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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A költséghatékonysági elemzés célja, hogy igazolja a projekttel vagy programmal kapcsolatosan 

az alábbiakat:  

- Konzisztencia az operatív programmal. Ennek lényege, hogy a program által 

eredményezett indikátorokat össze kell vetni az OP prioritásokkal és specifikus célokkal 

annak függvényében, mennyire erősíti azokat. 

- A társfinanszírozás szükségessége. Ezt a lépést főként a pénzügyi elemzés végzi a nettó 

jelenérték számítás (FNPV/C) és a beruházás pénzügyi megtérülése (FRR/C) keretében 

(FNPV/C). A strukturális alapokból történő hozzájárulás indokoltságának igazolásához az 

FNPV/C értékének negatívnak, az FRR/C értének pedig alacsonyabbnak kell lennie, mint 

az elemzéshez használt pénzügyi diszkont ráta. 

- A társadalmi-gazdasági indokoltság. Ezt a közgazdasági elemzés állapítja meg, 

amennyiben a közgazdasági megtérülési ráta (ENPV) pozitív értéket mutat. 

Amíg a fejlesztési programok költség-haszon értékelésekor nem önálló projekteket, hanem 

projektcsomagokat értékelünk, melyekre a jellemző projekt paraméterek mentén végzünk 

becsléseket. Az elemzés első lépése a társadalmi, gazdasági, politikai és intézményi kontextus 

ismertetése. A programcélokat számszerűsített mutatószámokkal, más néven indikátorokkal 

szükséges ellátni, ami alapján az előrehaladás, illetve a célok elérésének sikeressége mérhetővé 

válik. Ezt követően elemzői becslés készül a megyei operatív program keretében tervezett 

intézkedések által támogatni kívánt tipikus projektekre. A becslés alapja a korábbi 2007-2013-

as támogatási adatok, illetve piaci információk. Ezután szükséges ismertetni a technikai 

megvalósítás körülményeit.  

A pénzügyi elemzés módszertana által használt számítások a diszkontált pénzáram elvén 

alapulnak, melynek lényege, hogy a beruházási költségeket a jövőbeni pénzügyi bevételek 

függvényében vizsgáljuk a megtérülést tekintetében. A pénzügyi elemzés egyes paramétereit az 

úgy nevezett csoportmentességi rendelet is szabályozza, mely az állami támogatások 

(elsősorban az strukturális alapok esetében) 2014-2020 közötti felhasználásának szabályairól 

rendelkezik minden tagállamra vonatkozóan. 

A közgazdasági elemzés első lépéseként a jövőbeni tervezett működési bevételek 

elégségességét vizsgáljuk annak függvényében, hogy mekkora a kockázata, hogy a működési 

költségek fedezéséhez elégséges bevételek fognak rendelkezésre állni a költséghatékonysági 

elemzés által vizsgált teljes időtávra.  
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A kockázatelemzés első lépése az érzékenység vizsgálat mely során a működési költségek még 

vállalható mértékét becsüljük meg, amely ahhoz még mindig elegendő, hogy az elvárt 

projekthasznok teljesíthetőek maradjanak. A valószínűség elemzés során - a kockázati mátrix 

keretein belül – a potenciálisan bekövetkező káresemény előfordulási valószínűségét szükséges 

meghatározni. A művelet során az egyes kockázatok előfordulási esélyének előrejelzése zajlik 

szakértő becslés keretében. 

A projektcsomagok azonosításának első lépése a várható projektméretek meghatározása és az 

évente várhatóan támogatott projektek számának megbecslése. Utóbbi nem lehetséges, 

amennyiben nincs adat a rendelkezésre álló források Veszprém megye számára elérhető 

mértékéről, erre viszont csak a TOP esetében a 1562/2015 Korm. rendeletben rögzített 

forrásallokáció alapján áll rendelkezésre adat.  

2014-2020-as programozási időszakban csak az Eredményességi Keret alá tartozó indikátorok 

esetében van szankció a teljesítés elmaradása esetében (mind 2018-ban és 2023-ban), melyek 

minden esetben output indikátorok, így az esetükben javasolt fokozottan ügyelni a célok 

elérésének realitására. Az eredmény indikátorok esetében nincs pénzügyi szankció, azonban 

ezek az indikátorok mérik valójában a fejlesztések gazdasági és társadalmi hasznosságát. Az 

alábbiakban a megyei operatív program esetében javasolt indikátorok áttekintése történik 

abból a szempontból, hogy mennyire kötelező vagy hasznos az megadott indikátorok mérése.  

A pénzügyi elemzés során a befektetett állami támogatás megtérül az ipari területek és a 

turisztikai fejlesztések esetében, emellett azonosított közgazdasági hasznok alapján is indokolt a 

projektek támogatása. A szociális, egészségügyi és munkaerő-piaci intézkedések esetében a 

projekt eredményeket ugyan közfinanszírozásból kell biztosítani, emiatt a pénzügyi megtérülés 

a beruházások nem jövedelem termelő volta miatt nem várható a fejlesztések pénzügyi 

megtérülése. A minden esetben sikerült környezeti, foglalkoztatási vagy gazdasági növekedésre 

gyakorolt elégséges hatást kimutatni, így a korábbi tapasztalatokra alapozott 

projektparaméterek alapján TOP-ban rögzített megyei intézkedések megvalósíthatóak, illetve 

céljaik és reálisnak mondható.  

A várható fejlesztések kockázatelemzése nem tárt fel olyan veszélyeket, melyek a projekteket 

gondos megvalósítás esetén súlyosan veszélyeztetné, de több esetben indokolt lesz a megfelelő 

kockázat megelőzési és kezelési intézkedések foganatosítása. Összességében mind a 

beruházások várható érzékenysége a tervezett működési költségek megcsappanására. Emellett 

mind a várható természeti, személyi, létesítményekben és eszközökben potenciálisan keletkező 

károk elfordulási valószínűsége, valamint a potenciális káresemények mértéke minden 

azonosított projektcsomag estében az elfogadható kockázati mértéken belül marad.   
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1. MÓDSZERTANI KERETEK 

1.1 A költséghatékonyság-vizsgálat célja 

A költséghatékonysági elemzés célja, hogy igazolja a projekttel vagy programmal kapcsolatosan 

az alábbiakat:  

- Konzisztencia az operatív programmal. Ennek lényege, hogy a program által 

eredményezett indikátorokat össze kell vetni az OP prioritásokkal és specifikus célokkal 

annak függvényében, mennyire erősíti azokat. 

- A társfinanszírozás szükségessége. Ezt a lépést főként a pénzügyi elemzés végzi a nettó 

jelenérték számítás (FNPV/C) és a beruházás pénzügyi megtérülése (FRR/C) keretében 

(FNPV/C). A strukturális alapokból történő hozzájárulás indokoltságának igazolásához az 

FNPV/C értékének negatívnak, az FRR/C értének pedig alacsonyabbnak kell lennie, mint 

az elemzéshez használt pénzügyi diszkont ráta.   

- A társadalmi-gazdasági indokoltság. Ezt a közgazdasági elemzés állapítja meg, 

amennyiben a közgazdasági megtérülési ráta (ENPV) pozitív értéket mutat.1 

A programszintű költség-haszonelemzés módszertani kereteit az Európai Bizottság rögzíti. 

Mivel a feladat 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó hatékony forrásfelhasználásra 

irányul, ezért a módszertan kidolgozásakor a korábbi 2007-2013 között bevett gyakorlat helyett, 

az új időszakra vonatkozó iránymutatásokat célszerű figyelembe venni, mert a fejlesztéseket a 

későbbiek folyamán az új elvárások mentén értékelik és auditálják majd. A költség-haszon 

elemzés alapvetően jövedelme termelő beruházásokra, projekt szinten vonatkozó módszertan, 

amit program szintű vizsgálatok esetében némelyest módosítani szükséges. Egyrészt a 

klasszikus módszertan projekt szintű adatokból indul ki, addig a program szinten program 

indikátorok segítségével kell megbecsülni a várható kiadásokat és hasznokat, illetve több 

projektet vagy projekttípust szükséges egységes pénzügyi elemzésben áttekinteni. A klasszikus 

költség-haszonelemzés 7 lépésből áll, melyekből egyes lépések elhagyhatók, ha az elemzés egy 

megvalósíthatósági tanulmány mellé készül és a vonatkozó információkat az már tartalmazza.  

                                                      
1 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 18. 
oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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1. Ábra – A költséghatékonysági vizsgálat elemei 

 

Forrás: NGM 

 

1.2 Konzisztencia az EU 2020 célokkal 

A strukturális alapok egyik kulcsfontosságú eszköze az EU2020 célok elérésének, így a nemzeti 

és területi operatív programoknak egyaránt hozzá kell járulnia az Unió középtávú céljaihoz. Az 

új programozási időszakra a strukturális alapok felhasználását rögzítő tanácsi rendelet 11 db 

tematikus célt rögzít2, melyeket az alapspecifikus rendeletek további beruházási prioritásokra 

bontanak3. A strukturális alapok által finanszírozott fejlesztési programok teljesítményét 

                                                      
2 1303/2013/EU rendelet 9. cikk 
3 1301/2013/EU rendelet 5. cikk, 1304/2013/EU rendelet 3. cikk, 1299/2013/EU rendelet 7. cikk és 1300/2013 EU 
rendelet 4. cikk 
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számszerűsített mutatószámokkal (indikátorok) mérik, melyeket az uniós szinten beruházási 

prioritásonként vetnek össze. Ez alapján határozzák meg Brüsszelben, hogy melyik tagállam 

melyik ágazati vagy területi operatív programja milyen teljesítmény nyújtott egyrészt a 

támogatások hatékonyságát, másrészt az EU 2020 célok elérésének támogatását illetően.  

2. Ábra – A célalkotást meghatározó tervezési szintek 2014-2020 között 

 

Forrás: NGM 

Az EU 2020 stratégia keretében az Unió 5 ambiciózus célt fogalmazott meg a foglalkoztatás, az 

innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás valamint a klímavédelem és energiahatékonyság 

területén. Az Európa 2020 stratégia célkitűzései az alábbiak:4  

1. Foglalkoztatás 

                                                      
4 A Bizottság Közleménye, Európa 2020 - Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája, 5. oldal; 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:Hu:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:Hu:PDF
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- Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-

ot. 

2. K+F/innováció 

- Az EU (köz- és magánforrásból származó) GDP-jének 3%-át a kutatás/fejlesztés és az 

innováció ösztönzésére irányuló beruházásokra kell fordítani. 

3. Éghajlatváltozás/energia 

- Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez 

képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek). 

- A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni. 

- Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani. 

4. Oktatás 

- A lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. 

- El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezzen. 

5. Szegénység/társadalmi kirekesztés 

- Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi 

kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális 

veszélyt jelent.    

Az intelligens növekedés prioritás támogatásához olyan beruházásokra van szükség, melyek 

erősíti a kutatási teljesítményt, ösztönzik az innovációt és a tudásáramlást szerte az Unióban, 

illetve teljes mértékben kihasználják az IKT adta lehetőségeket biztosítva, hogy az innovatív 

ötletek termékekké és szolgáltatásokká fejlődjenek a gazdasági növekedés érdekében.5  

A fenntartható növekedés prioritás támogatásához az erőforrás hatékonyság növelését és a 

károsanyag kibocsátás csökkentését eredményező projektekre van szükség a gazdasági és 

társadalmi élet minden területén. Környezeti intézkedések az ívó- és szennyvízkezelésben, 

energia és közlekedési hálózatokba történő beruházások, valamint IKT alapú eszközök, melyek 

az energia hatékony alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság kialakításához járulnak hozzá. 

Ide tartoznak a zöld gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázását célzó fejlesztések is (pl. 

turizmus).6   

Az inkluzív növekedés prioritás támogatásához a foglalkoztatási intézményrendszer és a 

szociális hálót működtető rendszerek modernizálását és megerősítését végző fejlesztésekre van 

szükség. Ez a prioritás irányozza elő a demográfiai kihívásokkal és a strukturális 

                                                      
5 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 21. 
oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
6 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 21. 
oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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munkanélküliség csökkentésével kapcsolatos kihívásokat, valamint a hátrányos helyzetű 

csoportok munkaerőpiacra segítéstét (különösen nők, fiatalok és idősek). Emellett, kiemelten 

fontos az szegénység veszélyének különösen nagymértékben kitett alacsony képzettségűek 

elhelyezkedésének segítése is a fejlesztések során. E tekintetben támogathatóak beruházások a 

társadalmi infrastruktúrába, a gyermekjóléti szolgáltatásokba, az egészségügybe, a kulturális és 

oktatási létesítményekbe, melyek a különféle készségek fejlesztését szolgálják. E fejlesztések 

összességében segítik a lakosság életében az egyensúly megtartását munka és magánélet 

között, csökken a társadalmi kirekesztés és egészségügyi rendellenességek előfordulásának 

mértéke, biztosítva, hogy a fejlesztések hasznaiból a társadalom egésze részesüljön.7  

Az uniós szinten meghatározott tematikus célokhoz és beruházásokhoz történő hozzájárulások 

tekintetében tett nemzeti vállalásokat az operatív programok prioritásai és specifikus céljai 

rögzítik. A területfejlesztésben a legjelentősebb a Területfejlesztési Operatív Program (TOP), 

mely alapján a megyei operatív programok is készültek. Az egyes célszintekhez rendelet 

mutatószámok teljesítése a TOP-on keresztül az EU2020 stratégiához történő megfelelő 

hozzájárulást is biztosítja. A megye szinten elérendő indikátorokat a Kormány Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok 

jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. Hat. rögzíti.  

Tematikus cél szerinti forrásallokáció Veszprém megye esetében:8 

- TC8: a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás 

ösztönzése - 20,576 milliárd Ft  

- TC6: a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása - 

8,358 milliárd Ft 

- TC4: az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban - 11,367 milliárd Ft 

- TC9: a társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem - 4,869 milliárd Ft   

TOP intézkedés szintű forrásallokáció Veszprém megyére: 

- 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése (Mrd Ft) - 6,390  

- 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (Mrd Ft) - 

4,095  

                                                      
7 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 22. 
oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
8 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. Határozat I. és II. melléklete 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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- 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés (Mrd Ft) - 2,892 

- 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Mrd Ft) - 3,451 

- 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés (Mrd Ft) - 8,358 

- 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Mrd Ft) - 4,257 

- 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás 

arányának növelése (Mrd Ft) - 7,110  

- 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (Mrd Ft) - 1,254  

- 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (Mrd Ft) - 

0,981 

- 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja (Mrd Ft) - 3,748 

- 5.1. Foglalkoztatás növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések 

(paktumok) (Mrd Ft) - 3,748 

- 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 

(Mrd Ft) - 0,488 

- 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása (Mrd Ft) - 0,837 

Veszprém megye TOP eredményességi keretbe tartozó indikátorai: 

- A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha) – 2018-ra 

15,50; 2023-ra 76,71  

- A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza (km) – 2018-ra 3,85; 2023-ra 20 

- Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db) – 2018-ra 

140; 2023-ra 700 

-  Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m2) – 2018-ra 15 779,03; 

2023-ra 78 900,00 

- Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km) – 2018-ra 14,00; 2023-ra 39,00 

- Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) – 2018-ra 2 

129,00; 2023-ra 21 283,00 

- Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma (db) – 2018-ra 

11,00; 2023-ra 54,00 

- Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység) – 2018-ra 14,00; 2023-ra 

66,00 

- A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma 

(fő) – 2018-ra 486,00; 2023-ra 2 427,00 
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1.3 A költség-hatékonysági vizsgálat általános elvei 

1.3.1 Hosszútávú perspektíva 

A költséghatékonysági vizsgálat legalább 10, de legfeljebb 30 évre készül, attól függően a 

projektek mely területen kerülnek megvalósításra. Az időtáv meghatározása a megyei operatív 

program intézkedés szintjén történik, mivel egy intézkedés adott ágazatra vagy szakterületre 

koncentrál, így a projekteket ugyanazon időtávban kell vizsgálni. A program előrehaladtával, 

amikor már a becslések helyett pontos adatok állnak rendelkezésre, akkor a 

költséghatékonysági elemzést javasolt felülvizsgálni köztes vagy utólagos felülvizsgálat 

esetében. A jelen költséghatékonysági vizsgálat egy ex ante vizsgálat, így a jövőre vonatkozó 

adatok múlt béli adatokon épülő becsléseken alapulnak.  

1. Táblázat – A költséghatékonysági vizsgálat időtávja ágazatonként9 

   Vizsgálandó időtáv 

Vasút 30 év 

Közút 25-30 év 

Kikötő, reptér 25 év 

Városi közlekedés 25-30 év 

Ivóvíz, szennyvíz 30 év 

Hulladékgazdálkodás 25-30 év 

Energia 15-25 év 

Széles sáv 15-20 év 

Kutatás és innováció 15-25 év 

Üzleti infrastruktúra 10-15 év 

Egyéb ágazatok 10-15 év 

 

1.3.2 Pénzben kifejezhető indikátorok 

A költséghatékonysági vizsgálatsorán alkalmazott mutatószámok hatását a vizsgálat 

értelmezhetősége érdekében minden esetben pénzben kell kifejezni.10 A költséghatékonysági 

                                                      
9 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 43. 
oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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vizsgálat számszerűsítve kifejezhető célokon alapul, amely pozitív pénzügyi értéket rendel 

minden előnyös hatáshoz és negatív pénzügyi értéket minden káros következményhez. Ezeket 

az értékek a vizsgálat során diszkontáljuk, hogy a nettó hasznokat meghatározhassuk. A 

program teljesítménye a közgazdasági nettó jelenérték és a közgazdasági megtérülési ráta 

meghatározásával történik, ami alapján a programban finanszírozni kívánt projektek 

teljesítménye később összevethető egymással.  

1.3.3 Mikro ökonómiai megközelítés   

A költséghatékonysági vizsgálat egy tipikus mikro ökonómiai megközelítésben készült elemzés, 

amely képes megbecsülni a projekt vagy program közgazdasági hatásait indikátorok 

segítségével, így képes előre jelezni a várható társadalmi és gazdasági hasznok mértékét. Amíg a 

közvetlen foglalkoztatási vagy környezeti hatások megjelennek a költséghatékonysági vizsgálat 

eredményében is, addig a közvetett vagy áttételes hatásokat az elemzésben nem vesszük 

figyelembe. Ennek két oka van: egyrészt a legtöbb közvetett hatás már a közvetlen hatások által 

eredményezett körülmények összessége; másrészt, a ki így lehet csak száz százalékosan 

kiküszöbölni, hogy ugyanazt a hatást kétszer is figyelembe vegyük a számítások során.  

1.3.4 Az fejlesztési programok költséghatékonyság vizsgálata 

A költséghatékonysági vizsgálati módszertan alapvetően projektek elemzéséhez kialakított 

eszköz, ezért a módszertant programok értékelésére alkalmassá kell tenni. A költség-

haszonelemzés alapvetően jövedelem termelő beruházásokra, projekt szinten vonatkozó 

módszertan, amit program szintű vizsgálatok esetében némelyest módosítani szükséges. 

Egyrészt a klasszikus módszertan projekt szintű adatokból indul ki, addig a program szinten 

program indikátorok segítségével kell megbecsülni a várható kiadásokat és hasznokat, illetve 

több projektet vagy projekttípust szükséges egységes pénzügyi elemzésben áttekinteni. 

Másrészt, amíg a fejlesztési programok költség-haszon értékelésekor nem önálló projekteket, 

hanem projektcsomagokat értékelünk, melyekre a jellemző projekt paraméterek mentén 

végzünk becsléseket. A fejlesztési programok költséghatékonysági elemzésekor ügyelni kell 

arra, hogy több eltérő ágazathoz és szakterülethez tartozó projektcsomagot kell egységes 

módszertani elvek mentén vizsgálni.  

                                                                                                                                                                           
10 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 
25. oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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1.4 A költséghatékonyság-vizsgálat menete 

A klasszikus költség-haszonelemzés 7 lépésből áll:11 

- Helyzetkép: a gazdasági/társadalmi/intézményi környezet rövid ismertetése, a 

programban közreműködő szervezetek szerepének leírása, a tervezést meghatározó 

fontosabb jogszabályi vagy módszertani keretek ismertetése, jellemző 

kedvezményezetti csoportok felsorolása. 

- Célok meghatározása: a megyei programcélok módosítása, vagy kicserélése megfelelve 

a kormányzati céloknak, az EU2020 céloknak és operatív program céloknak, minden cél 

ellátása számszerűsített mutatószámmal (indikátor). 

- Projektcsomagok azonosítása: az egyes program prioritásokra jellemző projekt 

csomagok fő adatainak meghatározása, hogy a költség-haszonelemzéskor 'projektként' 

viselkedjenek és így az EU-s módszertannal vizsgálhatóak legyenek.  

- Programelemek ütemezése: a projektcsomagok időbeni megvalósítása, ahol szükséges 

ott engedélyezési és közbeszerzési határidők figyelembe vétele, a program fő elemeinek 

megvalósítási ütemterve éves bontásban. 

- Pénzügyi elemzés: a projektcsomagok beruházási költsége, a program fenntartási 

költsége a megvalósítás során, illetve a projektelemekből származó pénzügyi bevételek, 

melyek a program működtetését biztosítják, pénzügyi nettó jelenérték számítás (FNPV) 

és pénzügyi belső megtérülési ráta számítása (FRR). 

- Közgazdasági elemzés: a projektcsomagok gazdasági-társadalmi hasznának elemzése, a 

várható közvetett és közvetlen hasznok forintosítása (fiskális korrekció), ez alapján pedig 

a közgazdasági nettő jelenérték (ENPV) és közgazdasági megtérülési ráta kiszámítása 

projektcsomagonként (ERR).  

- Kockázatelemzés: a projekt eredményét veszélyeztető kockázatok felsorolása az okozott 

veszély nagysága alapján (érzékenységi vizsgálat), a projekt eredményét veszélyeztető 

kockázatok felsorolása az okozott veszély előfordulási valószínűsége alapján 

(valószínűségi kockázatelemzés), a projekt eredményét veszélyeztető kockázatok 

lehetséges negatív hatásainak számszerűsítése (kvantitatív elemzés). 

1.4.1 Helyzetkép 

Az elemzés első lépése a társadalmi, gazdasági, politikai és intézményi kontextus ismertetése. 

Ennek keretében szükséges kitérni az alábbi jellemzőkre:12  

                                                      
11 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 
27. oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
12 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 
29. oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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- A program földrajzi hatóköre, jelen esetben a megyét érintő fontosabb társadalmi-

gazdasági aspektusok pl. demográfiai trendek, GDP növekedés, munkaerő-piaci helyzet. 

- A szakpolitikai és intézményi környezet, beleértve a gazdáság- és társadalompolitikai 

intézkedéseket, a programirányítás szervezetét és a végrehajtási intézményrendszert. 

- A gazdasági-társadalmi szolgáltatásokhoz rendelkezésre álló infrastrukturális ellátottság 

és becslések a várható működési költségekre és bevételekre.  

- Egyéb releváns statisztikai adatok, melyek segítenek a fejlesztések indokoltságának és 

eredményességének megértésében.  

- A várakozások a fizetési hajlandóságot és egyéb gazdasági-társadalmi hatásokat illetően.  

Az elemzés feladata, hogy igazolja a projekt megvalósítás indokoltságát a saját kontextusában, 

mert minden projekt sajátos jellemzőkkel rendelkezik, melyeket a módszertani kereteket 

betartva egyedi módon is figyelembe kel venni. Megalapozott gazdaságpolitikai intézkedésekkel 

és erős politikai elkötelezettség mellett a projektek megvalósítása nagyobb gazdasági-

társadalmi hasznot indukálhat. Minden beruházást könnyebb megvalósítani, amennyiben a 

politikai és intézményi környezet is kedvező. Ezért szükséges a projektek egyedi jellemzőit a 

költséghatékonysági vizsgálat minden lépésében figyelembe venni. A végrehajtási keretek 

vizsgálatakor emellett javaslatok születhetnek az intézményi környezet fejlesztésére is.  

  

1.4.2 Célok meghatározása 

A programcélokat számszerűsített mutatószámokkal, más néven indikátorokkal szükséges 

ellátni, ami alapján az előrehaladás, illetve a célok elérésének sikeressége mérhetővé válik. A 

programcélok világos és egyértelmű megfogalmazásához az alábbiak szükségesek: 13  

-  A költséghatékonyság vizsgálat által a továbbiakban értékelt, pénzben kifejezhető 

projekthasznok. Az azonosított hatásoknak kapcsolódniuk szükséges a programcélokhoz 

és alkalmasnak kell lennie a gazdasági-társadalmi jólét mérésére vagy környezeti 

hasznok meghatározására. 

- A programelemek szükségességének igazolása. Alá kell támasztani, hogy a program 

logikája összhangban van az adott ágazatra vagy szakterületre vonatkozó uniós és 

nemzeti prioritásokkal. Ennek eléréséhez be kell mutatni, hogy a programcélok 

hozzájárulnak az ágazati és területi operatív programok céljaihoz, illetve ezen keresztül 

az EU2020 stratégiához. A közvetlen kapcsolatot egyértelműen szükséges bizonyítani, a 

                                                      
13 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 
30. oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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megyei fejlesztési programot pedig a strukturális alapokra vonatkozó szabályok 

értelmében folyamatosan monitorozni és rendszeresen értékelni szükséges.   

1.4.3 Projektcsomagok azonosítása 

E lépésben elemzői becslés készül a megyei operatív program keretében tervezett intézkedések 

által támogatni kívánt tipikus projektekre. A becslés alapja a korábbi 2007-2013-as támogatási 

adatok, illetve piaci információk. A projektcsomagok azonosításakor az alábbi paraméterek 

meghatározására kerül sor: 

- Az intézkedés keretében támogatott projektek átlagos mérete és átlagos támogatási 

intenzitása 

- Az intézkedés keretében támogatott projektek száma 2014-2023 között évente 

- A beruházási költségek átlagos megoszlása költségtípusok szerint (előkészítés és 

technikai költségek; telekvásárlás; építés, felújítás; gépek, berendezések, eszközök; 

valamint igénybe vett szolgáltatások;) 

- Beruházási költségek mértéke (előkészítés és technikai költségek; telekvásárlás; építés, 

felújítás; gépek, berendezések, eszközök; valamint igénybe vett szolgáltatások;) 

- Pótlás és maradványérték számítása 

- Működési költségek és bevételek becslése 10-30 évre a támogatott ágazattól függően 

- Önerő finanszírozáshoz igénybe vett hitel mértéke, futamideje, kamatterhei 

- Kockázatok mértéke és valószínűsége (természeti kár, épített vagy megművelt 

környezetben tett kár, személyi jellegű kár, eszközökben, berendezésekben tett kár 

elmaradt hatás a gazdasági növekedésre, elmaradt hatás a foglalkoztatás bővítésére). 

1.4.4 Technikai megvalósíthatóság és környezeti fenntarthatóság 

A technikai megvalósítás kérdéskörében tartozik a program végrehajtásával összefüggő minden 

jogszabályi előírás, intézményi szereplő, végrehajtási eljárásrend, illetve intézményi, pénzügyi 

személyi előfeltétel. A fejezet ismerteti a jogi környezetet, a program elemek végrehajtásáért 

felelős szervezeteket és az végrehajtással összefüggő főbb eljárásrendi elemeket. A végrehajtási 

intézményrendszernek garantálnia kell, hogy a program megvalósítása szervezési vagy 

kapacitási hiányok miatt nem fog veszélybe kerülni a projektek támogatása és megvalósítása 

során. A végrehajtási intézményrendszer területi szereplőinek képesnek kell lennie a 

fejlesztések összehangolására, egyes végrehajtási feladatok ellátására (pályázatkiírás 

megjelentetése, projektek fogadása és bírálata, támogatások kifizetésével kapcsolatos 

ügyintézés, monitoring és adatszolgáltatás), illetve biztosítaniuk kell, hogy a területi programok 
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hozzájárulnak az országos operatív programok céljainak eléréséhez venni az elemzés 

elkészítésekor: 14  

- Közvetlen üvegházhatású gázkibocsátás csökkenése az építkezés, működés vagy az 

esetleges környezetrendezés és kártalanítás esetében.  

- Közvetett üvegházhatású gázkibocsátás alakulása a növekvő energiaigény 

függvényében. 

- Közvetett üvegházhatású gázkibocsátás okozása minden kapcsolódó létesítmény és 

infrastruktúra esetében, ami a beruházáshoz köthető.  

A lehetséges környezet károk előfordulási valószínűségét és a kockázat mértékét illetően az 

alábbi potenciális események veszélyét szükséges felmérni:  

- Hőhullámok (emberi egészségre, terményre és erdőtüzekre jelentett veszélyesetében) 

- Aszály (csökkenő ivóvíz elérhetőség és vízminőség romlása) 

- Szélsőséges esőzések, folyók áradása 

- Viharok és nagy sebességű szelek (beleértve az infrastruktúrára, épületekre és 

erdőségekre jelentett veszélyeket) 

- Földcsuszamlások 

- Emelkedő tengerszint, tengerparti erózió  

- Hideghullámok és fagyáskár 

A program által okozott környezetszennyezést az alábbi szempontok alapján lehet figyelembe 

venni az elemzéskor: 15 

- Helyszín: a kedvezményezett tulajdonában lévő vagy általa hosszútávon bérelt terület 

szennyezése, szükséges engedélyek megszerezhetősége. 

- Technikai kivitelezés: a fontosabb munkafázisok és az alkalmazott technológia 

ismertetése, esetleg műszaki paraméterek leírása, károsanyag kibocsátással összefüggő 

adatok becslése.  

- Termelési vagy szolgáltatási terv: a program eredményeként létre jövő tevékenységhez 

épített infrastruktúra vagy felhasznált eszközök az előre jelzett kereslet vagy 

kihasználtság függvényében.  

- Költségbecslések: a projekt eredményének fenntartásához kapcsolatos működési 

költségek és bevételek összegzése a költséghatékonysági vizsgálat teljes időtávjára. A 

módszertannak tartalmaznia kell a költség becslések kiinduló alapját és logikáját.  

                                                      
14 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 
39. oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
15 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 
40. oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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- Megvalósítás ütemezése: a program által támogatottat projektek száma évente 

intézkedésenként.   

1.4.5 Pénzügyi elemzés 

A pénzügyi elemzés módszertana által használt számítások a diszkontált pénzáram elvén 

alapulnak, melynek lényege, hogy a beruházási költségeket a jövőbeni pénzügyi bevételek 

függvényében vizsgáljuk a megtérülést tekintetében. A pénzügyi elemzés egyes paramétereit az 

úgy nevezett csoportmentességi rendelet is szabályozza, mely az állami támogatások 

(elsősorban az strukturális alapok esetében) 2014-2020 közötti felhasználásának szabályairól 

rendelkezik minden tagállamra vonatkozóan.16 A rendelet e tekintetben az alábbiakat határozza 

meg: 17 

- Csak a bejövő és kimenő pénzáram tekintendő a költséghatékonysági vizsgálat 

alapjának, így az amortizáció, az előre nem látható árbeli és technikai költségek, melyek 

a közvetlenül nem hatnak a pénzáramra figyelmen kívül hagyhatóak.   

- A pénzügyi elemzésnek az általános szabály értelmében az infrastruktúra birtokosának 

szempontjából kell készülnie, ezért az EU támogatás megtérülésének számítása 

(FNPV/K) minden önkormányzati vagy helyi állami intézmény által a projekthez tett 

önerő, működési költség és működési bevétel sajátforrásnak tekintendő. Amennyiben az 

üzemeltető és a kedvezményezett jogi személyisége eltérő, akkor a két szervezet 

konszolidált pénzáramából szükséges kiindulni a projektek valós eredményességének 

meghatározása érdekében. 

- A diszkontálásnál a megfelelő diszkont rátát kell alkalmazni, mely értéke alapesetben 

4%. mely érték egyrészt az átlagos nemzetközi befektetési megtérülésből (3%) másrészt 

az átlagos nemzetközi állami kötvényhozamból (1%) tevődik össze. Ettől az értéktől 

indokolt esetben el lehet térni. 18  

- A projektek pénzáram előrejelzésének szükséges lefednie a gazdasági szempontból 

hasznos életciklust a hosszútávú hatásokkal együtt. Az egyes költséghatékonysági 

vizsgálatoknál alkalmazandó időtávot ágazatonként 1.3.1 fejezetben tárgyaltuk.  

- A pénzügyi elemzést állandó árakon (tehát a bevételekre és kiadásokra egyaránt ható 

inflációtól eltekintve) szükséges elvégezni, mely ár alapja a kiindulási év. Az elemzés az 

áltagos piaci vagy fogyasztói ár alapján készül. Ettől eltérő árakat megszabni lehetséges 

egyes ágazatokban, amennyiben egyedileg azonosítható az elemzés pillanatában az 

árváltozás (pl. bejelentett, tervezett hatósági áremelés).  

                                                      
16 480/2014/EU Bizottsági végrehajtási rendelet 15. cikk 
17 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 
41. oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
18 480/2014/EU Bizottsági végrehajtási rendelet (REC) (17)  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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- A pénzügyi elemzés nettó árakon történi, az ÁFÁ-t nem tartalmazza sem a működési 

költségek sem a bevételek tekintetében. Amennyiben a kedvezményezett ÁFA 

visszaigénylő, úgy az elemzésnél a le nem vonható ÁFÁ-t is figyelembe kell venni a 

beruházási költségek esetében, de a jelen megyei programban csak közszféra lehet 

kedvezményezett, így a le nem vonható ÁFA figyelmen kívül hagyható.  

- Az adókat a pénzügyi elemzéskor csak a pénzügyi fenntarthatóság esetében szükséges 

vizsgálni, de nem a pénzügyi megtérülés vizsgálatakor, amit a becsült adózás előtti 

eredmény alapján számolunk. Ennek oka, hogy az elemzési módszertan során javasolt 

elkerülni minden tőkejövedelmet és bonyolult jövedelemadó szabályozást mind a sok 

tagállam között mind az időben bekövetkezett változások tekintetében.   

A pénzügyi elemzés első lépése a beruházási költségek lebontása évente. Ennek kiszámításához 

az intézkedésekben becsült átlagos projektparaméterek adják az bemeneti adatokat. A becslés 

során meghatározzuk, hogy az átlagos paraméterekkel rendelkező projektek esetében melyik 

intézkedés alatt hány projekt várható évente, illetve az egyes projektek esetében mekkora lesz 

a beruházás mértéke. A beruházás mértékének becslése során az alábbi költségkategóriákat kell 

számításba meghatározni:  

- Kezdeti beruházás költségei:19 E tétel tartalmazza a projekt során beszerzett vagy 

létrehozott összes állóeszköz (telekvásárlás; építés, felújítás; gépek, berendezések, 

eszközök;) tőkeköltségét, illetve nem állóeszköz (előkészítés és technikai költségek; 

igénybe vett szolgáltatások;). A költségbontásnak konzisztensnek kell lennie a költségek 

tényleges felmerülési időpontjával és a program végrehajtási tervében foglalt 

ütemezéssel.  

- Pótlási költségek: E tételbe számítandó az összes költség, mely a vizsgált időtávon a 

rövid élettartamú eszközök cseréjével karbantartásával kapcsolatban felmerül (irodai 

eszközök, bútorok, informatikai berendezések stb.) A vizsgált időtáv vége felé nem 

javasolt nagytételben pótlást elszámolni, mert az hatással lehet a maradványértékre.  

Amennyiben erre mégis szükség lenne, érdemes a pótlás során beszerzett eszközök 

elavulási idejét a költséghatékonysági vizsgálat időtávjának lejáratával összehangolni. 

- A maradványérték: E tételbe tartoznak beruházás keretében megszerzett vagy létesített 

állóeszközök értéke a költséghatékonysági vizsgálat időtávjának lejártakor. Tipikusan a 

kezdeti beruházás keretében létesített ingatlanok értéke kerül a maradványértékbe, de 

minden olyan szolgáltatásbeli potenciál beleérthető, mely a beszerzett javak még 

hátralévő életciklusában elképzelhető.  

                                                      
 
19 Az induló beruházás definícióját a 651/2014/EU Bizottsági végrehajtási rendelet, (REC) (49) pontja határozza 
meg.  
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A beruházások átlagos mértékének meghatározása az intézkedések szerinti átlagos 

projektméretek szerint történik, az egyes költségkategóriák megoszlása a beruházási költségek 

szerint pedig szintén a becsült paraméterek alapján kerülnek az elemzésbe.  

A működési költségek tartalmazzák az összes fenntartási és működtetési költséget a pótlási 

költségeken kívül. A költségek becslése a korábbi fejlesztési projektekben tapasztalt átlagos 

költséghányad alapján történik. A korábbi beruházási költségek becslése jellemző költség 

összetételi mintákon alapul, melyek a beruházás eredményének szinten tartásához 

szükségesek.20 A költségek összetétel intézkedésenként és projekttípusonként változik, a tipikus 

működési és fenntartási költségek tartalmazhatják az alábbiakat: 

- bérjellegű juttatások, a munkát és munkaerőt terhelő egyéb költségek, 

- a fenntartáshoz és javításokhoz kapcsolódó anyagköltségek 

- nyersanyag-, energia- és üzemanyag fogyasztás 

- egyéb fogyóeszköz felhasználása 

- harmadik féltől vásárolt szolgáltatás 

- ingatlan- és eszközbérlethez kapcsolódó költségek 

- általános menedzsment és adminisztratív díjak 

- biztosítás, minőségbiztosítás, hulladékkezelési, környezetvédelmi díjak 

A működési bevételek körébe tartozik minden bejövő pénzáram, melyet a felhasználók 

térítenek meg árukért és szolgáltatásokért cserébe a létrehozott termékek és szolgáltatások 

igénybevételekor, beleértve az infrastruktúra és egyéb eszközök használatát.21 A bevételek 

becslése állandó árakon történik. A működési bevételek becslésébe a központi állami támogatás 

vagy transzfer, nem számít bele, de amennyiben a kedvezményezett saját költségvetéséből 

biztosítja a fenntartási úgy a működési bevételekbe beszámíthatóak az egyéb állami 

intézményeknek nyújtott szolgáltatások is, amennyiben a projekt eredményével ténylegesen 

összefüggenek. A jogszabályi megfelelőség érdekében a releváns díjak és tarifák rögzítése a  

„szennyező fizet” és „teljes költségtérítés” elve alapján történik. A szennyező fizet elve 

értelmében: 

- a megállapított díjak és tarifák fedezik a teljes költségeket, figyelembe véve a 

környezetvédelmi szolgáltatásokat is, 

- a szennyezés környezeti költségeit, az erőforrások helyszíni telepítését, illetve a 

megelőző intézkedéseket a szennyezés okozójának kell állnia, 

- a díjszabási politikának arányosnak kell lennie társadalmi határ termelési költségekhez 

viszonyítva, beleértve az összes költséget, a tőkeköltséget, a szennyezés 

                                                      
20 480/2014/EU Bizottsági végrehajtási rendelet 17. cikk 
21 1303/2013/EU rendelet 61. cikk 
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környezetvédelmi költségeit, a környezetvédelmi szolgáltatásokat, valamint a megelőző 

intézkedéseket. 

 A teljes költség alapú megközelítés alapján az alábbiakat lehet figyelembe venni: 

- a tőkeköltség megtérülését célzó tarifák és díjak mértéke, 

-  a normatív állami támogatásokat a projekt bevételi struktúrájában nem szabad 

figyelembe venni a pénzügyi elemzés elvégzésekor. 22  

A pénzügyi elemzés következő lépése a finanszírozás forrásainak azonosítása, melyekből a 

kezdeti beruházás költségei fedezhetőek. Az EU-támogatások által társfinanszírozott projektek 

esetében a beruházás fő pénzügyi forrásai az alábbiak: 23 

- EU-támogatás mértéke 

- Nemzeti központi és helyi támogatás mértéke 

- A kedvezményezett hozzájárulása (önerő, hitel, egyéb külső pénzügyi forrás, 

amennyiben releváns) 

A kezdeti beruházási költségek, a működési költségek és bevételek, valamint a pénzügyi 

források lehetővé teszik a megtérülés kiszámítását, melyeket az alábbi pénzügyi mutató 

számokkal fejezünk ki: 24 

- A beruházás nettó pénzügyi jelenérték – FNPV/C 

- Az állami támogatás nettó pénzügyi jelenértéke – FNPV/K 

- A beruházás belső megtérülési rátája – FRR/C 

- Az állami támogatás belső megtérülési rátája – FRR/K 

A beruházás megtérülését a nettó jelenérték (FNPV/C) és a pénzügyi belső megtérülési ráta 

(FRR/C) jellemzi, amikor a beruházási költségeket és a beruházás megtérüléséhez hozzájáruló 

nettó bevételeket összeveti a finanszírozás forrásától függetlenül. A beruházás nettó pénzügy 

jelenértéke úgy határozható meg, hogy a beruházási és működési költségek összességét 

levonjuk a várható bevételek diszkontált értékéből.    

Az állami támogatás megtérülés számításának célja meghatározni, hogy milyen a projekt 

pénzügyi teljesítménye a közfinanszírozásból nyújtott támogatások mértékéhez viszonyítva. A 

                                                      
22 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 
46. oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
23 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 
47. oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
24 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 
48. oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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befektetett állami tőke megtérülésének számításakor az alábbiakat szükséges figyelembe 

venni:25  

- a működési költségek 

- a befektetett állami támogatás mértéke 

- az igénybe vett hitel mértéke 

- az igénybe vett hitel kamatterhei 

A pótlási költségeket – amennyiben azok költségét a projektekből származó bevételekből 

fedezik – akkor működési költségként kell elszámolni. Egyéb esetben a beruházás pénzügyi 

forrásainak szükséges a pótlási költségeket fedeznie vélhetően hitel vagy egyéb pénzügyi forrás 

bevonásával.  

A működési bevételek közé tartoznak működési bevételek és a maradványérték. A működési 

bevételekből szükséges minden további állami támogatást kizárni, közintézmény finanszírozás 

esetében azonban az ellentételezés fejében nyújtott szolgáltatások nem tartoznak vizsgálandó 

állami támogatás megtérülés számításának hatálya alá. A teljes beruházás megtérülésének 

vizsgálata (FNPV/C) első sorban a teljes beruházási költség tételre fókuszál, addig az állami 

támogatás megtérülésének vizsgálata (FNPV/K) pedig inkább a befektetett EU-s és központi 

állami támogatási összeg elköltésének hatékonyságát vizsgálja független a kedvezményezett 

saját erejétől. A tőke pénzügyi jelenértéke (FNPV/K) tehát EU-támogatások esetében a nettó 

diszkontált pénzáram, mely a kedvezményezettnél jelentkezik a projekt megvalósításának 

köszönhetően. A hozzá tartozó tőke belső megtérüléséi rátája (FRR/K) pedig meghatározza a 

megtérülés mértékét százalékos formában is. Amikor az FNPV/K és FRR/K értékét számítjuk, 

akkor minden finanszírozási formát figyelembe veszünk kivéve az EU-támogatás a hozzá tartozó 

nemzeti finanszírozással együtt, aminek megoszlása Magyarországon 2014-2020 között 85% EU-

támogatás 15% nemzeti finanszírozási arány minden strukturális alap finanszírozta konstrukció 

esetében. Az EU-támogatás és a hozzá tartozó nemzeti társfinanszírozás e mutatók 

számításakor kimenő pénzáramnak minősül beruházási költség helyett.   

A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata során azt elemezzük, a beruházási és 

működési időszakban együtt mikor csökken a kockázata nullára annak, hogy a beruházás 

pénzügyi bevételeinek elapadása esetében és megtérüljön. A kedvezményezettnek itt igazolnia 

kell, hogy a finanszírozás forrásai elégségesek (mind a külső és belső finanszírozás esetében), és 

folyamatosan képesek biztosítani a beruházás kiegyensúlyozott megtérülését évről évre. Nem 

jövedelem termelő beruházások esetében, illetve bármilyen olyan esetben, amikor negatív 

                                                      
25 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 
49. oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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pénzáram várható, akkor a biztos lábakon álló hosszútávú elkötelezettséget kell igazolni a 

működési költségek jövőbeni fedezését illetően.  

A kimenő és bejövő pénzáram közötti különbség mutatja meg, hogy az évek során pénzügyi 

haszon vagy veszteség halmozódik-e fel. A beruházás pénzügyileg fenntartható, amennyiben 

pozitív kumulált pénzáram mutatható ki az összes beruházás évre akkor is, ha egyes években 

(pl. rendszeres pótlási költségek felmerülésének évében) a működés esetlegesen veszteséges. A 

pénzügyi fenntarthatósági vizsgálat során a bevételek ez esetben tartalmazzák az alábbiakat: 26 

- a beruházás pénzügyi forrásai 

- működési bevételek a szolgáltatások és termékek értékesítéséből 

- transzferek, juttatások egyéb pénzügyi nyereség, mely nem az infrastruktúra 

használatáért fizetett egyéb bevételekből tevődik össze (pl. központi állami finanszírozás 

közfeladat ellátására),  

- a maradványértéket nem szükséges figyelembe venni, amennyiben az eszköz értéke 

leamortizálódik a vizsgált időtáv végére,  

A pénzügyi fenntarthatósági vizsgálat során a kimenő pénzáram alakulásának dinamikája a 

kiadásokkal évente összevetve történik. A működési költségek az alábbi tételekből állnak 

össze:27 

- pótlási költségek 

- működési költségek 

- a hiteltörlesztések költsége 

- árbevételeket és személyi jövedelmet terhelő adók mértéke 

1.4.6 Közgazdasági elemzés 

A közgazdasági elemzés első lépéseként a jövőbeni tervezett működési bevételek 

elégségességét vizsgáljuk annak függvényében, hogy mekkora a kockázata, hogy a működési 

költségek fedezéséhez elégséges bevételek fognak rendelkezésre állni a költséghatékonysági 

elemzés által vizsgált teljes időtávra. A megfigyelt piaci viszonyok alapján készült becsléshez 

képest a valós bevételek jellemzően az alábbi körülmények miatt torzulhatnak: 28  

                                                      
26 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 
51. oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
27 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 
51. oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
28 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 
54. oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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- nem hatékony piaci mechanizmusok, főleg olyan esetekben, ahol maga az állami piaci 

szereplőként lép fel (pl. energiaárak dotációja, hatósági díjszabásra kötelezett 

tevékenységek stb.), 

- a megállapított tarifák és díjak költségvetési források híján nem képesek fedezni a nem 

megvalósult alternatívák alternatív költségét, 

- az tervezett árakkal szembeni fiskális elvárások (pl. közvetett adók) 

- a projekt eredménye nem piacosítható (pl. légszennyezettség csökkenése) 

Az Európai Bizottság által a 2014-2020-ra kiadott költséghatékonyság vizsgálati útmutató 

standard megközelítése alapján részben a fentiek miatt a pénzügyi elemzés mellett 

közgazdasági haszonelemzést is szükséges elvégezni, mely az alábbi fontosabb korrekciókat 

tartalmazza: 29 

- fiskális korrekciók 

- fizetési hajlandóság vizsgálata 

- nem piaci hatások és externáliák hatása 

A megfelelő diszkont ráta alkalmazása esetén (irányadó: 5%) ki lehet számítani a fejlesztések 

közgazdasági teljesítményét az alábbi indikátorok alkalmazásával: 30  

- közgazdasági nettó jelenérték – ENPV 

- közgazdasági belső megtérülési ráta - ERR 

- haszon/költség arány – B/C 

A közgazdasági elemzés során a közvetett adókat (pl. ÁFA, tranzakciós adó) nem vesszük 

figyelembe, mert ezek a költségek és bevételek oldalán egyaránt megjelennek, illetve az egyes 

tagállamok eltérő adókulcsai és szabályai eltérnek, ami a későbbiekben a projektek 

összevetését ellehetetleníti a különböző tagállamok között. A közvetett adók össztársadalmi 

szempontból emellett nem jelentenek kiadást vagy bevételt, hanem csak annyit, hogy az 

erőforrások feletti kontroll a társadalom egyik csoportjától egy másik csoportjához vándorol. 

Ezért a közgazdasági elemzés elkészítésénél az alábbi módszertani szempontokat szükséges 

figyelembe venni:  

- az árakat nettó értéken szükséges figyelembe venni, 

                                                      
29 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 
54. oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
30 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 
55. oldal; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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- az árak és díjak mentesek egyéb állami támogatásoktól és transzferektől, de a projektek 

eredményeként létrejövő munkahelyek után fizetett adót a foglalkoztatási hatásnál 

figyelembe lehet venni, 

A fizetési hajlandóság vizsgálata esetében figyelembe szükséges venni a finanszírozási 

környezet stabilitását, mely alapján meghatározható az a működési bevétel szint, ami még 

negatív forgatókönyv esetében is teljesíthető. A projekt végső haszonélvezői számára nyújtott 

új termékek és szolgáltatások esetében az olyan hatásokat is figyelembe lehet venni, melyek 

közvetlenül nem tartoznak a projekthez (pl. ipari parkba betelepült vállalkozások relatív 

árbevétel növekménye). A közgazdasági elemzés során, az alábbi területeken mutathatóak ki 

hasznok, melyek a fejlesztés támogatásának indokoltságát negatív megtérülés esetében is 

alátámasztják az alábbiak: 

- Természeti kár 

- Épített vagy megművelt környezetben tett kár 

- Személyi jellegű kár 

- Eszközökben, berendezésekben tett kár 

- Elmaradt hatás a gazdasági növekedésre 

- Elmaradt hatás a foglalkoztatás bővítésére  

1.4.7 Kockázatelemzés 

Az érzékenység vizsgálat esetében a projektek sikeres megvalósítását veszélyeztető kritikus 

faktorok felderítése zajlok. A kockázatelemzés első lépése az érzékenység vizsgálat mely során a 

működési költségek még vállalható mértékét becsüljük meg, amely ahhoz még mindig 

elegendő, hogy az elvárt projekthasznok teljesíthetőek maradjanak. Magasabb közgazdasági 

megtérülési ráta mellett a bevételek nagyobb mértékű elmaradása esetén is teljesíthetőek a 

kitűzött célok, amíg ahol a korábbi projektek tapasztalatai alapján a közgazdasági megtérülési 

ráta csak kicsivel haladja meg az irányadó 5%-os diszkont rátát, abban az esetben már a 

működési bevételek kisebb mértékű csökkenése is veszélyezteti a támogathatósághoz 

szükséges projekthasznok biztosítását.  

A kvantitatív elemzés során az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni:  

- károsanyag kibocsátás csökkenése  

- foglalkoztatási hatás  

- Növekedési hatás  

A valószínűség elemzés során - a kockázati mátrix keretein belül – a potenciálisan bekövetkező 

káresemény előfordulási valószínűségét szükséges meghatározni. A művelet során az egyes 
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kockázatok előfordulási esélyének előrejelzése zajlik szakértő becslés keretében. A 

kockázatelemzés során minden vizsgált projektcsomag esetében az alábbi káresemény típusok 

előfordulási valószínűségét és a potenciálisan elszenvedhető kár mértékét vizsgáltuk:   

- Természeti kár 

- Épített vagy megművelt környezetben tett kár 

- Személyi jellegű kár 

- Eszközökben, berendezésekben tett kár 

- Elmaradt hatás a gazdasági növekedésre 

- Elmaradt hatás a foglalkoztatás bővítésére 
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1. Ábra – A költséghatékonysági vizsgálat logikai felépítése (Forrás: NGM) 
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2. HELYZETKÉP  

2.1 Gazdasági környezet 

Veszprém megye a Dunántúl középső részén, a Balaton vonalától északra fekszik. A megye 

kistérségei: az Ajkai, Balatonalmádi, Balatonfüredi, Devecseri (2011-től az Ajkai kistérségből 

kivált 27 településből), Pápai, Sümegi, Tapolcai, Várpalotai, Veszprémi, Zirci kistérségek.  A 2013 

elejétől bevezetésre kerülő járási rendszerben a megyében 10 járás került kialakításra, ezek 

területileg némileg eltérnek a mai kistérségektől, de a központi települések nem változnak. A 

megye közepes méretű városai közül Ajka és Várpalota egykori ipari központok, ma a 

szerkezetváltás problémáival küzdenek. Tapolca és Sümeg elsősorban idegenforgalmi 

központok. Pápa a megye északi felének kulturális és ipari központja, míg - a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet területéhez tartozó - Balatonalmádi, Balatonfüred és Badacsonytomaj, valamint az 

ország legmagasabb fekvésű városa Zirc földrajzi helyzetéből adódóan jelentős 

idegenforgalommal bír. Herend világhírű porcelángyártásáról vált ismertté. 

Veszprém megye területe gazdasági-társadalmi szempontból heterogénnek tekinthető. 

Miközben a megye összessége az országos átlagnál kedvezőbb helyzetet mutat a gazdasági- 

társadalmi jellemzők csaknem minden mutatószáma szerint, a megyén belüli egyenlőtlenségek 

jelentősek. A megye területe a társadalmi-gazdasági szempontok alapján három fő részre 

osztható: Infrastrukturális és gazdasági szempontból „magterületként” jellemezhető középső 

sáv, mely a megyét K-Ny irányban átszelő 8. sz. főút mentén fekszik. Az átlagosnál fejlettebb 

területe a megyének a Balaton térsége. 

A megye legkevésbé fejlett és gazdasági társadalmi problémákkal leginkább terhelt területe a 

Bakony és a Marcal-medence, a 8-as út sávjától északra fekvő terület, továbbá Sümeg térsége. 

A fejlődést hordozó centrumok, illetve az azokat összekötő közlekedési hálózat mentén 

szerveződő aktívabb települési zónákon kívül eső mikro-régiókban figyelhetők meg a területi 

válság különféle formái. A belső perifériák a megyehatárok mentén (Veszprém-Vas, Győr-

Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, illetve Zala egy része) húzódnak, ahol részben a 

térségszervező centrumok hiánya miatt, részben a kedvezőtlen infrastrukturális ellátottság 

következtében (a megye aprófalvas térségei), részben pedig a mezőgazdasági foglalkoztatási 

lehetőségek csökkenése okán, tartós leszakadással lehet számolni. 

Veszprém megyét lényegében nem érintik a gyorsforgalmi közlekedési hálózatok, csupán az M7 

autópálya érinti egy néhány km-es szakaszon, a megye szélén. A nyugat-keleti összeköttetést 

lényegében csak a 8-as főútvonal biztosítja, amelynek a nemzetközi forgalma is számottevő. Bár 

az elmúlt évtizedben megvalósult 8-as főút Székesfehérvár - Veszprém (elkerülő) - Márkó 
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közötti szakaszának négysávúsítása fontos eredmény, az M8-asként tervezett - Veszprém 

megye európai közúti gyorsforgalmi hálózatba való kapcsolódását megteremtő - új hálózati 

elem kiépítése még várat magára. Megépült a Balaton északi parti települések egy részét 

elkerülő 710-es út - amely elsősorban a Balaton partüdülő és lakóterületei tehermentesítése 

szempontjából eredmény - más érdemi változás nem történt a megye térségei és gazdasági 

központjai megközelíthetőségében. A megyeszékhely elérhetősége ezzel javult, mivel az M7 

rövidebb idő alatt elérhetővé vált, de a megye egészének elérhetősége csak kis mértékben 

javult. 

Nagytérségi megközelíthetőség vonatkozásban Veszprém megye területei még mindig nem 

versenyképesek a nyugat és közép Dunántúl gyorsforgalmi hálózatokkal feltárt területeivel. Ez is 

oka annak, hogy az egy főre jutó GDP Veszprém megyében nem tudott lépést tartani Komárom-

Esztergom, illetve Győr-Moson-Sopron megyék dinamizmusával, így a régión belüli különbségek 

az elmúlt időszakban - Veszprém megye hátrányára - tovább növekedtek. A megye 

egészének észak-déli közlekedési kapcsolatai is gyengék, így a belső együttműködések még 

esetlegesek. A 8-as főút keresztirányú utjai terhelése már jóval meghaladja azok lehetséges 

felső terhelési szintjét, azaz már napjainkban is akadályozzák a kialakuló együttműködéseket. 

Veszprém megye gazdaságának legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő ágazata a gépipar, 

ezen belül pedig a járműalkatrész-gyártás. Ebben az ágazatban dolgoznak a leginnovatívabb 

cégek, amelyek folyamatosan fejlesztenek, s alkalmazzák a kutatás-fejlesztés és innováció 

eredményeit, a korszerű technológiákat. Pl. Continental Automotive Hungary Kft., Johnson 

Controls Kft., MTD Hungária Kft., Hirtenberger Automotive Bt., Bourns Alkatrészgyártó Kft., 

Poppe & Potthoff Hungária Bt., Maxon Motor Hungary Kft. Ezen ágazat más szempontból is 

fontos a megye gazdaságában, jelesül nagyszámú beszállítót foglalkoztatnak.  A jövőben erre a 

tevékenységre sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni, hiszen a cégek többségénél a külföldi 

beszállítók vannak túlsúlyban, tehát ha magyarországi beszállítók arányát kismértékben is 

lehetne növelni, az komoly mértékben elősegítené a megye kisvállalkozásainak fejlődését és 

munkahelyteremtést. Ehhez viszont állami ösztönzőkre is szükség van.  

Veszprém megyében 9 Ipari Park működik, különböző nagyságrendben és színvonalon. Ezek 

mindegyike biztosít betelepülési lehetőségeket új magyarországi és külföldi vállalkozások 

részére. A működő ipari parkok az alábbiak:  

- Új Atlantisz Ipari Park, Ajka 

- Fűzfő Ipari Park, Fűzfőgyártelep 

- Pápai Ipari Park 

- Sümegi Ipari Park 

- Tapolcai Ipari Park 
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- Várpalotai Ipari Park 

- VIDEOTON Ipari Park, Veszprém 

- Zalahalápi Ipari Park 

-  Zirci Ipari Park 

Komoly hiányossága valamennyi Veszprém megyei Ipari Parknak a szolgáltatások hiánya. Ma a 

világon Európában, így Magyarországon is komoly verseny folyik az új befektetőkért, s csak azok 

az Ipari Parkok tudnak versenyképesek lenni, amelyek a befektetési terület mellett komplex 

szolgáltatást kínálnak. A jövőben a gazdaságfejlesztési stratégia egyik kiemelkedő területének 

kell lenni az Ipari Parkok fejlesztésének, beleértve azt a hiánypótlást, hogy a megyeszékhely - 

Veszprém - minél előbb rendelkezzen jól működő, vonzó Ipari Parkkal. A megye és a térség 

összességében akkor tehető vonzóvá a befektetők részére, ha jelentősen javulnak a közlekedési 

feltételek és versenyképesek lesznek a helyi adók). 

A gazdaság fejlődésének egyik fontos eleme a megfelelő szakember utánpótlás. Az elmúlt 10 

évben jelentősen degradálódott a szakmunka, sem anyagilag, sem erkölcsileg nem volt kellő 

elismerése a szakmunkásoknak. Túlzott hangsúlyt kapott a felsőfokú képzés, alatta a 

gazdaságnak, társadalomnak nem volt igénye sem mennyiségben, de még inkább a kibocsájtott 

összetételben ezekre a felsőfokú képesítést szerzett szakemberekre. Az elmúlt évtől kezdve 

teljesen más pályára ált a középfokú szakemberképzés, a sikeres németországi képzéshez 

hasonlóan Magyarországon is elindult a gyakorlatorientált, alapjában 3 éves képzés. Egy újfajta 

kommunikáció segítségével remélhetően egyre több fiatal választja a gazdaság által felkínált 

szakmákat és középtávon megszűnhet a szakember hiány. 

Veszprém megyében kiemelten jónak mondható az oktatási struktúra, a megye valamennyi 

pontján találhatók középfokú képző intézmények, a gazdaság és az iskolák hatékonyabb 

együttműködése belátható időn belül komoly eredményeket hozhat. Veszprém megyében 

komoly szereppel bír a Pannon Egyetem, elsősorban a felsőfokú képzésben, de egyre 

jelentősebb a kutatás-fejlesztési és a vállalati innovációt segítő tevékenysége is. Jelentős 

eredménynek értékeljük, hogy az egyetem sokirányú vállalati kapcsolatokkal rendelkezik, közös 

kutatás-fejlesztési projekteket valósítanak meg, ezzel jelentős segítséget nyújtva a vállalatok 

fejlődéséhez. 

 

 



 

32 
 

2.2 Társadalmi környezet 

A megye településhálózatát kis- és közepes városok, valamint zömében aprófalvak alkotják. A 

felsővidék (a Bakonytól északra) egyetlen városa Pápa, a Bakonytól északra kevés kistérségi 

központtá, vagy alközponttá fejleszthető település található.  A megye Balaton- partján és a 

Bakonytól délre eső területein sűrű városhálózat található. A megye közigazgatási központja 

Veszprém, megyei város. Városi rangú települések: Ajka, Badacsonytomaj, Balatonalmádi, 

Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Berhida, Devecser, Herend, Pápa, Sümeg, Tapolca, 

Várpalota, Zirc. 

A 2004-2014 közötti évtizedben Veszprém megye népessége több mint 4%-al csökkent (a 

csökkenés mértéke nagyobb, mint az országos átlag) Az összesen mintegy 15 ezer főnyi 

népességcsökkenésből 14 ezer fő csökkenés a természetes fogyásból, 1 ezer fő csökkenés pedig 

a belföldi és nemzetközi vándorlási egyenleg romlásából adódik. Az 1 km2-re jutó népesség az 

elmúlt évtizedben 4 fő/km2-rel csökkent. Veszprém megyéhez 217 település - közte 15 város - 

tartozik. A megye lakosságának 62%-a városlakó. A megye legnagyobb városa 64 339 lakossal 

(2010. év végi adat) Veszprém, a megyeszékhely, amely kedvező fekvésének és történelmi 

adottságainak köszönhetően napjainkig betölti regionális közigazgatási, oktatási-kulturális és 

egyházi szerepkörét. 

Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetének alakulását összességében pozitív irányú 

változások jellemezték 2010-es éveket követően. A nyilvántartott álláskeresők száma csökkenő 

tendenciájú az országos átlagnak megfelelően. Az állástalanok éves átlagos száma csökkenő 

tendenciát mutat, a válság hatására a legmagasabb értékre (24,5 ezer fő) 2010. február 

hónapban emelkedett a regisztrált állástalanok száma. A közfoglalkoztatás egyrészt jótékony 

hatás fejtett ki a munkaerő-piacról kiszorultak egy része esetében, azonban a megyében 10% 

körül mozgott azok száma, akik megtalálták az utat a munkaerőpiacra, ami arányt a következő 

időszakban feltétlenül növelni kellene.  

2.3 Intézményi környezet 

A megyei program végrehajtásának keretei, hasonlóan a tervezési folyamathoz, több éves 

előkészítő munka során alakultak ki, a végrehajtási rendszer kereteit a vonatkozó jogszabályok 

jelölték ki. A lebonyolítás szempontjából elsőrendű fontosságú az általános eljárásrendi 

szabályokat tartalmazó 272/2014. Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről. A Korm. 

rendelet 3. számú melléklete a Magyar Államkincstárt jelölte ki közreműködő szervezetnek a 

TOP esetében. Az Államkincstár jelenleg az új feladatokra készül fel, az új szervezeti rendszert 

építik ki. A nemzetgazdasági miniszter 8/2015. számú NGM utasítása szerint ezen feladatok 

szakmai irányításáért a Támogatási Igazgató alá tartozó EU Támogatási Főosztály felelős, 
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valamint az Államkincstár megyei igazgatóságai is részt vesznek a közreműködő szervezeti, 

pályázatkezelési tevékenységben. 

A kiírások, pályázatok kezelésében, lebonyolításában a közreműködő szervezet és az egyéb 

szervezetek feladatmegosztása az alábbiak szerint alakul. 

- Irányító Hatóság (Nemzetgazdasági Minisztérium): végrehajtás kontrollja, teljes 

ellenőrzése, minőségbiztosítás, tartalmi értékelés, döntés, útmutatók, eljárásrendek 

kidolgozása, szabálytalansági eljárások lefolytatása, kifogás II. fok, OP szintű jelentések, 

adatszolgáltatások, monitoring elvégzése, központi irányító és Európai Uniós 

szervezetekkel kapcsolattartás.  

- Államkincstár központja: Koordináció, egységes eljárásrend, audit nyomvonal 

kidolgozása, alkalmazásának elősegítése, megyei igazgatóságok munkájának 

minőségbiztosítása, IH-val történő kommunikáció egységesítése, erőforrás-allokáció 

szervezése, adatszolgáltatás koordinációja, speciális szaktudást igénylő tevékenységek. 

- Államkincstár megyei igazgatóságai: ügyfél-kapcsolattartás, egyedi pályázatok kezelése. 

A további szereplőkkel kiegészített folyamat táblázatos formában az alábbi 

A megyei jogú városokat és a megyei önkormányzatokat szintén bevonja a Korm. rendelet a 

projektek lebonyolításába, az alábbi előírásokkal:  

- a megyei jogú város a járása területén található települési önkormányzatok 

támogatásból megvalósuló közfeladat-fejlesztési projektjei előkészítési, menedzsmenti 

tevékenységének ellátásában köteles részt venni – kivéve a területi kiválasztási 

eljárásrendben kiválasztott projektek esetén – ha azt a települési önkormányzat kéri,  

-  a megyei önkormányzat az előző pontban említett járás területén kívül fekvő települési 

önkormányzatok, és az ún. területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek 

esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is 

köteles részt venni a projekt előkészítési, menedzsmenti feladatainak ellátásában, ha a 

települési önkormányzat kéri,  

-  a fenti feladatok ellátása konzorciumi együttműködésben történhet meg, amelynek 

költsége a projektben elszámolható. A Program felső szintű menedzsmentjéért felelős 

irányító hatóságnak a Nemzetgazdasági Minisztériumot jelölte ki a Korm. rendelet. 

A megyei önkormányzat területfejlesztési feladatai a hatályos területfejlesztési törvény alapján 

az alábbiak szerint alakul:    

- az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza és 

határozattal elfogadja a megyei területfejlesztési koncepciót, illetve a megyei 

területfejlesztési programot, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter 

állásfoglalásának beszerzését követően,  

- részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív 

programnak kidolgozásában,  
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- előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési 

koncepciókat és programokat,  

- előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat,  

- a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről,   

- dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról,  

- monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi operatív 

programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában,  

- figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak 

megvalósítását,   

- más megyei önkormányzatokkal és az államigazgatási szervekkel közösen, monitoring 

bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a határon átnyúló nemzetközi 

fejlesztési programok irányításában,  

- dönt a Kutatási és Innovációs Alapnak a miniszter által a megyei önkormányzat 

hatáskörébe utalt pénzeszközeinek pályázati kiírásairól, illetve felhasználásáról,  

- a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, 

befektetés ösztönző tevékenységet lát el, aminek elősegítése érdekében külön 

szervezetet hozhat létre vagy megállapodás alapján más szervezettel működhet együtt, 

- összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési 

önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek 

fejlesztési elképzeléseit,  

- területileg összehangolja a politikai és a területi szerepéből, továbbá a nemzetközi és 

határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját,  

- a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok 

területfejlesztési társulásainak szerveződését,  

- szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi 

fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat 

megalapozó tevékenységét,  

- a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján koordinálja a megye területén az ipari parkok 

és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az önkormányzatok és a gazdasági 

szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve,  

- vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, 

adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a 

területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja, 

- kölcsönös információcserével segíti a területfejlesztési és területrendezési információs 

rendszer működését, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez, valamint 

fogadja a törvényben szereplő megyei szintre delegált feladatok elvégzése érdekében a 

központi adatbázisok adatait,  

- a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 

önkormányzati rendeletet alkot a települési önkormányzatok, a megye területén 

székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által a megye területén 
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uniós, központi vagy helyi önkormányzati költségvetési forrásból megvalósítandó 

fejlesztéseinek koordinációjáról.31 

 

3. INTÉZKEDÉSEK ÉS PROJEKTCSOMAGOK AZONOSÍTÁSA 

A megyei operatív program 2013 őszén készült, az operatív programokat pedig Magyarország 

csak 2014 folyamán fogadták el, így a megyei tervezéskor nem lehetett az operatív programok 

végeleges tartalmát alapul venni. A megyei operatív program intézkedés struktúrája ezért teljes 

átdolgozásra szorul, mivel több olyan fejlesztést is tartalmaznak a megyei intézkedések, melyek 

az országos operatív programból nem, vagy csak részlegesen támogathatóak. Többek között 

például a telephelyfejlesztést az Európai Bizottság nem engedi, mezőgazdasági és erdészeti 

tevékenység nem támogatható TOP-ból, turisztikai szálláshely kapacitás növelés nem 

elszámolható stb. Emellett csak Területfejlesztési Operatív Program különít el a megyei 

fejlesztések számára dedikált forrásokat, a többi operatív program a megyei szereplők a többi 

régió pályázóival versenyeznek. Így a megyei intézkedések közül az összes, amelyik nem a TOP-

ból részesül támogatásban nem tervezhető a program tervezés jelenlegi szakaszában, mert egy 

részt nem lehet előre tudni mekkora forrást tudnak a Veszprém megyei projektek az ágazati 

operatív programokban sikeresen megpályázni, másrészt jelen fázisban nem látható előre az 

ágazati operatív programok milyen pályázatokat milyen feltételek mellett jelentetnek még és 

azokban milyen esélyekkel várhatóan mennyire szerepelnek sikeresen a Veszprém megyében 

működő kedvezményezettek.  

A projektcsomagok azonosításának első lépése a várható projektméretek meghatározása és az 

évente várhatóan támogatott projektek számának megbecslése. Utóbbi nem lehetséges, 

amennyiben nincs adat a rendelkezésre álló források Veszprém megye számára elérhető 

mértékéről, erre viszont csak a TOP esetében a 1562/2015 Korm. rendeletben rögzített 

forrásallokáció alapján áll rendelkezésre adat. A fenti okok miatt a jelen költséghatékonyság 

elemzés csak a megyei programnak csak a TOP által finanszírozott elemeire terjed ki, így az 

összes nem TOP-ból finanszírozható elem vizsgálatát majd akkor lehet elvégezni, amikor 

rendelkezésre áll, hogy mekkora kerettel számolhat Veszprém megye az ágazati operatív 

programokból történő részesedéskor. Az alábbi táblázat összegzi, hogy melyik tervezett megyei 

intézkedés melyik TOP intézkedés keretében milyen mértékig finanszírozható.   

  

                                                      
31 Veszprém Megye Területfejlesztési Programja - Stratégiai Program, 2014. szeptember 
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MEGYEI PROGRAM 2013 TOP ITB FORRÁSALLOKÁCIÓ 2015 

megyei OP intézkedés Forrásigény TOP intézkedés Forráskeret 

1.1.1. Ipari és gazdasági területek, 
telephelyek 
szolgáltatás- és infrastruktúra 
fejlesztése a munkahelyteremtés 
érdekében 

39,42 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése  6,39 

1.1.2. Megyei kis- és közepes méretű 
vállalkozások foglalkoztatás bővítése és 
innovációs teljesítményének javítása 

18,98 5.1. Foglalkoztatás növelést célzó megyei és 
helyi foglalkoztatási együttműködések 
(paktumok) 

3,748 

1.1.3. A munkaerő-piaci kereslet és 
kínálat 
összhangjának javítása 

1,69 1.4. A foglalkoztatás segítése és az 
életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével 

3,451 

1.1.4. A helyi foglalkoztatási szint 
javítása megyei és helyi alternatív 
foglalkoztatás bővítést célzó 
programok támogatásával 

36,21 1.4. A foglalkoztatás segítése és az 
életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével  

1.1.5. A képzések szerkezetének és 
tartalmának továbbfejlesztése az 
innovatív megoldások támogatására, a 
térségi gazdaság és a társadalom 
igényeihez való jobb alkalmazkodás 
érdekében 

0,12 TOP-ból nem támogatható -  

1.2.1. A természeti erőforrásokkal 
(ásványvagyonnal, 
ásvány és termálvízzel, karsztvízzel) 
való fenntartható gazdálkodás 

79,80 TOP-ból nem támogatható -  

1.2.2. Az energiagazdálkodás 
racionalizálása, a települések alternatív 
és megújuló energiahasznosításának 
elősegítése, intézmények 
energiaracionalizáló fejlesztései, 
alkalmazkodás a klímaváltozás 
hatásaihoz a városokban 

42,38 3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a megújuló 
energiafelhasználás arányának növelése 

7,11 

1.2.3. Veszprém megye egyedülállóan 
gazdag turisztikai potenciáljának 
hasznosítása 

57,39 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés  

4,095 

1.2.4. A megye és megyehatáron 
átívelő agroökológiai potenciáljának 
hasznosítása, termelési feltételeinek 
megőrzése 

4,40 TOP-ból nem támogatható -  

1.3.1. Az elérhetőség javítása 76,61 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés  

2,892 

1.3.2. Térségi mobilitás biztosítása 56,00 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés  

1.3.3. Környezetbarát közlekedési 17,96 3.1. Fenntartható települési 4,257 
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eszközök használata közlekedésfejlesztés 

1.3.4. Intelligens közlekedési 
rendszerek fejlesztése 

1,50 3.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés 

1.3.5. Forgalombiztonság növelése 
9,02 

3.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés 

1.4.1. A városok és falvak demográfiai 
problémáinak kezelése, szegregátumok 
kezelése 

12,66 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 1,31 

1.4.2. Városok és falvak ellátó 
szerepének növelése, a várostérségek 
központi funkcióinak erősítése 

68,84 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 
településfejlesztés 

8,358 

1.4.4. A megye környezetminőségének 
javítása, levegő- tisztaság növelése, zaj- 
és rezgésszint csökkentése 

0,35 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 
településfejlesztés 

1.4.3. A szociális alapszolgáltatásokhoz 
és gyermekjóléti alapellátásokhoz 
(bölcsőde, családi napközik stb.), 
valamint óvodai ellátáshoz való 
hozzáférés javítása és a szolgáltatások 
minőségének fejlesztése 

4,46 4.2. A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

0,981 

1.4.5. A lakosság egészségének 
megőrzése, egészségi állapotának 
javítása 

40,75 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése 

1,254 

1.4.6. A népesség képzettségének és 
innovációs képességeinek javítása, 
fiatalok, pályakezdők megyei 
foglalkoztatásba integrálása 

41,00 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komplex programok és 
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 

1,325 

Összesen 549,30   45,171 

 

A megyei operatív program teljes forrásigénye mintegy 550 milliárd Ft, ebből a Veszprém 

megyére allokált forráskeret valamivel több, mint 45 milliárd forintnyi fejlesztést tud 

finanszírozni. A fent maradó forrásigényt a megye pályázóinak versenyeztetési eljárás 

keretében kell megszerezni nyílt pályázaton főleg a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból, az 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból, a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági 

Operatív Programból, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból, a Vidékfejlesztési 

Operatív Programból, illetve hazai költségvetési programból (pl. Modern Városok Program).  A 

TOP-ot leszámítva a várható megyei forráslehívások mértékét a többi operatív program 

esetében jelent fázisban alapvető adathiány miatt nem lehet elvégezni.  

A projektcsomagok várható paramétereinek azonosításakor a 2007-2013-as időszak regionális 

és ágazati operatív programjai keretében igényelt támogatások által finanszírozott projektek 

átlagos adatait vettük figyelembe minden esetben a tervezett TOP intézkedéshez leginkább 

hasonlító tartalmú fejlesztések alapján. Minden esetben legalább a Közép-dunántúli Régió, ahol 

részletesebb adat állt rendelkezésre ott meg kifejezetten a Veszprém megyei projekteket 
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elemeztük. A pénzügyi elemzés minden esetben hivatkozik rá, hogy melyik TOP intézkedés 

elemzésekor mely 2007-2013 között megvalósított projektek képezték alapját a leendő 

projektek paraméterezéséhez a következő 2014-2020-as programozási időszakra. A projektek 

ütemezéskor azt feltételeztük, hogy az időszak elején és végén kevesebb projekt kerül 

támogatásra, a legtöbb projekt pedig a programozási időszak közepén valósul meg. A projektek 

belső költségmegoszlását (építés, eszközbeszerzés, személyi jellegű ráfordítások stb.) a korábbi 

időszakra jellemző megoszlási arány alapján becsültük. Az alábbi táblázat a vizsgálat 

eredményeként meghatározott projektek számát és átlagos méretét tartalmazza.  

TOP intézkedés neve 
Átlagos 

projektméret 
(millió Ft) 

Tervezett 
projektek száma 
2014-2020 (db) 

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 363 50 

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés  

175 67 

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés  

135 22 

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével 

31 111 

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 
településfejlesztés 

135 62 

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 2019 2 

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló 
energiafelhasználás arányának növelése 

112 63 

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 16 78 

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése 

43 23 

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 655 2 

5.1. Foglalkoztatás növelést célzó megyei és helyi 
foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 

16 234 

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok  

7 70 

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 10 84 
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4. A CÉLOK ÉS INIDIKÁTOROK 

4.1 A megyei program indikátorai 

A megyei operatív programok tervezésekor a javasolt indikátor lista nem tartalmaz kiinduló 

értéket, illetve célértéket sem a 2018-as mérföldkő esetében sem a 2023-as véghatáridő 

esetében. A javasolt indikátorok az országos operatív programok 2013 őszi állapotát tükrözik, 

azonban a TOP elfogadására csak 2014 nyarán került sor. 2014-2020-as programozási 

időszakban csak az Eredményességi Keret alá tartozó indikátorok esetében van szankció a 

teljesítés elmaradása esetében (mind 2018-ban és 2023-ban), melyek minden esetben output 

indikátorok, így az esetükben javasolt fokozottan ügyelni a célok elérésének realitására. Az 

eredmény indikátorok esetében nincs pénzügyi szankció, azonban ezek az indikátorok mérik 

valójában a fejlesztések gazdasági és társadalmi hasznosságát. Az alábbiakban a megyei 

operatív program esetében javasolt indikátorok áttekintése történik abból a szempontból, hogy 

mennyire kötelező vagy hasznos az megadott indikátorok mérése.  

4.1.1 Ipari területek munkahely központú fejlesztése 

Output indikátorok: 

- Az inkubátorházakban kialakított új szolgáltatások száma,  

- A támogatott helyi érdekű kis- és közép- vállalkozások száma 

- Megvalósult beruházások száma 

- Megvalósult beruházások értéke 

A fenti indikátorok mind a TOP Eredményességi Keret részei, így mérésük kötelező. A bevett 

gyakorlat szerint a fenti mutatókat a pályázati monitoring rendszer méri.  

Javasolt output indikátorok: 

- A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe 

- Az igazoló hatóság számviteli rendszerébe bekerülő és a hatóság által igazolt 

elszámolható ráfordítások teljes összege 

- Termelő beruházás: Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma 

Eredmény indikátorok: 

- A fejlesztések keretében létrejött beruházás által teremtett új munkahelyek  

- A támogatott inkubátorházak, ipari, illetve tudományos technológiai parkok, ipari 

területek, valamint logisztikai központok által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő 

vállalkozások száma  
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- A fejlesztések által indukált beruházások értéke   

Az eredmény indikátorok közül a foglalkozatási indikátort az Európai Bizottság megköveteli, a 

többi indikátor is alkalmas és gyakran használt eszköz a célok mérésére, egyéb indikátort a TOP 

sem kér. 

4.1.2 A kkv-k foglalkoztatás bővítése 

 Output indikátorok: 

- A fejlesztések eredményeként támogatott helyi érdekű kis- és középvállalkozások száma   

- Megvalósult beruházások száma 

- A helyi, térségi együttműködésekbe bevont vállalkozások száma 

- A megvalósult beruházások értéke 

A TOP keretében kkv-k nem lehetnek kedvezményezettek, a hasonló forrásokat nyílt 

versenyeztetéses pályázatok keretében lehet igényelni, így a TOP kereteiben az indikátorra 

nincs szükség. A GINOP ezt az indikátort majd automatikusan mér, külön a megyének erre nem 

szükséges erőforrást allokálnia. A „helyi, térségi együttműködésekbe bevont vállalkozások 

száma” indikátor az intézkedés tartalma alapján nem értelmezhető, javasolt elhagyni, helyette a 

foglalkoztatási paktumok száma javasolt, ami témájában legközelebb áll az eredeti megyei 

intézkedés tartalmához.  

Javasolt output indikátor: 

- Megkötött foglalkoztatás paktumok száma 

- A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma 

Eredményindikátorok: 

- A programban támogatott vállalkozások árbevétele 

- A fejlesztések által indukált beruházások értéke 

- A fejlesztések keretében létrejött beruházás által teremtett új munkahelyek 

A megyei programban javasolt indikátorok megfelelőek az intézkedés mérésére, a GINOP 

pályázatokhoz javasolt megfontolni a támogatott kkv-k export árbevételének mérését is. A TOP 

esetében az alábbi eredmény indikátorokat követelik meg a fentieken túl:  

Javasolt eredmény indikátorok: 

- A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 
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- A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat 

hónappal állással rendelkezők száma 

4.1.3 A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása 

Output indikátorok: 

- A támogatott foglalkoztatási programok száma  

- Támogatott vállalkozások száma 

- Teremtett új munkahelyek száma 

A TOP és EFOP keretében nem támogathatóak közvetlenül kkv-k, viszont az intézkedés e két 

operatív programból fog megvalósulni, így ezt az indikátort javasolt elhagyni. A többi indikátor 

megtartása viszont indokolt. 

Javasolt output indikátor: 

- A 25-40 éves női népességen belül a foglalkoztatásban lévő nők aránya 

Eredményindikátorok: 

- A támogatott képzésben képesítést szerzők száma 

- 6 hónappal a támogatott programból való kilépést követően foglalkoztatott résztvevők 

száma 

A javasolt indikátorok megfelelnek az EFOP-nak, további kiegészítésekre a pályázati kiírás 

közzététele után lehet javaslatot tenni. A TOP miatt az alábbi kiegészítést javasoljuk. 

Javasolt eredmény indikátor: 

- A fejlesztések keretében létrejött beruházás által teremtett új munkahelyek száma 

4.1.4 A helyi foglalkoztatási szint javítása  

Output indikátorok: 

- A fejlesztések eredményeként támogatott helyi érdekű kis- és középvállalkozások száma 

- A támogatott marketing attrakciók száma 

- A helyi, térségi együttműködésekbe bevont vállalkozások száma 

- Kialakított piacok száma 

- Megvalósult beruházások száma,  

- A helyi, térségi együttműködésekbe bevont vállalkozások száma 
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A kkv-kat TOP-ból nem lehet támogatni, így az erre vonatkozó indikátor elhagyása javasolt.  

Javasolt output indikátor: 

- Létre jött új munkaerő-piaci szolgáltatások száma 

Eredményindikátorok: 

- A fejlesztések keretében támogatott vállalkozások által teremtett új munkahelyek száma 

- A fejlesztések keretében létrejött piacokon működő vállalkozások által teremtett új 

munkahelyek száma 

- A fejlesztések keretében létrejött beruházás által teremtett új munkahelyek száma 

A kkv-k nem lehetnek kedvezményezettek a TOP keretében, így a vonatkozó indikátor elhagyása 

javasolt.  

Javasolt eredmény indikátor: 

- Létre jött munkaerő-piaci szolgáltatások eredményeként elhelyezkedő száma 

4.1.5 A képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése 

Output indikátorok: 

- Vállalati ösztöndíj együttműködések száma 

- Ösztöndíjprogramokban részesülő pályakezdő munkavállalók száma mintaprojektek 

száma eredmény  

Az intézkedés nem támogatható TOP-ból. Az EFOP alapján az alábbi indikátorokat javasolt 

figyelembe venni. 

Javasolt output indikátor: 

- Fejlesztett új tananyagok száma 

- A támogatott képzésben képesítést szerzők száma 

Eredmény indikátorok: 

- A támogatott képzésben képesítést szerzők száma 

- 6 hónappal a támogatott programból való kilépést követően foglalkoztatott résztvevők 

száma 
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A támogatott képzésben résztvevők száma nem eredmény, hanem output indikátor, így ezt itt 

javasolt elhagyni és a kimeneti mutatók között mérni.  

Javasolt eredmény indikátor: 

- A kompetencia-alapú képzésekben bevezetett új tananyagok, módszertanok száma 

- Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, vagy tanúsítványt szerző 

szakemberek száma 

4.1.6 A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás  

Output indikátor 

- A projektterület településein szenny- vízcsatornával ellátott lakóegységek száma (db)  

- A projektterület településein egyedi szennyvízkezeléssel ellátott lakóegységek száma 

(db)  

- Épített/ felújított vízelvezető árkok, csatornák hossza (m)  

- Megépített/felújított/bővítet t szennyvízhálózat hossza (m)   

- Natura 2000 területek fenntartható gazdálkodásába bevont gazdálkodók száma 

A megyei OP-ban rögzített intézkedés nem támogatható a TOP-ból. A javasolt kimeneti mutatók 

viszont megfelelnek az KEHOP-nak, így kiegészítésre nincs szükség. 

Eredmény indikátor 

- A kidolgozásra kerülő alacsony szén-dioxid- kibocsátást célzó stratégiák száma (db)   

A javasolt indikátor megfelelő, de nem része az operatív programoknak.  

Javasolt eredmény indikátor: 

- Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves 

csökkenése 

4.1.7 Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés Az 

energiagazdálkodás racionalizálása  

Output indikátor 

- bevezetett technológiai fejlesztések száma megújuló (alternatív) energiatermelő 

berendezések száma 
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A kimeneti mutatót nem kérik az OP-k így javasolt más az alábbi mutatókkal helyettesíteni, 

melyeket a TOP és KEJOP amúgy is megkövetel.  

Javasolt output indikátor: 

- Energiahatékonyság: A középületek éves primer energiafogyasztásának csökkenése 

- Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása 

- Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves 

csökkenése 

- Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés 

- A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 

Eredmény indikátor 

- A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás (%) vállalati szektor 

által alkalmazott megújuló energiaforrások aránya 

A vállalati szektor nem lehet kedvezményezettje a TOP-nak, így az indikátorból a „vállalati 

szektor által alkalmazott megújuló energiaforrások aránya” részt javasolt elhagyni, mert 

eredményt az intézkedés e tekintetben nem fog tudni felmutatni. Emellett javasolt az 

eredmény indikátorokat az alábbiakkal kiegészíteni, hogy megfeleljen a TOP elvárásoknak:  

Javasolt eredmény indikátor: 

- Elégedettség a települési környezet minőségével pontérték  

- Primer energia felhasználás 

- A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség a teljes bruttó energia-

fogyasztáson belül 

 

4.1.8 A turisztikai potenciál hasznosítása 

Output indikátor 

- támogatott kulturális örökségi helyszínek száma felújított épületek száma újonnan 

nyújtott szolgáltatások, kulturális termékek száma 

Az indikátort javasolt ketté bontani, de egyébként megfelelő. Az alábbiak szerint javasolt még 

egy indikátorral kiegészíteni a kimeneti mutatókat. 

Javasolt output indikátor: 



 

45 
 

- Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve 

látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának 

növekedése 

- Támogatott kulturális örökségi helyszínek száma felújított épületek száma  

- Újonnan nyújtott szolgáltatások, kulturális termékek száma 

Eredmény indikátor 

- múzeumi látogatók számának növekedése vendégforgalom növekménye megye GDP 

növekménye 

Az eredmény indikátor mérése nem szükséges, csak akkor érdemes megtartani, ha a mérése és 

monitoringja nem jelent túlzott terhet a kedvezményezetteknek. Helyette az alábbi indikátor 

szerepeltetése javasolt. 

Javasolt eredmény indikátor: 

- Külföldi és belföldi turisták költése 

 

4.1.9 Az agroökológiai potenciál hasznosítása 

Output indikátor 

- támogatásban részesülő gazdák, termelők, termelői csoportok, vállalkozások száma 

- minőségi rendszerhez csatlakozó gazdák száma támogatott termelői csoportok száma 

megtermelt gyümölcs, zöldség mennyisége (t) 

Az intézkedés nem támogatható TOP-ból, a VP későbbiekben megjelenő pályázati kiírás alapján 

javasolt a frissítést megfontolni.  

Eredmény indikátor 

- tájhasználatnak megfelelően művel területek arányának növekedése regisztrált 

mezőgazdasággal, erdőgazdasággal, halászattal foglalkozó vállalkozások számának 

növekedése (%) elvándorlás száma csökken   

Az intézkedés nem támogatható TOP-ból, a VP későbbiekben megjelenő pályázati kiírás alapján 

javasolt a frissítést megfontolni.  

 



 

46 
 

4.1.10 Az elérhetőség javítása 

Output indikátor 

- Átlagos napi forgalom (egységjármű/nap) 

- Megépült új utak hossza (km) 

- Felújított utak hossza (km) 

Az első kimeneti mutatót nem kéri az operatív program, így annak elhagyása javasolt. Az 

indikátorok kiegészítése javasolt a TOP alapján az alábbiak szerint.  

Javasolt output indikátor: 

- A járásközpontot közúton 20 percen túl elérő települések száma 

Eredmény indikátor 

- ÁNF (átlagos napi forgalom) változása (%) 

A TOP nem kéri az eredmény indikátort, de mérése hasznos így javasolt megtartani. Emellett 

javasolt kiegészíteni az eredmény indikátorokat az alábbiak szerint. 

Javasolt eredmény indikátor: 

- Napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi 

közlekedési módot választók részaránya 

4.1.11 Térségi mobilitás biztosítása 

Output indikátor 

- felújított, korszerűsített megállók, pályaudvarok  

- hivatásforgalmi kerékpárutak hossza (m)  

- kiépített, felújított utak hossza 

A megyei programban javasolt kimeneti mutató megfelelőek. A TOP miatt javasolt az alábbi 

kiegészítés. 

Javasolt output indikátor: 

- A járásközpontot közúton 20 percen túl elérő települések száma 

Eredmény indikátor 
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- szén-dioxid kibocsátás csökkentése üvegházhatású gázok csökkentése balesetbeszélyes 

csomópontok számának csökkenése 

Az indikátort javasolt ketté bontani és kissé átfogalmazni a TOP megfelelősé érdekében az 

alábbiak szerint. 

- Napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi 

közlekedési módot választók részaránya 

- üvegházhatású gázok csökkentése  

- balesetbeszélyes csomópontok számának csökkenése 

 

4.1.12 Környezetbarát közlekedési eszközök használata 

Output indikátor 

- elektromos, korszerű dízel, gáz buszok száma  

- bérbringa hálózatok száma  

- kerékpártárlók száma 

Az intézkedésre nincs korábbi példa és az operatív programok sem terveztek hasonló 

tartalommal, noha a támogatás szabályok alapján lehetőség nyílik a terület támogatására. 

Emiatt nincs korábbi gyakorlat a megfelelő indikátorokra, a megyei programban javasolt 

indikátorok pedig a kimenetek jellemzésére alkalmasak.  

Eredmény indikátor 

- szén-dioxid kibocsátás csökkentése 

Az indikátor megfelelő, de javasolt átfogalmazni az alábbiak szerint. 

Javasolt eredmény indikátor: 

- üvegházhatású gázok csökkentése  

4.1.13 Intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése 

Output indikátor 

- térségi közlekedési rendszerek száma 
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A megyei programban javasolt indikátor hasznos, megtartása javasolt. De a TOP más 

indikátorokat kér, ezért javasolt kiegészíteni a kimeneti mutatókat az alábbiak szerint.  

Javasolt output indikátor: 

- Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma 

- Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma 

- Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza 

Eredmény indikátor 

- közlekedési rendszerek hatékonyságának növekedése  

A javasolt indikátor megfelelő, de az operatív programok nem követelik meg. Érdemes 

megtartani, de a számítási módszertan pontos kidolgozása az indikátor alkalmazásának 

előfeltétele. 

Javasolt eredmény indikátor 

- üvegházhatású gázok csökkentése  

4.1.14 Forgalombiztonság növelése 

Output indikátor 

- kiépített, felújított kerékpárutak hossza (km)  

- átépített csomópontok száma 

Az indikátorok megfelelnek az operatív programoknak, kiegészítésük javasolt az alábbiak 

szerint. 

Javasolt kimenet indikátor: 

- Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma 

- Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma 

Eredmény indikátor 

- közlekedési rendszerek hatékonyságának növekedése  

- szén-dioxid kibocsátás csökkentése  

- balesetveszélyes csomópontok számának csökkenése 
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A közlekedési rendszer a hatékonyságának növelése indikátort csak megfelelő számítási 

módszertan rögzítése után javasolt megtartani. 

Javasolt eredmény indikátor 

- üvegházhatású gázok csökkentése  

 

4.1.15 A városok és falvak demográfiai problémáinak kezelése 

Output indikátor 

- akadálymentesített épületek száma  

- új gyermekjóléti szolgáltatást ellátó szociális hálózatok száma eredmény 

A gyermekjóléti szolgáltatásokra vonatkozó indikátort javasolt elhagyni, mert az operatív 

programok nem kérik. A TOP miatt az alábbi kiegészítéseket javasolt megfontolni.  

Javasolt output indikátor: 

- Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek 

- Talaj rehabilitáció: A rehabilitált talaj összkiterjedése 

- Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épülete 

- Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága 

Eredmény indikátor 

- Szociális város rehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma 

Az indikátor megfelelő, kiegészítésre nincs szükség.  

4.1.16 Várostérségek központi funkcióinak erősítése 

Output indikátor 

- elkészült tervek száma felújított épületek száma felújított közterület nagysága (m2) 

- újonnan kialakított zöldterületek, parkok területe (m2) 

Az alkalmazott indikátorok megfelelőek, kiegészítésük viszont javasolt a TOP miatt az 

alábbiakkal.  

Javasolt indikátor: 
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- Városfejlesztés: Helyreállított lakóegységek városi területeken 

- Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi 

épületek 

- Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek 

- Városfejlesztés: Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága 

- Szociális célú város rehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma 

Eredmény indikátor 

- zöldterületek arányának növekedése felhagyott hasznosítatlan területek nagyságának 

csökkenése  

Az eredmény indikátor megfelelő, kiegészítést az operatív programok nem követelnek meg.  

4.1.17 A szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

Output indikátor 

- Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása  

- új bölcsődei férőhelyek száma új óvodai férőhelyek száma  

- akadálymentesített intézmények száma 

Az indikátorok megfelelőek, de javasolt a pontos, TOP-ban is szereplő megfogalmazásra cserélni 

a bölcsődei férőhelyek számát és kiegészíteni az óvodai férőhelyekkel az alábbiak szerint.   

Javasolt output indikátor: 

- Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma  

- Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

Eredmény indikátor 

- óvodai férőhelyek számának növekedése  

- bölcsődék számának növekedése óvodai  

- ellátásban részesülő gyerekek számának alakulása 

Az első és harmadik megnevezett indikátor ugyanazt méri, csak az óvodai férőhelyekre 

vonatkozó mutató számot érdemes megtartani, az ellátásban részesülő gyerekek száma viszont 

így elhagyható. Kiegészítésre az operatív programok alapján nincs szükség.  
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4.1.18 A megye környezetminőségének javítása 

Az intézkedéshez a Veszprém megyei operatív program nem nevezett meg intézkedéseket. Az 

alábbiak alkalmazása javasolt. 

Javasolt output indikátorok: 

- Energiahatékonyság: A középületek éves primer energiafogyasztásának csökkenése 

- Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása 

- Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves 

csökkenése 

- Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés 

- A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 

Javasolt eredmény indikátorok: 

- Elégedettség a települési környezet minőségével pontérték  

- Primer energia felhasználás 

- A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség a teljes bruttó energia-

fogyasztáson belül 

 

4.1.19 A lakosság egészségének megőrzése 

Output indikátor 

- felújított alapellátást biztosító rendelők száma 

- felújított járó beteg szakrendelők száma 

- új szociális hálózatok száma 

Az indikátorokat az elfogadott TOP alapján javasolt cserélni, illetve pontosítani az alábbiak 

szerint.  

Javasolt output indikátor: 

- Egészségügy: Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság 

- Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 

- Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma 

- A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma 

Eredmény indikátor 
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- háziorvosok számának növekedése kórházba utalt beteglétszám arányának csökkentése 

családsegítő szolgálatok számának alakulása 

A megyei programban megnevezett indikátor nem kérik az operatív programok, javasolt 

cserélni az alábbi TOP indikátorra.  

Javasolt indikátor: 

- A betegek közül a várólista hossza miatt kórházba nem kerültek aránya ELEF mérés 

alapján 

 

4.1.20 A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása  

Output indikátor 

- projektbe bevont személyek száma, képzésben résztvevők száma 

- projektbe munkavállalóként bevont hátrányos helyzetű személyek száma 

- támogatott rendezvények száma 

- felújított és új rekreációs és sportlétesítmények száma 

A negyedik indikátor irreleváns, javasolt elhagyni. A TOP egy hasonló indikátort kér, a többi 

alkalmazása is csak akkor javasolt, ha annak mérése és monitoringja nem ró túlzott terhet a 

kedvezményezettekre. Ehelyett az alábbi kimenet indikátor alkalmazása javasolt.   

Javasolt output indikátor: 

- A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek 

száma 

Eredmény indikátor 

- Veszprém megyei foglalkoztatási ráta nő  

- munkanélküliségi ráta csökken  

- napi rendszerességgel sportolók aránya nő 

A sportolással összefüggő indikátort az operatív programok nem kérik és az intézkedés 

szempontjából irreleváns, így elhagyása javasolt. A másik két esetben a megfogalmazás inkább 

cél, emellett túl kevés a hatása a projekteknek a foglalkoztatásra vonatkozó makró adatok 

teljesülésére. Így javasolt helyettük az alábbi TOP-ban rögzített indikátort alkalmazni.     
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Javasolt eredmény indikátor: 

- A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az 

akcióterületen 

- Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma 

4.2 A TOP keretében Veszprém megye által teljesítendő indikátorok 

Az alábbi fejezetben a TOP által Veszprém megyére eső és kötelezendően teljesítendő 

indikátorok célértékének elérési esélyeit vesszük számításba. A 1652/2015 Kormányrendelet 

rögzíti a megye számára kötelezően teljesítendő indikátorok listáját, melyeket a projekteknek 

mindenképen hoznia kell. A rögzített indikátorok az alábbiak. 

- A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe 

o Mérföldkő (2018): 15,50 ha  

o Célérték (2023): 76,71 ha 

- A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza  

o Mérföldkő (2018): 3,85 km 

o Célérték (2023): 20,00 km 

- Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma db  

o Mérföldkő (2018): 140,00 db 

o Célérték (2023): 700,00 db 

- Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek  

o Mérföldkő (2018): 15 779,03 m2 

o Célérték (2023): 78 900,00 m2 

- Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza km  

o Mérföldkő (2018): 14,00 km 

o Célérték (2023): 39,00 km 

- Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése  

o Mérföldkő (2018): 2 129,00 tonna CO2 egyenérték 

o Célérték (2023): 21 283,00 tonna CO2 egyenérték 

- Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma  

o Mérföldkő (2018): 11,00 db 

o Célérték (2023): 54,00 db 

- Helyreállított lakóegységek városi területeken  

o Mérföldkő (2018): 14,00 lakóegység 

o Célérték (2023): 66,00 lakóegység 

- A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma  

o Mérföldkő (2018): 486,00 fő 



 

54 
 

o Célérték (2023): 2427,00 fő 

A fenti indikátorok teljesítése kötelező érvényű. A projektcsomagok azonosítása során 

megállapított átlagos projektparaméterek és a megyei fejlesztési potenciál elemzés alapján az 

összes indikátor teljesíthető.  

5. PÉNZÜGYI ELEMZÉS 

5.1 Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése (TOP 1.1) 

A TOP keretében kkv nem lehet kedvezményezett a GINOP-TOP lehatárolás miatt, így az 

intézkedés alatt csak közvetlen gazdaságfejlesztésre kerülhet sor. Emellett az Európai Bizottság 

nem engedélyezte a tárgyalások során a korábbiakhoz hasonló telephely fejlesztési 

pályázatokat sem annak túlzott infrastruktúra tartalma miatt, mivel az úgynevezett 

csoportmentességi 651/2014 Európai Bizottság rendelete szerint az építési költségeket 

regionális beruházás esetében 25%-ban szükséges maximalizálni. Ezért az intézkedés keretében 

az önkormányzati tulajdonú ipari parkok és ipari területek fejlesztésére lehet ezt az összeget 

fordítani. A Magyarországon létesített mintegy 204 ipari park körülbelül fele van önkormányzati 

tulajdonban, a magántulajdonú ipari parkok GINOP forrásokra pályázhatnak 2016-tól. Az 

önkormányzat tulajdonú ipari parkok esetében a kedvezményezett nem kkv, de a fejlesztések 

eredményeiből kkv-k részesülnek, mivel a piaci árnál kedvezőbben juthattak ipari parki 

szolgáltatásokhoz a betelepülés után. A támogatás keretében csak már meglévő ipari park, vagy 

ipari parki címmel még nem rendelkező, de ipari területként funkcionáló projekt támogatható.  

A Közép-Dunántúli Régióban a megengedhető támogatási intenzitás 35%, mivel az 

önkormányzati tulajdonú kedvezményezett a támogatási intenzitás szempontjából nagyvállalati 

kategóriába esik. A csoportmentességi rendelet értelmében 25%-nál nagyobb állami tulajdonú 

vállalkozás nem minődül kkv-nak, a TOP keretében pedig csak többségi önkormányzati 

tulajdonú ipari parkok jöhetnek számításba. A beruházási adatok becsléséhez a 2007-2013-as 

időszak Közép-Dunántúli Régióba eső önkormányzati ipari parki és ipari területi fejlesztéseket 

vettük alapul, melyeket a KDOP-1.1.1/AB-11-2012 és a KDOP-1.1.1/A_2 jelű pályázat keretében 

támogattak. 18 db projekt átlagos beruházási értéke 363 millió Ft volt. A becslés keretében 50 

db projektet támogat az intézkedés Veszprém megyében 6390 millió Ft keretből 35%-os 

támogatás intenzitás mellett.  

Az 50 db projekt várható összköltsége mintegy 18,5 milliárd Ft. A beruházás jövedelemtermelő, 

ezért a bevételek egy része fedezni tudja a beruházási költségek egy részét is a működési 

költségek mellett. Ennek köszönhetően a központi állami támogatás megterül, mivel az FRR/K 

értéke pozitív, noha a negatív FNPV/C érték miatt a beruházás piaci alapon nem valósulna meg. 
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Az állami támogatás esetében a belső megtérülési ráta (FNPV/K) alacsonyabb, mint az irányadó 

5%-os diszkont ráta, ezért a beruházások hasznosságát csak a közgazdasági hasznok figyelembe 

vételét követően lehet megállapítani a közgazdasági haszon elemzés keretében. A beruházások 

összességében pénzügyileg fenntarthatóak, mert a kumulált pénzáram a vizsgált időszakra 

pozitív.   

    

Teljes beruházás (millió Ft) 18 553 

Nettó bevétel (millió Ft) 33 984 

Adók összesen (millió Ft) 6643 

Összes közforrás (millió Ft) 6353 

Összes magánforrás (millió Ft) 12 245 

FNPV (C) (millió Ft) -3287 

FRR (C) (%) 0,97% 

FNPV (K) (millió Ft) 282 

FRR (K) (%) 4,33% 

Kumulált bruttó pénzáram (millió Ft) 27 609 

 

5.2 Fenntartható turizmusfejlesztés (TOP 1.2) 

A TOP keretében a helyi jellegű turisztikai fejlesztések támogathatóak, amíg az országos és 

hálózatos turisztikai fejlesztések a GINOP 6-ik prioritásából támogathatóak. A 2014-2020-as 

programozási időszakban a szálláshelyfejlesztés nem támogatható és a TOP keretében nem 

lehetnek közvetlen kedvezményezettek a kkv-k. A turisztikai fejlesztések során minden esetben 

a helyi kulturális örökség megőrzésének és az arra épülő fenntartható és kreatív turisztikai 

szolgáltatások bővítését lehet elvégezni. A támogatási intenzitás a Közép-Dunántúli Régióban 

35%, mert a turizmus regionális beruházásnak minősül az 651/2014 Európai Bizottság 

csoportmentességi rendelete szerint.  

A Veszprém megyére rendelkezésre álló 4096 millió Ft-os keretből a 2007-2013-as KDOP 2-es 

prioritásban támogatott korábbi projektek alapján 67 projekt kerülhet támogatásra 2014-2020 

között 175 millió Ft-os átlagos projekt méret mellett. Az összes projekt teljes beruházási értéke 

mintegy 12 milliárd Ft lenne beleértve az önerőt is. A becslés során projektenként 2 fő új 

munkahellyel számoltunk átlagosan projektenként. A becsült működési bevételek és költségek 

alapján a beruházások állami támogatás nélkül nem térülnek meg mivel a nettó jelenérték 

negatív, a pénzügyi megtérülés pedig alatta marad a 4%-os diszkont rátának. Az állami 

támogatás megtérülése is alatta marad az elvárt 5%-os diszkont rátának, ami a projektekkel 

szembeni megnövekedett környezetvédelmi elvárásoknak köszönhetően megugró működési 

költségekre lehet visszavezetni. Összességében a projekt pénzügyileg fenntartható ugyan, de az 
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indokoltságát a közgazdasági haszonelemzésnek szükséges alátámasztania a kimutatható 

társadalmi és gazdasági hasznok számszerűsítésével.  

  

    

Teljes beruházás (millió Ft) 11 979 

Nettó bevétel (millió Ft) 17 675 

Adók összesen (millió Ft) 7872 

Összes közforrás (millió Ft) 9966 

Összes magánforrás (millió Ft) 1759 

FNPV (C) (millió Ft) -8213 

FRR (C) (%) -7,83% 

FNPV (K) (millió Ft) -6845 

FRR (K) (%) -7,45% 

Kumulált bruttó pénzáram (millió Ft) 9784 

 

5.3 A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés (TOP 1.3) 

A 2014-2020-as támogatási időszakban csak kevés esetben nyílik lehetőség a közút hálózat 

fejlesztésére, amennyiben az nem közvetlenül kapcsolódik a TEN-T hálózatokhoz. Erre egyik 

lehetőség a TOP 3.1 intézkedése, mely Veszprém megyének 2892 millió Ft-os keretet biztosít 

térségi jelentőségű utakat fejlesztésére. A becslés alapja a KDOP KDOP-4.2.1/A-11 és a KDOP-

4.2.1/A jelű pályázatok, melyek keretében a 2007-2013-as időszakban a térségi jelentőségi 

közúthálózat fejlesztését lehetett támogatni. A korábbi időszakban 26 db projekt került 

támogatásra átlagosan 135 millió Ft-os teljes költségvetéssel. Ez alapján a 2014-2020-as 

programozási időszakra rendelkezésre álló keret 22 db hasonló méretű projekt támogatására 

elegendő. A támogatási intenzitás itt vélhetően 100%-os lesz, amiből 85% az EU támogatás. Az 

csak a pályázatok megjelenése után lehet megállapítani, hogy a fent maradó 15%-ot a teljes 

költségalapú elszámolás miatt a központi költségvetés vagy a helyi kedvezményezett 

önerejének kell fedeznie, ezért ez esetben csak az EU támogatás megtérülését számítottuk ki az 

FNPV/K meghatározásakor.  

A becsléskor használt 22 projekt összköltsége valamelyest magasabb, mint a rendelkezésre álló 

keret, de ekkor keret túllépést még Brüsszel hajlandó az év végén megfinanszírozni, mivel az 

operatív programok túlvállalásait bizonyos mértékben fedezi. A beruházás eredményének 

fenntartásához EU forrás nem szükséges, de egyéb közforrás igen. Projektenként 20 millió Ft-os 

átlagos fenntartási költséggel számoltunk a költséghatékonysági vizsgálat teljes időtávjára, 

amely nem tartalmaz személyi jellegű juttatásokat, de tartalmazza a karbantartáshoz, javításhoz 
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és pótláshoz kapcsolódó költségeket.  A beruházás nem jövedelem termelő, így mind a teljes 

beruházás pénzügyi megtérülése mind a befektetett EU-támogatás megtérülése 

természetszerűleg negatív. A beruházás szükségességét a közgazdasági elemzésben kell tudni 

alátámasztani a várható társadalmi és gazdasági hasznok forintosításán keresztül. 

    

Teljes beruházás (millió Ft) 3150 

Nettó bevétel (millió Ft) 1758 

Adók összesen (millió Ft) 0 

Összes közforrás (millió Ft) 2515 

Összes magánforrás (millió Ft) 443 

FNPV (C) (millió Ft) -1734 

FRR (C) (%) -2,35% 

FNPV (K) (millió Ft) -1174 

FRR (K) (%) -2,24% 

Kumulált bruttó pénzáram (millió Ft) 1717 

 

5.4 Családbarát, munkába állást segítő intézmények (TOP 1.4) 

A TOP 1.4 intézkedése a foglalkoztatás segítését és az életminőség javítását tűzte ki célul 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. Az intézkedés 

keretében Veszprém megyére 3451 millió Ft fejlesztési keret jut a TOP-ból 2014-2020 között 

összesen. A támogatási intenzitás esetében 100%-ka számoltunk, ahol az EU-támogatás ebből 

85%-ot tesz ki. A teljes költség alapú elszámolás értelmében a 15% nemzeti önrész lehet 

központi költségvetési támogatás vagy a kedvezményezett önereje is, ezért csak az EU-

támogatás megtérülését határoztuk meg az FNPV/K és FRR/K értékek számításakor.  

Hasonló támogatásra a regionális operatív programokban nem volt példa, ezért a becslés 

alapjául a leginkább hasonló témájú TÁMOP 1.4 prioritás Veszprém megyére eső projektjeinek 

adatait vettük figyelembe. Ez alapján a rendelkezésre álló keret 111 projekt finanszírozására 

elegendő átlagosan 31 millió Ft-os projektméret mellett. Mivel a beruházás nem jövedelem 

termelő, ezért a fenntartási költségeket majd valamilyen nem EU-támogatáshoz kötött 

közforrásból szükséges fedezni. Az átlagos működési költségeket projektenként évi 7 millió Ft-ra 

becsültük, ami fedezi egy fő félállású foglalkozatását, illetve a felmerülő anyagköltségeket 

(irodaszerek) és a rezsiköltségeknek a projekt eredményeként létrejött szolgáltatásra eső 

részét. A beruházás pénzügyileg – a működési költségek helyi vagy központi forrásból történő 

finanszírozása mellett – fenntartható, de sem a teljes beruházás, sem az EU-támogatás nem 

terül meg közvetlenül a beruházásból. Ez nem akadálya az támogatások folyósításának, 
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amennyiben a közgazdasági elemzés megfelelő mértékű társadalmi vagy gazdasági hasznot 

mutat ki, mely forintban kifejezett értéke magasabb lesz a ráfordításoknál.  

  

    

Teljes beruházás 3444 

Nettó bevétel 8445 

Összes közforrás 2925 

Összes saját forrás 516 

FNPV (C) -1558 

FRR (C) -4,59% 

FNPV (K) -1123 

FRR (K) -3,02% 

Kumulált bruttó pénzáram 2205 

 

5.5 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés (TOP2.1) 

A TOP 2.1 intézkedése a lakosság és a kkv-k közvetett üzleti környezetéhez tartozó 

településfejlesztések támogatására nyílik lehetőség. Az intézkedés keretében Veszprém megye 

8353 millió Ft fejlesztési kerethez jut 2014-2020 között. A várható átlagos projektméret 

megbecsléséhez a KDOP 3.1.1 pályázat összes komponensét vettük figyelembe, mely összesen 

66 db hasonló témájú projektet jelent. Ennek alapján a becsült átlagos projekt méret 135 millió 

Ft, a rendelkezésre álló keret így 62 db projekt finanszírozására elegendő 100%-os támogatás 

intenzitás mellett. A tervezett 62 db projekt összköltsége egy kicsit magasabb a rendelkezésre 

álló keretnél ugyan, de a különbözetet lehet más intézkedések terhére pótolni, ahol a keret 

nem kerül felhasználásra, illetve az Európai Bizottság is finanszírozza a kismértékű túlvállalást az 

időszak végén, amennyiben az szükséges. Az FNPV/K és FRR/K esetében az EU-támogatás 

megtérülését vizsgáltuk. A működési bevételek egy része közfinanszírozásból, más része a 

felújított vagy épített ingatlanok kedvezményes bérbeadásából származhat. A beruházások nem 

minősülnek jövedelem termelőnek, a működési bevétel a közfinanszírozás nélkül nem elegendő 

a fenntartásra. A teljes projekt és az EU-támogatás pénzügyi megtérülése negatív, így a 

közgazdasági hasznoknak szükséges igazolni, hogy a projekt támogatottsága indokolt.  

Teljes beruházás (millió Ft) 8530 

Nettó bevétel (millió Ft) 10 589 

Összes közforrás (millió Ft) 7088 

Összes saját forrás (millió Ft) 1250 

FNPV (C) (millió Ft) -4338 

FRR (C) (%) -5,82% 

FNPV (K) (millió Ft) -3357 
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FRR (K) (%) -4,90% 

Kumulált bruttó pénzáram (millió Ft) 4515 

 

5.6 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP3.1) 

A TOP 3.1 intézkedése keretében önkormányzati tulajdonú belterületi utak támogatására 

Veszprém megye 4257 millió Ft fejlesztési kerethez jutott a 2014-2020-as programozási 

időszakban. A várható projektek becsléséhez a KDOP 2.1 önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak fejlesztésére irányuló projektjeinek adatait vettük figyelembe a 2007-2013-as költségvetési 

időszakból. Ennek alapján 2,1 milliárdos átlagos projektértékkel számolva 2 db projektre 

elegendő a rendelkezésre álló összeg, aminek az alacsony száma, a nem TEN-T utak 

fejlesztésére adott források elzárásának tényére vezethető vissza. A tervezet értelmében 2016-

ban egy és 2017-ben egy másik projekt valósulhat meg, így a költséghatékonysági vizsgálat 

időtávja 2042-ig tart. A forráskeret szűkössége miatt, a projektek költségvetése valamelyest 

meghaladja a rendelkezésre álló keretet, de a különbözet pótolható. 

A projektek nem minősülnek jövedelemtermelőnek, így a működési bevételnek a működtetésre 

fordított közforrások nyújtanak fedezetet. Ebből következően a fejlesztések pénzügy 

megtérülése nem biztosított a teljes beruházási összeget illetően, valamint az EU-támogatások 

esetében és enyhébb mértékben, de negatív a megtérülés és a pénzügyi nettó jelenérték 

egyaránt. A működésre fordított közforrások fedezik a projektek pénzügyi fenntarthatóságát, 

de a fejlesztések indokoltságát a társadalmi és gazdasági hasznok függvényében szükséges 

meghatározni, amire a közgazdasági elemzés ad választ.  

Teljes beruházás (millió Ft) 4637 

Nettó bevétel (millió Ft) 8095 

Összes közforrás (millió Ft) 3077 

Összes saját forrás (millió Ft) 593 

FNPV (C) (millió Ft) -3129 

FRR (C) (%) -8,67% 

FNPV (K) (millió Ft) -1912 

FRR (K) (%) -4,28% 

Kumulált bruttó pénzáram (millió Ft) 1216 

 

5.7 Önkormányzatok energiahatékonyságának növelése (TOP 3.2) 

A TOP 3.2 intézkedése az önkormányzatok és a tulajdonukban lévő intézmények épület 

állományának energiahatékonyságát, illetve a teljes energiafelhasználásból minél nagyobb 
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megújuló energia felhasználási arány elérését lehet támogatni. Veszprém megye részére 

rendelkezésre álló keret 2014-2020 között az intézkedés keretében 7110 millió Ft. A projektek 

várható méretének megbecslésekor a KEOP 4.1 prioritás Veszprém megyére eső projektjeit 

vettük figyelembe. Ennek alapján az átlagos projektméret 112 millió Ft, ami 63 projekt 

támogatására elegendő a rendelkezésre álló keret forrásösszege alapján. A támogatási 

intenzitás 100%, de a teljes költség alapú elszámolás miatt ebből csak 85%-ot fedez az EU a 

fennmaradó összeg vagy kedvezményezetti önerő, vagy központi költségvetési hozzájárulás 

lehet.  

A projektek működési költségei tartalmazzák a projektek eredményére eső anyagbeszerzés, 

pótlás és igénybe vett szolgáltatások (javítás, karbantartás) költségeit. A működési bevételeket 

a kedvezményezettek közfinanszírozásból fedezik és tartalmazzák emellett a rezsi költségeken 

történő relatív megtakarítás mértékét is. Mivel a beruházás nem jövedelemtermelő, ezért sem 

a teljes beruházási összeg, sem az EU-támogatás nem térül meg a befektetést követően, 

azonban a projektek környezetvédelmi indokoltsága aligha megkérdőjelezhető. A pontos 

hasznokat e tekintetben a közgazdasági elemzés mutatja ki, ami ha hasznokat megfelelő 

mértékűnek találja, akkor a projektek támogatása az enyhén negatív megtérülési mutatók 

ellenére indokolt lehet.   

Teljes beruházás (millió Ft) 7221 

Nettó bevétel (millió Ft) 10 674 

Összes közforrás (millió Ft) 5098 

Összes saját forrás (millió Ft) 186 

FNPV (C) (millió Ft) -3729 

FRR (C) (%) -6,35% 

FNPV (K) (millió Ft) -1806 

FRR (K) (%) -1,26% 

Kumulált bruttó pénzáram (millió Ft) 2662 

 

5.8 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP 4.1) 

A TOP 4.1 intézkedése keretében a helyi egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek 

megteremtésére nyílik lehetőség. Veszprém megye 1254 millió Ft fejlesztési kerettel 

rendelkezik a 2014-2020-as időszakra. A várható projektméretek becslése során a TÁMOP 6.1 

prioritás Veszprém megyei kedvezményezettjei által megvalósított projektek adatait vettük 

figyelembe a 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó tapasztalatokra alapozva. Az 

átlagos projekt méret így 16 millió Ft, a rendelkezésre álló keret pedig 78 db projekt 

finanszírozására elegendő. A támogatási intenzitás 100%, ebből az EU-támogatás 85%. A 

fennmaradó rész vagy központi költségvetési forrásból vagy a kedvezményezett önerejéből 
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adódó nemzeti finanszírozás az új 2014-2020-as programozási időszakra érvényes teljes költség 

alapú elszámolás miatt. 

A projektek működési költségei kisebb mértékben az értékesített egészségügyi 

szolgáltatásokból, nagyobb mértékben közforrásból történik. A projektek nem minősülnek 

jövedelemtermelőnek, így azok fenntartása csak közfinanszírozásból képzelhető el, mely jelen 

esetben saját forrásnak minősül a számítások szempontjából. A megtérülési vizsgálatok enyhén 

negatív értéket mutatnak a teljes beruházásra, és enyhe pozitív értéket az EU támogatásra 

vonatkozóan. Mivel egyik megtérülési ráta sem éri el az irányadó diszkont rátát (4% a teljes 

beruházás és 5% az EU-támogatás esetében), így a projektek támogatásának indokoltságát a 

közgazdasági elemzésnek kell kimutatnia a várható társadalmi és gazdasági hasznok 

forintosításával.  

Teljes beruházás (millió Ft) 7221 

Nettó bevétel (millió Ft) 11 698 

Összes közforrás (millió Ft) 5098 

Összes saját forrás (millió Ft) 186 

FNPV (C) (millió Ft) -2661 

FRR (C) (%) -2,71% 

FNPV (K) (millió Ft) -1016 

FRR (K) (%) 0,71% 

Kumulált bruttó pénzáram (millió Ft) 3685 

 

5.9 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP 4.2) 

A TOP 4.2 intézkedése keretében Veszprém megye 981 millió Ft-os fejlesztési kerettel 

rendelkezik 2014-2020 között a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére. A 

várható projektparaméterek megbecslésekor a TÁMOP 1.4 Szociális gazdaság, innovatív és helyi 

foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások című pályázatában a Veszprém megyei 

projektek adatai adták a számítási alapot. Ennek értelmében az átlagos projektméret 43 millió 

Ft, a rendelkezésre álló keret pedig szűken 23 db projekt finanszírozására elegendő. A projektek 

támogatási intenzitás 100%, melyből 85%-ot tesz ki az EU-támogatás, a fennmaradó rész pedig 

központi költségvetési hozzájárulás vagy kedvezményezett saját önereje lehet.   

A projektek nem jövedelem termelőek, a működési bevételek a kedvezményezett számára 

közfinanszírozási hozzájárulást jelentenek, melyek biztosítása esetében a projektek 

fenntarthatóak pénzügyileg, de sem a teljes beruházás sem az EU-támogatás pénzügyileg nem 

térül meg. Így a támogatás indokoltságát a közgazdasági elemzésnek szükséges kimutatnia a 

társadalmi és gazdasági hasznok becslésével.  
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Teljes beruházás (millió Ft) 1033 

Nettó bevétel (millió Ft) 7138 

Összes közforrás (millió Ft) 715 

Összes saját forrás (millió Ft) 27 

FNPV (C) (millió Ft) -305 

FRR (C) (%) -1,32% 

FNPV (K) (millió Ft) -74 

FRR (K) (%) 2,33% 

Kumulált bruttó pénzáram (millió Ft) 651 

 

5.10 Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.3) 

A TOP 4.3 intézkedés keretében a leromlott városi kerületek infrastrukturális rehabilitációjára 

nyílik lehetőség. Veszprém megye a 2014-2020-as programozási időszakban a 1310 millió Ft 

fejlesztési forrást biztosíthat összesen erre a célra. A várható projektméretek becslése során a 

KDOP-3.2. és a KDOP-3.2.1-2f „Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek 

rehabilitációja” pályázat projektjeinek adatait vettük figyelembe, ami összesen 21 db vizsgált 

projekten alapuló mintát jelent. Ennek eredményeként az átlagos projektméret 655 millió Ft, 

így két db jellemző projekt mérettel rendelkező fejlesztésre nyílik lehetőség az új 2014-2020-as 

programozási periódusban. A támogatási intenzitás 100%, amiből az EU forrás 85%, a 

fennmaradó 15%-os összeget pedig a központi költségvetés vagy a kedvezményezett önereje 

állja.  

A beruházás nem minősül jövedelemtermelőnek, így a projektek működési bevételei kis részben 

a fejlesztett infrastruktúrába épülő szolgáltatásokból (pl. üzlethelyiségek), illetve nagyobb 

mértékben közfinanszírozásból erednek. Utóbbiak a kedvezményezett saját erejének 

tekintendőek a számítások elvégzésekor. A beruházások közvetlenül munkahelyet nem 

eredményeznek. Mind a teljes beruházás mind az EU támogatás megtérülése enyhén negatív, 

így a társadalmi és gazdasági hasznoknak szükséges igazolniuk a fejlesztések szükségességét a 

közgazdasági haszon elemzés keretein belül.  

Teljes beruházás (millió Ft) 1390 

Nettó bevétel (millió Ft) 7005 

Összes közforrás (millió Ft) 946 

Összes saját forrás (millió Ft) 187 

FNPV (C) (millió Ft) -795 

FRR (C) (%) -5,36% 

FNPV (K) (millió Ft) -452 

FRR (K) (%) -2,84% 

Kumulált bruttó pénzáram (millió Ft) 569 
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5.11 Megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (TOP 5.1) 

A TOP 5.1 intézkedése keretében a megyei és helyi foglalkoztatási paktumok megkötésének 

támogatására van lehetőség. Az intézkedés a költség-haszonelemzés szempontjából sajátos, 

mivel nem történik klasszikus fizikai eszközökbe történő beruházás, hanem a támogatás 

lényegében bértámogatásként értelmezhető. A várható támogatási feltételekből következtetve 

egy foglalkoztatási paktum megkötése várható 16 millió Ft költséggel jár az intézményrendszer 

számára, így ez tekinthető az átlagos projektméretnek. A rendelkezésre álló keret így 234 

együttműködési szerződés megkötésére elegendő. A projekt működési költségei 2 fő 

foglalkoztatásával számolnak, illetve némi rezsi költséggel és irodaszerek költségeivel, amiket 1 

db projekt eredményének a várható fenntartási költségeire vetítettünk.  

A projektek nem minősülnek jövedelem termelőnek, így a működési bevételeket a 

kedvezményezettnek szükséges biztosítani majd. Mivel a projekt közvetlen eredménye nem a 

kedvezményezettnél, hanem a paktumot megkötő munkavállalónál és munkaadónál 

jelentkezik, így a projektek közvetlen pénzügy megtérülése mind a teljes beruházás, mind az 

EU-támogatás tekintetében jelentős negatív értéket mutat. A közgazdasági elemzés figyelembe 

veszi majd a közvetlen munkavállalói szám növekedését is, ami a projekt eredményeként, de 

pénzügyi vonatkozásban azon kívül jelentkezik. Amennyiben az ott kimutatott hasznok mérték 

megfelelő, a támogatás még lehet indokolt a projektek jellegéből adód negatív pénzügyi 

mutatók ellenére.    

Teljes beruházás (millió Ft) 3747 

Nettó bevétel (millió Ft) 6696 

Összes közforrás (millió Ft) 2705 

Összes saját forrás (millió Ft) 96 

FNPV (C) (millió Ft) -2876 

FRR (C) (%) -16,79% 

FNPV (K) (millió Ft) -2002 

FRR (K) (%) -14,71% 

Kumulált bruttó pénzáram (millió Ft) -487 

 

5.12  Társadalmi együttműködési programok (TOP 5.2) 

A TOP 5.2 intézkedése keretében a társadalmi együttműködést szolgáló helyi szintű komplex 

programok megvalósítására van lehetőség. Veszprém megye esetében 2014-2020 között erre a 

célra 488 millió Ft fejlesztési forrás jut. Mivel ezen intézkedés a megyei operatív program 
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korábbi tervezett intézkedéseit is figyelembe véve leginkább a fiatalok innovációs képességének 

javítását szolgálhatná, ezért a TÁMOP 2.3 pályázat Veszprém megyére eső adatait vettük alapul 

a projektek várható méretének becslése során. Az átlagos várható projekt méret ez alapján 7 

millió Ft (felfelé kerekítve), a fejlesztési keret pedig 70 db projekt támogatására elegendő.  

A projektek nem minősülnek jövedelem termelőnek és a közvetlen eredményeik egy része is a 

kedvezményezett könyvein kívül helyezkedik el pénzügyi szempontból, ezért a projekt 

eredmények fenntartását közfinanszírozásból szükséges biztosítani. A számítások 

szempontjából a működési bevételnek ez a közfinanszírozás az alapja. A projektek pénzügyi 

megterülése negatív mind a beruházás teljes költségét, mind az állami támogatást tekintve. A 

projektek támogatásának indokoltságát ezért a közgazdasági elemzésnek kell alátámasztania.   

Teljes beruházás (millió Ft) 493 

Nettó bevétel (millió Ft) 6514 

Összes közforrás (millió Ft) 354 

Összes saját forrás (millió Ft) 14 

FNPV (C) (millió Ft) -250 

FRR (C) (%) -5,78% 

FNPV (K) (millió Ft) -135 

FRR (K) (%) -2,78% 

Kumulált bruttó pénzáram (millió Ft) 152 

 

5.13 Helyi közösségi programok megvalósítása (TOP 5.3)  

A TOP 5.3 intézkedése keretében a helyi közösségi programok megvalósítása támogatható. 

Veszprém megye az intézkedés keretében 837 millió Ft fejlesztés kerettel rendelkezik, melynek 

85%-a az EU-támogatás, a többi 15% pedig központi költségvetési forrás vagy a 

kedvezményezett önereje lehet. A várható projektméretek becsléséhez a TÁMOP 2. prioritás 

hasonló projektjeinek Veszprém megyére eső adatai adják a becslési alapot. A rendelkezésre 

álló forrás így 84 db projekt finanszírozására elegendő 10 millió Ft-os átlagos projektméret 

mellett.  

A projektek nem minősülnek jövedelem termelő beruházásnak. A működési költségek fedezése 

kizárólag a kedvezményezettet terhelik, a bevételek forrása pedig várhatóan közfinanszírozás. 

Ennek eredményeként a projektek pénzügy megtérülése nem biztosított, mert mind a teljes 

beruházást illetően, mind az EU-támogatás viszonylatában közepesen magas mértékű negatív 

értéket vettek fel. A projekt indokoltságát a közgazdasági elemzésben bemutatott, 

számszerűsített társadalmi és gazdaság hasznoknak szükséges kimutatnia.  
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Teljes beruházás (millió Ft) 843 

Nettó bevétel (millió Ft) 6514 

Összes közforrás (millió Ft) 607 

Összes saját forrás (millió Ft) 26 

FNPV (C) (millió Ft) -544 

FRR (C) (%) -10,18% 

FNPV (K) (millió Ft) -348 

FRR (K) (%) -7,62% 

Kumulált bruttó pénzáram (millió Ft) 66 
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6. KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS 

6.1 Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése (TOP 1.1) 

A helyi gazdaságfejlesztési, vagy más néven üzleti infrastruktúra fejlesztésbe fektetett teljes 

beruházási összeg megterül, ami köszönhető egy részt a tevékenység jövedelem termelő 

voltának, másrészt a viszonylagosan alacsony támogatási intenzitásnak, ami a Közép-Dunántúli 

Régióban 35%. Emiatt a beruházást igazolásához nincs szükség külön a közgazdasági haszon 

elemzés elvégzésre, mert a befektetett állami tőke megtérül. A becslés során alkalmazott 

bérköltség a terület szaktudás igénye miatt valamelyest magasabb a többi projekt esetében. A 

becslések során pozitív környezeti hatásokat nem sikerült kimutatni, ehhez pontos adatokkal 

kellene rendelkezni arról, hogy az ipari parkok kívüli működés esetében az egyébként 

betelepülő kkv-k mekkora relatív károsanyag kibocsátás többletet érnek el. Ehelyett a 

közgazdasági elemzés csak a foglalkoztatási és növekedési hatásokat vette figyelembe. Ez 

alapján az egyes ipari parkok az összes hozzájuk betelepülő kkv-k árbevétele esetében összesen 

évi 8 millió Ft relatív árbevétel többletet tesz ahhoz képest mintha a betelepülő vállalkozások az 

ipari parkon kívül maradtak volna és legalább 4 fő foglalkoztatásához járulnak hozzá ipari 

parkonként közvetlenül. Ezek a konzervatív becslések is elegendőek az irányadó 5%-os diszkont 

rátát meghaladó közgazdasági belső megtérülési rátához (ERR), így a projektek 

támogathatósága nem csak pénzügyi, hanem társadalmi-gazdasági hasznosságuk miatt is 

indokolt.   

ENPV (millió Ft) 398 

ERR (%) 5,37% 

B/C ráta 1,14 

 

6.2 Fenntartható turizmusfejlesztés (TOP 1.2) 

A turizmus fejlesztés esetében a beruházások ugyan jövedelem termelőnek minősülnek, de a 

beruházások állami támogatási tartalma nem feltétlenül várható, hogy közvetlenül megtérül a 

pénzügyi elemzés alapján.  A társadalmi és gazdasági hasznok esetében a környezetvédelmi 

hasznokkal itt sem számoltunk, mert a turizmus egy alapvetően szennyező ágazat, és a 

kulturális örökvédelem környezeti fenntarthatósága amúgy is horizontális elvárás a projektekkel 

szemben. A becslés így annak ellenére csak a várható foglalkoztatási és növekedési hasznokra 

korlátozódik, hogy biztos lesznek olyan projektek melyek fokozottan fontosak a környezeti 

értékek megóvása érdekében is, így a tényleges közgazdasági hasznok valószínűleg valamelyest 
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magasabbak az alábbiakban becsülteknél. Csak a foglalkoztatási és a turisztikai szolgáltatások 

közvetlen növekedése miatt is jelentősen megtérülnek a beruházások társadalmi szempontból, 

mert a közgazdasági megtérülési ráta értéke (ERR) kifejezetten magasnak mondható, így a 

projektek támogatása minden bizonnyal igazolható.  

ENPV (millió Ft) 13878 

ERR (%) 19,57% 

B/C ráta 2,15 

 

6.3 A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés (TOP 1.3) 

A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közút fejlesztésben a becslés során a minimális 

közgazdasági hasznok megbecslése volt a cél a projektek támogatásának igazolhatóságához. 

Ugyan a fejlesztések közvetve foglalkoztatási hatással is rendelkeznek, az elemzés módszertana 

sajnos kizárja, hogy a közvetlen hatásokon kívül egyebeket is figyelembe vegyünk, mivel így egy 

másik projekt által elért eredmény kerülhetne elszámolásra a jelen projektek esetében is. Ezért 

a becslés során a foglalkoztatási hatásoktól eltekintettünk, ami miatt a valós közgazdasági 

megtérülés vélhetően az alábbiakban tárgyaltaknál magasabb. A működtetés finanszírozása 

közpénzből történik, aminek rendelkezésre állósága a többi intézkedéssel összevetve viszonylag 

kockázatosabb hosszútávon, így csak 90%-os biztonsággal állítottuk, hogy a tervezett működési 

bevételek befolynak a működtetésre. A legtöbb könnyen kimutatható hasznot így a károsanyag 

kibocsátás csökkentésnek kellene biztosítani azzal, hogy az elérési idők csökkenésével 

összességében a megyében csökkenti az éves károsanyag kibocsátást, mert a járművek 

összességében rövidebb úton, kevesebb dugóban közlekednek. Enyhébb mértékben növekedési 

hatást is figyelembe vettük a végeredmény számításakor meghatározásakor.    

ENPV (millió Ft) 84,84 

ERR (%) 5,48% 

B/C ráta 0,82 

 

6.4 Családbarát, munkába állást segítő intézmények (TOP 1.4) 

A munkába állást segítő intézményi fejlesztések esetében a közgazdasági hasznok figyelembe 

vételekor mérhető környezetvédelmi pozitív hatást nem tudtunk kimutatni, így hasznokat a 
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foglalkoztatási hatás és a növekedési hatás adja, utóbbi kisebb mértékben. A logikai kapcsolat, 

hogy a foglalkoztatási szolgáltatásokkal több ember tud elhelyezkedni akár félállásban és emiatt 

értéket termelnek és adót fizetnek, azaz hozzájárulnak a növekedéshez is. A becslés során a 

társadalmi megtérüléshez szükséges minimálisan biztosítandó hasznokat vettük figyelembe, 

mely projektenként egy félállású alkalmazott hosszabb távú foglalkoztatásával és projektenként 

átlagosan évi 1 millió Ft növekedési hatással számolva. Ennél vélhetőn a tényleges 

foglalkoztatási hatás átlagosan jóval magasabb lesz, így a projektek támogatás társadalmi 

szempontból indokolt.  

ENPV (millió Ft) 3,82 

ERR (%) 5.02% 

B/C ráta 1,03 

 

6.5 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés (TOP2.1) 

A gazdaságélénkítő és népesség megtartó település fejlesztés esetében a becsült hatások 

egyaránt érintik a környezeti, foglalkoztatási és növekedési hatásokat is. A várható mutatókat 

ez esetben a korábbi időszakban megvalósított projekt indikátorainak arányosításával becsültük 

meg. A károsanyag kibocsátás mértékének átlagos csökkenése az energiahatékonyabbá és 

modernebbé tett épületek miatt átlagosan 10 tonna/évre tehető projektenként. A működtetés 

pénzügyi környezete stabilnak mondható, így várhatóan a működési bevételek 98%-a 

rendelkezésre fog állni a legrosszabb forgatókönyv esetében is. A projektek átlagosan 2 fő 

munkahelyet teremtenek, a növekedési hatás pedig projektenként minimálisan 1 millió Ft-ra 

tehető az új infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások kedvezőbb helyzetbe hozása miatt. Ez 

tapasztalati úton megbecsült közgazdasági hasznok alapján a projektek támogatása társadalmi-

gazdasági szempontból indokolt, sőt még a tapasztalati úton becsült értékeknél jóval 

alacsonyabb eredmények esetében is hasznosak maradnak a projektek.  

ENPV (millió Ft) 4955,69 

ERR (%) 12,60% 

B/C ráta 1,31 
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6.6 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP3.1) 

A fenntartható közlekedés fejlesztés esetében a korábbi projektek tapasztalataiból kiindulva a 

károsanyag kibocsátás csökkentése tekintetében, a foglalkoztatás bővítése tekintetében, illetve 

növekedés hatást illetően is kimutatható pozitív hatás, azonban ezek megbecslése némelyest 

korlátokba ütközik. Ezen intézkedés egyrészt tartalmaz olyan pl. elektromobilitáshoz 

kapcsolódó projekteket is melyek paramétereit előkép hiányában nem lehet megbecsülni, 

másrészt a közvetlen projekt hasznok egy része is – közút fejlesztési fókusza miatt – nem a 

kedvezményezettnél jelentkezik közvetlenül. Ennek ellenére a finanszírozási környezet 

kifejezetten stabil, a projekteredmények működtetéséhez szükséges források minden bizonnyal 

teljes egészében rendelkezésre állnak. A projektek – mivel a városiasabb térségek fejlesztéséről 

van szó - erős foglalkoztatási és növekedési hatással bírnak, emellett ez a projekt az, amelyik 

szintén képes jelentős mértékben hozzájárulni a TOP ÜHG indikátorának teljesítéséhez a térségi 

útfejlesztések mellett. Mivel a korábbi projektekben előállt hatások magabiztosan meghaladják 

a beruházás pénzben kifejezett költségét, így a projektek támogatása indokolt.   

ENPV (millió Ft) 648,63 

ERR (%) 7,88% 

B/C ráta 0,94 

 

6.7 Önkormányzatok energiahatékonyságának növelése (TOP 3.2) 

Az önkormányzatok és az általuk üzemeltett intézmények energiahatékonysági és megújuló 

energia felhasználási arány növelést célzó projektjei esetében közvetlen foglalkoztatási hatást 

nem sikerült kimutatni. A várható közgazdasági hasznok így a környezeti és növekedési hatások 

összegzéséből tevődnek össze. Az előbbi természeten a domináns tényező, mivel egyrészt 

csökken az épületek energia felhasználása összességében is, másrészt a növekvő megújuló 

energiaarány még emellett tovább is tehermentesíti a környezetet. A növekedési hatás inkább 

csak az első időszakban jelentkezik és a támogatási időszak közepétől is csak szinten marad, 

mivel megnövekszik a kereslet a vonatkozó technológiák iránt, de ezt a keresletet a kezdeti 

kínálat bővítés a későbbiekben már el tudja látni. Így a korábbi tapasztalatokból becsült adatok 

alapján a jelentős károsanyag kibocsátás képes fedezni a közgazdasági hasznokat, így a projekt 

támogatható.   
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ENPV (millió Ft) 431.82 

ERR (%) 5.90% 

B/C ráta 1.08 

 

6.8 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP 4.1) 

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése nem jövedelem termelő beruházás, így 

a közgazdasági hasznoknak kell igazolniuk a projektek szükségességét. A hasznok becslése 

esetében sem környezeti sem növekedési hatást nem sikerült kimutatni. Azonban a korábbi 

hasonló projektek elemzése alapján a foglalkoztatási hatások – nem tekintve a közvetlen 

eredményként nehezen forintosítható népegészségügyi pozitív hatásokat sem – is elegendőek a 

közgazdaság indokoltság igazolásához. Az elemzés eredményeként, amennyiben minden tízedik 

projekt egy közvetlen munkahelyet hoz létre tartósan, akkor a projekt közgazdasági 

megterülése már kifejezetten magas értéket mutat.  

ENPV (millió Ft) 2330,23 

ERR (%) 10,01% 

B/C ráta 1,25 

 

6.9 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP 4.2) 

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése nem jövedelem termelő beruházás, 

a becslés során pedig közvetlenül forintosítható növekedési vagy környezeti hatást nem sikerült 

kimutatni. Ezzel szemben a foglalkoztatási hatás a korábbi hasonló projektek eredményeivel 

összevetve pozitív képet mutat. 120 ezer Ft-os nettó bérrel számolva, amennyiben a projektek 

darabonként 1 fő foglalkoztatását tudják biztosítani, akkor is közgazdasági szempontból 

hasznosak a projektek és támogatásuk indokolt. Még akkor is hasznosnak minősülnek a 

projektek, ha ezt az eredményt csak minden második projektnek sikerül teljesítenie, így 

várhatóan a konkrét projekttervezési szakaszban sem merül fel, hogy a projektek hasznosságát 

ne lehetne világos és alátámasztható módon igazolni.  
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ENPV (millió Ft) 424,66 

ERR (%) 11,51% 

B/C ráta 1,42 

 

6.10 Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.3) 

A leromlott város területek rehabilitáció egy viszonylag kisebb költségvetésű intézkedése. A 

várható hasznok becslése során a korábbi hasonló projektek tapasztalatai alapulva viszonylag 

magas környezetvédelmi hatás becsülhető meg, egyrészt a még működő, de rossz állapotú 

épületek felújítása, másrészt pedig a már nem használt területek rehabilitációja miatt. A két 

finanszírozható projekt várható 2-2 fő közvetlen foglalkoztatásához járul hozzá a tapasztalatok 

alapján, illetve kismértékű növekedési hatást is sikerült kimutatni. Így összességében a becsült 

hatások meghaladják az irányadó 5%-os diszkont rátát és mivel viszonylag alacsony a kockázata, 

hogy a becsült hasznokat nem sikerül hozniuk a projekteknek, a támogatás így közgazdasági 

szempontból indokolható.  

ENPV (millió Ft) 32.62 

ERR (%) 5.60% 

B/C ráta 0.88 

 

6.11 Megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (TOP 5.1) 

A helyi foglalkoztatási paktumok esetében egy kicsit nehezen értelmezhető a projekt, mert a 

költségek jelentős része lényegében bértámogatásként működik. A közvetlen foglalkoztatási 

hatás viszont könnyen kimutatható. A becslés során azt feltételeztük, hogy a paktumot 

megkötők legalább fele 15 évig alkalmazásban marad, így a költséghatékonysági vizsgálat teljes 

időtávjában figyelembe vehető a foglalkoztatási hatás. Ez a becsült szám akkor is biztosítja 

bőségesen a projekt indokoltságához szükséges közgazdasági megtérülési ráta meglétét, 

amennyiben sem környezetvédelmi, sem közvetlenül kimutatható növekedési hatása sincs a 

projekteknek. Még akkor is hasznosak a projektek, ha a legnegatívabb forgatókönyv esetében 

csak minden negyedik paktum munkavállalója marad hosszútávon is a foglalkoztatójánál. Így 

összességében a közvetlen foglalkoztatási hatás miatt a projektek támogathatósága társadalmi 

szempontból indokoltnak nevezhető.  
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ENPV (millió Ft) 1884.33 

ERR (%) 11.86% 

B/C ráta 1.22 

 

6.12  Társadalmi együttműködési programok (TOP 5.2) 

A társadalmi együttműködési programok beruházási szerkezete sem kifejezett a 

költséghatékonyság elemzésekben megszokott módszertani elemeket alkalmazza. A projektek 

esetében közvetlen környezeti és növekedési hatást nem sikerült kimutatni, de a finanszírozási 

környezet stabilnak tekinthető, így a működési bevételek nagy valószínűséggel rendelkezésre 

állnak. Amennyiben a projektek csak 1 fő félállású személy hosszabb távú foglalkoztatásához 

járulnak hozzá, úgy a tapasztalatok alapján a projektek közgazdasági hasznossága bőségesen 

igazolható. Akkor is támogathatóak lennének a projektek közvetlen társadalmi hasznuk miatt, 

amennyiben csak minden negyedik projekt lenne képes ezt a célt biztosítani, de a tapasztalati 

adatok ezzel ellentétesek. Ezért a projektek társadalmi indokoltsága könnyen igazolható, és a 

projektek támogathatóak.  

ENPV (millió Ft) 485.29 

ERR (%) 20.16% 

B/C ráta 1.24 

 

6.13 Helyi közösségi programok megvalósítás (TOP 5.3)  

A helyi közösségi programok esetében is szükséges volt valamelyest a szokványos költséghaszon 

elemzési módszertantól eltérni. A korábbi hasonló projektek eredményei alapján, a 

foglalkoztatási hatás jelentős, de a finanszírozási környezet valamelyest bizonytalanabb, mint a 

korábbi hasonló intézkedések esetében. Ennek értelmében itt a projekteknek – a korábbi 

hasonló projektek eredményei alapján egyébként reális – foglalkoztatási hatást biztosítania kell 

a társadalmi hasznosság igazolásához. Közvetlen pozitív környezeti vagy növekedési hatás ez 

esetben sem sikerült kimutatni, így egyedül a foglalkoztatás számoknak kell hoznia az 

eredményt. Amennyiben minden egyes projekt legalább egy félállású munkahely létrehozását 

segíti elő közvetlenül, úgy a projektek közgazdasági hasznossága igazolhatóvá válik és a 

támogatás folyósítása indokolható.  
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ENPV (millió Ft) 47.07 

ERR (%) 6.00% 

B/C ráta 1.08 

 

7. KOCKÁZATELEMZÉS 

7.1 Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése (TOP 1.1) 

A helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztés esetében a beruházás érzékenységét a működési 

bevételek viszonylatában határoztuk meg. A korábbi hasonló témájú projektek elemzése során 

viszonyítási alapnak tekintett eredményeket számba véve a beruházás a várható működési 

költségek tekintetében érzékenynek minősül, így a bevételek viszonylag kismértékű elmaradása 

esetén is veszélybe kerülhetnek. A kockázat jelenlétének oka, hogy Magyarországon túlkínálat 

van ipari parkokból, így nem mindegyik már működő ipari parkot könnyű feltölteni a betelepülő 

vállalkozásokkal.  

A kvalitatív és valószínűségi elemzés során a természeti károk előfordulási esélye a 

legmagasabb, mert itt nem csak a kedvezményezettnek, hanem a betelepülő vállalkozásoknak is 

környezetbarát módon kell gazdálkodnia. Az okozott kár mértékét illetően, amennyiben a 

káresemény bekövetkezik az elmaradt foglalkoztatási hatás nevezhető meg, de szorosan követi 

azt gazdasági növekedésre és a beszerzett eszközökben bekövetkező esetleges káresemények. 

Összességében a kockázatok mértéke és előfordulási valószínűsége kezelhető, a legnagyobb 

kihívást az önkormányzatok számára a piaci befektetői igényeknek való megfelelés jelenti.  

Kockázat  Valószínűsége Mértéke 

Természeti kár 0,6 0,3 

Épített vagy megművelt környezetben tett kár 0,1 0,4 

Személyi jellegű kár 0,1 0,2 

Eszközökben, berendezésekben tett kár 0,4 0,6 

Elmaradt hatás a gazdasági növekedésre 0,3 0,5 

Elmaradt hatás a foglalkoztatás bővítésére 0,4 0,7 
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7.2 Fenntartható turizmusfejlesztés (TOP 1.2) 

A beruházás érzékenységi a működési bevételek alakulására közepesnek mondható, a bevételek 

10-15%-os elmaradása esetén még lehet társadalmi és gazdasági szempontból hasznos a 

fejlesztés. A fenntartható turizmus esetében a szigorú környezetvédelmi szabályok, illetve az 

ágazat alapvetően szennyező jellege miatt a természeti kár előfordulási valószínűsége a 

legnagyobb és a potenciálisan elszenvedett káresemény mértéke is. Közepesnek nevezhető a 

személy kár előfordulási esélye és mértéke, mert a szolgáltatást sok ember veszi igénybe, illetve 

a turisták biztonságát nem minden esetben lehet teljes körűen garantálni. Összességében a 

kockázatok mértéke kezelhető, bár a környezeti fenntarthatóság biztosítása egy nagyon 

jelentős kihívás a megvalósuló projektek előtt.  

Kockázat  Valószínűsége Mértéke 

Természeti kár 0,7 0,8 

Épített vagy megművelt környezetben tett kár 0,3 0,4 

Személyi jellegű kár 0,4 0,5 

Eszközökben, berendezésekben tett kár 0,1 0,1 

Elmaradt hatás a gazdasági növekedésre 0,2 0,2 

Elmaradt hatás a foglalkoztatás bővítésére 0,2 0,2 

 

7.3 A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés (TOP 1.3) 

A beruházási adatok becslésénél eleve cél volt, hogy a közgazdasági hasznossághoz szükséges 

mutatószámokat legalább minimális mértékben hozza a projekt, így a beruházás a becsült 

működési költségek tekintetében érzékenynek nevezhető, mert már kismértékű csökkenés is 

veszélyezteti a projektek hasznosságát és pénzügyi fenntarthatóságát is. Egyéb kockázatok 

tekintetében egyik tényező sem jelent kiemelt kockázatot, ami a projektmegvalósítást 

veszélyeztetné.  A legerősebb kockázat az épített vagy megművelt környezetben esett károkat 

illetően jelentkezik, amibe beletartozik az építkezés zajszennyezése, az építkezéshez vezető 

utak megrongálódása, a környező épületekben vagy közművekben esett esetleges károkat, 

illetve a régészeti feltárás esetében a kulturális emlékekben esett károkat.   

Kockázat  Valószínűsége Mértéke 

Természeti kár 0,3 0,3 

Épített vagy megművelt környezetben tett kár 0,4 0,2 

Személyi jellegű kár 0,3 0,3 

Eszközökben, berendezésekben tett kár 0,3 0,1 

Elmaradt hatás a gazdasági növekedésre 0,3 0,2 

Elmaradt hatás a foglalkoztatás bővítésére 0,2 0,3 
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7.4 Családbarát, munkába állást segítő intézmények (TOP 1.4) 

A munkába állást segítő intézmények esetében a projekthasznok becslésekor a közgazdasági 

hasznossághoz szükséges minimális mutatószámokat becsültük meg, így a beruházás a 

működési költségek alakulására fokozottan érzékeny. Ezt ellensúlyozza a finanszírozási 

környezet viszonylagos stabilitása. Az egyéb kockázatok tekintetében csak az elmaradt 

foglalkoztatási hatás bekövetkeztének valószínűsége közepe mértékű, de az így okozott 

potenciális kár sem nevezhető kritikusnak. Összességében, amennyiben a működési költségeket 

sikerül biztosítani, a projektek nem tekinthetőek különösebben kockázatosnak.  

Kockázat  Valószínűsége Mértéke 

Természeti kár 0,1 0,1 

Épített vagy megművelt környezetben tett kár 0,1 0,1 

Személyi jellegű kár 0,2 0,2 

Eszközökben, berendezésekben tett kár 0,3 0,1 

Elmaradt hatás a gazdasági növekedésre 0,3 0,2 

Elmaradt hatás a foglalkoztatás bővítésére 0,4 0,3 

 

7.5 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés (TOP2.1) 

A településfejlesztést illetően a várható környezeti hasznok mértéke magas, így a beruházás 

még a tervezetnél jóval alacsonyabb működési bevételek esetén is képes biztosítani az 

elvárható társadalmi és gazdasági hasznokat, így e szempontból a beruházás nem nevezhető 

érzékenynek. A kockázatok tekintetében közepesen veszélyes az előfordulási mértéke az épített 

környezetben tett kárnak (zajszennyezés, környező infrastruktúra megrongálódása az építkezés 

során, régészeti emlékekben keletkező kár stb.), de várható mértéke a káresemény 

bekövetkezte esetében is alacsonynak nevezhető. Minden egyéb tekintetben a kockázatok 

alacsony szinten maradnak, így összességében a beruházások a tapasztalati adatokon nyugvó 

becslések alapján alacsony kockázatúnak nevezhetőek.   

Kockázat  Valószínűsége Mértéke 

Természeti kár 0,3 0,3 

Épített vagy megművelt környezetben tett kár 0,4 0,2 

Személyi jellegű kár 0,3 0,3 

Eszközökben, berendezésekben tett kár 0,3 0,1 

Elmaradt hatás a gazdasági növekedésre 0,3 0,2 

Elmaradt hatás a foglalkoztatás bővítésére 0,2 0,3 
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7.6 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP3.1) 

A fenntartható közlekedés esetében az működési költségekre vetített beruházási érzékenység 

közepesnek mondható, a korábbi adatok alapján becsült hasznok közepes mértékű elmaradása 

esetében is társadalmi és gazdasági szempontból kielégítően hasznosak lehetnek a projektek a 

támogathatóság igazolásához. A legnagyobb veszélyt az elmaradt pozitív környezeti hatások 

jelenthetik mind az előfordulás valószínűségét mind annak mértékét tekintve. Ugyan alacsony 

mértékű a kárveszély mértéke, de előfordulási szempontból még figyelembe szükséges venni az 

beszerzett eszközökben keletkező károkat, mivel itt közlekedési eszközök beszerzésére is sor 

kerül, ahol a meghibásodás és balesetveszély viszonylag magas. Összességében a károk mértéke 

és előfordulási valószínűsége kezelhető, de rendkívüli kihívást jelent a pozitív környezetvédelmi 

hatások elérése.    

Kockázat  Valószínűsége Mértéke 

Természeti kár 0,5 0,7 

Épített vagy megművelt környezetben tett kár 0,3 0,2 

Személyi jellegű kár 0,4 0,3 

Eszközökben, berendezésekben tett kár 0,5 0,1 

Elmaradt hatás a gazdasági növekedésre 0,4 0,3 

Elmaradt hatás a foglalkoztatás bővítésére 0,2 0,3 

 

7.7 Önkormányzatok energiahatékonyságának növelése (TOP 3.2) 

A fenntartható települési közlekedés fejlesztés esetében a tervezett beruházások csak 

kismértékű csökkenést tudnak elviselni a működési bevételekben úgy, hogy a kitűzött gazdasági 

és társadalmi hasznokat a projektek még biztosítani tudják. Jelentősebb kockázat csak a 

beszerzett eszközökben keletkezett károk esetében mutatható ki, de mind az előfordulás 

mértéke, mind a potenciálisan okozott kár bőven az elfogadható és kezelhető szint alatt marad. 

A kockázatok számba vételét követően kijelenthető, hogy a projektek megvalósítását nem 

veszélyeztetik különösebben lehetséges káresemények.   
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Kockázat  Valószínűsége Mértéke 

Természeti kár 0,1 0,1 

Épített vagy megművelt környezetben tett kár 0,3 0,2 

Személyi jellegű kár 0,2 0,3 

Eszközökben, berendezésekben tett kár 0,4 0,1 

Elmaradt hatás a gazdasági növekedésre 0,1 0,1 

Elmaradt hatás a foglalkoztatás bővítésére 0,1 0,1 

 

7.8 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP 4.1) 

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztéseit illetően a működési költségekre 

viszonylag kevésbé érzékeny a projekt a kimutatott jelentős társadalmi haszon miatt.  A 

működési bevételek közepes mértékű elmaradása esetében is a projektek támogathatóságához 

igazolható mértékű közgazdasági haszon járul. A kockázatok tekintetében az emberi 

egészségben illetve a beszerzett, esetenként meglehetősen érzékeny és nagy értékű 

eszközökben esett kár előfordulási valószínűsége a legmagasabb. Az bekövetkezett károk 

potenciális mértéke viszont minden esetben a kezelhető és megelőzhető szinten marad, így a 

projektek megvalósítását jelentős veszély nem fenyegeti a historikus adatok alapján.   

Kockázat  Valószínűsége Mértéke 

Természeti kár 0,1 0,1 

Épített vagy megművelt környezetben tett kár 0,3 0,2 

Személyi jellegű kár 0,4 0,3 

Eszközökben, berendezésekben tett kár 0,5 0,1 

Elmaradt hatás a gazdasági növekedésre 0,2 0,3 

Elmaradt hatás a foglalkoztatás bővítésére 0,2 0,3 

 

7.9 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP 4.2) 

A szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztését illetően viszonylag magas társadalmi 

és gazdasági hasznokat mutatott ki a közgazdasági elemzés, így a működési bevételek közepes 

mértékű megcsappanása esetében is a projekt indokoltságát alátámasztó közgazdasági hasznok 

igazolhatóak. Egyéb tekintetben viszonylag alacsony előfordulású valószínűségű és mértékű 

károk jelentkezése várható. Így összességében a támogatni kívánt projektek megvalósítása 

alacsony kockázatúnak tekinthető.  
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Kockázat  Valószínűsége Mértéke 

Természeti kár 0,1 0,1 

Épített vagy megművelt környezetben tett kár 0,1 0,1 

Személyi jellegű kár 0,2 0,2 

Eszközökben, berendezésekben tett kár 0,3 0,1 

Elmaradt hatás a gazdasági növekedésre 0,1 0,1 

Elmaradt hatás a foglalkoztatás bővítésére 0,2 0,3 

 

7.10 Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.3) 

A leromlott városi területek rehabilitációja esetében a becsült közgazdaság hasznok 

elégségesek ugyan, de a működési bevételek kismértékű csökkenése már veszélyezteti a projekt 

hasznok megvalósulását, így a projektek e szempontból a korábbi tapasztalatok alapján 

érzékenynek tekinthetőek. Egyéb vonatkozásban a károk előfordulási valószínűség alacsony, a 

várható kér mértéke a káresemény bekövetkeztét követően pedig az esetek többségében 

lényegében elhanyagolható. Ezért összességében a működési bevételek biztosítása esetén más 

jelentős kockázat nem fenyegeti sem a projektek megvalósulását, sem az elérni kívánt 

közgazdasági hasznok teljesülését.  

Kockázat  Valószínűsége Mértéke 

Természeti kár 0,1 0,1 

Épített vagy megművelt környezetben tett kár 0,1 0,1 

Személyi jellegű kár 0,2 0,2 

Eszközökben, berendezésekben tett kár 0,3 0,1 

Elmaradt hatás a gazdasági növekedésre 0,3 0,2 

Elmaradt hatás a foglalkoztatás bővítésére 0,2 0,3 

7.11 Megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (TOP 5.1) 

A foglalkoztatási paktumok nem hagyományos értelemben vett beruházások. A fejlesztések 

előzetes elemzése során jelentős mértékű hasznokat sikerült kimutatni, így az intézkedés a 

működési költségek esetében kevésbé érzékeny. A feltárt kockázatok esetében az elvárt 

hosszútávú foglalkoztatási hatás elmaradásának veszélye a legmagasabb, de mivel a 

tervezettnél alacsonyabb arányú fennmaradó munkahelyek esetében is hozhatóak a megkívánt 

társadalmi hasznok, így a káresemény előfordulása esetén bekövetkező kár mértéke viszont 

már várhatóan kevésbé jelentős. A többi kockázat bőven kezelhető, a foglalkoztatási hatás 

pedig ugyan egy kihívás, de figyelembe véve a korábbi hasonló fejlesztéseket a fejlesztések 

sikeres megvalósulását komolyabb kockázat nem fenyegeti.  
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Kockázat  Valószínűsége Mértéke 

Természeti kár 0,1 0,1 

Épített vagy megművelt környezetben tett kár 0,1 0,1 

Személyi jellegű kár 0,2 0,2 

Eszközökben, berendezésekben tett kár 0,3 0,1 

Elmaradt hatás a gazdasági növekedésre 0,1 0,1 

Elmaradt hatás a foglalkoztatás bővítésére 0,5 0,4 

 

7.12 Társadalmi együttműködési programok (TOP 5.2) 

A megyei és helyi társadalmi együttműködést szolgáló komplex programok esetében 

kifejezetten magas közgazdasági hasznokat sikerült kimutatni, így még a működési költségek 

jelentősebb visszaesése esetén sem különösebben nehéz az elvárt mutatókat biztosítani, ezért 

a működési költségekre nem kifejezetten érzékenyek a vizsgált projektek. Egyéb tekintetben a 

kockázatok előfordulási valószínűsége alacsony, a várható potenciális károk mértéke pedig a 

legtöbb esetben elhanyagolható. Összességében a projektek nem tekinthetőek kockázatosnak, 

így a kitűzött célokat várhatóan sikerül megvalósítani.    

Kockázat  Valószínűsége Mértéke 

Természeti kár 0,1 0,1 

Épített vagy megművelt környezetben tett kár 0,1 0,1 

Személyi jellegű kár 0,2 0,2 

Eszközökben, berendezésekben tett kár 0,3 0,1 

Elmaradt hatás a gazdasági növekedésre 0,1 0,1 

Elmaradt hatás a foglalkoztatás bővítésére 0,2 0,3 

 

7.13 Helyi közösségi programok megvalósítás (TOP 5.3)  

A helyi közösségi programok esetében a vizsgált korábbi hasonló projektek alapján a működési 

költségekre a projektek várhatóan enyhén érzékenyek lesznek, így ugyan a működési 

bevételekben jelentkező kisebb hiány esetén még hozhatóak az elvárt hasznok, de jelentősebb 

bevétel kiesés már komolyabb kockázatot jelent. A többi kockázat előfordulási esélye minden 

esetben alacsony vagy elhanyagolható mértékű, az okozott kár mértéke pedig szintén kezelhető 

szinten marad. Egyedül a foglalkoztatási hatás esetében várható enyhén jelentősebb kockázat, 

mivel ez sok egyéb külső tényezőtől is függ. Összességében a projektek megvalósítását komoly 

veszély nem fenyegeti, így az elvárt hasznok minden bizonnyal hozhatóak.  
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Kockázat  Valószínűsége Mértéke 

Természeti kár 0,1 0,1 

Épített vagy megművelt környezetben tett kár 0,1 0,1 

Személyi jellegű kár 0,2 0,2 

Eszközökben, berendezésekben tett kár 0,3 0,1 

Elmaradt hatás a gazdasági növekedésre 0,1 0,1 

Elmaradt hatás a foglalkoztatás bővítésére 0,3 0,3 
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- 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési 

források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával 

összefüggő aktuális feladatokról 

- 1625/2013. (IX. 5.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti időszakra érvényes regionális 

támogatási térképről, a Közép-magyarországi régió támogathatóságáról és a 2007–2013 

között hatályos regionális támogatási térkép meghosszabbításáról 

Közösségi szabályok 

- A Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) az Európai Közösséget 

létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) 

támogatásokra való alkalmazásáról 

- Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati 

Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
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Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 

1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

- A Bizottság 1407/2013/EU rendelete a csekély összegű (de minimis) támogatásra 

vonatkozó részletes szabályokról 

- A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 

nyilvánításáról 
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9. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

CBA Költség-haszon elemzés (cost-benefit analysis) 

ENPV Economic Net Present Value 

ERR Economic Rate of Return 

FNPV (C) Financial Net Present Value of the Investment 

FNPV (K) Financial Net Present Value on National 

Capital 

FRR (C) Financial Rate of Return of the Investment 

FRR (K) Financial Rate of Return on National Capital 

GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program 

OP Operatív Program 

TOP Terület – és Településfejlesztési Operatív 

Program 

 

 

 


