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AVOP Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 
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Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
CBA Cost-benefit analysis - költség-haszonelemzés 
CBC Cross-border Co-operation – Határon 
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támogatása 
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Monetáris Rendszer keretében 1979-ben 
létrehozott közös (ún. kosár-) valuta 

EDIS Extended Decenteralised Implementation 
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EGT Európai Gazdasági Térség 
EIB European Investment Bank – Európai 
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az európai környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszer 
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EMIR Egységes Monitoring Informatikai Rendszer 
EMOGA – EAGGF Európai Mezőgazdasági Orientációs és 
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ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete 
EQUAL Közösségi Kezdeményezés, melynek célja 

olyan innovatív megközelítések és módszerek 
kidolgozása és elterjesztése, amelyek 
hozzájárulnak a munkaerőpiachoz 
kapcsolódó diszkrimináció és 
egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. 

ERFA – ERDF Európai Regionális Fejlesztési Alap  
ERM Exchange Rate Mechanism –árfolyam-

mechanizmus 
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Alap 
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Gt. Gazdasági társaság 
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Accession – a csatlakozás előtti strukturális 
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KAC Környezetvédelmi (alap) célelőirányzat 
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KAP Közös Agrárpolitika 
Kbt. Közbeszerzési törvény 
KEHI Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
KEOP Környezet és Energia Operatív Program 
KH Kifizető Hatóság 
KHVM Közlekedési Hírközlési és Vízügyi 

Minisztérium 
KIOP Környezetvédelem és Infrastruktúra 

Operatív Program 
KKA Környezetvédelmi Központi Alap 
KKV Kis- és közepes vállalkozás(ok) 
Korm. Kormány 
KÖFI Környezetvédelmi Fejlesztési Intézet 
KöH Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
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Minisztérium 
Ktv. Környezetvédelmi törvény 
KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
LEKI Leghátrányosabb helyzetű kistérségek 

felzárkóztatásának támogatása 
LIFE L'instrument financier pour 

l'environnement - az Európai Unió 
környezet- és természetvédelmi projekteket 
támogató pénzügyi eszköze 

LSIF  Large Scale Infrastructure Facility 
MÁV Magyar Államvasutak 
MAVÍZ Magyar Víziközmű Szövetség 
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NDK Német Demokratikus Köztársaság 
NFH Nemzeti Fejlesztési Hivatal 
NFT Nemzeti Fejlesztési Terv 
NFT EUTH  Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások 

Hivatala 
NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
NGO Non-governmental organization – 

nem-kormányzati szervezet, civil szervezet 
NIC National ISPA Coordinator – Nemzeti ISPA 

Koordinátor 
NKP Nemzeti Környezetvédelmi Program 
NPV Net present value – nettó jelenérték 
NSRK  Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
NTF Nemzetközi Támogatások Főosztálya 
NUTS Nomenclature des unités territoriales 

statistiques – területi statisztikai 
számbavételi egységek 

OECD Organisation for Economic Co-operation 
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and Development – Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

OGY Országgyűlés 
OHT Országos Hulladékgazdálkodási Terv 
Ötv. Önkormányzati törvény 
PAO Program Authorizing Officer – Program 

Engedélyező Tisztségviselő 
PEA  Pályázat Előkészítő Alap 
PEJ Projekt Előrehaladási Jelentés 
PFJ Projekt Fenntartási Jelentés 
PHARE Poland Hungary Aid for Restructuring the 

Economy – Lengyel-Magyar segélyprogram 
a gazdaság újjáépítésére 

PIU – PME Project Implementing Unit – 
projektmenedzselő egység 

PkD  Programkiegészítő Dokumentum 
POP Persistent organic pollutants – maradó 

szerves szennyeződések 
PPP Public Private Partnership – köz-és 

magánszektor együttműködése 
PR Public Relations   
PRAG  Practical Guide – Gyakorlati Útmutató a 

Phare, ISPA és SAPARD szerződéses 
eljárásokhoz 

REC Regional Environmental Centre – Regionális 
Környezetvédelmi Központ 

ROP Regionális Operatív Program 
RWI Rheinisch-Westfälisches Institut 
SAO  Sector Authorizing Officer – Szektor 

Programengedélyező 
SAPARD Special Accession Programme for 

Agriculture and Rural Development – 
mezőgazdaságot és vidékfejlesztést szolgáló 
előcsatlakozási alap 

SPP Special Preparatory Programme – Speciális 
Felkészítő Program 

TA Technical Assistance – Technikai 
segítségnyújtás 

TAP Tematikus Akcióprogram 
TEKI Területi kiegyenlítést szolgáló 

önkormányzati fejlesztések 
TEUT Települési önkormányzati szilárd burkolatú 

belterületi közutak burkolat-felújításának 
támogatása 

TNM Tárca Nélküli Miniszter 
TRFC Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat 
ÚMFT Új Magyarország Fejlesztési Terv 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization – az ENSZ 
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális 
Szakosított Szervezete 

URBAN Közösségi kezdeményezés, támogatása az 
elhagyott városi területek integrált 
fejlesztésére irányul. 
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Vgtv. Vízgazdálkodási törvény 
VICE Vízügyi Célelőirányzat 
VIT  Vízügyi Irányító Testület 
VKI  Vízügyi Keretirányelv 
ZPEJ Záró Projekt Előrehaladási Jelentés 
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1. BEVEZETÉS  
 

Hazánk 2004. május 1-je óta tagja annak a közösségnek, melyet 1957-ben hat európai 

ország alapított annak érdekében, hogy „e szerződések hatálybalépését követően más 

országokkal, így különösen azon nemzetközi szervezetek keretében, amelyekhez ezek az 

országok tartoznak, megállapodásokat kössenek a közös érdekeknek megfelelő célok 

megvalósítása és általában a kereskedelem harmonikus fejlődésének biztosítása érdekében” 

[SZERZŐDÉS, 1957]. Magyarország csatlakozása az élet számos területén jelentős 

változásokat hozott, melyhez nemcsak az embereknek, hanem az állami intézményeknek, 

önkormányzatoknak is alkalmazkodnia kellett. Az egyik ilyen jelentős terület a 

környezetvédelem. Természetesen a változások nem 2004-ben kezdődtek el (késő is lett 

volna), hanem más korábban is történtek lépések mind a jogszabályalkotás, mind a környezeti 

fejlesztések területén annak érdekében, hogy hazánk környezeti állapota fejlődjön, illetve 

hogy megfeleljen az európai uniós elvárásoknak.  

 

 A XXI. század első évtizedében olyan környezeti kihívásokra kell az emberiségnek 

választ adnia, mint a globális felmelegedés és az ezzel összefüggő éghajlatváltozás, a 

megszaporodó természeti katasztrófák és legújabban az élelmiszerválság, melynek egyik 

okozója paradox módon pontosan az üvegházhatást okozó fosszilis tüzelőanyagok kiváltását 

célzó megújuló energiahordozók, és az azt kiszolgáló növénytermesztés elterjedése. A 

környezetvédelemnek azonban vannak nemzeti, régiós és lokális problémái is, mint a 

szennyvizek tisztítása vagy a hulladékgazdálkodás, mely feladatok megoldása szintúgy fontos 

a társadalom számára, sőt sok esetben – a közvetlenebb kapcsolat miatt – nagyobb is rá az 

igény, mint a nehezen értelmezhető és sokszor távolinak érzékelt globális problémák 

megoldására, ezt hívjuk „távolsági értékcsökkenésnek”. 

 

 Az Európai Unió (EU, korábban Európai Gazdasági Közösség (EGK) 1957-67, illetve 

Európai Közösség (EK) 1967-1992) a környezeti problémák megoldása területén elsősorban 

azoknak az országoknak, régióknak nyújt segítséget, melyek amúgy is rászorulnak a 

felzárkóztatásra, és részesülnek a regionális politika támogatási forrásaiból. A 27 tagú Európai 

Unió környezeti állapotának megítélése nem könnyű, annyi elmondható, hogy a 10 kelet-

közép-európai ország környezeti állapotának javítása, az európai előírásoknak megfelelő 

szintre hozása jelentős forrásokat igényel, de például a természeti értékek szempontjából nagy 
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hozzáadott értéket jelentenek az újonnan csatlakozott országok az EU számára [KISS, K., 

2005]. 

 

 

1.1. TÉMAFELVEZETÉS 

 

A doktori értekezésem témáját a következő indokok miatt választottam ki: A 

környezetvédelem kérdése és hazánk környezeti állapota a következő évek, sőt évtizedek 

meghatározó témája lesz, a környezeti fejlesztések területén pedig egyre jobban nő az igény, 

hogy ne csak a tényekről és ünnepélyes létesítmény-átadásokról beszéljünk, hanem elemezzük 

a fejlesztések mélyebb összefüggéseit, sőt akár azt is, hogy jó úton járunk-e a 

támogatáspolitikában. Azt gondolom, hogy a téma aktualitása megkérdőjelezhetetlen, és 

ennek következtében nem lehet haszontalan a témával foglalkozó kutatás. Nem 

elhanyagolható tény a témaválasztásban az, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságán dolgozva nap, mint nap találkozom a témával és 

annak problémáival, kérdéseivel.  

 

A legfontosabb, hogy pontosan lehatároljam a kutatási témát, hiszen a 

környezetvédelem egy nagyon tág fogalom. Ennek megfelelően az alábbiakban részletesen 

bemutatom a doktori értekezésem témájának hátterét, a vizsgált területet.  

 

Az értekezés kiindulópontja az volt, hogy az európai uniós környezetvédelmi 

fejlesztéseket, azon belül is kiemelten a Kohéziós Alap támogatásokat kívánom vizsgálni, 

értékelni. Ezek a projektek elsősorban szennyvízkezelési és hulladékgazdálkodási 

infrastrukturális beruházások, ennek megfelelően az ilyen típusú környezetvédelemi 

fejlesztések értékeléséhez gyűjtöttem össze információkat a kutatás során. Ezzel 

összefüggésben kiemelném az értékezésem címéből azokat az elemeket, melyeknek kiemelt 

jelentősége van, és egyértelműen mutatják, hogy mivel és miért foglalkoztam a 

kutatásom alatt:  
 

(1) Európai uniós: A 2007-2013-as időszakban a környezeti fejlesztések túlnyomó része 

európai uniós támogatással fog megvalósulni, így egyértelműnek tűnik, hogy az 

európai uniós támogatások értékelésével, hatásaival kell foglalkozni. Természetesen 

bemutatásra kerülnek hazai környezetvédelmi támogatások is, hiszen ezek elemzése is 
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hasznos input lehet az európai uniós támogatások vizsgálatánál. Az uniós kapcsolat 

miatt tartottam szükségesnek a regionális politika és azon belül a környezetvédelmi 

európai uniós fejlesztések elemző bemutatását is.   

 

(2) Környezetvédelmi: A támogatásokat – európai uniós és hazai – nagyon sokféle célra 

fordítják, melyek teljes körű elemzése részben érdekes statisztikai és adatbázis-elemzési 

feladat (pl. a támogatások területi eloszlása), másrészt alkalmas lehet a legfelső 

irányítási szint vagy különböző közreműködők összehasonlító elemzésére. Ezzel 

kapcsolatban született is számos tanulmány, melyek számomra fontos részeit 

hasznosítani is fogom, de a kutatásom célja kizárólag a környezetvédelmi szektor 

vizsgálata volt. A kutatásomban csak a támogatások bemutatása kapcsán érintettem a 

természetvédelmi, a megújuló energiát és az energiahatékonyság területét érintő 

projekteket.  
 

(3) Értékelési módszertan: A dolgozatom gerincét a környezetvédelmi infrastrukturális 

projektekre kidolgozott (továbbfejlesztett) értékelési módszertan adja, melyet 

alkalmaztam is projektekre és támogatási rendszerre egyaránt.1 Ahogy látni fogjuk, a 

támogatási rendszer, a programok és a projektek értékelése szorosan összekapcsolódik, 

ami nem is meglepő, hiszen a programokat a projektek töltik meg tartalommal, a 

projektek valósítják meg a programok által rögzített célkitűzéseket. Még a program 

szinten elemezhető intézményrendszer elemzése sem lehet független a projektektől, 

hiszen azok (is) formálják, alakítják. A módszertan kidolgozása során a támogatások 

meglétét tényként kezeltem, és az értékelést elsősorban a támogatási rendszer 

jobbítása céljából végeztem el. 
 

(4) Kohéziós Alap: Amennyiben európai uniós környezetvédelmi fejlesztésekről van szó, a 

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) és a Kohéziós Alap 

projektek adják a támogatások gerincét, ezen belül is a 25 Kohéziós Alap projekt és a 

támogatási rendszer kiválasztását két tényező indokolta: 1. Eddig kevésbé vizsgált 

terület (nincs előírt időközi értékelés), így újszerű lehet a kutatás eredménye. 2. A 

projektek jelentős része 2010 végén zárul, így a gyakorlatban hasznosítható 

eredményeket jelenthetnek az esetleges módosítási javaslatok.  

 
  1 támogatási rendszer alatt a projektek előkészítésében és lebonyolításában részt vevő szereplők (pl. 

kedvezményezett, közreműködő szervezet) összességét értem.
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A fent leírtaknak megfelelően építettem fel a doktori értekezésemet is, melynek felépítését 

a következő alfejezet tartalmazza.  

 

 

1.2. A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE  

 

A doktori értekezésem felépítése „top-down” szerkezetű. Ez azt jelenti a gyakorlatban, 

hogy az EU-szintű regionális politika és környezetvédelem vizsgálatától eljutok a 

magyarországi környezetvédelmi fejlesztésekig, végül a Kohéziós Alap projektek és 

támogatási rendszer értékelésére alkalmas módszertan felépítéséig. Az értekezés valamennyi 

fejezete nyújt információt az értékeléshez, azon túl, hogy önmagában is hordoz rengeteg 

információt.   

 

 
1.  ÁBRA: A dolgozat szerkezeti felépítése 

Forrás: saját ábra 

 

Regionális politika 
és 

környezetvédelem

Hazai és EU-s 
támogatások 

ÉRTÉKELÉSI 
MÓDSZERTAN
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A 3. fejezetben az EU regionális politikájával foglalkoztam, kezdve a Római Szerződés 

1957-es aláírásától a 2007-2013-as költségvetési időszak programozási dokumentumainak 

kidolgozásáig, elsősorban az eddig kevésbé ismert adatokra alapozva. Természetesen a 

hangsúly a környezetvédelmen volt a regionális politikán belül, bemutattam, hogy miképpen 

alakult ennek a területnek a megítélése és főleg a támogatottsága az évek során.  

 

A 4. fejezetet két fontos alfejezetre kell bontani: 1. Röviden bemutattam a legfontosabb 

hazai környezetpolitikai jogszabályokat és azok hatását a támogatáspolitikára. 2. 

Bemutattam a magyarországi – nem EU-s támogatással megvalósuló - környezeti 

fejlesztéseket, így górcső alá vettem pl. a cél-címzett támogatások környezeti fejlesztéseit, de 

természetesen a többi támogatási lehetőséggel is foglalkoztam. Teljességre törekedni szinte 

lehetetlen, hiszen a bemutatott adatoknak az összegyűjtése is nagy nehézségekbe ütközött. 

 

Az 5. fejezetben foglalkoztam a hazai európai uniós környezetvédelmi 

támogatásokkal foglalkozó programok bemutatásával a 90-es évektől a 2007-2013-as 

időszak környezetvédelmi fejlesztési lehetőségeiig, melyet csak röviden mutattam be. A 

támogatási összegek és az értékelési lehetőségek megerősítették bennem, hogy a Kohéziós 

Alap támogatásokat kell jobban elemeznem. 

 

A 6. fejezetben a tapasztalatok felhasználásával és a szakirodalom elemzésével 

kialakítottam egy olyan értékelési módszertant, melynek segítségével a 7. fejezetben 

néhány projektet és a Kohéziós Alap támogatási rendszert értékeltem is. Az értékelés 

eredményeit és a módszertan továbbfejlesztési lehetőségeit is megfogalmaztam.  
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1.3. A DOLGOZAT TUDOMÁNYOS ÉRTÉKE 

 

Fontosnak tartom kiemelni és összegezni, hogy mit tartok tudományos szempontból 

újszerűnek az értekezésemben, milyen hozzáadott értékkel bír a kutatásom a témával 

foglalkozók számára: 

 

• Hiánypótló munka: a hazai és külföldi szakirodalomban nagyon kevés az olyan anyag, 

amely kizárólag a környezetvédelmi támogatások, és kiemelten ez európai uniós 

támogatásokkal, azok bemutatásával, azok értékelésével foglalkozna. Ezeket a 

szakirodalmakat az alábbiak jellemzik: a. megmaradnak az általános bemutatás 

szintjén, b. a strukturális alapokkal foglalkozó elemzések részben érintik a KIOP-ot, c. 

a regionális politikával foglalkozó tanulmányok szintén csak érintik a 

környezetvédelmi szektort d, az ISPA és Kohéziós Alap támogatási rendszerével 

foglalkozik több szakdolgozat és diploma, de azok elsősorban a rendszerek általános 

bemutatásra szorítkoztak. 

• Tudományos elemzés: a támogatási rendszerek értékelése során statisztikai és 

összehasonlító elemzések segítségével vizsgáltam a környezetvédelmi támogatásokat, 

azok eredményeit, hatásait. A hazai és EU-s támogatások – ez egyes források szerint 

részletezett – bemutatása önmagában is újszerű. 

• Önálló módszertan: kidolgozásra került egy értékelési módszertan a támogatási 

rendszerre és a környezetvédelmi infrastrukturális projektekre vonatkozóan, a 

meglévő értékelési módszertanok továbbfejlesztésével. A módszertan értékelési 

mátrixa a projekt életciklusának számos pontján ad lehetőséget elemzések, értékelések 

elvégzésére.   
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1.4. A KUTATÁS MÓDSZERTANA  

 

 

1.4.1. Alkalmazott módszertan 

 

A doktori értekezésemben az adatfeldolgozásra a kutatásmódszertan - általam - EMI-nek 

nevezett módszerét alkalmaztam: 

 

EMI => E=elemzés, M=módszertan I=igazolás. Ez a módszer hasonlít Duncker heurisztikus 

probléma megoldási módszerére, melyet [MOGYORÓSY, 2006a] fejlesztett tovább, azonban 

a következőkben különbözik tőle. Az információgyűjtés minden kutatás alapja, ezt nem 

tartom szükségesnek kiemelni a módszertanban. Ezt követi az adatok feldolgozása, elemzése 

melyhez használhatunk algoritmusokat, meglévő modelleket [pl. TORMA, 2007], akár 

számítógépes programokat is. Esetemben módszertan kidolgozására volt szükség, melyhez a 

meglévő rendszerek áttekintése, elemzése nyújtott segítséget. Rendelkezésre állnak ugyan a 

támogatások értékelésére modellek [pl. HERMIN], azonban ezek környezetvédelmi projektek 

esetén véleményem szerint nehezen vagy egyáltalán nem alkalmazhatók, ennek részletes 

magyarázatát az értékelési fejezetben mutatom be. A kidolgozott módszertan 

használhatóságát, megfelelőségét a gyakorlati alkalmazás kapcsán is meg kellett vizsgálni, ez 

jelentette kutatásom harmadik részét. A [MOGYORÓSY, 2006a] által említett 

célmegfogalmazás vagy végleges javaslattétel természetesen az én munkámból sem 

hiányozhat, ez azonban szintén minden kutatás része.  

 

Összegezve: az EMI leírja az input (információgyűjtés) és output (javaslatok) adatok 

közötti kutatási módszertant.  

 

1.4.2. Módszertani eszközök 

 

A kutatásomhoz számos eszközt felhasználtam, melyek segítették az értekezésem 

kidolgozását. Ebben a fejezetben bemutatom azokat a forrásokat, melyeket felhasználtam, 

kiemelten foglalkozom a kérdőíves kutatásaimmal, a mélyinterjúkkal és a fókuszcsoportos 
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interjú részleteivel. A későbbi fejezetekben ezek eredményeit szervesen beépítettem a doktori 

értekezésbe.  

 

 

• Kérdőíves felmérés Magyarországon: két alkalommal végeztem ilyet, 2006-ban és 

2008-ban, a környezetvédelmi projektekkel foglalkozók körében, állami, 

önkormányzati, tanácsadói és szakmai szervezeti szereplőkkel. Az első alkalommal egy 

szakmai konferencián töltettem ki a kérdőívet, illetve lehetőség volt utána a postai 

beküldésre is. A konferenciára beregisztrált 231 főből 74 töltötte ki a kérdőívet, ez 31 

%-os arány, ami a kérdőíves felmérések kapcsán elfogadható érték, főleg azt figyelembe 

véve, hogy a kérdőív kitöltése önkéntes volt, és sokan a két napos konferencia első 

napjának délelőttje után már hazamentek [KISS A., 2007b]. A második kérdőíves 

felmérésre 2008-ban került sor, melynek során e-mailen küldtem meg 598 főnek a 

kérdőívet. A címlista több konferencia és lista alapján lett összeállítva, sok volt benne a 

polgármesteri cím is. Ez a tény és az egyéb, nem környezetvédelmi szakmai szervezetek 

alacsony válaszadási hajlandósága okozta, hogy a megkérdezetteknek csak 18 %-a 

válaszolt, de ez így is 110 beérkezett kérdőívet jelentett. Az is csökkentette az arányt, 

hogy egy szervezettől több e-mailcímet is bennhagytam a listában, és így határoztam 

meg a mintaszámot. Az állami szereplők 36 %-a, a kedvezményezettek 20 %-a, a 

tanácsadók 18 %-a válaszolt. Nem alkalmaztam telefonos rásegítést a kérdőívek 

kitöltésére.  Mindkét kérdőív tartalmilag két nagy részre osztható: az első részben a 

válaszadók EU-val, támogatásokkal kapcsolatos általános ismereteit vizsgáltam (5 

kérdés), míg a részletes kérdések során egy projekt életciklusának teljes ívét próbáltam 

lefedni különböző típusú kérdésekkel (projekt előkészítés – közbeszerzés – kivitelezés, 

számlázás – üzemeltetés). A 2008-as kérdőív már tartalmazott a támogatási rendszer és 

a projektek értékelésével összefüggő kérdéseket is.  

 

• Kérdőíves felmérés nemzetközi szereplőkkel: Az egyik publikációm kapcsán mértem 

fel, a 2004-ben csatlakozott országok (9 + Magyarország) környezetvédelmi 

támogatásokkal foglalkozó kollégái körében, az ISPA-támogatással kapcsolatos 

nemzetközi tapasztalatokat. Természetesen nem volt reprezentatív a felmérés, de adott 

hasznos információkat az értékelési módszertan kidolgozásához. A hivatkozásoknál 

„nemzetközi felmérés” kifejezéssel jelennek meg az eredmények. 
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• Kérdőíves felmérés a projektértékeléshez: Az értékelési módszertannál alkalmazott 

eszköz, melynek segítségével a 12 Kohéziós Alap és 6 KIOP-os projektet értékeltettem 

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI), 

illetve a kedvezményezett projektmenedzserével. Végül 6 projekt értékelése került 

feldolgozásra. Kidolgozásra került, de kipróbálni nem sikerült az angol nyelvű projekt-

értékelő kérdőívet, melyet Észtországba és Portugáliába küldtem meg. A 

hivatkozásoknál „projekt kérdőív” kifejezéssel jelennek meg az eredmények. 

 

• Mélyinterjú: 16 interjút készítettem a támogatási rendszer stakeholdereivel 2008. 

február – március folyamán, az értékelési módszertan hangsúlyos kérdéseire rákérdezve. 

Az interjúalanyok kiválasztása során törekedtem arra, hogy a Közreműködő Szervezet, 

az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság is képviselve legyen, valamint az európai 

uniós támogatások kapcsán a különböző területek tapasztalataival rendelkezők is 

elmondhassák véleményüket. Az interjúalanyok adatait a 10.1. melléklet tartalmazza. 

 

• Fókuszcsoportos interjú: az interjún KIOP (5 fő) és Kohéziós Alap (4 fő) projektek 

menedzserei és vezetők vettek részt (ld. 10.2. melléklet). A feltett kérdések a KIOP és 

Kohéziós Alap projektek kapcsán, az értékelési módszertannal összefüggő témákat 

érintettek. A megbeszélést én moderáltam.  

 

• Adatbázisok: Az értekezés megírása során számos háttérdokumentumot és adatbázist 

használtam fel, ezek elsősorban a KvVM Fejlesztési Igazgatóság saját adatbázisai, de 

ilyen volt az EMIR-rendszer és további adatbázisok, kimutatások. 
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2. HIPOTÉZISEK  
 

A hipotézisek tézissé válása alkotja a dolgozatom gerincét. A kutatási feltételezések olyan 

témaköröket érintenek, melyek a vizsgált terület kapcsán tudományos újdonságot, szakmai 

újszerűséget fogalmaznak meg. A tézisek összetett bemutatására (a hipotézisek verifikálására) 

a 8.1. alfejezetben kerül sor. A hipotézisek közül súlypontinak tekintem a 3., 4. és 7. 

hipotézist tartalmuk és jelentőségük miatt, de természetesen a többi igazolása, módosítása 

vagy cáfolata is fontos részét képezi az értekezésnek. 

 

1. hipotézis:  

Az európai uniós környezetvédelmi támogatások 2000 óta növekvő jelentőséget 

mutatnak, a hazai támogatási lehetőségek csökkenésével párhuzamosan.  

 

2. hipotézis:  

A magyarországi környezetvédelmi forrásokat kezelő támogatási rendszer alkalmas az 

európai uniós források hatékony felhasználására.   

 

3. hipotézis:  

A Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek megvalósulásának késedelmét elsősorban 

a rendszer hatékonysági problémái okozhatják.  

 

4. hipotézis:  

A Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek számára az elkövetkező években a 

megvalósuló létesítmények üzemeltetése, a projektek fenntarthatósága jelentheti a 

legnagyobb kihívást. 

 

5. hipotézis:  

A Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek hatása makrogazdasági szinten nem 

jelentős.  
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6. hipotézis:  

Az európai uniós környezetvédelmi támogatások hatással voltak a projekt szemléletű 

gondolkodásmód és a környezetvédelmi közösségi normák elterjesztésére. 

 

7. hipotézis:  

A környezetvédelmi infrastrukturális projektek értékelésére kidolgozható olyan 

módszertan, melynek segítségével ezek a projektek és az azokat kezelő támogatási 

rendszer értékelhető. 
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3. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA 

AZ EURÓPAI UNIÓBAN  
 

A fejezetben1 bemutatom a regionális politika és a környezetvédelem súlyát és szerepét 

vizsgálom párhuzamosan 1957 és 2007 (-2013) között. Ahogy látható lesz, mindkettő 

jelentősége fokozatosan nőtt, de a közvetlen összefüggés vagy egymásra utaltság nem volt 

érzékelhető. Ennek részletes elemzése és vizsgálata is egy hipotézis-tézis lehetett volna.  

 

3.1. A regionális politika 1950-1992 között  

 

Az európai integráció első lépése 1957-ben az volt, amikor hat ország (Belga Királyság, a 

Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a 

Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság) aláírta az ún. Római Szerződéseket, 

melyekben a korábbi együttműködésük (szén- és acélközösség) további elmélyítése és 

erősítése mellett foglaltak állást. A „Szerződés az Európai Gazdasági Közösség (továbbiakban 

Közösség) létrehozásáról” nem tesz említést a regionális politikáról, de azt rögzíti 

preambulumában, hogy:  
 

TÖREKEDVE ARRA, hogy erősítsék gazdaságaik egységét és biztosítsák harmonikus fejlődésüket a különböző 
régiók között meglévő különbségek és a hátrányos helyzetű régiók elmaradottságának csökkentésével, 
 

Ennek egyik oka az 1955-ben elkészült Spaak-jelentés lehetett, mely a gazdasági fejlődéstől 

várta a gazdasági egyenlőtlenségek kiegyenlítődését. A Római Szerződés 129-130. cikke 

egyébként határozott az Európai Fejlesztési Bank (EIB) létrehozásáról is, melynek a 

szerződés szerinti egyik deklarált célja a kevésbé fejlett régiókban megvalósított projektek 

finanszírozása.  
 

Az egyenlőtlenségek csökkenése a gazdasági fejlődés eredményeképpen nem következett be, 

sőt bizonyos mértékben még növekedtek is a különbségek. A politikai, kulturális és 

gazdaságpolitikai különbségek nem tették lehetővé egy USA-szintű integráció létrejöttét. 
 
 

1 Ez a fejezet [TÓTH, 2004], [KENGYEL, 2005] és [IVÁN, 2005] munkájának felhasználásával készült. 
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A támogatási lehetőségek közül legelőször, 1960-ban, az Európai Szociális Alapot 

(European Social Fund, ESF, ESZA) hozták létre. 
 

123. cikk 
A közös piacon a munkavállalók foglalkoztatási lehetőségeinek javítása és ezáltal az életszínvonal emeléséhez 
való hozzájárulás érdekében az alábbiakban megállapított rendelkezések szerint létrejön az Európai Szociális 
Alap, amelynek feladata a Közösségen belül a munkavállalók foglalkoztatásának megkönnyítése, földrajzi és 
foglalkozási mobilitásuk növelése [SZERZŐDÉS, 2004]. 
 

Az Európai Szociális Alap fő célja a foglalkoztatottság elősegítése, a foglalkoztatottak térbeli és szakmai 
mobilitásának növelése. Az alap eleinte az átképzés területére koncentrált, majd a ’70-es évek közepétől a 
hagyományos iparágak hanyatlása miatt növekvő munkanélküliség kezelése került előtérbe, elsősorban a 
tartósan munka nélkül maradók és a fiatal munkanélküliek képzése vált fontossá. Az alap a foglalkoztatottság 
fenntartását elősegítő képzési programokat támogatta. A támogatások fő célja a tartós munkanélküliség 
leküzdése, a fiatalok munkába állásának elősegítése, valamint a férfiak és nők munkaerő-piaci 
esélyegyenlőségének javítása [KENGYEL, 2005]. 
 

Az 1960-as években az egyes tagországok egyénileg próbálták meg a gazdasági 

különbségeket csökkenteni és növelni a kohéziót regionális és tagállami szinten, azonban ez 

koordináció hiányában nem nagyon járhatott sikerrel. 1968-ban ennek hatására (is) 

létrehozták a regionális politikáért felelős főigazgatóságot a nemzeti politikák 

koordinációjára. 

 

1970-ben a regionális politika szempontjából két fontos esemény történt: megjelent a Werner-

terv, mely a gazdasági és monetáris unió egyik alapfeltételeként határozta meg a 

gazdaságpolitikák koordinációját, melynek eredményeképpen 1971-ben erről megállapodás is 

született. 

 

Ugyancsak 1970 óta nyújt támogatást az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia 

Alap (EMOGA) Orientációs Része (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, 

EAGGF, Guidance Section) a mezőgazdaság területén, elsősorban vidékfejlesztési céllal (nem 

összekeverendő a Garancia résszel, a Közösségi Agrárpolitikával – KAP, melynek a 

közvetlen mezőgazdasági támogatás a lényege, és az EU költségvetésének több mint 40 %-át 

teszi ki). 
 
Az agráralap Orientációs Része a mezőgazdaság modernizálását, a termelési eljárások fejlesztését támogatja a 
szerződés régi 40. (jelenlegi 34.) cikke 4. (jelenlegi 3.) bekezdése szerint. Fő feladata a mezőgazdasági 
struktúrák átszervezésének és hatékonyabbá tételének segítése, beleértve a feldolgozást és értékesítést is 
[KENGYEL, 2005]. 
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1972-ben az Európai Bizottság és a Tanács is támogatta három ország (Írország, Egyesült 

Királyság és Norvégia) csatlakozását az Európai Gazdasági Közösséghez, mely országok 

közül végül csak Írország és az Egyesült Királyság lett tagja a Közösségnek, mivel Norvégia 

(népszavazás után) nem helyezte letétbe megerősítő okiratát, így a szerződés Norvégia 

tekintetében nem lépett hatályba. A két csatlakozó ország fejlettségbeli különbsége ismét 

rávilágított a regionális politika fontosságára. Ezt egyébként maga az ír küldöttség is jelezte 

csatlakozásakor. (10.3. melléklet)  

 
Az 1970-es évek egyik fontos évszáma 1975, ettől az évtől kaptak az elmaradottabb régiók 

támogatást a közösségi forrásokból az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (European 

Regional Development Fund, ERDF-ERFA). 1975-ben az ERFA 392 millió ECU-el, az 

akkor közösségi költségvetés 6,3%-ával gazdálkodott. A későbbiekben a költségvetése 

dinamikusan növekedett, 1980-ra elérte a költségvetési kiadások 17,2 %-át, 1985-re pedig a 

19,6 %-át [ILLÉS, 2008]. 

 

Létrehozása volt az első elismerése a közösségi szintű regionális politika szükségességének. Az alap fő célja a 
regionális egyenlőtlenségek kezelése (a korábbi 130/C., jelenleg 160. cikk), eredeti feladata az agrárszektor 
túlsúlya, az ipari szerkezetváltás és a strukturális munkanélküliség miatt fennálló egyenlőtlenségek korrigálása 
volt. Az ERFA fő feladata az infrastrukturális beruházások, a regionális gazdasági potenciál növelését elősegítő 
helyi fejlesztési kezdeményezések és a kis- és középvállalkozások támogatása [KENGYEL, 2005]. 
  

Az 1970-es évek második felében, illetve az 1980-as években tovább folytatódott a regionális 

politika reformja, ennek fontos lépése volt 1978-ban a MacDougall-jelentés - amely a 

költségvetésbe történő befizetések jelentős emelését javasolta: hatására a pénzeszközök 

bővítésére került sor. Ekkor kötötték ki továbbá, hogy a tagállami és a közösségi 

támogatásokat koordinálni kell, és hogy a közösségi támogatás nem válthatja fel a tagállami 

támogatásokat. Szintén ekkor vezették be a fejlesztési tervek készítését. A második reformra 

1984-ben került sor, amikor megszüntették az automatikus kvóták rendszerét (minden 

tagállamnál a részesedés maximális és minimális mértékét határozták meg), és azok a 

források, melyek a Bizottság hatáskörébe tartoztak, a Közösségi Kezdeményezések nevet 

kapták [TÓTH, 2004] és [IVÁN, 2005].  

 

A Közösség 1981-ben újabb taggal, Görögországgal, bővült, mely ország és régiói fejlettség 

szempontjából a tagországok közül az utolsók között helyezkedett el. Ez a csatlakozás ismét 

előtérbe helyezte a kohézió fontosságát. Görögország a csatlakozási szerződésében 

rögzítetteknek megfelelően kapott támogatást az ERDF és ESF alapokból. 
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A Közösség újabb bővítését megelőzte az alapszerződés jelentős módosítása, melyre 1986-

ban került sor: megszületett az Egységes Európai Okmány (EEO), mely tartalmilag jelentős 

módosításokat és kiegészítéseket eredményezett.  

 

Az EEO meghatározta a regionális politika alapelveit is, mely a mai napig meghatározza a 

fejlesztéspolitikai tervezést és a programozási dokumentumokat. 

 
 

1. ADDICIONALITÁS: Az Európai Uniós támogatás csak kiegészíti a hazai támogatási 

forrásokat, annak ellenére, hogy gyakran összegében nagyobb, mint a tagország 

hozzájárulása. Az elvvel összefüggésben a tagországi hozzájárulás nem csökkenhet a 

támogatások megvalósítása során.   

 

2. KONCENTRÁCIÓ: A koncentráció elve két szempontból is megjelenik, a forrásokat 

a legelmaradottabb régiókba, országokba kell koncentrálni, és amennyire lehet, az 

egyes támogatási lehetőségeket is az azonos célkitűzések mentén kell biztosítani, a 

hatékonyabb megvalósítás érdekében. 

 

3. PARTNERSÉG: Ez az alapelv értelmezhető horizontális és vertikális síkon is. Fontos 

a partnerek együttműködése az Európai Uniótól a tagországok állami szervezetein 

keresztül a támogatásban részesülő kedvezményezettekig. Ugyanilyen fontos az egyes 

szervezetek (pl. több önkormányzat) jó és hatékony partneri együttműködése a sikeres 

projektmegvalósítás érdekében. 

 

4. PROGRAMOZÁS: A támogatások felhasználása során szükség van programozási 

dokumentumokra, melyek egyértelműen meghatározzák a források elosztásának 

szabályait és a támogatott területeket.  

 
 
A környezetpolitikai célkitűzések és alapelvek a 130r. cikkben jelennek meg, kiemelve a 

megelőzés és a „szennyező fizet” elvét: 

a. A környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása, 

b. Hozzájárulás az emberi egészség védelméhez, 

c. A természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosításának biztosítása. 
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A figyelembe vett tényezők között megjelenik meg a regionális politika és a környezetpolitika 

kapcsolata: 
 
130r. cikk 
(3) A környezetre vonatkozó intézkedések kidolgozása során a Közösség figyelembe veszi: 
– a rendelkezésre álló tudományos és műszaki adatokat, 
– a Közösség különböző régióinak környezeti feltételeit, 
– a beavatkozás, illetve a be nem avatkozás lehetséges hasznait és költségeit, 
– a Közösség egészének gazdasági és társadalmi fejlődését, valamint régióinak kiegyensúlyozott fejlődését. 
 

 

Az 1988-as költségvetési időszakban jelentősen megemelték a strukturális alapok 

költségvetését, a kiadások közül továbbra is a mezőgazdasági támogatások köre volt a 

legjelentősebb. 

 

 

3.2. A regionális politika 1992-2000 között 

 

A regionális politikára fordított összegek tekintetében az igazán jelentős növekedés 1992 után 

következett be, mely év sok más szempontból is meghatározó volt a regionális politika 

szempontjából. 1992. február 7-én döntöttek az Európai Unió (továbbiakban Unió) 

megalakításáról, az Európai Közösségeket létrehozó szerződések átalakításával, ez volt a 

Maastrichti szerződés (továbbiakban uniós szerződés). 

 

Az Unió céljai között elsőként említi a fenntartható fejlődést és a gazdasági és társadalmi 

kohézió megerősítését, melyről külön jegyzőkönyv is készült. 

   

- kiegyensúlyozott és fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása, különösen egy belső határok 
nélküli térség létrehozása, a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése, valamint – e szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően – végső soron egy közös valutát is magában foglaló gazdasági és monetáris unió 
létrehozása útján; 
 

A regionális politika szempontjából legfontosabb döntés a Kohéziós Alap létrehozása volt 

(XIV. CÍM – GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KOHÉZIÓ, 130d. cikk - 1993. december 31-

ig). Segítségével 1993-tól azokban az országokban, ahol az egy főre jutó – vásárlóerő-

paritáson számított - GNP a közösségi átlag 90%-ánál alacsonyabb (Görögország, 

Írország, Portugália és Spanyolország – továbbiakban CF-4-ek), jelentős környezetvédelmi 
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és a transzeurópai hálózatokhoz kapcsolódó közlekedési projektek valósulhattak meg. 

Ezek a dél-európai országok jelentős deficittel rendelkeztek ezeken a területeken a fejlettebb 

tagországokhoz képest, valamint – főleg Spanyolország – a konvergencia-kritériumok 

teljesítésének / teljesíthetőségének feltételéül szabták a tárgyalások során a hosszú 

megtérülési idejű és nagy állami kiadást jelentős környezetvédelmi és közlekedési 

infrastrukturális beruházások támogatását. A Kohéziós Alap forrásoknak kb. a fele 

környezetvédelmi fejlesztéseket támogat, ez igen jelentős összeg. 

 

Az uniós szerződés XVI. Címe foglalkozik továbbra is a KÖRNYEZET témakörével, 

melyben új elem a 130s. cikk (5) bekezdése, amely rögzíti, hogy a környezeti szempontból 

kitűzött célok elérése kapcsán a Bizottság élhet az – a „szennyező fizet”-elv sérelme nélkül – 

átmeneti eltérés intézményével és/vagy a 130d. cikk alapján legkésőbb 1993. december 31-

jéig létrehozandó Kohéziós Alapból nyújtott pénzügyi támogatás formájában. 

 

A strukturális alapok 1993-tól kiegészült a Halászati Orientáció Pénzügyi Eszközeivel, 

melynek elsődleges célja a halászattal kapcsolatos ágazat szerkezeti átalakulás támogatása 

volt [KENGYEL, 2005]. 

 

Az Európai Unió történetének és azon belül a regionális politikának a következő fontos 

eseménye az ún. Amszterdami Szerződés volt, melyet 1998-ban írtak alá az immáron 15 

tagú EU tagországai.  A szerződés hetedik preambulum-bekezdésének változása jelzi a 

fenntarthatóság, a kohézió és a környezetvédelem összekapcsolódását.  

 

 AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy a fenntartható fejlődés alapelvének figyelembevételével és a belső piac 

megvalósításának, a megerősített kohéziónak és a környezetvédelemnek a keretében előmozdítsák népeik 

gazdasági és társadalmi fejlődését, továbbá hogy olyan politikákat hajtsanak végre, amelyek biztosítják, hogy a 

gazdasági integráció előrehaladása más területek párhuzamos fejlődésével járjon együtt 

 

 

3.3. A regionális politika 2000-2006 között 

  

A 2000-2006-os időszak költségvetésének vitáját és egyben a regionális politika helyzetét 

három fontos tényező határozta meg. A CF-4-ek annak ellenére, hogy teljesítették a 

maastrichti kritériumokat (Írország, Spanyolország és Portugália 1999-ben, Görögország 
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2001-ben [MNB, 2009]), továbbá a gazdasági fejlettségük (jelentősen) javult 1993-hoz 

képest, kitartottak amellett, hogy a 2000-2006-os időszakban is legyen Kohéziós Alap. A 

fejlődés leginkább a vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó GDP növekedésében 

mutatkozott meg. 

 

Vásárlóerő-paritáson számított GDP a CF-4 országokban az EU átlagának 
százalékában (1997-2008)
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2.  ÁBRA: Vásárlóerő-paritáson számol GDP a CF-4 országokban 

 Forrás: [EUROSTAT, 2009a] 

 

1960-ban Portugália a Közösség átlagához képest 40%-on állt, Görögország 43%-on, 

Spanyolország 57%-on, Írország 61%-on. 2000-re a tizenötök átlagához képest Portugália egy 

főre jutó jövedelme 74%-ot, Görögországé 69%-ot, Spanyolországé 81%-ot, Írországé 119%-

ot ért el. Vagyis egyértelmű konvergencia mutatható ki a periféria és az unió átlagos 

fejlettségi szintje között, amit az - ugyan nem minden időszakban egyenletes - GDP 

növekedés alátámaszt [IVÁN, 2005] idézi [KENGYELT, 2002]. 

   

Agenda 2000 program: 

 

Az Európai Bizottság már 1997-ben meghirdette a 2000-2006-os időszak tervezési 

dokumentumát, az Agenda 2000 programját, melynek legfontosabb elemei a következők 

voltak:  
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1. "Az európai mezőgazdasági modell modernizálása" 

2. "a fejlettebb és elmaradottabb régiók közötti különbségek csökkentése" 

3. "a célkitűzések teljesítése és támogatása a költségvetés igen csekély növekedésével 

számolva 2006-ig" 

 

Az Agenda 2000-ben ismertetett elképzelésekről folyó vitákat az 1999. március 24–25-én 

tartott berlini Európai Tanács ülése zárta le, és véglegesítette a 2000-től 2006-ig tartó 

időszakra vonatkozóan a regionális politika működési célkitűzéseit és költségvetését. Az 

elfogadott döntések alapján dolgozták ki a jelenlegi programozási időszakra vonatkozó 

tanácsi rendeleteket [KENGYEL, 2005]. 
 

A berlini csúcs fontos döntése volt az ún. előcsatlakozási alapok létrehozása, melynek 

eredményeképpen a csatlakozás előtt álló országok jelentős közlekedési és környezetvédelmi 

(ISPA - Instrument for Structural Policies for Pre-accession) és mezőgazdasági (SAPARD - 

Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development) 

támogatásban részesülhettek 2000-2004 illetve 2007 között, évente 3,12 milliárd EUR 

értékben.  A PHARE program is folytatódott, elsősorban a csatlakozási folyamatot elősegítő 

intézményfejlesztési programokkal.  

 

Az EU 2000-2006-os költségvetése 15 és 21 tagországra (6 új csatlakozóval számolva) is 

elkészült, ez utóbbi számait mutatja a 10.4. mellékletben található táblázat. 

 

A források tovább növekedtek az előző időszakhoz képest, azonban az arány rögzítésre került 

a GNI 1,27 %-ában. Ráadásul az elfogadott kötelezettségvállalás alapján a tíz új tagország egy 

főre jutó teljes támogatása még 2006-ban is csak 117 euró volt átlagosan, miközben 1989 és 

1993 között a rászoruló térségek még fejenként 143 eurót kaptak az 1. célkitűzés alapján, ami 

2000–2006 között már 217 euróra emelkedett. A régi négy ún. kohéziós országnál pedig 240 

eurót is meghaladta a fejpénz. Tehát a tagság első 3 évében semmiképpen sem lehet egyenlő 

elbánásról beszélni. Ez mind GDP-, mind lakosságarányosan igaz [KENGYEL, 2005]. 

A 2000-2006-os időszak kapcsán két fontos dokumentum említését tartom lényegesnek, az 

Európai Bizottság harmadik és negyedik jelentését a gazdasági és társadalmi kohézióról. 
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Ezekben a dokumentumokban értékeli az EU a kohéziós politika megvalósulását az adott 

időszakra vonatkozóan.  

A harmadik kohéziós jelentés 

A Harmadik kohéziós jelentés  2004 februárjában jelent meg, Konvergencia, 

Versenyképesség és Együttműködés címmel (3C – Convergence, Competitiveness, Co-

operation). A jelentés négy részből áll, melynek harmadik fejezete foglalkozott a közösségi 

politikák (agrár, közlekedés, környezetvédelem, stb.) közösségi célokhoz történő 

hozzájárulását elemzi, míg a negyedik fejezet a regionális politika hatását vizsgálja a 

tagországok és régióik fejlettségére.    

Megállapításra került, hogy az 1989 óta letelt 15 évben a regionális politika eredményeképpen 

az érintett régiók, de kiváltképp a Kohéziós Alapból támogatott országok felzárkózása 

jelentős volt az európai átlaghoz, amelyet több mérőszám is igazolt. A kohéziót több 

szempontból is vizsgálhatjuk: gazdasági kohézió, társadalmi kohézió (pl. foglalkoztatottság, 

munkanélküliség, szegénység, képzettség), területi kohézió. 

A környezetvédelem szempontjából a következő kihívásokat azonosította a harmadik 

kohéziós jelentés:  

• Az új tagállamok segítése a teljes jogharmonizációban a környezetvédelmi direktívák 

tekintetében; 

• Környezetbarát ipar és tisztább technológiák használatának támogatása főként a KKV-k 

esetében; 

• Hanyatló ipari területek rehabilitációja új zöldmezős beruházások helyett; 

• Környezetbarát közlekedés és megújítható energiaforrások kifejlesztése; 

• Megfelelő víz-és hulladékgazdálkodás biztosítása a földrajzi nehézségekkel küzdő 

régiókban, a természeti erőforrások védelme, így a vállalatok számára vonzóbbá lehet 

tenni ezeket a régiókat is; 

• A természeti katasztrófáknak leginkább kitett területeken megelőző intézkedések 

támogatása.  

[MOGYORÓSY, 2006b] 
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Mint látható, a Kohéziós Alapok legfontosabb területe, a szennyvízkezelés és 

hulladékgazdálkodás fejlesztése is a jövő kihívásai közé tartozott / tartozik, és erre az 

Európai Unió megfelelő forrásokat is biztosít a különböző támogatási rendszereken 

keresztül.   

 

 

A negyedik kohéziós jelentés 

 

Az Európai Bizottság Negyedik jelentése a kohézióról 2007-ben jelent meg. Tematikája 

hasonló a harmadikhoz, tehát elemzi a gazdasági, szociális és területi kohéziót, és strukturális 

politika eredményeit. Legfőbb megállapításai a következők: 

 

• A 2000-2006-os időszakban tovább folytatódott a régiók közötti különbség 

csökkenése az egy főre eső GDP tekintetében, és ez a tendencia várhatóan 2007-2013 

között is folytatódik. Megállapításra került a jelentésben, hogy a kohéziós politika 

1994–2006 közötti legnagyobb kedvezményezettjei – Görögország, Spanyolország, 

Írország és Portugália – csoportként figyelemre méltó növekedést értek el. 

Görögország 1995–2005 között a többiek (a huszonhatok) átlagához mért lemaradását 

úgy csökkentette, hogy teljesítménye 74%-ról 88%-ra emelkedett. Ugyanebben az 

időszakban Spanyolország az unió átlagának 91%-ról 102%-ra, Írország pedig 102%-

ról 145%-ra mozdult el. Portugáliában ugyanekkor 1999 óta az EU átlaga alatti a 

növekedés, így itt 2005-ben csak az EU-átlag 74%-a volt az egy főre jutó GDP. 

• A konvergencia régiókon kívül eső területek is fejlődtek, itt kb. 450 000 új 

munkahelyet teremtettek a támogatások segítségével a 2. célkitűzés 70 %-át kapó 

országok. 

• A kohéziós politika jelentősen hozzájárult a kutatás-fejlesztési terület fejlődéséhez 

• A kimutatások szerint minden egyes befektetett euró 0,9 euró újabb beruházást 

eredményezett, így érvényesült a kohéziós és strukturális alap támogatások – 

szándékolt – multiplikatív hatása. 

• Az EU-s támogatás jelentősen javította az érintett országok költségvetési tervezését, és 

egyúttal a társfinanszírozással megvalósuló állami beruházások mintaként szolgáltak 

pl. a szabályosság szempontjából a többi beruházás felé [FALUVÉGI, 2007].  
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Be kell látni azonban, hogy az eredmények nem egyöntetűen pozitívak, és sokszor nem csak a 

támogatás hatására bekövetkező változásokról beszélhetünk. Különösen igaz ez a 

környezetvédelmi beruházásokra, melyek által kifejtett hatás bemutatására – 

elkülönítetten – a jelentés nem vállalkozik.  

 

A 2000-2006 közötti időszak környezeti fejlesztéseinek számszerűsítését az Európai Bizottság 

[CF & SF TANULMÁNY, 2006] anyaga végezte el, a Bizottság ebben összegezte 

mindazokat a támogatási lehetőségeket, melyet az európai uniós támogatások a 

környezetvédelem fejlesztéséhez nyújtottak. Az anyag a források oldaláról (kisebb részben 

tartalmi szempontból) elemezte a környezetvédelmi fejlesztéseket, azt mutatta be, hogy 

melyik alapból, melyik területre mennyi forrás áll / állt rendelkezésre 2000-2006 között. 

Fontos megemlíteni még, hogy készítők tervszámokkal és statisztikai adatokkal dolgoztak, és 

nem mérésekkel, eredmények elemzésével.  

A jelentés adatai alapján az alábbi megállapítások tehetők:  

1. A környezetvédelmi támogatások aránya nem mondható jelentősnek a teljes 

támogatási összeghez képest (5,1%), legalábbis ami a közvetlen beruházásokat illeti. 

A közvetetten környezetvédelmi projekteknek tekinthető támogatások 12,1%-ot 

jelentenek, melyből kimagaslik a fenntartható közlekedés támogatása. Összességében 

a 17 % már jelentős növekedésnek mondható az előző időszakokhoz képest. 

2. A közvetlen beruházások között az ivóvizes és szennyvizes támogatások a 

legjelentősebbek, együttesen négyszer akkora értéket jelentenek, mint a hulladékos 

projektek.  

Az Európai Unió a Közösségi Kezdeményezésein keresztül is támogatja a környezetvédelmi 

szektort, az URBAN II (44,3 %) és az INTERREG III (25,4 %) fejlesztések jelentékeny 

hányada járul hozzá a fenntartható fejlődést és a környezet védelmét elősegítő projektek 

megvalósulásához. Ez azonban összességében is csak 1,51 Mrd EUR-t jelent. Ide sorolható 

még az ERDF alapból finanszírozott Innovatív Kezdeményezések, melyen belül 2000-2006 

között 52 M EUR függött össze környezetvédelmi fejlesztésekkel.  

Az 1993-ban megszületett Kohéziós Alap támogatás arányaiban sokkal nagyobb összegeket 

biztosít a környezetvédelem számára, hiszen az Európai Bizottság törekvése alapján a 
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teljes forrás kb. 50 %-a jut a környezetvédelmi szektornak. A közlekedésnek jutó másik 

50 % egy része is környezetbarátnak tekinthető, hiszen a prioritások között a fenntartható 

közlekedési módok (vasút, tömegközlekedés) támogatása is megjelenik. 1993-1999 között 

8,424 milliárd EUR jutott a Kohéziós Alapból környezetvédelmi fejlesztésekre, ez az érték 

2000-2006 között 17,389 milliárd EUR-ra növekedett.  

 

3.4. 2007-2013 

 

Az Európai Unió 2007-2013-as időszakának költségvetési vitája és ezzel összefüggésben a 

regionális politikára jutó források meghatározása a korábbiakhoz hasonlóan nagyon 

elhúzódott. Ennek okai között számos ismert elemet találunk: a. A nettó befizető országok 

azon törekvése, hogy minimalizálják a befizetéseket b. Nagy-Britannia (és még néhány 

támogató) törekvése a mezőgazdasági kiadások lefaragására c. Azon régiók és országok 

erőfeszítései és politikai nyomása (sőt zsarolása), melyek a tervezettek szerint kikerülnének / 

kikerültek volna a támogatotti körből (Strukturális Alapok és Kohéziós Alap). A 

kompromisszumok eredménye ismert, és összességében 308 milliárd EUR jut regionális 

támogatásokra, az alábbi megoszlásban: A, konvergencia – 81,54 %, B, regionális 

versenyképesség és foglalkoztatás – 15,95 %, C, európai területi együttműködés – 2,52 %. 

A fenti területekre jutó források részletesebben a következők (jelentősen koncentrálódtak a 

korábbi időszakokhoz képest): 

1. Konvergencia: ide tartoznak a NUTS 2 régiók, melyek a GDP-je nem éri el a közösségi 

átlag 75 %-át. Ez 17 tagállamban 84 régiót és 154 millió embert érint. 16 olyan régió van az 

EU-ban, melynek átlagos GDP-je az újonnan csatlakozó országok miatt került az átlag alá (az 

átlagos GDP 8 %-kal csökkent), ők speciális „phasing-out” régiónak számítanak, és külön 

kapnak támogatást. Ide tartozik Magyarországon a Közép-magyarországi Régió. 

Összességében a teljes támogatás 81,54%-a jut az 1. célkitűzésre, összesen 282,8 Mrd EUR 

értékben. Ebből 199,3 Mrd EUR jut NUTS 2 régióknak, 14 Mrd EUR a phasing-out 

régióknak és 69,5 Mrd EUR a Kohéziós Alap kedvezményezett országoknak. 

2. Versenyképesség és foglalkoztatottság: a nem konvergencia régiók tartoznak ide, 168 

régió, 314 millió lakossal. Ebből 13 ún. „phasing-in” régiónak számít, ezen régiók korábban 
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az 1-es célkitűzés alá tartoztak. Ennek a területnek összesen 55 Mrd EUR forrás jut, ez a teljes 

összeg 15,95 %-a. 

3. Az Európai területi együttműködés különböző programjaira 8,7 Mrd EUR jut a 2007-

2013-as időszakban, a teljes keret 2,52%-a. 

[EUROSTAT, 2007] 
 
 

3.5. Összegző megállapítások 

Az alábbi diagramon a regionális politikai célokra fordított összegeket mutatom be 1989-

2013-ig, tervezés kori árfolyamon számolva: 
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3.  ÁBRA: A strukturális támogatások mértéke 1989-2003 között 
Forrás: [KENGYEL, 2005] + [1083/2006.] alapján saját összeállítás 

 

A környezetvédelmi beruházásokra legnagyobb mértékben az 1. célkitűzésből jut forrás, a 

Kohéziós Alap források közel fele, a Strukturális Alapokból pedig a nemzeti stratégiai 

referenciakeretek és operatív programok által meghatározott mértékben. A rendelkezésre álló 

(sokszor nehezen fellelhető és egymásnak ellentmondó) adatok alapján 1989-2006 között az 

alábbi források jutottak környezetvédelmi fejlesztésekre a regionális támogatásokon belül: 
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4.  ÁBRA: A strukturális támogatások mértéke 1989-2003 között 

Forrás: [KENGYEL, 2005] + I. és IV. Kohéziós Jelentés + [CF & SF tanulmány, 2006] + [Cohesion policy, 
2008] alapján saját összeállítás 

Környezetvédelem aránya a reginális támogatásokból
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* Az új tagországoknak juttatott források nélkül 

5.  ÁBRA: A környezetvédelem aránya a regionális támogatásokból 1989-2006 között 
Forrás: [KENGYEL, 2005] + I. és IV. Kohéziós Jelentés + [CF & SF tanulmány, 2006] + [Cohesion policy, 

2008] alapján saját összeállítás 
 

Az 5. ábra a környezetvédelemnek jutatott források arányát mutatja a regionális politikán 

belül, az értékek növekvő tendenciát mutatnak. Mint látható, a környezetvédelmi beruházások 

támogatása az egyes periódusokban fokozatosan nőtt, ebben nem kis része volt a Kohéziós 

Alap támogatási forma megjelenésének 1993-ban. A környezetvédelem részesedése 2000-

2006 között már elérte a 25 %-ot, ráadásul ebben nincsenek benne a fenntartható közlekedési 

beruházásokra fordított Kohéziós Alap támogatások. 2007-2013 között tovább nő a regionális 
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támogatásokra fordítható összeg (mintegy 30 %-al), azonban a környezetvédelem aránya 

várhatóan már nem nő tovább (erre vonatkozóan még nincs adat).    

A regionális politika és azon belül a környezetvédelem támogatása hosszú utat járt be a római 

szerződés aláírása óta. A leírtakból három lényeges elemet emelnék ki:  

1. A regionális politikán belül a környezetvédelem – legalábbis az alapdokumentumok és a 

megjelent elemzések alapján - nem játszott döntő szerepet, fő célkitűzéseinek egyike volt 

csak az elmaradott régiók infrastrukturális fejlesztése, és ennek is csak az egyik formáját 

jelentik a környezetvédelmi beruházások. A 2000-2006-os időszakban a fenntartható 

közlekedési fejlesztésekkel együtt ért el 17 %-ot a környezeti típusú beruházások aránya a 

strukturális alapokon belül, illetve a Kohéziós Alappal együtt 25 %-ot. Ezeknek az adatoknak 

a mélyebb elemzése és értelmezése (a miértek keresése) túlmutat jelen disszertáció tartalmai 

keretein (érdemes lenne vizsgálni, hogy a NUTS 2 régiók fejlettsége milyen mértékű a 

környezetvédelmi infrastruktúra szempontjából, illetve, hogy a környezetvédelmi fejlesztések 

önmagunkban mennyire járulnak hozzá a GDP és a foglalkoztatottság növeléséhez).  

2. A környezetvédelmi támogatások mértéke szempontjából a regionális politika 

történetét három nagy szakaszra bonthatjuk: 

A. 1957 – 1975: Nem voltak környezetvédelmi, közösségi támogatások, maximum egyedi 

esetekben. 

B. 1975 – 1993. Az ERFA-források egy része jutott a környezetvédelmi szektornak, és mivel 

összességében nőttek a források, főleg az utolsó időszakban (1988-1992), erre a területre is 

több pénz jutott. 

C. 1993 – 2013. A Kohéziós Alap megjelenése jelentősen megnövelte a környezetvédelmi 

szektornak jutó források mértékét, hiszen a Kohéziós Alap beruházások kb. 50 %-a erre a 

területre kerül(t).  

A fentiekből látszik, hogy a környezetvédelem „előretörése” lassú, de biztos, azzal 

összhangban, hogy a környezetvédelem az EU alapszerződéseiben is egyre fontosabb szerepet 

kapott. A regionális politikát érintő elemzések nem foglalkoztak vele kiemelten, hiszen az EU 

alapelvei nem változtak lényegében az alapítás óta (közös piac), melybe a 

környezetvédelemnek nehéz integrálódnia. Ráadásul a Kohéziós Alap (mely a 
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környezetvédelmi fejlesztések „zászlóshajója”) sokszor „mostohagyerekként” kezelt terület, 

ami annak is köszönhető, hogy az érintett országok száma 13 éven keresztül mindössze négy 

volt.   

Ebben a fejezetben törekedtem arra, hogy ne ismételjem meg a regionális politikáról szóló 

könyvekben és cikkekben megismert általános ismeretanyagot. Törekedtem az eddig talán 

kevésbé ismert elemek bemutatására, sok eredeti forrás felhasználásával, valamint a 

regionális politika és a környezetvédelmi támogatások súlypontjainak párhuzamos 

ismertetésére.  

Az értékelési módszertan kialakításához és a fejlesztési javaslatok megfogalmazásához 

az alábbi információkkal szolgált a fejezet:  

• A környezetvédelmi beruházások kapcsán a Kohéziós Alapnak kiemelt figyelmet kell 

fordítani. 

• A szennyvíz, ivóvíz és hulladékgazdálkodási beruházások kapták a legnagyobb 

támogatást a környezetvédelmen belül. 

• A környezetvédelmi támogatásokat értékelő tanulmányok elsősorban a pénzügyi 

eredményekre fókuszáltak. 
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4. A HAZAI FORRÁSÚ KÖRNYEZETVÉDELMI 

TÁMOGATÁSOK 
 
 

4.1. Bevezetés 

 
Magyarországon a rendszerváltás számos területen jelentős változásokat hozott, ez alól a 

környezetvédelem sem volt kivétel, azonban azt nem lehet kijelenteni, hogy azonnal radikális 

változások történtek volna. Az ipar és a mezőgazdaság szerkezete és aránya is jelentősen 

megváltozott, és a szolgáltató szektor előretörése volt tapasztalható, a nyugat-európai 

trendnek megfelelően. Ennek következtében a környezet terhelése több területen csökkent: 

folyamatosan zárták be a hazai szénbányákat, jelentős nehézipari központokat. A kéndioxid, a 

szilárdanyag- és szénmonoxid-kibocsájtás 1980 óta egyre csökken, ez a csökkenés 1990 után 

is folytatódott [KISS, K., 2005]. A mezőgazdasági nagyüzemi terhelés és ezzel 

összefüggésben pl. a műtrágya-kibocsátás is csökkent. Míg az ipari és mezőgazdasági 

környezetterhelés csökkent, a lakossági növekedett, elsősorban a közlekedés és a fogyasztás 

eredményeképpen. Előbbiben egymásnak ellenható tényezőkkel lehetett találkozni, hiszen a 

kétütemű motorral felszerelt járművek visszaszorulása csökkentette, a gépjárművek számának 

növekedése növelte a lakossági eredetű környezeti terhelést. A személygépkocsi állomány 

1990-ben 1 944 500 db-ból állt, 1997-ben 2 297 100 db-ot, 2001-ben már 2 482 800 db-ot 

számlált. [KISS, K., 2005]. Az elsősorban nyugati hatásra elterjedő fogyasztói szokások 

növelték a hulladékok mennyiségét, ez azonban elsősorban az ezredforduló óta tapasztalható 

jelenség.   

 

 Ebben a fejezetben két nagy területtel foglalkozom, hasonlóan az előzővel: Áttekintem 

a magyarországi környezetpolitika legfontosabb mérföldköveit, majd a hazai 

környezetvédelmi támogatásokat ismertetem röviden. A támogatások bemutatása nem lehet 

teljes, hiszen az adatok nem állnak rendelkezésre egy egységes adatbázisban, másrészt a 

hasznosítható tapasztalatok is korlátozottak. A környezetpolitika kapcsán inkább az átfogó és 

nem a szakterületi szabályokról fogok szólni (bár utóbbiakat is érintem röviden). 
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4.2. Környezetpolitika Magyarországon 

 

A környezetvédelmi törvény 

 

Az elmúlt több mint másfél évtized környezetpolitikájának és környezeti jogszabályainak 

bemutatása és elemzése önmagában is megtöltene egy szakdolgozatot, azonban ebben a 

fejezetben csak a - meglátásom szerint – legfontosabbakat szeretném bemutatni, röviden. A 

hazai környezetvédelmi jogalkotás első, és talán legfontosabb lépése az 1995. évi LIII. 

törvény a környezet védelmének általános szabályairól.  

 

Az 1992-es riói konferencia célkitűzéseivel összhangban a célok között megjelenik a 

fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása, melynek egyik eszköze a természeti 

erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás (2. c, pont).  Az egészséges környezethez való 

alkotmányos jogok figyelembevételével a környezetterhelés csökkentését és az esetleges 

károk helyreállítását is fontos célnak definiálja a törvény. A célok között találjuk még a 

lakossági részvétel és bevonás fontosságát, valamint a környezetvédelemmel foglalkozó 

intézményrendszer és közigazgatás kiépítését és megerősítését. Azt gondolom, hogy a célok 

jó része teljesült az elmúlt évek alatt, természetesen ebben szerepe volt az Európai Uniós 

csatlakozásnak is, hiszen a környezetvédelem kiemelt szerepet kapott a csatlakozási 

tárgyalások során.  

 

A Nemzeti Környezetvédelmi Program 

 

A Törvény 40. §-a definiálja, hogy a környezetvédelmi tervezés alapja a hatévente 

megújítandó, az Országgyűlés által jóváhagyott Nemzeti Környezetvédelmi Program (a 

továbbiakban: NKP-I.). Az Országgyűlés 1997-ben elfogadta az NKP I-et az 1997-2002-es 

időszakra. A 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat legfontosabb pontjai a következők: 

 

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Nemzeti Környezetvédelmi Program alapján a program teljes 

idejére és évenként - először legkésőbb 1997. november 30-i, ezt követően minden év április 30-i határidővel - 

dolgozzon ki a Program megvalósítására részletes intézkedési és ütemtervet a feladatok, a finanszírozási források 

és a felelősök pontos megjelölésével. 
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3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az 1995. évi LIII. törvénnyel összhangban a központi 

költségvetésben tegyen javaslatot a Nemzeti Környezetvédelmi Programban kitűzött célok megvalósítását 

szolgáló pénzeszközökre, és a Program végrehajtására fordított központi költségvetési forrásokról a zárszámadás 

részeként évente számoljon be. 

6. A Kormány az ágazati politikák, koncepciók és programok kialakításakor és a végrehajtás során fordítson 

figyelmet a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósítására. 

 

A három kiemelt pont biztosította (volna) azt, hogy a környezetvédelmi törvény, az NKP és 

az állami költségvetés, valamint az ágazati politikák és programok egymással összhangban 

biztosítsák a környezetvédelem fejlődését.  

 

Az NKP-I. általános eredményei közül kiemelnék három lényegeset [GERGELY, 2004] 

előadása alapján:  

 

– Az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételeinek részét képező környezetvédelmi 

jogharmonizáció legfőbb joganyagai elkészültek.  Ehhez jelentős forrással járult hozzá 

az Európai Unió. (ld. PHARE) 

– Megkezdődött az EU-konform intézményrendszer kiépítése. 

– Mind a szennyvízkezelés, mind a hulladékgazdálkodás területén jelentős fejlesztések 

indultak el hazai és európai uniós forrással, ez azonban nem az NKP eredménye (mint 

ahogy a hátrányoknál is olvasható lesz), hanem az NKP időszakához kapcsolhatók a 

beruházások.  

 

A hiányosságok közül ki kell emelni két dolgot:  
 

– Nem az NKP-I. kormányozta a költségvetési tervezési folyamatot, hanem 

összegyűjtötte – szerencsés, de nem gyakori esetben indukálta – a környezetvédelmi 

közvetlen és közvetett intézkedéseket: Ezzel a megállapítással tökéletesen egyetértek, 

hiszen míg a szakpolitikai tervezés kapcsán használták is a tervezők (de nem mindig), 

a költségvetés kialakítása során már marginális szerep jutott neki.  

– Az NKP-I. éves tervezésének és végrehajtásának nem volt rögzített 

intézményrendszere: Ez a legnagyobb hiba, amely a mai napig nem oldódott meg, 

hiszen számos minisztérium és egyéb intézmény érintett a végrehajtás során, azonban 

egységes koordináció és irányítás, de főleg számonkérés hiányában az NKP-I. 

végrehajtása, beépülése a mindennapok munkájába esetlegessé válik.  
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A II. Nemzeti Környezetvédelmi Program 

 

A II. Nemzeti Környezetvédelmi Programot (továbbiakban NKP-II.) az Országgyűlés 

132/2003. (XII. 11.) OGY határozatával fogadta el. A felépítése hasonló az NKP-I-hez, 

ugyanis egy helyzetértékeléssel indít, majd célokat és a hozzájuk tartozó megvalósítás 

eszközeit sorolja fel. Kapcsolatrendszerében épít a már meglévő ágazati koncepciókra, 

programokra. (Nemzeti Fejlesztési Terv, ISPA / Kohéziós Alap Keretstratégia, Ivóvízbázis-

védelmi Program, Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási 

Program).  Az NKP-II. főbb célkitűzéseit az 10.5. melléklet tartalmazza.  

 

Az NKP-II megvalósításának kulcsterületei a tematikus akcióprogramok (TAP-ok), melyből 

kilenc található a programban. Az akcióprogramok végrehajtásának tervezett költségeiről a 

program 4. fejezete tartalmaz összesítő adatokat, illetve az 1150/2004. (XII. 26.) Korm. 

határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 

finanszírozásának és végrehajtásának egyes kérdéseiről határozza meg a költségvetési 

tervezés és a beszámolók készítésének NKP-val összefüggő szabályait. Az alábbi táblázat 

mutatja az NKP-II tervezett központi költségvetési kiadásait 2002. évi árszinten: 

 

      Milliárd forint
  

 Közvetlen 
környezet-

védelmi 
beruházások 

 Közvetett 
környezet- 

védelmi 
beruházások 

 Egyéb 
(K+F, 

intézményi 
működés, 
működési 

támogatás) 

 Összesen 

 Központi költségvetés ráfordításai  900  800  400  2100 
 

1.  TÁBLÁZAT: Az NKP-II Központi költségvetés ráfordításainak megoszlása 2002. évi árszinten 
Forrás: [NKP-II., 2003] 

 

Az NKP-II megvalósításának gyengeségei megegyeznek az NKP-I-ével, az erősségek, 

eredmények között is ugyanazok említhetők: jelentős fejlesztések zajlottak 2003-2008 között 

is hazánkban, egyre inkább európai uniós támogatással, de ezek nem az NKP 

következményeként valósultak meg, hanem az egyes programok saját stratégiai 

dokumentumainak megfelelően. (ahol persze van utalás az NKP-ra). Nem működik külön 

NKP-INFO rendszer (pedig tervezték), mely segíthetné az NKP-ban megfogalmazott célok 

megvalósulásának nyomon követését. 
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A Csatlakozási Szerződés 

 

Nem környezetpolitikai program, de jelentős környezetvédelmi vonatkozásai vannak hazánk 

Csatlakozási Szerződésének [SZERZŐDÉS, 2004]. A tárgyalások során több olyan terület is 

volt, ahol Magyarország átmeneti mentességet kért az Európai Uniótól, arra hivatkozva, hogy 

nem adottak az infrastrukturális adottságok az EU „régi” tagországaira vonatkozóan előírt 

környezetvédelmi normák teljesítéséhez, és a csatlakozásig hátralévő idő nem elegendő ezek 

pótlására. Ezek a területek a Csatlakozási Szerződésben is megjelentek:  

 

1. A veszélyes hulladékok égetése  

2. A települési szennyvíz elvezetése és tisztítása  

3. Csomagolás hulladékok 

4. A nagy tüzelő berendezések légszennyezőanyag-kibocsátásának korlátozása 

 

A 2008-ig tartó időszakban teljesítettük az előírt feltételeket a fenti területeken, de egyrészt 

vannak még további feladatok (pl. szennyvízkezelés), amelyekre későbbi határidőkig kell 

teljesíteni az előírásokat, másrészt vannak olyan területek (pl. ivóvíz), melyre nem kaptunk / 

kértünk átmeneti mentességet, és csak jelentős beruházások árán lehetséges az EU-előírások 

teljesítése. A környezetvédelmi beruházásaink jelentős része ezen kötelezettségek teljesítését 

irányozza elő, ez különösen igaz a 2007-2013-as időszakban.  

 

4.3. Hazai környezetvédelmi támogatások bemutatása 

 

Ahogy a fejezet elején már jeleztem, nem törekedtem a hazai forrású környezetvédelmi 

támogatások teljes körű bemutatására, részben a rendelkezésre álló adatok hiányosságai miatt, 

részben azért mert doktori értekezésem vizsgálódásának fókuszában nem ezek a támogatások 

állnak. A fejezet végén értékelem azokat a problémákat, melyekkel [KISS, K. 2005] szerint a 

támogatási rendszer küzd:  

1. Az eltérő kritériumok alapján történő pályáztatás; 

2. A különböző forrásokból származó pénzeszközök összehangolt felhasználásának hiánya; 

3. A környezeti hatékonyság érvényesítésének hiánya a pályázati rendszerben; 

4. A gazdasági hatékonyság vizsgálatának hiánya a pályázati rendszerben; 

5. Nem alakították ki az elnyert támogatási források felhasználásának ellenőrzési rendszerét.  
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4.3.1. Központi Környezetvédelmi Alap  

 

A továbbiakban megpróbálok áttekintő képet adni az elmúlt 18 év hazai forrású 

környezetvédelmi fejlesztéseiről. A bemutatást mindig egy általános áttekintő táblával 

kezdem, majd a támogatás részleteiről, eredményeiről adok tájékoztatást. Első a sorban a 

Központi Környezetvédelmi Alap.   

 

Támogatás neve Központi Környezetvédelmi Alap (KKA)  

Jogszabályi háttér 1992. évi LXXXIII. törvény egyes elkülönített állami 

pénzalapokról, IV. fejezet 

Támogatott terület 75% - környezetvédelmi támogatások 

Legfeljebb 10% - hitelgarancia 

2-5 % - környezetvédelmi balesetekre tartalékot 

képezve 

Fennmaradó rész – ún. közcélú feladatokra: 

mérőhálózat építése, oktatás, kutatás stb.  

 

2.  TÁBLÁZAT: A Központi Környezetvédelmi Alap alapadatai 
Forrás: saját gyűjtés 

 

Az 1992. évi LXXXIII. egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló törvény (IV. fejezet) 

által létrehozott KKA bevételei elsősorban az 1992-ben bevezetett üzemanyag-termékdíjból 

származtak, de ide folytak be a különböző bírságok és büntetések is. A tapasztalatok azt 

mutatják, hogy ilyen típusú alapokat a nyugat-európai országok ritkán hoznak létre, ráadásul a 

támogatás nem is volt teljesen EU-konform, hiszen kiutalásaik állami támogatást jelentettek. 

Ez önmagában nem feloldhatatlan probléma, hiszen megfelelő szabályok mentén lehetséges 

állami támogatást adni. Az Alappal a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 

majd annak jogutódja rendelkezett. A KKA az 1995-ös termékdíj törvény megszületése után a 

befolyt termékdíjakból a hulladékgazdálkodás kérdését hivatott volna megoldani, azonban a 

bevételeinek 2/5-öd része felhasználatlan maradt, és a többit sem transzparensen osztotta szét. 

A KKA projektciklusát a 10.6. melléklet tartalmazza.  
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A KKA-t azonban KAC-cá alakították 1999-ben, ami a formálisan elkülönített 

pénzalapok végét jelentette. A szaktárca megkapta támogatásként ezek után is a befolyt 

összegeket, de az alap immáron a pénzügyminiszter fennhatósága alatt állt [KISS, K. 2005]. 

 

4.3.2.  Cél- és címzett támogatás 

 

Támogatás neve Céltámogatás  

Jogszabályi háttér 1992. évi LXXXIX. Törvény 

Támogatott terület 4. §  (1) Céltámogatás az e törvény mellékleteiben 
meghatározott céloknak és feltételeknek megfelelő, 1 
milliárd forint, illetve az 1 milliárd forint alatti 
beruházási összköltségű önkormányzati beruházások 
megvalósításához igényelhető. 
(2) A céltámogatás nyújtása - az igények a törvény 6. 
számú melléklete szerinti rangsorolását követően - a 
megvalósíthatósági tanulmány alapján meghatározott 
szakmai, műszaki és pénzügyi szempontból 
legkedvezőbb változat szerinti költség alapján történik. 

 

3.  TÁBLÁZAT: A céltámogatások alapadatai 
Forrás: saját gyűjtés 

 

Támogatás neve Címzett támogatás 

Jogszabályi háttér 1992. évi LXXXIX. Törvény 

Támogatott terület 1. § (1) Az önkormányzatok címzett támogatást 
igényelhetnek: 
a) a céltámogatási körben nem támogatható 
vízgazdálkodási, egészségügyi fekvő- és járóbeteg-
szakellátási célú, szociális, közoktatási és kulturális 
önkormányzati térségi, vagy jogszabály által 
elfogadott országos, illetve törvényben meghatározott 
fővárosi, megyei szakmai fejlesztési programba foglalt 
önkormányzati feladatok ellátását szolgáló, kiemelt 
fontosságú, 250 millió forint feletti beruházási 
összköltségű önkormányzati beruházások 
megvalósítására, továbbá 
b) a szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló 1 milliárd 
forint feletti összköltségű beruházások megvalósítására, 
azzal, hogy e beruházások esetében. 

 
4.  TÁBLÁZAT: A címzett támogatások alapadatai 

Forrás: saját gyűjtés 

 

A legfontosabb, amit le kell szögezni, hogy a céltámogatás (a címzett támogatáshoz 

hasonlóan) valójában nem pályázat, hanem igénybejelentés, ahogy azt a Törvény 4. §-a ki is 
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mondja, tekintettel arra, hogy törvény írja elő a jogosultságot az önkormányzat számára 

(1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 85.§ és 86. §, valamint az 1992. évi LXXXIX. tv. (Cct.)) 

 

Az 1992. évi LXXXIX. Törvény által meghatározott támogatási területek az évek során – az 

igényeknek megfelelően – módosultak, ezt mutatja a 10.7. mellékletben található táblázat.  

 

Tendenciák és változások elemzése: 
 

• Az ivóvízzel kapcsolatos beruházások csak az első két évben voltak támogatottak. 

• A szennyvizes beruházások előírásai az évek során egyre pontosodtak. 

• A csatornahálózat fejlesztése kapcsán az első években nem volt kötelező előírás a 

kötelező rákötés, 2004-ben ez már 60 % volt, 2005-2007 között pedig 80 %-ra 

növekedett. 

• A hulladékgazdálkodást illetően a regionalitás felé mozdult el a támogatási rendszer, 

de 2005-től már nem volt támogatott ez a terület. 

 

Címzett támogatás: 

 
Kétfordulós pályázati rendszer, évente egyszer nyújthat(ott) be az önkormányzat beruházási 

koncepciót (megvalósíthatósági tanulmánnyal) a tervezett fejlesztésre (a Magyar 

Államkincstár területi szerveihez).  A folyamatot a 19/2005. (II. 11.) Korm. Rendelet 

részletesen bemutatja. A szennyvízelvezetés és -tisztítás céljára címzett támogatást csak 

2001-től kaphattak az önkormányzatok, és csak a kiemelten nagy értékű 1 milliárd Ft 

feletti beruházásra.  

 

Az Önkormányzatok Közlönyében 2006 novemberében jelent meg a Kormány közleménye, 

mely szerint a címzett támogatások rendszere betöltötte szerepét az elmúlt 16 évben, 

azonban az európai uniós támogatások megjelenésével lényegesen több önkormányzati 

fejlesztési program valósulhat meg, mint a korábbi években. Így lehetőség nyílik többek 

között a korábban címzett támogatással megvalósuló beruházási célok uniós forrásokból 

történő finanszírozására is. A fentiek figyelembevételével a Kormány a helyi 

önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény és 

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól 
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szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján 2007. évben nem javasolt 

címzett támogatásra beruházást.  

 

Az alábbi diagramok mutatják az elmúlt évek környezetvédelmi célú címzett és 

céltámogatásait, a nyújtott támogatás mértékét évenként összegezve: 
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6.  ÁBRA: A címzett környezetvédelmi támogatások mértéke 2001-2006 között 

Forrás: Címzett támogatás törvényei (2001-2006) alapján saját gyűjtés 

 

Az ábrát elemezve megállapítható, hogy a 2001-es viszonylag kismértékű támogatás után 

(ekkor lehetett először környezetvédelmi célra fordítani címzett támogatást) 2002-2005 között 

nagyjából azonos volt az évenként nyújtott támogatás mértéke. 2006-ban 42 %-os visszaesés 

volt az előző 4 év átlagához képest. Ahogy korábban említettem, 2007-ben már nem hozott 

döntést az Országgyűlés címzett támogatásról. A hat év alatt elsősorban 

szennyvízberuházások (86 %) kaptak támogatást, ezt követték az ivóvíz-ellátási (11 %) és 

ivóvízminőség-javítási beruházások (3 %). 
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7.  ÁBRA: A környezetvédelmi célokra fordított céltámogatások 2000-2004 között 

Forrás: A céltámogatások hirdetményei alapján saját gyűjtés 

 
A céltámogatásokat tekintve megállapítható, hogy leszámítva a 2000-es kiugró adatot, az 

éves, átlagos támogatás mértéke 17,62 Mrd Ft volt, és 2002-től kezdve folyamatos csökkenést 

mutatott. A beruházások legnagyobb része a szennyvízkezeléssel volt összefüggésben, 

mindössze két hulladékgazdálkodási projekt, a gyomaendrődi (2000) és a vaskúti (2002) 

kapott céltámogatást, 906 millió Ft értékben. Később látni fogjuk, hogy ezek a projektek 

európai uniós támogatásban is részesültek. Bár a Cct. lehetővé tette volna, „települési 

folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelepe” beruházásra igénylés nem 

érkezett az öt év alatt.  

 

4.3.3. Környezetvédelmi célelőirányzat (KAC)  

 

Támogatás neve Környezetvédelmi célelőirányzat (KAC), illetve 
Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat (KÖVICE) 

Jogszabályi háttér Miniszteri rendeletek és utasítások, 
217/1998 (XII.28) Korm. rendelet, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény; 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998 (XII. 30.) Kormányrendelet. 

Támogatott terület A környezetvédelem és természetvédelem szinte 
valamennyi területe (a 10.8. mellékletben bemutattam 
a 2002-és és 2004-es támogatott területeket). 

5.  TÁBLÁZAT: A KAC és KÖVICE támogatások alapadatai 
Forrás: saját gyűjtés 

 

Ahogy már a KKA-nál említettem, a KKA-t 1999-ben KAC-cá alakították, így az 

előirányzattal kapcsolatos adatok 1999-től elérhetőek. A korábbi nyilvántartó rendszerből a 
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jelenleg használt rendszerbe 2001-ben áttöltötték a korábbi KKA-adatokat, amelynek 

eredményeképpen a korábbi adatok megbízhatósága nem 100 %-os. 

 

2003-ban már egyszerre jelentek meg a KAC és VICE-pályázatok (ld. később), két 

komponenst alkotva:  

„A” Környezet- és természetvédelmi célú fejlesztésekre, programokra, tevékenységekre, 

intézkedésekre és ezek megalapozására (KAC), 

 „B” Közcélú vízgazdálkodási feladatok és közcélt szolgáló vízgazdálkodási feladatok 

beruházási támogatási igénybevételére (VICE) 

 

2004-ben a tárca két előirányzata összevonásra került, KÖVICE néven egy pályázati kiírás 

jelent meg, amely a „ZÖLD FORRÁS” nevet kapta.  A pályázati lehetőség és kiírás 2005-től 

kizárólag a társadalmi szervezetek számára maradt meg lehetőségként [SZULIMÁN, 2008]. 

 

A megvalósítást az évek során különböző szervezetek koordinálták és ellenőrizték (ez nem 

túlságosan hatékony, illetve a tapasztalatok átadása során információvesztés léphet fel).   

 

Az alábbi táblázatban összefoglaltam a 1999-2004 közötti KAC/KÖVICE támogatással 

megvalósult nyertes pályázatokat, az évente elnyert összeget tekintve:  
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8.  ÁBRA: A KAC/KÖVICE támogatás mértéke 1999-2004 között 
Forrás: Az 1999-2004-es KAC-tájékoztatók alapján saját gyűjtés 
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Ahogy látható, a támogatás mértéke a 2000-2001-es csúcs után jelentős mértékben 

lecsökkent, ráadásul elaprózódott, melyet a támogatott projektek száma is mutat (10.9. 

melléklet). 

 

4.3.4. Vízügyi célelőirányzat (VICE) 

 

Támogatás neve Vízügyi célelőirányzat (VICE) 

Jogszabályi háttér 

1992. évi LXXXVII. Törvény az államháztartásról 
217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet az államháztartás 
működési rendjéről 
11/1999. (III. 11.) KHVM rendelet a vízügyi 
célelőirányzat felhasználásáról. (hatálytalan 2003. III. 
15-től) (továbbiakban VICE-rendelet) 

Támogatott terület 

VICE-rendelet 2. § (1) A VICE - a Vgtv.-ben és a Ktv.-
ben *  előírt fizetési kötelezettségből eredő - bevételi 
forrásai, a közcélt szolgáló, illetve közcélú 
vízgazdálkodási feladatok megvalósítását, ezen belül a 
Vgtv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott, a 
következő feladatok ellátásának elősegítését 
szolgálják.  

6.  TÁBLÁZAT: A VICE támogatások alapadatai 
Forrás: saját gyűjtés 

Történet és háttér: 

 

A KAC-hoz hasonlóan a VICE is 1999-ben alakult, amikor a korábbi Vízügyi Alapot (1992. 

évi LXXXIII. Törvény egyes elkülönített állami pénzalapokról, VII. fejezet) a költségvetésbe 

integrálták. A Vízügyi Alap, illetve később a célelőirányzat bevételi forrásait a Vízügyi 

Szolgálatok bevételei adták, melyek egy részét állami feladatok ellátására, egy másik részét 

pedig pályázatokra fordították.  

 

Megvalósítás: 

 

A támogatási szerződés megkötése és betartásának ellenőrzése a Vízügyi Igazgatóságok 

(VIZIG) feladata volt. A támogatás folyósítása teljesítésigazolás alapján történt, a 

teljesítmény-arányos kifizetések ellenőrzését, a támogatások lekérését és az utalványozásra 

előkészítést szintén a VIZIG-ek végezték [RÉMAI, 2008]. 

 

A VICE-támogatással megvalósuló beruházások általában nem csak a VICE-források 

segítségével valósultak meg. Az odaítélt beruházási támogatásokról a szaktárca a szakmai 

értesítőn keresztül tájékoztatta a pályázókat.  
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9.  ÁBRA: A VICE-támogatás 2000-2003 között 

Forrás: A szaktárca közleményei alapján saját gyűjtés 

 

A támogatások átlagos mértéke 2000-2002 között 2,5 milliárd Ft volt, az utolsó önálló 

meghirdetés évében volt tapasztalható egy nagyobb ugrás, ekkor szennyvíztisztítási, ivóvizes 

és vízbázisvédelmi célra majdnem 8 milliárd Ft VICE-támogatást ítéltek oda. 

 

4.3.5. BM - KvVM hulladékgazdálkodási pályázatok 

 

Támogatás neve BM - KvVM hulladékgazdálkodási pályázatok 

Jogszabályi háttér 1. BM – KvVM (KöM) együttes közlemény a “települési 
szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek 
támogatása“ igénybevételének részletes feltételeiről  

2. 2004-től a pályázati feltételek a decentralizált helyi 
önkormányzati fejlesztési támogatási programok 
előirányzatai, valamint a vis maior tartalék 
felhasználásának részletes szabályairól szóló, évente 
módosításra kerülő Korm. rendelet (2005-ben a 
27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet). 

Támogatott terület Hulladékgazdálkodási feladatok: 
A települési szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztése 
körében a következő elemek támogathatók: 
a) hulladékgyűjtő edényzet beszerzése,  
b) gyűjtősziget, gyűjtőpont, 
c) hulladékgyűjtő udvar, 
d) gyűjtéshez szükséges szállító jármű beszerzése, 
e) átrakó állomás 
f) komposztáló telep létesítése, 
g) az a)-f) elemek komplex együttes alkalmazása. 
(2001-2002) 

7.  TÁBLÁZAT: A BM-KvVM hulladékgazdálkodási támogatások alapadatai 
Forrás: saját gyűjtés 
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Történet és háttér: 

A települési önkormányzati feladatok végzési feltételeinek biztosítása érdekében – a lakosság 

terheinek csökkentése céljából – a kormányzat központi költségvetéséből biztosított 

támogatást az önkormányzatok hulladékkezelési feladatainak ellátásához. Minden évben a 

költségvetésről szóló törvény határozta meg az erre a célra felhasználható forrás mértékét. A 

forrás 2001-2003 között a Belügyminisztérium költségvetésében szerepelt, 2004-től 

kezdődően a Kormány a Regionális Területfejlesztési Tanácsok döntési körébe utalta.  

Megvalósítás: 

A megvalósítás ellenőrzésére külön szervezet nem jött létre, az első 3 évben a BM végezte a 

pályázatok részleges utóellenőrzését (elsősorban pénzügyi szempontból), 2004-től ez a feladat 

is a Regionális Fejlesztési Tanácsokhoz, illetve azok végrehajtó szervezetéhez, az 

Ügynökségekhez került [VADÁSZ és FARMASI]. 

Az alábbi diagramon bemutatom a 2001-2006 között, BM-KvVM támogatást nyert 

pályázatok összegét: 
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10.  ÁBRA: A BM-KvVM hulladékgazdálkodási támogatások 2000-2006 között 

Forrás: KvVM alapján saját gyűjtés 
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A diagramot elemezve megállapítható, hogy a támogatás mértéke évente az 1 Mrd Ft-hoz 

közelített, 2003-2005 között meg is haladta azt. 2006-ban drasztikusan csökkent az odaítélt 

támogatás mértéke, 2007-től pedig nem állt rendelkezésre központi forrás erre a célra.  

 

A források 86 %-a három területre koncentrálódott: szelektív hulladékgyűjtő jármű (46 % - 

115 db), gyűjtősziget (25 % - 4109 db), komposzttelep (15 % - 26 db, 148 920 m3-es 

kapacitással).  

 

4.3.6. 2006-2008 közötti regionális támogatások 

 

A 2006-2008-as regionális támogatások (LEKI-TEKI-TEUT-TRFC-CÉDE) pályázati 

eredményeit megvizsgálva (nem teljes körűen) megállapítható, hogy elhanyagolható (1 % 

alatti) a környezetvédelmi célú támogatások aránya. Természetesen a fent említett 

támogatások közül van olyan (pl. TEUT), melynek egyáltalán nem tartozik a 

környezetvédelem a támogatott területei közé. A jogszabályi háttér 2008-ban a 47/2008. (III. 

5.) Korm. rendelet volt, a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási 

programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól. 
 

 

4.3.7. A hazai támogatások összesített adatai  

 

A bemutatott támogatások értéke évenként a következőképpen alakult 2000-2006 

között: 

  

Évek Hazai környezetvédelmi 
támogatások (Mrd Ft) 

2000 88,76 
2001 44,38 
2002 47,65 
2003 44,75 
2004 27,57 
2005 16,82 
2006 18,54 

Összesen 288,47 
 

8.  TÁBLÁZAT: A hazai forrású környezetvédelmi támogatások értéke 2000-2006 között 
Forrás: saját gyűjtés 
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Hazai környezetvédelmi támogatások (2000-2006)
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11.  ÁBRA: A hazai forrású környezetvédelmi támogatások értékének alakulása 2000-2006 között  

Forrás: saját gyűjtés 
 

A támogatás mértéke 2000-ben az akkori céltámogatásnak köszönhetően volt kiugróan 

magas, azóta folyamatosan csökkenek a hazai támogatási lehetőségek (a 2002-es évet 

leszámítva (választási év!) – ez a hatás a VICE miatt a 2003-as évre is áthúzódott), 2005-ben 

és 2006-ban már a 20 milliárd Ft-ot sem érték el (ez a 2000. évi értéknek kevesebb, mint 

negyede). A 2006. évi kismértékű növekedést a regionális céltámogatások korábban már 

említett jelentős növekedése okozta, ami egyszeri hatásnak tekinthető.    

 

4.4. Összegző megállapítások a hazai támogatásokkal kapcsolatban 

 

A hazai környezetvédelmi támogatásokkal kapcsolatban a rendelkezésre álló információkat 

áttekintve egyetértek [NEMES, 2008] állításaival: nem volt projektmenedzsment sem a KAC-

nál, sem a cél-címzettnél, a megvalósulásról nagyon kevés információ van (legalábbis 

adatbázis szinten). Ennek következtében nem áll rendelkezésre adat arról, hogy az adott 

támogatott létesítmény: a. Megvalósult-e?, b. Az valósult-e meg, amiről döntöttek?, c. 

Üzemeltetik-e?, d. Mennyire hatékony, milyen hatásai vannak?  

 

[KISS, K., 2005] tanulmányában, [KOLOSZÁR, 2002] munkájára alapozva, a hazai 

támogatásokkal kapcsolatban a következő hibákat és hiányosságokat állapítja meg (a 

megállapítások után olvashatók az én észrevételeim, illetve ki is egészítettem): 
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1. Az eltérő kritériumok alapján történő pályáztatás: az egyértelműen igaz, főleg a 

szennyvízberuházásokkal összefüggésben, melyekre számos forrásból lehetett pályázni. 

2. A különböző forrásokból származó pénzeszközök összehangolt felhasználásának hiánya: 

az egyes pénzeszközöket különböző szervezetek, minisztériumok kezelték, így a hatékony 

koordináció hiányzott, egy-egy beruházásra több forrásból is kellett pályázni (hogy legyen 

elég forrás – pl. céltámogatás, KAC, VICE). 

3. A környezeti hatékonyság érvényesítésének hiánya a pályázati rendszerben: gyakorlatilag 

teljesen hiányzott, kizárólag műszaki jellegű előírások voltak. 

4. A gazdasági hatékonyság vizsgálatának hiánya a pályázati rendszerben: ez nem teljesen 

igaz, hiszen pl. szennyvizes beruházásoknál a bekötésszám vizsgálata, a közös beruházások 

magasabb támogatási aránya a gazdasági hatékonyságot és a fenntarthatóságot szolgálta. 

5. Nem alakították ki az elnyert támogatási források felhasználásának ellenőrzési 

rendszerét: a pályázati kiírások tartalmazták, hogy ugyanarra a beruházásra nem lehet 

kétféle támogatást kapni, voltak ellenőrző szervek, azonban ezek - hasonlóan a 

pályázatkezeléshez – különböző tárcák fennhatósága alatt álltak.   

6. Nem alakították ki a támogatások hatékony monitoring rendszerét – ez nehezíti az 

eredmények, hatások elemzését, főleg a naturáliák tekintetében. 

 

Az értékelési módszertan kialakításához és a fejlesztési javaslatok megfogalmazásához 

az alábbi információkkal szolgált a fejezet:  

• A hazai támogatások monitoring rendszerének hiányossága részletesebb elemzést 

nem tesz lehetővé. Nagyon kevés adat érhető el, és az is csak a támogatási 

összegre korlátozódik. Ezzel összefüggésben a Nemzeti Környezetvédelmi 

Program intézkedéseinek nyomon követhetősége sem megoldott.  

• A hazai támogatási rendszerek hatékonysága és hatása az információhiány miatt nem 

mérhető.  

• A hazai támogatások közül a szennyvíztisztítással összefüggő beruházások voltak 

értékükben a legjelentősebbek.  

• A hazai támogatási rendszert irányítók ritkán kapcsolódtak be az EU-

támogatások rendszerébe, így a felhalmozódott tapasztalatok gyakran elvesztek.  

• Az európai uniós környezetvédelmi előírások átvétele alapvetően meghatározza a 

hazai és EU-s támogatások célkitűzéseit. 
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5. Európai uniós környezetvédelmi támogatások 

Magyarországon  
 

Az előző fejezetben bemutatásra kerültek azok a támogatási lehetőségek, melyeket 

Magyarországon környezetvédelmi célra (is) lehetett fordítani központi vagy regionális 

forrásból az elmúlt években. Mint látható volt, a hazai támogatások 2002 óta számottevően 

csökkentek, összefüggésben természetesen az EU-források fokozatos megjelenésével. A 

csökkenő tendencia természetesen összefüggésben volt hazánk gazdasági helyzetének 

alakulásával is.  

 

Az Európai Unió (korábban Európai Közösség) azonban nem csak a csatlakozásunk óta 

nyújtott támogatást a környezetvédelmi szektornak. Ebben a fejezetben bemutatom 

mindazokat a lehetőségeket, melyek a rendelkezésünkre álltak az elmúlt 18 évben.  

 

A támogatásokat időrendben fogom bemutatni, és a kiemelten környezetvédelmi 

támogatásoknak szentelek nagyobb figyelmet, ahol a pályázati rendszert és az eredményeket, 

az egyes projekteket is részletesebben bemutatom. Ide tartozik a PHARE, az 

ISPA/Kohéziós Alap és a KIOP.  

 

Minden egyes támogatás bemutatása után áttekintem azokat a jellemzőket, amelyek 

alapján az adott támogatási forma esetében megvalósíthatónak tartom a részletesebb 

elemzést, értékelést.  
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5.1. PHARE 

 

5.1.1. Általános bemutatás 

 

A közép-kelet európai rendszerváltást követően az Európai Közösség 1989-ben két 

ország gazdasági és szerkezeti átalakulásának támogatására hozta létre a PHARE-t 

(3906/1989. EK Tanácsi rendelet), mely „Poland Hungary Assistance for the Reconstruction 

of the Economy”, illetve a „Poland Hungary Aid for Restructuring the Economy” (EC 

PHARE Advisory Unit definíció) kifejezés rövidítése. Később ez a támogatási lehetőség a 

többi csatlakozás előtt álló PHARE-kedvezményezett ország rendelkezésére állt, 2000-től az 

ún. előcsatlakozási alapok egyikeként segítette a leendő tagországok felkészülését a 

strukturális és kohéziós alapok fogadására. 

 

 A PHARE-támogatáson belül számos területen nyújtott pénzügyi segítséget az egyes 

országok gazdasági átalakuláshoz és a felzárkózáshoz. Ezeket a következő csoportokba 

sorolom a szakirodalom alapján1, valamennyinek volt környezetvédelmi vonatkozása. 

 

1. Intézményfejlesztési programok  

2. Területfejlesztés, illetve a gazdasági és szociális kohézió erősítése 

3. Beruházási programok 

4. Határ menti együttműködés – PHARE CBC (Cross-border Co-operation) 

 

 

 

5.1.2. Szabályozás, intézményrendszer 

 

Hasonlóan az egyes programokhoz, a PHARE szabályrendszere - és ezzel összefüggésben az 

intézményrendszer is - az időben előrehaladva változott.  
 

 

 

 

1: A fejezet [FORMAN, 2006], [JUSZTIN, 2005] és a [NAGY PHARE KÖNYV, 2007] alapján készült 
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a. Az 1990-98-ig tartó időszak: Ebben az időszakban mindenről Brüsszelben döntöttek, 

teljesen centralizált volt a rendszer. Az Európai Unió magyarországi képviseletét ellátó 

Delegációnak (EC Delegation) elsősorban tanácsadó és koordináló szerepe ebben az 

időben [DIÓSI, 2008]. A környezetvédelemmel és vízüggyel foglalkozó PHARE-iroda az 

akkori Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumban (KTM) alakult meg 1991-

ben, a KTM Nemzetközi Főosztály alá tartozó Phare Osztályként. Az egész időszakra 

jellemző volt, hogy sokszor jelentősen változott a szerepe az irodának (ld. 10.10. 

melléklet), a közigazgatási struktúra nem igazán tudta kezelni az EU-s támogatások 

rendszerét [CZÉGÉR, 2008], [NEMES, 2008], [DIÓSI, 2008]. 

 

b. 1998-tól a PHARE rendszerét decentralizálták, a döntési kompetencia (tenderek, 

szerződések) az EU-s Delegációhoz került, a korábbi PHARE Guidelines helyett már a 

DIS Manual (Decentralizált Megvalósítási Rendszer Kézikönyv) szabályozta a működés 

rendjét, a közbeszerzését pedig a PRAG (Gyakorlati Útmutató a Phare, ISPA és SAPARD 

szerződéses eljárásokhoz). A projektek minimális mértékét a koncentráció elvét követve 

felemelték 2 millió EUR-ra. A jobb feladatellátás érdekében hazánkban létrehozták 1997 

decemberében a Miniszterelnöki Hivatalban a Segélykoordinációs Titkárságot, 1999-ben 

a Nemzeti Alapot és a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egységet (CFCU / KPSZE) a 

Pénzügyminisztériumban. Előbbi a kifizetésekért, utóbbi a közbeszerzések 

lebonyolításáért volt felelős.  Három - EU támogatás szempontjából kiemelt fontosságú 

szakterület kivételével (környezetvédelem, közlekedés, mezőgazdaság) - a CFCU-nál 

összpontosították a PHARE programok kifizetését. Az említett kiemelt szakterületek 

továbbra is önállóan intézték a kifizetéseket [DIÓSI, 2008]. A Környezetvédelmi 

Minisztériumban 1999-ben létrehozták a Nemzetközi Támogatások Főosztályát (NTF), 

mely a környezetvédelmi PHARE-projektek mellett a későbbi ISPA-projektek 

előkészítésével is foglalkozott. Az 1999-es 10 főről (ebből két fő PHARE) 2003-ra 30 főre 

növekedett a létszáma [BECKER, 2008]. 2003. szeptember 1-jétől a Fejlesztési 

Igazgatóság (FI) foglalkozott a PHARE-projektekkel.  

 

c. Az 1998-as, de még inkább a 2000. évtől a PHARE célkitűzései egyértelműen a 

csatlakozás előtti feladatokra összpontosultak (accession driven). Az ezt segítő központi 

twinning programok költségvetése 1998-ban 7 M EUR volt (SPP-I.), 2001-ben pedig 7,4 
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M EUR (SPP-II – Felkészülés az EU Strukturális és Kohéziós Alapjainak 

menedzselésére). A Csatlakozási Partnerség keretein belül a PHARE források kb. 30 %-a 

fordítódott intézményfejlesztésre és 70%-a beruházásra, területfejlesztésre és a gazdasági 

kohézió növelésére [ILLÉS, 2008]. [HEIL, 2008] számítása szerint a csatlakozási 

költségek 30-40 %-át fedezte a PHARE, évi 100 millió Ft-ot biztosítva erre a célra. 

Ugyancsak PHARE-forrásokból készített Magyarország Előzetes Nemzeti Fejlesztési 

Tervet (2000. április) és ebből jutott forrás a későbbi NFT I-es projektek előkészítésére a 

Pályázat Előkészítő Alapon (PEA) keresztül. Ez utóbbi 27 millió EUR-s PHARE-

támogatás kapott. 

 

d. 2004-2006-ig Magyarország EU-s csatlakozása után a PHARE-támogatások helyett az ún. 

Átmeneti Támogatások igénybevételére nyílt lehetőség, melyek környezetvédelmi és 

természetvédelmi projekteket finanszíroznak / finanszíroztak, szolgáltatási és beszerzési 

szerződéseken keresztül, elsősorban a fennálló intézményfejlesztési feladatokkal 

összefüggésben. A támogatás összértéke 2004-2006 között 3,7 millió EUR volt (10.11. 

melléklet). 

 

5.1.3. A program felépítése, működése 

 

A tagállam által összeállított és benyújtott éves projektlistáról az EU Bizottság döntött, és 

aláírásra került a Nemzeti PHARE Koordinátor és az EU Bizottság közötti Pénzügyi 

Megállapodás (Financing Memorandum). A környezetvédelem területén a szaktárca 

államtitkárságai alakították ki a projektjavaslatokat (minisztériumi, felügyelőségi, nemzeti 

parki javaslatok alapján), majd ezt terjesztette Brüsszel elé az elvárt formátumban (project 

fiche) a Kerettervvel együtt. Az egyes projekteket illetően n+2 év volt a határidő a 

szerződéskötésre és n+3 év végrehajtásra. Ahogy említettem, a közbeszerzéseket a CFCU / 

KPSZE bonyolította le, a teljesítést és a megvalósítást Végrehajtó Ügynökségként 

(Implementing Agency) az NTF / FI ellenőrizte, majd a projekt zárását is ez a szervezet 

koordinálta a Kedvezményezettekkel szoros együttműködésben. 
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5.1.4. Projektek, eredmények 

 

A korábban leírtaknak megfelelően a környezetvédelmi szektort a PHARE részben az 

Országprogramokon, részbe a határmenti együttműködéseken keresztül támogatta.  Mivel a 

rendelkezésre álló összeg nem volt túlságosan nagy, elsősorban kisebb infrastrukturális 

beruházások és eszközbeszerzések jelentették a támogatások egyik részét, a jogszabályi 

felkészülést és a környezetvédelmi / természetvédelmi területi szervek megerősítésén túl. A 

továbbiakban röviden, példálózó jelleggel bemutatom egyes évek környezetvédelmi 

fejlesztéseinek sajátosságait.  

 

5.1.4.1. Beruházási programok 

 

 1990: Az 1990-es éves környezetvédelmi program kerete 26,52 millió ECU volt, 

melyből számos környezetvédelmi fejlesztés valósulhatott meg. A projektek típusa 

rendkívül heterogén volt, összegük 300 ezer ECU és 2,55 millió ECU között mozgott. 

(Mindenhol támogatási keretről beszélek!) Voltak szennyvíztisztítási (Tahitótfalu 

szennyvíz és csatornahálózat építése), energiatakarékossági programok, de jutott 

forrás a Felügyelőségek laboreszközeinek fejlesztésére is. Ebben az évben jött létre 

PHARE-támogatással a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi 

Központ (REC), melyet az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok Kormánya 

és a Magyar Kormány közösen hozott létre. [zárójelben a PHARE-támogatás száma: 

HU9003] 

 1991: A következő évi környezetvédelmi program kerete 14,6 millió ECU volt, 

melyből további műszerek, laboreszközök kerültek beszerzésre, valamint 4 db 

mérőbusz négy Felügyelőségnek. A támogatási keret közel felére csökkent 1990-hez 

képest, köszönhetően részben az előző évi gyengébb abszorpciós képességnek (70 %). 

Az első két évben az azonnal megoldandó feladatok álltak a középpontban. A 

felhasználást nehezítette, hogy a végrehajtó struktúrát is ki kellett alakítani, úgy, hogy 

ekkor érkezett az első nyolcéves periódus támogatási összegének a fele [BOROS, 

2002].  

 1995: Az 1995. évi forrás 7 millió ECU volt, ezt három nagy környezetvédelmi célra 

fordította Magyarország: a. Infrastrukturális beruházások (5 millió ECU) b. Balaton-

projekt (950 ezer ECU) c. Jogharmonizáció (1 millió ECU). [HU9513] Az 
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infrastrukturális beruházások 4 város szennyvíztisztítási támogatását jelentették, 

átlagban 25 %-os EU-támogatással: Dunaújváros, Székesfehérvár, Szolnok és 

Debrecen (biogáz hasznosítás). Külön meg kell említeni a KKA (részletesen lásd 

korábban) és a Phare forrásainak összehangolását, melynek lényege a következő 

volt: a Phare környezetvédelmi forrásokból egy részt egy önfeltöltő alapba (revolving 

fund) utaltak egy alkalommal. Az első felhasználás során még vállalt szerepet az EU, 

de a visszafizetett kedvezményes hiteleket már az alap eljárásrendje szerint kellett 

felhasználni. Természetesen a feltételek között volt az is, hogy az alap felhasználási 

rendjét, a pályázatok kiírását, a pályázati rendszerét az EU jóváhagyja. A rendszer 

kialakításában magyar és külföldi szakértőt vettek részt. [KARDOSS, 2008]. 1995-ben 

a KKA és Phare támogatás 41,3%-át vízzel, 11,6% levegővel, 0,8 % zajjal kapcsolatos 

beruházás megvalósítására fordították [KISS-GUBA, 2008]. 

 1998: Három év múlva már a Csatlakozási Partnerség, és az „accession drive” 

részeként a környezetvédelmi források jelentős részét twinning és szolgáltatási 

szerződés formájában az EU-csatlakozás előkészítésére fordítottuk. A Központi 

Környezetvédelmi Alapon Keresztül 4,5 millió ECU-s támogatás jutott önkormányzati 

fejlesztésekre (10.12. melléklet), 3 millió ECU pedig laborfejlesztésre [HU9807]. 

Ennek az évnek a programja az Észak-pesti Szennyvíztisztító fejlesztése a LSIF-

program (Large Scale Infrastructure Facility) keretén belül 16 millió EUR értékben 

mely a legnagyobb értékű környezetvédelmi infrastrukturális beruházás volt a 

PHARE-időszakban. Az LSIF támogatási forma átmeneti támogatási rendszernek 

tekinthető, amely a Phare rendszerhez tartozik (pl. a beszerzések csak EU vagy 

támogatott országokból történhettek), de bizonyos fontos jellemzőit illetően (végső 

kedvezményezett, szerződő fél, a létesítmény tulajdonosa, pénzügyi konstrukció) az őt 

követő ISPA rendszer jegyeit viseli magán. A pénzügyi forrásokat tekintve az LSIF 

külön kerettel rendelkezik az Országprogramokon felül [ÁLLAMI 

SZÁMVEVŐSZÉK, 2000] és [DIÓSI, 2008]. A projekt részletei a 10.13. 

mellékletben találhatók.  

 2003: Az utolsó év, amikor hazánk PHARE-támogatást kaphatott, és ebben az évben 

750e EUR keret állt rendelkezésre, ebből három projekt megvalósítása indult el: 1. 

Stratégia zajtérképek metodikájának kialakítása + Budapest stratégiai zajtérképe 2. 

EMAS-rendelet (EU 761/2001) alkalmazása / végrehajtása Magyarországon 3. A 

KvVM regionális intézményei szakértőinek képzése a VKI végrehajtására [2003/004-

347-04-01]. A projekt célja a Víz Keretirányelv végrehajtásában résztvevő területi 
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hatóságok részére készült oktatási program lebonyolítása az integrált vízgyűjtő 

gazdálkodás komplex, új szemléletű feladatihoz kapcsolódóan. A továbbképzés célja 

többek között az is, hogy az európai szinten készült módszertani útmutatók speciális 

szakmai tartalmát – példa jellegű esettanulmányok alátámasztásával is – 

megismertessék és megmagyarázzák a résztvevőknek [PÁLFI, 2008]. Mint látható, 

környezetvédelmi infrastrukturális beruházásra 1998-2003 között nem volt 

lehetőség PHARE-támogatással a központi programokon keresztül, az ISPA-

támogatás megjelenése miatt (A 2002-es VKI-keretben volt 712e EUR építés mérési 

helyek kialakítására vonatkozóan.).  

 2004-2006: A PHARE Magyarország számára Átmeneti Támogatássá alakult, 

melynek projektjeiről már szóltam korábban.   
 

Forrás: [KvVM FI, 2008] + [NAGY PHARE KÖNYV, 2007]  

  

5.1.4.2. Határ menti együttműködés (PHARE-CBC) projektjei  
 

 Magyarország-Ausztria CBC-program: 1996-ban a környezet- és 

természetvédelem aránya 22 % volt a teljes támogatási keretből, ez 2,4 millió ECU-t 

jelentett. Ebből Vas megyében két kommunális, Zala megyében pedig egy regionális 

hulladéklerakó épült fel (Kőszeg - Csepreg, Zalaegerszeg). Az 1999-es év nagy 

beruházása 2,2 millió EUR értékben a Szentgotthárd árvízvédelmét biztosító Lapincs 

patak árapasztó vápája volt. A 2000. évből egy nagy környezetvédelmi beruházást 

emelnék ki, a nagykanizsai regionális hulladéklerakó építését (1,5 millió EUR 

támogatás). A 2001-es évben két nagy szennyvizes beruházást támogatott a PHARE: 

a. Zalavölgye Natúrpark csatornázása (2 millió EUR), b. Határon átnyúló 

szennyvízcsatornázás Csörötneken és térségében (2 millió EUR). A szennyvíz 

tisztítását az osztrák oldalon fekvő jennersdorfi telep oldja meg.  

 Magyarország – Románia CBC-program: 1996-ban indult el a program, és az első 

évben 4 vízügyi projekt (a Maros hordalékkúp felszíni vízpótlása és a felszín alatti 

vízkészlet védelme, a Fekete- és Sebes-Körös, Berettyó közötti térség 

vízgazdálkodásának fejlesztése) kapott támogatást, közel 2,4 millió ECU értékben.  

Ezen a határszélen a következő jelentős PHARE-CBC környezetvédelmi fejlesztés 

2001-ben volt, amikor a Körös-völgye árvízvédelmi fejlesztése részesült 2,1 millió 
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EUR támogatásban. 2003-ban pedig 2,5 millió EUR PHARE CBC-támogatással 

árvízi és szennyvíztisztítási projektek valósulhattak meg. 

 Magyarország – Szlovákia CBC-program: 1999-ben kapott támogatást a 

jánossomorjai hulladéklerakó, mely a régió 61 településének (110 ezer lakos) 

hulladék-elhelyezési problémáját oldotta meg. (1,75 millió EUR). 2000-ben 

Sátoraljaújhely csatornázása részesült 1,6 millió EUR támogatásban. 

 Magyarország – Szlovénia CBC-program: Az első jelentős környezetvédelmi 

beruházás 2001-ben kapott támogatást (maga a program is csak 2000-ben indult), 

Tornyiszentmiklós és térsége (7 település) csatornázásának megvalósítása és a lovászi 

szennyvíztisztító telep kapacitásának 150 m3/napra növelése (1,6 millió EUR). 2002-

ben kapott szintén 1,6 millió EUR értékű támogatást a „Közös szennyvízkezelés a 

Kerka-völgyben” projekt.  
 

Forrás: [KvVM FI, 2008] + [NAGY PHARE KÖNYV, 2007]  

 

A 10.14. mellékletben található két ábra mutatja a határ menti együttműködés környezet- és 

természetvédelmi, valamint vízgazdálkodási projektjeit 1995-2001 között. 

 

5.1.4.3. Területfejlesztés, illetve a gazdasági és szociális kohézió erősítése 

környezetvédelmi programjai 

 

Az adatbázisokat áttanulmányozva kiemelek három olyan projektet, melyek a 

területfejlesztés, illetve a kohézió erősítése céljából valósultak meg, de kifejezetten 

környezetvédelmi célokat szolgáltak: 

 

A 2000. évi „Helyi üzleti infrastruktúra fejlesztése” program keretében 2-2 millió EUR 

PHARE-támogatással valósult meg Pétervására és térsége regionális csatornázás és 

szennyvíztisztító-építés projekt, valamint Gyomaendrőd (9 település) és Vaskút (30 település) 

regionális kommunális hulladéklerakók építése projekt. Mindkét körzetben beszerzésre került 

a szelektív gyűjtéshez szükséges eszközrendszer, a gyomaendrődi beruházás részeként átrakó-

állomás épült Szarvason. [HU 0008-06] 
Forrás: [NAGY PHARE KÖNYV, 2007] 
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5.1.5. Összegzés 

 

 

Összességében az alábbi következtetések és tanulságok vonhatók le az 1990-2006 közötti 

PHARE, illetve ÁT környezetvédelmi projektekről: 

 

 A központi környezetvédelmi projektek első éveiben (1990-92) nagyszámú projekt 

kapott támogatást, viszonylag kisebb összegben, területileg eléggé ad-hoc módon 

kijelölve. Hozzá kell tenni, hogy a hazai jogi háttér és főleg a stratégia még nem 

segítette a projektek kiválasztását.  

 Az eszközbeszerzések (laboreszközök, mérőbuszok stb.) az elmúlt másfél évtizedben 

többször is előfordultak a támogatott területek között, ennek oka – nem 

megkérdőjelezve a fontosságot – a hazai források hiánya volt. Ráadásul ezek az 

eszközök gyorsan amortizálódnak + változik a technológia, így többször is szükség 

volt ilyen beszerzésre. 

 Az 1995-98 közötti időszakban több nagyobb infrastrukturális beruházás is 

megvalósult, azonban ezt nem követte folytatás, hiszen a PHARE helyett 2000-től az 

ISPA biztosított forrásokat ilyen célra. 

 1998-2006-ig a PHARE, illetve az Átmeneti Támogatás központi környezetvédelmi 

forrásainak nagy része – a korábban elmondottaknak megfelelően - a csatlakozással 

összefüggő jogharmonizációs és intézményfejlesztési célra került felhasználásra.  

 A határ menti együttműködés területén, a nyugati határszélen a helyi 

szennyvíztisztítási projektek valósultak meg (ebből a térségből már a 2007-2013-as 

időszakban nem nagyon pályáznak), illetve több regionális hulladékgazdálkodási 

rendszer, melyek közül a nagykanizsai és zalaegerszegi lerakó beintegrálódott a 

későbbi nyugat-balatoni ISPA projektbe. A jánossomorjai térségi lerakó bővítésének 

lehetősége pedig egy KEOP-os projektkezdeményben került elő. A román 

határszakaszon elsősorban vízvédelmi területek kaptak támogatást. 

 A területfejlesztés, illetve a gazdasági és szociális kohézió erősítése környezetvédelmi 

programjai még inkább véletlenszerűnek tűnnek számomra, pedig igen jelentős 

beruházások is megvalósultak ezen a területen: pl. a gyomaendrődi és a vaskúti 

térségi hulladékgazdálkodási rendszer.  Utóbbi is beintegrálódott egy ISPA-projektbe 

(Homokhátság).  
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 A Delegáció sok esetben lassította a projektek lebonyolítását. Az EU-szervek számára 

nem volt előírva határidő, a beadott dokumentációkat csak igen késve véleményezték, 

ennek két oka volt: a. Kapacitáshiány b. A beadott dokumentumok minőségi 

problémái. A 10.15. mellékletben egy igen jellemző esettanulmány és egy táblázat 

található az ÁSZ-jelentésből kiemelve [ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK, 2000]. 

 A PHARE-projekteknél felmerülő problémákat vizsgálva [BOROS, 2002] hat 

területet azonosított: 

o Célkitűzések megfogalmazása 

o Tapasztalat 

o Idő 

o A koordináló rendszer 

o Kapcsolattartás, kommunikáció 

o Külső befolyásoló tényezők.  

 

A PHARE környezetvédelmi támogatások (+ ÁT) összességében 148 millió ECU, illetve 

EUR (37 milliárd Ft) támogatást jelentettek Magyarország számára 1990-2006 között. Ez 

nemzetgazdasági mértékben vagy a hazai támogatásokkal összevetve nem túl jelentős összeg, 

azonban a PHARE célja nem elsősorban a környezetvédelmi beruházások megvalósítása, 

hanem (főleg 1998-tól) a csatlakozás elősegítése, a jogharmonizáció volt. Márpedig ez a 

gyakorlatban sok, de kis értékű projektet jelent.  Az alábbi oszlopdiagram mutatja az 

évenkénti környezetvédelmi támogatási keretet. A számokban benne vannak a 

környezetvédelmi és vízvédelmi beruházások (ahol sikerült számadatot találni a támogatás 

mértékére), és ahol nem tudtam külön választani, a természetvédelem is.   
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12.  ÁBRA: PHARE-támogatás környezetvédelmi célokra 1990 és 2003 között 

Forrás: saját gyűjtés 

 

 

 

A PHARE-támogatások értékelését három tényező miatt nem tartom indokoltnak:  

 

1. A projektek eredménye, hatása (a támogatási keretek elemzésén túl) az időtáv és a 

monitoring rendszer hiánya nehezen kimutatható, elemezhető. A PHARE-projektek 

részletes fizikai indikátorait csak jelentős erőforrás igénnyel lehetne felkutatni (a 

VÁTI-nál nem áll rendelkezésre részletesebb adatbázis az általam használtnál), és az 

akkori hazai statisztikák sem nagyon állnak rendelkezésre.  

2. A nem infrastrukturális projektek elemzése eltérő eszközrendszert és módszertant 

igényel (ezek aránya jelentős a PHARE-támogatás esetében), de a vizsgálódásom 

fókuszában a környezetvédelmi infrastrukturális projektek elemzése áll. 

3. Ennél is fontosabb azonban, hogy a program működése, az intézményrendszer 

elemzése sem időszerű, hiszen a szereplők megváltoztak, ráadásul hazánk csatlakozott 

az Európai Unióhoz, így számos korábbi probléma megszűnt ez által. Az ISPA-

támogatás kapcsán egyébként elemezni fogom az EU Delegáció szerepét 2000-2004 

között.   
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5.2. SAPARD - NVT 

 

Az Európai Unió 1999-es berlini csúcsán a PHARE mellett két újabb támogatási alapról 

döntöttek, amelyek közül az egyik volt a SAPARD (Special Accession Programme for 

Agriculture and Rural Development). A támogatásból Magyarország évente 38 millió euróval 

részesült. A doktori értekezésemben a program az agrár-környezetvédelmi intézkedések 

miatt szerepel, tájékozató jelleggel. Az intézkedésen belül az agrár-környezetvédelmet és 

tájfenntartást szolgáló termelési módszerek pályázati kiírás kínált az agráriumot és a 

környezetvédelmet összekapcsoló fejlesztési lehetőségeket [JUSZTIN, 2004]. 

 

A jogszabályi háttér a Kormány 2349/1999. (XII. 21.) határozata volt, melyen belül az 

Agrárstruktúra fejlesztési intézkedések, és azon belül a már említett „agrár-környezetvédelmet 

és tájfenntartást szolgáló termelési módszerek elterjesztése” pályázat az alábbi területeken 

nyújtott lehetőséget fejlesztésre: ökológiai szántóföldi termelési módszerek, extenzív 

gyephasznosítás, ökológiai vagy integrált gyümölcs és szőlőtermesztés, vizes élőhely és 

bemutató gazdaságok. [forrás: www.fvm.hu] 

 

A rendelkezésre álló keret az agrár-környezetvédelemre 8 229 673 EUR volt, ez a teljes 

keret 1,1 %-a volt 2000-2006 között [SAPARD TERV, 2000]. Ebben az intézkedésben nem 

volt szükség önerőre, mert nem beruházás jellegűek voltak a projektek. A SAPARD esetében 

a tanácsadóknak kifizethető összeg kiemelten magas, 12 % volt. A pályázatok értékelése a 

regionális SAPARD-irodákon keresztül történt, melyek felállítása és a teljes pályáztatás is 

jelentős késéssel indult (2002), így sikernek tekinthető, hogy végül a forrásokat teljes 

mértékben sikerült lekötni (102 % - [SAPARD EX-POST, 2007]). 

 

2004-2006 között a Nemzeti Fejlesztési Terv egyik operatív programja az Agrár- és 

Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP) volt, melyen belül már nem jelent meg külön 

intézkedésként az agrár-környezetvédelem.   

 

A csatlakozás után a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretén belül jelentős összegek álltak 

rendelkezésre, agrár-környezetgazdálkodás célra. 2004-2006. között évi 44 milliárd Ft (!) 

támogatási keret (összesen 132 milliárd Ft) állt a gazdák rendelkezésére, amennyiben a 

pályázati kiírásnak megfelelő tevékenységet folytattak. Az agrár-környezetgazdálkodási 
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kifizetés terület, azaz hektár, valamint állatlétszám alapú vissza nem térítendő támogatás, 

amelyet valamely agrár-környezetgazdálkodási intézkedés végrehajtásának ellentételezéséül 

biztosítanak, a gazdálkodó által vállalt, valamely célprogramba bevitt terület mértéke vagy 

állat létszáma alapján, legalább 5, legfeljebb 20 éves időtartamra (hosszú távú 

területpihentetés) [VÁRSZEGI, 2009]. 

 
Értekezésemben az agrár-környezetvédelmi / gazdálkodási támogatásokkal, az általános 

bemutatáson túl, nem kívánok részletesebben foglalkozni, azok speciális területe miatt 

(bár a támogatási összeg jelentős). A teljesség kedvéért mutattam be nagyon röviden az 

adatokat. 
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5.3. ISPA 

 

5.3.1. Általános bemutatás  

 

Az 1999-es berlini csúcson a SAPARD-on kívül egy másik új támogatási forma bevezetéséről 

is döntöttek, ez volt az ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession). 

Magyarország 2000-2006 (2004) között évi 44 millió EUR támogatásban részesült, terület, 

népesség és GDP-fő alapján meghatározva. Az ISPA kimondott célja volt a csatlakozás előtt 

álló országok felkészítése a csatlakozásra és a Kohéziós Alap fogadására, ennek megfelelően 

a program felépítése nagyon hasonlított a Kohéziós Alapéra. A támogatás közel felét 

környezetvédelmi beruházásokra fordíthatta Magyarország. Az [ISPA-STRATÉGIA, 2001] 

határozta meg azokat a területeket, prioritásokat, melyeknek megfelelő projektek támogatást 

kaphattak, ezek a következők voltak: 

• A vízminőség védelme 

• Önkormányzati hulladékkezelés 

• Levegőminőség javítása 

 

A stratégia további szakterületek elszámolhatósági kritériumait is tartalmazta (pl. állati és 

kórházi hulladék), azonban a 6. fejezetben már csak a fenti területek szerepelnek, a 

projektlistában pedig már csak hulladékgazdálkodási és szennyvíztisztítási projektek. A 

kijelölt prioritásokon túl további kritériumokat is meghatározott a stratégia, ilyen volt, hogy a 

szennyvízberuházásoknak legalább 15 000 LE agglomerációt kellett érintenie, a 

hulladékgazdálkodás terén pedig a regionalitás volt a kitűzött cél.   

 

A 2000-2003 közötti időszakban az Európai Unió 12 hulladékgazdálkodási és 7 

szennyvíztisztítási-csatornázási projektet fogadott el, levegőminőség-javítási projekt nem 

került befogadásra. A projektek összértéke 570 millió euró, és több mint 4,5 millió embert 

érintenek. A beruházási projekteken túl az Európai Unió elfogadott 4 technikai 

segítségnyújtási projektet, melyből három a projektek előkészítését hivatott támogatni, egy 

pedig (PA011) a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés mintaprojektje volt, 100 % ISPA-

támogatással. (A beruházási projekteket a Kohéziós Alap projektekkel együtt mutatom be.) 
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2004 óta az ISPA projektek Kohéziós Alap projektekké alakultak (Csatlakozási Szerződés II. 

Számú mellékletének 15. fejezet 1. e) pontja), és néhány eltérő szabályozás (pl. 

elszámolhatóság – földvásárlás, ÁFA) kivételével a Kohéziós Alap szabályrendszerében 

működik tovább a támogatási rendszer. 

 

A projektek végső befejezési dátuma projektenként eltérő, de a jelenlegi európai uniós 

iránymutatás alapján a legkésőbbi dátum 2010. december 31. lehet. 

 

5.3.2. Szabályozás, intézményrendszer 

 

Az uniós szabályokat a 1266/1999 számú, 1999. június 21-i Európai Tanácsi Rendelet 

határozta meg. Magyarországon az ISPA-ra való felkészülés felelősségi rendjét még a 

program indítása előtt, a támogatási rendszerünk EU konform átalakításáról szóló 2307/1998. 

(XII. 30.) Kormányhatározattal szabályozták. A 89/2002. (IV. 20.) Kormány rendelet a 

Nemzeti Alapnak az ISPA keretében történő igénybevételéről szóló Együttműködési 

Megállapodás, valamint a 2000. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak 

kihirdetéséről és a 1061/2000. (VII. 11.) Kormányhatározat fektette le a nemzeti jogszabályi 

alapjait az ISPA program hazai intézményrendszerének [MOGYORÓSY, 2006]. 

 

Az ISPA támogatások esetén a minimális projektméret 5 millió EUR volt, a támogatás 

maximális mértéke pedig 75 %, kivételes esetekben 85 %. A pontos mértéket a projekt 

költség-haszon elemzése alapján megállapított finanszírozási hiány határozta meg, de a végső 

döntést az Európai Unió hozta. 

 

Az intézményrendszer felépítése az Európai Unió által megkövetelt volt:  

A. NIC – Nemzeti ISPA Koordinátor: kezdetben a PHARE-t is felügyelő tárca nélküli 

hivatal vezetője (164/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján), majd 2002. június 30-

tól 2003. május 18-ig a Miniszterelnöki Hivatal (MEH) Nemzeti Fejlesztési Terv és 

EU Támogatások Hivatalát (NFT EUTH) vezető politikai államtitkár látta el ezt a 

feladatot (148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet). 2003. május 19-től 2003. december 

31-ig a 70/2003. (V. 19.) Korm. rendelet alapján a NIC az NFT EUTH-t felügyelő 

EU TNM, illetve külön írásbeli felhatalmazás alapján MEH politikai államtitkára 

volt [MOGYORÓSY, 2006]. 
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B. A Végrehajtó Ügynökség (Implementing Agency) a Környezetvédelmi 

Minisztérium Nemzetközi Támogatások Főosztálya, majd 2003-tól a 

Környezetvédelmi Minisztérium által alapított Fejlesztési Igazgatóság (FI) volt. Az 

FI a mai napig felügyeli az ISPA (és Kohéziós Alap) projekteket. A Szektor 

Programengedélyező (SAO) volt felelős a szakmai és pénzügyi lebonyolítás 

szabályszerűségéért. 

C. Nemzeti Alap: Ez az egyetlen olyan szerv (központi kincstári szerv külön ISPA 

bankszámlával), amelyen keresztül a Közösség által megítélt ISPA támogatásokat le 

lehetett hívni. 

D. A Pénzügyminisztériumban működött az ún. NAO-iroda (amelyet a Nemzeti Alap 

vezetője, a Nemzeti Programengedélyező Tisztviselő (National Authorizing 

Officer), a Nemzeti ISPA Koordinátor pénzügyi “ellensúlyának” tekinthető magas 

rangú tisztviselő vezetett). Ez a szervezet volt felelős a támogatások EU-tól történő 

lehívásáért, a költségnyilatkozatok hitelesítéséért [MOGYORÓSY, 2002]. 

E. 2004. május 1-jéig az intézményrendszer fontos szereplője volt az Európai Unió 

Delegációja, amely szervezet az ex-ante kontroll eredményeképpen valamennyi 

beszerzés esetén jóváhagyta a tenderdokumentációkat, a közbeszerzési bíráló 

bizottságokat és az eljárás eredményét, valamint ellenjegyezte a szerződéseket. 

 

5.3.3. A program felépítése, működése 

 

Nem a hagyományos értelemben vett pályázati rendszer működött, hiszen a 

Környezetvédelmi Minisztérium az Európai Unióhoz pályázatot benyújtani kívánó 

önkormányzatokkal szorosan együttműködve készítette el, véglegesítette a pályázati 

anyagokat. Ez olyannyira így volt, hogy az első öt projekt megvalósíthatósági tanulmányait a 

Környezetvédelmi Minisztérium (KöM) saját forrásából készíttette el. A KöM-ön belül külön 

Bíráló Bizottság nem alakult a pályázatok értékelésére, kiválasztására, az igazgatási rendnek 

megfelelően került a miniszter elé a javaslat (szakfőosztály – helyettes államtitkár – kabinet – 

miniszter) [BECKER, 2008]. A projektek kidolgozásában a KöM és a Közlekedési, Vízügyi 

és Hírközlési Minisztérium szorosan együttműködött, a hulladékgazdálkodási és 

vízgazdálkodási projektek egyensúlyát volt hivatott biztosítani a két tárca szakállamtitkára 

által vezetett Vízügyi Irányító Testület. (VIT) [VASS, 2008]. 
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Az mindenképpen elmondható, hogy mind a hazai, mind az európai uniós szerveket váratlanul 

érte az ISPA „megjelenése”. Az 1999-es rendelet megjelenése előtt már volt 5 hazai pályázat 

(korábbi KAC-pályázatokra építve), azonban ezek csak 2000 őszén kerültek ki Brüsszelbe. 

Mivel az ISPA kidolgozásában uniós oldalon olyanok vettek részt, akiknek csak Kohéziós 

Alap tapasztalatuk volt, az első időszak uniós részről is nehézségekkel volt tele [BECKER, 

2008]. 

 

[HEIL, 2008] elmondása alapján az Application Form-okkal (Pályázati Anyag) kapcsolatos 

elvárások a következők voltak: a. Stratégiához illeszkedés, b. Fenntarthatóság, c. Szennyező 

fizet elv, d. PME, e. Megfelelő ütemterv, e. Engedélyek. Ő is megjegyzi, hogy nem voltak jól 

előkészítettek projektek.   

 

A pályázatok elkészítése és benyújtása 2001-től rendezettebbé vált, általában az adott év 

májusában megküldte az Irányító Hatóság a pályázatokat Brüsszelbe, ahol 3-6 hónap alatt 

született meg a döntés. A döntés előtt zajlott az ún. kérdés-válasz időszaka, amikor a 

pályázattal kapcsolatos kérdésekre kellett a leendő kedvezményezettnek a Végrehajtó 

Ügynökséggel együtt válaszolnia. A döntés egy Pénzügyi Megállapodás (Financing 

Memorandum - FM) formájában született meg, melyet egyik részről az Európai Unió, másik 

részről a Pénzügyminisztérium képviselője látta el kézjegyével. Az FM-ek Kormányhatározat 

formájában kihirdetésre is kerültek (pl. a 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelet). 

 

A Végrehajtó Ügynökség és a Végső Kedvezményezett (önkormányzat vagy önkormányzati 

társulás) között Támogatási Szerződés köttetett a projekttel kapcsolatban, mely támogatásnak 

ingatlan jelzálog volt a fedezete.   

 

A közbeszerzések és a kivitelezések lebonyolítását a Végső Kedvezményezett és 

Közreműködő Szervezet a Támogatási Szerződésben és a jogszabályokban meghatározott 

módon rögzített feladatmegosztásban végezte, végzi, melynek a leglényegesebb elemei a 

következők a [14/2004.] alapján (2004. május 1-jéig a fent leírt jóváhagyási feladatokat az 

Európai Unió Delegációja végezte): közbeszerzési dokumentumok, tisztázó kérdések, bíráló 

bizottság jóváhagyása és a szerződések ellenjegyzése. 
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A kifizetések szállítói finanszírozással történnek, feladatfinanszírozási rendszerben. A 

kifizetések menetét szemlélteti az alábbi ábra, mely jól mutatja, hogy a szállító kifizetéséhez 

három forrás összevárása szükséges. Ez és az informatikai rendszer (EMIR) bármely hibája a 

kifizetések csúszásához vezet, melyről az értékelés részben bővebben szólok majd. 

 

 

 
13.  ÁBRA: A kifizetések menete az ISPA/Kohéziós Alap projektek esetén 

Forrás: [KISS, A, 2006a] 

A projekteket számos ellenőrző szerv vizsgálja, a teljesség igénye nélkül: Magyarországon a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI), Állami Számvevőszék (ÁSZ), a belső ellenőrzés, az 

Irányító Hatóság belső ellenőrzése. Az Európai Unió részérül a DG Regio és az Európai 

Számvevőszék auditorai. Az ISPA-program esetén a zárás projektenként történik, és minden 

esetben ellenőrzi a KEHI. 2008. december 31-ig 3 technikai segítségnyújtási és 3 beruházási 

projekt zárult le.  

 

5.3.4. Projektek, eredmények  

 

A projektek legfontosabb jellemzőit a Kohéziós Alapnál mutatom be, hiszen ezek a projektek 

2004. május 1-től Kohéziós Alap projektnek számítanak. 

 

5.3.5. Összegzés 

 

Az ISPA projektek vizsgálata az értékük és az aktualitásuk miatt javasolt, ráadásul még 

lehetőség van visszaható jellemzők azonosítására is, ezáltal a projekt vagy a rendszer 

egyes folyamatainak javítására.  

Nemzeti Fejlesztési Hivatal –  
Irányító Hatóság 

Önkormányzat -
Kedvezményezett 

 Magyar Államkincstár 
Nemzeti 
Programengedélyező 
Iroda – Kifizető Hatóság 

Vállalkozó EU-forrás Önkormányzati forrás 

Költségvetési forrás 



EURÓPAI UNIÓS KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSOK MAGYARORSZÁGON 

 77

 

5.4. KOHÉZIÓS ALAP 
 

5.4.1. Általános bemutatás 

 

Az ISPA-támogatás bemutatásánál már említettem, hogy a Kohéziós Alap az ISPA 

folytatásának tekinthető, ez minden szempontból igaz. A támogatott területek és a 

szabályrendszer is rendkívül hasonló. A támogatott területet a Kohéziós Alap keretstratégia 

(KA keretstratégia) határozta meg, mely alapján a támogatási területek lényegében nem 

változtak. A stratégia időben (2003. április) elkészült, így megalapozott programozási 

dokumentuma lehetett a Kohéziós Alap projekteknek. 

 

A stratégia azon túl, hogy bemutatja a támogatott területeket, jól lehatárolja a Kohéziós Alap 

és a Strukturális Alapok támogatott területeit:  

 

Megosztási intézkedések a Kohéziós Alap és a Strukturális Alapok között 

Kohéziós Alap Strukturális Alapok 

Vízügyi ágazat 

Vízszennyezés csökkentése 
Az 50000 LE szennyezési terhelést meghaladó 

agglomerációk (hálózatfejlesztés, kezelési kapacitások 

létesítése vagy korszerűsítése, iszapkezelés és –

hasznosítás, gyűjtőhálózatok rehabilitációja). 

 

A prioritások között szerepel néhány rendkívül magas 

kockázattal érintett terület is, amelyek a vízkészletek 

kármentesítés útján történő védelmét célozzák. 

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program:

Minden más, 2000 és 50 000 LE közötti agglomeráció 

(hálózatfejlesztés, kezelési kapacitások létesítése vagy 

korszerűsítése, iszapkezelés és –hasznosítás, 

gyűjtőhálózatok rehabilitációja). 

Kevésbé kockázatos területek, amelyek a vízkészletek 

kármentesítés útján történő védelmét célozzák. 

Regionális Fejlesztési Operatív Program: 

2000 LE alatti szennyezési terheléssel rendelkező 

agglomerációk, amelyek ivóvízvédelmi zónában 

találhatók. 

Ivóvízminőség projektek 
Azon projektek csoportja, amelyek földrajzilag 

meghatározott, azonos szennyezettségi mutatókkal 

rendelkező (arzén 30 μg/l felett, nitrit, bór és fluorit) és 

jelentős egészségügyi kockázatot jelentő régiókra 

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program:

Azon projektek csoportja, amelyek 100000-nél 

kevesebb lakost érintenek, eltérő paraméterekkel és 

2009. decemberi megfelelési kötelezettséggel 
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vonatkoznak és olyan, 100000-nél nagyobb népességű 

területet érintenek, ahol 2006 decemberéig áll fenn 

megfelelési kötelezettség (kezelőművek technológiai 

korszerűsítése és/vagy új vízellátó létesítmények 

meghatározása és építése). 

(kezelőművek technológiai korszerűsítése és/vagy új 

vízellátó létesítmények meghatározása és építése). 

Hulladékgazdálkodás 
A hulladékkezelési projektek a komplex települési 

szilárd regionális rendszereken belüli hulladékkezelési 

infrastruktúra-fejlesztést ölelik fel. A CF által 

finanszírozott fejlesztési programok a nagy kapacitású 

regionális lerakók vagy égetők köré szervezett 

szelektív hulladékgyűjtési és –kezelési hálózatok 

létesítését, valamint a nagy kockázatot jelentő, nem 

megfelelően működő régi szemétlerakók lezárását és 

rehabilitációját foglalják magukban. 

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program:

Speciális kezelést igénylő hulladékok szelektív 

gyűjtésének és hasznosításának fejlesztése. Speciális 

állati hulladékok begyűjtő-kezelő hálózatásnak 

kialakítása. Egészségügyi hulladékártalmatlanító 

beruházások. 

9.  TÁBLÁZAT: A Kohéziós Alap és Strukturális Alapok támogatott területeinek lehatárolása 
Forrás: [KA KERETSTRATÉGIA, 2003] 

 

A Kohéziós Alap célja, hogy segítse az elmaradott tagállamok felzárkózását, konvergenciáját, 

számszerűen kifejezve: azon tagállamok támogathatók belőle, amelyek 1 főre eső vásárlóerő-

paritáson számított GNP-je nem éri el a közösségi átlag 90%-át [KISS, A., 2005]. 

 

Az Európai Unió 2004 és 2006 között hat magyarországi, környezetvédelmi Kohéziós Alap 

projektről döntött, ezek közül kiemelkedik a budapesti. Ezen kívül még két szennyvizes, egy 

ivóvízminőség-javítási, egy hulladékgazdálkodási és egy kármentesítési projekt kapott 

támogatást. A 10.16. mellékletben található táblázat tartalmazza a 19 ISPA projektet is, 

illetve a projektek elhelyezkedését pedig két térkép 10.17. mellékletben. 

 

A projektek végső befejezési dátuma projektenként eltérő, de a jelenlegi európai uniós 

iránymutatás alapján a legkésőbbi dátum 2010. december 31. lehet. 

 

5.4.2. Szabályozás, intézményrendszer 

 

A szabályozás tekintetében – bár nagy a hasonlóság – találhatunk az ISPA-tól eltérő 

szabályokat és előírásokat:  
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• A Kohéziós Alap támogatás létrehozásáról az 1993-as Maastrichti Szerződés 

rendelkezett.  

• A Kohéziós Alapra az ISPA-tól eltérő jogszabályok vonatkoznak, ezek közül a három 

legfontosabb:  

o a Tanács 1994. május 16-i 1164/94/EK RENDELETE a Kohéziós Alap 

létrehozásáról, 

o a Bizottság 2002. július 29-i 1386/2002/EK RENDELETE a Kohéziós 

Alapból nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszere, valamint a 

pénzügyi korrekciós eljárás tekintetében az 1164/94/EK tanácsi rendelet 

végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, 

o a Bizottság 2003. január 6-i 16/2003/EK RENDELETE a 1164/94 Tanácsi 

Rendelet pénzügyi lebonyolításra vonatkozó részeinek részletes 

szabályozásáról. 

• A minimális projektméret 10 millió euróra emelkedett. 

• A támogatás mértéke elérhette a 85 %-ot.  

• A hazai jogszabályok közül is hármat emelnék ki:  

o 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból és 

Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős 

intézményekről,  

o 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív 

programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós 

Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi 

lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról,  

o 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a 

strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási 

szabályairól 

 

Az intézményrendszerben újabb fogalmakkal kellett megismerkedni, ezeket az 1386/2002. 

(VII. 29.) Bizottsági Rendelet jelölte ki. A Magyar Kormány átfogó döntést hozott 

(2199/2002. (VI. 26.) Korm. határozat), amely a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap 

korábban meghatározott intézményi struktúráját hozzáigazította a hatáskörök új elosztásához. 

A szereplők a kormányhatározat és a 21-es fejezet (Magyar Köztársaság Kormányának 
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hivatalos tárgyalási álláspontja a regionális politikáról) szerint nem változtak a magyar 

oldalon, csak a nevük lett más.  

 

Így a Nemzeti ISPA Koordinátor hivatalát (Nemzeti Fejlesztési Hivatal) Kohéziós Alap 

Irányító Hatóságnak nevezték el [MOGYORÓSY, 2006a]. Az Irányító Hatóság (IH) látta el 

a korábbi NIC feladatokat, intézményileg 2004 – 2006-ig Nemzeti Fejlesztési Hivatalként 

(NFH), 2006. július 1-től Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) (130/2006. (VI. 15.) Korm. 

rendelet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről) néven. 

 

A Végrehajtó Ügynökség Közreműködő Szervezetté (KSZ) vált, így a korábbi SAO lett a 

Közreműködő Szervezet vezetője. A Végső Kedvezményezett (Final Beneficiary) 

Kedvezményezetté (Beneficiary) vált. (A közlekedési szektorban ún. Lebonyolító Testületek 

látták el ezt a funkciót (pl. MÁV)). A Pénzügyminisztériumon belül a NAO irodából jött létre 

a Kifizető Hatóság (a 2187/2002 (VI. 14.) Korm. Határozat alapján), mely továbbra is az EU 

felé továbbítandó kifizetési kérelmek összeállításáért és ellenőrzéséért felelős. A projektekről 

a félévente tartott Monitoring Bizottsági üléseken kellett beszámolni az Európai Unió és az 

EIB képviselőinek. Ez utóbbinak az a magyarázata, hogy a projektek költségvetési forrását a 

magyar állam teljes egészében EIB-forrásból finanszírozza. 

 

A Kohéziós Alap intézményrendszer sematikus felépítését mutatja a következő ábra:  

 

 
14.  ÁBRA: A Kohéziós Alap intézményrendszer sematikus felépítése 

Forrás: [MOGYORÓSY, 2006a] 

 

Irányító 
Hatóság 

Közreműködő 
Szervezetek 

Lebonyolító Testületek, Kedvezményezettek 

Monitoring 
Bizottság 

Kifizető 
Hatóság 
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5.4.3. A program felépítése, működése 

 

Az ISPA-hoz hasonlóan nem a hagyományos értelemben vett pályázati rendszer működött, 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a pályázatot benyújtani kívánó 

önkormányzatokkal szorosan együttműködve készítette el, véglegesítette a pályázati 

anyagokat. A pályázati anyagok minőségbiztosítás után az Irányító Hatósághoz, majd 

Kormánydöntés után Brüsszelbe kerültek.  Ezt követte az ISPA-nál megismert folyamat, majd 

a Bizottság egy ún. Bizottsági Határozatban hozta meg döntését a projektről. Ezt már nem 

kellett magyar részről aláírni.  

 

A Közreműködő Szervezet és a Kedvezményezett (önkormányzat vagy önkormányzati 

társulás) között Támogatási Szerződés köttetett a projekttel kapcsolatban, a szerződésekből a 

jogszabályi változások miatt kikerült az ingatlan jelzálog, helyére az adók módjára történő 

beszedés került biztosítéknak.  

 

A közbeszerzések, kivitelezések és az ellenőrzések teljesen az ISPA esetén leírtakhoz 

hasonlóan bonyolódnak. Az ÁFA 2007. december 31-ig támogatott volt, mivel a 

Kedvezményezettek nem tudták visszaigényelni, azonban az ÁFA tv. módosításával megnyílt 

számukra az elvi lehetőség, így az ÁFA nem elszámolható költséggé vált. A projektekben fel 

nem használt ÁFA-tartalmat a Bizottság döntése alapján fel lehet használni többlet műszaki 

tartalmak megvalósítására, projektmódosítás után. 

 

A Kohéziós Alap projektek zárása is projektenként történik, és minden esetben ellenőrzi a 

KEHI is. 2008. december 31-ig nem zárult le Kohéziós Alap projekt (amely Kohéziós Alap 

projektként is indult).  

 

5.4.4. Projektek, eredmények 

 

A 25 Kohéziós Alap (benne 19 ISPA) projekt összértéke 1150 millió EUR, ebből 735 millió 

EUR (250 Ft/EUR árfolyamon számolva 184 milliárd Ft) a támogatás, amelynek mértéke 50-

85 %-ig terjed. Ez az összeg jelentősen meghaladja a PHARE környezetvédelmi támogatások 
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értékét és megközelíti a 2000-2006 közötti hazai támogatások 274 milliárd Ft-os támogatási 

értékét. 

 

A projektek közbeszerzési és pénzügyi eredményeivel részletesen foglalkozom értekezésem 

értékelési részében.  

 

5.4.5. Összegzés 

 

A Kohéziós Alap projektek vizsgálata, értékelése magas összértékük és aktualitásuk 

miatt javasolt. Infrastrukturális beruházásokról van szó, ráadásul lehetőség van 

visszaható tényezők azonosítására is, ezáltal a projekt vagy a rendszer egyes 

folyamatainak javítására (mind a Kohéziós Alap, mind a 2007-2013-as projekteket 

illetően).  



EURÓPAI UNIÓS KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSOK MAGYARORSZÁGON 

 83

 

5.5. Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív program (KIOP)  

 

5.5.1. Általános bemutatás  

 

Hazánk európai uniós csatlakozásával lehetőséget kaptunk az ERFA-források igénybevételére 

is. A forrás fogadására Magyarország kidolgozta a Nemzeti Fejlesztési Tervet, mely 5 

operatív programot tartalmazott. A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív 

Program (KIOP) volt az egyik az öt közül, és környezetvédelmi valamint infrastrukturális 

beruházásokat támogatott, közel 440 millió EUR értékben (110 Mrd Ft).  

 

A KIOP kidolgozását a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) felügyelte szorosan 

együttműködve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal (KvVM), a végső döntést 

azonban a GKM hozta meg. A KIOP célja volt, hogy mind mennyiségi, mind minőségi 

szempontból szűkítse az Európai Unió és Magyarország között fennálló infrastrukturális rést. 

Ez szükségszerűen eredményesebb és hatékonyabb szolgáltatásokat eredményez, miközben a 

fenntartható fejlődés és a „szennyező fizet” elv teljes mértékben érvényre jut. 

 

A KIOP specifikus céljai az alábbiak: 

1. A környezet védelme és fejlesztése: (a) a környezeti szolgáltatások és létesítmények minőségének és 

elterjedtségének javítása (b) a természetvédelem fejlesztése és (c) az energetikai szektor fejlesztése; 

2. A közlekedési hálózat fejlesztése az országos közlekedési infrastruktúra korszerűsítését szolgáló 

beruházásokkal. 

Forrás: [KIOP, 2004] 

 

A környezetvédelmen belül két nagy támogatott terület volt, melyek közreműködő szervezete 

is eltérő: A környezet- és természetvédelmi beruházásokat kezelte a Fejlesztési Igazgatóság, 

míg az energiagazdálkodási projekteket az Energia Központ Kht. A továbbiakban csak az FI 

által kezelt intézkedésekkel foglalkozom. 

 

A források pályázatos és központi projekteken keresztül jutottak el a kedvezményezettekhez. 

A nyílt pályázatos intézkedések a KIOP forrásainak mintegy 30%-át érintik, ide tartoznak az 

alábbi területek:  
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• A „Vízminőség javítása” intézkedés (1.1) a települések és agglomerációk megfelelő 

minőségű ivóvízzel, valamint a szennyvízkezelési és tisztítási infrastruktúrával való 

ellátását támogatta (11 projekt). 

• Az „Állati hulladék kezelése” intézkedés (1.2) (15 projekt) valamint az 

„Egészségügyi és építés-bontási hulladék kezelése” intézkedés (1.3) a szilárd 

hulladékok elhelyezését és ártalmatlanítását foglalja magában speciális 

hulladékáramok esetében (6 projekt). 

• A „Környezeti kármentesítés” intézkedés (1.4) a súlyosan szennyezett vagy nagy 

szennyezési kockázatú térségek megtisztítására, illetve az ehhez szükséges 

beruházásokra irányult (5 projekt). 

 

A központi programok tették ki a KIOP költségvetés nagyobb részét (kb. 70%). Ezek olyan, 

már a program indításakor nemzeti szinten kijelölt projektek, amelyek nem versenyeznek más 

projektekkel, de megvalósításuk előfeltétele volt a megfelelő előkészítettség. A központilag 

kijelölt projektek indokolt esetben más, jobban előkészített projektekkel helyettesíthetők. 

A KIOP intézkedései közül központi program formájában két környezetvédelmi intézkedés 

valósult meg, és ugyanígy a technikai segítségnyújtás intézkedés is központi programnak 

tekinthető. A Természetvédelem és fenntartható árvízvédelem intézkedés (1.5) három nemzeti 

park fejlesztését (11 projekt), valamint egy nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő 

jelentőségű árvízvédelmi beruházást valósít meg. A Levegőszennyezés és zajterhelés mérése 

intézkedés (1.6) három projektje e két környezetvédelmi területen a későbbi beruházásokat 

megalapozó mérőállomások fejlesztését célozza [KIOP, 2007] és [BOROS, N., 2008]. 

 

A projekteknek a KIOP-ra vonatkozó szabályok értelmében pénzügyileg is le kell zárulniuk 

2008. december 31-ig (az Európai Bizottság a gazdasági válság miatt döntött egy 2009. június 

30-i hosszabbítási lehetőségről), melyet valamennyi projekt teljesített is, ez kiemelkedően jó 

eredmény.  

5.5.2. Szabályozás, intézményrendszer 

 

A Kohéziós Alaphoz hasonlóan a KIOP esetében is európai uniós és hazai jogszabályok adják 

meg a működés szabályos kereteit, ezek a következők a teljesség igénye nélkül: 
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EU:  
 

• Az Európai Parlament és az Európai Tanács 1783/1999/EK rendelete határozza meg a 

Regionális Fejlesztési Alap működésével kapcsolatos szabályrendszert, így az ERFA-

forrásokból finanszírozott KIOP-programozást is; 

• Fontos jogszabály még a Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezések 

megállapításáról szóló 1260/1999/EK sz. rendelete és a Strukturális Alapokra 

vonatkozó tervekről és a programozási dokumentumokról szóló Útmutató 

(Vademecum).  

 

Magyarország:  

• 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a Strukturális alap 

és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól; 

• Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó 

támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről 1/2004. (I. 5.) Korm. 

rendelet; 

• 360/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió Strukturális Alapjai és a 

Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, 

számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról; 

• A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi 

Kezdeményezés program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos 

szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet. 

 
Forrás: [KIOP MK, 2008] 

 

Az intézményrendszerről már részben szóltam az általános bemutatás során, az elnevezések 

hasonlóak a Kohéziós Alapéhoz. Az Irányító Hatóság a Gazdasági és Közlekedési 

Minisztériumban volt 2006-ig, majd az IH-k centralizálása után a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökségbe került. A környezetvédelmi projektek tekintetében a Közreműködő Szervezet 

az FI, a kedvezményezettek önkormányzatok és önkormányzati társulások, állami szervek, 

illetve egyes intézkedéseknél gazdasági társaságok is. A Kifizető Hatóság a KA-hoz 

hasonlóan itt is a Pénzügyminisztériumban van, a projektellenőrzéseket pedig a KEHI végzi. 
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15.  ÁBRA: A KIOP intézményrendszerének sematikus felépítése 

Forrás: [KvVM FI, 2008] 

 

5.5.3. A program felépítése, működése 

 

Az ISPA / Kohéziós Alaptól eltérően a KIOP esetében a pályázók (a nyílt pályázatos 

konstrukciók esetén) nyílt pályázat során versenyeztek egymással és váltak 

Kedvezményezetté a nyertesek.  Az egyes pályázati csomagokat, vagyis a pályázati 

dokumentációt a KIOP-ban meghatározott intézkedések céljait részletező KIOP 

Programkiegészítő Dokumentum (PkD) alapján pályázat-előkészítő munkacsoportok 

dolgozták ki, és a KIOP Irányító Hatóság írta ki. A pályázati dokumentáció része volt a 

pályázati felhívás, a pályázati útmutató, benne az értékelés szempontrendszerrel, a pályázati 

formanyomtatvány és mellékletei, valamint egy minta a támogatási szerződésről. 

A pályázatok értékelése két lépésből állt: egy formai részből, ahol az adminisztratív 

megfelelőséget ellenőrizték és egy szakmai-pénzügyi értékelésből. A szakmai értékelők 

jelentései alapján a Projekt Kiválasztási Bizottság megfogalmazta javaslatát a pályázatokkal 

kapcsolatban, a döntést pedig az Irányító Hatóság hozta meg. A pozitív döntést követően, 

hasonlóan a KA-hoz, Támogatási Szerződést kötött az Irányító Hatóság és a 
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Kedvezményezett. A központi projektek pályáztatása is a fent leírtaknak megfelelően zajlott, 

csak itt ismert volt előre, hogy kitől milyen pályázat érkezik majd [KvVM FI, 2008]. 

A KIOP-projektek kapcsán szólni kell a Pályázat Előkészítő Alapról (PEA), mely PHARE-

forrásból nagyszámú KIOP-projekt előkészítését segítette szakértői tudással. [CZÉGÉR, 

2008] elmondta, hogy az ötlet nagyon jó volt, azonban az előkészített projektek rendkívüli 

mértékben megcsúsztak, a leghosszabb ideig ezek készültek. A fókuszcsoportos interjú során 

elhangzott, hogy az volt a legnagyobb probléma, hogy a PEA-projektjavaslatok nem egyeztek 

meg a KIOP elvárásaival. Amennyiben mégsem került elfogadásra a PEA-projekt, a 

kedvezményezett az intézményrendszert hibáztatta. Az egész rendszer ráadásul viszonylag 

drága is volt (27 millió EUR-s PHARE-projekt volt). AMBROVICS elmondta, hogy 100 % 

volt az előkészített és beadott projektek aránya. Az állami szektor projektjei voltak a 

legproblémásabbak, itt érzékelhető leginkább a PEA hozzáadott értéke, hiszen aztán ezek a 

projektek váltak a KIOP húzóágazataivá. 

A végrehajtási szakaszban a Kedvezményezett változó gyakorisággal nyújtott be Projekt 

Előrehaladási Jelentést (PEJ) (a Kifizetési kérelemmel együtt), a Támogatási Szerződés 

szabályozta, lehetett heti, havi, negyedéves. A PEJ-ben beszámolt a projekt aktuális időszakra 

vonatkozó előrehaladásáról. A közbeszerzések tekintetében a KSZ – a KA-tól eltérően - nem 

rendelkezett jóváhagyó szerepkörrel. Ennek eredményeképpen a kivitelezési tenderek és 

szerződések sem voltak egységesek, pl. voltak FIDIC-alapú és nem FIDIC-alapú szerződések, 

illetve tartalékkeret sem volt minden esetben beépítve a kivitelezési szerződésekbe.  

 

A kifizetések zömmel szállítói finanszírozással történnek, néhány esetben (pl. földvásárlás 

Nemzeti Parkoknál) volt csak utófinanszírozás. A kifizetés nem feladatfinanszírozási 

rendszerben történt, a kifizetési kérelmek gyakoriságáról már szóltam.  

 

A projekteket a Kohéziós Alaphoz hasonlóan számos ellenőrző szerv vizsgálja, melyek az ott 

felsoroltakkal gyakorlatilag megegyeznek.   

 

A KIOP esetén a zárás programszinten történik, de az egyes projekteket is megfelelően zárni 

kell, a fenntartási időszakban jelentéseket kell készíteni, és a dokumentumokat meg kell őrizni 

2013. december 31-ig. 2008. december 31-ig valamennyi projekt pénzügyileg lezárult. A 
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zárójelentések elfogadása még folyamatban van és várhatóan 2009. június 30-ig minden 

projekt esetében megtörténik. 

 

5.5.4. Projektek, eredmények 

 

Intézkedés 

Nyertes 

pályázatok 

darabszáma 

Nyertes 

pályázatoknak 

biztosított 

támogatás 

(Mrd Ft) 

PkD 

keret 

(Mrd Ft) 

Összes kifizetett 

támogatás 

(Mrd Ft) 

Vízminőség javítása 11 17,2 15,9 17,21 

Állati hulladék 

kezelése 
15 2,7 2,7 2,6 

Egészségügyi és 

építési-bontási 

hulladék kezelése 

6 2,4 2,4 2,36 

Környezeti 

kármentesítés a felszín 

alatti vizek és 

ivóvízbázisok védelme 

érdekében 

5 4,5 5,1 4,44 

Természetvédelem és 

fenntartható 

árvízvédelem 

12 14,3 10,4 14,1 

A levegőszennyezés és 

a zajterhelés mérése 
3 0,9 1,1 0,82 

Összesen: 52 42,0 37,6 41,53 

10.  TÁBLÁZAT: A KIOP pályázatok eredményei 2008. december 31-ig 
Forrás: [KvVM FI, 2009] 

 

A fenti projektek régiók szerinti elhelyezkedését a 10.18. melléklet tartalmazza. Mint látható, 

a támogatott projektek száma duplája a KA-projektekének, azonban értékben csak azok 23 %-
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át teszik ki. Több intézkedés esetében a költségvetés terhére az eredeti keretekhez képest 

többletvállalások történtek. 

 

5.5.5. Összegzés 

 

A KIOP támogatási rendszer és projektek értékelése tekintetében több tényezőt kell 

figyelembe venni:  

• Az értekezésem bevezetőjében leírtakkal összhangban a KIOP infrastruktúra és 

energiagazdálkodás intézkedéseivel egyáltalán nem, a természetvédelmi 

projektekkel pedig csak bemutatás szinten foglalkoztam. Ennek megfelelően az 

értékelhető terület forrásalapon számolva lecsökken 27 Mrd Ft-ra. (24 %) 

• Ebben a keretben is vannak olyan területek, melyek részben kis értékük, részben 

specialitásuk miatt nehezen vizsgálhatók, speciális megközelítés igényelnek (állati 

hulladék kezelése, Egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelése, 

kármentesítés). A vízvédelmi projekt (Cigánd) volt az egyetlen ilyen típusú 

magyarországi, EU-támogatással megvalósuló projekt a 2000-2006-os időszakban. 

• Ennek megfelelően a KIOP-on belül a Vízminőség javítása intézkedés 

projektjeivel kívánok részletesebben foglalkozni, azonban kizárólag a 

projektértékelés kapcsán, két kiválasztott projekten keresztül. Az intézkedésen 

belül összesen 11 projekt valósult meg, 17,2 Mrd Ft megítélt támogatással, 

mely a teljes KIOP-keret 15,3 %-a. 
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5.6. KEOP 2007-2013 

 

5.6.1. Általános bemutatás  

 

Magyarország a csatlakozás után már teljes jogú tagként készülhetett az Európai Unió 

következő hétéves költségvetési peridusának tárgyalására és ezzel együtt a támogatási 

források reformjára. A tárgyalások során ismét a támogatások kedvezményezett országai és a 

nettó befizetők érdekei csaptak össze, az Európai Bizottság pedig kettőjük között próbált 

egyensúlyozni.  

 

A 2004-ben csatlakozottak számára – bár a korábbiaknál kisebb mértékű – a rendelkezésre 

álló forrás hatalmas. Éppen ez fokozta a nettó befizetők aggodalmát, hiszen kérdésesnek 

vélték / vélik az új tagok abszorpciós kapacitását, az intézményrendszer felkészültségét 

ekkora volumenű összeg fogadására.  

 

Magyarország 2007-2013 között 22,4 milliárd Ft támogatásban részesül. Az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), mely az Unió programozási nomenklatúra szerint 

az ország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete (NSRK – elfogadva 2007. május 7-én), az 

Európai Unió Közösségi Stratégiai Iránymutatására (CSG) épül. Az ÚMFT 15 ún. operatív 

programot tartalmaz, melyek meghatározzák a területi, illetve szakterületi támogatási 

prioritásokat. A környezetvédelmi célokat a Környezet és Energia Operatív Program 

(KEOP) tartalmazza. A KEOP hétéves kerete 4,9 milliárd EUR, mely 250 Ft-os 

árfolyamon 1225 milliárd Ft támogatást jelent környezetvédelmi, természetvédelmi, 

energetikai és technikai segítségnyújtási célokra. Az aktuális forrásfelosztás diagramos 

formában a következő: 
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Szennyvíz
29%

Hulladék
9%

Árvízvédelem
12%

Ivóvíz
14%

Kármentesítés
3%

Vízgyűjtő gazdálkodás
6%

Fenntartható életmód
3%

Természet-védelem
3%

Rekultiváció
8%

MEF
4%

Energia-hatékonyság
3% Projekt előkészítés

4%

TS
2%

 
16.  ÁBRA: A KEOP forrásfelosztása 

Forrás: [KvVM FI, 2009] 

 

 

A KEOP célrendszere a következő: 

 

1) Az életminőség javítása a szennyezések csökkentésével 

 

A megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzése, javítása, illetve 

helyreállítása, a lakosság egészségi állapotának javítása, azaz az egészséges környezet 

feltételeinek biztosítása, az emberi egészséget károsító, veszélyeztető hatások csökkentése, 

megszüntetése. 

 

2) Értékvédelem és megőrzés 

 

Az ökoszisztémák és vizeink védelme, a fenntartható természeti erőforrás- és 

területhasználat, a környezet terhelhetőségét meg nem haladó igénybevétel, a környezet 

károsodásának megelőzése, értékvédő gazdálkodás megvalósítása – figyelembe véve 

mennyiségi és minőségi jellemzőiket is -, valamint a természetes rendszerek és természeti 

értékek megóvása, fennmaradásának biztosítása, a bioszféra sokszínűségének megtartása, 

környezetileg biztonságos életfeltételek elérése. 
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3) Megelőzés, takarékosság, hatékonyság 

 

A gazdasági fejlődésben a környezeti, fenntarthatósági szempontok érvényesítése. Ennek 

feltétele a gazdasági fejlődés során a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának 

kialakítása és fenntartása, a szennyezések és a hulladék keletkezésének megelőzése, az 

alacsony anyag- és energia igényű technikákat alkalmazó termékek ismertségének növelése, a 

megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek, tudatosság és együttműködés erősítése. 
 

Forrás: [KEOP, 2006] 

 

Az operatív programban meghatározott szakmai prioritástengelyekre kétéves ún. akciótervek 

készülnek. A 2007-2008-as lezárult, a 2009-2010-es időszakra vonatkozót pedig 2009. január 

14-én fogadta el a Kormány. Az akciótervek határozzák meg az operatív program középtávú 

céljait, a konkrét támogatási lehetőségek pedig az egyes konstrukciókat érintő pályázati 

kiírásokban jelennek meg.  

 

5.6.2. Szabályozás, intézményrendszer  

 

A KEOP-pal foglalkozó intézményrendszer nagyban hasonlít a 2004-2006-os időszakhoz, a 

legfontosabb, hogy a környezetvédelmet érintő eltérő szabályozás (KA és SA) megszűnt, a 

jogszabályi háttér egységesen kezeli a két forrásból támogatott projekteket. A legfontosabb 

EU-s jogszabály a Tanács 1083/2006/EK Rendelete, melyhez szorosan kapcsolódik a 

végrehajtási rendelete, a 1828/2006/EK Rendelet. Magyarországon három jogszabály 

határozza meg az intézményrendszer, a pályáztatás és a lebonyolítás szabályait: 255/2006. 

(XII. 8.) Korm. rendelet, a 281/2006. (XII. 26.) Korm. rendelet és a 16/2006. (XII. 28.) 

MeHVM-PM együttes rendelet. Mindhárom rendelet többször módosításra került már 

kihirdetése óta. 

 

Az intézményrendszer felépítése gyakorlatilag ugyanaz, mint korábban, az elnevezések 

változtak kicsit: A Kifizető Hatóság Igazoló Hatósággá alakult, a KEHI pedig Ellenőrző 

Hatóság nevet kapott. Az Irányító Hatóság – Közreműködő Szervezet – Kedvezményezett 
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hármas megmaradt, sőt az IH és a KSZ szervezetileg sem változott. (A Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökségen és a KvVM Fejlesztési Igazgatóságon belül működnek).  

 

5.6.3. A program felépítése, működése 

 

A KEOP-ot a Kormány 2006. november 29-én fogadta el, az Európai Unióhoz 2006. 

december 20-án került benyújtásra. A 2007-es év első 9 hónapja a KEOP tárgyalásáról és a 

pályázati kiírások előkészítéséről szólt. [AMBROVICS, 2008] szerint sokkal hamarabb meg 

kellett volna jelentetni a pályázatokat, csak több területen hiányoztak a stratégiák. 2007-ben 

végül a pályázatok 95 %-a megjelent, azonban 2007-ben támogatói döntés nem született egy 

pályázatról sem, így gyakorlatilag egy év elveszett a hét éves periódusból.  

 

A környezetvédelmi pályázatokat érintő legfontosabb változás, hogy a legtöbb konstrukció 

kétfordulós lett, ami azt jelenti, hogy valamennyi pályázó először az első fordulóba pályázik 

a projekt koncepciójával, majd egy projektfejlesztési szakasz után (melynek során szakmai 

segítséget és pénzügyi támogatást kap) kerül a második fordulóba. Amennyiben itt is 

pozitívan bírálják el a pályázatát, kezdődhet el a projekt megvalósítása. Amennyiben a projekt 

értéke meghaladja a 25 millió EUR-t, az Európai Bizottságnak is jóvá kell azt hagynia. A 

pályázatok értékelése a KIOP-hoz hasonlóan formai és tartalmi értékelésből áll, az értékelők 

(legalább 2) jelentése alapján egy Bíráló Bizottság (BB) dönt a pályázat sorsáról. A BB 

tagjainak száma legfeljebb 7 fő, benne civil taggal a [16/2006.] alapján:  

 

8. § 
(1) Az NFÜ a projektjavaslatok elbírálására bíráló bizottságot hoz létre. A bíráló bizottság tagjainak a 7. § 
(2) bekezdésében meghatározott szakértelemmel kell rendelkeznie. 
(2) A bíráló bizottság elnökét az NFÜ - vagy az NFÜ felkérése esetén a közreműködő szervezet -, titkárát a 
közreműködő szervezet jelöli. Az elnök felügyeli az eljárás átláthatóságát és pártatlanságát, az eljárási 
szabályok betartását. Tagot jelölhet a közreműködő szervezet, a miniszter és az NFÜ, regionális program 
esetében a regionális fejlesztési tanács (a továbbiakban: RFT); továbbá az NFÜ biztosítja nem-kormányzati 
szakmai szervezet által delegált egy tag részvételét. Az RFT által delegált tag az RFT álláspontját képviseli. 
A tagok száma - az elnökkel együtt - legfeljebb 7 fő. Megfigyelőt jelölhet a közreműködő szervezet, a 
miniszter és az NFÜ, regionális program esetében az RFT. A megfigyelők száma legfeljebb 6 fő, azzal, hogy 
az NFÜ minden esetben legalább 2 fő megfigyelőt jelölhet. 

 

A 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozatban nevesített projektek közvetlenül a 2. fordulóba 

pályázhatnak, mivel ezek előkészítettsége a kormányzati támogatásnak köszönhetően előbbre 

jár. Ezek a projektek a KEOP-ban is nevesítésre kerültek, összértékük 53,47 milliárd Ft.  
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Eredetileg 21 projektről volt szó, de az ún. Dél-Buda projekt szakmai okokból három 

projektté alakult (Budakeszi, Százhalombatta, Érd, Diósd, Tárnok), az egy projektként indult 

Győr-Moson-Sopron megyei hulladékgazdálkodási projekt szintén szakmai okokból három 

részre bomlott (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár), illetve a hulladékgazdálkodási 

projektekből pedig kiváltak a rekultivációs elemek. 

 

A végrehajtási szakaszban a Kedvezményezettnek féléves gyakorisággal kell benyújtania 

Projekt Előrehaladási Jelentést (PEJ), illetve a projekt végén Záró Projekt Előrehaladási 

Jelentést (ZPEJ) a megkötött Támogatási Szerződés alapján. A projektfejlesztési szakaszban a 

KSZ nem vesz részt a közbeszerzési eljárásokban (csak a magas kockázatú projektek 

esetében), a második fordulót követően a 16-os rendelet szabályainak megfelelően 

minőségbiztosítási, illetve jóváhagyási joga van. A projektfejlesztési szakaszban a KSZ a 

projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányát értékeli és minőségbiztosítja, törekedve 

arra, hogy a 2. fordulóba minél jobb projekt kerülhessen. 

 

A kifizetések szállítói és / vagy utófinanszírozással történhetnek, a kifizetés nem 

feladatfinanszírozási rendszerben történik. A kifizetési kérelmek benyújtásának nincs 

gyakorisági, csak összegbeli korlátja. Szállítói finanszírozás esetén a kedvezményezetti 

önrészt közvetlenül a szállítónak kell utalni. Az ÁFA elszámolható, amennyiben a 

Kedvezményezett nem igényelheti azt vissza, a lényeg a lehetőségen van (tehát ha jogosult 

ÁFA-visszaigénylésre, de nem él vele, akkor sem kaphat támogatást az ÁFA-ra).  

 

A projekteket a Kohéziós Alaphoz, KIOP-hoz hasonlóan számos ellenőrző szerv vizsgálja, 

melyek az ott felsoroltakkal gyakorlatilag megegyeznek.   

 

A KEOP esetén a zárás programszinten történik, de az egyes projekteket is megfelelően zárni 

kell, a fenntartási időszakban Projekt Fenntartási Jelentéseket (PFJ) kell készíteni, és a 

dokumentumokat meg kell őrizni a program zárását követő ötödik év végéig, 2020. december 

31-ig. 2015. december 31-ig valamennyi projektnek le kell majd zárulnia.   

 

5.6.4. Projektek, eredmények:  
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Mivel az első pályázati kiírások csak 2007. szeptember 18-án jelentek meg, az első pozitív 

támogatói döntés 2008. február 12-én született meg, 2007-2008-ban a pályáztatás és a 

Támogatási Szerződés (TSZ) kötések jellemezték a KEOP-ot.  

 

2008. december 31-ig 939 beérkező pályázat értékelése után 308 pozitív támogató döntés 

született 151 Mrd Ft értékben, a döntéseket követően 231 darab TSZ már megkötésre került. 

A 10.19. mellékletben található táblázat mutatja a projektek megoszlását az egyes 

konstrukciók között. A támogató döntések 88 %-a négy területre koncentrálódott (2. fordulós 

döntések): 1. Árvíz 37 %, 2. Szennyvíz 28 %, Hulladék 13 %, Rekultiváció 10%.  A korábban 

említett 1067-es projektek közül 2008. december 31-ig 10-ről született pozitív 

Kormánydöntés, és ezek a projektek ki is kerültek Brüsszelbe, ahol a végső döntést 

meghozzák, várhatóan 2009. I. félévében. 

 

A kifizetések gyakorlatilag csak a projekt-előkészítést érintették, összesen 3,16 milliárd Ft 

kifizetés történt 2008 végéig, ebből 150 millió Ft volt az előleg. Ez az összeg, mely egyben a 

két év alatt kifizetett teljes összeg is, figyelembe véve a teljes rendelkezésre álló összeget, 

RENDKÍVÜL ALACSONY. Amennyiben nem javul a források felhasználásának 

hatékonysága, Magyarországnak jelentős összegeket kell majd visszafizetni az Európai 

Unióba. 

 

5.6.5. Összegzés 

 

A KEOP támogatási rendszer és projektek esetleges értékelése tekintetében több tényezőt kell 

figyelembe venni:  

• A projektek nagy része az előkészítés fázisában van. 

• Kivitelezés csak egy projekt (Győr hulladékgazdálkodás) esetében kezdődött el. 

• A támogatási rendszer még változóban van, hiszen mind az eljárásrendi 

jogszabályok, mind a pályázati kiírások változnak. 

• Az Európai Bizottság gyakorlata még nem kialakult a nagyprojekteket illetően. 

 

Ennek megfelelően a támogatási rendszer, illetve a projektek értékelése, a hatékonyság 

és a hatások mérése még nem lehetséges, illetve a KEOP-rendszerre alapozva (még) nem 

lehet értékelési módszert kidolgozni.  
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Az Európai Uniós környezetvédelmi támogatások bemutatását négy olyan program 

bemutatásával zárnám, amelyek támogatnak kisebb-nagyobb mértékben 

környezetvédelmi programokat. 

 

5.7. Global Environmental Facility (GEF) 
 
 
A GEF egy globális együttműködési forma 178 országban, melynek nemzetközi szervezetek, 

nem kormányzati szervek (NGO) és magánszervezetek vesznek részt. A GEF hat 

környezetvédelmi problémás területen nyújt támogatást: biodiverzitás, klímaváltozás, 

nemzetközi vízügyek, talajerózió, ózonréteg elvékonyodása és a maradó szerves 

szennyeződések (POP-k). 

 

A GEF-et 1991 októberében alapították a Világbank 1 millió dolláros pilot programjaként, 

azóta már 2200 projektnek nyújtott támogatást 165 országban. A GEF környezetvédelmi 

alapot a donor országok támogatják, 2002-2006-ig 3 milliárd dollárt ajánlottak fel, a IV. GEF 

Közgyűlésen – 2006-ban – pedig további 3,13 milliárd dollárt. 

 

A GEF-et eredetileg három szervezet működtette: az ENSZ Fejlesztési Programja, az ENSZ 

Környezetvédelmi Programja és a Világbank. Az évek során hét további szervezet is 

csatlakozott hozzájuk, köztük a FAO és az EBRD [GEF, 2009]. 

 

A GEF 1991 óta 32 Magyarországot (is) érintő projektet támogatott, összesen 123 millió 

dollár értékben (220 Ft-os dollár árfolyamon számolva ez 30,75 milliárd Ft). A támogatott 

területeket mutatja az alábbi táblázat (benne a hazai és regionális / globális projektek, 

amelyekben Magyarország részt vesz). 

 

Fontos kiemelni, hogy ebből a nemzetközi projektek 90 millió dollárt jelentenek, ahol 

értelemszerűen az összegnek csak egy részét fordítják magyarországi beruházásokra.  
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Támogatott terület GEF támogatás 
(M $) 

Projektek száma 
(db) 

Biodiverzitás 11,20 6 

Klímaváltozás 46,59 9 

Nemzetközi vízügyek 50,30 10 

Multilaterális területek 0,20 1 

Ózonréteg elvékonyodása 14,18 5 

Maradó szerves 
szennyeződések 0,49 1 

Összesen 122,96 32 
11.  TÁBLÁZAT: A GEF által támogatott projektek száma és értéke Magyarországon  

Forrás: [GEF, 2009] 
 

 
A legjelentősebb hazai GEF-projekt a Duna szennyezettségének csökkentését célzó GEF-

Grant No. 55978-HU sz. projekt, melynek előkészítési szakaszát is támogatta a GEF. Ez a 

szakasz 2006-ban zárult le, melynek során megvalósítási és hatástanulmányok készültek.   

 

A 2097/2006. (V. 9.) Kormányhatározat értelmében a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium feladata a Duna tápanyagcsökkentését célzó projekt végrehajtásának 

koordinációs és megvalósítási ügynöki teendőinek ellátása is. A 2006. május 15-én aláírt 

megállapodás értelmében a beruházások megvalósulásához a GEF 12 500 000 USD 

támogatást nyújt.  A projekt megvalósításának időtartama: 2006-2011. 

 

A Projekt az alábbi három komponenst foglalja magában: 

- A Főváros által kezdeményezett Észak-budapesti Szennyvíztisztító telep II. üteme 

(„A” komponens) 

- A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) területén Gemenc és Béda-

Karapancsa térség vizes élőhelyeinek revitalizációja („B” komponens) 

-  A beruházásokhoz kapcsolódó kommunikációs és PR-tevékenység, hatásértékelés 

és eredményelemző tanulmány, illetve könyvvizsgálói és képzési tevékenység 

megvalósítása („C” komponens) 

 
Forrás: [CSÁN, 2009] 
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5.8. LIFE 

 

 

Magyarország 2000-ben csatlakozott társult tagként az Európai Unió természetvédelmet és 

környezetvédelmet támogató programjához, a LIFE-hoz.  1992 óta a LIFE 2750 projektet 

társfinanszírozott, amellyel közel 1,35 milliárd euróval járult hozzá a környezet védelméhez 

az Európai Unió területén. 

Magyarország sikeresen vett részt a LIFE III. szakaszában 2000-2004 (hosszabbítás 2006-ig) 

között, 31 hazai pályázat (16 természetvédelmi, 15 környezetvédelmi) nyert támogatást 20 

millió EUR értékben (5 milliárd Ft). 

A környezetvédelem területén (mellyel értekezésem foglalkozik) a következő prioritásoknak 

megfelelő projektek kaphattak támogatást: földhasználat-fejlesztés és tervezés; 

vízgazdálkodás; a gazdasági tevékenységek környezeti hatásának csökkentése; 

hulladékgazdálkodás; és a termékek környezeti hatásának integrált termékpolitikán keresztüli 

csökkentése. A 15 projekt 24,5 millió eurós összberuházást tesz ki, amelyből 7,6 millió EUR 

az Európai Közösség hozzájárulása (1,9 milliárd Ft) [EU LIFE, 2009]. 

 

2007. június 9-én megjelent a LIFE+ Rendelet, mellyel életbe lépett a környezetvédelem új 

pénzügyi eszköze, a LIFE+ Program. A LIFE+ általános célja, hogy hozzájáruljon a Közösség 

környezetpolitikájának és környezetvédelmi jogszabályainak végrehajtásához, 

korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez.  

A LIFE+ három elemből áll: 

• Természet és biodiverzitás  

• Környezetvédelmi politika és irányítás  

• Információ és kommunikáció 

A Bizottság éves pályázati felhívást tesz közzé, és a Rendeletben megállapított célkitűzések és 

kritériumok alapján választja ki a projekteket.  
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Az Európai Bizottság 2008-ban négy magyar természetvédelmi projektjavaslatot hagyott jóvá 

a LIFE+ „Természet és biodiverzitás” témakörében, melyek célja a veszélyeztetett fajok és 

élőhelyek védettségének javítása. A pályázatok összköltségvetése mintegy 7,8 millió euró, 

ebből 5,5 millió euró az uniós támogatás, mely meghaladja a 2008-as nemzeti kvótát, de ez is 

jelzi a magyar projektek jó minőségét és előkészítettségét. A projektek a következők: 

• A Szabadság-zátony és Béda-Karapancsa ártéri élőhelyeinek megőrzéséről szóló 

program (1,8 millió EUR) 

• A Keleti-Bakony térségben lévő honvédségi használatban álló területek 

természetvédelmi rekonstrukciója program (2,2 millió EUR)  

• A kipusztulással közvetlenül veszélyeztetett rákosi vipera Kárpát-medencei szintű 

védelme (2,2 millió EUR) 

• A balmazújvárosi puszták rendbetétele program (1,6 millió EUR) 

Forrás: [KvVM és KvVM FI, 2009] 
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5.9. EGT-finanszírozás és Norvég Alap 

 

Magyarország Európai Uniós csatlakozásával egyidejűleg, 2004. május 1-jén lépett hatályba 

az EU-EGT szerződés. Ennek értelmében az Európai Gazdasági Térség nem EU-tag országai 

(Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek a belső piaci részvételért. Ez a hozzájárulás 

képezi a három említett ország részéről az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű 

támogatási forma alapját. Ebből a forrásból támogatásban részesülhet a 10 újonnan 

csatlakozott ország, valamint Portugália, Spanyolország és Görögország. Magyarország 5 év 

alatt évi 12 millió euró támogatásban részesül.   

 

Az EGT-finanszírozáson túl Norvégia külön is támogatja kétoldalú megállapodásokon 

keresztül a 10 csatlakozott országot, a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson (Norvég 

Alap) keresztül évi 15 millió euró támogatásban részesül hazánk. Bár két különböző alapról 

van szó, az eljárásrend és az intézményrendszer ugyanaz. 

 

Magyarország tehát a fenti két program keretében 2005 – 2009 között összesen 135 millió 

euró támogatásban részesül (33,75 milliárd Ft).  

 

A támogatás mértéke maximum 60 % lehet, melyet a hazai egyéb támogatási lehetőségek 85 

%-ra egészíthetnek ki, ennek értelmében a minimális önrész 15 %. A prioritások között 

található a környezetvédelem is [NFÜ, 2009]. 

  

A KvVM kedvezményezettségével futott program esetében a KvVM koordinálta a 

pályáztatást. Tematikus feladatokra történt a kiírás, részben állami feladatok átvállalására, de 

a civil szervezetek fennmaradása érdekében is fontos volt ez a pályázati lehetőség [NEMES, 

2008].  

 

A program hivatalos honlapja 2008. november 28-án 4 környezetvédelemmel (is) összefüggő 

nyertes magyarországi pályázatot tart nyilván, mindhárom civil szervezetekkel illetve a 

fenntarthatósággal összefüggő, a támogatás összértéke meghaladja a 10 millió eurót [EEA 

GRANTS, 2008]. Ezek közül a legnagyobb a 6 millió EUR kerettel rendelkező Norvég Civil 

Támogatási Alap, melyet az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvánnyal, a 

Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal 
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együttműködve kezel. 2008. augusztus 15-ig 96 pályázat nyert 3,89 millió EUR támogatást 

[OKOTARS, 2008]. 

 

A Magyarországon már pozitív döntéssel rendelkező projektek között találjuk a következő 

környezetvédelmi projekt-javaslatokat (ezek még nem szerepelnek a nemzetközi honlapon): 

• A 3-as számú főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme (kedvezményezett: 

Budapest Főváros – 3 millió EUR) 

• Civil szervezetek kapacitásfejlesztése a környezetvédelmi politika megerősítése 

céljából (KvVM – 1 millió EUR) 

• Szennyezéscsökkentő, tiszta technológia bevezetése Soltvadkert szennyvíziszap-

kezelésében hasznosítható végtermékkel (361 ezer EUR) 

 

Az első forduló alapján a környezetvédelem részesedése a támogatási alapokból 17 %:  

 
17.  ÁBRA: Az EGT-finanszírozás és Norvég Alap támogatás megoszlása az egyes szakterületek között 

Forrás: [NFÜ, 2009] 

Önálló pályázatok százalékos megoszlása célterületek szerint
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5.10. Svájci Hozzájárulás 

 

Az Európai Bizottság és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá a svájci 

kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról. A megállapodás értelmében Svájc a 10 

újonnan csatlakozott ország részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven 

keresztül összesen 1 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország 

részesedése 130 738 000 svájci frank (200 Ft-os árfolyamon számolva mintegy 26 milliárd 

forint). Magyarország és Svájc között 2007 elején indultak tárgyalások az együttműködés 

kereteiről, melynek eredményeképpen 2007. december 20-án került sor a két ország közötti 

Keretmegállapodás aláírására. A kétoldalú megállapodás négy prioritástengelyt definiál, 

melyek között található a környezetvédelem is: 

 

1. Biztonság, stabilitás, reformok 

2. Környezetvédelem és infrastruktúra 

3. A magánszektor támogatása 

4. Humánerőforrás- és társadalomfejlesztés 

 

 

A támogatási területek nagyon széleskörűek, a források 60-70 %-át kilenc kiemelt prioritási 

területre kell fordítani, melyek közül kiemelném a 2. prioritást: Természeti katasztrófák 

megelőzése és kezelése, az árvízkezelés megerősítése a magyarországi Felső-Tisza 

vidéken (2 millió CHF – 400 millió Ft) és a 3. prioritást: Az alapinfrastruktúra javítása / 

helyreállítása és modernizációja, valamint a környezet fejlesztése (30 millió CHF – 6 

milliárd Ft).  

 

A támogatás legalább 40 %-át a leghátrányosabb helyzetben lévő észak-magyarországi és 

észak-alföldi régiókban használják fel, külön figyelemmel Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-

Bihar és Szabolcs-Szatmár megyékre. 

 

A támogatás koordinálására a 2032/2007. (III. 7.) Korm. határozattal kijelölt a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség a hosszú előkészületek után (2006-2008), a Keretmegállapodás 

aláírása után viszonylag gyorsan kiírta a pályázatokat 2008. július 31-én, melynek 

eredményeképpen 2008 végére megszülettek a 2. és 3. prioritási terület továbbfejlesztésre 
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javasolt projektjei, a 2. prioritást érintően 9 db, a 3.-at illetően 32 db projekt, köztük 

hulladékgazdálkodási és ivóvizes projekt-javaslatok is. 

 
Forrás: [NFÜ, 2009] 

 

Fontos megjegyezni, hogy az NFÜ törekedett arra, hogy a két fenti prioritási terület ne legyen 

átfedésben a KEOP pályázati felhívásaival, azonban ez nem teljesen sikerült, hiszen ilyen 

területekre (részben) EU-támogatásból is lehet pályázni. Ezért nagyon fontos a támogatást 

nyújtó szervezetek szoros együttműködése az NFÜ-ben. 
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5.11. Összefoglalás 

 

 

5.11.1. Miért nem értékelem ezt a négy támogatást (5.7 – 5.10.) részletesebben? 

 

A. A pályázatok viszonylag centralizáltak, ennek megfelelően a pályázati rendszer 

értékelése, a magyarországi tapasztalatok áttekintése teljes körűen nem lehetséges (ez 

főleg a LIFE-ra igaz). 

B. Mind a négy esetben a támogatott projektek között számos innovatív, egyedi megoldás 

is van, ezek elemzése külön módszertant igényelne. 

C. A nem infrastrukturális projektek elemzése eltérő eszközrendszert és módszertant 

igényel, de a vizsgálódásom fókuszában a környezetvédelmi infrastrukturális 

projektek elemzése áll. (LIFE, EGT-finanszírozás és Norvég Alap legnagyobb része 

nem ilyen) 

D. A támogatások egy része nem olyan régen indult, széles körű tapasztalatok és 

eredmények még nem állnak rendelkezésünkre. (EGT-finanszírozás és Norvég Alap, 

Svájci Alap) 

E. A források mértéke nem éri el a korábban bemutatott ISPA / Kohéziós Alap, illetve 

KIOP forrásokat, több esetben egy-két nagyságrend az eltérés. 

Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek értékét mutatja az alábbi táblázat és 

diagram, mely megerősíti a fent elmondottakat: 
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Támogatás neve Támogatás mértéke (Mrd Ft) - keretek
PHARE1 37 
KIOP2 38,7 
KEOP2 1225 
ISPA-KA 184 
GEF3 30,75 
LIFE4 1,9 
EGT/Norvég Alap1, 2, 5 5,74 

Svájci Hozzájárulás1 6,4 

Összesen   
1 becslés  
2 energia és természetvédelem nélkül 
3 ahol Magyarország érintett 
4 csak a környezetvédelmi rész 
5 becslés az első forduló alapján (teljes forrás: 33,75 Mrd Ft)  

12.  TÁBLÁZAT: Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek értéke 
Forrás: saját gyűjtés 
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18.  ÁBRA: Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek értéke oszlopdiagramon ábrázolva 
Forrás: saját gyűjtés 

(a KEOP értéke nem az előző táblázatban látható 1225 Mrd Ft-os összegnek megfelelő oszlopmagassággal 

szerepel, aminek az ábra áttekinthetőségének megőrzése az oka) 
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5.11.2. Az értékelési módszertan kialakításához és a fejlesztési javaslatok 

megfogalmazásához az alábbi információkkal szolgált a fejezet  

• Az ISPA / Kohéziós Alap támogatással megvalósuló projektek elemzéséhez 

elegendő információ és háttéranyag áll rendelkezésre.  

• Ugyanez igaz a KIOP-támogatásra is, ahol a vízgazdálkodási projektek vizsgálata 

lehet indokolt. 

• A támogatások hatékony felhasználása kapcsán érdemes vizsgálni az 

intézményrendszert (állandóság, képzettség, stb.). 

• Hazánk csatlakozásáig fontos szerepet betöltő Delegáció szerepének vizsgálata is 

lényeges lehet.  

• A projektek megfelelőségének egyik mutatója a nemzeti stratégiáknak, koncepcióknak 

való megfelelőség. 
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6. Az európai uniós környezetvédelmi támogatások értékelési 

módszertanának kidolgozása 
 

6.1. Értékelendő terület kiválasztása 

 

Az európai uniós támogatások áttekintése megerősítette azon elhatározásomat és 

célkitűzésemet, hogy a Kohéziós Alap projekteket és a Kohéziós Alap támogatási 

rendszert fogom értékelni. Az összehasonlítás céljából KIOP-os projekteket is 

kiválasztottam értékelésre.  Ahogy korábban bemutattam, a regionális politika történetének, 

a hazai és európai uniós támogatások áttekintése számos adattal és információval 

szolgált az értékelési módszertan kidolgozásához.  

 

A Kohéziós Alap támogatási rendszer kiválasztásának okait (illetve a többi elvetését) már 

korábban bemutattam, de a legfontosabb tényezők az alábbiakban foglalhatók össze:   

 

 Ebben a támogatási rendszerben szinte kizárólag infrastrukturális beruházások 

vannak (az ilyen projektek vizsgálata értekezésem kutatási célja).  

 A támogatás mértéke alapján az valószínűsíthető, hogy szignifikáns hatást ezek a 

támogatások fejtenek ki (mind pénzügyi, mind környezetvédelmi szempontból) (ld. 

18.  ÁBRA). 

 A KEOP-támogatás (mely értékében a legnagyobb) az időtényező miatt még sem 

rendszer, de főleg projektszinten nem értékelhető. 

 A Kohéziós Alap projektek elemzéséhez megfelelő monitoring rendszer és elérhető 

háttéradatok állnak rendelkezésre.  

 Visszaható tényezők, még van lehetőség módosításra + a KEOP-ba építésre, főleg a 

megvalósítás, üzemeltetés terén. 

 

A továbbiakban az alábbi feladatokat kellett elvégeznem:  

 

1, Kialakítani az értékelés módszertanát a meglévő módszertanok továbbfejlesztésével. A 

kidolgozott módszertannak alkalmasnak kell lennie környezetvédelmi infrastrukturális 
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beruházások értékelésére (ilyen rendszer pl. az általam kiválasztott Kohéziós Alap projektek 

rendszere). A támogatások értékelésére számos lehetőség áll rendelkezésre, ezek áttekintését 

és „környezetvédelem-specifikussá” tételét kellett elvégezni (ez a rész [KISS, A., 2007a] 

cikkére épül). 

 

2, Elvégezni néhány kiválasztott Kohéziós Alap és KIOP projekt és a Kohéziós Alap 

támogatási rendszer értékelését, abból a célból, hogy ellenőrizhessük a kidolgozott 

módszertan alkalmazhatóságát. Az elvégzett kutatásom a támogatási rendszert illetően nem 

mindig szorítkozik kizárólag erre a területre, hiszen a rendszer szereplői nagyon gyakran 

többféle támogatással is foglalkoz(t)nak. Ahogy említettem, a KIOP vízgazdálkodás 

intézkedésének projektjei – hasonlóságuk miatt – is elemezhetők a módszertannal, ezért került 

sor ilyen projektek értékelésére is. Kidolgozásra került angol nyelvű projektértékelési lap is, 

azonban az értékelésre az adatszolgáltatás hiánya miatt nem kerülhetett sor. A hatások 

vizsgálatánál a Kohéziós Alap szektorális hatása külön elemzésre került, a 

hulladékgazdálkodás és a szennyvíztisztítás és csatornázás területén. 

 

Miért fontos az egyedi projektek mellett - azokkal együtt - a támogatási rendszert is 

értékelni? Először is azért, mert bár a Kohéziós Alap-szabályozás projekt alapú, a 

megvalósulás együtt, egyazon struktúrán belül történik. A projektek és a támogatási rendszer 

szereplőinek kölcsönhatásából fontos következtetések vonhatók le. Másik elem az, hogy a 

hasonló típusú projektek (pl. szennyvizes, hulladékos) megvalósulásának összehasonlítása, 

elemzése is számos tanulsággal szolgálhat. Harmadszor, a rendszer hatékonysága döntő 

fontosságú a projektek megvalósulásának időtartamára és a kifejtett hatásokra. 

 

3, A tapasztalatok és a visszajelzések alapján ki tudtam jelölni az értékelési módszertan 

módosításra szoruló elemeit, illetve a további kutatási területeket. 

 

 

6.2. A környezetpolitikai eszközök és a támogatáspolitika kapcsolata 

 

A környezet-gazdaságtan és a környezetpolitika szakirodalma számos – elsősorban az iparnak 

nyújtott – állami támogatással foglalkozik. Az ilyen elemzések elsősorban a támogatások 
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(pl. mezőgazdaság, energia, közlekedés) közgazdasági torzító hatását vizsgálják, főleg olyan 

értelemben, hogy a költségek között megjelennek-e az externális költségek. Az externália 

figyelembe nem vételével és támogatás és/vagy adókedvezmény nyújtásával a társadalmi 

optimumtól nagyon távol kerül a kibocsájtás [KISS, K., 2005]. Megfigyelhető, hogy gyakran 

(nem környezetvédelmi szempontokat mérlegelve) környezetszennyező iparágak is kapnak 

ilyen támogatásokat.  Ilyenek például a szénalapú nyersanyaggal működő erőműveknek 

nyújtott állami támogatások, melyek a szénipari szerkezetátalakítást hivatottak elősegíteni, 

legalábbis a villanyszámlánk erről tanúskodik (0,2 HUF/KWh).  

 

A környezetpolitikai szabályozóeszközök között az (állami) támogatások a közvetett 

gazdasági eszközök közé tartoznak, közgazdasági értelemben ide tartoznak  a különböző adók, 

díjak és illetékek [KISS, K., 2005]. Ezek alatt elsősorban azonban a vállalkozásoknak nyújtott 

támogatásokat érti a szakirodalom, melyek ösztönzőként működnek az előírt normák betartása 

érdekében. Ezek nem jellemzők az általam vizsgált környezetvédelmi támogatásokra, hiszen 

ahogy [KISS, K., 2005] fogalmaz, a strukturális és vidékfejlesztési támogatásokat 

közjavakat előállító intézkedéseknek kell tekinteni.  

 

Persze nem szabad figyelmen kívül hagyni az EU-támogatások versenytorzító hatását, 

melynek két dimenziója is lehet: 1. A környezetvédelem területére fordított forrásokat más 

területre is lehetne fordítani (pl. gazdaságfejlesztés), mely látva a támogatások nem mindig 

hatékony felhasználását, jogosnak is tűnhet. 2. A másik egy elméleti közgazdasági kritika, 

melyet az EU alapelveinek ellentmondásossága alapoz meg: a verseny, a piaci erőket és a 

mobilitást korlátozza, hogy a strukturális támogatások az elmaradottabb térségek fejlesztését 

támogatják, nem egyenlően elosztva a közösségi bevételeket és a helyben maradásra serkentik 

az elmaradott térségekben lakókat [ILLÉS, 2008]. 

 

Le kell szögeznem (ismét), hogy az én kutatásomnak (és az általam vizsgált 

támogatásoknak) a közgazdasági értelemben vizsgált állami támogatásoktól eltérő a 

fókusza, ennek megfelelően a fenti kérdésekkel nem foglalkozom. Az európai uniós 

környezetvédelmi támogatások legnagyobb részét 2000-2006 között (de 2007-2013 között is) 

önkormányzatok és állami szervek kapták a környezetvédelmi problémáik megoldására. A 

szennyező fizet elv itt is érvényesül, hiszen a rendszerek üzemeltetésének költségét 
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(működési, pótlási költségek) a lakosságnak kell finanszírozni a díjakon keresztül, azonban a 

beruházási költségek tekintetében az EU, illetve az állam támogatást nyújt. A projektek 

támogatás nélkül csak jelentős magántőke bevonásával valósulhattak volna meg, de így is 

hosszú a megtérülési idejük, összhangban a Kohéziós Alap támogatási politika alapelvével.  

 

A tervezés megfelelősége kapcsán érinteni fogom a támogatások szükségszerűségét, de a 

támogatások meglétét evidenciának vettem, és értékelésem a projektek és a támogatási 

rendszer megfelelőségére, hatékonyságára és hatására fókuszál. 

 

6.3. Az európai uniós támogatások értékelésének módszerei és eszközei 

 

A különböző értékeléseket [BALÁS-CSENGŐDI, 2006] tanulmányára alapozva mutatom be, 

szintetizálva a többi, hasonló publikáció és elemzés ismeretanyagával. A doktori 

értekezésem célja egy környezetvédelmi támogatásokra specializált értékelési 

módszertan kidolgozása volt, emellett sajátosság az európai uniós támogatás is. Ennek 

megfelelően az ezzel kapcsolatos nemzetközi és magyar tapasztalatok, szakirodalmak 

áttekintése alapján volt lehetőség egy önálló módszertan kialakítása.  

 

Fontos látni, hogy a fejlesztéspolitika nem szimpla segélyezés, hanem szisztematikus és 

tervezett beavatkozás, segítségnyújtás, melynek eredményeképpen létrejött javak hosszú 

távon kell, hogy szolgálják az ott élőket. Ezért is fontos, hogy értékeljük, elérte-e a 

fejlesztéspolitika ezt a hatást, melyet a támogatás (ok) kifejtenek. 

 

Mielőtt az értékelést magát definiálnám, érdemes megvilágítani, hogy mi a különbség a 

monitoring, az ellenőrzés (audit) és az értékelés között. A monitoring egy folyamatos 

felügyelet a projekt végrehajtása során, mely információkat szolgáltat a lebonyolítás 

jellemzőiről, segítve a folyamatok hatékony ellenőrzését. A monitoring egyben inputot 

szolgálhat a későbbi értékeléshez is. Az ellenőrzés célja a program / projekt megvalósítás 

szabályszerűségének vizsgálata, elsősorban a jogszabályok, előírások betartását kérik számon 

az ellenőrök, de természetesen az ellenőri jelentések is tartalmaznak fontos információkat a 

végrehajtással kapcsolatban, és adataik hasznosíthatóak a későbbi ellenőrzésekkor. Az 

értékelés definíció szerint a beavatkozások igazolása hatás, eredmények és elért célok 
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tekintetében, egy olyan menedzsment eszköz, mely a fejlesztéspolitikai beavatkozások és 

programok kidolgozását és végrehajtását támogató menedzsment eszköz [[BALÁS-

CSENGŐDI, 2006] és [EVALUATING EU, 2004] alapján]. 

 A következő ábra mutatja be a három fogalom elhelyezkedését a program / projekt 

életciklusában. 
 

 
19.  ÁBRA: A monitoring – ellenőrzés – értékelés elhelyezkedése a projektmenedzsment struktúrában 

Forrás: [EVALUATING EU, 2004] 

 

Az értékeléseket időbeliség alapján a következő csoportokba sorolhatjuk: beszélhetünk 

ex-ante (előzetes), mid-term (félidei-közbenső), záró, ex-post (utólagos), folyamatos és ad-

hoc értékelésről. 

 

Az ex-ante (előzetes) értékelés a programalkotás időszakának fontos értékelése, hiszen ez által 

lehetőség nyílik a minőség javítására a tervezési időszak lezárása előtt. Fontos, hogy a 

tervezőktől független szakértői csoport végezze az értékelést, mely kiterjed a vizsgált program 

általános értékelésén túl (jó-e a helyzetfelmérés, jók-e a kitűzött célok) a program belső és 

Output Input Eredmények 
Közbenső 
hatások 

 

Általános 
hatások 

Hatások 

Ellenőrzés Végrehajtás 

Gondoskodni kell az i, információk megbízhatóságáról és pontosságáról ii, az eljárásrendek teljesüléséről 
iii, az eszközök rendelkezésre állásáról iv, a gazdaságos és hatékony erőforrás-gazdálkodásról és a v, 
kitűzött célok teljesüléséről. 

A végrehajtás előrehaladásának a vizsgálata menedzsment célokért.  

A beavatkozás igazolása az eredmények és hatások alapján, és a kedvezményezettek szintjén. 

2. Monitoring 

1. Ellenőrzés Közvetlen hatás 

 
 

3. Értékelés 

 
Közvetett hatás 
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más programokkal összefüggő szinergiáinak vizsgálatára is. Célszerű, ha az ex-ante értékelést 

végzők kooperatívan együtt dolgoznak a tervezőkkel. Nagyon fontos a számszerű, mérhető 

indikátorok meghatározása az értékelők segítségével, hiszen az utóértékelés ezek nélkül 

elképzelhetetlen. 

 
A mid-term (közbenső) értékelést a beavatkozás időtartama alatt két alkalommal is 

végezhetünk, a programciklus első felében az ex-ante vizsgálathoz hasonló módon, a második 

felében viszont már egyre inkább lehet a stratégiai megvalósítására fókuszálni. Ráadásul 

ebben az időszakban már általában rendelkezésre állhatnak az előző támogatási periódus (pl. 

2009-2010-ben az NFT I.) utóértékelésének eredményei, mely segítségével az értékelés 

könnyebben elvégezhető. A közbenső értékelés egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy 

segítségével lehetővé válhat a program vagy az intézményrendszer elemeinek módosítása, 

amennyiben pl. az eredeti célok megvalósulása veszélybe kerül, illetve rendszerszintű 

működési problémák kerülnek felszínre az értékelés során. 

 
Az ex-post (utó) értékelés azoknak a hatásoknak a vizsgálatára irányul, melyet a végrehajtott 

programok fejtettek ki. Az értékelésre általában a megvalósulást követő 2-3. évben kerül sor.  

Vizsgálni kell a megvalósult programok megfelelőségét az előzetesen felállított stratégiai 

céloknak, fontos szempont a megvalósulás hatékonysága és természetesen hatása, mely 

támogatási konstrukcióktól függően igen széleskörű lehet. Elemezni kell a végrehajtó 

rendszer működésének megfelelőségét és adott esetben a közösségi hozzáadott értéket. 

Amennyiben komplex beavatkozásokat vizsgálunk, figyelni kell az egymással párhuzamosan 

megvalósult beruházások egymásra hatását is. Nagyon fontos még, hogy a beavatkozáson 

kívüli, tőle független és általa nem befolyásolható hatásokat szűrjük meg, hogy az ún. nettó 

hatást tudjuk mérni. 

 
Bár időben az utóértékelés előtt van, jelentősége miatt a bemutatás végén ismertetem a záró 

értékelést, melyet egy állapotfelmérésnek is tekinthetünk a program lezárulta után 

közvetlenül. A záró értékelés – hatások hiányában – elsősorban a végrehajtás kapcsán 

összegyűlt tapasztalatokat összegzi. Az idősorba nem illeszthető be, de végezhető folyamatos 

és ad-hoc (véletlenszerű) értékelés is, melyekre elsősorban abban az esetben van szükség, ha a 
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beavatkozás új, korábban nem vizsgált területeket érint, vagy pl. az ellenőrzések olyan 

problémákat tártak fel, melyek szükségessé teszik egy azonnali értékelés elvégzését. 

 

Az értékelésekhez felhasználható eszközöket tekintve számos lehetőség áll rendelkezésünkre, 

a következő táblázatban összefoglaltam a különböző időszakú értékelésekhez alkalmazható 

eszközöket, illetve azok költség és időigényét (magyarországi lehetőségek): 

 

  Értékelési  

típusok

Eszközök 

ex-

ante 

Mid-

term 
záró 

ex-

post 

Folya-

matos 
ad-hoc Költség 

Időigény 

(hónap) 

Dokumentum-elemzés X X X X X X Közepes 3 

Mélyinterjú X X  X   Közepes 2 

fókuszcsoportos 

interjú 
X X X X  X Alacsony 2 

Szakirodalom és 

korábbi értékelések 

tapasztalatainak 

áttekintése 

X 

X (2. 

félide

inél) 

 X   Közepes 3 

Indikátorrendszer 

megfelelőségének 

vizsgálata 

X      Alacsony 2 

Indikátorok vizsgálata  X X X X X Alacsony 2 

(ismert) Ökonometriai 

modellbecslések 

használata 

X      Alacsony 2 

Ökonometriai 

modellbecslés a modell 

kidolgozásával 

X      Magas 6 

Kérdőíves adatfelvétel  X  X  X Közepes 3 

Adminisztratív, illetve 

rendszeresen gyűjtött 

adatok elemzése (pl. 

EMIR) 

 X X X X X Alacsony 2 

13.  TÁBLÁZAT: Az értékeléseknél használható eszközök bemutatása 
Forrás: [BALÁS-CSENGŐDI, 2006] + [EVALUATING EU, 2004] + [KA UTÓÉRTÉKELÉS, 2005] + 

[KTK FÉLIDEI, 2006] + saját gyűjtés / becslés 
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A módszertan kiválasztása szempontjából az infrastrukturális projektek nem jelentettek 

szűkítő tényezőt, valamennyi értékelés alkalmas az ilyen projektek, illetve a rájuk épülő 

támogatási rendszer értékelésére.  

 

6.4. A módszertan kiválasztása 

 

Az európai uniós támogatások kapcsán a kutatások és ellenőrzések több értékelési modellt 

vagy vizsgálati módszert is bemutattak, ezek azonban elsősorban a támogatások 

makrogazdasági hatásait kutatják. A Strukturális Alapok transzfereivel járó hatások 

mérését szolgáló makroökonómiai elemzésekkel kapcsolatosan ismert a keresleti oldali (pl. 

Beutel), kínálati oldali (QUEST, PEREIRA) vagy kombinált modellek (pl. HERMIN) 

alkalmazása [FLAMM, 2004]. 
 
 A modellek közül hármat emelnék ki: 

 

• Az EU által a periférikus fekvésű régióknak nyújtott támogatások hatásainak 

kimutatására kidolgozott HERMIN-modell (vizsgálta: [KENGYEL, 2005]) is 

makrogazdasági szinten vizsgálja a támogatások hatását a GDP-re. A modellben négy 

szektort vizsgálnak: a mezőgazdaságot, a nem piaci javakat előállító – alapvetően 

állami – szektort, a kereskedelmi forgalomba kerülő javakat előállító – lényegében a 

feldolgozóipari ágazatokat tartalmazó – szektort és a kereskedelmi forgalomba nem 

kerülő javakat előállító szektort, amely alatt a piaci szolgáltatásokat, az építőipart és az 

energiaszektort értik. Az infrastrukturális beruházásoknál elsősorban a közlekedési 

területre fókuszálnak, hiszen az infrastrukturális beruházásokkal és az emberi 

erőforrások fejlesztésével kapcsolatban az externáliák a megnőtt fizikaiinfrastruktúra-

állomány és a magasabb színvonalú emberitőke-állomány által indukált hatásokhoz 

kapcsolódnak, hiszen csökkennek a szállítási költségek és nő a munkaerő 

termelékenysége [KENGYEL, 2005]. A leírtakból is látszik, hogy a modell a 

Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek és támogatási rendszer értékelésére - 

főleg ami a hatékonyságot illeti - nem alkalmazható.  
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• A Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung Essen (RWI Essen) 

módszertana: A módszertan mérhetővé teszi, hogy a kedvezményezett anyagi 

helyzete, versenyképessége, termelékenysége az uniós támogatás hatására hogyan 

változott a projektmegvalósítás és a fenntartás időszakában, illetve hogy mennyi 

hozzáadott értéket tartalmaz a végső kedvezményezett által megvalósított projekt, 

ahhoz képest, ha a projekt nem valósult volna meg [NAGY, 2006]. A 

kedvezményezettek magánszemélyek voltak, a kutatók vállalkozásoknak és non-profit 

szervezetekre is alkalmazhatónak vélik a módszertant, környezetvédelmi 

infrastrukturális beruházásokra történő adaptációja további kutatásokat igényel.  

 

• Az Európai Unió Számvevőszéke az [EU ÁSZ, 2008] jelentésében számolt be a 

2000-2006-os programozási időszak nagyberuházási projektjeinek elővizsgálatáról 

és értékeléséről a Bizottság válaszaival együtt. A Számvevőszék két kérdésre kereste 

a választ: 1. Megfelelően készíti-e elő a Bizottság a nagyprojektek közösségi 

finanszírozását? 2. Hasznos eredményeket nyújt-e a nagyprojektek utólagos értékelése 

a jövőbeli döntések meghozatalához? Sajnos a vizsgált 83 projektből csak 2 volt 

környezetvédelmi. A jelentés kiemeli, hogy több átfogó értékelés is készült már, a 

nagyprojektek egyedi értékelésére viszont csak ritkán kerül sor, mert erre vonatkozó 

EU-s rendelkezés nincs. Az általam használt módszertan erre is kísérletet tesz.   

 

A fenti modellek a támogatások hatásának elemzésére alkalmasak, azonban kutatásom 

értékelési módszertanának a hatások elemzése csak az egyik, és nem is a 

leghangsúlyosabb része.  

 

A kitűzött célnak jobban megfelelnek a támogatások értékelésének EU által is definiált – 

korábban bemutatott típusai. Ennek megfelelően ezek közül választottam ki azt a 

módszertant, amely „környezet-specifikussá” alakítás után alkalmas lehet a Kohéziós Alap 

támogatási rendszer és projektjeinek értékelésére.  

 

A módszertan kiválasztásánál lényeges tényező volt, hogy idő- és költséghatékony legyen 

(2-3 hónap, alacsony/közepes költség) (az én értékelésem ennél hosszabb ideig tartott, 

technikai okok miatt), de egyben megfelelő képet nyújtson a vizsgált területről, ezen kívül 
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lehetőséget nyújtson a visszacsatolásra is. Fontos elem volt még az egyszerűség és az az 

elvárás, hogy akár egy-egy projektre is alkalmazható legyen.  

 

Ennek megfelelően az ex-ante és ex-post értékelés időbelisége (részben költségigénye) miatt 

került elvetésre, a záróértékelés pedig nem tűnt elég komplexnek, hiszen elsősorban a 

végrehajtás tapasztalatait összegzi.  

 

Ezek alapján olyan módszertant dolgoztam ki, amely a mid-term értékelések közé 

tartozik, és összetettsége miatt a komplex időközi támogatás-értékelés nevet kapta.  
  

Az időbeliséget már említettem, a komplexitás magyarázata igényel még néhány szót: az 

értékelések az értékelési szempontok alapján számos ponton átfednek egymással, az értékelési 

szempontok közül a legtöbb az időközi értékelésben jelenik meg, melyet én még egy aktuális 

(időarányos) hatásvizsgálattal is kiegészítettem. A komplexitást igazolja, hogy a projekt 

életciklusának valamennyi pontja elemzésre kerülhet az értékelés által. Gyakorlatilag egy 

pillanatfelvétel készül a projektekről és a támogatási rendszerről, megjelenítve minden fontos 

jellemzőt. 

 

A következő ábra mutatja a különböző értékelési módok és a kiválasztott komplex időközi 

támogatás-értékelés elhelyezkedését az idősíkon.  

 

 
20.  ÁBRA: A különböző értékelési módok helye az idősíkon  

Forrás: [BALÁS-CSENGŐDI, 2006] alapján saját szerkesztés 
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Fontos meghatározni azokat az eszközöket, melyeket az értékelés során használhatunk, és 

azokat a szempontokat, melyeket célszerű lenne értékelni a komplex értékelés során. 

Korábban már bemutattam az értékelések során rendelkezésre álló eszközöket, ezek alapján a 

komplex időközi támogatás-értékelés során a következőket használtam: 

 

 Dokumentumelemzés: a projektek valamennyi háttérdokumentumának (pl. Pénzügyi 

Megállapodás, Bizottsági Határozat, Támogatási Szerződés, Vállalkozói Szerződések, 

monitoring jelentések, stb.) és a rendszer jogszabályainak, kézikönyveinek áttekintése 

tartozik ide.  

 Mélyinterjú: a kutatásmódszertan fejezetben részletesen írtam az interjúkról, melyeket 

a támogatási rendszer stakeholdereivel készítettem. Ezáltal lehetővé vált 

megválaszolni a rendszer mélyebb összefüggéseit, problémát.  

 Fókuszcsoportos interjú: A KSZ projektmenedzsereivel (Kohéziós Alap és KIOP) 

készítettem egy fókuszcsoportos interjút a gyakorlati tapasztalatok összevetése 

céljából.  

 Szakirodalom és korábbi értékelések tapasztalatainak áttekintése: ebbe a kategóriába 

sorolom az értékelési szakirodalmat és más programok, projektek különböző típusú 

értékelésének anyagait. 

 Indikátorok vizsgálata: mindenképpen szükséges a projekteket jellemző indikátorok 

időarányos teljesülésének vizsgálata, melyeket a Kohéziós Alap projektek Monitoring 

Jelentései tartalmaznak. 

 Kérdőíves adatfelvétel: célszerűnek látszott a Kohéziós Alap támogatási rendszer 

szereplőinek véleményét kikérni a projektekről és a támogatási rendszerről 

kérdőív(ek) segítségével. Ilyen felmérésre két alkalommal került sor Magyarországon 

és egy alkalommal külföldi partnerek bevonásával (a részleteket lásd a 

kutatásmódszertan fejezetben).  

 Adminisztratív, illetve rendszeresen gyűjtött adatok elemzése: Forrásaim voltak a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának adatbázisai, 

a KvVM egyéb adatbázisai, KSH, OECD és Eurostat-adatok, valamint az EMIR 

(Egységes Monitoring és Információs Rendszer). 
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A komplex időközi támogatás-értékelés során rendkívül sokféle értékelési szempontot 

vizsgálhatunk. Ahogy korábban is említettem, fontosnak tartottam, hogy a szempontok száma 

ne legyen túl nagy, hiszen ez egyrészt megnöveli az értékelés erőforrásigényét (idő és pénz), 

ami veszélyeztetheti az értékelés teljeskörűségét. Másrészről a projekteket és a támogatási 

rendszert jobban jellemezheti néhány – jól kiválasztott – értékelési szempont, mint számtalan, 

adott esetben értékelhetetlen vagy irreleváns tényező értékelése. (A kategóriákat [BALÁS-

CSENGŐDI, 2006], [EVALUATING EU, 2004] és a [KA UTÓÉRTÉKELÉS, 2005] alapján 

határoztam meg.) 

 

A különböző értékelési szempontok között szoros kapcsolat fedezhető fel, a következő 

szinergia-mátrix mutatja a kapcsolatok erősségét, vastagon kiemelve a komplex időközi 

támogatás-értékelés során alkalmazható szempontokat (XX: erős kapcsolat, X: gyenge 

kapcsolat, -: nincs kapcsolat). A kiválasztás indokait és a koncentráció részleteit a 

következő fejezetben fogom részletezni.  
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Megfelelés             
Relevancia XX            
Hatásosság X X           

Hatékonyság - - XX          
Hatás X X XX XX         

Végrehajthatóság X - XX XX XX        
Elfogadottság X XX - - - X       

Közösségi 
hozzáadott érték - - - X XX X -      

Koherencia XX - - - - X - -     
Konzisztencia XX - - - - X - - XX    
Hasznosság XX XX X X X - XX - - -   

Fenntarthatóság X XX X X X X XX - - - X  
14.  TÁBLÁZAT: Az értékelési szempontok közötti szinergia  

Forrás: saját gyűjtés 
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6.5. A módszertan értékelési szempontjai 

 

A koncentráció és a hatékonyság elvét követve három értékelési szempontra redukáltam a 

vizsgálandó szempontrendszert: MEGFELELŐSÉG – HATÉKONYSÁG –HATÁS.  

 

6.5.1. Megfelelőség 

 

Meg kell vizsgálni, hogy a projekteket érintő stratégiai tervezés és a kialakított kiválasztási 

szempontrendszer megfelelő volt-e. A 2000-2006-os időszakban a KA-4-ek (Görögország, 

Írország, Spanyolország és Portugália) tekintetében fejlődés látszott e téren, az újonnan 

csatlakozott országoknál pedig az EU és a Delegációk szoros ex-ante felügyelete biztosította a 

kiválasztást érintő megfelelőséget. Ennek ellenére érdemes projektenként és rendszer szinten 

is megvizsgálni azt, hogy az ISPA és Kohéziós Alap keretstratégiának, valamint az EU-s 

stratégiáknak, illetve a kiválasztási kívánalmaknak (pl. hazai jogszabályi előírások – 

kormánydöntés) megfelelnek-e a projektek. A „relevancia” szempontot is ide sorolom, 

vagyis annak a kérdését, hogy a projektek által kitűzött célok mennyire irányulnak valós 

igények kielégítésére, mennyire találkozott / találkozik a tervező elképzelése a 

kedvezményezettek és a lakosság elvárásával. A megfelelést vizsgálhatjuk a szabályszerűség 

oldaláról is, ebben az értelemben a jogszabályoknak, kézikönyveknek, iránymutatásoknak 

való megfelelést vizsgálhatjuk, ennek értékelését segítik az ellenőrzési jelentések 

megállapításai. Ugyancsak ide sorolom az „elfogadottságot” is, mely a relevancia párjának 

tekinthető, ilyenkor a beavatkozás céljainak, eredményeinek elfogadottságát mérjük. 

Előfordulhat, hogy eltérés van az elfogadottság és a relevancia mért értékei között, hiszen 

lehet, hogy nem tartják a legfontosabb beruházásnak pl. egy hulladékgazdálkodási rendszer 

kialakítását, az eredményt már nagymértékben elfogadják. Természetesen ennek ellenkezője 

is megtörténhet, főleg akkor, ha a megnövekvő díjak miatt az elfogadottság csekély. A CBA-

számítások során az egyik fontos tényező az ún. „affordability rate”, vagyis a 

megfizethetőségi ráta (fizetési hajlandóság), amely azt mutatja meg, hogy mekkora az a 

díj(emelkedés), amelyet a lakosság az adott térségben még el képes viselni. 
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6.5.2. Hatékonyság 

 

A hatékonyságot, gazdaságosságot azzal kapcsolatban vizsgálhatjuk, hogy elegendő erőforrás 

állt-e rendelkezésre a projektek lebonyolításához, ez arányban állt-e a problémakör 

fontosságával, illetve, hogy az elért hatások megfelelő arányban állnak-e a felhasznált 

forrásokkal. A hatékonyság idő, költség és egyéb erőforrás (pl. HR) hatékonysági 

dimenzióban értelmezhető. A hatékonyságot a támogatási rendszer szintjén is értelmezhetjük, 

[NAGY, 2006] tanulmányában három területet különböztetett meg, ezt a felosztást én is 

használtam, és kiegészítettem újabb tényezőkkel is (részletesen az értékelésnél fejtem ki): 

 

a. A támogatási intézményrendszer hatékonysága 

a. A pályáztatás ideje, hiánypótlások aránya 

b. Működési költségek – projektek számára és értékére vetítve 

c. Kedvezményezettek / szakértők szubjektív értékelése  

d. Az intézményrendszer tudásszintje 

 

b. A potenciális pályázói kör támogatás-felhasználásának hatékonysága 

a. Megkötött támogatási és vállalkozási szerződése, közbeszerzések száma és 

értéke (tervekhez képest, időarányosan és abszolút értékben)  

b. Kifizetések alakulása (tervekhez képest, időarányosan és abszolút értékben, 

késések mértéke rendszerszinten) 

c. Lehívások értéke (időarányosan és abszolút értékben) 

d. A projekt hozzáadott értéke  

 

c. Támogatás felhasználását segítő intézményrendszer hatékonysága:  

Ide tartoznak az oktatási intézmények és bankok, melyek fontos hatással vannak a 

támogatási rendszerre és a projektekre, és a megvalósulás hatékonyságára. A 

projekteket készítő szakértők száma és tudásuk minősége, az önerőt biztosító banki 

konstrukciók jelentősen befolyásolják a felhasználás hatékonyságát. Az önerő 

kérdése a 2007-2013-as időszakban még jelentősebb lesz, hiszen az EU-s szabályok 

változása miatt ez az ún. jövedelemtermelő környezetvédelmi beruházások esetén 
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(szennyvíz, ivóvíz, energia) akár a 30-40%-ot is elérheti. Emiatt a bankok szerepe 

már nem csak hatékonysági, hanem létkérdés is lehet egyes kedvezményezettek 

számára. 

 

A hatékonyságot egy másik szempontból is vizsgálhatjuk, a projektek életciklusának 

különböző időszakait is vizsgálhatjuk hatékonysági szempontból: tervezés, projekt-

előkészítés, projekt-kiválasztás, projektek végrehajtása, finanszírozása, üzemeltetés, projektek 

zárása és fenntartása.  

 

6.5.3. Hatás 

 

A hatások kapcsán beszélhetünk közvetlen és közvetett hatásokról. A közvetlen hatások közé 

sorolom az output, eredmény és hatásindikátorokat, a közvetett hatások közé az ún. közösségi 

hozzáadott értékként („added value”) hívott tényezőket, pl. a közbeszerzésre vagy a 

projektmenedzsment-kultúrára kifejtett hatásait a rendszernek. [ILLÉS, 2008] ezzel 

kapcsolatban négy területet említ: a. kohéziós hozzáadott érték (GDP és infrastruktúra), b. 

politikai hozzáadott érték, c. gazdaságpolitikai hozzáadott érték – pl. decentralizálás, d, 

gazdaságirányítási hozzáadott érték – partnerség vs. bürokratizmus. Ezek közül 

értekezésemben az első és negyedik területtel foglalkozom bővebben, utóbbit az 

intézményrendszer hatékonyságának vizsgálatával elemzem.  A hatásvizsgálat részének 

tekintem a hatásosság/eredményesség elemzését is, melynek során azt vizsgálhatjuk, hogy a 

támogatás segítségével elértük-e a kitűzött céljainkat. A hatások elsősorban a projekt 

végrehajtása és eredménye kapcsán vizsgálhatók, de a tervezésnek is lehet közvetett hatása. 

 

A hatások között beszélhetünk mikro (gazdasági) szinten értelmezhető hatásokról, ide 

tartoznak a projektindikátorok. Az indikátorok értékelése kapcsán fontos meghatározni, 

hogy orientáló (soft) vagy szigorú (hard) értelemben használjuk-e az indikátorokat [BARCA, 

2004], illetve a bruttó vagy nettó hatásokat mérjük-e az indikátorokkal. Utóbbi használatánál 

megpróbáljuk összehasonlítani a támogatással megvalósult műveleteket a támogatás nélküli 

állapottal. A környezetvédelmi infrastrukturális beruházásoknál (mivel ezek nagy 

forrásigényűek) gyakran megegyezik a nettó és a bruttó hatás, hiszen sok esetben támogatás 
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nélkül ezek a beruházások nem valósultak volna meg. Visszatérve a hatásosság / 

eredményesség szempontjára, itt a kimenet (output) és eredmény (result) indikátorokat tudjuk 

használni. Az indikátorok között a környezetvédelmi projektek kimenet indikátora lehet pl. a 

megépített csatorna hosszúsága, a felépített hulladéklerakók, válogatók száma, eredmény 

indikátora pedig pl. az új csatornával ellátott lakosok száma, illetve a szelektív gyűjtésbe 

újonnan bevont lakosok száma. Projektszinten is érdemes megvizsgálni pl. az ideiglenesen 

vagy véglegesen létrehozott új munkahelyek számát. Ezek az indikátorok legtöbbször a 

projektek alapdokumentumaiban is szerepelnek, így vizsgálatuk egyébként is elvárás az EU 

részéről (sőt, nem teljesülésük visszafizetéshez is vezethet). 

 

A környezetvédelmi projektek (nem csak specifikusan az övék) további hatásindikátorai, 

mérőszámai a következők lehetnek, makrogazdasági szinten (aggregáltan érdemes vizsgálni 

őket, nemzeti statisztikákkal összevetve): 

 

a) GDP-növekedés: még inkább az egy főre eső, vásárlóerő paritáson számolt GDP 

értéke lehet fontos jelzőszám, hiszen a Kohéziós Alap támogatás egyik feltétele, hogy 

az adott országban ez az érték ne haladja meg az EU-átlag 90%-át. Vizsgáltam az 

elmúlt évek GDP-növekedését, azonban ahhoz, hogy az EU-támogatások „tiszta” 

hatását ki tudjuk mutatni, mérni kellene a beruházások hatását a GDP-re. Ez nem 

könnyű dolog, mivel ilyen statisztika jelenleg nem áll rendelkezésre, ráadásául a 

projektek még nem fejeződtek be, így torzítana a mérés [KISS, A, 2006a].   

b) Tőkeberuházás (közvetett hatás – kereslet- és kínálatnövekedés) / környezetvédelmi 

beruházás: a környezetvédelmi beruházások közvetlen tőkeberuházásnak tekinthetők 

(vissza nem térítendő támogatás), ennek mértékét érdemes összevetni statisztikai és 

tervadatokkal.  

c) Foglalkoztatottság: A 2000-ben, Lisszabonban elfogadott EU-stratégia a növekedést 

és a foglalkoztatottság növelését állította középpontjába. A környezetvédelmi 

beruházásoknak nem közvetlen célja a foglalkoztatottság növelése, így nem is 

tudnak érdemben hozzájárulni a stratégia célkitűzéseihez. Érdemes azonban 

megvizsgálni mind a kivitelezés, mind a beruházás utáni üzemeltetési periódus 

munkaerő számait, főleg, hogy a projektek megvalósíthatósági tanulmányai 

tartalmaznak erre vonatkozó előrejelzéseket.  
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A végrehajthatóság is fontos szempont, azonban vizsgálatát a fenti három szempontba 

integrálva végeztem el: A végrehajtás rendszere nemcsak a hatékonyság szempontjából egyik 

vizsgálandó elem, hanem érdemes külön is megvizsgálni felépítését, erősségeit, gyengeségeit, 

a minőségbiztosítási és monitoring rendszert, az adminisztratív költségeket. [MOGYORÓSY, 

2006a] a Kohéziós Alap intézményrendszer legfontosabb jövőbeli feladatainak a humán 

erőforrások bővítését, a hatékony útmutatók készítését, az ellenőrző és támogató rendszerek 

(dokumentumkezelés, nyilvánosság tájékoztatása) fejlesztését tartja.  

 

6.5.4. További szempontok 

 

A felsoroltakon túl érdemes megemlíteni azokat a szempontokat is, amelyek vizsgálatát nem 

tartottam fontosnak vagy kivitelezhetőnek a komplex időközi támogatás-értékelés során: 

 

1. Koherencia: Más kapcsolódó stratégiák, programok céljával való összhang nehezen 

értelmezhető, hiszen nem egymásra épülő, illetve egymás mellett álló programokról van 

szó, másrészt ezt a szempontot kizárólag ex-ante értékelések során szokták vizsgálni. 

 
2. Konzisztencia: vannak-e tovagyűrűző hatások, nem oltják-e ki egymást egyes programok 

hatásai – szintén az előzőekben felvetett problémák miatt nem alkalmazható ez az eszköz. 

 
3. Hasznosság: annak megítélése, hogy az adott projekt vagy program volt-e a 

legmegfelelőbb a kívánt célok elérésére, valóban meg kell várni az utóértékelés 2-3 évét, 

így az általam javasolt értékelés során nem használhatjuk ezt a szempontot. 

 
4. Fenntarthatóság: a beavatkozás hatásainak hosszú távú fennmaradása fontos elvárás a 

környezetvédelmi támogatásoknál, azonban ennek megítélése és értékelése szintén csak a 

projektek zárása után több évvel lehet, azonban a kialakított feltételrendszer értékelésére 

már korábban is van lehetőség, ahogy látni fogjuk. A fenntarthatóság ilyen formájú 

fogalom-értelmezése eltér a környezet-gazdaságtanban használttól, a megvalósult 

létesítmények hosszú távú üzemeltetésének biztosítását értjük alatta.  
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 A bemutatott szempontok elemzésével, kiértékelésével komplex képet kaphatunk a vizsgált 

projektekről és a mögöttük álló intézményrendszerről. Az értékelési szempontok 

kapcsolatrendszerét mutatja az alábbi ábra: 

 

 
21.  ÁBRA: Az értékelés folyamatábrája 

Forrás: saját ábra 
 
Az ábrával kapcsolatban a hatás és a hatékonyság kapcsolatát szeretném részletesebben 

megmagyarázni. Amennyiben a projekt megfelelő, érdemes vizsgálni, hogy a megvalósítás 

mennyire hatékony, mind projekt, mind támogatási rendszer szinten. A projektek 

megvalósulása kapcsán mérhetünk valamilyen hatást, melyek lehetnek közvetlen vagy 

közvetett hatások. A hatás és a hatékonyság között nem létesíthető egyértelmű alá- és 

fölérendeltségi viszony. Az egyik megközelítési mód szerint a projektek megvalósításának 

mérhetjük a hatékonyságát és a megvalósulás eredményeképpen mérhetünk hatást. A 

megvalósulás módját és idejét befolyásolja a hatékonyság, de a hatás valószínűleg nem marad 

el. A másik megközelítés szerint vizsgáljuk meg először a hatást, és amennyiben ez mérhető, 

érdemes megvizsgálni a hatékonyságot is. Az én ábrázolásmódom ötvözi a két 

megközelítésmódot, véleményem szerint minden esetben (még akkor is, ha nem valósul meg 

a projekt, de legalább elkezdődik) fejt ki valamilyen hatást a projekt (a támogatási rendszer 

pedig mindenképpen), a hatékonyság vizsgálata pedig nélkülözhetetlen. Összességében 

nagyon fontos leszögezni, hogy az egyes értékelési szempontok közé nem húzható éles 

határvonal, ennek oka részben az alszempontok aggregációja.   
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6.6.   Az értékelési mátrix és elemei 

 

Az értékelési szempontok (3 szempont) és a projekt életciklusának egyes elemeit 

összekapcsolva készítettem el azt az ÉRTÉKELÉSI MÁTRIX-ot, melyben bejelöltem 

azokat a területeket, amelyeket projektszinten, és azokat, amelyeket támogatási rendszer 

szinten lehet vizsgálni. Hasonló mátrixot dolgozott kis [MOGYORÓSY, 2006a] is (Kohéziós 

Alap igazgatási mátrix), azonban ő a közigazgatási rendszer felkészültségét vizsgálta 

segítségével. A vizsgálatot rendszer szinten a Kohéziós Alap (és ISPA) támogatási 

rendszerre (2000-2008) végeztem el, míg projektszinten néhány kiválasztott Kohéziós 

Alap és KIOP szennyvízkezelési projektet értékelt(ett)em. Projektszinten az értékelés 

időben bármikor elvégezhető a projekt indítása után, természetesen az előrehaladottsággal 

együtt nő az értékelhető szempontok száma. (míg a döntés után közvetlenül csak az 

előkészítés és a kiválasztás, a fizikai befejezés után már szinte valamennyi szempont 

értékelhető). Rendszerszinten az egyes projektek különböző állapota miatt valamennyi 

szempont értékelhető.  

 

Maga az értékelés végezhető kiküldéses és kikérdezéses módszerrel, én az előbbit 

választottam idő- és költséghatékonysági okokból. Utóbbi hatékonyabb lehet, mert az 

esetlegesen felmerülő kérdéseket, problémákat lehet azonnal orvosolni.  A kérdőíveket a 

kedvezményezettek, illetve az FI projektmenedzserek töltötték ki, amely felveti az 

elfogultság kérdését. A kutatásom során ez nem jelentett problémát, mivel a kitöltők számára 

semmilyen következménnyel nem járt az értékelés eredménye. Megfontolandó lehet más 

felmérésnél független értékelő(k) felkérése. A beérkezett kérdőívek feldolgozása során a 

felmerült kérdéseket egyeztettem a kitöltővel, így biztosítva a lehetőség szerint teljes körű 

kitöltést. 
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15.  TÁBLÁZAT: A projekt és támogatási rendszer értékeléséhez készített értékelési mátrix 
Forrás: saját szerkesztésű táblázat 

P = projektszinten vizsgált szempont 
R = rendszerszinten vizsgált szempont 
1Kiválasztás = pályáztatás, FM/CD aláírás 
2Végrehajtás = TSZ-kötés, közbeszerzés, kivitelezés, kifizetés, finanszírozás, zárás 
A 2007-2013-as időszakban a TSZ-kötés megelőzi a Bizottsági Határozatot, így mindkettő a végrehajtáshoz sorolandó. 
 
Az egyes kategóriák vizsgálatával kapcsolatban az alábbi lényeges információkat szeretném 

elmondani: 

 

1. Minden kategória vizsgálatakor felsorolásra kerülnek a vizsgálandó témák 

(projekt és rendszer szinten), a minősítés módja és a felhasznált eszközök, a 

vizsgálat végén pedig megtalálható lesz maga az értékelés. Röviden bemutatom 

minden esetben az értékelt területek vizsgálatának indokát, hátterét. Az értékelési 

szempontok összegzésekor (súlyozott összegzés) sor kerül a teljes szempont, illetve a 

projekt-elem értékelésére, valamint az esetleges visszaható tényezők azonosítására. A 

projektek értékelését minden szempontnál / alszempontnál elvégeztem, ezek 

közül csak a legfontosabb eredményeket mutatom be. 

 

2. A projektek értékeléséhez készített projekt-értékelő kérdőívben (10.20. melléklet) 

az egyes kategóriákhoz tartozó kérdéseket a mátrix betűjel-szám kombinációjával 

azonosítottam. Ez már nem látható a mellékletben az átszámozás miatt. 

 

3. Összesen 10 projekt-értékelő lapot kaptam vissza kitöltve a 18 kiküldöttből, ebből 

6 projekt eredményeit értékeltem: Budapest, Veszprém, Nyugat-Balaton, Duna-

Tisza, Gyula, Velencei-tó. A minta nem volt reprezentatív, de azért az értékeltek 

  A  B C  D  E  F  

  Tervezés Projektek 
előkészítése 

Projektek 
kiválasztása1  

Projektek 
végrehajtása2

 
Projektek 

üzemeltetése 
és 

fenntartása 

Projektek 
eredménye

1 Megfelelőség P+R P+R P+R P+R P+R P+R 

        

2 Hatékonyság  P+R P+R P+R   

        

3 Hatás R   R P+R P+(R) 
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között van a legnagyobb KA és KIOP (pályázatos) projekt. A projektek rövid 

bemutatását a 10.21. melléklet tartalmazza. 

 

4. Az indikátorokkal kapcsolatban kevés adatot kaptam az értékelőktől, de maga az 

indikátorrendszer az értékeléshez a különböző források (OECD, KIOP, Kohéziós 

Alap) alapján összeállításra került, illetve bemutatom a Kohéziós Alap projektek 

várhatóan teljesülő célindikátorainak összegzését. 

 

5. A kérdésekre adott válaszok értékelése kvalitatív, illetve kvantitatív módon történt, 

ennek megfelelően voltak minősítő (kvantitatív) és értékelő (kvalitatív) kérdések.  

 

6. A támogatási rendszer (ISPA és Kohéziós Alap 2000-2008) értékeléséhez 

felhasználtam az interjúkat, a kérdőíveket és a különböző adatbázisokat, statisztikai 

adatokat, valamint személyes tapasztalataimat (külső értékelőnél ez is helyettesíthető 

interjúkkal). A továbbiakban a támogatási rendszer és a projektek kapcsán a Kohéziós 

Alap kifejezést használom, hacsak az eredetileg ISPA-támogatással indult projektek 

külön elemzést kívánnak, illetve ha a 2004 előtti időszakot elemzem. Az értékeléshez 

felhasznált forrásokban található információk (pl. kérdőívek) nem mindig 

korlátozódtak a Kohéziós Alap támogatási rendszerre, hanem a környezetvédelmi 

(infrastrukturális) beruházásokat általában érintették. Ez lehetőséget adott szélesebb 

kitekintésre. 

 

7. Az ellenőrzések vizsgálatához az alábbi ellenőri jelentések intézkedési tervét 

használtam fel:  

• KEHI 2006-os Art 4 rendszerellenőrzés,  

• KEHI 2007-es KA rendszerellenőrzés (1386/2002/EK 9. cikk szerinti),  

• NFH 2006-os tájékoztatással és elszámolhatósággal kapcsolatos ellenőrzése,  

• NFH 2008-as Kohéziós Alap monitoringgal és kontrollok működtetésével 

kapcsolatos ellenőrzése,  

• KvVM Ellenőrzési Önálló Osztály 2006-os FI-rendszerellenőrzése, 

• KvVM Ellenőrzési Önálló Osztály 2006-os ellenőrzése a delegált feladatokról, 
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• FI Belső Ellenőrzési Önálló Osztály 2006-os vizsgálata az FI Kohéziós Alap 

Közreműködő Szervezet Főosztály szabályszerűségi vizsgálatáról,  

• DG Regio Audit egységének 2006. júniusi rendszerellenőrzése. 

 

Fontos megemlíteni, hogy a KEHI-jelentések nem nyilvánosak, de azokkal nem is 

dolgoztam, csak az intézkedési tervekkel.  

 

Az értékelés bemutatása előtt megadnám a kvalitatív és kvantitatív értékelés általános 

módszertanát.  

 
A kvalitatív értékelés során három különböző kategóriájú értékelést használtam (törekedtem 

az egyszerűségre és használhatóságra): 

 

q1 kategória: 4 kategória került meghatározásra: 1. Kiváló 2. Jó (de nem tökéletes) 3. 

Közepes (de kellene fejleszteni) 4. Nem megfelelő.  

 

q2 kategória: Egyes kérdésekre adott válaszoknál csak a „megfelelő” – „nem megfelelő” 

kategóriákat használtam, a kérdésre adható válasz „kétértékűsége” miatt. 

 

q3 kategória: Olyan szempont is volt, ahol – a vizsgált terület jellegéből adódóan vagy azért, 

mert nem állt rendelkezésre minősítő kritériumrendszer – nem adtam minősítést, hanem csak 

bemutattam a projekt vagy a rendszer jellemzőit.   

 

Természetesen az egyes kategóriákba sorolás szubjektív módon történt, de kvalitatív 

értékelésnél az értékelő személyétől nem lehet függetleníteni az értékelést.  

 

A kvantitatív értékelés során két kategóriát használtam (valójában számértékben kifejezett 

kvalitatív értékelésről van szó):  

 

Q1 kategória: Százalékos mértékben vagy abszolút értékben határoztam meg az előbb 

felsoroltaknak megfelelő kategóriákat: 1. Kiváló 2. Jó 3. Közepes 4. Nem megfelelő. Az 
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egyes kategóriáknak megfelelő értékek és a skála kialakítása a szemponttól függött, ott kerül 

részletesen bemutatásra. 

 

Q2 KATEGÓRIA: Nem volt mindig minősítő jellegű az értékelésem (illetve nem 

vállalkoztam a teljesítmény megítélésére), azonban ilyenkor is számszerűsítettem az 

eredményeket, minősítés nélkül. 

 

Amennyiben adathiány miatt nem volt értékelhető a szempont, az „N.A.” megjelölést 

alkalmaztam. Az értékelési szempontokat a projekt-életciklus időrendjének megfelelően 

vizsgáltam, a végén pedig összesítettem az értékelési szempontoknak való megfelelés 

eredményeit. 
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7. AZ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTAN ALKALMAZÁSA 
 

 

Célom elsősorban az értékelési módszertan alkalmazhatóságának vizsgálata volt. Ezzel 

kapcsolatban azt az elvárást fogalmaztam meg, hogy a használt kérdések és a kvantitatív / 

kvalitatív értékelés segítségével a projektek és a támogatási rendszer egyes életciklusairól 

képet lehessen alkotni. Akkor gondolom a módszertant erre alkalmasnak, ha érdemi 

információkkal szolgál a támogatási rendszer és a projektek változást, javítást igénylő 

részeire vonatkozóan. 

 

A módszertan potenciális felhasználási területeiről már korábban szóltam, véleményem 

szerint alkalmas lehet környezetvédelmi, infrastrukturális projektek értékelésére a 

megvalósítás kezdetétől a zárásig. 

 

A módszertan korlátai is jól meghatározhatók: elsősorban a hatékonyság vizsgálatára, 

mérésére alkalmas, a hatások mélyebb értékelése, elemzése más típusú megközelítést és 

eszközöket igényelt volna. Az egyes értékelési kategóriák meghatározása jelentős mértékű 

szubjektivitást is visz a rendszerbe, ennek a problémának a feloldása további kutatások témája 

lehet. 
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7.1. MEGFELELŐSÉG 
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7.1.1. A tervezés megfelelősége 

Vizsgált terület Projekt és rendszer 
Felhasznált eszközök Háttérdokumentumok, interjúk, 

kérdőívek, projekt-kérdőívek. 
Minősítési mód Kvalitatív (q2 és q3 kategória) 
 
7.1.1.1.  Projekt 

 

1. A projektek célkitűzései összhangban vannak-e az országos stratégiákkal?  

2. A projektterület összhangban van-e más projektekkel, illetve a területi fejlesztési 

tervekkel?  

 

A projektek célkitűzéseinek illeszkednie kell az országos (illetve EU-s) szakmai 

stratégiákhoz, annak érdekében, hogy azok megvalósulását segíthesse. Mindennek regionális 

szinten is igaznak kell lennie. Ezek a stratégiák - e projektek esetében - az ISPA és Kohéziós 

Alap keretstratégia, a KIOP célkitűzései, valamint a korábban már említett szakági 

jogszabályok, mint a Hgt. vagy a Nemzeti Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási 

Program.  

 

Fontos megemlíteni, hogy az ISPA stratégia végleges verziója csak 2001 végére (2001. 

november 30.) készült el, amikor már elfogadásra kerültek a 2000-es és elfogadás előtt álltak 

a 2001-es projektek (a stratégia projektlistájában szerepeltek a projektek!). Ezen projektek 

tekintetében fennáll a megfelelés, de a tervezés ütemezése nem volt megfelelő, ezt erősítette 

meg [NEMES, 2008] is interjújában. Ahogy már korábban említettem, a Kohéziós Alap 

stratégia ütemezése már megfelelő volt. A 2007-2013-as időszakban sem jelentett már 

problémát a stratégiai tervezés ütemezése, hiszen az NSRK, az operatív program és a 

pályázati kiírások a pályáztatás előtt elkészültek. Egyedül az ún. 1067-es projektek esetében 

fordult elő hasonló probléma, mint az ISPA-projekteknél, hiszen a projektek előkészítése 

2005-2007 között más elvek alapján történt, mint amit az új pályázati kiírások tartalmaztak.  

 

Elsősorban a több települést érintő, nagy kiterjedésű hulladékgazdálkodási rendszerek esetén 

merül(het) fel annak problémája, hogy a rendszerek átfednek egymással, esetleg a 

projektterületen belül található olyan térség, mely nem része a rendszernek. 
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Projektek 
(támogatói döntés) 

Összhang a 
stratégiákkal 

Projektterület 
koherenciája Értékelés 

Budapest (2004) Igen (pl. VKI, 25/2002. (II. 
27.) Korm. rend.) Igen, többnyire MEGFELELŐ 

Veszprém (2004) Igen Igen MEGFELELŐ 
Duna-Tisza (2001) Igen Igen MEGFELELŐ 

Nyugat-Balaton 
(2002) Igen Igen MEGFELELŐ 

Velencei-tó (2004) 

Igen (A fenntartható fejlődés 
elve alapján a Velencei-tó 

térsége természeti értékek és 
környezet védelme, 

240/2000. (XII. 23.) Korm. 
rend) 

Igen MEGFELELŐ 

Gyula (2004) Igen Igen MEGFELELŐ 
16.  TÁBLÁZAT: A tervezés megfelelősége projektszinten 

Forrás: projekt-kérdőív 

 

A hulladékgazdálkodási projektek kapcsán el kell mondani, hogy bár a kiválasztott projektek 

értékelése „megfelelő”-nek adódott, a rendszerekkel kapcsolatban két probléma érzékelhető, 

mely összefügg a nem körültekintő tervezéssel: A projektek (13 db) 70 %-ánál van be nem 

vont térség (ún. fehér folt) a projektterületen belül (igaz, hogy néha csak 1-1 település), illetve 

23 %-uk átfed más KA vagy KEOP-os projekttel. A hulladékgazdálkodási rendszereket a 

meglévő üzemeltetési szerződések szállítási területei határozzák meg legnagyobb részben, 

ami nem mindig hatékony (és persze megfelelő).  

 

7.1.1.2. Rendszer 

 

Vajon az Európai Unió (és hazánk) által kialakított környezetpolitika a legmegfelelőbb 

válasz a környezetvédelmi kihívásaink megoldására?  

1. Miért ezeket a területeket támogatja az EU? 

2. A projektek az ország stratégiájában szereplő problémát kezelnek-e?  

 

Fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy a környezetvédelmi infrastrukturális projektek 

(szennyvíz, ivóvíz, hulladék) támogatásának okát, illetve azt, hogy más területeket nem lenne-

e érdemesebb támogatni? Az interjúk során és a kérdőívben (2. számú) is rákérdeztem erre a 

témára.  
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1. A válaszokat nem minősítem, az alábbi gondolatok fogalmazódtak meg nagy számban a 

kérdésekkel kapcsolatban: 

 

• Ezeket a területeket határozzák meg az EU-politikák (kohézió, fenntartható fejlődés, 

környezettudatosság). 

• A csatlakozásunk során (előtt és után) ezek a területek voltak a legelmaradottabbak, 

illetve ezekre vonatkoznak az EU-s (határidős) előírások. 

• Ezek a projektek nem valósulnának meg önerőből. 

• Ezek a beruházások lassan megtérülő beruházások (ez összecseng a KA 

megalapításának céljaival). 

• Az EU-15-ök piacát serkentik, a nyugat-európai lobbi (francia, német, holland) 

hatására vannak ezek az európai uniós előírások, és azok kikényszerítése (pl. III. fokú 

tisztítás - szennyvíz, arzén – ivóvíz, MBH - hulladék). 

• Magyarországon jutott forrás természetvédelemre is. 

• Több forrás kellene megelőző környezetvédelemre, szemléletformálásra, globális 

környezetvédelmi problémákra (pl. megújuló energia, energiapolitika). 

• Célszerű lenne kevesebb anyagból, hatékonyabban megvalósítani mindezeket a 

fejlesztéseket. 

 

A megfogalmazott véleményekkel teljes mértékben egyetértek, az alábbi kiegészítésekkel: A. 

a megfogalmazott további fejlesztési igények egy részére jut forrás 2007-2013 közötti 

pályázatokban (pl. kötelezően előírt 5 % megelőzés a hulladékos projektekben, megújuló 

energia). B. Az energetikai projektekre jut forrás a jövőben a CO2-kvóta értékesítéséből 

befolyt összegből is. C. Fontos a projektek „egyértelműsége” mellett azok részleteiről időben 

és pontosan tájékoztatni a lakosságot (ld. később).   

  

Fontosnak tartom kiemelni azokat a véleményeket, amelyek nem jelentek meg nagy számban, 

de nagyon értékes gondolatokat tartalmaznak:  

 

• Nagy összegeket igazán csak infrastrukturális projektek építése esetén lehet elkölteni. 

[kérdőív] 

• Városi légszennyezés csökkentésére kellene forrás. [kérdőív] 
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• A hulladékos támogatások túlzók. [kérdőív] 

• Az Európai Unió a támogatások elosztásánál az alábbi elveket veszi figyelembe: 1. 

Spóroljon a pénzzel 2. El tudjon számolni a Parlament felé 3. Környezetpolitika – 

derogációk [PÁLFI, 2008]. 

• A hulladékos és vízgazdálkodási jogszabályok megalkotása során nem vették 

figyelembe a gyakorlati tapasztalatokat és az adatok bizonytalanságát (hulladék) 

[PAPP, 2008 és NAGY, 2008]. 

• Az Európai Unió egyik célja volt a környezetvédelmi támogatásokkal a (nyugat-

európai) gazdasági versenyképesség fenntartása, vagyis hogy a szennyező, de olcsó 

technológia ne szorítsa ki a nyugati termékeket [HEIL, 2008]. 

• Fontos lenne a szelektíven gyűjthető hulladékok feldolgozásának támogatása is. 

([PÁSZTOR, 2008] de ezt mondja a HUMUSZ egyesület is]) 

 
2. A második kérdésre adott kérdőíves válaszokat vizsgálva azt lehet megállapítani, hogy a 

válaszadók 95 %-a szerint a környezetvédelmi projektek teljesen (45 %) vagy részben (50 

%) az ország stratégiáiban, koncepcióiban, jogszabályaiban szereplő problémákat 

kezelnek. Csak az állami szervezetek válaszadóinál voltak többségben az „igen” válaszok 

(53-44 %), a többi válaszadó nem volt erről teljesen meggyőződve, de a részben válasszal is 

azt jelezték, hogy összességében a tervezés megfelelő.   

 

 

7.1.2. A projekt-előkészítés megfelelősége 

Vizsgált terület Projekt és rendszer 
Felhasznált eszközök Háttérdokumentumok, projekt-kérdőív. 
Minősítési mód Kvalitatív (q1 és q2) 
 
Az előkészítés megfelelőségénél több szempontot is lehetne vizsgálni, ezek közül én a 

lakosság bevonását és tájékoztatását emeltem ki, mint értékelendő elem (melynek nagy hatása 

van az engedélyek beszerzésére és a projekt későbbi megvalósíthatóságára).  

 
7.1.2.1. Projekt 

 
A lakosság és a civil szektor bevonásának mértéke és minősége.  
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Nagy jelentősége van annak, hogy már a projektek előkészítése során bevonásra kerüljön az 

érintett lakosság, illetve a civil szervezetek. Ennek jogszabályi előírásai is vannak 

(környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban), de az önkormányzatok sokszor helyi 

népszavazásokkal is kikérik a lakosok véleményét. Sajnos a lakosság szakszerű tájékoztatását 

nem segítik azok a szakmai szervezetek, melyek nem rendelkeznek megfelelő szakmai 

tapasztalattal és múlttal, illetve az, hogy a lakosság nagyobb része a jelenlegi 

környezetszennyező állapotot nem érzékeli (pl. nem megfelelő lerakó), de az esetleges 

fejlesztés negatív hatásaira nagyon érzékenyen reagál. Éppen ezért fontos a szakszerű, alapos, 

és időben elkezdett tájékoztató kampány és a valódi változatelemzés. Az értékelés módja: 

kiváló – lakosságot bevonták, tiltakozás nem volt, jó - lakosságot bevonták, kisebb 

problémák voltak, közepes – lakosságot nem vonták be mindenhol, jelentősebb problémák 

voltak a létesítmények helyszínének kiválasztásával, nem megfelelő – meghiúsult a projekt 

vagy valamelyik létesítménye.   

 

Projektek A lakosság és a civil szektor 
bevonása, lakossági ellenállás Értékelés 

Budapest  
Meghallgatás: Központi telep, főgyűjtő 

– PR koordinálja 
Ellenállás: főgyűjtő - UNESCO, KöH, 

Cséry-telep – komposztáló. 

KÖZEPES 

Veszprém 

Közmeghallgatások:  
Hegyesd 2001. nov. 19. 

Monostorapáti 2001. nov. 26. 
Kapolcs 2001. július 19. 

Vigántpetend 2001. aug. 10. 
Taliándörögd 2001. júl. 18.,  

Nem volt észrevétel.  

KIVÁLÓ 

Duna-Tisza 
Nem volt közmeghallgatás. Vita volt az 

egyik kecskeméti hulladékudvar 
helyszínéről.  

JÓ 

Nyugat-Balaton Nem volt lakossági tiltakozás. JÓ 

Velencei-tó 
Volt közmeghallgatás, figyelembe 
vették az észrevételeket, nem volt 

lakossági tiltakozás. 
KIVÁLÓ 

Gyula 
Számos közmeghallgatás történt, 

figyelembe vették az észrevételeket, 
nem volt lakossági tiltakozás. 

KIVÁLÓ 

17.  TÁBLÁZAT: A projekt-előkészítés megfelelősége projektszinten 
Forrás: projekt-kérdőív 

 
Értékelés: fontos tanulság, hogy a kérdéseket egyértelműsíteni, konkretizálni kell, és 

mindenképpen szükséges egy olyan személy bevonása, aki az előkészítés során is részt vett a 

projektben. A budapesti projekt azért kapott közepes értékelést, mert a létesítmények 
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megvalósítását komolyan veszélyeztető problémák merültek fel a végrehajtás időszakában, ez 

az előkészítés gyengeségére utal.  

 
7.1.2.2. Rendszer 

 
A projektszintű szempontok értékelése a rendszer egészét és a hazai jogszabályrendszert 
tekintve.  
 
A 25 Kohéziós Alap projektet illetően két olyan projekt van, ahol a lakosság nem megfelelő 

bevonása a projekt jelentős csúszását eredményezte: az észak-balatoni és az észak-kelet 

pesti hulladékgazdálkodási projekt, ahol csak több népszavazás után sikerült megtalálni a 

hulladéklerakó(k) helyét, mindez ráadásul a projektek brüsszeli elfogadása után történt. Az 

Észak-kelet Pest és Nógrád megyei projektben végül nem is egy központi lerakó valósul meg, 

hanem két meglévő lerakót modernizálnak, illetve bővítenek. A többi projekt esetén is 

előfordult kisebb-nagyobb lakossági / civil tiltakozás, de eddig ez létesítmény elmaradásához 

nem, maximum módosulásához vezetett.  

 

A projekt-előkészítés megfelelősége (nem hatékonysága!) rendszer szinten - a Kohéziós 

Alap projektek tekintetében - értékelésem szerint MEGFELELŐ. Az érintetett két projekt 

számaránya csak 8 %, az értéket tekintve pedig még kisebb, az összes projekt értékének 4,4 

%-a.  Nagyon kritikus (részben volt) azonban a legnagyobb Kohéziós Alap beruházás két 

projektelemének lakossági / civil elfogadottsága (Cséry-telep, főgyűjtő). A hulladékos 

beruházásoknál pedig számos hulladékudvart kellett lakossági tiltakozásra más helyszínre 

áthelyezni. Mindezek a problémák ráadásul a projektek végrehajtása során jelentkeztek a nem 

megfelelő előkészítés miatt.  A szennyvizes beruházások esetén magával a beruházással 

szemben nagyon ritkán van lakossági tiltakozás, inkább a csatornázási munkák okoznak 

kellemetlenségeket a lakosoknak.  

 
 

7.1.3. A projektkiválasztás megfelelősége 

Vizsgált terület Projekt és rendszer 
Felhasznált eszközök Háttérdokumentumok, projekt-kérdőív. 
Minősítési mód Kvalitatív (q1 és q3) és kvantitatív (Q1) 

 
7.1.3.1. Projekt 

 



AZ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTAN ALKALMAZÁSA 
 
 
 

 138

1. A projekt pályázatának értékelése során volt-e (formai és/vagy tartalmi) 
hiánypótlás?  

 

A pályázatok minőségét, megfelelőségét egyértelműen meghatározza, hogy a pályázatok 

értékelésekor előírnak-e hiánypótlásokat. A KIOP-projektek esetében ez a hazai pályázati 

rendszerben történt, a Kohéziós Alap projekteknél pedig Brüsszelből érkeztek kérdések a 

benyújtott pályázatokkal kapcsolatban, kivétel nélkül, valamennyi esetben. Az értékelésem 

szigorú: nincs hiánypótlás = kiváló, csak formai hiánypótlás = jó, tartalmi hiánypótlás = 

közepes, átdolgozás = nem megfelelő. Mivel itt a nyertes pályázatokat értékeljük, elutasított 

pályázat nem lehet. 

 

2. A projektet érintő különböző ellenőrzések fogalmazhatnak meg hiányosságokat, 
ezeket lehet bemutatni.  

 
A Kohéziós Alap és KIOP projektek ellenőrzései nem érintették a projektkiválasztás 

folyamatát. 

 
Értékelés: 
 
A Kohéziós Alap projektek esetén a Bizottság tett fel tisztázó kérdéseket a benyújtott 

pályázattal kapcsolatban. Ezek a projektek benyújtott fizikai tartalmát nem érintették és végül 

mind a négy projekt elfogadásra került a Bizottság által. A KIOP-os projektek esetében a 

magyar pályázati rendszerben volt szükség hiánypótlásra, a vizsgált projektek esetében 

formaira. Összességében mind a hat projektet JÓ-nak értékeltem a projektkiválasztás 

megfelelősége szempontjából.   

 
7.1.3.2. Rendszer 

 
Mielőtt a kiválasztott értékelési szempontokat bemutatom, említenem kell az [ÁLLAMI 

SZÁMVEVŐSZÉK, 2004] jelentését, melynek módszertanában számos, a 

projektkiválasztással összefüggő mutató szerepel. Ezek közül az elfogadott és elutasított 

projektjavaslatok arányát én is használom, azonban a többi kritérium hatékonyság, illetve 

hatástényező, illetve az értékelése meglehetősen nehéz: pl. 1. Az ISPA támogatott 

hulladékgazdálkodási beruházások hatáselemzése 2. Katalizációs – tovagyűrűző – hatás 

értékelése, fenntarthatóság értékelése. 3. Az elfogadott projektek Pénzügyi Megállapodásai 

EU bizottsági és magyar részről való aláírásának időigénye [ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK, 
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2004], illetve [MOGYORÓSY, 2006a]. A jelentés más teljesítménymutatóit a további 

értékelési szempontok között – részben – használtam.   

 
1. Az EU által elutasított projektek számaránya (részben hatékonysági mérőszám).  
 
Ahogy említettem korábban, a Kohéziós Alap rendszer nem hagyományos pályázati 

rendszerben működött, de azért van lehetőség a projektkiválasztás megfelelőségének / 

hatékonyságának kvantitatív értékelésére. Az ISPA és a Kohéziós Alap stratégia tartalmazott 

egy indikatív projektlistát (utóbbi a 10.22. mellékletben található). Érdemes megvizsgálni, 

hogy ebből (illetve ezen kívül) hány projekt került benyújtásra Brüsszelbe és ott utasítottak-e 

vissza projekteket. Figyelemmel kell természetesen arra, hogy az ISPA és Kohéziós Alap 

keretek végesek voltak, így az elutasítás nem feltétlenül megfelelőségi probléma. Az is 

fontos tényező volt, hogy a benyújtott projektek értéke az éves keret környékén mozgott, az 

EU-n is nagy volt a nyomás, hogy elfogadja azokat, hiszen különben forrásvesztés 

következhetett volna be. A következő táblázat mutatja a kvantitatív értékelés eredményét 

(elutasítás aránya 0-9 %-ig - kiváló, 10-29 % jó, 30-50 % közepes, 51 % alatt nem 

megfelelő): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.  TÁBLÁZAT: A projektkiválasztás rendszerszintű hatékonysági értékelése 
Forrás: saját gyűjtés – KvVM FI 

 
Az ISPA-stratégia 2001 végére készült el, és a már benyújtott projekteket tartalmazta. Ennek 

megfelelően nem beszélhetünk be nem nyújtott pályázatról. A Környezetvédelmi 

Minisztérium megbízásából a COWI mérte fel azokat a projekteket, melyek megfeleltek az 

ISPA előírásainak, ebből a hosszú listából a Nemzetközi Támogatások Főosztálya készített a 

miniszter számára rövid listát, amelyről döntött a tárcavezető. Ezen túl még rendszeresen 

érkeztek javaslatok a Főosztályra, ezek szakmai átvilágítása is megtörtént.  

 

A fellelt háttérdokumentumok alapján 2002-ben 25 szennyvíztisztítási és 11 

hulladékgazdálkodási projekt-javaslat volt nyilvántartva, ezek között több olyan is van, mely 

 Arány Értékelés 
Az ISPA-stratégiában szereplő projektekből be 

nem nyújtott projektek számaránya 0/13 = 0 % KIVÁLÓ 

A Kohéziós Alap keretstratégiában szereplő 
projektekből be nem nyújtott projektek 

számaránya 
3/21 = 14 % JÓ 

Elutasított projektek aránya Brüsszelben 2/27 = 7,4 % KIVÁLÓ 
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még a mai napig nem valósult meg. Ezek közül 19 szennyvizes projekt nem kapott ISPA vagy 

KA-támogatást (1 kapott KIOP-ot, 5 pedig KEOP-támogatásra aspiráló nagyprojekt), a 

hulladékgazdálkodás esetén jobb a helyzet, 3 projekt javaslat nem nyert azóta sem támogatást, 

de több olyan is van, amely végül nem önállóan valósult meg (pl. Kiskunhalas, Mohács). Ez 

alapján a megfelelőség nem megfelelőnek adódna (22/36=61 %), azonban ezek a projektek 

nem kerültek végül a miniszter elé, mert szakmai előkészítettségük nem volt megfelelő, 

illetve az EU-s források sem lettek volna elegendőek. 

 
A Kohéziós Alap keretstratégia 12 szennyvizes, 5 hulladékgazdálkodási, 2 ivóvízminőség-

javítási és 2 kármentesítési projektet tartalmazott (ld. 10.22. melléklet), de bizonyos 

projekteket 2004-2006, másokat 2007-2013 közé ütemezett. A 2004-2006-os időszakra 

tervezett projektek közül (forráshiány miatt) 3 projekt nem került benyújtásra a Bizottsághoz 

(Dél-Buda szennyvíz, Dél-Alföld ivóvíz, Garé kármentesítés).  

Összesen két olyan projekt volt a 27-ből, melyet befogadott Brüsszel, de végül elutasításra 

került: Pápa és Kaposvár szennyvízkezelési projektje. 

 
2. A projektkiválasztás szabályossága: ellenőrzési jelentések által megfogalmazott 

hiányosságok.  
 
A Kohéziós Alapot érintő – általam vizsgált - rendszerellenőrzések nem érintették a 

projektkiválasztás folyamatát. 

 

Összességében a projektkiválasztás megfelelősége a Kohéziós Alap projektek 

tekintetében értékelésem alapján KIVÁLÓ.  

 

 

7.1.4. A projektvégrehajtás megfelelősége 

Vizsgált terület Projekt és rendszer 
Felhasznált eszközök Háttérdokumentumok, adatbázisok, 

projekt-kérdőívek. 
Minősítési mód Kvalitatív (q2 és q3) és kvantitatív (Q1) 

 
7.1.4.1. Projekt 

 
A projektvégrehajtás szabályossága:  
• Voltak-e garanciális problémák a kivitelezés után?  
• Ellenőrzési jelentések által megfogalmazott hiányosságok.  
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• Szabálytalansági eljárás(ok) vizsgálata.   
• Közbeszerzési jogorvoslat(ok) vizsgálata. (volt-e, van-e a kedvezményezett által 

elveszített)  
 
A projektvégrehajtás megfelelősége kapcsán annak szabályosságát javaslom vizsgálni. Mind a 

közreműködő szervezetnek, mind a kedvezményezetteknek be kell tartania a jogszabályok (pl. 

Kbt.), a Támogatási Szerződés előírásait és a belső szabályzatokat. A megfelelőség 

vizsgálatához információt nyújthatnak az ellenőrzési, szabálytalansági jelentések 

megállapításai, illetve az esetleges közbeszerzési jogorvoslati eljárások, főleg, ha ez eljárás 

során a kedvezményezettet elítélő döntés született. A kivitelezéssel összefüggésben a 

garanciális problémák előfordulásának gyakorisága jelzi a munkák nem megfelelőségét. Ez 

utóbbi kérdést a projekt-kérdőívben is feltettem, a többi adatot a vizsgált hat projekttel 

kapcsolatban a különböző adatbázisokból nyertem. Az értékelést kvalitatív módon végeztem 

el.   
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Projektek Ellenőrzési 
jelentések 

Szabálytalansági 
eljárások 

Közbeszerzési 
jogorvoslati 

eljárások 

Garanciális 
hibák Értékelés 

Budapest  

DG Regio, EU ÁSZ: 
közbeszerzési 
problémák – 
visszafizetési 

veszély! 
KEHI: a, TSZ-
pontosítás, b, 

elszámolhatósági 
kérdések 

Nem volt. 

6 eljárást 
támadtak meg, a 
főgyűjtőt kétszer 
is. 3 esetben helyt 

adtak a 
jogorvoslati 

kérelemnek. 8 
millió Ft bírság. 

N. A. (még 
csak 

részátadás 
volt) 

MEGFELELŐ 

Veszprém 
KEHI: TSZ-

aktualizálás, EMIR-
rögzítés, garanciák 

aktualizálása. 

A szerződésben 
megnevezett 

beszállítótól eltérő 
beszállító került 
alkalmazásra. 

3 eljárás, 1 
visszavont 
felhívás, 1 

megsemmisített 
döntés. 

Még nem volt. MEGFELELŐ

Duna-
Tisza 

KEHI: késedelmes 
kifizetések, előleg 

garancia 
érvényessége, 

beszerzés 
optimalizálása, 

megfelelő számviteli 
politika. 

Nem volt 
1 eljárás, nem 

volt 
elmarasztalás. 

Nincsenek. MEGFELELŐ

Nyugat-
Balaton 

KEHI: 
szerződésmódosítás 

jogossága (TA 
rekultiváció). 

Közbeszerzési 
eljárás 

megfelelősége (ld. 
KEHI) – nem történt 

szabálytalanság. 

4 eljárás, nem 
volt 

elmarasztalás. 

A zalabéri 
lerakó 

kavicsrétege 
nem volt 
megfelelő 

minőségű – 
javítás 

megtörtént. 

MEGFELELŐ

Velencei-
tó 

KEHI: projekt 
elszámolhatóságának 
a kezdete, négy szem 

elve, kifizetési 
határidők, 

továbbszámlázás, 
EMIR-töltés – ezt a 
KH is kifogásolta. 

 

Nem volt. 

3 eljárás – 1 
esetben 

elmarasztalás – 4 
M Ft bírság. 

Volt – a 
kijavításuk 
megtörtént. 

MEGFELELŐ 

Gyula Nem volt. Nem volt. 

6 eljárás – 3 
felhívást 

visszavontak, 1 
esetben a 

jogorvoslatot 
elutasították, 1 

kérelmező 
visszavonta 
keresetét. 

Nem volt. MEGFELELŐ

19.  TÁBLÁZAT: A projektvégrehajtás megfelelősége projektszinten 
Forrás: projekt-kérdőív  
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A táblázatban az ellenőri jelentések, szabálytalanságok és közbeszerzési jogorvoslatok 

megállapításait és határozatait nem tüntettem fel teljes körűen, a legfontosobbakat emeltem ki. Az 

értékelést az ellenőrzési jelentések megállapításainak súlyossága, a szabálytalanságok száma és 

súlyossága, a jogorvoslati eljárások száma és a garanciális hibák mértéke határozta meg. 

Összességében minden projekt végrehajtását megfelelőnek minősítettem, bár a két legnagyobb 

projekt (Budapest és Velencei-tó) értékelése négyfokú skálán csak közepes lenne. Ennek 

megfelelően javasolható az értékelési módszertan átalakítása négyfokozatúvá. 

 
7.1.4.2. Rendszer 

 
A projektvégrehajtás szabályossága 
• Ellenőrzési jelentések által megfogalmazott hiányosságok.  
• Szabálytalansági eljárások száma és aránya.  
• Közbeszerzési jogorvoslatok száma és aránya.  

 
A Kohéziós Alap támogatási rendszer vizsgálata során a projektértékelés során bemutatott 

kritériumok használhatók, a szabálytalansági és közbeszerzési területen aggregált módon. 

Javaslatom szerint utóbbi két esetben lehetőség van kvantitatív értékelésre is a korábban 

megadott határok alkalmazásával, illetve a közbeszerzésnél a Közbeszerzések Tanácsának 

statisztikáival összevetve (arányok összevetése lehetséges). Ebben az esetben az egyes 

kategóriák a következők voltak: 1. Kiváló = 0-60 %, 2. Jó = 61-90 % 3. Közepes 91-110 % 4. 

Nem megfelelő = 111 %-nál nagyobb a jogorvoslatok aránya a Kohéziós Alap projekteknél 

összevetve a nemzeti statisztikákkal. 

 

A Kohéziós Alap projektek közbeszerzései során a Közreműködő Szervezet számos ponton 

bekapcsolódik az eljárásba a [14/2004.] előírásai alapján. Jóváhagyja a közbeszerzési 

dokumentációkat, a tisztázó kérdésekre adott válaszokat, a Bíráló Bizottság összetételét és 

ellenjegyzi a szerződéseket. A közbeszerzési eljárás és a KSZ kapcsolatát mutatja be a 

következő ábra:  
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22.  ÁBRA: A közbeszerzési eljárás és a KSZ kapcsolata 

Forrás: [KISS, A., 2006b] 

 A következő táblázatban összefoglaltam a 2006-2007-ben megindított jogorvoslati 

eljárásokat (erre vonatkozóan áll rendelkezésre összehasonlító adatsor országosan), jelezve, 

hogy hány esetben került elmarasztaló ítéletre. 

 

2006 2007 

  országos adat KA Arány országos adat KA Arány 

Jogorvoslatok száma 858 14  751 10  

Jogorvoslatok aránya 15,0% 45,2% 301,1% 21,8% 52,6% 241,4%

Jogsértések megállapításának aránya 37,6% 7,1% 19,0% 34,6% 60,0% 173,4%

20.  TÁBLÁZAT: A jogorvoslati eljárások és jogsértések aránya országos szinten és a Kohéziós Alap 
projekteknél  

Forrás: [KT 2007, 2008] + saját gyűjtés – KvVM FI 
 

Az adatok azt mutatják, hogy a kizárólag a 2006-os év jogsértési statisztikái kedvezőek, 

amikor is az országos statisztikák 19 %-a volt csak a környezetvédelmi projektek esetén az 

arány. Minden más esetben az arány jelentősen rosszabb, ennek megfelelően a közbeszerzési 

szabályosság nem megfelelő a statisztikák alapján (nem vizsgáltam, hogy ez minek 

köszönhető). Figyelemre méltó a jogsértések arányának igen jelentős növekedése 2007-ben az 

előző évhez képest (8,4-szeresére). 2006 márciusáig a döntőbizottsági eljárások aránya 30 % 

alatt maradt, és a jogsértések aránya pedig 20 % körül mozgott [KISS, A., 2006b]. Ennek 

megfelelően a 2006-os év javuló, a 2007-es jelentősen romló tendenciát mutat.  

 

Fontos kiemelni néhány tényezőt, mely árnyalja a képet: 

 

 

EÖT Részvételi / Ajánlati 
dokumentáció 

Ajánlatok értékelése Javaslat  Döntés - Ajánlatkérő 

Eredményhirdetés 

J 

Bíráló Bizottság összeállítása  
- jóváhagyása 

J 

Szerződéskötés 

J 

J

J = KSZ jóváhagyása 

J 
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- Nem vizsgáltam a közbeszerzési eljárások értékét, de véleményem szerint nem 

ugyanaz a súlya egy több millió eurós és egy néhány százezer eurós közbeszerzést 

érintő jogorvoslatnak és jogsértésnek. 

- A Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek közbeszerzései nagy értékű, nyílt 

eljárások, ezért mindig nagy a verseny az ajánlattevők között, ez is okozhatja / okozza 

a magasabb megtámadási arányt.  

- Több esetben a Kedvezményezett ragaszkodott bizonyos elemekhez a közbeszerzési 

dokumentumban, mely végül a jogsértést okozta. 

- Előfordult olyan jogsértés megállapítás, ahol később a Bíróság a Kedvezményezettnek 

adott igazat. 

- Az általános gazdasági helyzet is komolyan befolyásolja a közbeszerzés során 

egymással versenyző ajánlattevők eszközeit. Romló gazdasági helyzetben (2007) a 

versenyképesebb ár mellett nagyobb valószínűséggel nyúlnak a vállalatok a 

jogorvoslati segítséghez [KISS-GUBA, 2008]. 

 

Az ellenőrzési jelentések a legtöbb észrevételt a projektek végrehajtásával kapcsolatban 

teszik, ezek elsősorban a következő területeket érintették (zárójelben a megtett intézkedések): 

 

• elszámolhatóság (elszámolhatósági ellenőrző listák, IH által kidolgozott útmutató, 

felhalmozódott tapasztalat) 

• szabálytalansági eljárásrend (szabálytalansági felelős került kinevezésre, eljárásrend 

pontosításra került) 

• helyszíni ellenőrzések (jegyzőkönyv pontosítása, kockázatelemzés kidolgozása) 

• Kifizetések határidőre történő megvalósítása 

• Támogatási Szerződések pontosítása 

• Tájékoztatási tevékenységek (külön PR felelős került kijelölésre, fokozott ellenőrzés) 

• Képzések, tanácsadás 

• Humánerőforrás biztosítása, fluktuáció mérséklése 

 

Az említett szabálytalanságok mindegyikével kapcsolatban javító intézkedéseket 

foganatosított az FI, ennek eredményeképpen Kohéziós Alap támogatási rendszer 
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szabályossága megfelelőnek tekinthető. A kiemelt területeken további erőfeszítésekre van 

szükség. 

 

Áttekintve a Kohéziós Alap projekteket érintő szabálytalanságokat, a projektvégrehajtást 

érintő szabálytalanság 4 projektnél volt (a TA projekteket nem számolva), összesen 772 000 

EUR értékben. Ezt összehasonlítva az összes projektek számával és értékével, 16 % és 0,06 

% adódik, ami igen kedvezőnek mondható. A Fejlesztési Igazgatóságon kezelt összes 

szabálytalanság 50 %-a (darabszám alapján) a Kohéziós Alapot érinti, ez már kevésbé 

kedvező szám.  

 

Összességében a projektvégrehajtás megfelelősége értékelésem alapján: KÖZEPES, de a 

közbeszerzések terén javulásra van szükség. Azonban fontos figyelembe venni, hogy a 

minősítést befolyásoló adatokat sok esetben a kedvezményezetteknek felróható 

szabálytalanságok és hibák eredményezik. 

 

 

7.1.5. A projektek üzemeltetésének és fenntartásának megfelelősége 

Vizsgált terület Projekt és rendszer 
Felhasznált eszközök Háttérdokumentumok, adatbázisok, 

fókuszcsoportos interjú, projekt-
kérdőívek. 

Minősítési mód Kvalitatív (q2 és q3) és kvantitatív (Q1) 
 
7.1.5.1. Projekt 

 
A projekt üzemeltetésének szabályossága:  
• A díjakban biztosított-e a hosszú távú fenntarthatóság pénzügyi fedezete?  
• Ellenőrzési jelentések által megfogalmazott hiányosságok.  
• Szabálytalansági eljárás(ok) vizsgálata.  
 
A projektek megvalósítása után nagyon lényeges, hogy fenntartható rendszerek működjenek, 

és a közszolgáltatási díjakban képződjön meg a hosszú távú fenntarthatóság pénzügyi 

fedezete, vagyis a fenntartás, újrapótlás, amortizáció értéke épüljön be a díjakba. Ezt 

jelentősen nehezíti, hogy az önkormányzati díjmeghatározás a legtöbb esetben politikai és 

nem szakmai kérdés, és főleg a választások előtt a díjemelés kérdése szociális és népszerűségi 

kérdéssé válik.  
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Az EU-támogatással megvalósuló projektek esetén elvárás, hogy az amortizáció beépüljön a 

díjakba, a [14/2004.] így fogalmaz:  

39/A. §  
(9) A Kohéziós Alap támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett a Kohéziós Alap támogatásával 

megvalósuló beruházások (ideértve a korszerűsítést is) eredményeként létrejövő közszolgáltatási célú 
eszközrendszer működtetésével vagy vagyonkezelésével együtt végzett közszolgáltatások árát, hulladékkezelési 
közszolgáltatás esetén a Hgt.-ben és a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletben, víziközművek működtetése 
esetén az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben meghatározott keretek között - a 
közszolgáltató szakmai javaslatait is figyelembe véve - úgy állapítsa meg, hogy az (legalább az elszámolt 
értékcsökkenésnek megfelelő összegben, a mindenkori inflációs hatásokkal korrigálva) fedezetet nyújtson a 
Kohéziós Alapból megvalósuló vagyontárgyak fenntartására, felújítására és újrapótlására is. 
 
Értékelés:  
 
A Duna-Tisza projekt volt nem megfelelő az üzemeltetés szempontjából, hiszen a kivitelezés 

lezárásáig nem választották ki az üzemeltetőt, pedig erre a KEHI-jelentés is felhívta a 

figyelmüket. Ráadásul még a díjakat sem tudják, összefüggésben az előző problémával. 

 

7.1.5.2. Rendszer 

 
A projektek üzemeltetésének szabályosság: 
• Ellenőrzési jelentések által megfogalmazott hiányosságok.  
• Szabálytalansági eljárások száma és aránya. 
• Fenntartási tapasztalatok 
 
A Fejlesztési Igazgatóság által kezelt szabálytalanságok kb. 11 %-a függ össze üzemeltetési 

problémákkal (ld. 23.  ÁBRA), a Kohéziós Alap projektek kapcsán ez az arány 50%. 

(3/6).   
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23.  ÁBRA: A Fejlesztési Igazgatóság által kezelt szabálytalanságok megoszlása az okok alapján 
Forrás: saját gyűjtés – KvVM FI 

 
 
A 25 projektből 3 esetében állapítottunk meg szabálytalanságot (12 %) az üzemeltetéssel 

összefüggésben, de még várható vizsgálat néhány projektnél. Ennek megfelelően az 

üzemeltetés értékelése jelenleg a szabálytalanságok figyelembe vételével JÓ.  

 

Az üzemeltetési kérdés elsősorban a hulladékgazdálkodási projekteket érinti, hiszen a 

projektek előkészítése óta jelentősen megváltoztak a hulladékos közszolgáltató kiválasztására 

vonatkozó szabályok és a Kbt. szabályait kell betartani a Kohéziós Alap támogatással 

megvalósuló létesítmények üzemeltetőjének kiválasztásakor, a [14/2004.] által meghatározott 

speciális esetek kivételével. A Kbt. 2/A paragrafusának alkalmazása, illetve kizárólagos 

önkormányzati hulladékos közszolgáltató cég alapítása pedig gyakorlati nehézségekbe 

ütközik, a nagyszámú önkormányzat összefogási problémáin túl is. Ráadásul gyűjtés-szállítás 

szinte az ország teljes területén van, így a létrejövő regionális rendszerek üzemeltetőinek 

ezekkel a szolgáltatókkal is együtt kell működnie. A víziközmű szektorban annyival 

egyszerűbb a helyzet, hogy számos szolgáltató 100 %-os önkormányzati tulajdonban van, így 

az üzemeltető kiválasztása / kijelölése könnyebben megy.  

 

Szabálytalanság típusa 

15%

34%
7% 

22% 

4%

7% 
11% 

El nem számolható
költség

Közbeszerzés
szabályainak 
megsértése 
Összeférhetetlenség 

Támogatási 
Szerződés
megszegése 
Jogosulatlan
kifizetés

Vállalkozói
szerződés
megszegése 
Üzemeltetés 
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A fenntartással kapcsolatban szintén a hulladékgazdálkodási rendszerek esetében vannak 

elsősorban negatív tapasztalatok:  

 

• A megépült eszközöket nem működtetik (pl. komposztáló, MBH).  

• A megépült létesítményeket nem a szerződéseknek megfelelően használják (pl. több 

inert hulladék kerül a lerakóba, mint lehetne, szennyvíziszap komposztálása a 

hulladékos rendszer komposztálójában). 

• A hulladékudvarok nyitvatartási ideje nem optimális. 

 
A fókuszcsoportos interjú tapasztalatai alapján az alábbi területek, problémák kritikusak az 

üzemeltetés, fenntarthatóság vonatkozásában:   

 

- Mindenképpen kell vele foglalkozni már a projektek előkészítésének időszakában (pl. 

a KIOP-os állati hulladék és építési-bontási hulladék projektek üzemeltetése és 

fenntarthatósága problémát jelent.) 

- Ez igaz a központi projektekre is (pl. Cigánd, erdei iskolák). 

- A Kohéziós Alap projektek esetében 2006 óta fontos kérdés az üzemeltetés, de ennél 

is hamarabb kellett volna a kérdéssel foglalkozni. 

 

A szennyvizes projektek esetében az iszap komposztálása (minőség és felhasználás) okozza a 

legnagyobb gondot, valamint a kiépített csatornahálózatra történő rákötések esetleges 

elmaradása, bár erre vonatkozóan még nincsenek adatok (az első csatornázást is tartalmazó 

Kohéziós Alap projekt 2008. június 30-án zárult le).  

A negatív tapasztalatok nem minden projektre jellemzőek (5/25 = 20 %), de semmiképpen 

nem értékelhető tökéletesre a fenntartás megfelelősége, főleg, ha az üzemelő projekteket 

veszem figyelembe. (5/10 = 50 %) (értékelésem: KÖZEPES). 

 

Összességében a Kohéziós Alap projektek üzemeltetésének, fenntartásának 

megfelelősége rendszerszinten - értékelésem alapján - jelenleg KÖZEPES (köszönhetően 

az FI által megtett intézkedéseknek, a javuló tendenciának és a szennyvizes projekteknek), de 

számos megoldandó feladatot jelent még az önkormányzatok és az intézményrendszer 

számára. Pozitívum, hogy 2008-ban három projekt esetében is (Homokhátság, Miskolc, Sajó-
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Bódva) közbeszerzési eljárást indítottak az üzemeltető kiválasztására, illetve egy helyen 

(Nyugat-Balaton) véglegesítésre került a Kbt. 2/A szerinti üzemeltető szerződése.  

 
 

7.1.6. A projekteredmény megfelelősége 

Vizsgált terület Projekt és rendszer 
Felhasznált eszközök Projekt-kérdőívek, interjúk, kérdőívek. 
Minősítési mód Kvalitatív (q3) és kvantitatív (Q1) 

  
7.1.6.1. Projekt 

 
1. Eredményesség: Megvalósult volna-e a projekt EU-támogatás nélkül?  
 
A projektek eredményét tekintve az eredményesség vizsgálatát soroltam a „megfelelőség” 

szempontrendszerébe, hiszen annak vizsgálata, hogy a projekt megvalósulást volna-e EU-

támogatás nélkül, fontos kérdés. A projektek költség-haszon elemzése alapján NEM, hiszen 

csak (az EU-források nélkül) meg nem térülő beruházások kaphatnak EU-támogatást. A 

projekt-kérdőívben azt próbáltam felmérni, hogy a résztvevők meglátása szerint lett-e volna 

más lehetőség (támogatás vagy magántőke) megvalósítani a terveket.  

 
 
2. A lakosság mekkora része ismeri a projektet? Mekkora a projekt elfogadottsága a 

befejezés után?  
 
A projekteket nem önmaguk miatt valósítják meg, hanem nagyon fontos azok ismertsége, és 

ezzel együtt a várt elfogadottságuk. A projektek nagy részében – főleg a 

hulladékgazdálkodásiaknál – külön PR-szerződés foglalkozik a projekt megismertetésével a 

lakossággal. Ennek a szempontnak az értékelése természetesen csak a projektek befejezése 

közelében / végén válik lehetővé. A szempontot kvantitatív értékeléssel vizsgáltam: kiváló – 

91-100 %, jó – 75-90 %, közepes – 51-74 %, nem megfelelő – 0-50 %. 

 
Értékelés: 
 
Az első szempontot nem értékeltem, a válaszok alapján ezek a beruházások EU-támogatás 

nélkül nem vagy valószínűleg nem valósultak volna meg. A Budapest és Veszprém projekt 

esetén a válaszadók elmondták, hogy a CBA-számítás alátámasztotta a támogatási igényt. 
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Fontos lenne minden projektnél elvégezni a közvélemény-kutatásokat. Budapesten az 

alacsony ismertség miatt nem megfelelő az értékelés, ráadásul 2007-hez képest [N=750] 4 %-

al csökkent a támogatott ismertség aránya, illetve 12 %-al csökkent azok aránya, aki az 

életminőség javulását várja a beruházástól. Meglepő módon viszont 42 %-ról 48 %-ra nőtt 

azok aránya, akik fizetnének magasabb csatornadíjat azért, hogy megvalósuljon a beruházás. 

(Ez már megvalósul, hiszen a szolgáltató beépíti a díjakba a fejlesztés önerejének költségeit) 

 
 
7.1.6.2. Rendszer 

 
Eredményesség: Létrejöttek volna-e a (környezetvédelmi) projektek, fejlesztések EU-
támogatás nélkül?  

 
A kérdőíves felmérés és a mélyinterjúk egyik fontos kérdése volt a fenti, melynek során a 

válaszadók konkrét projektek nélkül, általánosságban fejthették ki véleményüket. Azt 

mérlegelhették, hogy az állami vagy önkormányzati költségvetés direkt vagy pályázatos úton 

képes lett volna-e ezeket a beruházásokat megvalósítani, vagy ha ők nem, a magánszektor 

megtette-e volna. A kérdés (és így a válaszok sem) nem csak a Kohéziós Alap támogatási 

rendszerre vonatkoztak, azonban a környezetvédelmi fejlesztéseket nagyon sokan a nagy, 

infrastrukturális beruházásokkal azonosítják. 

  

Az interjúalanyok válaszai alapján a vélemények az alábbi nagy csoportokba sorolhatók:  

1. NEM jöttek volna létre, hiszen a költségvetés nem tud(ott) (volna) erre forrást biztosítani.  

2. IGEN, DE: a. nem ekkora volumenben, b. lassabban, c. nem ezek a fejlesztések, d. nem 

ilyen formában. Ezek a válaszok akár nemnek is tekinthetők, hiszen az időtényező 

bizonytalan (ha nem most, mikor?), a „nem ugyanaz a fejlesztés” pedig valójában azt 

jelenti, hogy az nem ugyanaz a projekt: ha 12 lerakó helyett csak egy épül meg, az 

eredmények nem összevethetők, akkor sem, ha más fejlesztések megvalósultak volna – de 

mindez csak fikció.  

3. Nagy része IGEN. Egy interjúalany válaszolta ezt. 

 

A kérdőív eredményeit számszerűen dolgoztam fel (a lehetséges válaszok: a. igen, b. nem c. 

részben d. nem tudom), az eredményeket az alábbi kördiagram mutatja:   
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EU-támogatás szükségessége

0%

38%

61%

1%

a. igen
b. nem
c. részben
d. nem tudom

 
24.  ÁBRA: Az EU-támogatás szükségességének megítélése a támogatási rendszer résztvevői között 

Forrás: kérdőív 

 

Az eredményekből látszik, hogy a válaszadó 99 %-a (!) szerint az EU-támogatások nélkül 

ezek a fejlesztések nem vagy csak részben jöttek volna létre. Ez a nagyon magas arány és az 

interjúalanyok válaszai is egyértelművé teszi, hogy a támogatások eredményességének 

megfelelőségi mutatója KIVÁLÓ minősítését kap rendszer szinten.  
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7.2.  HATÉKONYSÁG  
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7.2.1. A projekt-előkészítés hatékonysága 

Vizsgált terület Projekt és rendszer 
Felhasznált eszközök Háttérdokumentumok, kérdőívek, 

projekt-kérdőívek, interjúk, 
fókuszcsoportos interjú. 

Minősítési mód Kvantitatív (Q2) 
 
Mind projekt, mind rendszerszinten igaz, hogy objektív minősítést nagyon nehéz végezni, 

ennek két kiemelt oka van: 1. Minden projekt egyedi, így előkészítési idő- és költségigénye is, 

ennek megfelelően nem összehasonlítható. 2. Az előkészítést gátló tényezők számbavétele és 

súlyozása szintén szubjektív. 

 

Ennek megfelelően ennél a szempontnál az előkészítés hatékonyságát hátráltató tényezők 

számbavételét és vizsgálatát végeztem el a felhasznált eszközök segítségével, rámutatva a 

legfontosabbakra. 

 

Fontos tényező, hogy a Kohéziós Alap projektek előkészítési rendszere 2007-2013 között 

jelentősen megváltozott a korábbi időszakhoz képest, így csak a jövőre vonatkozó 

tapasztalatokat lehet figyelembe venni, további projekt beadására (maximum a módosítására) 

már nincs lehetőség a 2000-2006-os időszak szabályrendszere alapján. 

 
7.2.1.1. Projekt 

 
1. Hány évig tartott a projekt előkészítése?  
 
Amennyiben a projekt-előkészítést vizsgáljuk, az egyik mérőszám lehet az előkészítés hossza. 

Ezt nagyon nehéz értékelni, mert minden környezetvédelmi projekt – bár vannak hasonló 

elemeik – egyedinek tekinthető, így nem könnyű objektív számot meghatározni. Ennek 

megfelelően csak a tényadatokat rögzítettem, az optimális (és hatékony) projekt-előkészítési 

idő meghatározása további kutatások feladata lehet.  

 
 

2. Mi okozza a legnagyobb problémát a projekt-előkészítésnél?  
 

A projekt-előkészítés során felmerülő problémákat a projekt-kérdőívben és a kérdőívekben 

(részletes kérdések, 4. kérdés) is vizsgáltam. Személyes tapasztalataim alapján 
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meghatároztam 4, illetve 5 kategóriát (az első kérdőívben még nem szerepelt a projekt 

helyszínének kiválasztása), melyet súlyozni kellett annak megfelelően, hogy mennyire érezték 

jelentős problémának a válaszadók a projekt-előkészítéssel kapcsolatban.  

 

1. Források hiánya: a környezetvédelmi projektek előkészítése jelentős forrásokat 

igényel (tervek készítése, engedélyezés, régészet stb.), melynek rendelkezésre állása 

nem mindig megoldott. 

2. Egyeztetések: több önkormányzat részvételével megvalósuló projektek esetén (szinte 

valamennyi Kohéziós Alap projekt ilyen) a résztvevők közötti egyeztetések 

időigényesek és számos problémát generálhatnak, ugyanez igaz a támogatási rendszer 

résztvevőivel folytatott egyeztetésekre is. 

3. Jogszabályi háttér: a projekteket meghatározó jogszabályok, és azok változása 

alapvetően meghatározza a sikeres előkészítést (és lebonyolítást). 

4. Projektek helyszínének kiválasztása: ahogy már utaltam rá, a hulladékos projektek 

létesítményeinek kiválasztása során sokszor lakossági ellenállásba ütköznek a 

projektet előkészítők, ezért tettem a 2008. évi kérdőívbe egy ilyen kérdést.    

 

Az értékelő táblázatban az adott projektnél legnagyobb súllyal megjelenített problémát 

jelenítettem meg. 

 
3. Külföldi szakértőkkel kapcsolatos tapasztalatok.  

 
A projektek minél jobb előkészítését hívatottak elősegíteni a támogatási rendszer különböző 

szereplői által biztosított szakértők, melyek közül elsősorban az ISPA-projektek 

előkészítésében (2000-2003) játszottak fontos szerepet a külföldi szakértők, de még 2004 után 

is volt két szerződés közel 6 millió EUR értékben (EPEM és HYDEA), melynek keretében a 

Kohéziós Alap (és későbbi KEOP) projektek előkészítéséhez nyújtottak segítséget. A KIOP-

os projektek előkészítésében nem vettek részt külföldi szakértők, a PEA-ról már szóltam az 

általános ismertető részben. A külföldi szakértőkkel kapcsolatos elégedettséget egy 1-4-ig 

terjedő skálán lehetett súlyozni.    
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Projektek Projekt-előkészítési 
idő 

Projekt-előkészítési 
problémák – 
legfontosabb 
megjelenítése 

Külföldi szakértők 
tapasztalatai  

(1-4-ig értékelve, 1-nagyon 
elégedetlen, 2-elégedetlen, 3-
elégedett, 4-nagyon elégedett) 

Budapest  3-7 év (telep kisajátítása 
1997-ben, TA 2001-től) 

A műtárgy méretei, 
DBLimo szerződés, 
tárgyalásos eljárás, 

tapasztalatok hiánya 

2,5 

Veszprém 2 év Források hiánya N. A. 
Duna-Tisza 3 év N. A. 2 

Nyugat-Balaton 2,5 év Egyeztetés az 
önkormányzatok között N. A. 

Velencei-tó 1 év 
Források hiánya, 

egyeztetés az 
önkormányzatok között 

N. A. 

Gyula 1 év 
Egyeztetés a KvVM-mel, 
NFÜ-vel - Folyamatosan 
változó jogszabályi háttér 

N. A. 

21.  TÁBLÁZAT: A projekt-előkészítés hatékonysága projektszinten  
Forrás: projekt-kérdőív 

 
Ahogy látható, a KIOP projektek előkészítése 1 évig, a Kohéziós Alap projekteké általában 2-

3 évig tartott, és a források hiánya, valamint az egyeztetések (pl. önkormányzatokkal) 

jelentették a legnagyobb nehézséget. Aki dolgozott külföldi szakértőkkel, az sem nyilatkozott 

róluk igazán elégedetten.   

 

7.2.1.2. Rendszer 

 
1. Mi okozza a legnagyobb problémát a projekt-előkészítésnél?  
 

A 2006-os és 2008-as kérdőív alapján, rendszerszinten is vizsgálható a szereplők véleménye 

a projekt-előkészítéssel kapcsolatos problémákról, 2008-ban egy kérdéssel (projekthelyszín) 

kiegészült a kérdéssor. Az alábbi két táblázatban összegeztem az eredményeket.  

 
  Állam Önkormányzat Tanácsadó Egyéb Átlag Sorrend

Források hiánya 1,27 1,25 1,18 1 1,18 I. 

Egyeztetés az önkormányzatok között 2,11 2,43 2,26 2,71 2,38 III. 

Egyeztetés a KvVM-mel, NFÜ-vel 3,25 2,87 2,94 2,29 2,84 IV. 

Folyamatosan változó jogszabályi háttér 1,5 1,7 2,41 2,29 1,98 II. 
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  Állam Kedvezményezett Tanácsadó Egyéb Átlag Sorrend

Források hiánya 3 1,82 2,13 1,6 2,14 II. 

Egyeztetés az önkormányzatok között 2,09 2,26 1,42 3 2,19 III. 

Egyeztetés a KvVM-mel, NFÜ-vel 2,5 2,38 2,77 2,5 2,54 IV. 

Folyamatosan változó jogszabályi háttér 2,1 2,03 2,08 1,71 1,98 I. 

A projekt helyszínének kiválasztása 2,33 2,84 2,09 3,5 2,69 V. 
22.  TÁBLÁZAT: A támogatási rendszer szereplőinek véleménye a projekt-előkészítés problémáiról 2006-

ban és 2008-ban 
Forrás: kérdőívek 

A két táblázat kapcsán a következőket vizsgáltam és elemeztem:  

 

1. Összességében a legfontosabb problémák vizsgálata 2006-ban és 2008-ban: 

 

A legfontosabb változás, hogy míg 2006-ban a források hiányát tartották a válaszadók a 

legnagyobb problémának, 2008-ban a folyamatosan változó jogszabályi háttér került az 

első helyre, viszont változatlan értékkel, tehát inkább a forrásokhoz jutás lehetőségét látják 

kisebb problémának a válaszadók 2006-hoz képest. Ez valószínűleg köszönhető a 2007-2013-

as időszak előkészítésre fordítható támogatásainak megjelenésével (a KEOP-ban 85-100 % 

támogatást kaphatnak a pályázók a projektjeik előkészítésére). Az újonnan felvett 

projekthelyszín kiválasztása az utolsó helyre került, a tanácsadók tartották a legfontosabbnak 

a válaszadók közül.  

 

2. A támogatási rendszer egyes szereplői körében a legfontosabb problémák: 

 

Míg 2006-ban mindenkinél a források hiánya volt a legsúlyosabb probléma, 2008-ban már 

összetettebb a kép, az állami szereplők és a tanácsadók az önkormányzatok egyeztetését 

(annak gyengeségét) tartja a legnagyobb problémának, a kedvezményezettek esetében 

továbbra is a forráshiány a leglényegesebb. Az állami szektorban dolgozók a források 

szűkösségét egyenesen az utolsó helyre tették. 
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3. További tendenciák vizsgálata összességében és kategóriánként: 

 

2008-ban növekedett a szórás az értékek között, az esetek 60 %-ában volt 15 %-nál nagyobb 

eltérés az átlagos értéktől, 2006-ban az ilyen esetek aránya még csak 38 % volt. A 

vélemények tehát kezdenek polarizálódni, ennek oka persze lehet a két kérdőív eltérő 

válaszadói mintája, amely 2006-ban homogénebb volt. Mindkét „egyeztetés” tekintetében 

romló tendenciát figyelhetünk meg, 2008-ban a válaszadók súlyosabb problémának gondolják 

ezek gyengeségeit, mint korábban.  

 

A kapott válaszok teljes mértékben összecsengenek a projekt-kérdőívek során kapott 

válaszokkal. 

 

A kérdőív ezen kérdésére adott „egyéb” válaszok is kapcsolódnak részben az előbb 

elmondottakhoz, a válaszadók az alábbi problémákat gondolták még fontosnak: 

 

• a pályázati útmutatók és a pályázati rendszer változásai, kialakult eljárásrend hiánya 

az előkészítés során, 

• a FIDIC előírások és a magyar Kbt. sok helyen nincsenek összhangban, 

• önkormányzati résztvevők felkészületlensége a projekt-szerű munkára, megfelelő 

szakemberek hiánya a kedvezményezetteknél 

• eltérő jogszabály értelmezés központi és EU-s szinten, 

• önerő előteremtése,  

• személyi változások,  

• bürokrácia,  

• politika, eredményorientált szakembergárda hiánya. 

 

A fókuszcsoportos interjú során a résztvevők rávilágítottak arra, hogy nehézséget jelent, 

amennyiben az előkészítés során megfogalmazott elvárások a projektkiválasztás időszakára 

megváltoznak (PEA-KIOP, 1067-es projektek- KEOP). Amennyiben a projektötlet nem a 

kedvezményezettől ered, ez jelentős nehézséget jelent az előkészítés során, hiszen nem érzik 

igazán magukénak a projektet, a MOTIVÁCIÓ nagyon lényeges elem. Ilyen problémákkal 

küzdenek egyes ISPA-projektek és az ivóvizes projektek. A résztvevők elmondták, hogy a 
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nemzetközi, jó példákat (Portugália, Németország) a magyar sajátosságok, kialakult 

rendszerek miatt nem lehet alkalmazni.   

 

A mélyinterjúk során is megfogalmazódott több olyan javaslat, melynek lehet 

létjogosultsága: [KULLMANN, 2008] és [SZÁSZKA, 2008] is az engedélyezési eljárások 

kapcsán említette meg, hogy szükség lenne legalább kistérségi szintű, de akár központi 

engedélyező hatóságra, mely kizárólag a támogatással megvalósuló projektek engedélyeivel 

foglalkozik, erre akár EU-forrásokat is lehetne kérni. Azonban nem elég a hatékony és gyors 

ügyintézés, ha a beadott tervek, engedélykérelmek nem megfelelőek, mert egyetértve 

[BECKER, 2008]-rel, a tervezők nagyon elkényelmesedtek és abban bízva, hogy a hatóság 

majd kijavítja, nem ügyelnek a beadott anyagok pontosságára, megfelelőségére.  

 
2. Stakeholder-menedzsment  
 
Az ISPA projektek előkészítése kapcsán – figyelembe véve a stakeholdereket – korábban 

elkészítettem a szereplők kommunikációs hálózatát és erőforrás / feladat mátrixát, melyet 

elemezve további hasznos információkhoz juthatunk a hatékonysággal kapcsolatban. A mátrix 

a következőképpen néz ki a Kohéziós Alap rendszerre aktualizálva: 

 

 pénz* ember  egyéb feladat 
Önkormányzat +++ + Projekt lakossági 

elfogadtatása 
Pályázat szakmai 
paramétereinek megadása, 
koordinálás, földvásárlás, 
engedélyek beszerzése. 

Szakértők  +++  Pályázat kidolgozása. 
KvVM FI + (min. ell., 

TA szakértő) 
++ Tanácsadás, képzés Pályázat 

minőségellenőrzése, 
továbbítása, koordináció. 

KvVM szakmai 
főosztályok, külső 
szakértők 

 ++  Pályázat szakmai 
ellenőrzése. 

NFÜ  +  Pályázat Brüsszelbe 
továbbítása, esetleg további 
minőség-ellenőrzés. 

DG Regio 
 

+ (TA 
szakértő) 

+  „Appraisal mission”, 
kérdés-válasz Pályázat be- 
és elfogadása. 

*pénz: munkabér nélkül 
 

23.  TÁBLÁZAT: A projektek előkészítésével kapcsolatban összeállított erőforrás/feladat mátrix 
Forrás: saját gyűjtés  
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Amennyiben a „+++” értékkel jelzett erőforrásokkal probléma van, érezhetően romlik az 

előkészítés hatékonysága. Az önkormányzati forráshiány problémáját igazolja a kérdőíves 

felmérés, a szakértők (tanácsadók) szakmai tudását pedig a későbbiekben vizsgálom. A 

mátrix lehetőséget ad további erőforrások kiválasztásához részletes elemzésre.  

 

A kommunikációs hálózat elemzése lehetőséget ad a párhuzamosságok kiküszöbölésére és a 

legfontosabb kapcsolatok definiálására és elemzésére. Ennek részleteit a projektvégrehajtás 

során mutatom be. 

 
3. Külföldi szakértőkkel kapcsolatos tapasztalatok.  
 
A projektek értékelésénél bemutatott problémát rendszerszinten is érdemes vizsgálni, erre 

vonatkozóan mindkét magyarországi kérdőív és egy nemzetközi felmérés is rákérdezett (1-4-

ig, 1-nagyon elégedetlen, 2-elégedetlen, 3-elégedett, 4-nagyon elégedett). 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy javult a külföldi szakértők megítélése, hiszen míg 2006-

ban a megkérdezettek 47 %-a nyilatkozott elégedetten munkájukról, ez 2008-ban 64 %-ra 

nőtt. A képet árnyalja, illetve nehezíti az értékelést, hogy 2006-ban a pécsi ISPA-konferencián 

zömmel ISPA / Kohéziós Alap projekttel kapcsolatba került emberek töltötték ki a kérdőívet, 

míg 2008-ban szélesebb körben történt az adatfelvétel (74 %-ról 61 %-ra csökkent azok 

aránya, akik dolgoztak már külföldi szakértőkkel). 

 

Külön megvizsgáltam az önkormányzati / kedvezményezetti válaszadók elégedettségét, mert 

a szakirodalmi források [PATAI, 2003] és [FORMAN, 2006] arra utalnak, hogy a 

projektgazdák körében gyakori az ellenérzés a külföldi szakértőkkel szemben. 2006-ban 54 % 

volt az elégedetlenek aránya, ez 2008-ra 44 %-ra csökkent, többségbe kerültek (48 %) az 

elégedettek. Ennek az egyik (de nem egyetlen) magyarázata lehet, hogy az ISPA / KA 

projektek külföldi szakértőivel voltak elégedetlenek a válaszadók.    

 

A nemzetközi felmérés eredményét mutatja az alábbi táblázat, mely alapján elmondható, 

hogy a 100-as skálán 54 % az elégedettségi faktor a külföldi szakértőkkel, amely rosszabb 

tapasztalatokat mutat, mint a magyarországi válaszadóknál (de jobbat, mint a 2006-os adatok) 

(1 – rossz tapasztalatok, 5 – nagyon jó tapasztalatok).  
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  Ország Értékelés (1-5) 
Csehország 3 
Észtország 4 

Magyarország 2 
Lettország 3 
Litvánia 4 

Lengyelország 4 
Szlovákia 3 
Szlovénia 3 

Átlag 3,25 
24.  TÁBLÁZAT: A külföldi szakértőkkel kapcsolatos elégedettség a 2004-ben az EU-hoz csatlakozott 

országok körében 
Forrás: Nemzetközi felmérés 

 

Összességében a külföldi szakértők munkájával többen elégedettek, mint elégedetlenek, 

azonban személyes véleményem szerint az elégedettségi faktornak 80 % felett kellene lennie, 

hogy az előkészítés hatékonyságát (és minőségét) minden esetben segítsék ezek a szakértők. 

A szakmai tudás mellett a legfontosabb feladatuk a helyi viszonyok és jogszabályok 

megismerése, magyar részről pedig a nyelvismeret javítása. Meg kell említeni még, hogy a 

KEOP-os nagyprojektek előkészítésében a JASPERS szakértői segítenek, azonban náluk sincs 

sok kérdésben egységes álláspont [SZABÓ, 2008], és néha a Bizottsággal is vitáznak 

bizonyos témákban. Ráadásul a munkanyelv az ő esetükben ismét az angol, ami megint csak 

megnehezíti az együttműködést a magyar résztvevőkkel. 

 

 

7.2.2. A projektkiválasztás hatékonysága 

Vizsgált terület Projekt és rendszer 
Felhasznált eszközök Háttérdokumentumok, adatbázisok, 

projekt-kérdőívek. 
Minősítési mód Kvantitatív (Q1) 
 
7.2.2.1. Projekt 

 
Mennyi ideig tartott a projekt-befogadás és a döntés az eljárásrendben 
meghatározotthoz képest?  
 

A projektek befogadása és a támogatói döntés meghozása általában jogszabályokban rögzített 

határidők szerint történik. Az ISPA / KA projektek esetében ez kevésbé volt formalizált, nem 

voltak rögzített határidők, az Európai Bizottság általában 5-6 hónap alatt döntött a projekt 
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elfogadásáról. A Kohéziós Alap projekteknél már ún. Befogadó nyilatkozat rögzítette a 

projekt beérkezését Brüsszelbe, az ISPA projekteknél ilyen nem volt. A KIOP-projekteknél 

egyértelműen meghatározott és jogszabályilag rögzített volt a projektkiválasztás időtartama, a 

[14/2004.] alapján 60 nap (a hiánytalan pályázat benyújtásától számítva). A hatékonyság 

megítélése kapcsán a következő kategóriákat határoztam meg a KIOP-projekteknél a. 0 nap 

késedelem – kiváló, b. 1-7 nap – jó, c. 8-14 nap – közepes, 15 nap csúszás felett nem 

megfelelő.  

Értékelés: 
 
A kiválasztott Kohéziós Alap projekteknél a Bizottság meghozta döntését kb. 6 hónap alatt, 

kivéve a legnagyobb méretű Budapest projektet, ahol erre 8 hónapra volt szüksége – tehát a 

hatékonyság kielégítő volt. A KIOP projektek kiválasztási időtartama – a hiánypótlásokkal 

együtt – a jogszabályi kereteken belül maradt, tehát megfelelőnek tekinthető. 

 
7.2.2.2. Rendszer 

 
1. Mennyi ideig tartottak a projekt-befogadások és döntések az eljárásrendben 
meghatározotthoz képest?  
 
A projektkiválasztás rendszerszintű hatékonyságának vizsgálatakor az Európai Unió 

döntéshozatali mechanizmusát érdemes vizsgálni, hiszen a projektekről a végső döntést 

Brüsszelben hozták. (Amennyiben a támogatási rendszerben a végső döntést az adott 

országban hozzák, az értékelésnek a projektszinten bemutatott elemeket (jogszabályi 

határidők) kell vizsgálnia.) 

 

Az ISPA-projektek során a 2000. év volt a legproblémásabb, amikor összességében 1 év telt 

el (1999 ősze – 2000 ősze), amire döntést hozott a Bizottság, de ez nem hivatalos 

kiküldéseket is magába foglal. 2001-2002-ben a benyújtás határideje május 31. volt, a 

döntéseket pedig az Bizottság általában 6-7 hónap alatt meghozta. 2003-ban a három 

szennyvizes projektet május 2-án nyújtottuk be az EU-hoz, mely 2003. május 6-án regisztrálta 

azokat. A 2004-2006-os Kohéziós Alap projektek esetében a három szennyvizes projektről 

még 2004-ben, az Észak-alföldi ivóvízminőség-javítási projektről (2005. 08. 04.) és a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási rendszerről (2005. 12. 19.) azonban 
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csak 2005-ben döntöttek, a 2004-es benyújtás ellenére. A 2006-ban elfogadott Üröm-

Csókavár kármentesítési projektről ismét a megszokott 6 hónapon belül született döntés.  

 

2. Mennyi ideig tartottak a projekt-módosítások befogadásai és a döntés róluk?  
 
Rosszabb hatásfokkal dolgozik a Bizottság a Kohéziós Alap projektek módosítási 

kérelmeinek elbírálásakor, melyek esetében a benyújtás napját és a döntés idejét az alábbi 

táblázat tartalmazza. Fontos megemlíteni, hogy a projekt-módosításokkal kapcsolatos 

döntések meghozatalával kapcsolatban nincs határidő előírva a Regionális Főigazgatóság (DG 

Regio) számára, én maximum 6 hónapot számoltam erre elvi határidőként (a projektmódosítás 

elbírálása nem tarthat tovább a projektről hozott döntéshez szükséges időnél). A hatékonyság 

megítélése kapcsán ennek megfelelően a következő kategóriákat határoztam meg: a. 0 nap 

késedelem – kiváló, b. 1-30 nap – jó, c. 31-60 nap – közepes, 61 nap csúszás felett nem 

megfelelő. Az eredményeket a 10.23. mellékletben található táblázat tartalmazza.  

 

Míg a 2006-os évben a Bizottság hatékonyan kezelte a projekt-módosításokat, addig 2007-

2008-ban – köszönhetően a nagy fluktuációnak is – a projektmódosítások elbírálása nagyon 

lelassult, amit az EU úgy próbált orvosolni, hogy a beadott anyagokkal kapcsolatban 

időközönként kérdéseket tett fel. Mint említettem, a módosítások elbírálására nincs határideje 

a Bizottságnak, így főleg a KEOP-os nagyprojektek befogadása után tovább lassult ez a 

folyamat (ez utóbbiakra szigorú határidőik vannak). 

  

Összességében a projekt-kiválasztás hatékonysága – figyelembe véve a módosítások 

elbírálási idejét is – KÖZEPES. 

 

 

7.2.3. A projektvégrehajtás hatékonysága 

Vizsgált terület Projekt és rendszer 
Felhasznált eszközök Háttérdokumentumok, adatbázisok, 

interjúk, fókuszcsoportos interjú, 
kérdőívek, projekt-kérdőívek. 

Minősítési mód Kvalitatív és kvantitatív (többféle 
kategória) 
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A projektvégrehajtás hatékonysága az egyik legfontosabb szempont, amelyet vizsgálni 

kell a projekt életciklusa során, ennek megfelelően a komplex időközi támogatás-

értékelésnek is ez a súlyponti eleme. Ennek megfelelően ezzel kapcsolatban tettem fel a 

legtöbb kérdést a projekt-kérdőívben, illetve a szakirodalmi források alapján a hatékonyság 

jellemzésére és értékelésére áll rendelkezésünkre a legtöbb adat. A végrehajtás során vizsgálni 

lehet a Támogatási Szerződések megkötésének időigényét, a közbeszerzéseket, a kivitelezés 

különböző mérőszámait, valamint a kifizetéseket és a projektmenedzsment minőségét és 

végül a teljes végrehajtás időigényét.  

 

A Kohéziós Alap projektek legnagyobb része végrehajtás alatt áll, így nagyon hasznos lehet 

a hatékonyság elemzése, ráadásul ebből a szempontból a 2007-2013-as időszak 

környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztései is hasonló lebonyolításúak, így a 

visszacsatolás az új projektek hatékony lebonyolítását is segítheti. 

 
 
7.2.3.1. Projekt 

 
 
1. Mennyi ideig tartott a TSZ-megkötése az eljárásrendben meghatározotthoz képest?  
2. Milyen ütemezésben zajlottak a közbeszerzések a tervezetthez képest?  
 
A projekttel kapcsolatban meghozott döntést (EU-s vagy hazai) követi a Támogatási 

Szerződés megkötése, amely meghatározza a kedvezményezettek és a közreműködő szervezet 

feladatait és kötelezettségeit. Megkötésére a Kohéziós Alap esetében nem volt határidő (a 14-

es rendelet megszületéséig (2004. 08. 13.), mely szerint a Támogatási Kérelmet megelőzően 

már kellett TSZ-t kötni, külön engedéllyel a Bizottsági Határozatot követő 60. napig). A TSZ-

kötésre a KIOP esetében sem volt az előírás. Ennek megfelelően az adatokat nem értékeltem. 

A Kohéziós Alap projekteknél azért megvizsgáltam, hogy a Pénzügyi Megállapodás / 

Bizottsági Határozat aláírásához képest mennyi idő telt el a Támogatási Szerződés aláírásáig.  

 

A Támogatási Szerződés megkötését követte / követi (vagy már párhuzamosan zajlik) a 

közbeszerzések lebonyolítása, amelynek előírásairól (részletesen a Kohéziós Alapot 

érintően) a megfelelőség vizsgálatakor már szóltam. A közbeszerzések ütemezése és ennek 

betartása (tervekkel összehasonlítva) jól jellemzi a végrehajtás hatékonyságát és döntően 

befolyásolja időtartamát. Az eltérések értékelése a következő: a. 0 nap késedelem – kiváló, b. 
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1-60 nap – jó, c. 61-90 nap – közepes, 91 nap csúszás felett nem megfelelő. A viszonyítási 

alap a KIOP-projektek esetében a Támogatási Szerződés (építési és mérnök közbeszerzések 

megjelenésének tervezett időpontja), a Kohéziós Alap projekteknél a Monitoring Sheet volt 

(megjelenéshez képest a -1. év tervezése (ha ilyen nem volt -1/2 év), három közbeszerzési 

eljárás (építés, mérnök, PR) késedelmének átlaga). 

 
 

Projektek TSZ-kötési idő 
(késedelem mértéke) 

Közbeszerzések 
ütemezése (eltérés a 

tervektől) 
Értékelés 

Budapest  2004.12.17 - 2004.12.02.: 
–15 nap. 110 nap NEM MEGFELELŐ / 

JÓ* 

Veszprém 2004. 12. 14 - 2005. 02. 
04.: 52 nap 239 nap NEM MEGFELELŐ 

Duna-Tisza 2001. 12. 13 – 2004.07.16.: 
946 nap 331 nap NEM MEGFELELŐ 

Nyugat-Balaton 2002. 12. 04 - 2004.11.26: 
723 nap 371 nap NEM MEGFELELŐ 

Velencei-tó 2 hónap (nem volt 
határidő) 

Tervezett ütemben, de volt 
jogorvoslat. JÓ 

Gyula 3 hónap (nem volt 
határidő) 

TSZ: 2005.01.12 – első 
megjelenés: 2005.01.15 – 

jogorvoslat után 
másodszor: 2005.03.09  

JÓ 

* Ha az első eredménytelen Mérnök eljárást nem veszem figyelembe. 
25.  TÁBLÁZAT: A projektvégrehajtás hatékonysága projektszinten I. 

Forrás: saját gyűjtés + projekt-kérdőív 
 
A táblázat adatait tanulmányozva a TSZ-kötések tekintetében javuló tendenciát figyelhetünk 

meg, míg az ISPA-projektek esetében ez majdnem 1 évet jelentett, a vizsgált két Kohéziós 

Alap projekt esetében a Bizottsági Határozat megszületését követően hamarosan (vagy éppen 

már előtte) megkötötték a Támogatási Szerződést.  

 

A közbeszerzéseket illetően, a tervekhez képest, jelentős csúszások tapasztalhatók, a 

budapesti projekt értékelhető JÓ-nak, amennyiben az első, eredménytelen „Mérnök” 

közbeszerzést is figyelembe veszem. A közbeszerzések kapcsán mélyebb elemzéssel értékelni 

lehetett volna az egyes közbeszerzési eljárások egymáshoz képesti ütemezését, mely főleg az 

„Építés” – „Mérnök” és a „Beszerzés” – „Építés” relációban lehet kritikus. 

 
A KIOP-os projektek közbeszerzései az előzetes ütemezésnek megfelelően jelentek meg, csak 

a jogorvoslatok okoztak csúszást, ezért kaptak JÓ minősítést.  
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3. Volt-e költségtúllépés vagy megtakarítás a projektben?  
4. A szerződések időtartama változott-e a kivitelezés alatt? Hányszor és mennyivel?  
5. Amennyiben volt tartalékkeret az építési szerződés(ek)ben, mekkora részét 
használták fel?  
6. Teljesüln(t)ek-e időarányosan a nyomonkövetési indikátorok?  
 
A projektek közbeszerzése során és részben a kivitelezés során is keletkezhet megtakarítás (a 

versenynek köszönhetően vagy a rossz tervezés eredményeképpen), illetve költségtúllépés (a 

rossz tervezés, infláció, jogszabály-változások) eredményeképpen. Az optimális esetben a 

projekt szerződéseinek értékét ± 10 % értéken belül becslik a tervezés, előkészítés során.  

 

A szerződések határidőre történő befejezése a projektek végrehajtásának az egyik 

legfontosabb tényezője. Bármilyen késedelem további késedelmet, illetve költségtöbbletet 

indukál (pl. a kivitelezés csúszása a szolgáltatási szerződések (Mérnök, PR) késedelmét is 

eredményezi).  Az értékelés a következők szerint történt: a. 0 nap késedelem – kiváló, b. 1-60 

nap – jó, c. 61-90 nap – közepes, 91 nap csúszás (3 hónap) felett nem megfelelő. 

 

A Kohéziós Alap (részben a KIOP) projektek építési szerződéseinek többségébe beépítésre 

került tartalékkeret, feltételes összeg, amely elsősorban az előre nem látható, de a 

teljesítéshez szükséges tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál (A FIDIC általános 

szerződéses feltételei részletesen szabályozzák a felhasználás lehetőségeit). Ennek az 

összegnek a minél kisebb mértékű felhasználása a hatékony végrehajtást (és nem kis részben a 

jó előkészítést) jellemzi. Azonban az is előfordulhat, hogy pontosan a jó tervezés 

eredményeképpen megfelelő mértékű tartalékkeret került beépítésre a szerződésbe, így 

értékelést nem végeztem, csak bemutattam a kapott adatokat.  

 
A projektek előrehaladását leginkább a nyomonkövetési fizikai (és pénzügyi) 

indikátorokkal jellemezhetjük. Ezek időarányosan megfelelő előrehaladása jól jellemzi a 

projekt végrehajtását. A vizsgálatot szerződésenként érdemes elvégezni, ezért ennek 

elemzéséhez a projektek tekintetében további vizsgálatok lettek volna szükségesek. Meg 

kellett volna határozni a referencia értékeket is, ennek hiányában csak az adatok bemutatása 

lehetséges.         
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Projektek 

Költség-
túllépés 
mértéke 
(EUR) 

Szerződések 
befejezése 
(eltérés a 

határidőtől) 

Tartalékkeret 
felhasználás (%) Értékelés 

Budapest  Jelentős 
megtakarítás. 1 * 6 hónap 1 % alatt. JÓ 

Veszprém Megtakarítás. 3 * 1-4 hónap 100 % - pl. 
áramszolgáltató KÖZEPES 

Duna-Tisza Költségtúllépés. 

PR: 5+10 hónap, 
Építés: 12+7+4 

hónap, Mérnök: 30 
hónap 

90 % NEM 
MEGFELELŐ

Nyugat-Balaton Megtakarítás 
volt. 4 * 2-3 hónap 80 % KÖZEPES 

Velencei-tó Megtakarítás. 1*6 hónap. Volt – talajvízszint. KÖZEPES 

Gyula Megtakarítás. 1*2,5 hónap 
TSZ-ből lett 

finanszírozva a 
pótmunka. 

JÓ 

26.  TÁBLÁZAT: A projektvégrehajtás hatékonysága projektszinten II. 
Forrás: saját gyűjtés + projekt-kérdőív 

 
 
A projektek közül a gyulai és a budapesti kapott jó minősítést, a megtakarítások és a 

viszonylag kismértékű csúszás miatt. A Duna-Tisza projekt hatékonysága a táblázatban 

szereplő szempontok alapján nem megfelelő: a projektnél költségtúllépés volt és jelentős 

csúszások jellemezték a szerződéseket.  

  
7. Megtörtént-e szerződésszerűen a vállalkozók kifizetése? Ha volt késedelem, 
mennyi?  
8. Volt-e önerő probléma? Ha igen, ez kb. mekkora késedelmet jelentett a 
kifizetésekben?  
9. Hány tagú a PIU/PME?  
10. Hány évig tartott a teljes beruházás? Ez mennyivel több az eredetileg 
tervezettnél?  
11. A kivitelezések befejezéséig kiválasztásra került-e az üzemeltető?  
 
A kifizetések projektszinten mérhető egyik jellemzője, hogy a számlák kifizetése 

megtörténik-e határidőre. A rendszer összetettségéről már szóltam, sok tényező nehezíti a 

határidőre történő kifizetést, főleg, ha a kedvezményezett önerőproblémával küzd. Az 

értékelésem a következők szerint alakult: Az értékelés az alábbi volt: a. 0 nap késedelem – 

kiváló, b. 1-14 nap – jó, c. 15-30 nap – közepes, 31 nap csúszás felett nem megfelelő. 

 
A kedvezményezetteknek meghatározott összegű önerőt kell a projektekhez biztosítaniuk (5-

10 % a KIOP és KA projekteknél). Még ennek a viszonylag kis összegnek az előteremtése is 

gondot okoz egyes önkormányzatoknak, amely adott esetben a projekt számláinak késedelmes 
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kifizetéséhez vezethet. Amennyiben ez számszerűsíthető, az előbbi értékelési sávok 

használhatók itt is. Amennyiben nem állnak rendelkezésre adatok, önerő probléma 

azonosításakor nem megfelelő minősítés adható erre a szempontra. 

 

A projektmenedzselő egységek (PIU) meglátásom (és az EU szerint is) nélkülözhetetlen 

elemei egy infrastrukturális projekt lebonyolításához. Kialakítására sor kerülhet a 

kedvezményezett szervezetén belül, vagy sor kerülhet kiszervezésre is, de a két lehetőség 

kombinálható is [NFÜ, 2008]. Fontos a PIU tagjainak létszáma, amely az útmutató alapján 2-

6 fő között mozog optimális esetben (teljes és részmunkaidőben kell őket foglalkoztatni). 

Szükség van általában egy vezetőre és helyettesre, műszaki szakértőre, pénzügyi, jogi és 

közbeszerzési stb. szakértőre. Az értékelést a következők alapján végeztem: a. 4 vagy több fő 

– kiváló, b. 3 fő: jó, c. 2 fő: közepes, d. 1 fő vagy nincs: nem megfelelő. A PIU létszámánál a 

tényelegesen munkát végzőket kell figyelembe venni, ennek ellenőrzésére a projekt-

kérdőívnél nem volt lehetőség, hiszen az önbevalláson alapult. 

 

A teljes beruházás lebonyolításának időigénye és esetleges késedelme magában hordozza 

valamennyi eddig bemutatott késedelmet, így jó aggregált mérőszáma a projekt végrehajtás 

hatékonyságának. A tényadat bemutatásán túl, mely projektenként eltérő (Hány évig tartott a 

teljes beruházás?), a tervadatokkal való összehasonlítás eredményeképpen válik lehetővé az 

értékelés: KIOP esetében: a. 0-1 hónap késedelem – kiváló, b. 2-3 hónap – jó, c. 4-6 hónap – 

közepes, 6 hónap csúszásnál több - nem megfelelő. KA esetében: a. 0-2 hónap késedelem – 

kiváló, b. 3-6 hónap – jó, c. 7-12 hónap – közepes, 12 hónapnál több csúszás felett nem 

megfelelő. A nagyobb eltérés lehetőségét a nagyobb projektméret és a hosszabb tervezett 

végrehajtási időtartam miatt adtam (A Kohéziós Alap projektek esetében 4-6 év volt a 

tervezett végrehajtási időtartam és 11,51 milliárd Ft az átlagos projektméret, míg ugyanezek 

az adatok a KIOP-projekteknél: 2,3 év és 1,05 milliárd Ft). Amennyiben még nem fejeződött 

be a projekt, a tervezett befejezési határidőt vettem figyelembe. 

 
Nagyon fontos, hogy amire befejeződik a kivitelezés, és megkapják a létesítmények a 

használatbavételi engedélyt, már legyen (jogszerűen) kiválasztva üzemeltető. Amennyiben a 

rendszert, illetve egyes részeit (pl. járművek a hulladékgazdálkodási projekteknél) nem 

használják, gyakorlatilag nem teljesülnek a projekt célkitűzései. 
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Projektek 

Számlák 
kifizetése 

(késedelem 
mértéke) 

Önerő 
probléma 
+ kifizetés 
késedelme 

emiatt 
(leírás és 
eltérés) 

PIU 
létszáma 

(fő) 

Teljes 
beruházás 
időtartama 

(eltérés) 

Üzemeltető 
kiválasztása 
a kivitelezés 
befejezéséig 

Értékelés 

Budapest  16 nap 

Nem 
jellemző – 

hitelből 
megy. 

Kb. 20. 
Egyelőre 

nincs eltérés. 
(6 év) 

DBLimo (4 év) 
+ nyílt JÓ 

Veszprém 20 nap 

Folyamatosan 
probléma, de 

késés nem 
volt.* 

3+3 
Egyelőre 

nincs eltérés 
(6 év) 

Igen. (már 
most is 

üzemeltet) 
JÓ 

Duna-Tisza 20 nap Volt, de nem 
mért. 

N. A. 
(korábban 

1 fő) 
+ 2 év Nem. NEM 

MEGFELELŐ

Nyugat-
Balaton 11 nap Nem volt. 3 + 2 év Nem. KÖZEPES 

Velencei-tó Nem volt 
késedelem. Nem volt. 3 

Nem volt 
csúszás (2,5 

év) 
Igen. KIVÁLÓ 

Gyula Nem volt 
késedelem. Nem volt. 4 Nem volt 

csúszás (2 év) 
Igen, ugyanaz 

marad. KIVÁLÓ 

27.  TÁBLÁZAT: A projektvégrehajtás hatékonysága projektszinten III. 
Forrás: saját gyűjtés + projekt-kérdőív 

 
A számlák kifizetésével kapcsolatban a Kohéziós Alap projektek mindegyikénél van 

késedelem a 60 napos fizetési határidőhöz képest (a kifizetési rendszer részletei a támogatási 

rendszer résznél olvashatók), a KIOP-projektek kifizetéseinél nem volt késedelem. A PIU-k 

létszáma változó, a Duna-Tisza projekt kivételével megfelelő. A teljes beruházás időtartama 

az egykori ISPA-projekteknél 2 évvel csúszik, a többi projektnél (egyelőre) nincs késedelem. 

Az üzemeltető a hulladékgazdálkodási projekteknél nem került kiválasztásra a kivitelezés 

befejezéséig. Összességében a Duna-Tisza projekt értékelése adódott egyedül nem 

megfelelőnek a fenti szempontok alapján.  

 

A Kohéziós Alap projektek kifizetési időket illetően megvizsgáltam a kifizetett összegek és a 

kifizetési idők közötti összefüggést (a legjobb lenne az egyes számlák értékét és kifizetési 

idejét összehasonlítani, de véleményem szerint közelítésnek az általam javasolt módszer is jó 

és egyben egyszerűbb). A Budapest projekt esetében nincs szignifikáns összefüggés, a 

kifizetett összegtől gyakorlatilag független a fizetési határidő. A másik három projekt 

esetében látszik összefüggés, ami arra utal, hogy az önerő biztosítása nehézségekbe ütközik 
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(mivel a kormányzati források rendelkezésre álltak). A Nyugat-Balaton hulladékgazdálkodási 

projekt esetében ez az összefüggés a következőképpen néz ki: 
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25.  ÁBRA: A kifizetett összeg és a kifizetés határidejének összefüggése a Nyugat-Balaton projektnél 

Forrás: saját gyűjtés  
 

7.2.3.2. Rendszer  

 
7.2.3.2.1. A támogatási intézményrendszer hatékonysága 

 

A hatékonyságvizsgálat során olyan elemeket vizsgáltam, melyek tekintetében egyértelműen 

kimutatható, mérhető az intézményrendszer működésének minősége, ide értve a 2000-2004-es 

időszakban működő Delegációt is. A szempontokat vizsgálva egyrészt bemutattam az 

eredményeket, másrészt ahol lehetett, minősítettem is azokat. A korábbiakban leírtaknak 

megfelelően a Kohéziós Alap támogatási rendszer hatékonyságát vizsgáltam. (A kérdőívek 

kérdései az európai uniós környezetvédelmi támogatásokra vonatkoztak, tehát itt nem 

kizárólag a KA rendszerre vonatkozik az értékelés.) 

 

a. Működési költségek – projektek számára és értékére vetítve  

 

A Közreműködő Szervezetek által működésre felhasznált források jól jellemzik az 

intézményrendszer hatékonyságát. A Fejlesztési Igazgatóság Kohéziós Alap projektekkel 

foglalkozó projektmenedzserei által kezelt 25 infrastrukturális projekt értéke 2006-ban (nem 

számolva a 7 millió EUR értékű technikai segítségnyújtás projektet) 287,61 Mrd Ft volt. Az 1 
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Ft bérjellegű költségre (bér, járulékok, egyéb személyi juttatások) jutó támogatás 21 687 Ft 

volt 2006-ban (2006-ban 13,2 millió Ft volt a bér-és járulékköltség, akkor csak Kohéziós 

Alap projekt volt a Nagyprojektek Főosztályon). 

 

Összehasonlítva az NFT I. félidei értékelésével, ez az érték az Energia Központ Kht-nál csak 

115 Ft, az ESZA Kht-nál 267 Ft volt 2004-es árakon (ez működési költség alapján számolt 

érték, de a különbség két nagyságrend!). 

 

Amennyiben a projektmenedzserek számát nézzük, az FI-ben 1 projektmenedzser 8,46 Mrd Ft 

támogatást kezelt, ez az arány az Energia Központ Kht-nál 0,2 Mrd Ft, az ESZA Kht-nál 1,01 

Mrd Ft volt. Fontos kihangsúlyozni, hogy mindkét említett KSZ-nél nagyszámú és jellemzően 

kisebb értékű projektet kezelnek, emiatt az összehasonlításból levonható következtetésekkel 

óvatosan kell bánni. Sajnos a közlekedési szektor adatai nem állnak rendelkezésre, mert ott 

kezelnek hasonló nagyságrendű projekteket. 

 

Az adatok tükrében a Kohéziós Alap projektek menedzselése közreműködői szinten 

kifejezetten költséghatékonynak tekinthető. 

 

b. Kedvezményezettek / szakértők szubjektív értékelése  

 

A mélyinterjúk egyik kérdése az intézményrendszer hatékonyságára vonatkozott 

(Mennyire hatékony az intézményrendszer?). A kérdés általános jellege miatt a válaszok 

bemutatásán túl nem vállalkoznék értékekésre. Több esetben megjelent a vélemények között a 

lassúság, mely általános vélekedés a közigazgatással kapcsolatban (pl. [NEMES, 2008], 

[PAPP, 2008]) és [PÁSZTOR, 2008] is megemlítette interjújában), hogy az elmúlt években 

látható volt a fejlődés, a tapasztalatok gyűjtésével, a megismert brüsszeli 

gondolkodásmóddal, az elkészült kézikönyvekkel. A mostani Kohéziós Alap 

intézményrendszert (pl. a KSZ) [BECKER, 2008] szerint is a gyorsaság, precizitás és pontos 

munkavégzés jellemzi, azonban az intézményrendszer túl szigorú és merev lett, megjelent az 

NFT I. félidei értékelése során is beazonosított „szabályozási görcs”. [NEMES, 2008] 

fontosnak tartaná az érdekeltségi viszonyok javítását, ennek egyik megoldási lehetősége 

lehetne az IH-feladatok minisztériumokhoz telepítése, hiszen jelenleg a KSZ-IH-KvVM 

háromszögben gyakran elvesznek, torzulnak az információk.    Hátráltató tényező lehetne 
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azonban az előbbi javaslat megvalósítása során, hogy az államigazgatás nem működik piaci 

módon. [DÁLNOKY, 2004] is azt említi meg szakdolgozatában, hogy a 

projektmenedzsment atipikus közigazgatási tevékenység, mivel proaktivitást igényel a 

hagyományos reaktív közigazgatási keretek helyett. [HEIL, 2008] is elmondta, hogy túl nagy 

feladat volt az évi 40 millió EUR értékű projekt előteremtése a KvVM számára. Ezért is 

tekinthető jó lépésnek a Fejlesztési Igazgatóság 2003-as megalapítása és kiszervezése a 

KvVM-ből, ezt [FILEP, 2008] is megerősítette. Ráadásul a KSZ megalapítása óta változatlan, 

ez ellensúlyozza a sok kedvezményezett miatti kockázatokat. [SZABÓ, 2008] elmondta, hogy 

a környezetvédelmi KSZ erősségei közé sorolható a kidolgozott minőségirányítási rendszer és 

a megszerzett gyakorlati tapasztalat, azonban rendszeresebb egyeztetésekre lenne szükség az 

IH-val, hiszen a feltételrendszer kialakítását az IH-ban végzik. Mindenképpen szükséges az 

egymással szemben fennálló bizalmatlanság csökkentése, mert ez növelheti a munka 

hatékonyságát. Sajnos az IH-nak kevés energiája marad a nemzetközi tapasztalatok 

összegyűjtésére, nem intézményesült a kapcsolat, ráadásul a pozitív példák is csak ritkán 

alkalmazhatók változtatás nélkül hazánkban. [FILEP, 2008] kiemelte, hogy a 

forrásfelhasználásban nem állunk túl jól, és a 2010-es projektzárással kapcsolatban 

bizonytalan, hogy mi történik, ha nem sikerül valamennyi projektet befejezni. A forráslekötés 

hatékonyságát és a pénzköltés problematikáját emeli ki [SZÁSZKA, 2008], aki aláhúzta, hogy 

nagyon sok minden múlik az egyes embereken, és ennek megfelelően a fluktuáció az egyik 

legnagyobb probléma az intézményrendszerben. Ezt sokan említették ([DÁLNOKY, 2005] és 

[KULLMANN, 2008] is), és én is úgy vélem, hogy az intézményrendszer állami részének 

hatékonyságát a nagymértékű személyi változások (FI – Nagyprojektek Főosztálya 2006 és 

2007: 21 és 29 %-os flukutáció - forrás: KvVM FI - saját adatok) jelentősen rontják. A 

projektek átadásakor az információk 10 – 20 %-a is elveszhet, és akkor még az optimális 

átadásokról beszélek, és nem az 1 hetes rohammunkáról.  A fluktuáció egyik oka a 

bérszínvonalban keresendő, hiszen mire operatív munkát tud végezni egy pályakezdő vagy 

néhány éves tapasztalattal rendelkező ember, el fog menni [RUPP, 2008]. Tapasztaltabb 

munkaerő felvételére pedig a bérek korlátozottsága miatt nincs lehetőség. Az IH és a DG 

Regio sem mentes a személyi változásoktól, a 2008-as személyi állományból alig van ember, 

aki már 2004-ben is a fenti szervezetekben dolgozott.  

 

A kérdőívekben két kérdés foglalkozott a KSZ, pontosabban a Fejlesztési Igazgatóság 

megítélésével, illetve a közbeszerzésben betöltött szerepével (mely a jogszabályok alapján 
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elég jelentős). Utóbbi esetében 2006-ban 90 % volt az elégedettek aránya (melyből 8 % még 

több jogosultságot adott volna), 2008-ban ez az 77 %-ra csökkent, tehát romlott a megítélés. 

(de továbbra is hasonló arány, 9 % adna több jogosultságot a KSZ-nek). Érdekes eredménye a 

2008-as kérdőívnek, hogy KIOP-os és KA-s kedvezményezettek közel azonos arányban 

tartják túlzónak a rendszert, pedig a KIOP-os részvétel sokkal kevésbé (volt) intenzív.  

 

A Fejlesztési Igazgatóság munkájával a 2006-ban és 2008-ban is a kérdésre választ adók 

túlnyomó többsége elégedett volt, az eredményeket mutatja az alábbi diagram. (Az állami 

szereplők válaszait nem értékeltem, mert a 2006-os felmérésben nem lettek elkülönítve az FI-

s válaszok, melyek nyilvánvalóan torzították volna az objektív megítélést.)  
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26.  ÁBRA: A támogatási rendszer szereplőinek elégedettsége a Fejlesztési Igazgatóság munkájával 

Forrás: kérdőív 

Az elégedettek – nagyon elégedettek aránya csak kis mértékben csökkent, 90-ről 87 %-ra. Az 

egyes kategóriákat vizsgálva 2008-ban kiemelkedő a tanácsadók elégedettsége, mely 95 %-os. 

 

c. Az intézményrendszer tudásszintje (általános és részletes kérdések)  

 

Mindkét kérdőívben számos kérdés vonatkozott a támogatási rendszerrel kapcsolatos 

általános és szakismeretekre, amelyekre adott válaszokból természetesen nem szabad 

általános következtetéseket levonni, de az eredmények azért elgondolkodtatóak. Csak azokkal 
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a kérdésekkel foglalkozom részletesen ahol a helyes válaszok aránya 90 % alatti volt. Az 

értékelés az állami szereplőktől érkezett válaszokon alapul. 

 

Az alábbiakban felsorolt országok közül melyik nem jogosult 2007-2013 között Kohéziós 

Alap (KA) támogatásra? (Írország – Portugália - Görögország) 

 

Hasonlóan 2006-hoz, a rossz válaszok (9 %) Görögországra vonatkoztak, valószínűleg az volt 

a megtévesztő, hogy Görögországnak szabálytalanságok miatt súlyos büntetéseket kell / 

kellett fizetnie, és ebből sokan arra következtettek, hogy egyáltalán nem kaphat támogatást a 

következő időszakban, pedig a magas GDP-vel rendelkező Írország nem részesülhet Kohéziós 

Alap támogatásban 2007-2013 között [KISS, A., 2007b]. A rossz választ adók aránya kis 

mértékben romlott (2006 – 5 %).  

 

Melyik évben fogadta el az Európai Unió az első ISPA projektet? (1999 – 2000 - 2001) 

 

Mivel az időpont elég régi és az intézményrendszeren belül nagy a fluktuáció, a helyes 

válaszok aránya (2006 és 2008: 68 %) még jónak is mondható. Nagyon érdekes, de lehet, 

hogy csak véletlen, hogy a két évben a helyes választ adók aránya pontosan megegyezik. Ez 

még növeli is a 2008-as eredmény értékét, hiszen két évvel később is ugyanannyian tudták a 

helyes évszámot. 

 

A 2008-as kérdőív foglalkozott az első KIOP-projekt elfogadásának évszámával is, melyre 

85 %-ban adtak helyes választ (2004) az állami szereplők (jó eredmény).  

 

A hatályos jogszabályok szerint a beruházás értékének legalább mekkora részét kell megelőző 

feltárásra (régészet) biztosítani? (9 ‰ - 15 ‰ - 35 ‰)  

 

A kérdés a projekt-előkészítés egyik gyakori problémájának, a régészetnek a jogszabályi 

ismeretére kérdez rá, és ebből a szempontból az állami szektorban dolgozók tudásszintje 

közepes (2006: 74 %, illetve 2008: 73 %). Mivel a kérdés valóban elég speciális, az 

eredményt nem tartom rossznak. 
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Amíg 2006-ban a válaszadók 95 %-a tudta, hogy minek a rövidítése a PRAG, addig 2008-ban 

(valószínűleg az időtényező miatt), a helyes választ adók aránya 85 %-ra csökkent. Az 

eljárásról részletesebben fogok írni a támogatás-felhasználás hatékonyságánál. 

 

d. Delegáció szerepe  

 

Magyarország EU-s csatlakozásáig (2004. május 1.) az Európai Unió Delegációjának nagyon 

fontos szerepe volt a Kohéziós Alap (akkor még ISPA) projektek lebonyolításában, 

elsősorban a közbeszerzési eljárások tekintetében (tender, kérdés-válasz, értékelő bizottság 

összetétel, értékelés jóváhagyása és szerződések ellenjegyzése). Egy tenderdokumentáció 

minőségének megítélése és ezután jóváhagyása természetesen nagyban függ a készítőtől, de 

azt gondolom, hogy az interjúalanyok megerősítették azt, hogy a Delegáció működésének 

hatékonysága lehetett volna sokkal jobb is. [PÁSZTOR, 2008], aki maga is dolgozott a 

Delegáción 2 évet, a következőkben foglalta össze az intézmény szerepét: segítette Brüsszelt a 

programozásban, végezte az előzetes, ún. ex-ante ellenőrzést és jelentős szerepe volt a 

tudástranszferben, a hibák és hiányosságok kiküszöbölésében. Külön egység foglalkozott a 

műszaki-szakmai vizsgálattal és a pénzüggyel / közbeszerzéssel. A tenderdokumentációkat 

három szempont szerint vizsgálták: A. Dokumentáció tartalmának, koherenciájának 

ellenőrzése, B. PRAG-megfelelőség, C. Application Formmal összevetés. Az ISPA program 

kezdeti időszakában nagy hiányosság volt, hogy a nem voltak pontos ütemtervek és határidők 

sem a dokumentációk Delegációra történő beadására, sem azok ellenőrzésére vonatkozóan (a 

programok által eleve meghatározott végső határidőn kívül). Részben az ütemtervek hiánya, 

részben pedig  a körülmények változása (2003-ban az új PRAG késői megjelentetése, 2004-

ben a csatlakozás miatt a PRAG-ról a Kbt-re való áttérési kötelezettség) miatt a feladatok 

bizonyos időszakokban „kampányszerűen” jelentkeztek, ami a Delegáción 

kapacitásproblémákat okozott, különösen a környezetvédelem és a közbeszerzés területén. A 

késedelmekhez hozzájárult a kimenő levelek aláírásának – a jogosultak egyéb elfoglaltsága 

miatti - elhúzódása is. A program megvalósításának előrehaladtával ezen hiányosságok 

jelentős részén a magyar szervezetekkel történő szorosabb együttműködés (pl. ütemtervek 

közös előkészítése és jóváhagyása), külső erőforrások bevonása (más delegációról 

„kölcsönzött” munkatársak és külső szakértők megbízása), illetve a munkafolyamatok belső 

szervezése révén  sikerült javulást elérni. [FILEP, 2008] is megerősítette, hogy a jó kapcsolat 

ellenére nagyon hosszú és fáradságos volt az egyeztetés a Delegációval, és ez a nagy értékű és 
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összetett ISPA-dokumentációk esetén fokozottan igaz volt, teszem hozzá én. Természetesen 

egyetértek [VELIKOVSZKY, 2008]-val is, aki utal arra, hogy a kedvezményezettek is 

„ellustultak”, hiszen azt gondolták, mindegy, hogy milyen anyagot készítenek, a Delegáció 

úgyis kijavítja a hibákat. A 2000-2004 közötti időszak tenderezési adatai (ld. később) 

igazolják ennek az időszaknak a hatékonyságbeli problémáit.  

 

A Delegációval összefüggésben kell szólnom az EDIS-akkreditációról, melynek 

lényege az lett volna, hogy már a csatlakozás előtt átvették volna az ex-ante jellegű 

ellenőrzést a magyar hatóságok, és az EU szerepe ex-post ellenőrzésekre korlátozódott volna. 

[VELIKOVSZKY, 2008] elmondása alapján a Delegáció támogatta volna az átállást, azonban 

a brüsszeliek „megijedtek” a nagy sebességtől, ráadásul maga az akkreditáció csak 2003 

végére fejeződött be, így csak néhány hónap maradt volna a gyakorlati megvalósításra. 

Ráadásul a PRAG-akkreditációval foglalkoztak, amikor már tudható volt, hogy az nem 

teljesen EU-konform, így a Kbt-t kellett volna beépíteni az eljárásrendbe.  

 

Az EDIS-re való áttérés négy fázisból áll(t):  

 

Első fázis volt a hiányosságok felmérése (gap assessment), a második fázisa a hiányosságok 

pótlása (gap filling) volt az intézkedési tervek alapján. A sikeres végrehajtás érdekében 

elkerülhetetlen volt a létszám és a rendelkezésre álló erőforrások bővítése. A megfogalmazott 

feladatok teljesítését segítette a HU/2001/IB/SPP/2 (Institution Building Special Preparatory 

Programme, Speciális Felkészítő Program az intézményrendszer számára) projekt is. A 

harmadik szakasz, belső audit (compliance assessment) 2003 márciusában kezdődött. A 

negyedik, egyben befejező szakaszhoz, a felkészülésre a Bizottság döntésére (preparation for 

Commission Decision) 2003 őszén ért a folyamat. Az ISPA intézményrendszer tekintetében 

azonban a tagjelölt országokra vonatkozó EDIS eljárásrendre való áttéréshez kapcsolódó 

akkreditációs folyamat nem fejeződött be a csatlakozás idejére. A Bizottság Magyarországon 

az ISPA környezetvédelmi szektor és a MÁV intézményrendszerének felkészültségét nem 

találta teljes körűnek, így a 31/03/2004 EU bizottsági határozatban nem kapták meg az 

EDIS akkreditációt [MOGYORÓSY, 2006a]. 

 

A Kohéziós Alap támogatási intézményrendszer hatékonysága MEGFELELŐ (a 

Delegáció hatékonysága NEM MEGFELELŐ), a fenti szempontok vizsgálata alapján. 
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7.2.3.2.2. A potenciális pályázói kör támogatás-felhasználásának hatékonysága 

 

A pályázói kör hatékonyságának vizsgálata a Kohéziós Alap támogatási rendszer tekintetében 

nem választható el teljes mértékben az intézményrendszertől, hiszen a közbeszerzések és a 

kifizetések tekintetében is szoros együttműködés van a Közreműködő Szervezet és a 

kedvezményezettek között. A lehívásokat is ebbe a körbe soroltam, hiszen a kifizetett számlák 

EU-s tartalmát van lehetősége lehívni a Kifizető Hatóságnak.  

 

a. Pénzügyi indikátorok alakulása 

 

Az adatokat érdemes önmagukban is vizsgálni, a tendenciákat figyelve, de a hatékonyságot 

(és egyben a jó tervezést) jellemzik a tervekhez képest teljesített tényadatok. A 

környezetvédelmi Kohéziós Alap támogatások három jellemző pénzügyi indikátorának 

alakulását mutatja 2000-2008 között az alábbi diagram. A „lekötés” alatt a projekt teljes 

beruházási értékét értettem, arra az évre számolva a teljes összeget, amikor az EU-döntés 

megszületett. A lekötésnél nem számoltam a költségtúllépésekkel, a szerződéskötések és 

kifizetések értékét ez összesen kb. 15,5 Mrd forinttal növeli meg.  A költségtúllépés mértéke 

nem sok (kb. 5 %) a teljes támogatási rendszerre vetítve, azonban egyes projektek esetén ez 

kiugróan magas érték (pl. Szeged – 43 %, 7,24 Mrd Ft). A szerződéskötéseknél - az 

egyszerűsítés miatt - a módosítások értékét is a szerződéskötés évéhez számoltam (ez 

jelentősen nem változtatja az értékeket). 
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A környezetvédelmi Kohéziós Alap projektek támogatás-felhasználása (2000-2008) -
kumulált értékek

lekötés 33,97 57,88 96,20 139,39 266,26 281,62 287,61 287,61 287,61

szerződéskötés 0,00 0,00 0,08 23,94 52,69 98,17 175,88 213,49 245,63

kifizetés 0,00 0,00 0,00 3,71 14,45 22,46 69,89 117,58 171,08

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
27.  ÁBRA: A környezetvédelmi célú ISPA és Kohéziós Alap támogatás felhasználásának eredményei 

Forrás: saját gyűjtés  
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Az adatokból látszik, hogy a projekteket az Európai Unió viszonylag egyenletesen ütemben 

fogadta el (kiugró Budapest miatt a 2004-es év). Az első két évben nem volt szerződéskötés 

(de az első projekteket csak 2000 végén fogadta el az EU), azóta ütemesek a 

szerződéskötések. A kifizetések jelentős növekedése 2006 óta tapasztalható, a kumulált érték 

ekkor haladta meg az 50 Mrd Ft-ot. Amennyiben az évenkénti adatokat nézzük, látható, hogy 

2005-ig a szerződések mutattak növekvő értéket, majd a szerződések kivitelezésbe 

„fordultak”, és 2005 óta a kifizetések növekednek.  
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Kohéziós Alap támogatás-felhasználás évente (2000-2008)

lekötés 33,97 23,91 38,32 43,19 126,87 15,36 5,99 0,00 0,00

szerződéskötés 0,00 0,00 0,08 23,86 28,75 74,23 48,97 37,60 32,14

kifizetés 0,00 0,00 0,00 3,71 10,74 18,75 36,69 47,70 53,49

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
28.  ÁBRA: A Kohéziós Alap támogatás felhasználása 2000-2008 között 

Forrás: saját gyűjtés 
 

A kifizetett számlák európai uniós támogatási részét ún. lehívások (payment request) 

formájában kapjuk meg az Európai Uniótól. Az ISPA projektek esetében 2*10 % előleget 

fizet az EU (az FM aláírása a kedvezményezett részéről és az első (építési) szerződés aláírása 

után – FM, Annex III.1., Section III (2)). A Kohéziós Alapnál 1*20 %-ot utalnak át az első 

ilyen összeget elérő építési szerződés aláírása után (1164/94/EK rendelet – Annex II., Article 

D 2a) [FILEP, 2008]. A projektek utolsó 20 %-át már hazai forrásból kell előfinanszírozni, 

ezt az összeget a projekt zárójelentése után utalja át az Európai Unió. Az eddigi lehívások 

összege a következők szerint alakult évente:    
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Forráslehívás az Európai Unióból (2001-2008)
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29.  ÁBRA: A Kohéziós Alap projektek forráslehívása az Európai Unióból 2001-2008 között 

Forrás: PM NAO iroda 

 

A diagramból látható, hogy a legnagyobb összeget 2006-ban hívtuk le az Európai Unióból, 

azóta (összefüggésben azzal, hogy egyre több projektnél érjük el a 80 %-ot), csökken az 

évente lehívott összeg.  2008. december 31-ig a lehívások értéke meghaladta a 340 millió 

eurót (85,14 Mrd Ft). A lehívások évenkénti értékének csökkenése nem meglepő, hiszen 

2008 végére a lehívott összeg elérte az összeg a teljes támogatás (80 %-ának) az 58 %-át. Ez 

azonban azt is mutatja, hogy a következő két évben (2009-2010) még le kell hívni a 

támogatás 42 %-át. Ez azt jelzi, hogy fel kell gyorsítani a forráslehívási folyamatot, 

különösen az alábbi néhány projekt esetében (zárójelben az eddigi lehívás mértéke): Észak-

kelet Pest (11 %), Dél-Balaton (42 %), Debrecen (35 %), Budapest (38 %), Zalaegerszeg (39 

%), Veszprém (35 %), Szabolcs-Szatmár-Bereg hulladék (22 %), Észak-Alföld (22 %), 

Üröm-Csókavár (0 %).  

    

b. A közbeszerzés hatékonysága 

 

A Kohéziós Alap támogatási rendszer esetén - a hatékonyság szempontjából – külön érdemes 

foglalkoznia közbeszerzés területével. 2004. május 1-ig az Európai Unió Delegációja, azóta a 

Közreműködő Szervezet (FI) vesz részt aktívan az eljárásokban (ld. korábban). A 



AZ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTAN ALKALMAZÁSA 
 
 
 

 180

közbeszerzések jogi hátterét a csatlakozásig a PRAG adta, azóta pedig a mindenkori hatályos 

Kbt.. A PRAG-szabályai szerint megjelent közbeszerzések az alábbi ütemezést mutatják: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30.  ÁBRA: A PRAG-tenderek megjelenése 2002-2004 között 

Forrás: saját gyűjtés – KvVM Fejlesztési Igazgatóság 
 

2004 májusáig 43 db tender jelent meg közel 45 Mrd Forint értékben. A diagramon jól 

tükröződik az időszak összes problémája és nehézsége. Az első 2000-es ISPA projekteket 

2000-ben nyújtották be az Európai Unióhoz, az elszámolhatósági időszak a Pénzügyi 

Megállapodás elfogadásától kezdődött, ezért a diagram első időszaka a 2001. I. negyedév. 

Azonban a projektek előkészítettsége nem volt olyan fokú a benyújtáskor, amely lehetővé 

tette volna a közbeszerzési eljárások lefolytatását. A legtöbb esetben csak a környezetvédelmi 

engedélyek álltak rendelkezésre ill. a projekt megvalósíthatósági tanulmánya szolgáltatott 

információval az elképzelt műszaki tartalomról. A 2001-es évben problémát jelentett még 

ezen kívül, hogy év közben változott az eljárásrend, a Phare-DIS eljárást felváltotta a PRAG 

eljárásrend, amely a már elkészült anyagok átdolgozását követelte meg. Ebben az időszakban 

a magyar tenderíró és minőségbiztosító szakértők nem rendelkeztek kellő tapasztalattal ahhoz, 

hogy megfelelő dokumentációt készítsenek, ráadásul munkájukat nehezítette az előbb említett 

eljárásrendbeli változás. Ki kell emelni még egy tényezőt, amely az ex-ante rendszerből 

következett: ahogy korábban is említettem, a Delegációt nem kötötte határidő a tenderek 

jóváhagyására, véleményezésre, így előfordult, hogy az elfogadásra benyújtott 

dokumentációkat sokszor több hétig, esetekben hónapokig vizsgálták. Előfordult, hogy a 

másodszorra/harmadszorra beadott, átdolgozott dokumentációt más szakértő véleményezte, 

aki az elődjétől eltérő megjegyzéseket tett [KISS, 2005]. A PRAG szerinti első 
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dokumentációk végül csak 2002 márciusában jelentek meg. Érdemes megvizsgálni a 

diagram kiemelkedő csúcsait: 2002, illetve 2003 végén járt le a 2000-es és 2001-es 

projektek n+2 határideje, amely ezeknél a projekteknél azt jelentette, hogy a brüsszeli 

elfogadástól számított 2 éven belül meg kellett kötni az első szerződést, illetve az EU által 

alkalmazott megengedőbb szabály szerint meg kellett jelentetni az első tendert. A megjelent 

tenderek számában jelentkező év végi nagy csúcsok ezzel magyarázhatók, gyakorlatilag a 

projektek megmentése volt a cél a tenderek meghirdetésével. A PRAG eljárásrendben a 

legnagyobb nagyságrendű változás 2003. május 31-én volt, ettől az időponttól az ún. új 

PRAG-ot kellett használni. A KvVM NTF nagyszámú tendert nyújtott be 2003 májusában, 

mivel a Delegáció ígérete az volt, hogy ezeket a tendereket még elbírálják a „régi” PRAG 

szerint. Ez nem így történt, és szinte valamennyi tendert át kellett írni az új PRAG szerint. 

Látható, hogy 2003. II. és III. negyedévében alig néhány tender jelent meg. A diagramon 

látható harmadik csúcsot (2004. I. negyedév) két egymással részben összefüggő esemény 

okozta: a Delegáció 2004. május 1-ig töltötte be ex-ante jóváhagyó funkcióját 

Magyarországon, illetve a csatlakozásunk után a 2003. évi CXXIX. törvényt (a 

közbeszerzésekről – Kbt.) kellett alkalmazni a PRAG helyett. Ennek megfelelően a 

minisztérium (ekkor már Fejlesztési Igazgatóság - FI) ismét nagyszámú tendert nyújtott be a 

Delegációhoz, melynek egy részét már nem hagyták jóvá, ezeket ismét át kellett dolgozni a 

Kbt. szerint [KISS, A., 2006b]. 

 

Fontos megemlíteni, hogy bár a folyamatok nagyon elhúzódtak, a jogorvoslatok száma igen 

csekély volt, ezt vélelmezhetően a bonyolultnak tűnő jogorvoslati eljárás (1. CFCU, 2. 

Brüsszel 3. Bíróság) és a vállalkozók piacmegtartó törekvése (szűk piac – nem vitázok, akkor 

van esélyem a jövőben is nyerni) okozta. 

 

Érdemes összehasonlítani a történetiség kedvéért a PRAG és a Kbt. legfontosabb 

különbségeit, melyek egy részének alkalmazhatósága valóban kívánatos lenne ma is 

(vastagon kiemelve).  

 

Összehasonlítva a PRAG és a Kbt. eljárást, a legfontosabb különbségek a következők (KISS, 

2006 alapján):  
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 A PRAG nem volt jogforrás, a Kbt. viszont az – ennek ellenére törekvés volt az a 

dokumentációk átdolgozásakor, hogy a PRAG használható és bevált elemeit 

átültethessük az új dokumentációkba. 

 A PRAG esetén az összes dokumentum formája kötött, minden eljárásra – Kbt. 

esetében csak néhányé az (pl. ajánlati felhívás). Nagyon sok jogorvoslatot 

eredményez a nem egyértelműség, és az ebből következő jogorvoslat, bár ma már 

kötelező az EU-s pályázatoknál a hiánypótlás.   

 A PRAG előírt kötött szerződésmintát – nagyon lényeges különbség, mert a Kbt. 

alapú dokumentumok készítésénél rendszeres volt a vita a szerződés formájáról, míg 

a PRAG-nál ez nem volt kérdéses.   

 A kérdés-válasz időtartama hosszabb volt (21-10 nap) a PRAG esetén, ez lehetővé 

tette a kérdésekre adott válaszok jobb színvonalú kidolgozását (4 helyett 11 nap), 

illetve az ajánlattevőknek a kérdésekre adott válaszok hatékonyabb felhasználását az 

ajánlati dokumentáció véglegesítésénél 

 Ajánlattételi határidő minimuma hosszabb volt (60-90 nap) – az FI javaslata ma is 

az, hogy a bonyolultabb kiírásoknál ezekhez a határidőkhöz közelítsen az 

ajánlatkérő.  

 Szolgáltatás – PRAG-nál kötelezően kétszakaszos 

 PRAG: a jogorvoslatok száma töredéke volt, mint a Kbt. esetében – ez rendkívül 

lényeges különbség, hiszen ma már szinte nincs Kbt-s eljárás jogorvoslat nélkül (ez 

főleg igaz az építési tenderekre) 

 PRAG: lehetett a szolgáltatásoknál a minőséget figyelembe venni, tehát nem 

volt tilos az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságát figyelembe venni a 

bírálat során. Ezeknél a közbeszerzéseknél a mai napig visszatérő probléma, hogy 

nem lehet hatékonyan alkalmazni a minőségi kiválasztást, a legalacsonyabb árért 

leszerződött (pl. Mérnök) szerződések gyakran minőségi problémákhoz vezetnek a 

kivitelezés során. 

   

A két közbeszerzési rendszer összehasonlításával kapcsolatban [VELIKOVSZKY, 2008] 

megerősítette a fentieket, illetve kiegészítette azzal, hogy a PRAG-nál használható „value for 

money” elv több nyugat-európai országokban is ismert (Németország, Franciaország, Nagy-

Britannia). Fontos lenne a szakértőket is bírálni, ez nem mondana ellent az EU-s 

irányelveknek, azonban a magyar közbeszerzési törvény ezt jelenleg nem engedi. A mai 
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közbeszerzésekkel kapcsolatban az a legnagyobb probléma, hogy általános a bizalmatlanság, 

nem hiszik el a résztvevők, hogy lehet közbeszerzési eljárást szabályosan lefolytatni.   

 

[VELIKOVSZKY, 2008] elmondta a Kohéziós Alap közbeszerzési dokumentációk 

minőségbiztosítása és annak elhúzódása kapcsán, hogy amennyiben tökéletesek lennének a 

dokumentációk, nem lenne szükség EKKE-re és külső minőségbiztosítóra. Az EU-támogatás 

feltétele is ez, de kevés rá az idő, hiszen míg a Kedvezményezett 1,5-2 év alatt írja, a 

minőségbiztosításra van 1-2 hét. Véleményem szerint az optimális időt a következők 

biztosíthatnák: a. Jól előkészített dokumentum, b. Észrevételek átvezetése, a nem elfogadott 

elemek indoklása.   

 

A közbeszerzések hatékonysága kapcsán érdemes megvizsgálni a közbeszerzések 

meghirdetésének terv- és tényadatait, hasonlóan a projektek vizsgálatánál ismertetett 

módszerhez. Az egyszerűség kedvéért csak a projektek Mérnökének kiválasztására irányuló 

és egy (általában a legnagyobb értékű) építési közbeszerzést vizsgáltam a megjelentést 

megelőző év tervadatait vizsgálva (a közbeszerzések értékét nem vettem figyelembe). Az 

átlagos késedelem jelentős volt: az építési tenderek esetében 266 nap, a Mérnök tendereknél 

250 nap, tehát a megjelenési késedelem nem értéktől függ, hanem rendszerszintű okai 

lehetnek. Ennek egy része a Delegáció működésével függött össze. Az építési tenderek 

esetében évenkénti átlagot is lehetett számolni 2002-2006 között (volt legalább 3 adat), ennek 

eredménye az alábbi:  
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31.  ÁBRA: A Kohéziós Alap projektek építési tendereinek megjelenésének késése 2002-2006 között 

Forrás: KvVM FI – saját adatok 

 

A javuló tendencia ellenére is a 2006-ban megjelent építési tenderek a tervezetthez képest 

közel 7 hónapos késsel jelentek meg. A késések csak a Kohéziós Alap projektek hosszú 

megvalósítási időtartama miatt nem jelentettek (egyelőre) problémát.  

 

A fókuszcsoportos interjú során a KIOP és KA támogatási rendszer közbeszerzési 

sajátosságaira kérdeztem rá. A 14/2004-es jogszabály alapján a KIOP esetén csak minőség-

ellenőrzés volt és megfigyelőként vett részt a projektmenedzser az eljárásokban. A felelősség 

teljes egészében a Kedvezményezetté volt, a jogorvoslatokat nem nagyon lehetett kizárni. A 

kisebb önkormányzatok esetében volt értelme a minőségellenőrzésnek, ők igényelték a 

szakmai segítségnyújtást. Szabálytalanság általában akkor volt, ha nem szóltak a 

közbeszerzésről vagy nem volt ott az FI-s megfigyelő a bizottsági üléseken.   

 

A Kohéziós Alap esetében az interjú résztvevőinek véleménye megoszlott abban a kérdésben, 

hogy mennyire volt hatékony az FI részvétele az eljárásokon. Részben a statisztikák alapján 

megtakarítások keletkeztek (amik elköltése nem könnyű feladat), azonban sokszor nagyon 

elhúzódott a minőségbiztosítási folyamat. Kérdéses az, hogy mennyire valódi a verseny, 

hiszen a nagyberuházásokon általában ugyanaz a vállalkozói kör indul és nyer.   
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c. A kifizetések hatékonysága 

 

A kifizetések alakulását évenkénti bontásban és kumuláltan is bemutattam korábban. Ahogy 

látható volt, a kifizetések ütemesen növekedtek az évek során, és 2008 végére elérték a 171 

milliárd forintot, ami a teljes projektérték 59 %-a. Ennek megfelelően 2009-2010-ben 

még ki kell fizetni a maradék 41 %-ot.  

 

A tendencia jó, azonban intő jel lehet, hogy a tervadatokhoz képest a tények rendre 

elmaradtak. A háttérszámítások során az n-1 és n-2 év tervezési adatait vizsgáltam, azonban 

utóbbiak – összevetve az n-1-es adatokkal - torzítanak két okból: 1. Általában kevesebb a 

projektek száma, így a tervezési számok a valóságosnál kedvezőbbnek tűnnek (mivel 

szisztematikus az alábecslés: minél kevesebb a figyelembe vett projekt, annál kedvezőbb a 

tervezési szám). 2. A két évvel korábbi tervezés az n-1 évre jelentős összeget tervezett (amely 

általában nem teljesült), így gyakran az „n” évre kisebb volt a tervezett szám, amely jobb 

becslést láttatott.  

 

Ennek megfelelően az n-1 év tervezési adatait vizsgálta, melyek a következőképpen alakultak: 
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32.  ÁBRA: A Kohéziós Alap projektek kifizetéseinek alakulása a tervekhez képest 2004-2008 között 

Forrás: KvVM FI – saját gyűjtés 

 

A javuló tendenciának két magyarázata lehet: a. jobb lett a tervezés minősége b. javult a 

kifizetések realizálása, hatékonyabb a projekt lebonyolítása. Figyelembe kell azonban venni, 
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hogy a tényadatok 2008-ban még így csak alig haladták meg a tervadatok 50 %-át. 

Természetesen a kifizetések alakulásában jelentős szerepet játszanak a korábban bemutatott 

közbeszerzési folyamatok, késések is.    
 

Rendszerszinten megvizsgálva a számlák átlagos kifizetési idejét, az alábbi eredményeket 

kapjuk 2005-2008 között (a háttérszámítások során kiszűrtem azokat a kifizetési adatokat, 

amelyeknél bizonyíthatóan önerőprobléma vagy más, a vállalkozónak / kedvezményezettnek 

felróható tényező okozta a kését):  
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33.  ÁBRA: A Kohéziós Alap projektek átlagos kifizetési ideje 

Forrás: KvVM FI – saját gyűjtés 
 

A tendenciákat vizsgálva látható, hogy 2005 és 2007 között romlott az átlagos kifizetési idő, 

mely összefüggésben lehet az általános gazdasági helyzet romlásával és az összesen kifizetett 

összeg növekedésével, de lehetnek projektszintű okai is, melyek összegződtek. Ennek 

mélyebb elemzése további vizsgálatokat igényelne. 2008-ban jelentősebb javulás volt 

tapasztalható, ez viszont ellentmond a gazdasági helyzettel összefüggő magyarázatnak. A 

késések alapvetően három okra vezethetők vissza + egy módszertani kérdésre (ezek egy részét 

kiszűrtem): 1. Önerő nem áll rendelkezésre időben (a források összevárása miatt a késve 

beutalt önerő késést okoz) 2. Adminisztratív okok (nem megfelelő számlakísérő 

dokumentumok, elszámolási viták), 3. Az év eleji kifizetések a feladatfinanszírozás és az 
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előző évi maradványok egyeztetése miatt nem lehetségesek. Az előfinanszírozás (EU-források 

meghitelezése költségvetési forrásból) [FILEP, 2008] szerint nem okoz gondot a 

kifizetésekben. A módszertani kérdéssel arra utaltam, hogy a kifizetési idők számításakor a 

számlán feltüntetett kifizetési határidőt és a tényleges kifizetést vettem alapul, azonban az 

esetek nagy részénél a számlán feltüntetett kifizetési határidő nem a szerződés szerint 

számított. Például: A számla kifizetése a vállalkozói jelentés elfogadása után lenne esedékes a 

szerződés alapján, azonban a vállalkozó a számlát (rajta a kiállítás dátuma + 60 napos fizetési 

határidővel) a jelentéssel együtt nyújtja be (Ezt a vállalkozók is tudják, hiszen nagyon kevés a 

késedelmi kamatigénylés.).       

 

A Kohéziós Alap támogatási rendszer támogatás-felhasználási hatékonysága a 

bemutatott adatok alapján NEM MEGFELELŐ. Valamennyi területen késedelem 

tapasztalható (közbeszerzés és kifizetés), eddig azonban tényleges forrásvesztés nem 

következett be. 

 

A projekt-végrehajtás hatékonyságával kapcsolatosan még számos terület van, melyet 

érdemes megvizsgálni, de ezekben az esetekben értékelést nem végeztem (nem is nagyon 

lehet).  

 

d. Kifizetési rendszer egyszerűsítési lehetőségei 

 

Szorosan kapcsolódik az előző ponthoz, hogy a kérdőívek kitöltői megfogalmaztak néhány 

javaslatot (csak 52 % válaszolt erre a kérdésre) a kifizetési rendszer egyszerűsítésével 

kapcsolatban is, melyek közül az alábbiakat emelném ki: 

 

 Kevesebb ellenőrzés, kevesebb számlamelléklet 

 Számlák kifizetése forrásonként 

 Előleg fizetése 

 Előzetes teljesítésigazolás a Vállalkozó felé e-mailen 

 Számla elektronikus ellenőrzése, jóváhagyása 

 Számlakitöltési minták 

 A Mérnök felelősségének növelése 

 A jogszabályok miatt nem lehet 
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Az interjú során [SZÁSZKA, 2008] is utalt a túl sok ellenőrzésre, véleménye szerint nincs 

hozzáadott értéke a sokadik aláírásnak. Ráadásul az EMIR-ben nem bízik meg senki, 

mindenki így is kinyomtatja a dokumentumokat. Javítani kellene az elektronikus ügyintézésen 

is. 

 

e. Felmerült problémák értékelése  

 

A végrehajtás során felmerülő problémákat megpróbáltam kategóriákba sorolni, és ezt kellett 

a kérdőívet kitöltőknek súlyozni, illetve kiegészíteni egyéb tényezőkkel. A kérdés a 2006-os 

és a 2008-as kérdőívben is szerepelt bár a lakossági ellenállás helyett (mely inkább az 

előkészítésre jellemző) a vállalkozói követelések kategória került a kérdésbe. A válaszadók a 

felsorolt problémákat súlyozhatták (1-legfontosabb, 4-legkevésbé fontos), és lehetőség volt 

egyéb kategóriában fel nem sorolt problémát is nevesíteni. Az eredményeket az alábbi 

táblázatok tartalmazzák: 

 

  Állam Önkormányzat Tanácsadó Egyéb Átlag Sorrend 

Nem megfelelő előkészítettség 1,26 1,73 1,64 2 1,66 I. 

Előre nem látható körülmények 1,92 2,08 2,72 2 2,18 II. 

Lakossági ellenállás 2,5 3,36 3 1,25 2,53 IV. 

Ismeretek hiánya 2,69 2,27 2,16 2,67 2,45 III. 
28.  TÁBLÁZAT: A projektvégrehajtás során felmerült problémák súlyozása a támogatási rendszer 

résztvevői szerint 2006-ban 
Forrás: kérdőív (2006) 

 

2006-ban a válaszadók többsége (minden kategóriában) a nem megfelelő előkészítettséget 

jelölte meg, mint a kivitelezést leginkább hátráltató tényezőt, különösen hangsúlyosan 

érzékelik (+24 % az átlaghoz képest) ezt az állami szervezetek munkatársai. Az előre nem 

látható körülmények kerültek a második pozícióba, bár ezt az elemet (talán szkeptikusan?) a 

tanácsadók érzik a legkevésbé meghatározónak (-25 % az átlaghoz képest). Az ismeretek 

hiánya került a harmadik helyre, kissé átlag feletti eredménnyel, és a lakossági ellenállás a 

negyedik helyre (ez egyébként a projektek előkészítésénél is probléma lehet) kissé átlag alatti 

súlyszámmal. Ennél az elemnél érdekes az egyéb szervezetek (köztük vannak pl. 

kommunikációs irodák) súlyszáma, amely 51 %-al nagyobb súlyú az átlaghoz képest, és az 

egyéb kategóriában abszolút első. Az önkormányzati válaszadóknak ezzel szöges ellentétben 
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álló véleménye van (-33 % az átlaghoz képest), mely sajnos a gyakorlatban is érzékelhető, 

hiszen ennek a problémának az önkormányzatok nem szentelnek elég nagy figyelmet [KISS, 

A., 2007b]. 

 

  Állam Kedvezményezett Tanácsadó Egyéb Átlag Sorrend

Nem megfelelő előkészítettség 1,32 1,52 1,37 1,33 1,39 I. 

Előre nem látható körülmények 2,73 2,06 2,93 2,75 2,62 IV. 

Vállalkozói követelések kezelése 2,76 2,66 2,64 2,25 2,58 III. 

Ismeretek hiánya 2,3 2,49 2,29 2,38 2,37 II. 
29.  TÁBLÁZAT: A projektvégrehajtás során felmerült problémák súlyozása a támogatási rendszer 

résztvevői szerint 2008-ban 
Forrás: kérdőív (2008) 

 

A 2008-as felmérésben is a nem megfelelő előkészítettség kapta a legnagyobb súlyszámot, 

sőt még nőtt is azok száma, akik ezt a problémát tartják a legsúlyosabbnak, második lett az 

ismeretek hiánya, míg az előre nem láthatóság a IV. helyre csúszott. A 2008-as felmérésben 

kisebb a szórás az átlaghoz képest, az átlaghoz képest 10 %-nál nagyobb értékeket a 

következő esetekben mértem: a kedvezményezettek tartják a nem megfelelő előkészítettséget 

az átlaghoz képest 10 %-al kevésbé súlyos problémának (ezt viszont én tartom súlyos 

problémának), az egyéb kategóriába tartozók tartják a vállalkozói követeléseket az átlaghoz 

képest 13 %-al súlyosabb problémának. Az előre nem látható körülmények megítélése 

ambivalens: amíg a kedvezményezettek ezt tartják a második legsúlyosabb problémának (-21 

%), addig megmaradt a tanácsadók viszonylagos „szkepticizmusa” az előre nem látható 

körülmények súlyosságával kapcsolatban (+ 12 %).  

 

Az egyéb kategóriába sorolták problémák közül azokat emelném ki, melyek relevanciáját én 

is jogosnak gondolom: 

- idegennyelv-tudás hiánya (már kevésbé releváns) 

- közbeszerzés elhúzódása 

- túlpolitizáltság 

- likviditási problémák (önerő biztosítása – ld. később) 

- jogszabályi változások 

- projekttartalom változása (részben az előző pont miatt lehet szükséges) 

- nem megfelelő projektmenedzsment (ld. következő pontot) 
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A problémakörre az ISPA-projektekkel foglalkozó nemzetközi felmérésben is rákérdeztem, és 

a fentiekhez hasonló eredményt kaptam, a nem megfelelő előkészítést tartották a válaszadók 

a legnagyobb problémának, itt is a felsorolt problémákat súlyozhatták (1-legkevésbé fontos, 

4-legfontosabb). 

 

 
Nem megfelelő 

előkészítés 
(súlyszám) 

Előre nem 
látható 

körülmények 
(súlyszám) 

Lakossági 
ellenállás 

(súlyszám) 

Ismeretek 
hiánya 

(súlyszám) 

Csehország 4 3 3 3 

Észtország 4 2 1 3 

Magyarország 4 2 1 3 

Lettország 4 2 1 3 

Litvánia 4 4 1 3 

Lengyelország 4 2 1 4 

Szlovákia 4 1 1 1 

Szlovénia 4 1 3 4 

Átlag 4 2,12 1,50 3,00 
30.  TÁBLÁZAT: A projektvégrehajtással kapcsolatos problémák súlyozása a 2004-ben az EU-hoz 

csatlakozott országok körében 
Forrás: nemzetközi felmérés 

 

f. Projektmenedzsment felkészültsége – fejlesztés lehetőségei  

 

A projektek megfelelő lebonyolításához nélkülözhetetlen, hogy legyen valódi gazdája a 

projektnek a kedvezményezetti oldalon (ld. korábban a projektértékelésnél). Mivel a Kohéziós 

Alap projektek kedvezményezettjei önkormányzatok, ezért a projektmenedzsment 

atipikussága itt is probléma, fontos vizsgálni a felkészültséget és az alkalmasságot.  Az 

interjúalanyoknak azt a kérdést tettem fel, amit a kérdőívben is, mégpedig, hogy mennyire 

alkalmas a kedvezményezetti kör a projektek menedzselésére?   

 

A 2008-as kérdőív válaszadóinak 89 %-a szerint alkalmas, de vannak még hiányosságai, 

csak 3 % mondta azt, hogy teljesen alkalmas, míg 8 % szerint nem alkalmas (ez 9 főt jelent). 

Figyelemre méltó, hogy a tanácsadók 15 %-a szerint nem alkalmasak a projektek 

lebonyolítására a mostani kedvezményezettek (a környezetvédelmi projektek 

kedvezményezettjeinek jelentős része önkormányzat vagy állami szervezet). Ennél is 

érdekesebb, hogy a kedvezményezettek 85 %-a maga is úgy nyilatkozott, hogy vannak 

még hiányosságai.  
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Az interjúalanyok válaszai is azt tükrözték, hogy lenne még fejlesztenivaló, többen 

egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy nem alkalmasak. Természetesen a projektmegvalósítást 

és a hatékony projektmenedzsmentet gátló külső problémákat is megemlítettek, mint 

[NEMES, 2008] az eltérő felügyelőségi döntéseket, ahol egy-két kijelölt emberrel megoldható 

lenne nagyobb odafigyelés. [BECKER, 2008] szerint még a nagyvárosok sincsenek mindig 

felkészülve, hát még a kisebbek, ezt erősítették meg a fókuszcsoportos interjú résztvevői is. 

Nincs tapasztalatuk, és az önkormányzatoknál is nagy a fluktuáció. [NAGY, 2008] 

elmondta, hogy a hulladékgazdálkodás területén nem készültek fel a feladatokra az 

önkormányzatok, állami szinten kellett volna tartani bizonyos feladatokat. [PÁSZTOR, 2008] 

elmondta, hogy sok tényezőtől függ a felkészültség, ahol már van üzemeltető, ott jobb a 

helyzet. A tanácsadók egyik feladata a szakmai hiányosságok pótlása. [AMBROVICS, 2008] 

a szemléletváltást hangsúlyozta, [SZABÓ, 2008] pedig a megfelelő hozzáállást, hiszen pl. 

egy innovatív PPP-konferenciára 30-ból 6 önkormányzat jött el (miközben egy általános 

jellegű pályázati tájékoztatón rengetegen megjelennek). [KULLMANN, 2008] szerint 

alkalmas és nem is, főleg a Társulások életképességét kérdőjelezi meg. [SZÁSZKA, 2008] a 

motiváltságot tartja nagyon fontosnak, a kiszervezett PIU esetében ez kérdéses, ott csak a 

szerződés szerinti feladatok elvégzése a cél. Erre utaltak a fókuszcsoportos interjú során, 

valamint kiemelte azt a problémát, hogy a 100 % önkormányzati tulajdonú cégek nem 

lehetnek kijelöléssel PIU-k (Kbt. nem engedi), pedig ez lenne sokszor a legjobb. [RUPP, 

2008] utalt arra, hogy lehetnének Gt-k a kedvezményezettek, de akkor a támogatási arány 

lecsökkenne, amit nem minden önkormányzat tudna kezelni. [KISS, P., 2008] rámutatott arra, 

hogy a kedvezményezettek felkészültségét sajnos jól jelzi, hogy pl. 47 KEOP-os pályázatból 

43 formai hibás.     

 

Ezzel összefüggésben természetesen megpróbáltam utánajárni, hogy mire lenne szükség a 

jobb projektmenedzsmenthez? A 2006-os és a 2008-as kérdőívben is ugyanazok a 

lehetőségek szerepeltek, a jobb projektmenedzsmenthez szükséges tényezők fontosságának 

súlyozását (1-legfontosabb, 4-legkevésbé fontos) kértem a válaszadóktól. Az eredményeket a 

következő két táblázat mutatja:  



AZ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTAN ALKALMAZÁSA 
 
 
 

 192

 

  Állam Önkormányzat Tanácsadó Egyéb Átlag Sorrend 

Több forrásra 2 1,82 2,28 2 2,03 III. 

Szakemberek segítségére 1,6 2,36 1,95 2 1,98 II. 

Tapasztalatok megosztására 1,37 1,85 1,72 1,25 1,55 I. 

Jogszabályok változására 3 2,91 3,35 2,67 2,98 IV. 
31.  TÁBLÁZAT: A jobb projektmenedzsmenthez szükséges tényezők a támogatási rendszer résztvevői 

szerint 2006-ban 
Forrás: kérdőív (2006) 

 

Érdekes megfigyelni, hogy a tapasztalatok megosztását érzik a válaszadók a 

legfontosabbnak, és a szakemberek segítsége csak a második helyre került. Sőt az 

önkormányzati válaszadóknál csak a harmadik helyre került, náluk a több forrás jelentené a 

legtöbb segítséget. Az állami szereplők támaszkodnának leginkább szakemberekre, az 

átlagnál 19 %-kal nagyobb mértékben. Az „egyéb” kategóriában hasznos észrevétel volt az 

egységes szabályozás és a pontos iránymutatás igénye [KISS, A., 2007b]. 

 

  Állam Kedvezményezett Tanácsadó Egyéb Átlag Sorrend 

Több forrásra 2,63 2,17 2,56 2,38 2,44 III. 

Szakemberek segítségére 2 1,61 1,88 1,88 1,84 II. 

Tapasztalatok megosztására 1,43 1,83 1,75 2,22 1,81 I. 

Jogszabályok változására 2,64 2,65 2,5 2,75 2,64 IV. 
32.  TÁBLÁZAT: A jobb projektmenedzsmenthez szükséges tényezők a támogatási rendszer résztvevői 

szerint 2008-ban 
Forrás: kérdőív (2008) 

 

Az egyes szempontok közötti sorrend 2008-ban is ugyanaz lett, bár a csökkent a távolság a 

tapasztalatok megosztása és a szakemberek segítsége között. A kedvezményezetteknél a több 

forrás igényét már megelőzte ez a két kategória (bár a forrásokat még így is az átlagnál 11 %-

al tartják fontosabbnak), és a szakemberek segítségét tartják a leglényegesebbnek (az átlagnál 

13 % -nál nagyobb mértékben). Az állami válaszadók között a tapasztalatok megosztása 

kiugróan magas súlyszámot kapott (átlag -21 %), mely arra utal, hogy vannak pozitív példák a 

projektmenedzselésben, melyek átvétele javíthatná a PIU-k hatékonyságát. 

 

Az egyéb kategóriába sorolták javaslatok közül azokat emelném ki, melyek valóban 

megfontolandók lehetnek: 
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- Változatlan követelmények, jogszabályok 

- Világos stratégiai célok 

- Jól kidolgozott útmutatók 

- Még hatékonyabb IH és KSZ közreműködés 

- Képzés 

- Érdekeltségi viszonyok javítása 

 

g. A kivitelezés egyszerűsítési lehetőségei  

 

A kivitelezés hatékony lebonyolítása az én megítélésem szerint azt jelenti, hogy a beruházás 

időben befejeződik és az eredeti költségkereten belül. (idő- és költséghatékonyság). Sajnos a 

gyakorlat azt mutatja (és az eddigi adatok), hogy ez szinte sosem sikerül. A kérdőívek (2006-

2008) egyik „kifejtős” kérdése arra próbált megoldásokat találni, hogy hogyan lehet 

egyszerűsíteni a kivitelezés folyamatait. Az alábbi, megfontolandó válaszok születtek: 

 

- a jelenlegi jogszabályok alapján nem lehet 

- FIDIC/Kbt. ellentétek feloldása 

- Kivitelezővel egyeztetett éves ütemterv kell 

- Mérnök felelősségének növelése 

- Nem kell egyszerűsíteni, lassú, de rendben van – projektek mostani mérnökei 

mondták! 

- Egyszerűbb eljárásrend 

- Kevesebb intézmény 

- Folyamatos kommunikáció – jobban bevonni a kivitelezésbe a támogatót, 

szakhatóságokat 

- Naprakész tervek és engedélyek 

- Hatékonyabb, felelősség teljesebb mérnöki/műszaki felügyeleti munka 

- Egyszerűsítés nem kell, de tartsák be a határidőket! 

 

h. Önerő finanszírozási lehetőségek  

 

A kifizetések elemzése kapcsán már említettem, hogy vannak olyan Kohéziós Alap projektek, 

melyek esetében az önerő rendelkezésre állása nem vagy nem időben biztosított. 
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Statisztikailag nem elemezhető a kérdés (erről még a Fejlesztési Igazgatóság sem vezet külön 

nyilvántartást), de mindenképpen szólni kell a problémáról. A projektek elfogadásakor erről 

született képviselőtestületi vagy társulási döntés (ez is a hatékony – megfelelő), de az eltelt 

idő alatt megváltoztak a politikai és gazdasági-jogi körülmények. Amennyiben egy korábban 

kialakított üzemeltetési struktúra (mely az önerőt biztosította volna) nem életképes a jogi 

háttér megváltozása miatt, a helyébe lépő lehetőségek nem mindig megfelelőek. Az egyik 

projektnél az elfogadást követő 3. évben sikerült csak kötvény kibocsátásával biztosítani az 

önerőt a kifizetésekhez. Vannak projektek, ahol a gazdasági gondokkal küzdő 

kistelepülésektől nehéz összegyűjteni időben az önerőt. [HEIL, 2008] véleménye az a 

kérdésről, hogy az önrész sosem volt akkora probléma, mint amekkorának beállították, 

például egy közepes város az agglomeráció településeinek is kifizette az önrészt. A probléma 

fontosságára [BECKER, 2003] is felhívta a figyelmet 2003-ban. A BM, később az ÖTM 

működtette, működteti az ún. önerő alapot, melynek segítségével jutott támogatáshoz pl. a 

nyugat-balatoni vagy a homokhátsági projekt, ezzel 5 %-osra csökkentve az eredetileg 10 %-

os önerejét. Az önerő biztosítására az önkormányzatok számos pénzügyi eszközt igénybe 

vehetnek (a kötvény kibocsájtási lehetőségeket [KOVÁCS, 2006] elemzi nagyon alaposan, 

nemzetközi példákon keresztül), azonban az egyik legbiztosabb forrás a helyben keletkező 

bevételekből, „valódi” önerőből fizetni a támogatásokhoz szükséges saját részt. Az 

önkormányzati gazdálkodást elemezve [KISS L., 2006] arra jut, hogy az elvonási – 

támogatási rendszer nem nyújt valódi lehetőségeket az önkormányzati gazdálkodás számára, 

ez alapján véleményem szerint az egyik javasolható út – egyetértve [KISS, L., 2006]-el - az 

államháztartás rendszerén belül az önkormányzati részesedé növelése lehetne, így a 

jogszabályi felelősséghez (delegált feladatok) egyértelmű források is társulhatnának. Amíg ez 

nem következik be, az önkormányzatok nagy része hitelből és kötvénykibocsátásból (utóbbi 

nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá, ezért egyre népszerűbb az önkormányzatok 

körében) fedezi a támogatások, így a környezetvédelmi beruházások önerejéhez szükséges 

forrásokat.   

Az önkormányzati hosszú lejáratú betétállomány a 2007. év végi 441,5 milliárd forintról 

2008. első félév végéig 520,1 milliárdra nőtt, míg a hitelállomány 644,7 milliárdról 712,9 

milliárdra bővült. A hosszú lejáratú hitel/betét arány a 2006. év végi 152,8, majd a 2007. év 

végi 146,04 százalékkal szemben 2008. június végén 137,07 százalékot tett ki (KÖTVÉNY, 

2008].  
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A hitelállomány már 2000 és 2006 között is ütemesen növekedett, ahogy azt az alábbi táblázat 

is mutatja: 

 

Az önkormányzatok hitelállományának alakulása  

Megnevezés 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 
Hosszú lejáratú hitelek 163,6 200,3 247,5 349,8 
- beruházási és fejlesztési hitelek 163,6 199,5 245,4 342,7 
- működési célú hitelek 0 0,8 2,1 7,1 
Rövid lejáratú hitelek 48,,6 68,2 90,6 113,8 
- rövid lejáratú hitelek 31 40 50,9 70,3 
- beruházási, fejlesztési hitel következő évet terhelő 
törlesztő részlete 17,6 28,0 39,4 42,8 
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet 
terhelő törlesztő részlete 0,0 0,2 0,3 0,7 
Összesen 212,5 268,5 338,1 463,6 
Változás az előző évhez képest %-ban  126,5% 125,9% 137,1% 

33.  TÁBLÁZAT: Az önkormányzatok hitelállományának alakulása 2003-2006 között 
Forrás: [BUJDOSÓ, 2008] 

 

A hitelállomány növekedése (de a kötvénykibocsátásé is) azt a veszélyt hordozza magában, 

hogy ha a projektek nem termelik meg azt a bevételt (a díjakban, bérleti díjban), melyet a 

gazdaságossági számítások indokolnak, az önkormányzat csak nehezen vagy egyáltalán nem 

fogja tudni megfizetni a bankoknak a tartozást, illetve a kötvények vásárlóinak az 

ellenértéket. Mivel ezek a pénzügyi konstrukciók általában túlnyúlnak egy választási 

cikluson, sok képviselőtestületet csak a rövidtávú népszerűségi célok vezetik a díjak 

meghatározásakor. 

 

i. PPP-finanszírozási lehetőségek 

 

 

Az önerő biztosításának (és adott esetben költség-hatékony megoldások megvalósításának) 

egyik innovatív módja lehetne a magántőke bevonása a beruházások finanszírozásába. Az 

EU-támogatással megvalósuló környezetvédelmi projektek esetén erre nem nagyon van 

használható példa, EU-s szinten sem, hiába adott ki az Európai Bizottság 2003-ban erre 

vonatkozó útmutatót (Guidelines for successful public-partner partnerships). Azok a 

magyarországi megoldások, melyek során a leendő üzemeltető biztosítja az önrészt (volt ilyen 

hulladékgazdálkodási projekt), nem nevezhető „valódi” PPP-konstrukciónak, hiszen az 
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üzemeltető cégnek (mely általában a 2004 előtti jogszabályoknak megfelelően létrehozott 

többségi önkormányzati – kisebbségi magántulajdonú cég) nyújtott tagi kölcsönt az 

anyavállalat is általában hitelből biztosítja (Zárójelben megjegyezve: nem biztos, hogy 

kedvezőbb feltételekkel jut hitelhez, mint az önkormányzat.). A szennyvizes projektek esetek 

nagy részében önkormányzati tulajdonú szolgáltatók biztosítják a projektek önerejét, kvázi 

PPP-konstrukciónak tekinthető ez is. Külön szólni kell a BKSZT-projektről, melyben ún. 

DBLimo-modell alapján építik és üzemeltetik a szennyvíztisztító-telepet. A kivitelező tervezi, 

kivitelezi és 4 évig üzemelteti a telepet, majd koncessziós pályázattal választják ki a végleges 

üzemeltetőt.   

 

Az Európai Bizottság 2004-es kiadványa, a [PPP CASE STUDIES, 2004] is felsorol EU-

támogatással megvalósuló magyarországi projekteket, a szolnokit és a debrecenit (Hajdú-

Bihar projekt egyik része), azonban ezek pontosan a korábban említett konstrukcióra épülnek. 

A kiadványban található 17 környezetvédelmi projektből (10 szennyvizes és 7 

hulladékgazdálkodási projekt) csak 5 kapott EU-támogatást, köztük az előbbi kettő 

hulladékos. Ezeknél is inkább csak arról van szó, hogy magántőke finanszírozza a projektet, 

gyakran valódi kockázat nélkül (pl. ha meghiúsul a projekt, az önkormányzatnak vissza kell 

fizetni a befektetőnek a teljes összeget – nincs kockázatmegosztás), illetve több esetben csak a 

projekt befejezése után lépett be a magánbefektető (pl. Karvina Sewerage, Czech Republic – 

az ISPA-támogatásból megépült rendszert üzemelteti a magáncég). A dublini 

szennyvíztisztító építése a budapestihez hasonló, annyi különbséggel, hogy „normál” DBO, 

ahol a kivitelező 20 évig üzemelteti a telepet [PPP CASE STUDIES, 2004]. 

 

A nemzetközi kérdőívemben is rákérdeztem a PPP-konstrukciókra, azonban a válaszadók (7 

ország) nem tudtak PPP-konstrukcióban megvalósuló ISPA-projektről beszámolni. 

 

j. A pályázók, szakértők, tanácsadók tudásszintje (összetett kérdések)  

 

Nemcsak az állami szervek munkatársainak, hanem a pályázóknak, szakértőknek és 

tanácsadóknak a tudásszintje is lényeges kérdés, erre vonatkozóan a következő eredményekre 

jutottam. Megint csak óvnék az általános következtetések levonásától! Csak azokkal a 

kérdésekkel foglalkozom részletesen ahol a helyes válaszok aránya 90 % alatti volt. Az 

eredményeket a könnyebb áttekinthetőség kedvéért táblázatba rendeztem: 
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  Kedvezményezett Tanácsadó Szakmai szervezet + egyéb
  2006 2008 2006 2008 2006 2008 

1. Mikor csatlakozott?  100% 100% 100% 95% 100% 100% 
2. Nem jogosult KA támogatásra  81% 91% 77% 85% 50% 100% 

3. Nem előcsatlakozási alap   91%  100%  90% 
4. Első ISPA projekt  62% 68% 65% 60% 60% 50% 
5. KIOP-pályázatok  85%  75%  80% 

6. PRAG  81% 85% 96% 90% 50% 90% 
5. Milyen szervezet az FI?  100%  90%  80% 

        

1.      Nem KA-pályázat része 100% 100% 100% 100% 60% 80% 

2.      Régészeti feltárás  69% 74% 73% 80% 90% 70% 
34.  TÁBLÁZAT: A támogatási rendszer tudásszintje a kedvezményezettek, tanácsadók és szakmai 

szervezeteket illetően 
Forrás: kérdőív (2006 és 2008) 

 

A táblázat kapcsán az alábbiakat érdemes megjegyezni:  

- A kedvezményezetteknél valamennyi kérdés esetében javulás tapasztalható.  

- A tanácsadóknál a PRAG-gal és ISPA-val kapcsolatos ismeretek kismértékben 

csökkentek, ez az időtényezőn túl azzal is magyarázható, hogy a pécsi konferencia 

kifejezetten ISPA/KA tárgyú volt, míg a 2008-as felmérés szélesebb kört ölelt fel. 

- A szakmai és egyéb szervezetek eredményeit a kis mintaszám miatt nem elemezném 

(2006-ban és 2008-ban is 10 fő). 

- Nagyon jó eredménynek tartom a KA-pályázatokra vonatkozó kérdésre adott helyes 

válaszok nagy arányát.  

 

k. Stakeholder-menedzsment  

 

A projekt-előkészítésnél megismert módszert a projektek végrehajtásának, a megvalósítás 

időszakának modellezésére és kapcsolati rendszerének feltérképezésére is használhatjuk. A 

Kohéziós Alap projektek tekintetében a végrehajtási időszak erőforrás/feladat mátrixa a 

következőképpen néz ki: 
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 pénz* ember  egyéb Feladat 
Önkormányzat +++ +++  A kivitelezés felügyelete, 

önkormányzati forrás 
biztosítása. 

KvVM FI + (felülvizsgálatra) +++  Monitoring, helyszíni 
ellenőrzés, számlák 
kontrollja. 

KvVM szakmai 
főosztályok, külső 
szakértő 

 +  Szakmai tanácsadás, 
árfelülvizsgálat. 

NFÜ + ++ Iránymutatás Költségvetési forrás 
biztosítása, nagyobb 
problémák esetén 
intézkedés, kapcsolat 
Brüsszellel, Monitoring 
Bizottság szervezése. 

NAO-iroda + (előfinanszírozás) + Hitelesítés 
koordinációja 

EU forrás biztosítása, 
EU-lehívás. 

Mérnök  ++  Kivitelezés műszaki 
ellenőrzése. 

Magyar Államkincstár 
 

+ (nem saját forrás)   Fizetés a vállalkozónak. 

DG Regio 
 

+  Projekt-
módosítások 

Ellenőrzések lefolytatása, 
Monitoring, EU forrás 
biztosítása. 

*pénz: munkabér nélkül 
35.  TÁBLÁZAT: A projektvégrehajtás erőforrás/feladat mátrixa 

Forrás: saját gyűjtés 

 

A projekt-előkészítésnél leírtak itt is igazak, a szürkével jelölt, kiemelt területek a leginkább 

érzékenyek és egyben a legnagyobb hatással vannak a folyamatra, ezért az itt tapasztalható 

gyengeségek (pl. szakértelem hiánya, fluktuáció, késések) érdemben befolyásolják a projektek 

megvalósításának hatékonyságát.   
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7.3. HATÁS 
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7.3.1. A projektek tervezésének hatása 

Vizsgált terület Rendszer 
Felhasznált eszközök Háttérdokumentumok 
Minősítési mód Kvalitatív (q3) 
 
A környezetvédelmi projektek tervezése milyen hatással van az egyéb programok 
tervezésére?  
 
Az Európai Uniós támogatások kapcsán kötelező tervezési dokumentumok készítése, mely a 

regionális politika programozás alapelvének megvalósulása, jelentős hatást gyakorol a hazai 

tervezési gyakorlatra is. Természetesen már EU-csatlakozásunk előtt is léteztek tervezési 

dokumentumok (pl. NKP, OHT), de az európai uniós támogatások „kényszerítik” ki azt, hogy 

ezek rendszert alkossanak, és a projekteket megalapozó dokumentumokká válhassanak (pl. 

hulladékgazdálkodási támogatási stratégia). A hazai támogatási lehetőségek tervezésére pedig 

elsősorban tartalmilag hatottak az EU-s támogatások, hiszen az onnan kimaradó területek, 

illetve települések kaphattak támogatásokat. Pl. hulladékgazdálkodás területén a BM-KvVM 

pályázatból, szennyvizes célra a cél-címzett támogatásokból.  

 

 

7.3.2. A projektek végrehajtásának hatása 

Vizsgált terület Rendszer 
Felhasznált eszközök Háttérdokumentumok, interjúk, 

kérdőívek, adatbázisok 
Minősítési mód Kvalitatív (q3), illetve kvantitatív (Q2) 
 
 
7.3.2.1. Közvetett hatások kifejtése 

 

Milyen közvetett hatást fejtenek ki a projektek, illetve a támogatási rendszer egésze az 

alábbi területeken?  

• Környezetvédelmi politika, jogszabályalkotás 

• Közbeszerzési rendszer 

• Projektmenedzsment-kultúra 

 

A projektek, illetve a támogatási rendszer által kifejtett közvetett (sokszor nem szándékolt) 

hatások vizsgálatát éppúgy fontosnak vélem, mint a közvetlen outputok megismerését. Az 
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interjúk és a kérdőívek (2008-as) során előzetesen három területet jelöltem ki, melynek 

kapcsán a közvetett hatások felől érdeklődtem.  

 
7.3.2.1.1.  Környezetvédelmi politika, jogszabályalkotás 

 

Az első dolog, amivel szembesültem, az egy módszertani félreértés volt, mert a válaszadók 

egy része a kérdést fordított irányban értelmezte: az EU-s jogszabályokat be kell ültetni a 

magyar jogrendbe, azokat a projekteknek, illetve a támogatási rendszernek alkalmaznia kell. 

A kérdésem viszont arra vonatkozott, hogy a projektek előkészítése, illetve megvalósítása 

indukál(t)-e valamilyen változást, hatást a környezetvédelmi politikánkra, a 

jogszabályalkotásra. A PHARE-os projekteknél egyértelműen volt [CZÉGÉR, 2008], hiszen 

a korábbiakban leírtaknak megfelelően 1998-tól a források jelentős része a csatlakozást 

elősegítő jogharmonizációt szolgálta. [NEMES, 2008] elmondta, hogy nagyon nehezen tudjuk 

felmérni a hatásokat, ebben a témában a szennyvizes agglomerációk kérdését említi, ahol a 

támogatási rendszer kényszeríthet ki szakmai változásokat (25/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet 

évenkénti felülvizsgálata és módosítása). [HEIL, 2008] megemlítette a költségvetési 

tervezést, melynek sikerült a támogatások fogadására átalakulnia. [PÁSZTOR, 2008] a 

hulladékos stratégiát említi (ezzel én is egyetértek), a Natura 2000 helyek felmérését 

(melynek egyik oka az volt, hogy hiányuk az ISPA-projektek megvalósítását nehezített) és a 

hatásvizsgálatot, melyről kiderült az EU-s nagyprojektek kapcsán, hogy nincs teljes 

összhang a magyar jogszabály és az EU-s elvárások, értelmezések között (ebben a kérdésben 

mai napig nem született megnyugtató megoldás). [AMBROVICS, 2008] szerint a szakmai 

jogszabályokban nincs érdemi elmozdulás (ezzel [RUPP, 2008] is egyetért), az intézményi 

szabályozás finomodott részben a projekttapasztalatok hatására, pl. az üzemeltetés 

tekintetében (ezt a kérdőívekben is említették). Személyes tapasztalatom alapján van példa a 

közvetett hatásra: a hulladékos közszolgáltató kiválasztására vonatkozó 241/2000. (XII. 23.) 

Korm. rendelet egy EU-s vizsgálat (mely két egykori ISPA-projektet érintett 2004-ben) 

eredményeképpen változott meg, és vált EU-konformmá. A projektek gyorsításának szándéka 

indukálta a 2006. évi LIII. törvényt, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről, valamint a régészetről 

szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosítását (tanácsadók is említik) (a 

környezetvédelmi projektek megvalósítását is nehezítették régészeti munkák). Ebbe a körbe 

sorolható a 2008. évi XLIX. Törvény a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások 
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megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról, melynek előírásai 

részben az európai uniós nagyberuházások megvalósítását is megkönnyítik. Ezek a 

jogszabály-módosítások az EU-s projektek közvetett hatásaként értelmezhetők. 

A kérdőívekben a kérdésre válaszolók is részben a fenti területeket említették, illetve néhány 

további szakterületet, ahol részben a támogatások indukáltak, fognak indukálni változásokat: 

Víziközmű törvény (évek óta előkészítés alatt), MBH (további szabályozás kell), 

visszaszorultak a hazai támogatások (kiszorítási effektus), kényszerítő erőként hat, gyorsítja a 

jogalkotást (pl. környezethasználat, termékdíj). 

 

7.3.2.1.2. Közbeszerzési rendszer 

 
A válaszadók egy része szkeptikus, és úgy gondolja, hogy érdemi változás (pozitív irányban) 

nem volt érzékelhető az elmúlt években ezen a területen. Sajnos a közbeszerzési piacon 

megjelenő EU-támogatások [BECKER, 2008] szerint nem javítottak a rendszeren, sajnos nem 

a minőség és az etikus verseny a meghatározó. Ide kapcsolódik az egyik kérdőíves válasz, 

amely szerint növekszik a kartellesedés veszélye. Részben a hulladékgazdálkodási projektek 

üzemeltetésének értelmezési anomáliái eredményezték a Kbt. 2/A paragrafusának 

megalkotását (2004. július 1.), mely az ún. „in-house” beszerzések jogi lehetőségét 

tartalmazza (összhangban az Európai Bíróság ítéleteivel – pl. hallei ítélet), ([NAGY, 2008] is 

említi). Ugyancsak a 2004-es Kbt. változása iktatta be, hogy az EU-támogatások esetén 60 

nap a kifizetési határidő. [HEIL, 2008] és [VELIKOVSZKY, 2008] is elmondta, hogy a Kbt. 

módosításai során egyre inkább figyelembe veszik az EU-s támogatások tapasztalatait, sőt a 

Kbt. külön foglalkozik az EU-forrásokkal: pl. hiánypótlási kötelezettség, hirdetményben meg 

kell jelölni a forrást.  

 

A mai napig nem épült be azonban a közbeszerzési rendszerbe a „value for money” rendszere 

[AMBROVICS, 2008], azaz nem igazán működik az, hogy a minőség legyen a meghatározó 

és ne az ár, pl. a Mérnök közbeszerzések esetén rendszeres probléma az áron aluli vállalás. 

[SZÁSZKA, 2008] megemlíti a német példát, ahol az a rendszer működik, hogy amennyiben 

az ajánlatkérő meg tudja vásárolni a piacon olcsóbban a terméket, megteheti, hiszen ezzel a 

verseny nem sérül. A rendszerben sok a kiskapu, kevesen értenek igazán hozzá. 

Összefoglalásul ki kell emelnem, hogy a fenti hatások nem kizárólag a Kohéziós Alap 
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projektek hatásaiként jelentkeznek, de ezekhez a projektekhez kapcsolható hatás jelentős, 

hiszen itt a legjelentősebb a KSZ szerepvállalása a közbeszerzési eljárásokban.    

 

7.3.2.1.3. Projektmenedzsment-kultúra 

 
Ez az a terület, melyre szinte mindenki szerint jelentős hatással voltak az európai uniós 

támogatások, azon belül a Kohéziós Alap projektek is. A kötelezően felállítandó PIU-k, a 

projektmenedzsment szemléletet megkövetelő lebonyolítás és elszámolási rend, a határidőre 

történő munkavégzés mind jelentős hatással volt nemcsak az érintett projektekre, hanem 

közvetetten a teljes támogatási rendszerre, sőt remélhetőleg az élet más területére is (még akár 

számszerűsíthető is azok száma, aki közvetlenül vagy családtagjaikon, ismerőseiken keresztül 

közvetetten kapcsolatba kerültek a projektekkel és a projektmenedzsmenttel).  

 

[AMBROVICS, 2008] szerint nem történt még igazi áttörés a területen, kevés a valódi 

felelősség-vállalás a PIU részéről. [KULLMANN, 2008] megemlíti, hogy egy 2008-as 

felmérés során az IH-k nem tudtak igazán jó, pozitív példaként bemutatható PIU-t 

kiválasztani. A kérdőíves válaszok közül kiemelnék néhányat: „Nincs pozitív tapasztalat!”, 

„Lassan elfogadottá válik szükségességük.”, „Fejlesztő, gerjesztő hatás”, „A projektszemlélet 

jelentősen javíthatja a költségvetési intézmények működésének hatékonyságát”, „Van, 

egyáltalán a kialakulásában is szerepet játszott.”. A folyamatot a legjobban a következő 

vélemény jellemzi: A kezdeti, véletlen szülte projektmenedzsmentből képzett és 

tapasztalt PME-k jönnek létre.  

 

7.3.2.1.4. Egyéb közvetett hatások 

 

A mélyinterjúk alanyai a közvetett hatások között említettek még további számszerűsíthető és 

kevésbé számszerűsíthető hatásokat:  

- emberek viselkedése: fontosnak tartom, hiszen a rendszerek fenntarthatóságának ez az 

egyik alapja. [NAGY, 2008] megemlítette, hogy sajnos a szemléletváltozásból még nem 

sok tapasztalható. 

- az emberek kezdjék el értékelni, hogy ezek a befektetések tudatosak, ezáltal megnő a 

közbizalom és a támogatottság az EU-beruházások felé. 
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- dokumentum-kezelés fejlődése az érintett szervezeteknél (részben a 

projektmenedzsmenttel összefügg). 

- létesítmények megőrzése, használata. 

- az építőipar fellendülése más ágazatokat is „magával húz”: bolt, panzió, stb. 

 

7.3.2.2. Makrogazdasági hatásindikátorok 

(részben a „projekteredmény” kategóriába sorolható, de én itt vizsgálom) 

 
7.3.2.2.1. GDP-növekedés 

 

A környezetvédelmi támogatások makrogazdasági hatásainak a mérésével - a 

versenyképességgel összefüggésben – egy korábbi cikkemben már foglalkoztam. 

Megállapítottam, hogy az egy főre jutó GDPa vásárlóerő paritásonb (és ennek alakulása) 

hasznos mutatónak tűnik, annak ellenére, hogy a Kohéziós Alap támogatás egyik feltétele 

nem pontosan ez: a Kohéziós Alap azon országok számára elérhető, amelyek 1 főre eső 

vásárlóerő-paritáson számított GNP-jec nem éri el a közösségi átlag 90%-át.  

 

A fejlesztések egyik célja, hogy ez a mutató javuljon, Írország például a támogatások 

segítségével (is) 2004-re elérte azt a fejlettségi szinten, hogy 2007-2013 között már nem 

jogosult Kohéziós Alap támogatásra. A 10.24. mellékletben található ábra az EU-25-ök 

GDP/fő értékeit mutatja az EU-átlaghoz viszonyítva, vásárlóerő-paritáson. Mint látható, az 

újonnan csatlakozott országok mindegyike az átlag alatti egy főre eső GDP-vel rendelkezik 

(sőt 90% alattival), tehát lenne mit javítania az EU-támogatásoknak. Az egy főre jutó GDP a 

„régi” kohéziós országokban (Görögország, Spanyolország, Portugália – Írország nélkül) az 

EU-átlaghoz képest az 1988-as 68%-ról 1999-re 79%-ra nőtt [FARKAS és LENGYEL, 

2001], jórészt a támogatások által. 

 

 

 

 
a GDP = Bruttó hazai termék, Valamely országban általában egy év alatt előállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól, hogy 
azokat mely ország illetőségébe tartozó társaságok hozták létre. 
bvásárlóerő-paritás: A vásárlóerő-paritás szerint a mindenkori árfolyamok a két ország fogyasztói árszínvonalának kifejezői, meghatározásuk 
pedig a két ország fogyasztói árindexeinek összevetésével végezhető el.  
cGNP = Bruttó nemzeti termék, újabb terminológia szerint GNI (Gross National Income), azaz bruttó nemzeti jövedelem. Jelentése: az egyes 
gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) 
egyenlegének az összege. Forrás: www.bankhitel.hu 
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[VIDA, et al., 2004] modellszámításokat végeztek arra vonatkozóan, hogy az NFT milyen 

hatással lesz különböző makrogazdasági mutatókra a 2004-2006-os időszakban és később. A 

GDP-vizsgálattal kapcsolatban nem térek ki a gazdasági teljesítmény mérésének egyéb 

lehetőségeire, melyet [SZLÁVIK, 2005] könyvében részletesen bemutat. Valószínűsíthetően 

a különböző jóléti mutatók még jobban kifejeznék a környezetvédelmi beruházások 

eredményeképpen mérhető hatásokat, pozitív externáliákat.    
 

A számítások azt mutatták, hogy az NFT 2006-ig szignifikáns növekményt fog hozni a GDP 

növekedés, a beruházások és foglalkoztatás tekintetében. Ennél is fontosabb megállapításuk 

azonban, hogy az NFT hosszú távon is kifejti hatásait, a GDP tartósan 3,7%-kal lehet 

magasabb, és a néhány tízezerrel magasabban stabilizálódhat a foglalkoztatás szintje is. 
 

Ezt a számítást erősíti meg a [STRUKTURÁLIS, 2006] anyag, melyben az éves többlet GDP-

t 0,27 %-ra prognosztizálja. A magyarországi adatok a 2004-es csatlakozás óta lényegében 

nem változtak, sőt 2006 óta csökkenő tendenciát mutatnak az egy főre eső, vásárlóerő-

paritáson számított GDP tekintetében. Ettől még természetesen igaz lehet a támogatások 

GDP-növelő szerepe, hiszen a csökkenés mértékét is fékezhették. 

 

Egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson számolva 
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34.  ÁBRA: Az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson számolva Magyarországon 1997-2008 között 

Forrás: [EUROSTAT, 2009b] 
 

Ahhoz azonban, hogy az EU-támogatások „tiszta” hatását ki tudjuk mutatni, mérni kellene a 

beruházások, illetve az én esetemben a környezetvédelmi beruházások hatását a GDP-re, 

mely nem könnyű dolog, mivel ilyen statisztika közvetlenül jelenleg nem áll 

rendelkezésre, ráadásául a projektek jelentős része még nem fejeződött be [KISS, A, 2006a]. 
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Közvetett módon azonban következethetünk a hatásra: ha kizárólag az építőipart tekintjük, a 

GDP-ben fontos szerepet játszik ennek a szektornak a növekedése, 2007-ben 4,6 % volt az 

építőipar részesedése [KSH, 2009].   

 

A korábban megismert Kohéziós Alap jelzőszámok (lekötés, szerződéskötés, kifizetés) közül 

a szerződéskötések használhatók statisztikai összehasonlításra.   

 

Kategóriák 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 összesen
 Mrd Ft 
szerződéskötés 0,00 0,00 0,08 23,86 28,75 74,23 48,97 37,60 32,14 245,63 

építési szerződések 0,00 0,00 0,00 23,24 24,39 68,67 41,64 36,87 30,35 225,15 
36.  TÁBLÁZAT: A környezetvédelmi célú ISPA és Kohéziós Alap támogatás magyarországi sarokszámai 

Forrás: saját gyűjtés 
 

 

Ezekből az adatokból az építőipari szerződéseket lehet kiemelni és összehasonlítva a 

KSH építési szerződésekre és egyéb építményekrea vonatkozó statisztikáivalb [KSH, 2008]. 

Ez önmagában is egy hatásindikátornak tekinthető. A következő eredményeket kapjuk az 

összevetés eredményeképpen: /2003 előtt nem volt szerződéskötés/ 

 
 

A környezetvédelmi Kohéziós Alap szerződések aránya 
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35.  ÁBRA: A környezetvédelmi Kohéziós Alap szerződések aránya az országos adatokhoz képest 

Forrás: saját gyűjtés ill. KSH [2009] 
 

a egyéb építmények: autópályák, autóutak, egyéb utak, vasúti infrastruktúra, ipari parkok, közműfejlesztés, úszómedencék, gyógyfürdők  
b A szerződésállományba az építőipari szervezetek által a fővállalkozókkal megkötött, az építőipari termelés körébe tartozó munkákra 
vonatkozó szerződések értendők 
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Mint látható, az ISPA/KA támogatással megkötött építőipari szerződések aránya nem túl 

jelentős sem az építőipari, sem az egyéb építmények szerződésállományával összevetve, bár 

ez utóbbiban dupla akkora a részesedése.  Figyelembe kell azonban venni, hogy az „egyéb 

építmények” kategóriába nagyszámú beruházás tartozik, melyeknek csak kisebbik része a 

környezetvédelmi infrastruktúra-építés.  Ha rendelkezésre állnának az „egyéb építmények” 

kategória további alágazati statisztikái, az EU-támogatással megvalósuló építési beruházások 

jelentősége is jobban mérhető lenne.  

 

Fontos módszertani megjegyzésem, hogy a környezetvédelmi támogatások teljes hatását a 

GDP-re nem jellemezhetik az építőipari statisztikák, hiszen a támogatásoknak gépbeszerzési 

(hulladékgazdálkodás esetén igen jelentős) és szolgáltatási szerződések is részei. A 

tovagyűrűző hatásokról pedig még nem is szóltam, mely a kivitelezés alatt (pl. a különféle 

szolgáltatások igénybevétele) és a beruházások után (pl. ipar betelepülése) jelentkezik. Ezek 

vizsgálata további elemzéseket igényel.   

 
 
7.3.2.2.2. Tőkeberuházás / környezetvédelmi fejlesztés 

 
 

A Kohéziós Alap támogatások vissza nem térítendő támogatásnak tekinthetők, így 

összevethetők a külföldi tőkeberuházásokkal, erre már az előzőekben említett cikkemben 

(KISS, 2006a) is utaltam. Ennél könnyebb és talán hasznosabb összevetést jelent a Kohéziós 

Alap támogatások és beruházások kifizetéseinek összevetése az NKP tervszámaival, illetve a 

KSH környezetvédelmi beruházási adataival (mindkét esetben a közvetlen 

környezetvédelmi beruházásokkal számolva). Az alábbi táblázat mutatja az eredményeket 

szektoronként (hulladékgazdálkodás és szennyvízkezelés). 
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NKP II. 

tervszámai1 

KSH-

adatok2  

Kohéziós 

Alap 

kifizetési 

adatai3  

Arány 

(NKP) 

Arány  

(KSH) 

Hulladékgazdálkodás 72,74 37,08 50,98 % 

Szennyvízkezelés 354,73 80,25 22,62 % 

Ivóvízminőség-

javítás és 

kármentesítés 

900 

(nemcsak 

ezekre a 

területekre) 
88,87 0,26 

13,07 % 

0,29 % 

12003-2008, milliárd Ft – közvetlen beruházások, 2002. évi árszinten, folyó áron 
2 2003-2007, milliárd Ft, közvetlen beruházások, folyó áron 

3 2003-2007, milliárd Ft, folyó áron, 250 Ft/EUR árfolyamon számolva 
 

37.  TÁBLÁZAT: A Kohéziós Alap támogatások és beruházások kifizetéseinek összevetése az NKP 
tervszámaival, illetve a KSH környezetvédelmi beruházási adataival 
Forrás: saját gyűjtés az NKP és a KSH adatainak felhasználásával 

 
Érdemes szektoronként is megvizsgálni a Kohéziós Alap támogatással megvalósuló 

környezetvédelmi projektek kifizetéseinek arányát a közvetlen környezetvédelmi 

beruházásokhoz képest.  

 

A Kohéziós Alap projektek részesedése a 
környezetvédelmi beruházásokból (2003-2007)
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36.  ÁBRA: A Kohéziós Alap projektek részesedése a magyarországi környezetvédelmi beruházásokból 

Forrás: saját gyűjtés 
 

Mint látható, a Kohéziós Alap projektek részesedése igen jelentős a közvetlen 

környezetvédelmi beruházások között, pl. 2006-ban az összes nem veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos beruházás 72 %-a volt a Kohéziós Alap projekt beruházás (kifizetés). Emiatt is 

teljes mértékben egyetértek [NAGY, 2008]-gyal, aki szerint nagyon fontos (lenne), hogy 
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minden, a támogatásokkal kapcsolatos döntés előtt stratégiai környezeti vizsgálat 

folytatassanak le, hiszen a gazdaság szempontjából nem mindegy, milyen hatással bír egy 

ilyen támogatás „berobbanása a piacra”. 

 

7.3.2.2.3. Foglalkoztatottsági hatás  

 
A Kohéziós Alap környezetvédelmi projekteknek nem elsődleges célja a foglalkoztatottság 

javítása, azonban mérhetünk ilyen hatásokat a beruházás alatt és utána is. Ennek mértéke a 

hulladékgazdálkodási projekteknél nagyobb, hiszen a szelektív gyűjtőrendszer működtetése 

(főleg a válogatás) a modern technológia ellenére is emberigényes munka. A 

szennyvíztelepek a nagyfokú automatizálás miatt nem igényelnek jelentős plusz emberi 

erőforrást, azonban az új komposztálótelepek itt is jelentenek új munkaerőigényt. A 

következő táblázat mutat néhány adatot a Kohéziós Alap projektek által teremtett új 

munkahelyek számával kapcsolatban. Az adatszolgáltatás nem volt teljes körű, de a 

nagyságrend alapján kijelenthető, hogy a környezetvédelmi projektek által közvetlenül 

létrehozott új munkahelyek száma (1564) nemzetgazdasági mértékben nem számottevő, 

ráadásul a kivitelezés alatt létrejött munkahelyek egy része csak ideiglenes (2658). (2008. 

december 31-ig három projekt zárult le teljes mértékben, de több hulladékos rendszer is 

üzemel már). 

 

A KSH adatai alapján egyébként a hulladékgazdálkodási és szennyvízkezelési ágazatban 

foglalkoztatottak száma 2007-ben 87 ezer volt [KSH, 2009], a [MAVÍZ, 2009] adatai alapján 

22 ezer fő (2004-es adat). A KSH adatokhoz képest a létrehozott munkahelyek száma 2 % 

alatti, ráadásul ezek között vannak közvetett munkahelyek kis, melyek nem biztos, hogy 

ehhez az ágazathoz kapcsolódnak.  

 

Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv az előzetes modellszámítások alapján 31 000 fő új 

munkahelyet teremt(ett). Ez a szám még nem tartalmazza a tovagyűrűző hatásokat. A számok 

vizsgálata természetesen az NFT I. utóellenőrzésének a része lesz. A KIOP környezetvédelmi 

része nem említ hatásokat a foglalkoztatottságra (a közlekedési sem számszerűsít). 

 

A nemzetközi kérdőív eredményei is azt mutatják, hogy a környezetvédelmi projektek nem 

játszanak jelentős szerepet a foglalkoztatottság javításában.  
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7.3.3. A projektek üzemeltetésének, fenntartásának hatása 

Vizsgált terület Projekt és rendszer 
Felhasznált eszközök Háttérdokumentumok, projekt-kérdőív, 

kérdőívek. 
Minősítési mód Kvantitatív (Q2) és kvalitatív (q3) 
 
7.3.3.1. Projekt 

 
Mekkora díjnövekedést okozott a projekt megvalósítása?  
 

A kiválasztott projektek közül csak a két KIOP-os fejeződött be, de ezeknél sem szolgáltattak 

adatot erre vonatkozóan. A Kohéziós Alap projektek CBA-jában van előrejelzés és becslés a 

díjra vonatkozóan a CBA-ban, mely alapján pl. a budapesti projektnél 2004. és 2010. között 

folyamatosan növelik a csatornadíjat (2-szeresére), utána a tervek szerint már alig (a 

beruházás következtében). Az adatszolgáltatás tanulsága számomra, hogy a projektek 

kedvezményezettjei nem foglalkoznak a kérdéssel a megfelelő mélységben.  

 

Általánosságban elmondható, hogy a projektek megvalósítása díjnövekedéssel jár, hiszen 

általában modernebb, de összetettebb rendszer jön létre, melynek a fenntartási költsége 

nagyobb, akkor is, ha az esetleges veszteségek, illetve bírságok (pl. vízveszteség, szennyezési 

bírság) megszűnnek. A hulladékgazdálkodási projekteknél a szelektív gyűjtés hatékonysága 

és a másodnyersanyag-piac jelentősen befolyásolhatja a díjakat.  

 

7.3.3.2. Rendszer 

 
A projektekkel kapcsolatos üzemeltetési tapasztalatok hasznosulása rendszerszinten. 
 
 
Az üzemeltetés kérdése a projektek indításakor nem játszott fontos szerepet sem a 

kedvezményezettek oldaláról, sem pedig a KSZ részéről. A költség-haszon elemezésekben 

természetesen számoltak a díjakkal, a pályázati dokumentumokban az üzemeltetés kérdése két 

formában jelent meg: a. Megoldottnak gondolták, a meglévő szolgáltató fogja üzemeltetni a 

támogatásból megvalósult létesítményeket is, b. az üzemeltetőt nyílt közbeszerzéssel fogják 

kiválasztani. Az előbbi esetek egy részében a jogszabályok változásai késztették a 
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szereplőket további lépések megtételére, míg utóbbi esetben a kedvezményezettek próbáltak 

meg más megoldásokat keresni az üzemeltető kiválasztására.  

 

A hulladékgazdálkodás területén már említettem, hogy két Kohéziós Alap projekt vizsgálata 

eredményeképp változott a közszolgáltató kiválasztását szabályozó jogszabály, és lépett 

hatályba 2004. július 30-án a 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet, majd később ezzel 

összhangban módosult a Hgt. is. A Kbt-ben 2004. július 1-jén jelent meg a 2/A paragrafus, 

mely szabályozta a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági szervezetek 

közszolgáltatóvá kijelölhetőségének jogszabályi kereteit (is) (ún. „in-house” beszerzések). 

A támogatási jogszabályok közül a [14/2004.] és a [16/2006.] is részletesen foglalkozik a 

megvalósuló létesítmények üzemeltetési kérdésével, hozzájárulási jogot adva a KSZ-nek az 

üzemeltetői szerződések megkötéséhez és módosításához, valamint lehetőséget ad a bíráló 

bizottságokban való részvételre.  

A jogszabályokon túl lényeges elem a tanácsadás, melynek eredményét – legalábbis az 

alapelvek szintjén – a 2006-os és 2008-as kérdőívben is vizsgáltam. Az eredmények azt 

mutatják, hogy az üzemeltetési alapelvek egyre szélesebb körben ismertté válnak, ami 

remélhetőleg a mindennapi gyakorlatban (pl. szerződések tartalma) is megmutatkozik majd. 

Különösen fontosnak tartom, hogy a fenntarthatóságot és a költséghatékonyságot sokkal 

nagyobb arányban ismerik 2008-ban, mint két évvel előtte.  

Az üzemeltetési alapelvek ismerete
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37.  ÁBRA: Az üzemeltetési alapelvek ismerete a támogatási rendszer szereplői között 

Forrás: kérdőívek 
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7.3.4. A projektek eredményének hatása 

Vizsgált terület Projekt 
Felhasznált eszközök Projekt-kérdőívek, 

Háttérdokumentumok, adatbázisok 
Minősítési mód Kvantitatív (Q1/Q2), illetve kvalitatív (q3)
 
 
7.3.4.1. Indikátorok bemutatása és értékelése 

 
A projektek eredményének hatása, vagy röviden a projektek eredménye leginkább 

indikátorokkal kifejezhető. Az indikátorokról már szóltam az értékelési módszertan 

kiválasztásánál, az általam használt indikátorrendszer a meglévő rendszerekre épít és kimenet 

– eredmény – hatás indikátor felosztású. A kidolgozás szennyvíz, ivóvíz és hulladékos 

területre történt meg részleteiben a KA, KIOP és OECD források alapján, a kidolgozott 

indikátorlisták a 10.25. mellékletben találhatók. Az értékelés kvantitatív lehetett volna, 

akár minősítő jellegű is (A), azonban a hiányos adatszolgáltatás miatt ennek részleteit 

nem dolgoztam ki. 

 

A projekt-kérdőív tartalmazott kérdéseket az indikátorokkal kapcsolatban, és általánosságban 

két dolog emelhető ki:  

 

A. Teljes körű indikátorelemzésre csak a projektek zárásakor van lehetőség, illetve a 

hatásindikátorok valójában csak ex-post értékelés során vizsgálhatók, az én 

módszertanomba kísérleti jelleggel kerültek bele.  

 

B. A KIOP-os projektek (és maga a támogatási rendszer is) kidolgozottabb, egyértelműbb 

rendszerrel rendelkezik az indikátorok nyomon követése és értékelése terén, a Kohéziós 

Alapnál az indikátorrendszer erősen projektfüggő, a hasonló projektek ellenére is, nem 

gyakori, hogy eredmény és hatásindikátorok lennének meghatározva. 

 

Bár az értékelési szempont projektalapú, a fejezet végén bemutatok – a teljesség kedvéért 

- egy aggregált adatsort a Kohéziós Alap projektek kimenet típusú indikátoraiból, 

melyet a rendelkezésre álló magyarországi statisztikai adatokkal vetettem össze. 
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7.3.4.1.1. Kimenet indikátorok teljesülése 

 

Teljesültek-e a kimenet (output) indikátorok? (A projekt alapdokumentumaiban 

rögzítettekhez képest)  

 

A projekt-kérdőív egyik kérdése a kimenet (output) indikátorok teljesülésével kapcsolatban 

érdeklődött, erre nem érkezett válasz a Kohéziós Alap projekteknél, számszerű adatokat a 

KIOP-projektek esetében kaptam, ennek oka, hogy utóbbiak már lezárultak.  

 

A két KIOP-os projektnél kapott adatok a következők, a kidolgozott 

indikátorrendszernek megfelelő kategóriákkal:  

 

Velencei-tó:  

Indikátor Mennyiség 

Új / továbbfejlesztett tisztítókapacitás  

növekedése (m3/nap szennyvíz) 

5700 m3/nap 

Épített / rekonstrukción átesett csatorna hossza (m): benne gyűjtő és 

főgyűjtő, nyomott és gravitációs 

97 674 m 

Házi bekötések száma (db) 14 757 db 

38.  TÁBLÁZAT: A Velencei-tó KIOP projekt kimenet indikátorai 
Forrás: projekt-kérdőív 

Gyula:  

 

Indikátor Mennyiség 

Épített / rekonstrukción átesett csatorna hossza (m): benne gyűjtő és 

főgyűjtő, nyomott és gravitációs 

69 586 m 

Házi bekötések száma (db) 1 792 db 

Átemelők száma (db) 6 db 

39.  TÁBLÁZAT: A Gyula KIOP projekt kimenet indikátorai 
Forrás: projekt-kérdőív 
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7.3.4.1.2. Eredményindikátorok teljesülése 

 

Teljesültek-e az eredményindikátorok? (A projekt alapdokumentumaiban 

rögzítettekhez képest)  

 

Az eredményindikátorok a megvalósított projektek eredményeképpen bekövetkező 

változások, melyek részben az érintett lakossággal, másrészt a vízminőségi paraméterekkel 

függnek össze. A díjnövekedés is szerepel az eredményindikátorok között, de ezt már 

vizsgáltam (volna) az üzemeltetés hatásánál.  

 

Mivel a projektek nem vagy csak nem régen zárultak, az eredményindikátorok teljesüléséről 

nem adhattak számot a megkérdezettek.  

 

A Budapesten megvalósuló szennyvizes eredményeképpen Budapest szennyvizének kb. 50 

%-át fogja ez a telep megtisztítani. A szennyvíztelepről kimenő szennyvíz paraméterei egy 

nagyságrenddel jobbak lesznek a bemenőnél.   

 

A velencei-tavi projektnél az eredményindikátor a következő: az új, vagy felújított 

víziközművekkel kiszolgált háztartások száma 5 585 db. (ez a szám nem egyezik meg az új 

bekötések számával.) 

 

A Kohéziós Alap projekteket tekintve, rendelkezésre áll az érintett lakosok számára 

vonatkozó adat, mely alapján Magyarország lakosságának több, mint 60 %-a érintett 

valamilyen Kohéziós Alap beruházás által. (6 313 221 fő). A számítási módszer azonban nem 

mindig azonos, hiszen a közvetlenül és közvetetten érintett lakosság nehezen határolható el 

egymástól. (A táblázat a 10.26. mellékletben található.) 

 

7.3.4.1.3. Hatásindikátorok teljesülése 

 

Várhatóan teljesülnek-e a következőkben felsorolt és a projektben rögzített 

hatásindikátorok? Időarányosan teljesültek-e? Fogja-e ezt a Kedvezményezett 

vizsgálni? 
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Vizsgálandó területek: foglalkoztatottság, turizmus, ingatlanok értéknövekedése, környezet 

állapotának javulása. 

 
A projekt-kérdőívekben a válaszadók foglalkoztak a kérdéssel, de kevesen adtak számszerű 

választ. A szennyvizes projektek esetében a vízminőség javulása, a befogadók terhelésének 

csökkenése volt az általános, a hulladékgazdálkodási projektek esetében pedig a 

veszélyeztetett vízbázisok veszélyeztetettségének megszűnése. Gyulánál a turizmus fejlődését 

is említették. 

 

Az indikátorok kimenet – eredmény – hatás szinten szorosan összefüggenek és gyakran 

ugyanazt a területet vizsgálják más szemszögből, erre példa a következő:  

 

Kimenet: Új / továbbfejlesztett tisztítókapacitás növekedése (m3/nap szennyvíz) 

Eredmény: A szennyvíztisztító telepről kimenő szennyvíz paramétereinek minősége (javulás) 

Hatás: Tisztítási hatásfok - a befogadó vízfolyás terhelés-csökkenése (% - pl. KOI-ra, BOI-ra) 

 
Míg a kimenet indikátorok általában közérthetőek és egyértelműek, az eredmény és 

hatásindikátorok definiálása és megkülönböztetése már nagy nehézségekbe ütközik.  

 
7.3.4.2. Költség-haszon elemzés újraszámolása  

 
(amennyiben elvégzik, lehet minősítő szempont, esetemben csak a lehetőséget elemeztem) 
 
Megvizsgáltam, hogy a Kohéziós Alap projektek költség-haszon elemzésének (CBA) 

újraszámolása milyen hozzáadott értékkel bírna a komplex értékelésben. Azt le kell szögezni, 

hogy lehetőség van bármikor a projekt során a CBA újraszámolására, de legcélravezetőbb a 

projekt zárása után, amikor az EU elvárása alapján egyébként is kötelező.  

 

A záró CBA célja számszerűen bebizonyítani azt, hogy az eredeti CBA-ban számítotthoz 

képest nem történt többlet támogatás az EU részéről. Tehát figyelembe véve az aktualizált 

bevételeket és az aktualizált működési költségeket a finanszírozási hiány nem kisebb, mint azt 

a pályázat benyújtásakor anticipálták, mert ha igen, a támogatás egy részét vissza kell fizetni a 

kedvezményezettnek. Fontos figyelembe venni a CBA azon hiányosságát, melyre [SZLÁVIK, 

2005] hívta fel a figyelmet: a CBA általában többet ígér, mint amennyit nyújt. 
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Összehasonlítva az ex-ante és ex-post adatokat, a szakértői vizsgálatok azt mutatták, hogy az 

ex-ante becslések a várható hasznok jelentős túlbecslését mutatják.  

 

Az EU informális tájékoztatása alapján a költség-haszon elemzés újraszámításához két 

szempont vizsgálata szükséges (a példa egy szennyvizes projektet mutat be): 

 

- A pénzügyi elemzésben a működési költségek és a bevételek, a profit és a projekt 

fenntarthatóságának a vizsgálata:  

o Amennyiben módosultak, akkor a legfontosabb mutatókat újra kell számolni, 

melyek az Application Form-ban is megjelennek: az IRR-t, az NPV-t, a teljes 

beruházási költséget, a támogatási rátát és a szennyvíz költségeit a családi 

átlagjövedelemhez viszonyítva. 

- A gazdasági elemzésben: 

o Ha változtak, akkor a költségek és hasznok új vizsgálata, valamint a fő 

mutatók újraszámolása szükséges, hasonlóan a pénzügyi elemzéshez: haszon-

költség arány, IRR, NPV. Összefoglalva, annak vizsgálata, hogy a pénzügyi 

elemzés változása milyen hatással volt a társadalmi-gazdasági költségekre és 

hasznokra. 

 

Erőforrás és költség igény: minimum 1,5 hónap és 1-1,5 millió Ft. [TÓTH, K., 2009] 

 

A fentieknek megfelelően nem végeztem / végeztettem el a Kohéziós Alap projektek költség-

haszon elemzését, mert időzítés és költség szempontból sem fért volna bele az általam 

kialakított módszertanba. A legfontosabb ok – az el nem végzésre - mégis az, hogy az input 

adatokat a beruházások zárásával lehet csak megkapni. Egy utóértékelésnek (ex-post) 

viszont feltétlenül tartalmaznia kell a projekt költség-haszon elemzésének 

felülvizsgálatát. 

 

7.3.4.3. Projektek közvetett hatásai 

 
Voltak, vannak-e a projektnek közvetett, nem szándékolt hatásai?  

 
A támogatási rendszerhez hasonlóan a projektekkel kapcsolatban is feltettem ezt a kérdést, 

mellyel kapcsolatban nem nagyon kaptam értékelhető választ, vagy nem volt adat, vagy a 
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projekt le nem zártságára hivatkozott a válaszadó. Egyedül a Nyugat-Balaton projektnél 

gondolta a projektmenedzser, hogy van a projektnek közvetett hatása: jobb lesz az emberek 

közérzete, a természethez való hozzáállása, bár ez részben közvetlen, szándékolt hatás is. 

 

7.3.4.4. Szektorális összevetés 

 
Azt már láttuk korábban, hogy a 25 Kohéziós Alap támogatással megvalósuló projekt 

kifizetései jelentős részt tesznek ki hazánk környezetvédelmi beruházásaiból. Érdemes azt is 

megvizsgálni, hogy a megvalósult létesítmények önmagukban, illetve összevetve a különböző 

statisztikai adatokkal milyen nagyságrendet képviselnek. A vizsgálat során azzal a 

feltételezéssel élek, hogy a projektek Pénzügyi Megállapodásában / Bizottsági Határozatában 

rögzítettek valósul(t)nak meg. Az indikátorok számát leegyszerűsítettem, illetve összesítettem 

egyes indikátorokat, a könnyebb összevethetőség és áttekinthetőség miatt. 

 

A projektek közül az 1-1 db ivóvízminőség-javítási és kármentesítési projektet nem 

vizsgáltam, a szennyvizes és hulladékos projektek adatai a következők, összevetve a fellelhető 

statisztikai adatokkal: 
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   ISPA-KA HIR (2004) BM-KvVM (2006-ig) Arány
Új lerakó 

kapacitás (m3) 15 037 206 688 002 000  2% 

Átrakók 
kapacitása (t/év) 449 532 280 000 6 db 161% 

Válogatók 
kapacitása (t/év) 355 135 1 851 000  19% 

Komposztálók 
kapacitása (t/év) 280 268  148 920 188% 

Mechanikai 
(-biológiai) 

kezelők 
kapacitása (t/év) 

140 000    

Építési-bontási 
hulladék 

feldolgozó (t/év) 
211 000    

Hulladékudvarok 
száma (db) 106  39 272% 

Hulladékgyűjtő-
szigetek száma 

(db) 
3 502  4 109 85% 

40.  TÁBLÁZAT: A Kohéziós Alap hulladékgazdálkodási projektek tervezett kimenet indikátorainak 
összevetése a hazai statisztikai adatokkal 

Forrás: [KvVM FI] + [HIR, 2009] + [VADÁSZ, 2008] 
 

A HIR-adatoknál a 2004-es adatokkal dolgoztam (2005-ös a legfrissebb), hogy mérhető 

legyen a nettó hatás, hiszen a létesítmények nagy része 2004 után került / kerül átadásra. 

Látható, hogy az átrakó és komposztáló kapacitást a Kohéziós Alap fejlesztések 60-80 %-

kal megnövelik, s a hazai támogatásból megépített hulladékudvarok számát majdnem 

megháromszorozzák. A válogatókapacitás terén már nem ilyen nagy a hatás, a lerakók terén 

pedig alacsonynak tűnik, de figyelembe kell venni, hogy a lerakók nagy része nem felel meg 

az előírásoknak (a KvVM honlapja alapján 2009. július 15-a után mindössze 71 lerakó 

működhet majd. Az is látható, hogy számos létesítményre vonatkozóan nem áll rendelkezésre 

elérhető adat. A Hulladék Nyilvántartó Rendszerből (HNYR) lekérhetők lennének még 

adatok, azonban ez nem nyilvános, és az adatok nem a fenti kategóriáknak megfelelően 

nyilvántartottak. 
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  ISPA/KA MAVÍZ 
(2006) KSH (2004) Arány 

Új tisztító-kapacitás kiépítése 
(m3/nap szennyvíz) 410 776 1 886 526  22% 

Épített csatornahálózat hossza 
(főgyűjtő nélkül - nyomott és 

gravitációs) (m) 
1 164 639  35 446 600 3% 

Rekonstrukción átesett 
csatornahálózat hossza (főgyűjtő 

nélkül) (m) 
30 459    

Épített főgyűjtők hossza (m) 119 658    
Rekonstrukción átesett főgyűjtők 

hossza (m) 95 066    

Új (iszap)komposztáló-kapacitás 
kiépítése (tonna/év) 95 066    

Házi bekötések száma (db) 145 653 2 595 717  6% 

Burkolat-felújítás (m2) 1 857 232    
  540 telep adata   
41.  TÁBLÁZAT: A Kohéziós Alap szennyvizes projektek tervezett kimenet indikátorainak összevetése a 

hazai statisztikai adatokkal 
Forrás: KvVM FI [2009] + [KSH, 2009] + [MAVÍZ, 2009] 

 

A szennyvízkezelés terén még kevesebb a rendelkezésre álló összehasonlító statisztika. Az új 

tisztító kapacitás a 2006-os kapacitás 22 %-át teszi ki, de ebből a budapesti központi telep 

adja a legnagyobb részt, 350 000 m3/nap kapacitással. A Kohéziós Alap projektek kivitelezése 

során megépülő csatornahossz (6 %) és a házi bekötések száma (6 %) a meglévő hálózathoz / 

bekötésekhez képest nem tűnik soknak, de ha megnézzük a növekedés ütemét, árnyaltabbá 

válik a kép:  
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A szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya
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38.  ÁBRA: A szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 1990-2007 között Magyarországon 

Forrás: [KSH, 2009] + [MAVÍZ, 2009] 

 

Az egyszerűség kedvéért nézzük a növekedés ütemét 6 évre (2002-2007), ez 14 % volt, 

körülbelül ennyi egy Kohéziós Alap projekt átfutási ideje is, így az új bekötések kb. 43 %-át 

ezek a beruházások adják.   

 

7.4.  Az értékelés összefoglalása 

 
Az értékelési módszertan kidolgozása során a teljes projekt életciklust igyekeztem lefedni, 

azonban hangsúlyozni szeretném, hogy a projektek vagy a támogatási rendszerek 

értékelésekor nem kötelező valamennyi részt használni. Ennek praktikus okai is vannak, 

hiszen a projektek különböző fázisban lehetnek, illetve maga a vizsgálat is irányulhat 

célirányosan egy-egy kijelölt területre. 

 

Az értékelés során – főleg a hatások tekintetében – nagy nehézséget jelentett a rendelkezésre 

álló adatok szűkössége. A javaslatok fejezetben erre vonatkozóan meg fogom tenni a 

javaslataimat. 
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7.4.1. A módszertan összefoglalása 

 

A komplex időközi támogatás-értékelés módszertani összefoglaló táblái tartalmazzák a 

vizsgált területeket, a forrásokat és az értékelési módokat, ezáltal lehetőséget nyújtanak az 

értékelési módszertan könnyű áttekinthetőségére és az értékelés gyors elvégzésére. A 

táblázatban a vizsgált területek a projekt-életciklus szerint vannak csoportosítva. A 

felhasználható kérdések az egyes fejezeteknél fellelhetők, az összegző táblázatban csak utalok 

a vizsgálandó témákra. Az összefoglaló táblák a 10.27 mellékletben találhatók.    

 
7.4.2. Értékelés eredménye 

 

Kiválasztott projektek eredményeit nem mutatom be összegezve, az megtalálható az egyes 

alfejezetekben, a cél az értékelési módszertan kialakítása és használhatóságának vizsgálata 

volt. Az adott projektekkel kapcsolatban az értékelés eredményeképpen javasolható, 

hogy a nem megfelelő, illetve közepesnél rosszabb eredményt elért szempontokat illetően 

a projektgazdák, illetve a kedvezményezettek tegyék meg a szükséges lépéseket. Az 

értékelési módszertan eredményének tekinthető, hogy rávilágított a projektek gyengeségeire 

(és erősségeire is). 

 
A Kohéziós Alap támogatási rendszer értékelése során az alábbi területek kaptak NEM 

MEGFELELŐ vagy KÖZEPES minősítést:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.  TÁBLÁZAT: A Kohéziós Alap támogatási rendszer értékelésének eredménye 
Forrás: saját gyűjtés 

 

 Projektek 
kiválasztása  Projektek végrehajtása 

 
Projektek 

üzemeltetése 
és 

fenntartása 
Megfelelőség  KÖZEPES KÖZEPES 

    
Hatékonyság KÖZEPES KÖZEPES / NEM MEGFELELŐ  
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A Kohéziós Alap projektek kiválasztása elsősorban a projekt-módosítások brüsszeli 

elfogadásának lassúsága miatt kapott közepes minősítést. Ezen tovább javított módosítási 

kérelmekkel, az egyeztetés javításával és kapacitásbővítéssel lehet javítani. 

 

A projektek végrehajtásának megfelelősége közepes minősítésű, itt javítani kellene a 

közbeszerzési eljárások szabályosságát és fel kellene gyorsítani a támogatási rendszerrel 

kapcsolatos ellenőrzési megállapítások beépítését a folyamatokba. 

 

A projektek üzemeltetése és fenntartása is közepes minősítést kapott, a rendelkezésre álló 

tapasztalatok alapján biztosítani kell valamennyi projekt szabályos üzemeltetési 

rendszerének kialakítását. 

 

A legkritikusabb a projektvégrehajtás hatékonysága, melyen belül az intézményrendszer 

közepes minősítést kapott, azonban a Delegáció működése és a támogatás-felhasználás 

hatékonysága nem megfelelő. Míg előbbi probléma legfeljebb a csatlakozás előtt álló 

országok számára lehet tanulságos, a támogatások felhasználására kiemelt figyelmet kell 

fordítani. Részletesen elemezni kell a hátráltató tényezőket, és konkrét intézkedéseket 

kell hozni a közbeszerzések és kifizetések felgyorsítására, javítani kell a tervezés 

minőségét.   

 

7.4.3. Módosítási javaslatok az értékelési módszertannal kapcsolatban 

 
Az értékelés készítése során a tapasztalatok azt mutatták, hogy néhány helyen szükség lehet a 

módszertan finomítására. Ezen kívül teszek néhány javaslatot a módszertan gyakorlati 

alkalmazását illetően is: 

 

a. További kérdések definiálása, újabb eszközök bevonása: A módszertanban 

használt kérdések száma tetszőlegesen módosítható (bővíthető / egyszerűsíthető), 

ahogy jeleztem, nem kötelező valamennyit használni, illetve adódhatnak olyan 

területek is a szempontokon belül, melyek nem szerepelnek még a módszertanban. A 

felhasznált eszközök is szabadon kombinálhatók, illetve növelhetők-csökkenthetők, az 

értékelést végző lehetőségeitől függően.  
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b. Projekt-előkészítés megfelelősége: érdemes lenne további szempontokat keresni, 

mert valószínűsíthetően az előkészítés megfelelőségét nem csak a lakosság, illetve a 

civil szervezetek bevonásának minősége határozza meg. 

c. Projekt-végrehajtás megfelelősége: javasolható az értékelési módszertan átalakítása 

négyfokozatúvá, ezáltal az értékelés finomítása válhatna lehetővé. 

d. Projekt-vizsgálatnál részszempontjainak összegzése: célszerű lenne kidolgozni a 

több-szempontú kritériumok összegzésének módszertanát, mert a jelenlegi 

módszertanban ez szubjektív módon történt.  

e. A kérdőíves felmérés során érdemes kizárólag a vizsgált területre fókuszálni – 

ahogy jeleztem, az én felmérésem a környezetvédelmi EU-támogatásokra kérdezett rá, 

bár a kérdések orientáltak az infrastrukturális beruházások felé. 

f. A projekt-kérdőív kitöltetése esetén többszöri utólagos egyeztetés volt szükséges: 

ajánlott a közös kitöltés, illetve a kérdések egyértelműsítése (vagy részletesebb 

kifejtése), különben a válaszadó a részletesebb utánajárást igénylő kérdéseket nem 

tölti ki.  Főleg igaz ez akkor, ha nem ő viszi a projektet a kezdetektől. A projekt-

kérdőív mátrix besorolását a feldolgozás során pontosítottam. 

g. A módszertan továbbfejlesztése során érdemes megvizsgálni és kidolgozni a q2 és 

q3 kritériumok minősítővé fejlesztését. Ilyen terület például az optimális (és hatékony) 

projekt-előkészítési idő meghatározása. 

h. A közbeszerzések (összefüggések) és a kifizetési idők alaposabb elemzése is 

további kutatások témája lehet. 

i. A makrogazdasági hatásindikátorok eszköztárának bővítése is egy javasolt 

továbbfejlesztési terület lehet, különös tekintettel a tovagyűrűző hatásokra.   
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8. ÖSSZEGZÉS  

 

Az összegzésem négy részből áll, az elsőben az értekezésem elején megfogalmazott 

hipotézisek igazolását mutatom be, majd a Kohéziós Alappal (és részben általánosságban a 

támogatási rendszerrel) kapcsolatos javaslataimat fogalmazom meg. Ezután bemutatom 

azokat a területeket, melyek az értekezésem kapcsán további kutatások témái lehetnek, végül 

néhány személyes záró gondolattal fejezem be a doktori disszertációmat. 

 

8.1. Hipotézisek igazolása – Tézisek  

 

1. tézis:  

Az európai uniós környezetvédelmi támogatások 2000 óta növekvő jelentőséget 

mutatnak, a hazai támogatási lehetőségek csökkenésével párhuzamosan.  

 

Az európai uniós környezetvédelmi támogatások 1990-2000-ig kizárólag a PHARE-

támogatásra korlátozódtak, de 2000-től megjelentek az előcsatlakozási alapok, melyek közül 

az ISPA jelentette a környezetvédelem számára a legjelentősebb forrásokat. 2004-től, a 

csatlakozás óta a strukturális alapok és Kohéziós Alap források a korábbi időszaknál is 

jelentősebb összeget biztosítottak környezetvédelmi célokra. 

 

A hazai támogatások célelőirányzattá alakítása (1999) még csak a források elkülönült 

kezelését eredményezte, de az európai uniós források megjelenésével a kormányzati 

támogatási lehetőségek folyamatosan csökkentek, és ezt a gazdasági helyzet csak fokozta. A 

mindenkori kormányzat a költségvetési forrásokat egyre inkább az EU-s támogatások 

hazai társfinanszírozására fordította, ez ellentmond az Európai Unió regionális 

politikájának egyik alapelvével, az addicionalitással.  Csak a választási évek jelentettek 

némi pozitív elmozdulást, de 2007 óta gyakorlatilag alig van környezetvédelmi forrás nem 

EU-támogatásból. 

 

A hipotézisemet a támogatások elemzése és a hazai források csökkenését bemutatott grafikon 

igazolja, melynek alapján a hazai támogatások összértéke éves szinten 2000-hez képest a 
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negyedére csökkent 2006-ra, eközben az európai uniós támogatás éves mértéke már 2004-re 

több mint háromszorosára nőtt. 

 

2. tézis:  

A magyarországi környezetvédelmi forrásokat kezelő támogatási rendszer korlátozottan 

alkalmas az európai uniós források hatékony felhasználására.   

 

A komplex időközi támogatás-értékelés segítségével a projektciklus valamennyi részét 

részletesen megvizsgáltam. A hatékonyság vizsgálata a módszertan kiemelt, hangsúlyos része. 

A kérdőíves felmérés és a mélyinterjúk azt mutatták, hogy a kedvezményezettek 

felkészültsége még nem megfelelő ilyen volumenű támogatás megfelelő és hatékony 

kezelésére. Ezt maguk a támogatást kapók is megerősítették, hiszen 85 %-uk úgy nyilatkozott, 

hogy kellene még fejlődnie a projektek menedzselése terén. A megfelelő előkészítés hiánya, a 

rossz tervezés és nem kielégítő szakmai tudás jelentős idő- és költségtúllépéseket okozott a 

projekteknél.  

 

Míg a szabályosság és a hozzáértés terén tapasztalható némi javulás, a pontosság és a 

hatékonyság a támogatások több éves felhasználása után is kevésbé jellemző a 

kedvezményezettekre. A támogatást nyújtó szervezeteknél pedig a felhalmozódott tapasztalat 

és tudás hatékony átadását jelentősen rontja a nagymértékű fluktuáció.  

 

Az elvégzett értékelés annyiban módosította a hipotézisem állítását, hogy az eredmények 

alapján a támogatási rendszer csak korlátozottan alkalmas a források hatékony 

felhasználására.    

 

3. tézis:  

A Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek megvalósulásának késedelmét elsősorban 

a rendszer hatékonysági problémái okozzák.  

 

A Kohéziós Alap projektek megvalósítása – a legtöbb esetben – jelentős késésben van. Ennek 

elemzése, az okok feltárása igen hasznos lehet a további késedelmek elkerülésében, illetve a 

2007-2013-as időszak projektjeinek határidőre történő megvalósításában. 
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Az értékelés során a rendszer több elemét is megvizsgáltam és az alábbi területek - a 

„3K” - voltak a legkritikusabbak: 1. közbeszerzések, 2. kivitelezés 3. kifizetések.  

 

A közbeszerzések 2004-ig a Delegációval való együttműködés problémái és a 

szabályrendszer viszonylag gyakori változásai miatt voltak lassúak. Ezt követte a PRAG-ról 

Kbt-re váltás (mely önmagában 1-1,5 éves csúszást jelentett), azóta pedig a 

kedvezményezettek oldalán felmerülő problémák és az elhúzódó egyeztetések lassítják a 

meghirdetéseket. A kivitelezések elhúzódását elsősorban a rossz előkészítés és tervezés 

okozza, az előre nem látható fizikai körülmények vagy lakossági ellenállás kevésbé lassítja a 

munkálatokat. A kifizetések nem tervszerű teljesülését az önerő-problémák és elszámolási 

viták okozzák, valamint értelemszerűen a közbeszerzések elhúzódása, illetve 2004-ben az 

EMIR-rendszer bevezetése.  

 

A hatékonysági problémák részletes bemutatása az értékelési fejezetben megtörtént, 

ezek áttekintése alapján elmondható, hogy a támogatási rendszer hatékonysági problémái 

a projektek megvalósulásának késedelméhez vezetnek, azáltal igazolódott a hipotézisem.  

 

4. tézis:  

A Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek számára az elkövetkező években a 

megvalósuló létesítmények üzemeltetése, a projektek fenntarthatósága jelenti a 

legnagyobb kihívást.  

 

A Kohéziós Alap projekteknek a jelenlegi szabályozás szerint legkésőbb 2010. december 31-

ig be kell fejeződniük, így a projektek megvalósításáról áttevődik a hangsúly a projektek 

üzemeltetésére.  

 

A támogatási rendszer minősítése az üzemeltetés / projekt-fenntarthatóság szempontjából 

közepesnek adódott, sőt a projektek között nem megfelelő is volt. Ez is arra utal, hogy a 

kedvezményezettek nem készültek fel a fenntartási időszakra, ráadásul szembe kell nézniük 

több esetben a rossz tervezési adatok okozta üzemeltetési problémákkal.  

 

A helyzetet súlyosbítja, hogy az önkormányzatok ármegállapító szerepüknél fogva a 

szennyvíz- és hulladékkezelés díjának meghatározásában döntenek, amely kérdésben nem 
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csak szakmai szempontok vezérli őket. A nem megfelelő díjak meghatározása azonban a 

hosszú távú fenntartható üzemeltetést veszélyeztetheti. 

 

Azt gondolom, hogy az értékelés eredménye és a tapasztalatok igazolják a hipotézisben 

megfogalmazott feltételezést. 

 

5. tézis:  

A Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek hatása – bizonyos területeken – 

makrogazdasági szinten is mérhető.  

 

Bár a Kohéziós Alap projekteknek még csak egy része zárult le, így a hatások elemzése 

részben csak feltételezés, az értékelés alapján megállapítható – a hipotézissel ellentétben – 

hogy számos olyan terület van, ahol a hatás makrogazdasági szinten is mérhető.  

 

A projektek kifizetései a környezetvédelmi beruházások éves kiadásaival összevetve 2003 óta 

növekvő részesedést mutatnak, a hulladékgazdálkodás területén 2006-ban meghaladták a 70 

%-ot. 2007-ben a szennyvizes és hulladékos beruházások 60 %-a a Kohéziós Alap 

projektekhez kapcsolódott. Ez természetesen szoros összefüggésben van az 1. tézissel, hiszen 

az egyéb kormányzati kiadások jelentősen visszaestek. 

 

A projektek kimenet indikátorait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Kohéziós Alap projektek 

az átrakó és komposztáló kapacitást jelentősen megnövelik, s a hazai támogatásból 

megépített hulladékudvarok számát majdnem megháromszorozzák. A szennyvíztisztítás és 

csatornázás területén pedig a bekötésszám növekmény jelentős részét a Kohéziós Alap 

projektek adják.  

 

Megállapítható tehát, hogy a kutatás eredményei cáfolták a hipotézisem, és ennek alapján új 

kutatási eredményt fogalmazok meg: a Kohéziós Alap környezetvédelmi támogatások - 

bizonyos területeken - makrogazdasági szinten is mérhető hatás fejtenek ki / fognak 

kifejteni. 
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6. tézis:  

Az európai uniós környezetvédelmi támogatások hatással voltak a projekt szemléletű 

gondolkodásmód és a környezetvédelmi közösségi normák elterjesztésére.  

 

A komplex időközi támogatás-értékelés során kiemelt figyelmet fordítottam a közvetett 

hatások vizsgálatára, melyek már a projektek megvalósítása során is jelentkeznek. A 

kérdőívek és az interjúk is megerősítették, hogy két olyan terület van, ahol a projektek 

közvetett hatásaként jelentős változások történtek.  

 

A projektszemléletű gondolkodásmód kialakulása törvényszerű volt, hiszen ez volt az 

elvárás a támogatást adók részéről, és szerencsére ebben nagy volt a fogadókészség a 

kedvezményezettek oldalán is. A projektek eredményeképpen számos önkormányzat és 

tanácsadó cég jutott olyan ismeretekhez, melyek segítségével hatékonyan tud menedzselni 

egy akár több millió eurós beruházást is. 

 

Bebizonyosodott, hogy nem csak a közösségi joganyag átvétele fontos, hanem a projektek 

maguk is generáltak olyan változásokat, amellyel hozzájárultak a környezetvédelmi 

közösségi normák elterjedéséhez. Ilyen terület volt a hulladékkezelés terén a közbeszerzés 

előírása az üzemeltető kiválasztására vagy a hulladékgazdálkodási stratégia kialakításának 

szükségszerűsége.   

 

7. tézis:  

A környezetvédelmi infrastrukturális projektek értékelésére kidolgozható olyan 

módszertan, melynek segítségével ezek a projektek és az azokat kezelő támogatási 

rendszer értékelhető.  

 

Talán a legfontosabb tézis, hiszen a doktori értekezésem, a kutatásom fő célkitűzése volt egy 

olyan értékelési módszertan kidolgozása volt, mely alkalmazható módszertant nyújt 

környezetvédelmi infrastrukturális projektek értékelésére. 

 

A komplex időközi projekt-értékelés a projekt-életciklus teljes spektrumát lefedi, 

módszertani eszközei sokrétűek, és lehetőséget adnak arra, hogy az értékelő maga válassza ki 

a lehetőségeihez mérten legmegfelelőbbet. Az értékelés során számos szempontot 
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minősítettem is, de azok a területek is hasznos információkkal szolgáltak, melyek esetében 

„csak” az adatok bemutatását végeztem el. 

 

Az értékelési módszertan segítségével el tudtam végezni a kiválasztott projektek (KIOP 

és Kohéziós Alap) és a Kohéziós Alap támogatási rendszer értékelését, értékelhető és 

visszacsatolásra is alkalmas információkhoz jutottam, így meglátásom szerint a 

hipotézisem igazolódott. 

 

A komplex időközi támogatás-értékelés egy olyan módszer, amely alkalmas a 2000-2006 

között elfogadott ISPA és Kohéziós Alap projektek és a projekteket kezelő támogatási 

rendszer értékelésére, illetve bármely környezetvédelmi infrastrukturális projekt-alapú 

támogatási rendszer kibővített időközi értékelésére. 
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8.2. Következtetések, javaslatok megfogalmazása a támogatási rendszerre 

vonatkozóan  

 

A dolgozat fő célja az értékelési módszertan kialakítása volt bizonyos, statisztikai 

mennyiségnek nem nevezhető adatokon történő verifikációjával együtt. A kutatás során 

azonban már a megvizsgált kevés számú adat is lehetőséget biztosított arra, hogy a Kohéziós 

Alap támogatási rendszerrel kapcsolatos fejlesztési javaslataimat is megfogalmazzam. Az 

értékelés során felmerült javaslatok közül csak a legfontosabbakat emelem ki, de az egyes 

szempontoknál további, hasznos és alkalmazható ötletek is összegyűjtésre és leírásra 

kerültek. 

 

Az értékelés során számos olyan terület és problémacsoport fogalmazódott meg, melyekkel 

foglalkozni kell, és lehetőség szerint javítani a rendszert. Az egyik ilyen terület a 

körülmények változatlansága, amely alatt értem a jogszabályok és a pályázati feltételeket is. 

A döntéshozóknak és a jogszabályalkotóknak mindig figyelemmel kellene lenni a 

támogatásokra, hiszen a rendszer nagyon érzékeny a változásokra, melyek láncreakcióként 

haladnak végig a rendszeren.  

 

A másik lényeges elem az érdekeltségi viszonyok javítása, melynek segítségével nagyot 

javulhat a hatékony projekt-lebonyolítás. Teljesen egyetértek [RUPP, 2008]-pal, aki szerint a 

Kohéziós Alap projektek egyik problémája, hogy nagyon távoli a cél és senkinek sem érdeke 

a határidőre történő befejezés, ami jelentős erőforrásokat köt le. Az érdekeltség a 

forrásoldalon is megjelenik, amennyiben nincs önerő, vagy nagyon kicsi, a pályázó 

hozzáállása a tapasztalatok alapján jelentősen romlik. 

 

Nagyon fontos lenne a tapasztalatok megosztása a kedvezményezettek között és a 

különböző támogatásokat kezelő szervezetek között, valamint a múltban hazai pályázatokkal 

foglalkozók bevonása az EU-s támogatási rendszerbe.  

 

A kifizetések és a kivitelezések hatékonyságának javításával kapcsolatban megoldásként 

leggyakrabban az egyszerűsítés hangzott el, amelyet valóban érdemes a lehető legszélesebb 

körben megvalósítani (pl. elektronikus ügyintézés), de a decentralizációt és a felelősség 

áthelyezését a kedvezményezettre a tapasztalatok nem támogatják.  
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8.3. További kutatási területek 

 

Annak ellenére, hogy a doktori értekezésem viszonylag nagy terjedelmű, számos terület 

maradt, melyet érdemes lenne tovább vizsgálni, kutatni. Ezek közül néhányat kiemelnék a 

következőkben: 

 

a. Kell-e támogatást nyújtani környezetvédelmi fejlesztésekre? A kérdéssel részben 

foglalkoztam, hiszen a kérdőívben és az interjúk során is feltettem a kérdést, hogy 

miért ezeket a területeket támogatja az EU. Ennél azonban tovább lehetne menni, és a 

támogatás létét megkérdőjelezni? Vajon a piac, magánbefektetők megvalósították 

volna-e ezeket a beruházásokat, és ha igen, ugyanígy-e? Jó példa erre a kérdésre a 

hulladékgazdálkodás, ahol pl. Szlovákia nem használt fel európai uniós forrást erre a 

célra. A környezet-gazdaságtan és a támogatások kapcsolatának elemzésekor már 

érintettem ezt a területet, melynek mélyebb elemzése hasznos lehetne. 

b. Módszertan további egyszerűsítése: A kidolgozott módszertan nagyon szerteágazó 

és részletes, a könnyebb használhatóság szempontjából érdemes lenne megvizsgálni a 

lehetséges egyszerűsítési lehetőségeket.  

c. Az értékelés alkalmazhatósága külföldi projekteken: A kérdőív elkészült, de a 

teljes módszertan alkalmazásához nemzetközi környezetben még szükség van 

kutatómunkára, ráadásul a vizsgált területek is eltérhetnek országonként (pl. vannak, 

ahol sosem hallottak önerő problémáról).   

d. Költséghatékonyság: Az értékelési módszertan egyik fontos része lehet, amennyiben 

rendelkezésre állnak a támogatási rendszert jellemző költség-hatékonysági 

mutatószámok, mert ezáltal az értékelésemben csak bemutatott adatok minősítése is 

lehetővé válik.  

e. Hatások elemzése (pl. foglalkoztatottság, turizmus): Bár az időközi értékelésnek 

nem a leghangsúlyosabb része, mindenképpen célszerű lenne a környezetvédelmi 

támogatások hatáselemzésének módszertanát jobban kidolgozni, mert ez az 

utóértékelés során (mely kötelező) viszont nagyon fontos lesz.  

f. Jóléti mutatók (pl. NEW, ISEW) alkalmazása: a GDP mellett / helyett ezeknek a 

mutatóknak a vizsgálata más aspektusba helyezheti a környezetvédelmi 

infrastrukturális beruházások hatásainak elemzését. 
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g. Statisztikai adatgyűjtés: Feltétlenül szükségesnek látom a környezetvédelmi 

statisztikai adatokat gyűjtőkkel és kezelőkkel egyeztetni, mert a rendelkezésre álló 

adatok egymással és a támogatások monitoring rendszerével sincsenek összhangban, 

jelentősen nehezítve a hatások mérését.  

h. Nem infrastrukturális beruházások értékelése: Mivel számos környezetvédelmi 

támogatás nem létesítmények létrehozására irányul, ezért hasznos lehet a nem 

infrastrukturális beruházások értékelési módszertanának kidolgozása. 

i. Környezeti hozzáadott érték: Érdemes lenne megvizsgálni  

j. Állapot és fejlesztés összekapcsolása: Az interjúk során [NEMES, 2008] vetette fel, 

hogy környezet állapotának és a fejlesztések összekapcsolása nagyon érdekes lenne. 

Ezt két szempontból is támogatható ötletnek tartom: a környezet állapota határozza 

meg a fejlesztési irányokat (erre nagyjából most is törekszenek a stratégiákat 

tervezők), másrészt mérjük, hogy a fejlesztések eredményeképpen megtörténtek-e a 

remélt pozitív környezeti állapotváltozások. 

 

 

8.4. Összegzés 

 

A doktori értekezésem megírása egy olyan folyamatnak a vége, melynek során egybeesett a 

kutatás és a munka a Kohéziós Alap projektekkel és a környezetvédelmi támogatási 

rendszerrel kapcsolatban. Mindig is tudtam, hogy a támogatások felhasználásán, a 

pénzköltésen túl jelentősége van a szabályszerűségnek, a hatékonyságnak és annak, hogy a 

kívánt hatást érjük el.  

 

Törekedtem arra az értekezés megírása során, hogy környezetvédelmi támogatások értékelése 

kapcsán tudományos és újszerű eredményeket érjek el, de fél szemmel figyeltem az európai 

uniós támogatással foglalkozókra is. Számukra remélem, hogy a munkám nyújt olyan hasznos 

és érdekes információkat, melynek hatására továbbra is ezen a területen maradnak és segítik 

az európai uniós támogatások hatékony és szabályszerű felhasználását. 
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9. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

A doktori értekezésem írásakor nagyon sokan támogatták, segítették munkámat, közülük 

megpróbálok – a teljesség igénye nélkül – néhány személyt kiemelni. 

 

A legnagyobb köszönettel családomnak és elsősorban feleségemnek tartozom, akik 

türelemmel viseltettek a kutatás és az értekezés írása alatt, amely különösen annak tükrében 

nagy dolog, hogy az elmúlt 3,5 évben megszületett Laura és Gréta lányom.  

 

Köszönettel tartozom a BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék oktatóinak, külön 

köszönöm témavezetőm - Dr. Valkó László - segítségét és javaslatait. Hasznos 

információkkal és tanácsokkal segítette munkámat Dr. Torma András, aki szintén a 

Tanszéken folytatta PhD-tanulmányait.  

 

A Fejlesztési Igazgatóság munkatársai közül nagyon sok kollégát ki tudnék emelni, közülük 

Tóthné Pálfi Katalin, Tóth Rozália, Hamza Krisztina, Hannich Krisztina, Boros Norbert és 

Diósi András segítségét szeretném külön is megköszönni.  

 

Valamennyi interjúalanynak és kérdőívet kitöltőnek is szeretném megköszönni, hogy szántak 

arra időt, hogy megosszák velem gondolataikat az EU-támogatásokkal kapcsolatban. 

 

 

Doktori értekezésemet Tibiássy Béla és Dr. Donáth Béla emlékének ajánlom, akik 
segítették megtenni kezdeti lépéseimet a Fejlesztési Igazgatóságon.  
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10. MELLÉKLETEK 
 

10.1. MELLÉKLET 

 

Interjúalany neve Beosztása az interjú 

időpontjában 

Munkahelye az interjú 

időpontjában 

Ambrovics Andrea KA és KEOP IH vezető 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

(NFÜ) 

Dr. Becker László Főmérnök 
Budapest Főváros Polgármesteri 

Hivatal 

Filep Nándor Csoportvezető 
Pénzügyminisztérium – Kifizető 

Hatóság 

Dr. Heil Péter Kabinetfőnök 
Önkormányzati és 

Területfejlesztési Minisztérium 

Kiss Pál Igazgató 

Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium Fejlesztési 

Igazgatóság (KvVM FI) 

Kullmann Ádám  NFÜ 

Nagy György Igazgató Köztisztasági Egyesülés 

Nagyné Dr. Szászka Éva Osztályvezető KvVM FI 

Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető KvVM 

Dr. Papp Mária Főtitkár Magyar Víziközmű Szövetség 

Dr. Pásztor Zsolt Ügyvezető Eufund Consultants Kft. 

Rupp Tamás Főosztályvezető KvVM FI 

Szabó Szilvia Főosztályvezető NFÜ 

Tóthné Pálfi Katalin Osztályvezető KvVM FI 

Dr. Velikovszky László EKKE vezető EKKE - NFÜ 
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10.2. MELLÉKLET 

 
 

Résztvevő neve Beosztása a fókuszcsoportos interjú 

időpontjában 

Dukát Zsófia Projektmenedzser 

Kajuk Boglárka Osztályvezető 

Libárt Judit Tanácsadó projektmenedzser 

Szabó Ildikó Osztályvezető  

Vajda Tibor Projektmenedzser 

Dr. Erdei Csaba Tanácsadó projektmenedzser 

Dr. Horváthné Nagy Orsolya Osztályvezető 

Horváth Zsófia Osztályvezető 

Neuvirthné Bilics Anikó Osztályvezető 
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10.3. MELLÉKLET 

 
(1) Az ír küldöttség hangsúlyozta, hogy az ír Kormány súlyos, regionális és strukturális jellegű gazdasági és 
társadalmi egyenlőtlenségekkel küzd. Ez a küldöttség kijelentette, hogy a Közösség céljaival, különösen pedig a 
gazdasági és monetáris unió megvalósításával összhangban lévő harmonizációs szint elérése érdekében, ezeket 
az egyenlőtlenségeket orvosolni kell. Az ír küldöttség azt kérte a Közösségtől, vállalja, hogy a rendelkezésére 
álló eszközeit felhasználja az ír kormánynak az ilyen egyenlőtlenségek felszámolására irányuló programjai 
támogatására, és hogy egy átfogó közösségi regionális politika későbbi kialakítása során teljes mértékben 
figyelembe veszi Írország e téren meglévő sajátos problémáit. 
(2) Az ír küldöttség dokumentumokat nyújtott át a Közösség küldöttségének, amelyek az ír regionális programok 
általános irányát és eszközeit mutatják be. Az ír küldöttség ugyancsak ismertette, miként valósul meg a kivitelre 
termelő ír iparágazatok támogatása adókedvezmények útján. E tekintetben szintén intézkedésekre van szükség, 
amelyek célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása az iparfejlesztés révén. 
II. 
(1) A Közösség küldöttsége ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy – amint az a Római Szerződés 
preambulumából következik – a Közösség alapvető célja, hogy a különböző régiók között meglévő különbségek 
és a kedvezőtlen helyzetű régiók elmaradottságának csökkentése révén folyamatosan javítsa a tagállamok 
népeinek élet- és munkakörülményeit, valamint biztosítsa ezen államok gazdaságának harmonikus fejlődését. 

Forrás: [SZERZŐDÉS, 2004] 
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10.4. MELLÉKLET 

 

 
Forrás: [IVÁN, 2006] 
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10.5. MELLÉKLET 

 

Célkitűzés  Mutató  Alapállapot  
(1999/2000) 

 Célállapot  
(2008, az eltérő  
évszám külön  

jelölve) 
 Víz 
 3. A felszíni vizek 
minőségének 
javítása 

 felszíni minőségi kategóriák (I-IV)  kissé szennyezett, 
tűrhető minőség 

 a vízminőség nem 
romolhat; a 
vízminőség javítása 
ott, ahol ez 
gazdaságosan 
megvalósítható 

 4. A felszín alatti 
vizek mennyiségi és 
minőségi védelme 

 az 50 mg/l nitrát koncentrációt 
meghaladó mértékben szennyezett 
vízműkutak aránya 

 3,6%  2% alatt 

   felszín alatti víznyomásszint-csökkenés 
a sokévi átlagos helyzethez képest 

 Duna-Tisza közi 
homokhátság: 3-4 
m, Kisalföld, 
Szigetköz: 1-2 m, 
Debrecen: 2-3 m 

 Az ország 90%-án 
szűnjön meg a 
víztermelés miatti 
nyomásszint-
csökkenés, 10%-án 
kezdődjön meg a 
nyomásszint-
emelkedés 

 5. A vizek kártétele 
elleni védelem 

 árvízvédelmi fővédvonal előírt 
kiépítettsége 

 62%  75-80% 

 Talaj 
 6. Talajvédelem  a környezetvédelmi előírásokat ki nem 

elégítő, üzemelő hulladéklerakók aránya 
 85%  az előírásoknak 

meg nem felelő 
lerakók bezárása, 
felszámolása, 
utógondozása 

 Táj és természet 
 11. Natura 2000 
hálózat hazai 
részeinek kijelölése 
és megfelelő 
ökológiai 
állapotának 
biztosítása 

 a Natura 2000 területek (Különleges 
Madárvédelmi Területek és Különleges 
Természetmegőrzési Területek) aránya 
az ország területéhez viszonyítva 

 0%  15% 

 Egészségmegőrzés, életmód 
 16. Az élelmiszer-
biztonság növelése 

 szelektív kommunális hulladékgyűjtés 
aránya az összes begyűjtött hulladék 
tömegéhez viszonyítva 

 3%  35-40% 

 17. A 
környezetbarát 
életviteli és 
fogyasztási 
szokások 
elterjesztése 

 a hulladékhasznosítás aránya az összes 
begyűjtött hulladék tömegéhez 
viszonyítva 

 30%  50% 

 18. Települési 
környezetminőség 
javítása 

 a nappali 75 dB(A) feletti zajterheléssel 
érintettek száma  
a 65 dB(A) feletti zajterheléssel 
érintettek száma 

 20 000 fő  
   

1,7 millió fő 

 ne legyen érintett 
(0 fő)  

1,4 millió fő 
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   az ivóvíz minőségi határértékeinek nem 
megfelelő vízzel ellátott lakosok aránya 

 27,4%  0% (2009) 

   a megfelelő mértékben tisztított 
települési  
szennyvíz aránya  
- érzékeny területen (a csatornázott  
településeken keletkező összes  
szennyvíz 4,1%-a)  
- normál területen (a csatornázott  
településeken keletkező összes  
szennyvíz 95,9%-a) 

    
   

68%  
   
   

46% 

    
   

100%  
   
   

83% (2015) 

   a csatornahálózattal nem rendelkező 
településeken, településrészeken 
keletkező szennyvíz ártalommentes 
elhelyezése 

 12%  100% (2015) 

Forrás: [NKP-II., 2003] 
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10.6. MELLÉKLET 

 

 
 

Forrás: [KISS-GUBA, 2008] 
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10.7. MELLÉKLET  

Támogatott területek 

periódusonként  

1993-1995. 

(támogatás 

mértéke) 

1996. 

(támogatás 

mértéke) 

1997-1998. 

(támogatás 

mértéke) 

1999-2001. 

(támogatás 

mértéke) 

2002-2004. 

(támogatás 

mértéke) 

2005-2007. 

(támogatás 

mértéke) 

Közkifolyós 

ivóvízellátás bel- és 

külterületen  

X (90 %) Ø Ø Ø Ø 
Ø 

 

Ivóvízbázis-fejlesztés X (40 %) X (40 %) Ø Ø Ø Ø 

Ivóvízhálózat-építés X (30-40 

%) 
Ø Ø Ø Ø Ø 

Ivóvíz-kezelési 

eljárás 
X (50 %) Ø Ø Ø Ø Ø 

Szennyvíztisztítás 

Állandó 

lakosság 

számára – 

ez végig 

igaz, és 

pontosodik 

Prioritási 

lista alapján 

Prioritási 

lista alapján 

(uaz., mint 

1996-ban) 

Prioritás: 1. 

műszakilag 

szétszakadt 

ber. 2. 

ivóvízbázis-

védelem 

Prioritás: 1. 

műszakilag 

szétszakadt 

ber. 2. 

ivóvízbázis-

védelem 

Legalább 

30-50 

bekötés/km! 

Prioritás: 1. 

műszakilag 

szétszakadt ber. 2. 

Nemzeti 

Szennyvízelvezetési 

és –tisztítási 

Program prioritásai 

Legalább 30-50 

bekötés/km! 

Szennyvízközmű 

beruházás (telep + 

hál.) 

Ø Ø Ø Ø X X 

Szennyvíztisztító telep 

építése 
X (50 %) X (40 %) X (40 %) X (50 %) X (50 %) X (75 %) 

Települési folyékony 

hulladék (tengelyen 

szállított szennyvíz) 

tisztítótelepe 

X (50 %) X (40 %) X (40 %) X (50 %) X (50 %) X (75 %) 

Szennyvízcsatorna-

hálózat X (30-50 

%) 
X (30 %) X (30 %) 

X (40-60 

%) 

X (40-60 %) 

Felt.: 1 éven 

belül 60 

%/km ráköt 

X (75 %) Felt.: 1 

éven belül 80 %/km 

ráköt. 

Hulladékgazdálkodás 

 

Feltételekkel 

(10 000 fő 

vagy 20 km-

en belül 

nincs 

Feltételekkel 

(10 000 fő 

vagy 20 km-

en belül 

nincs 

Feltételekkel

(20 000 fő 

vagy 20 

km-en belül 

nincs 

Feltételekkel 

(100 000 fő 

vagy 30 km-

en belül 

nincs 

Ø 
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Forrás: saját gyűjtés a Cct. alapján 

megfelelő 

lerakó) 

megfelelő 

lerakó) 

megfelelő 

lerakó) 

megfelelő 

lerakó) 

Települési 

szilárdhulladék-lerakó 

építése 

Ø X (30 %) X (30 %) X (40 %) Ø Ø 

Térségi szilárd 

hulladék kezelő 

rendszer építése 

Ø Ø Ø Ø X (40 %) Ø 
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10.8. MELLÉKLET 

 

2002 2004 
Kiemelten kezelt támogatási  

célok 
Támogatási cél 

 

Levegőtisztaság-védelem 

Levegőtisztaság-
védelem, 
Megújuló 
energiaforrások 

Zaj-és rezgésterhelés elleni védelem 
Zaj- és 
rezgésterhelés elleni 
védelem 

Vízminőség-védelem  Vízminőség-
védelem  

Hulladékok káros hatásainak csökkentése  
Hulladékok káros 
hatásainak 
csökkentése  

Gumiabroncsok környezet- 
terhelésének csökkentése  

Barnamezős 
beruházások 
előkészítése, 
szennyezett 
területek 
kármentesítés  

Csomagolóeszközök környezet- 
terhelésének csökkentése Természetvédelem 

Akkumulátorok okozta környezet- 
terhelés csökkentése  Egyéb  

Hűtőberendezések, hűtőközegek  
környezetterhelésének csökkentése  

Kenőolaj hulladékok újrahasználata, 
újrafeldolgozása, energetikai hasznosítása 

Természetvédelem 

A környezet védelmét szolgáló  
termékek, eljárások, technológiák fejlesztése 

 
Forrás: KAC pályázati kiírások 
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10.9. MELLÉKLET 

Projektek száma
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Forrás: 1999-2004-es KAC-tájékoztatók alapján saját gyűjtés 

 
10.10. MELLÉKLET 

 
 

 
 
 

Forrás: [BOROS, 2002]  
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10.11. MELLÉKLET 

 

2004-2006. évi Átmeneti Támogatás keretből megvalósuló KvVM FI projektek 

Projekt száma   
EU 

forrás 
(€) 

Kedvezményezett 

  2004-016-689-02-03 Víz Keretirányelv végrehajtásának 
elősegítése II. szakasz 1 259 992 KvVM Vízkeretirányelv 

Főosztály 

        

 2004-016-689-02-01 Természetvédelmi információs rendszer 1 078 665 Természetvédelmi Hivatal 

        

2006-018-176-02-02 Magyarországi Felszíni vizek 
Hidromorfológiai monitoring 364 312  VKK 

        

2006-018-176.02.01 
A madárvédelmi és az élőhelyvédelmi 

irányelveknek. megfelelő monitorozás és 
területkezelés előkészítése 

761 999 Természetvédelmi Hivatal 

        
2006-HUIB/ EN01-

TL 
Hűtéstechnikai alkalmazásokat Ellenőrző 
Országos Intézményrendszer fejlesztése 249 731 Hűtő és Klímatechnikai 

Vállalkozások Szövetsége 
Összesen 3 714 699   

Ebből környezetvédelem 1 624 304   
Forrás: [KvVM FI, 2008] 
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10.12. MELLÉKLET 

 
Vértesacsa: Vértesacsa, Bodmér és Vértesboglár (3010 fő) közös csatornázása és szennyvíztisztítása.  
Mezőcsát: Mezőcsát, Hejőpapi és Igrici települések csatornahálózatának kiépítése és a meglévő szennyvíztisztító 
bővítése 8800 lakos számára.  
Sárbogárd: Kommunális szilárdhulladék-lerakó telep építése a környék 23.000 lakosa részére évi 28.000 
köbméter hulladék lerakására 24 évig.  
Dunaújváros: Dunaújvárosi veszélyeshulladék-lerakó bővítése galvániszap víztelenítő technológia bevezetésével 
együtt.  
Szekszárd: A város elavult, 20 éves szennyvíztisztítójának rekonstrukciója, kiegészítése biológiai tisztítóval, 
illetve kapacitásbővítés.  
Salgótarján: A város és a környező 21 község szilárdhulladék-lerakójának létesítése mintegy 71.000 lakos 
részére. 

Forrás: [PÁLFI, 2008] 
 

10.13. MELLÉKLET 

 
A KöViM 1998. évi LSIF programja: 
  
A KöViM (korábban KHVM) 1988. évi Nagyszabású Infrastrukturális Fejlesztések (LSIF) 

programjába tartozik a "Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep vízvonalának bővítése és 

felújítása". 

 

A projekt a főváros akkor folyamatban lévő szennyvíztisztítási fejlesztési programjába 

tartozott, amely az (1) Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep vízvonalát, (2) ehhez 

csatlakozó iszapvonalát, valamint a (3) Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep korszerűsítését 

foglalta magában. Ezen a fejlesztési programon belül az Észak-budapesti Szennyvíztisztító 

Telep vízvonalának bővítése és felújítása teljes egészében az EU LSIF forrásából történt, míg 

az említett többi fejlesztés a Fővárosi Önkormányzat saját forrásából és bank-hitelekből 

létesült, EU támogatás nélkül. 

Az "Észak-budapesti Szennyvíztisztító telep vízvonalának bővítése és felújítása" című, 

HU9811 jelű LSIF projekt a meglévő Észak-budapesti Szennyvíztisztító telep korszerűsítését 

és kapacitásának 140.000 m3/nap-ról 200.000 m3/nap-ra növelését oldotta meg. A projektre 

fordított összeg 16 millió euró volt. 

A projekt előkészítését a brüsszeli EU Központ végezte a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal és 

a KöViM bevonásával. A projekt kiválasztása az LSIF szabályinak megfelelően történt, az 

EIB aktív részvételével. Az EIB részvétel szakmai tanácsadásra korlátozódott és pénzügyi 

szerepvállalást nem jelentett. 

Forrás: [DIÓSI, 2008] 
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10.14. MELLÉKLET 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Phare_CBC_1995-2001_tanulmany VÁTI.pdf 

 
105. oldal: 
 

Forrás: [PHARE CBC, 2002] 
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10.15. MELLÉKLET 

 
ÁSZ-jelentés 
 
Az 1998. évi programban rendelkezésre álló teljes támogatási keretet a BM OKF egy 
tenderben írta ki több szállítási egységre bontva. A tender elkészítése és a szerződéskötés 
között több mint másfél év telt el. Ezt a hosszú időintervallumot jelentős részben a lassú 
ügyintézés okozta:  

A BM OKF az eszközök beszerzéséhez a tendert 1998 végére elkészítette, s továbbította a 
KöM-nek. Válasz hiányában a tenderdossziét 1999 februárjában megküldték a KPSZE-nek 
jóváhagyásra. A KPSZE a technikai specifikációt 1999 áprilisában kiadta külföldi 
szakértőnek, akitől az észrevétel 1999 júniusában érkezett. A javaslatok átvezetése után 1999 
júliusában a BM OKF ismételten megküldte a tenderdossziét a KPSZE-nek jóváhagyásra. Az 
EU Delegáció jóváhagyásának birtokában a tenderfelhívás 1999. november 13-án jelent meg.  

A pályázatok értékelését azok beérkezése után, 2000 februárjában tartották. Az értékelésben 
részt vett a KPSZE által felkért külföldi szakértő is. Az értékelést az EU Delegáció először 
nem fogadta el annak ellenére, hogy az általa megbízott külföldi szakértő azt korrektnek és 
részrehajlásmentesnek minősítette. Ennek oka az volt, hogy az egyik pályázó egy berendezésre 
két alternatív javaslatot adott meg. A műszaki paraméterek figyelembevételével az Értékelő 
Bizottság a drágább, de műszakilag jobb megoldást választotta ki. A Delegáció az olcsóbb 
berendezés kiválasztását javasolta, ami miatt az Értékelő Bizottságot ismét össze kellett hívni. 
Ez mintegy 6 hónapos késedelmet jelentett.  

 

Projekt Időigény a 
tenderdokumentáció 

megküldésétől a 
jóváhagyásig (nap) 

A tender jóváhagyási 
folyamat időigénye az 
EU Delegációnál (nap)

A Delegáció által igénybe vett 
idő aránya a tenderbeküldéstől 

az EU jóváhagyásig eltelt 
időszakból 

Vértesacsa 267 232 87 % 
Mezőcsát 263 232 88 % 
Salgótarján 166 141 85 % 
Sárbogárd 432 389 90 % 
Szekszárd 292 220 75 % 
Dunaújváros 535 448 84 % 
átlag 6 projekt 326 277 85 % 

Forrás: [ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK, 2000] 
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10.16. MELLÉKLET 

 
A projekt/szerződés 

száma A projekt címe 

2000/HU/16/P/PE/001 Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése 

2000/HU/16/P/PE/002 
Szelektív hulladékgyűjtési, hasznosítási és 
kommunális hulladékgazdálkodási rendszer 
megvalósítása Hajdú-Bihar megyében 

2000/HU/16/P/PE/003 Szeged városi szennyvíztisztító-telep és csatorna-
hálózat fejlesztése Szeged, Dél-alföldi régióban  

2000/HU/16/P/PE/004 Miskolci regionális hulladékgazdálkodási 
program, Észak-magyarországi régió  

2000/HU/16/P/PE/005 Szegedi regionális hulladékgazdálkodási 
program, Csongrád megye, Dél-alföldi régió 

2000/HU/16/P/PE/006 Helyi hulladékgazdálkodási rendszer kifejlesztése, 
Tisza-tó régió 

2000/HU/16/P/PE/007 Hulladékgazdálkodási rendszer Szolnok térsége, 
Kelet-magyarországi régió 

2001/HU/16/P/PE/008 Duna-Tisza közi nagytérség regionális települési 
hulladék gazdálkodási rendszere 

2001/HU/16/P/PE/009 Pécs város szennyvíz csatornahálózat fejlesztése, 
sérülékeny vízbázisainak védelme 

2001/HU/16/P/PE/010 Regionális szilárdhulladék-kezelő rendszer a 
Sajó-Bódva völgyében 

2001/HU/16/P/PE/011 Szennyvíztisztító és csatornahálózat program, 
Sopron 

2002/HU/16/P/PE/014 Észak-kelet Pest és Nógrád megyei regionális 
hulladékgazdálkodási projekt 

2002/HU/16/P/PE/015 Homokhátság regionális hulladékkezelő program 
Dél-Alföldön 

2002/HU/16/P/PE/016 Nyugat-Balaton és a Zala völgye 
hulladékgazdálkodási program 

2002/HU/16/P/PE/017 Észak-Balatoni regionális hulladékkezelő 
program Közép-Dunántúlon 

2002/HU/16/P/PE/018  Dél-Balaton és a Sió völgye hulladékgazdálkodási 
rendszer 

2003/HU/16/P/PE/019 Kecskemét agglomeráció szennyvízelvezetési és 
kezelési program 

2003/HU/16/P/PE/020 Szennyvízgyűjtő és -kezelő program Debrecenben 
és vonzáskörzetében, Hajdú-Bihar megyében 

2003/HU/16/P/PE/021 
Szennyvízgyűjtő és -kezelő rendszer fejlesztése 
Szombathely megyei jogú városban, a nyugat-
dunántúli régióban 
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2004/HU/16/C/PE/001 Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és 
szennyvízgyűjtő rendszer 

2004/HU/16/C/PE/002 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és 
kezelési projekt 

2004/HU/16/C/PE/003 Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és –
kezelési projekt 

2004/HU/16/C/PE/005 Észak Alföldi ivóvízminőség javító projekt 

2004/HU/16/C/PE/004 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
hulladékgazdálkodási projekt 

CCI2006/HU//C/PE/001 Üröm-Csókavár kármentesítési projekt 

Forrás: [KvVM FI, 2008] 
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10.17. MELLÉKLET 

 

 
 

 
Forrás: [KvVM FI, 2009]
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10.18. MELLÉKLET 

 
 
 

 
 
 

 
Forrás: [BOROS, N., 2008] 

 

5 db projekt 
Szennyvíz: 1db = 5 673 M Ft 

Állati: 2 db = 1 267 M Ft 
Kárment: 2 db = 2 262 M Ft 

4 db projekt 
Szennyvíz: 1db = 3 833 M Ft

Állati: 1db = 78 M Ft 
Kármentes.: 1db = 1 667 M Ft

Zaj: 1db = 680 M Ft 

14 db projekt 
Ivóvíz: 5 db = 2 815 M Ft 

Szennyvíz: 1db = 3 805 M Ft 
Állati: 4 db = 953 M Ft 

Ép-bont: 2 db = 1 030 M Ft 
Kármentes: 1db = 451 M Ft 
Á

1 db projekt 
Állati: 1db = 84 M Ft 

7 db projekt 
Ivóvíz: 1db = 506 M Ft 

Állati: 5 db = 1 002 M Ft 
Ép-bont: 1db = 453 M Ft 

12 db projekt 
Szennyvíz: 2db = 2 300 M Ft 

Állati: 1db = 268 M Ft 
Eü-i -Ép-bont: 2 db = 734 M Ft

Term.véd: 7db = 1 615 M Ft 

7 db projekt 
Állati: 1db = 60 M Ft 

Ép-bont: 1db = 598 M Ft 
Kármentes: 1db = 904 M Ft 
Term.véd: 4db = 1 639 M Ft 
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10.19. MELLÉKLET 

 

Konstrukció 
Támogatott 

projekt 
(db) 

Megítélt 
támogatás 
(Mrd Ft) 

Megkötött 
Támogatási 
Szerződés 

(db) 
Második forduló, illetve egyfordulós 

KEOP-1.1.1/2F Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek fejlesztése 

2 19,4 2 

KEOP-1.2.0/2F Szennyvízelvezetés 
és tisztítás 4 42,82 2 

KEOP-2.1.1/2F Állami tulajdonú 
árvízvédelmi fejlesztések 4 55,65 3 

KEOP-2.2.2 A Víz Keretirányelv 
végrehajtásához kapcsolódó 
monitoring rendszerek fejlesztése 

2 0,52 - 

KEOP-2.2.3/A Üzemelő vízbázisok 
diagnosztikai fázisa 1 0,1 1 

KEOP-2.2.3/C Távlati vízbázisok 
diagnosztikai fázisa 3 0,56 3 

KEOP-2.3.0/2F A települési szilárd 
hulladéklerakót érintő térségi 
szintű rekultivációs programok 
elvégzése 

2 14,59 1 

KEOP-2.5.0/A Vízgyűjtő - 
gazdálkodási tervek készítése 1 2,5 1 

KEOP-2.5.0/B Árvízi kockázati 
térképezés és stratégiai kockázati 
terv készítése 

1 0,82 - 

KEOP-3.3.0 Erdei iskola hálózat 
infrastrukturális fejlesztés 4 0,25 2 

KEOP-6.1.0/A A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés) 

25 0,11 12 

KEOP-6.1.0/B A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok 

4 0,15 1 

KEOP-6.2.0/A Fenntarthatóbb 
életmódot és fogyasztási 
lehetőségeket népszerűsítő, 
terjedésüket elősegítő 
mintaprojektek 

18 0,15 9 

Első forduló 
KEOP-7.1.1.1 Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek fejlesztése 

5 0,7 4 

KEOP-7.1.2.0 Szennyvízelvezetés 
és tisztítás 101 5,81 77 

KEOP-7.1.3.0 Ivóvízminőség 
javítása 19 0,55 5 

KEOP-7.1.3.0/B Ivóvízellátás 
biztonságának javítása a vízbázis 2 0,23 - 
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súlyos veszélyeztetése esetén 
ivóvízellátás biztonságának 
javítása a vízbázis súlyos 
veszélyeztetése esetén 
KEOP-7.2.1.1 Állami tulajdonú 
árvízvédelmi fejlesztések 15 2,13 14 

KEOP-7.2.1.2 Önkormányzati 
árvízvédelmi fejlesztések 9 0,19 8 

KEOP-7.2.2.1 Komplex vízvédelmi 
beruházások 3 0,99 3 

KEOP-7.2.3.0 A települési szilárd 
hulladéklerakót érintő térségi 
szintű rekultivációs programok 
elvégzése 

25 2,07 20 

KEOP-7.2.4.0 Szennyezett 
területek kármentesítése 7 0,64 3 

KEOP-7.3.1.1 Élő- és élettelen 
természeti értékek megőrzése, 
vonalas létesítmények 
természetkárosító hatásának 
mérséklése 

18 0,26 12 

KEOP-7.3.1.2 Élőhelyvédelem- 
helyreállítás, vonalas létesítmények 
természetkárosító hatásának 
mérséklése 

7 0,05 3 

KEOP-7.3.1.3 Gyűjteményes 
növénykertek, védett történeti 
kertek megőrzése és helyreállítása 

10 0,07 10 

KEOP-7.6.3.0 Környezetvédelmi 
célú informatikai fejlesztések a 
közigazgatásban (e-
környezetvédelem) 

16 0,19 13 

Összesen 308 151 210 
 

Forrás: [KvVM FI, 2009] 



MELLÉKLETEK 

 255

 
 

10.20. MELLÉKLET 

 
Kitöltési útmutató  

 1. Kérem, hogy minden kérdésre válaszoljon! A projekt szempontjából nem releváns kérdéseket jelölje NR-rel, 
amivel kapcsolatba nincs adat, NA-val! Ez utóbbi esetben, kérem indokolja, hogy miért nem áll rendelkezésre adat.  

 
2. A szürkével jelölt helyekre ne írjon!  

 
3. A válaszadásra rendelkezésre álló hely a szükséges mértékben bővíthető!  

 
4. Az indikátorok értékeléséhez használja a többi munkalapot! A listák bővithetők!  

 
5. A kvantitatív kérdésekre számszerű(síthető) választ adjon!  

 
6. Az értékelőlappal kapcsolatos javaslatait szívesen fogadjuk!  
                         

    Értékelési 
kritérium 

Kérdés 
sorszáma PROJEKT-ÉRTÉKELÉS 

   
        A minősítő kritériumok alapján kap végső minősítést a projekt az egyes 

értékelési kategóriákra és összességében.         
              
  MEGFELELŐSÉG           
              

minősítő  
A projekt célkitűzései összhangban vannak-e az országos 
szakmai stratégiákkal? FELSOROLÁS   

              

minősítő  
A projektterület kialakítása összhangban volt-e más projektekkel, illetve a 
területi fejlesztési tervekkel?    

  
Ha volt probléma - 
felsorolás           

minősítő  
A projekt tervezése során a környezetvédelmi engedélyezés során voltak-e civil 
észrevételek- és ezeket figyelembe vették-e? 

  IGEN NEM  RÉSZBEN  
(UTÓBBI KETTŐNÉL 
INDOKLÁS)     

  
A projekt tervezésekor volt-e közmeghallgatás? Mi volt a 
tapasztalat?       

              

  
A projekt tervezése során volt-e lakossági 
tiltakozás?  

(IGEN ESETÉN - 
MIÉRT VOLT?)     

              

  
A projekt megvalósult volna-e EU-támogatás nélkül? A CBA 
alátámasztotta a támogatási igényt?      

              

minősítő  
A projekt pályázatának értékelése során volt-e hiánypótlás? Ha 
igen, mi volt az ok?      

              

minősítő  
A lakosság mekkora része ismeri a projektet? 
(közvéleménykutatás alapján)      

              

  
Mekkora volt a projekt elfogadottsága a befejezés 
után?        



MELLÉKLETEK 

 256

              
              
              
  HATÉKONYSÁG           
              

minősítő  
Hány évig tartott a projekt előkészítése (a projektkoncepció megszületésétől a 
(nyertes) pályázat benyújtásáig?    

  
A projektek előkészítése során melyek voltak a 
legfontosabb problémák:       

  
(1-4-ig súlyozva, több szempont is kaphatja ugyanazt a súlyt; 1-legfontosabb, 4-
legkevésbé fontos)    

              
             a.       Források hiánya          

   
b.      Egyeztetés az önkormányzatok 
között        

   c.       Egyeztetés a KvVM-mel, NFÜ-vel       

   
d.      Folyamatosan változó jogszabályi 
háttér       

   e.       A projekt helyszínének kiválasztása       
   f.       egyéb, kérem részletezni       
              

  
Milyen forrásból sikerült biztosítani a projekthez 
az önerőt?        

  

  

Amennyiben dolgozott együtt külföldi szakértővel projekt kidolgozása vagy tender készítése 
során, értékelje munkájukat! (1-4-ig, 1-nagyon elégedetlen, 2-elégedetlen, 3-elégedett, 4-
nagyon elégedett) 

minősítő  
Mennyi ideig tartott a projekt-befogadás (pályáztatás - értékelés, Mo és EU) az 
eljárásrendben meghatározotthoz képest (%) 

              

minősítő  
Mennyi ideig tartott a TSZ-megkötése az eljárásrendben 
meghatározotthoz képest? (%)      

              

minősítő  
Milyen ütemezésben zajlottak a közbeszerzések a 
tervezetthez képest?       

              

minősítő  
Volt-e költségtúllépés vagy 
megtakarítás?          

              

  
Mi volt ennek az 
oka?           

              

minősítő  
Volt-e jogorvoslat a közbeszerzés során? Aránya az összes 
közbeszerzések számához képest?     

              

minősítő  
Volt-e a Kedvezményezett által elveszített jogorvoslat a 
közbeszerzés során?      

              

minősítő  
A szerződések időtartama változott-e a kivitelezés alatt? 
Hányszor és mennyivel?      

              

  
Milyen tényezők hátráltatták a projekt lebonyolítását? (pl. régészet, 
jogszabályváltozások, önerő-probléma stb.)    

              

minősítő  
Mennyi ideig tartott a projekthez szükséges engedélyek beszerzése a jogszabályban 
rögzítetthez képest? Kellett-e hiánypótolni? 
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minősítő  
Amennyiben volt tartalékkeret az építési szerződés(ek)ben, mekkora részét használták fel? 
Tipizálja a felhasználási módokat! 

              
  

  

A különböző szerződések összehangolása megtörtént-e? (pl. építés-gépbeszerzés, Mérnök-
építés) Amennyiben nem vagy csak részben, mi volt az ok? Jelentett-e ez késedelmet a 
kivitelezésben? 

              

minősítő  
Voltak-e, vannak-e az elkészült létesítményekkel, leszállított eszközökkel garanciális 
problémák? Ezek értéke a teljes szerződéshez képest? 

              

minősítő  
Teljesüln(t)ek-e időarányosan a nyomonkövetési 
indikátorok? 

Ld. A megfelelő 
lapot     

              

minősítő  
Megtörtént-e szerződésszerűen a vállalkozók kifizetése? Ha 
volt késedelem, mennyi?      

              

minősítő  
Volt-e önerő probléma? Ha igen, ez kb. mekkora késedelmet jelentett a 
kifizetésekben?      

              

  
Hol található a projektmenedzselő egység? Kedvezményezett-en belül, részben 
belül vagy kiszervezett?     

  
Mi volt az oka a 
választásnak?           

minősítő  
Hány tagú a 
PIU/PME?           

              

minősítő  
Hány évig tartott a teljes beruházás? Ez mennyivel több az 
eredetileg tervezettnél?      

              

minősítő  
A kivitelezések befejezéséig kiválasztásra került-e az 
üzemeltető?       

              

  
A díjakban biztosított-e a projekt hosszú távú 
fenntarthatósáágnak pénzügyi fedezete?       

  
Amennyiben nem, szándékoznak-e ezen 
változtatni?         

              
  HATÁS           
              

  
Mekkora díjnövekedést okozott a projekt 
megvalósítása?        

              

minősítő  
Teljesültek-e a kimenet (output) indikátorok? (A projekt 
alapdokumentumaiban rögzítettekhez képest) 

Ld. A megfelelő 
lapot 

              

minősítő  
Teljesültek-e az eredményindikátorok? (A projekt 
alapdokumentumaiban rögzítettekhez képest) 

Ld. A megfelelő 
lapot 

              

  
Melyek (voltak) a projekt megvalósulásától remélt 
környezeti hasznok?       

              

minősítő  
Várhatóan teljesülnek-e ezek, illetve a projekt hatásindikátorok? Időarányosan 
teljesültek-e? Fogja-e ezt a Kedvezményezett vizsgálni? 

Ld. KIOP 
+ CD-k 

  
Vizsgálandó területek: foglalkoztatottság, turizmus, ingatlanok értéknövekedése, 
környezet állapotának javulása    
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Mi a különbség a projekt eredménye és hatása között Ön 
szerint?       

  
Voltak, vannak-e a projektnek közvetett, nem szándékolt 
hatásai?       

 
10.21. MELLÉKLET 

 

BUDAPEST 
 

Projekt adatlap 
Kedvezményezett 
Budapest Főváros Önkormányzata 
Azonosító 
2004/HU/16/C/PE/001 
Projekt befejezése 
2010.12.31. 
Érintett lakosok /települések száma 
800 000 fő / 1 település  
Projekt összköltsége 
428 710 000 EUR 
Projekt státusza 
Végrehajtás alatt álló  
  

A projekt célja 

A projekt legfontosabb célkitűzése, hogy megfékezze a Budapestről származó tisztítatlan 
szennyvíz Dunába történő bevezetését, melynek aránya a beruházásnak köszönhetően 60%-
rol várhatóan 0-5%-ra csökken. Ennek következményeként jelentősen javul a folyó 
vízminősége, valamint a part ökológiai viszonyai. A budapesti lakosság számára a vízpart 
sokkal vonzóbb és kellemesebb lesz mind látvány, mind a szabadidő eltöltése szempontjából. 
Összesen mintegy 800 000 ember el a javasolt Központi Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő 
területén. A projekt jelentősen csökkenti a régió szennyezettségét, emellett elősegíti a Szófia 
Egyezmény és az EU környezetvédelmi céljainak megvalósulását. Mivel Budapest a Duna 
legfőbb szennyező forrása, elengedhetetlen a kommunális szennyvíz megfelelő kezelése, 
ugyanis az nemcsak a folyó vízminőségét javítja, hanem biztosítja a fővárostól délebbre fekvő 
települések biztonságos ivóvíz-ellátását is. 

Forrás: [KvVM FI, 2009] 



MELLÉKLETEK 

 259

 

VESZPRÉM 
 

Projekt adatlap 
Kedvezményezett 
Veszprém és Térségei Önkormányzati Társulás 
Azonosító 
2004/HU/16/C/PE/003 
Projekt befejezése 
2010.12.31. 
Érintett lakosok /települések száma 
77 556 fő / 7 település  
Projekt összköltsége 
29 905 000 EUR 
Projekt státusza 
Végrehajtás alatt álló  
  

A projekt célja 
Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt keretében szennyvíztisztító kerül 
kiépítésre Hegyesd, Zirc térségében, csapadékcsatorna és szennyvíztisztító telep 
Veszprémben. A projekt legfőbb célja a keletkező szennyvíz távoltartása a Balatontól, 
valamint a karsztvíztől, amely a térség lakóinak kezelést alig igénylő jó minőségű 
ivóvízforrása. 

Forrás: [KvVM FI, 2009] 
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NYUGAT-BALATON 

 
Projekt adatlap 

Kedvezményezett 
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 
Azonosító 
2002/HU/16/P/PE/016 
Projekt befejezése 
2010.12.31. 
Érintett lakosok /települések száma 
343 000 fő / 2 082 település  
Projekt összköltsége 
34 585 000 EUR 
Projekt státusza 
Végrehajtás alatt álló  
  

A projekt célja 
Nyugat-Balaton és a Zala völgye hulladékgazdálkodási program keretében 528 
hulladékgyűjtő sziget, 4 hulladékkezelő központ, 13 hulladékgyűjtő udvar és 6 komposztáló 
telep kerül kialakítása. A projekt része az előírásoknak nem megfelelő lerakók rekultivációja 
és lerakó építése Zalabéren. 

 

Forrás: [KvVM FI, 2009] 

 
DUNA-TISZA 

 
Projekt adatlap 

Kedvezményezett 
Cegléd Város Önkormányzata 
Azonosító 
2001/HU/16/P/PE/008 
Projekt befejezése 
2009.06.30. 
Érintett lakosok /települések száma 
354 000 fő / 48 település  
Projekt összköltsége 
23 739 000 EUR 
Projekt státusza 
Végrehajtás alatt álló  
  

A projekt célja 
Duna-Tisza közi nagytérség hulladékgazdálkodási rendszer beruházás keretében több nagy 
kapacitású, regionális hulladéklerakó telep illetve hulladékkezelő központ épül, bevezetik a 
szelektív hulladékgyűjtést, hulladékudvarok kerülnek kialakításra a térségben, valamint sor 
kerül régi, nem megfelelő és környezeti kockázatot jelentő lerakók rekultivációjára.  

Forrás: [KvVM FI, 2009] 
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GYULA 
 

Projekt adatlap 
Kedvezményezett 
Gyula Város Önkormányzata 
Azonosító 
KIOP-1.1.2.-2004-07-0011/2 
Projekt befejezése 
2006.12.01 
Érintett lakosok /települések száma 
6 000 fő / 1 település  
Projekt összköltsége 
1 395 436 946 Ft 
Projekt státusza 
Műszakilag elkészült  
  

A projekt célja 

A projekt megvalósításával Gyulán a lakosság 90%-nak, az ipar és az intézmények 98%-nak 
szennyvízelhelyezése és tisztítása korszerű módon megoldódik. 

Forrás: [KvVM FI, 2009] 

VELENCEI-TÓ 
 

Projekt adatlap 
Kedvezményezett 
Gárdony Város Önkormányzata 
Azonosító 
KIOP-1.1.2.-2004-07-0007/2 
Projekt befejezése 
2007.10.15. 
Érintett lakosok /települések száma 
54 630 fő / 6 település  
Projekt összköltsége 
5 050 751 065 Ft 
Projekt státusza 
Végrehajtás alatt álló  
  

A projekt célja 
A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével megszűnik a Velencei-tavat, mint felszíni vizet érő 
háttérszennyezés, továbbá megszüntethető a szennyvízszikkasztások miatti talajterhelés és a 
jelenlegi tisztított szennyvíz minőségéhez képest csökken a befogadót érő P és N terhelés. Az 
állandó lakosság életkörülményeinek javítása, az igényes turista forgalom fogadási 
feltételeinek megteremtése, valamint az a tény, hogy a Velencei-tó érzékeny felszíni víz, 
elengedhetetlenül fontos feladattá teszi a vízgyűjtőjén elhelyezkedő települések 
szennyvíztisztításának megoldását. 
 

Forrás: [KvVM FI, 2009] 
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10.22. MELLÉKLET 

 
A KOHÉZIÓS ALAPBÓL TÁRSFINANSZÍROZANDÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 

INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK ÖSSZEFOGLALÁSA  
Környezet-

védelmi 
szektor 

Projekt cím Finanszírozás Időrend  Jelzett 
összkölt-

ség 
  ISPA CF 

(2004-
6) 

CF 
(2007-

13) 

jelzett 
Előkészítés

jelzett 
Kezdés 

jelzett 
Befejezés

 

1. 
Vízszennyezés 
csökkentés 

        

 Budapest központi 
szennyvízkezelő 
telepe és csatolt 
részei  

 x  2002-2003 2004 2008 400 M € 

 A dél-budai régió 
szennyvízkezelési 
programja  

 x  2004.  I. fele 2005 2009  210 M € 

 Veszprém város és 
régiójának 
csatornázási és 
szennyvízkezelési 
programja  

 x  2004.  I. fele 2005 2008 22 M € 

 Zalaegerszeg 
szennyvízkezelési 
programja 

 x  2004.  II. fele 2006 2008 21 M € 

 Kaposvár 
szennyvízkezelési 
programja 

  x 2005 2007 2009-2010 11,5 M € 

 Makó 
szennyvízkezelési 
programja 

  x 2005 2007 2009-2010  32 M € 

 Békéscsaba 
szennyvízkezelési 
programja 

  x 2005 2007 2009-2010  35 M € 

 Tápió 
szennyvízkezelési 
programja 

  x 2005 2007 2009-2010 75 M € 

 Nyíregyháza 
szennyvízkezelési 
programja 

  x 2005 2007 2009-2010 18 M € 

 Székesfehérvár 
szennyvízkezelési 
programja 

  x 2005 2007 2009-2010 24 M € 

 Győr város 
csatornázási 
rendszerének 
kibővítése  

  x 2005 2007 2009 12 M € 

 Nagykanizsa 
szennyvízkezelési 
programja 

  x 2005 2007 2009-2010 7 M € 

2. 
Ivóvízminőség 
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 Az ivóvíz 
minőségének javítása 
az észak-alföldi 
régióban  

 x  2004.  I. fele 2005 2006 10,5 M € 

 Az ivóvíz 
minőségének javítása 
a dél-alföldi 
régióban  

 x  2004. I. fele 2005 2006 28,5 M € 

 3. Vizek és 
vízbázisok 
kármentesítés 
útján történő 
védelme 

        

 Az üröm-csókavári 
gáztisztító massza 
hulladéklerakó 
kármentesítése 

 x  2004.  II. 
félév 

2006 2007 29 M € 

 A vegyipari 
hulladékokat 
tartalmazó garéi 
hulladéklerakó 
kármentesítése 

  x 2006 2008 2010 27 M € 

4. Hulladék-
gazdálkodás 

        

 Szabolcs-Szatmár-
Bereg szilárd 
hulladékgazdálkodási 
rendszere 

 x  2004.  I. fele 2005 2007-2008 68,95 M € 

 A Közép-Dunántúli 
régió hulladék 
gazdálkodási 
rendszere 

 x  2004. II. fele 2006 2008-2009 30,65 M € 

 Mecsek-Dráva 
hulladékgazdálkodási 
rendszere 

  x 2006 2007 2009 33,5 M € 

 Győr és Sopron 
szilárd 
hulladékgazdálkodási 
rendszere 

  x 2006 2007 2009 25 M € 

 Heves Megye szilárd 
hulladék 
gazdálkodási 
rendszere 

  x 2006 2007 2009 33 M € 

 
Forrás: [KA KERETSTRATÉGIA, 2004] 
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10.23. MELLÉKLET 

 
A Pénzügyi Megállapodás és Bizottsági Határozat módosítások 

Projekt száma Projekt címe 
Módosítás 

benyújtásának 
dátuma 

Módosítás 
aláírásának 

dátuma 

Késés 
napokban

2002/HU/16/P/PE/015 
Homokhátság regionális 
hulladékkezelő program Dél-
Alföldön 2006.06.21 2006.10.18 -61 

2002/HU/16/P/PE/016 Nyugat-Balaton és a Zala völgye 
hulladékgazdálkodási program 2006.06.13 2006.12.01 -9 

2002/HU/16/P/PE/018  Dél-Balaton és a Sió völgye 
hulladékgazdálkodási rendszer 2006.06.30 2006.10.20 -68 

2000/HU/16/P/PE/006 Helyi hulladékgazdálkodási rendszer 
kifejlesztése, Tisza-tó régió 2007.07.02 

még nem 
történt meg* 399 

2004/HU/16/C/PE/001 
Budapesti Központi 
Szennyvíztisztító Telep és 
szennyvízgyűjtő rendszer 2007.07.25 

még nem 
történt meg* 376 

2003/HU/16/P/PE/019 
Kecskemét agglomeráció 
szennyvízelvezetési és kezelési 
program 

2007.10.17 
még nem 

történt meg* 292 

2003/HU/16/P/PE/020 
Szennyvízgyűjtő és -kezelő program 
Debrecenben és vonzáskörzetében, 
Hajdú-Bihar megyében 2008.04.28 

még nem 
történt meg* 98 

2004/HU/16/C/PE/004 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
hulladékgazdálkodási projekt 2008.08.01 

még nem 
történt meg* 3 

* 2009. január 31-ig, ehhez és a 6 hónaphoz képest számoltam a késés mértékét.  

 
Forrás: saját gyűjtés – [KvVM FI, 2009] 
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10.24. MELLÉKLET 

 

 
 
 

Forrás: [EUROSTAT, 2009b]   
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10.25. MELLÉKLET 

 
 
 
 
 
 
 

Kimenet indikátorok 
 
Vízminőség javítás 
Szennyvíz 
Új / továbbfejlesztett tisztítókapacitás növekedése (m3/nap szennyvíz) 
Iszapkomposztálás (tonna/év) 
Épített / rekonstrukción átesett csatorna hossza (m): benne gyűjtő és főgyűjtő, nyomott és gravitációs 
Házi bekötések száma (db) 
Átemelők száma (db) 
Ivóvíz 
Új / továbbfejlesztett tisztítókapacitás növekedése (m3/nap ivóvíz). 
Épített / rekonstrukción átesett csatorna hossza (m). 
Új / felújított vízműkutak száma (db)  
Hulladékgazdálkodás 
Kiépített hulladéklerakási kapacitás (m3, év) 
Kiépített előkezelő kapacitás (mechanikai, mechanikai-biológiai) (tonna/év) 
Kiépített válogatókapacitás (tonna/év) 
Kiépített komposztáló kapacitás (tonna/év) 
Kiépített inert hulladékkezelő-kapacitás (tonna/év) 
Hulladékudvarok száma (db) 
Gyűjtőszigetek száma (db) 
Hulladékgyűjtő és -szállító járművek száma (db), ebből szelektív gyűjtő járművek (db) 

Forrás: saját gyűjtés 
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Eredményindikátorok 
 

Vízminőség javítás 
Szennyvíz 
Új vagy felújított vízközművekkel (szennyvíztisztító művekkel) kiszolgált 
háztartások száma (db). 
Szennyvízkezelés díja (Ft) 
          - növekedés a beruházás előtti állapothoz képest 
A szennyvíztisztító telepről kimenő szennyvíz paramétereinek minősége 
(javulás). 
Az ivóvíz minőségének javulása a projekttel érintett területen (egy vagy több 
jellemző paramétert vizsgálva). 
A sérülékeny vízbázisok szennyezésének csökkenése (%). 
Ivóvíz 
Új vagy felújított vízközművekkel (ivóvíztisztító művekkel) kiszolgált 
háztartások száma (db) 
Elszivárgás mértékének csökkenése (%) 
Az ivóvizet szennyező anyagok koncentrációjának csökkenése. 
Az elosztóhálózat működési költségeinek csökkenése (csökken az elszivárgás 
és javul a vízkezelő üzemek energiahatékonysága). 

Hulladékgazdálkodás 
Érintett / kiszolgált lakosság száma. 

Hulladékkezelés díja (Ft) 

          - növekedés a beruházás előtti állapothoz képest 

A hulladékszállításba bevont lakosság aránya (%) 

A szelektív gyűjtésbe bevont lakosság aránya (%) 
A megfelelő lerakóba elhelyezett hulladék aránya (%) 

Forrás: saját gyűjtés 
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Hatásindikátorok 

 
 Általános 
 A foglalkoztatottság növekedése (a beruházás alatt és utána). 

 Hatás a turizmusra - pl. növekvő vendégéjszakák száma. 
 A projekt által érintett ingatlanok értéknövekedése. 
 A környezet állapotának javulása (pl. érintett vízbázisok). 
  
 Horizontális hatások: /példák/ 
 A nők aránya/száma a menedzsmentben  
 Hátrányos helyzetű munkavállalók száma a projekt megvalósítása során. 
 A projekttel összefüggésben hátrányos helyzetűnek tekintendő személyek/csoportok és 
számuk és létszáma a projekt által érintettek létszámához viszonyítva 

 Esélyegyenlőségi terv érvényes 
 Egyéb esélyegyenlőségi vállalás 
 A környezeti terheléscsökkenés mértéke valamely környezeti elem tekintetében? 
 A környezet járulékos zaj-és porterhelésének mértéke?  
 Az újrahasznosított hulladék/anyagok mennyisége (tonna/év-ben/%-ban) kifejezve? Egyéb 
anyagforgalmi vállalások? 

 Környezeti vagy az egészségügyi kockázat (%) csökkenésének mértéke?  
 Elsődleges természeti forrásfelhasználás 

 Vízminőség javítás 
 Szennyvíz 

 Háztartások talajba juttatott szennyvizének csökkenése (m3) 

 Záporterhelés csökkentése (csatorna szétválasztás esetén) (m3/év) 
 tisztítási hatásfok - a befogadó vízfolyás terhelés-csökkenése (% - pl. KOI-ra, BOI-ra) 
 elsődleges / másodlagos tisztítás arányának változása (%) 
 
Ivóvíz 

 A vízminőség javítása: mérőállomások számának növekedése ott, ahol vízminőség javító 
intézkedések eredményeként megfelelő/jó vízminőséget lehetett elérni 

 fogyasztott víz mennyisége 
 a projekt által lefedett régióban élők egészségének javulása 
 népesség-megtartás 
 Hulladékgazdálkodás 

 szelektíven gyűjtött / hasznosított hulladék aránya (%), illetve mennyisége (m3) 
 A lerakótól eltérített hulladék aránya (%) és mennyisége (m3) 

Forrás: saját gyűjtés 
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10.26. MELLÉKLET 

 
Projekt neve A projekt azonosító 

száma 
Érintett 

településszám
Érintett 

lakosságszám 
Győr város 

szennyvíztisztító telep 
fejlesztése 

2000/HU/16/P/PE/001 10 148 000 

Szelektív 
hulladékgyűjtési és 

hulladékgazdálkodási 
rendszer Hajdú-Bihar 

megyében 

2000/HU/16/P/PE/002 78 528 543 

Szeged városi 
szennyvíztisztító telep és 

csatornahálózat 
fejlesztése 

2000/HU/16/P/PE/003 5 183 000 

Miskolci regionális 
hulladékgazdálkodási 

program 
2000/HU/16/P/PE/004 37 262 000 

Szeged regionális 
hulladékgazdálkodási 

program 
2000/HU/16/P/PE/005 33 258 000 

Helyi 
hulladékgazdálkodási 
rendszer kifejlesztése, 

Tisza-tó régió 

2000/HU/16/P/PE/006 40 117 000 

Hulladékgazdálkodási 
rendszer Szolnok 

térségében 
2000/HU/16/P/PE/007 24 225 000 

Duna-Tisza közi 
nagytérség 

hulladékgazdálkodási 
rendszere 

2001/HU/16/P/PE/008 49 354 000 

Pécs város szennyvíz 
csatornahálózat 

fejlesztése 
2001/HU/16/P/PE/009 1 28 500 

Regionális 
szilárdhulladék-kezelő 
rendszer a Sajó-Bódva 

völgyében 

2001/HU/16/P/PE/010 118 228 000 

Szennyvíztisztító és 
csatornahálózat 

program, Sopron 
2001/HU/16/P/PE/011 1 53 000 

Észak-kelet Pest és 
Nógrád megyei 

regionális 
hulladékgazdálkodási 

projekt 

2002/HU/16/P/PE/014 106 306 000 

Homokhátság regionális 
hulladékkezelő program 2002/HU/16/P/PE/015 82 345 000 

Nyugat-Balaton és Zala 
völgye 

hulladékgazdálkodási 
program 

2002/HU/16/P/PE/016 282 343 000 
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Észak-Balaton 
regionális 

hulladékkezelő program 
2002/HU/16/P/PE/017 158 300 939 

Dél-Balaton és Sió 
völgye 

hulladékgazdálkodási 
rendszer 

2002/HU/16/P/PE/018 204 467 989 

Kecskemét 
agglomeráció 

szennyvízelvezetési és 
kezelési program 

2003/HU/16/P/PE/019 4 110 000 

Szennyvízgyűjtő és 
kezelő program 
Debrecenben és 

vonzáskörzetében 

2003/HU/16/P/PE/020 5 222 602 

Szennyvízgyűjtő és 
kezelő rendszer 

fejlesztése Szombathely 
városban 

2003/HU/16/P/PE/021 35 115 000 

Budapesti Központi 
Szennyvíztisztító Telep 

és szennyvízgyűjtő 
rendszer 

2004/HU/16/C/PE/001 1 850 000 

Zalaegerszeg és térsége 
szennyvízelvezetési és 

kezelési projekt 
2004/HU/16/C/PE/002 42 85 983 

Veszprém és térsége 
szennyvízelvezetési és 

kezelési projekt 
2004/HU/16/C/PE/003 7 77 556 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei 

hulladékgazdálkodási 
projekt 

2004/HU/16/C/PE/004 242 595 342 

Észak-Alföldi 
ivóvízminőség-javító 

projekt 
2004/HU/16/C/PE/005 41 108 767 

Üröm-Csókavár 
kármentesítési projekt 2006/HU/16/C/PE/001 0 0 

Forrás: [KvVM FI, 2009] 
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10.27. MELLÉKLET 

 
 

Vizsgált terület Vizsgálati 
szint Felhasznált eszközök Értékelési mód Értékelhető részek 

PROJEKT Háttérdokumentumok, 
projekt-kérdőívek Kvalitatív B Célkitűzések, 

projektterület Tervezés 
megfelelelősége RENDSZER Interjúk, kérdőívek Kvalitatív C Stratégiai összhang, 

támogatott területek 

Tervezés hatása RENDSZER Háttérdokumentumok Kvalitatív C
Hatás az egyéb 
programok 
tervezésére 

PROJEKT Projekt-kérdőívek Kvalitatív AProjekt-
előkészítés 

megfelelősége 
RENDSZER Háttérdokumentumok Kvalitatív B 

Lakosság és civil 
szektor bevonása 

PROJEKT Projekt-kérdőívek Kvantitatív B 

Projekt-előkészítés 
hossza, problémák 
vizsgálata, külföldi 
szakértők 

Projekt-
előkészítés 

hatékonysága 

RENDSZER 
Háttérdokumentumok, 

kérdőívek, interjúk, 
fókuszcsoportos interjú 

Kvantitatív B 

Problémák 
vizsgálata, 
stakeholder-
menedzsment, 
külföldi szakértők 

A Hiánypótlás PROJEKT Háttérdokumentumok, 
projekt-kérdőívek 

Kvalitatív 
C Ellenőrzések 

megállapításai 
Kvantitatív A Elutasított projektek 

Projekt-
kiválasztás 

megfelelősége 
RENDSZER Háttérdokumentumok 

Kvalitatív  C Ellenőrzések 
megállapításai 

PROJEKT Projekt-kérdőívek Kvantitatív A A projekt-kiválasztás 
időigénye 

Projekt-
kiválasztás 

hatékonyságsága RENDSZER Háttérdokumentumok, 
adatbázisok. 

Kvantitatív A A projekt-kiválasztás 
és a projekt-
módosítások 
időigénye 

 
Vizsgált terület Vizsgálati 

szint Felhasznált eszközök Értékelési mód Értékelhető részek 

PROJEKT 
Háttérdokumentumok
, adatbázisok, projekt-

kérdőívek 
Kvalitatív q2 

Garanciális 
problémák, 
ellenőrzések 
megállapításai, 
szabálytalanságok, 
közbeszerzési 
jogorvoslatok 

Kvalitatív q3 ellenőrzések 
megállapításai 

Projektvégrehajtás 
megfelelősége 

RENDSZER Háttérdokumentumok
, adatbázisok 

Kvantitatív Q1 
Szabálytalanságok, 
közbeszerzési 
jogorvoslatok 

Projektvégrehajtás 
hatékonysága 

PROJEKT Projekt-kérdőívek, 
adatbázisok Kvantitatív Q1 TSZ-kötési idő, 

közbeszerzések 
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ütemezése, 
szerződések 
időtartama, 
nyomonkövetési 
indikátorok, 
kifizetések, önerő 
probléma, PIU 
létszáma, beruházás 
késedelme 

Kvantitatív Q2 Költségtúllépés, 
tartalékkeret. 

Kvalitatív q2 Üzemeltető 
kiválasztása. 

Kvalitatív 
(kvantitatív 
elemekkel) 

q1 

Támogatási 
intézményrendszer: 
működési költségek, 
kedvezményezetti/ta
nácsadói értékelés, 
tudásszint, 
Delegáció, EDIS. 
Támogatás-
felhasználás: 
pénzügyi 
indikátorok, 
közbeszerzés, 
kifizetések.  

Kvantitatív Q2 

Felmerült 
problémák 
értékelése, 
projektmenedzsmen
t felkészültsége, 
pályázók/szakértők 
tudásszintje 

RENDSZER 

Háttérdokumentumok
, adatbázisok, 

interjúk, 
fókuszcsoportos 

interjú, kérdőívek 

Kvalitatív q3 

Kifizetési rendszer / 
kivitelezés 
egyszerűsítési 
lehetőségei, önerő-
finanszírozási 
lehetőségek, PPP, 
stakeholder-
menedzsment 

Kvalitatív  q3 

Közvetett hatások: 
környezetvédelmi 
politika, 
közbeszerzési 
rendszer, 
projektmenedzsmen
t-kultúra, egyéb 
hatások Projektvégrehajtás 

hatása 
RENDSZER 

Háttérdokumentumok
, interjúk, kérdőívek, 

adatbázisok 

Kvantitatív Q2 

Makrogazdasági 
hatásindikátorok: 
GDP-növekedés, 
Tőkeberuházás / 
környezetvédelmi 
fejlesztés, 
foglalkoztatottság,  

 
Vizsgált terület Vizsgálati 

szint Felhasznált eszközök Értékelési mód Értékelhető részek 
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Kvalitatív q2 Megfelelő díjak 

PROJEKT Háttérdokumentumok, 
projekt-kérdőívek Kvalitatív q3 

ellenőrzések 
megállapításai, 
szabálytalanságok, 

Kvalitatív q3 ellenőrzések 
megállapításai 

Projektek 
üzemeltetésének 

és 
fenntartásának 
megfelelősége RENDSZER 

Háttérdokumentumok, 
adatbázisok, 

fókuszcsoportos interjú Kvantitatív Q1 
Szabálytalanságok, 
fenntartási 
kérdések 

PROJEKT Projekt-kérdőív Kvantitatív Q2 Díjnövekedés 
mértéke 

Projektek 
üzemeltetésének 

és 
fenntartásának 

hatása 
RENDSZER Háttérdokumentumok, 

kérdőívek 

Kvalitatív 
(kvantitatív 
elemekkel) 

q3 
Üzemeltetési 
tapasztalatok 
hasznosulása 

Kvalitatív q3 Projekt 
megvalósulása PROJEKT Projekt-kérdőívek 

Kvantitatív Q1 Lakossági 
ismertség 

Projektek 
eredményének 
megfelelősége 

RENDSZER Kérdőívek, interjúk  Kvantitatív Q1 
Létrejöttek volna-e 
a projektek EU-
támogatás nélkül? 

Kvantitatív Q1 

Kimenet – 
eredmény – hatás 
indikátorok 
vizsgálata, költség-
haszon elemzés 
(CBA)  ismételt 
elvégzése  PROJEKT 

Kvalitatív Q3 

CBA-elemzés 
módszertani 
vizsgálata, projekt 
közvetett, nem 
szándékolt hatásai 

Projektek 
eredményének 

hatása 

(RENDSZER) 

Projekt-kérdőívek, 
Háttérdokumentumok, 

adatbázisok 

Kvantitatív Q2 Szektorális elemzés 

Forrás: saját gyűjtés 
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11. IRODALOMJEGYZÉK 
 

1. [1083/2006]: A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai 
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