a. jóváhagyja a döntési javaslatot, vagy 

b. részletes indoklás alapján - amelyet a pályázat dokumentációjában is rögzíteni kell - elrendeli a 

pályázat újraértékelését, azaz az értékelő személy az eredeti kritériumok és az eredeti 

pontrendszer alapján újra értékeli a pályázatot, és Bíráló Bizottság esetén a Bíráló Bizottság 

ismételten elbírál, vagy a kiegészítő vélemény alapján az Irányító hatóság vezetője meghozza 

döntését. 

Az értékelés során adott pontszámok összegzésével alakul ki a pályázatok végső sorrendje, mely 

alapján – a rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig – kiválasztásra kerülnek a nyertes pályázók. 

Folyamatos elbírálás esetén az előre meghatározott - a pályázati útmutatóban közzétett, vagy ezt 

követően az összes pályázat -, illetve az adott régió vonatkozásában magasabban megállapított 

minimális pontszámot elérő pályázatokat kell támogatni. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás 

már nem elég minden beérkezett, és a minimális pontszámot elérő pályázat támogatására, a 

legmagasabb pontszámot kapott pályázatokat kell támogatni.  

Egy alkalommal történő elbírálás esetén a legmagasabb pontszámot kapott pályázatokat kell 

támogatni. 
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A döntésről az Európai Bizottság Magyarországi Delegációjának jóváhagyása után írásban 

értesítik a pályázókat. A pályázat elutasításának, illetve a támogatás odaítélésére vonatkozó 

elutasító döntésnek az alábbi okai lehetnek: 

• a pályázat a benyújtási határidő után érkezett be;  

• a pályázat hiányos, vagy egyéb okból nem felel meg az előírt formai követelményeknek;  

• a pályázó és/vagy együttműködő partnere(i) nem jogosult(ak) a támogatás igénybevételére;  

• a projektjavaslat a program keretében nem jogosult a támogatásra;  

• a projektjavaslatnak a program célkitűzéseihez való kapcsolódása, illetve szakmai tartalma 

gyengébb, mint a támogatásban részesített pályázatoké;  

• a pályázat pénzügyi része nem megfelelő.  

A döntés után, az eredményről történő tájékoztatást követően a támogatást igénylő jogosult a 

pályázatára vonatkozóan az értékelő lapban és az emlékeztetőben foglaltakat megismerni. Elutasítás 

esetén több Közreműködő Szervezet az elutasítás indokainak ismertetésén túl az értékelési lapokat 

is megküldi a pályázónak, így a pályázó is megismerheti elért pontszámát. 

Az Értékelő Bizottságnak a projektek kiválasztására és a támogatások odaítélésére vonatkozó 

döntései véglegesek. Az Értékelő Bizottságnak a támogatás odaítéléséről szóló döntését követően a 

Programengedélyező Tisztviselő (PAO) a szerződésminta alapján szerződést köt a pályázóval és 

partnereivel (a kedvezményezettekkel), akiknek alá kell írniuk a támogatási szerződést. 

(5/8. MELLÉKLET) 

5.4 Szerződéskötés és módosítás (16) 

5.4.1 Támogatási szerződés és módosítása 

5.4.1.1 A támogatási szerződés megkötése 
 

A támogatási szerződés terjedelmes, általában 20-30 oldalas nyomtatvány, amelyhez még a 

mellékletek társulnak. Ennek ellenére tömören tartalmazza a tudnivalókat és a kötelezettségeket.  

A támogatási szerződés tartalma 

• a támogatás formája (néhány kivételtől eltekintve vissza nem térítendő támogatás), a 

támogatás maximális összege és aránya, 

• a projekt megvalósításának kezdete és befejezése, működtetési kötelezettség esetén annak 

időtartama, 

• a költségek elszámolhatóságának szabályai, 

• a kifizetések kérelmezésének folyamata, feltételei, 

• az előrehaladási jelentésekkel kapcsolatos kötelezettségek, 

• a vonatkozó, állami támogatásokkal kapcsolatos szabályok 

• a vonatkozó, közbeszerzéssel kapcsolatos szabályok, 

• a vonatkozó, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek, 

• dokumentációs kötelezettségek, 

• helyszíni ellenőrzések végzésére vonatkozó szabályok, 

• a támogatás kifizetésének felfüggesztésére illetve a támogatás visszafizetésére vonatkozó 

szabályok, 

• biztosítékadási kötelezettség, 

• a szerződés módosításának folyamata, feltételei. 

A támogatási szerződés mellékletei 

1. költségek, költségkategóriák szerinti bontásuk és ütemezésük, 

2. források, 

3. számszerűsíthető célok, ütemezésük, 

4. biztosítékok (pl. felhatalmazó nyilatkozat, jelzálogszerződés, stb. szükség szerint) 

5. pályázati dokumentáció 
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A támogatási szerződést a lebonyolító szervezet az irányító hatóság döntése szerint támogatásra 

jogosult igénylővel köti meg. A támogatási szerződés akkor köthető meg, ha 

a) a kedvezményezett rendelkezik a projekt megvalósításához szükséges összes hatósági 

engedéllyel, 

b) továbbá a lebonyolító szervezet meggyőződött arról, hogy a támogatási szerződés aláírását 

követően a projekt fizikai megvalósítása, illetve legalább a megvalósítást előkészítő 

közbeszerzési eljárás haladéktalanul megkezdhető. 

 

A támogatási szerződés megkötésének feltételei 

• Érvényes döntés a támogatásról 

• Nincs a szervezetet kizáró ok 

• Letisztult tevékenységek és költségvetés 

• Biztosítékok megléte 

• Saját erő megléte 

 

A lebonyolító szervezet a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok és az aláírt 

támogatási szerződés benyújtására határidőt tűz ki, és tájékoztatja a támogatást igénylőt, hogy 

amennyiben a szerződéskötésre a kedvezményezett mulasztásából a meghatározott határidő 

leteltétől számított 30 napon belül nem kerül sor, a támogatásról szóló döntés hatályát veszti. 

 

A szerződés szerkezete 

1. A felek adatai 

2. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei 

3. A Támogatás célja (jogcíme) 

4. A Kedvezményezett kötelezettségei 

5. A Támogató kötelezettségei 

6. A pénzbeni támogatás tárgya, összege 

7. A Támogatás folyósításának, felhasználásának feltételei, követelményei, az elszámolható 

költségek köre 

8. Beszámolási és elszámolási kötelezettség (számadás) 

9. A Kedvezményezett bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettsége 

10. Szerződésszegés és jogkövetkezményei 

11. A biztosítékok köre 

12. A Támogatás felhasználásának ellenőrzése 

13. Kapcsolattartás 

14. Egyéb rendelkezések 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Pályázat 

2. sz. melléklet: Értesítés 

3. sz. melléklet: a Kötelezettségvállaló törvényes képviselőjének aláírási címpéldánya (eredeti vagy 

a Kedvezményezett által cégszerű aláírással hitelesített másolati példányban) 

4. sz. melléklet: Azonnali beszedési megbízás a Kötelezettségvállaló Projekttel érintett 

bankszámláját / számláit vezető bankja(i) által igazolt példánya(i) 

5. sz. melléklet: OTMR adatlap 

 

Egységes, a konstrukcióra igazítást követően minden konstrukcióban alkalmazható támogatási 

szerződés minta van használatban. A támogatási szerződés több ponton visszautal a (pályázati) 

felhívásra. A felhívás összeállításakor ezekre a pontokra különösen ügyelni kell a kedvezményezett 

szerződésszerű teljesítése érdekében. Ezek:  

• költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja (tsz 3.2.)  

• biztosítékokra vonatkozó feltételek (tsz 6., ld. még 281/2006. (XII. 23.) Korm. rend. 58. § (2))  

• projekt végrehajtási egység létrehozatala (ÁSZF 2.1.)  
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• előleg (ÁSZF 5.1.)  

 

A támogatási szerződés megkötésének feltétele bizonyos igazolások, dokumentumok benyújtása. 

Ilyen igazolások, dokumentumok lehetnek 

• aláírási címpéldány; 

• jogi státusz igazolása; 

• források rendelkezésre állásának igazolása; 

• az adóhatóságok igazolása arról, hogy a kedvezményezettnek nincs lejárt köztartozása; 

kisebb támogatás esetén a kedvezményezett nyilatkozata helyettesítheti az igazolást; 

• a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságok igazolása arról, hogy a 

kedvezményezettnek nincsen határozatban előírt teljesítetlen kötelezettsége, kisebb 

támogatás esetén a kedvezményezett nyilatkozata helyettesítheti az igazolást. 

A támogatási szerződésben meg kell jelölni a felajánlott biztosítékokat. Ezek leggyakoribb formája: 

• felhatalmazás azonnali beszedésre a kedvezményezett összes bankszámlájára vonatkozóan, 

• ingatlan jelzálog, ingó jelzálog (dologi biztosítékok), 

• bankgarancia, biztosítói garancia, készfizető kezesség (személyi biztosítékok), stb. 

 

A Támogatást nyújtó a szerződésben általában az alábbi kötelezettséget írja elő a Kedvezményezett 

számára: 

 A Kedvezményezett köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Támogatót, amennyiben a 

projekt megvalósítása bármely okból  

o meghiúsul, vagy meghiúsulásának lehetősége felmerül,  

o tartós akadályba ütközik,  

o a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved,  

o jelen szerződésben feltüntetett adataiban változás következik be.  

 A Kedvezményezett köteles a szerződés hatályának időtartama alatt a szerződésben foglalt 

azonosító adatainak, illetőleg a szerződés teljesítésével összefüggő adatainak (pl. 

bankszámlaszám, kapcsolattartó adatai) változását a lebonyolító szervezetnek a 

szerződésben előírt  időtartamon belül bejelenteni. 

 Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben pályázatának benyújtásakor 

az általa tett Nyilatkozatban megjelölt olyan szervezetet, ahová adott tárgyban pályázatot 

egyidejűleg nyújtott be, úgy az azzal kapcsolatos információkat (elutasítás, befogadás, 

támogatás összege stb.) haladéktalanul írásban közli a Támogatást nyújtóval. 

 A Kedvezményezett vállalja, hogy a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyeket 

beszerzi, tevékenységét a hatósági engedély alapján végzi.  

 

Az ellenőrzés tűrési kötelezettség értelmében a Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 

Támogatást nyújtó, az általa meghatalmazott, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek - 

beleértve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, az Állami Számvevőszéket, az Európai Bizottságot és 

az Európai Számvevőszéket - jogosultak a projekt megvalósításához igénybevett támogatás 

rendeltetésszerű felhasználását a program zárását követő három éven belül bármikor ellenőrizni, 

ideértve a projekt helyszínén végzett ellenőrzéseket is.  

Éppen ezért a Kedvezményezettnek a szerződésben vállalnia kell, hogy a kötelezettségének (vagyis 

a projekt tervezett eredménnyel történő megvalósítása) teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, 

bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzés során rendelkezésére bocsátja, az 

ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítja, illetve a 

szükséges felvilágosítást megadja.  

(5/9. MELLÉKLET) 
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5.4.1.2 A támogatási szerződés esetleges módosítása 

 

A támogatási szerződés módosítását a Kedvezményezett is jogosult kezdeményezni. A 

Kedvezményezett köteles bejelenteni, ha a projekt megvalósítása során olyan tény vagy körülmény 

merül fel, amely alapján indokolt a szerződés módosítása. Amennyiben a szerződés módosításával a 

projekt megvalósítható, a Kedvezményezettnek kezdeményeznie kell a Támogatást nyújtónál jelen 

szerződés módosítását, azonban a Támogatást nyújtó fenntartja a jogot a módosítási javaslat 

indoklás nélküli elutasítására. 

A támogatási szerződés módosításának kérelmezése és a kérelem elbírálása közötti időszakban a 

kedvezményezettnek támogatás nem folyósítható. 

A támogatási szerződés módosítását a kedvezményezett írásban kérelmezheti. 

(5/10. MELLÉKLET) 

A lebonyolító szervezet köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha az 

adatszolgáltatásból vagy más módon tudomására jut, hogy változik 

a) a projekt megvalósításának támogatási szerződésben meghatározott művelet szerinti 

kezdete vagy befejezése; 

b) az összköltség költségkategóriák szerinti vagy évek szerinti bontása, legalább a teljes 

támogatás értékének tíz százalékát meghaladó mértékben, a projekt adatlapon szereplő 

bontáshoz képest (az összköltség változása nélkül); 

c) kedvezőtlen, tíz százalékot meghaladó mértékben a számszerűsített célok a projekt 

adatlapon szereplő értékhez képest; 

d) a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője. 

A támogatási szerződés módosításáról vagy megszüntetéséről a lebonyolító szervezetnél 

olyan eljárásrend kerül kialakításra, mely biztosítja, hogy a módosításra vonatkozó döntéseket a 

támogatási szerződés megkötésére vonatkozó döntés meghozatala szerinti gondossággal hozzák 

meg. 

A támogatási szerződés Kedvezményezett által kezdeményezett módosításának elutasítása esetén az 

indokolással ellátott döntéséről a lebonyolító szervezet írásban tájékoztatja a kedvezményezettet. 

(5/11. MELLÉKLET) 

 

5.4.1.3 A támogatás felfüggesztése 
 

Amennyiben a Kedvezményezett egy másik, valamely közösségi alapból vagy hazai központi 

költségvetési előirányzatból támogatott projektjére vonatkozóan vizsgálat indul, a jelen projektre 

teljesítendő kifizetések a másik projekttel összefüggésben szükséges intézkedéseknek a megfelelő 

testület által történő végrehajtásáig felfüggeszthetők.  

A Támogatást nyújtó jogosult a támogatás folyósításának legfeljebb 60 napig tartó 

felfüggesztésére, ha a Kedvezményezett nem tesz eleget a jelen szerződésben, vagy a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek. Amennyiben a Kedvezményezett a szerződés-, 

illetve jogszabályellenes állapotot a fenti határidőn belül nem szünteti meg, a Támogató eláll a 

szerződéstől.  

Ha a Támogatást nyújtó az arra feljogosított szervek adatszolgáltatása alapján arról szerez 

tudomást, hogy a Kedvezményezettnek a Támogatóval szemben 60 napot meghaladó, esedékessé 

vált és meg nem fizetett tartozása, illetve ugyanilyen köztartozása, vagy az Európai Unió 

tradicionális forrásai címen tartozása van, a támogatás folyósítását felfüggeszti. A folyósítás 

felfüggesztéséről és annak okáról a Kedvezményezettet haladéktalanul, tértivevényes levélben 

értesíti. A támogatás folyósításának felfüggesztése a projekt megvalósítását nem érinti. 

Amennyiben azonban a Kedvezményezett a köztartozást az értesítés kézhezvételétől számított 30 

napon belül nem fizeti meg, a Támogató elállhat a szerződéstől. 
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5.4.1.4 A támogatási szerződés megszűnése 

 

A támogatási szerződés az operatív program záró-egyenlegének kifizetése után három évvel 

automatikusa, vagy elállással, vagy bírósági határozattal szüntethető meg.  

A támogatást nyújtó elállásra jogosult ha:  

- a Kedvezményezett a támogatás összegét nem a szerződésben meghatározott célra fordítja; 

- a Kedvezményezett saját forrást nem, vagy nem a szerződésben meghatározott mértékben 

használ fel; 

- a Kedvezményezett az első részteljesítési határidő utolsó napjától számított három hónapon 

belül nem kezdi meg a teljesítést, illetve a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi és 

késedelmét ez alatt írásban nem menti ki; 

- a Kedvezményezett késedelembe esik és azt nem menti ki, vagy hibásan teljesít, továbbá a 

részfeladatot a kitűzött póthatáridőre nem, vagy hibásan teljesíti, valamint akkor is, ha a 

szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Kedvezményezett felel; 

- bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázat kedvező elbírálása végett lényeges adatot 

szolgáltatott valótlanul; 

- a Kedvezményezett a szerződésben előírt bármely bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget; 

- a Kedvezményezett a szerződés alapját képező pályázathoz annak elválaszthatatlan részeként 

csatolt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja; 

- a Kedvezményezett ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul; 

- ha a Kedvezményezett által a pályázatában, a Támogatóval folytatott levelezése során vagy a 

kifizetések igénylése során szolgáltatott bármely információ valótlannak vagy hiányosnak 

bizonyul;  

- ha a megvalósítás befejezését követő 5 éves működtetési, hasznosítási kötelezettségét megszegi;  

- ha a Kedvezményezett nem tartja be a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat, illetve a 

közbeszerzés hatályán kívül eső szerződések esetében nem biztosítja a tisztességes és nyílt 

eljárások alkalmazását, a versenyeztetést;  

Ha a Támogató eláll a szerződéstől, a Kedvezményezett köteles az addig nyújtott támogatást 30 

napon belül egy összegben visszafizetni, késedelmi kamatával együtt. A késedelmi kamat mértéke 

az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. Ez a kamatláb irányadó abban az 

esetben is, ha Kedvezményezett a támogatásból létrehozott vagyon értékesítéséből származó 

vételárból a Támogatónak visszajáró összeget késedelmesen fizeti meg. 

 

5.4.2 Közbeszerzés és kivitelezői szerződések 

 

Általában a támogatási szerződés aláírását követően, vagy saját finanszírozású programok esetén 

program indulását követően kerül sor a kivitelezők kiválasztására. Amennyiben ezt a törvény előírja 

a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik. Az előírások a megvalósító 

szervezeti besorolása és a beszerzési értékhatár szerint változnak. 
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Közbeszerzési értékhatárok 

 

I. .A közösségi eljárásrendben irányadó 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig 

klasszikus ajánlatkérők: 

• árubeszerzés: 130.000 euró 

• szolgáltatás: 200.000 euró 

• építés: 5.000.000 euró 

közszolgáltatók: 

• árubeszerzés és szolgáltatás: 400.000 euró 

• építés: 5.000.000  euro 

II. Nemzeti értékhatár 

klasszikus ajánlatkérők: 

• árubeszerzés esetében: 8 millió forint; 

• építési beruházás esetében: 15 millió forint; 

• építési koncesszió esetében: 100 millió forint; 

• szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; 

• szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint; 

közszolgáltatók: 

• árubeszerzés esetében: 50 millió forint; 

• építési beruházás esetében: 100 millió forint; 

• szolgáltatás megrendelés  esetében: 50 millió forint; 

 

2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 

 

A közbeszerzés mint feltételes közbeszerzés,  a támogatási döntést megelőzően 

megkezdődhet. Amennyiben a pályázó mégsem részesül támogatásban, a feltételes közbeszerzés 

tárgyát képező építés /beszerzés/ szolgáltatás sem feltétlenül valósul meg.  

A közbeszerzés lebonyolítása a Strukturális Alapok esetében általában a kedvezményezettek 

feladata és felelőssége. A Kohéziós Alap – valamint a PHARE és az ISPA – projektjeinél a 

kedvezményezett és a támogatást nyújtó szervezet közreműködik a közbeszerzés lebonyolításában. 

A Kohéziós Alap esetében a kedvezményezett dolgozza ki a tender dokumentációt, majd a 

támogatást nyújtó szervezet gondoskodik a tender dokumentáció minőségének ellenőrzéséről és 

megjelentetéséről. A kedvezményezett és a támogatást nyújtó szervezet egyaránt részt vesz az 

ajánlatok értékelésében. 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2010. január 1.-től kötelezővé teszi hogy 

elektronikus közbeszerzést folytassanak le a közbeszerzés alá tartozó intézmények közösségi 

eljárásrendben, 2010. július elsejétől pedig a nemzeti eljárásrendben. (Jogszabályi értelmezésében 

az elektronikus közbeszerzés „a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárásnak a Kbt.-ben és e rendeletben 

foglaltak szerinti elektronikus út igénybevételével történő megvalósítása”. Erre a 257/2007. (X. 4.) 

Korm. Rendelet pontosabb definíciót sejtet, ill. ad meg, azaz a rendelet a közbeszerzési eljárás 

elektronikus lebonyolítását, azaz a tendereztetést érti alatta azt a folyamatot, melynek során 

szerződéskötésig eljutunk valamelyik ajánlattevővel.  
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5.5 Kommunikációs és információs rendszer 

5.5.1 Kommunikáció 

 

A regionális program megvalósítása során a kommunikáció legfontosabb célja a program céljairól, 

működéséről, eredményeiről való folyamatos tájékoztatás, egyben a megvalósításba való 

bekapcsolódás lehetőségének biztosítása. 

Beszélhetünk belső (a megvalósításban közvetlenül résztvevők közötti) és külső (a lakosság 

felé történő) kommunikációról. 

A belső kommunikáció során felhasznált módszerek és eszközök:  

• Személyes kommunikáció: 

– Személyes kommunikáció szóban: megbeszélés, viták, párbeszédek, telefonbeszélgetés, 

előadás, magyarázat stb. Az e kategóriához tartozó eszközök nagy jelentőséggel bírnak a 

személyes kapcsolatok kialakítása során, mivel a személyes kontaktusnak köszönhetően 

lehetőség van az információk részletes és sokoldalú átadására, továbbá lehetőség nyílik a 

visszacsatolásra is. A Testületek tagjaival, a tanácskozási jogú meghívottaival 

lefolytatott személyes konzultációk biztosítják a kapcsolatok kialakítását, elmélyítését.  

– Személyes írásos kommunikáció: e-mail, személyre szóló postai levelezések, telefaxos 

üzenetek. Az írásbeli tájékoztatás előnye, hogy az információk rögzített formában 

megmaradnak, hátránya a viszonylagos személytelenség és a nehézkes visszacsatolás. 

Az írásos kommunikációs módszerek közül előtérbe kerül az elektronikus levelezés a 

gyorsaság, hatékonyság, rugalmasság biztosítása érdekében. Az e-mail ötvözi az írásos 

és a szóbeli tájékoztatás előnyeit: egyszerre akár több személynek is lehet levelet 

küldeni, rögzíthetőek az információk, ugyanakkor lehetőség van az azonnali 

visszacsatolásra is.  

• Csoportos kommunikáció:  

– Testületi ülések. Az ülések megtartására vonatkozó kommunikációs előírásokat a 

szervezet ügyrendje tartalmazza.  

A külső kommunikáció során felhasznált módszerek és eszközök:  

• Csoportkommunikációs módszerek:  

– Rendezvények, tájékoztató fórumok és előadások: alkalmat adnak a figyelem 

felkeltésére, a lehetőségek, valamint a program céljainak, feladatainak 

megismertetésére.  

– Hagyományos és arculatformáló nyomtatványok: kiadványok, közlemények, 

hirdetmények. Adott eseményekhez kapcsolódóan nyújtanak pontos felvilágosítást a 

meglévő és potenciális partnerek számára. A Program céljairól és működéséről, a 

pályázatokkal kapcsolatos aktualitásokról ad általános információkat, és a kialakított 

arculat közvetítését segíti elő. 

• Tömegkommunikációs módszerek:  

– Sajtótájékoztatók, sajtó nyilvános rendezvények szervezése: Sajtótájékoztató tartását a 

nagy horderejű, jelentős hírértékkel bíró események során kell alkalmazni. 

Sajtótájékoztató szervezése esetén dönteni kell a meghívandó médiákról és 

képviselőkről. Sajtólistát és sajtóanyagot kell összeállítani, kijelölni a sajtótájékoztató 

időpontját, helyét és meghívni a sajtó képviselőit 

Sajtóközlemények kiadása, médiajelenlét erősítése: A közlemény megfogalmazásakor 

törekedni kell a rövid, tömör, közérthető, lényegre törő fogalmazásra. (5/12. 

MELLÉKLET) 

– Újságírói megkeresésekre való reagálás: Alkalmat ad a sajtóval, médiával való 

kapcsolatok elmélyítésére, kibővítésére. A személyes találkozó lehetőséget biztosít a 

közvetlen, kötetlenebb  információcserére.  



124 

 

– Elektronikus eszköz: honlap. Elősegíti, hogy a Program mind szélesebb körben 

válhasson ismertté. Ahhoz, hogy a célcsoport tagjai kedvet érezzenek a honlap 

rendszeres látogatásához, a honlap folyamatos bővítésére  és rendszeres frissítésére van 

szükség. 

A Program kommunikációjának szabályait rendszerint Kommunikációs Szabályzatban és Arculati 

Kézikönyvben rögzítik. 

(5/13. MELLÉKLET) 

Több európai uniós és hazai jogszabály szabályozza a Strukturális Alapokkal és a Kohéziós 

Alappal kapcsolatos tagállami kommunikációs kötelezettségeket és feladatokat, mind a pályáztató 

intézményrendszer, mind pedig a pályázók számára. 

A rendelet meghatározza a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedések céljait és a 

célcsoportokat, szól a közvetítendő üzenetekről, az EU szerepéről a projektek megvalósításában, de 

hangsúlyozza az átláthatóság fontosságát és ajánlásokat tesz a közösségi célokkal, a pályázati 

folyamatokkal és az eredményekkel kapcsolatos kommunikáció módjára is. A rendelet szabályozza 

a kedvezményezettek kommunikációs kötelezettségeit is, az arculati követelmények közösségi 

szintű minimumára is tekintettel. 

Az európai bizottsági rendelet előírásainak megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 

kidolgozott Arculati Kézikönyv tartalmazza részletesen a pályáztató intézmények és a pályázók 

kommunikációjára vonatkozó arculati kötelezettségeket. 

A nyertes projektgazdának a projekt jellegétől és méretétől függően kommunikációs kötelezettsége 

áll fenn. Helyi szinten a projektek kommunikációjának erősítésével és tudatosabbá tételével a 

kedvezményezetteket kívánják ösztönözni és segíteni saját projektjeik sikeresebbé és 

eredményesebbé tételében.  

 

5.5.2 Információs háttér, szoftverek használata 

 

A PCM logikájának megfelelően a regionális program információs háttér ével kapcsolatban 

alapvető elvárás, hogy vegye figyelembe a programmegvalósítás fázisaiként eltérő, de az előző 

fázisokban keletkezett információkra is igényt tartó információigényeket. Ezt az adatbázisok 

egymáshoz kapcsolásával és az űrlapok egymásra építésével lehet elérni. 

Ezen követelményeket szem előtt tartva fejlesztették ki a ERFA és a Kohéziós Alapokhoz 

kapcsolódó hazai programokhoz az Egységes Monitoring Információs Rendszert, az EMIR-t. Az 

ESZA-hoz kapcsolódó programokat az EPER, az országhatáron átnyúló programok megvalósítását 

az IMIR, a vidékfejlesztési programokét pedig az MVH által működtetett elektronikus ügyintézési 

rendszer segíti. 

A programok információs rendszereinek legfőbb feladata, hogy: 

1. Pályázatonként naprakész adatokat szolgáltatnak a támogatások felhasználásáról, és lehetővé 

teszik a pályázatok nyomon követését a beadástól a fejlesztések megvalósításáig. 

2. Menedzselik a pályázatokkal kapcsolatos ügyintézést, azaz 

– a fejlesztési elképzeléseket, az azokhoz tartozó számokat, szöveges részeket, a pályázók 

adatait beérkezésük után iktatják a rendszerbe, 

– ellenőrzik a beérkező adatok pályázati kiírásnak való megfelelését és ha egy adat nem 

felel meg a pályázati kiírásnak, azonnal jelzik, ami hiánypótlást, rosszabb esetben 

kizárást eredményez, 

– valamennyi pályázathoz kapcsolódik egy kezelőfelület; a rendszer rögzít minden lépést, 

mutatja a határidőket, és megmondja, ki végezte el a feladatot. A rendszerben benne van 

a pályázathoz tartozó levelezés: ki és mikor küldte, arra ki és mikor válaszolt.  

– alkalmas a pályázatok iktatására, a döntések és a támogatási szerződések előkészítésére, 

az igénylések rögzítésére, sőt az átutalási megbízásokat is elkészíti. 

3. Adatbázisként működnek, melyekből lekérdezhetők a pályázati adatok és pénzfelhasználási 

eredmények akár cégcsoportonként, régiónként vagy éppen pályázati célonként. Azt is meg 
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tudja mondani a rendszer, mennyire sikeres egy-egy pályázati cél, így lehetőséget nyújt a 

tervezés korrigálására. A statisztikai funkciók segítségével mindig a pillanatnyi állapot látható:  

(5/14. MELLÉKLET) 
 

5.5.3 Dokumentáció 
 

A programmegvalósítás dokumentálása programszinten jórészt elektronikusan történik. 

Projektszinten azonban még a papíralapú dokumentáció az elvárt. 

A projekt eredeti dokumentumokat és a hitelesített másolatokat külön projekt dossziéban 

célszerű tárolni. Amennyiben ezt a szabályt nem lehet betartani, a projekt dossziéban egyértelműen 

meg kell jelölni az eredeti dokumentumok tárolási helyét, gondoskodva arról, hogy azok könnyen 

hozzáférhetők legyenek.  

A projekt dosszié az alábbi dokumentumokat, vagy a tárolásuk helyére vonatkozó információkat 

tartalmazza:  

 a pályázati formanyomtatvány és szükséges mellékletei másolata 

 a pályázat hiánypótlásának vagy módosításának másolata 

 a támogatási szerződés, és módosításai (amennyiben módosult a támogatási szerződés) 

 a projekt előrehaladási jelentések és szükséges mellékletei másolata 

 az eredeti számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok 

 a Támogatást nyújtóval l folytatott levelezés 

 amennyiben szükséges, a közbeszerzési eljárás dokumentumai 

 amennyiben szükséges, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek 

dokumentált bizonyítéka (pl. plakátról, tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány 

másolata stb.) 

 a projekt hátteréről vagy indokoltságáról szóló további dokumentumok (pl. 

megvalósíthatósági tanulmány, igényfelmérés stb.) 

A Kedvezményezett köteles az eredeti dokumentumokat vagy azok hitelesített másolatait bemutatni 

a Támogatónak, az általa meghatalmazott, illetve a külön jogszabályban feljogosított szerveknek, 

beleértve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, az Állami Számvevőszéket, az Európai Bizottságot és 

az Európai Számvevőszéket. Az eredeti dokumentumok vagy azok hitelesített másolatai 

bemutatásának elmulasztása a támogatás felfüggesztését, végső soron annak kamatokkal növelt 

visszafizetését eredményezi.  

 

5.6 Ellenőrzés és monitoring (17) 
 

A programmegvalósítás szakaszában kiemelt szerepet kap az előrehaladás nyomonkövetése, a 

program, ezen belül a projektek készültségi fokának mérése. A terv és a tény állapot rendszeres 

összehasonlításával és a különbségek számszerűsítésével fontos információk biztosíthatók a program 

irányító hatósága számára, ami ezek alapján döntéseivel kiküszöbölheti a túlzott mértékű (tűréshatárt 

meghaladó) eltéréseket. A monitoring fogalma gyakran szinonimaként keveredik az ellenőrzéssel és 

az értékeléssel. 

Az alábbi táblázat érzékelteti a három fogalom közötti különbséget. 
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5/1. táblázat: Monitoring, ellenőrzés, értékelés 

 

Tevékenység Monitoring Ellenőrzés Értékelés 

Cél A kitűzött célokhoz 

viszonyított 

megvalósulás 

vizsgálata 

 

A szabályoknak, 

előírásoknak való 

megfelelés vizsgálata 

 

A tevékenység 

hatásának vizsgálata a 

megoldani kívánt  

társadalmi-gazdasági 

probléma 

viszonylatában 

Időbeliség Folyamatos, a 

programvégrehajtás 

során 

Folyamatos, a 

programvégrehajtás 

során 

Pontszerű, előzetes és 

utólagos 

A tevékenység 

végzője szerint 

Belső (kívülről 

támogatható) 

Külső vagy belső Külső 

A tevékenység 

jellege 

Operatív Operatív Elemző-tudományos 

A visszacsatolás 

módja 

Kiigazítás az 

eredményesség 

érdekében 

Szankció Tanulási folyamat 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Ezek alapján: 

• a monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a menedzsment vizsgálhatja a 

tevékenység előrehaladását a kitűzött célok viszonylatában; 

• az ellenőrzés a folyamatok, tevékenységek állandó felülvizsgálatát jelenti, célja a 

szabálytalanságok, csalások, visszaélések kiszűrése; 

• az értékelés a projekt egészének áttekintése, célja a tevékenységek hatásának vizsgálata a 

megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában (relevancia, eredményesség és 

hatékonyság). 

 

A programmegvalósításban az ellenőrzés és a monitoring is két szinten értelmezhető. Jelenti 

egyrészről a program menedzsmentje által a projektek szintjén megvalósítandó folyamatokat, 

ugyanakkor a program egészét is követik és ellenőrzik a felsőbb irányítási szintekről. 

A monitoring mindkét esetben azért szükséges, mert olyan információkat szolgáltat, amelyek 

alapján eldönthető, hogy az adott tevékenység, fejlesztés megvalósítása sikeres-e, az ütemezésnek 

megfelelően halad-e, mennyire járul hozzá a program céljainak teljesüléséhez, szükség van-e 

beavatkozásra. A támogatás folyósítása szorosabban kapcsolható a fizikai teljesítéshez, ennek 

segítségével kikényszeríthető a támogatás hatékony felhasználása. 

A monitoring beszámolót legtöbbször negyedévente, vagy félévente kell bekérni, de a jelentés 

időpontja a kifizetésekhez is kötődhet. A beszámoló célja az információszolgáltatás, a kifizetési 

kérelmek alátámasztása és az eltérések indoklása. A monitoring beszámolók a projekt típusa és 

mérete szerint jelentősen eltérhetnek egymástól tartalmukban és formájukban egyaránt. 

A monitoring beszámoló tartalmazza a célokhoz mért előrehaladást, beleértve a számszerűsíthető 

eredmények bemutatását, a céloktól, tervektől való jelentős eltéréseket, megfelelő indoklással 

együtt (pl. a projekt környezetében bekövetkezett változások ismertetését), beszámolót a 

közbeszerzéssel, illetve a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek 

teljesítéséről, a támogatási szerződésben foglalt rendelkezések szerint, végül információkat a 

projekt pénzügyi megvalósulásáról (ténylegesen felmerült költségekről).  

A monitoring beszámolóhoz csatolandó dokumentumok: 

– az előrehaladást igazoló dokumentumok;  

– a közbeszerzési eljárások dokumentumai;  
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– a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló 

dokumentumok;  

– eredeti számlák vagy hitelesített számla másolatok, és a számlák kifizetését igazoló 

bizonylatok. 

Az ellenőrzésnek is eszköze az előrehaladási jelentés, amennyiben az előrehaladási jelentések 

célja, hogy a támogató számára lehetővé tegye a támogatott program, ill. a programon belül a 

projektek lebonyolításának folyamatos nyomon követését. Fontos, hogy az előrehaladási jelentés 

tulajdonképpen a kedvezményezett által benyújtott kifizetési kérelem alátámasztása, vagyis annak 

igazolása, hogy a felmerült költségek a pályázatban, ill. a támogatási szerződésben meghatározott 

célok és tevékenységek megvalósításához kapcsolódnak. 

A benyújtott PEJ elfogására csak annak formai, eljárásrendi, valamint szakmai és pénzügyi 

szempontú ellenőrzése után kerülhet sor. A nem megfelelően benyújtott PEJ-ek esetében a 

kedvezményezettet hiánypótlásra vagy korrekcióra szólíthatják fel. 

Az ellenőrző szervezet a benyújtott előrehaladási jelentés ellenőrzése során formai és tartalmi 

kritériumok alapján vizsgálja meg a jelentést. 

Formai (teljességi) ellenőrzés: 

 időben lett-e benyújtva az előrehaladási jelentés, 

 dokumentumok és igazolások ellenőrzése (megfelelő aláírás, bélyegző) elszámolható 

költségek és számszerűsíthető eredményekre vonatkozó számítások helyessége. 

Tartalmi (pénzügyi, szakmai, eljárásrendi) ellenőrzés: 

 A tevékenységek összhangban állnak-e a támogatási szerződésben foglaltakkal. 

 Az előrehaladásnak illeszkednie kell a szerződésben meghatározott követelményeknek. 

 Pénzügyi előírások teljesülése. 

 Közbeszerzési szabályok és az EU horizontális elveinek betartása. 

(5/15. MELLÉKLET) 

 

5.7 Programértékelés (18) 

5.7.1 A programértékelés indokai, céljai és típusai 

 

A regionális programok értékelését szakmai szempontból a folyamatos tanulás, a fejlesztés 

eredményességének és hatékonyságának növelése indokolja. Emellett megjelenik az adófizetők 

pénzének helyes elköltéséért aggódó politikai indok és a programot finanszírozó által elrendelt 

kötelezettség is. 

A közpénzek szabályszerű, hatékony és eredményes felhasználását az Európai Unió az 

előrehaladás nyomon követésén és a helyszíni ellenőrzéseken túl értékelésekkel biztosítja. Míg az 

előrehaladás nyomon követése a célok elérését, a helyszíni ellenőrzés pedig a szabályok betartását 

vizsgálja, addig az értékelések azt elemzik, hogy a közpénzek felhasználása mennyiben járul hozzá 

a program által leküzdeni kívánt társadalmi problémák csökkentéséhez, a lehetőségek 

kihasználásához (pl. milyen mértékben csökkent az elmaradott térségek hátránya, milyen mértékben 

nőtt a turizmusból származó jövedelem, stb.). 

Az EU értékelési alapelvei szerint az értékelés a program menedzsment integráns része; 

elvégzéséhez elegendő forrás (személyzet, pénz és képzés) szükséges; minőség követelményei: 

érvényesség, információhoz való hozzáférés, szereplők érdekei, megbízhatóság, átláthatóság és 

tárgyilagosság. Az eredményeknek nyilvánosnak kell lenniük. 

A program szintű értékeléshez az egyes projektek eredményeit összegzik (pl. összesen hány 

munkahelyet teremtettek a projektek, összesen hány turista érkezett a projektek eredményeként, 

stb.). A kedvezményezetteknek tulajdonképpen nem kell tudniuk a program szintű értékelések 

elvégzéséről, de érteniük kell, hogy a támogatást nyújtó szervezetek azért kérnek be bizonyos 

adatokat a kedvezményezettektől, hogy ez alapján tudják elvégezni az értékeléseket.  Az 

adatbekérés történhet a projekt előrehaladási jelentésekben, vagy külön kérdőívekben. 
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A programok értékelése lehet előzetes, közbenső és utóértékelés. 

Az előzetes (ex ante) értékelés célja a program belső logikájának és külső koherenciájának javítása. 

A program és célkitűzései megvalósíthatóságát elemzi segít a célkitűzések és a mutatók előzetes 

meghatározásában. 

A közbenső értékelés a program előrehaladásának felmérését szolgálja, azt vizsgálja, hogy a 

program mennyire éri el célkitűzéseit és elemzi a környezetben bekövetkezett változásokat. Feltárja, 

hogy mely ponton kell módosítani a programot, szükséges-e a pénzügyi források átcsoportosítása. 

Segít megítélni a program intézkedéseinek pénzügyi felvevőképességét, a program 

menedzsmentjének munkáját. 

Az utólagos (ex post) értékelés a programok utólagos igazolását, a hatások értékelését szolgálja. 

Alapot biztosít a tapasztalatok cseréjére és a tanulási folyamat kelléke. 

Mindhárom szakaszban a külső szakértőkkel végeztetett értékelés a jellemző. 

 

5.7.2 Az értékelés tartalma és eszközei 

 

A regionális program értékelése kiterjedhet a program logikájának és tartalmának elemzésére, 

valamint a program hatásainak értékelésére. 

A program tartalmának vizsgálata során elemezzük a stratégia és a célok relevanciáját, 

helytállóságát, a célkitűzések és a köztük levő összefüggések egyértelműségét, a program 

megvalósítását és az indikátorrendszer megfelelőségét. 

A program hatásainak elemzése magába foglalja az általános értékelést, a makrogazdasági hatások 

elemzését, a mikrogazdasági és mikrotársadalmi szintű egyedi hatások elemzését. 

A programértékelés eszközei lényegében ugyanazok, mint a helyzetértékelésé. 

Az átfogó programértékelés eszközei között megjelenik a SWOT-elemzés, a hatástérkép, a színes 

szavazás, az egyéni interjúk készítése, a fókuszcsoport, az esettanulmány készítése, a shift-share 

elemzés, a makrogazdasági modellek felállítása, a szakértői panel.  

A mélyreható értékelés eszközei közül kiemelhetjük a logframe-módszert, a kérdőíves felmérést, a 

megfigyelést, az összehasonlító csoportképzést, a regresszióanalízist, a költséghatékonyság-

elemzést, az összehasonlítást (benchmarking), a költség-haszon elemzést. 

 

5.7.2.1 Indexek alkalmazása 
 

Lévén a területi fejlesztések egyik legfőbb célja az indokolatlan területi különbségek mérséklése, a 

regionális program értékelésekor is az egyik legfontosabb szempont, e célkitűzés teljesülése. A 

területi különbségekben a program hatóidőszaka (a tényleges programidőnek a hatások érezhetővé 

válása érdekében 3-4 évvel megnövelt hossza) alatt bekövetkezett változások mérésének eszköze 

lehet a különféle területi indexek számítása. Ez történhet ex-post, vagy az adatok megbízható 

előrejelzésével ex-ante módon is. 

 

A regionális program hatásainak beméréséhez a már tárgyalt komplex mutatókon kívül a területi 

egyenlőtlenségek és az azokban bekövetkező változásának mérésére használt alábbi indexekből 

válogathatunk: 

– Éltető-Frigyes-index: a területi egységek átlag fölötti értékeinek átlagát az átlag alatti értékek 

átlagával vetjük össze. Teljes egyenlőség esetén a mutató értéke 1, az ennél nagyobb érték 

mutatja a területi különbséget. 

– Hoover-index: azt mutatja meg, hogy az egész területre vonatkozó érték hány százalékát kellene 

ahhoz újraosztani a részek között, hogy a részek közötti különbségek kiegyenlítődjenek. 

h=∑i=1…n│xi-fi│ / 2, ahol xi a rész és fi az egész területre jellemző megoszlási viszonyszámok a i 

mutatóra. 
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Jövedelmi mutatók népességszámhoz viszonyítása esetén beszélünk Robin Hood indexről. A 

Krugman-index pedig a Hoover-index egyszerűsített változata, általában két területegység, régió 

foglalkozási szerkezetének, iparági struktúrájának, stb. összehasonlítására szolgál. 

– Lokációs hányados: azt mutatja meg, hogy egy mutató térségi koncentrációja hogyan aránylik a 

viszonyítási alap (népesség, terület, foglalkoztatottak, GDP …) szerinti térségi 

koncentrációhoz. Lij=(Eij/Eim)/(Ej/Em), ahol Eim pl. a foglalkoztatottak száma az i szektorban az 

ország egészében, és Em a foglalkoztatottak teljes száma az egész országban (azaz Σ i=1…nEim  = 

Em). Ha a lokációs hányados 1-nél nagyobb (kisebb), akkor a j régóban nagyobb (kisebb) az i 

szektor részesedése a foglalkoztatásban, mint az ország egészére nézve.  

– Gini együttható: a koncentráció relatív nagyságát jellemzi oly módon, hogy minden 

megfigyelési egység részarányának az összes többitől való átlagos eltérését viszonyítja az 

átlaghoz. G= 1/2Xn
2 

* ∑i=1…n∑j=1…n│xi-xj│, ahol xi és xj megoszlási viszonyszámként megadott 

területi jellemző az i. és a j. területi egységben, X pedig a jellemző átlagértéke. 

– Hirschman-Herfindhal (koncentrációs) - index: valamely naturális mutató területi egységek 

közötti megoszlását a teljesen egyenletes megoszláshoz viszonyítja.  

K= ∑i=1 …n (xi / ∑i=1…nxi), ahol xi az i. területegységre jellemző naturális mutató értéke. A K 0,6 

feletti értéke már erős koncentráltságra, monopol helyzetre utal. 

(5/16. MELLÉKLET) 

 

5.7.2.2 Hatásarány-elemzés (shift-share) alkalmazása 

 

A klasszikus módszer lényegét tekintve kettős standardizálás, elvégzéséhez legalább két szerkezeti 

(területi, illetve ágazati) dimenzió adata szükséges. Az ágazat megjelölés tulajdonképpen 

„tetszőleges” megoszlásokat foglalhat magába: pl. gazdasági ágazatokat, korcsoportokat, a területi 

dimenziók pedig szintén többfélék lehetnek: települések, régiók esetleg országok.  

A számítások kiindulópontja két mátrix: K (a kezdő év) és a V (a vizsgált időszak vége), tehát kij, 

illetve vij a mátrix i-edik sorának (az egyes területek), és j-edik oszlopának (ágazatok) elemeit 

jelölik a kezdeti és a végső időpontban.  

Az alapadatokból kiszámíthatók (a mátrixok sorainak, illetve oszlopainak összeadásával) a 

következő értékek:  

• kio = ∑j=1…n kij , illetve  vio = ∑j=1…n vij, amelyek a mátrixok i-edik sorainak összegei a 

vizsgált két időpontban.  

• kjo = ∑i=1…m kij , illetve  vjo = ∑j=1…n vij, amelyek a mátrixok j-edik oszlopának összegei a 

vizsgált két időpontban.  

• koo=∑i=1…n∑j=1…n kij illetve voo=∑i=1…n∑j=1…n vij, amelyek a mátrixok sorainak és oszlopainak 

összegei.  

A számítás első lépései a növekedési indexek, M (mij) mátrixának kiszámítása: (mij = vij / kij). 

Hasonlóképpen osztással számíthatók a teljes (moo = voo / koo), illetve a területi és ágazati 

növekedési indexek: (mio = vio / kio), illetve (moj = voj / koj).  

Ezeknek az összefüggéseknek a felhasználásával megkaphatjuk az adott időszakra jellemző – az 

átlagnál gyorsabb vagy lassabb növekedés hatására létrejövő – abszolút többletet, avagy hiányt (Si), 

amelyek további két összetevőre, az ún. térségi, avagy regionális (spatial: Sr), illetve szerkezeti 

(structural: Sa) hatásokra bonthatók fel. 

• Si = Sr + Sa, ahol: (1) 

• Si = vio – moo*kio, ami az összes abszolút többlet (hiány), (2) 

• Sr= ∑j=1…m (vij-moj*kij) regionális (területi, helyi) tényező, (3) 

• Sa=∑j=1…m kij*(moj-moo) a szerkezeti (strukturális) tényező. (4) 

A regionális faktor (Sr) általában akkor pozitív, amennyiben az adott területegységben az átlagos 

növekedés dinamikájánál gyorsabb a változás. A szerkezeti tényező (Sa) értéke pedig akkor, ha a 

dinamikus, az átlagnál nagyobb növekedésű területi csoportoknak nagy, illetve a lassabban 

növekvőknek pedig kicsiny az adott területegységben a súlya. Ebben az értelemben ez a tényező 
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kedvező, avagy kedvezőtlen szerkezetet jelezhet a vizsgált térségekben. A shiftshare elemzés 

eredményeként az egyes területegységek a kiszámított Si, Sr és Sa értékek előjele és nagysága 

alapján csoportosíthatók. Így abszolút mértékegységben, illetve százalékos arányaik alapján 

értelmezhetők a növekedési többletek és hiányok. A változások területi és ágazati összetevői 

arányának és szerepének elkülönítésére alkalmazható a shift-share elemzés. 

(5/17. MELLÉKLET), (5/18. MELLÉKLET) 

 

Feladatok 

1. Elemezze X regionális ügynökség szervezeti felépítését, abban a regionális 

programmegvalósítás feladatainak felosztását! 

2. Azonosítsa be a kiadott pályázati kiírásokban a pályázati projekt relevanciájáról, 

megvalósíthatóságáról és fenntarthatóságáról való meggyőződést szolgáló részeket! 

3. Azonosítsa be a kiadott pályázati kiírás hiányosságait!  

4. Dolgozzon ki egy konstrukciót az alábbi intézkedésekhez: 

• Fiatal vállalkozók induló vállalkozásainak támogatása 

• Mezőgazdasági úthálózat fejlesztése 

• Hulladékok újrahasznosítási mértékének növelése 

• Erdőtelepítés támogatása. 

5. Készítsen értékelési útmutatót a kiadott pályázati felhíváshoz! 

6. Értékelje a kiadott pályázati projektet! 

7. Állítson össze sajtóközleményt a kiadott programeseményhez! 

8. Állítsa fel egy adatbázis struktúráját valamely kistérségi program megvalósulásának 

követéséhez! 

9. Készítsen értékelési tervet X regionális programhoz! 

10. Értékelje Y regionális program megvalósulását! 

Ellenőrző kérdések 

11. Milyen szerepkörök különíthetők el a regionális programok megvalósítása során? 

12. Kikből áll és mi a szerepe az Irányító Hatóságnak, a Monitoring Bizottságnak, a Közreműködő 

Szervezetnek, a Kifizető Hatóságnak? 

13. Mi a célja és milyen lépésekre bontható a regionális programok partnerségi hátterének építése? 

14. Mit szolgál, és hogyan épül fel az akcióterv? 

15. Mi a célja és hogyan történik a projektgenerálás? 

16. Melyek a pályázatok értékelésének fő szempontjai? 

17. Hogyan történik a pályázatok kiválasztása és a támogatási szerződés megkötése? 

18. Mi bizonyul a regionális program megvalósításához kapcsolódó pályázatok esetében 

szerződésszegésnek? 

19. Mi a célja és melyek az eszközei a regionális programok megvalósításához kapcsolódó 

kommunikációnak? 

20. Milyen feladatokat lát el és hogyan működik a regionális programok információs rendszere? 

21. Mi az eltérő célja, feladata és módszere a regionális programok megvalósításához kapcsolódó 

ellenőrzésnek és monitoringnak? 

22. Mi a célja és módja a regionális programok értékelésének? 
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