
1 

 

 

 

 

 

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV 

PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

Útmutató 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

 

 

 

 

KEHOP-1.2.0.  

Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, 

valamint szemléletformálás  

című 

pályázati kiírás keretében készülő kiemelt projektekhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Tartalom 

Bevezetés ................................................................................................................................................. 3 

Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmi követelményei ......................................................................... 4 

1. Vezetői összefoglaló ............................................................................................................................ 4 

2. A támogatást igénylő projektgazda bemutatása .................................................................................. 4 

2.1. A projektgazda bemutatása a fejlesztés szempontjából ................................................................ 4 

2.2. A projektmenedzsment szervezet bemutatása, általános adatai ................................................... 5 

3. A háttér bemutatása és a fejlesztési szükséglet szakpolitikai megalapozása (helyzetelemzés) ........... 9 

4. A projekt céljainak meghatározása .................................................................................................... 10 

5. A projekt tervezett tevékenységei (műszaki-szakmai eredményei)................................................... 10 

6. Monitoring mutatók (eredmény és output indikátorok) .................................................................... 17 

7. A projekt megvalósítási terve, ütemezése ......................................................................................... 18 

8. A Projekt tervezett költségvetése ...................................................................................................... 19 

9. A Projekt közbeszerzési/beszerzési ütemterve .................................................................................. 20 

10. Horizontális( esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) szempontok érvényesülése a projektgazda 

szervezetére és a projektre ..................................................................................................................... 20 

11. Kockázatkezelés .............................................................................................................................. 20 

12. Fenntartás ........................................................................................................................................ 21 

13. Kötelezően csatolandó mellékletek ................................................................................................. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Bevezetés 

 

Jelen útmutató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (továbbiakban 

KEHOP) Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, 

valamint szemléletformálás című kiemelt projekt felhívása keretében tervezett projektek 

Megvalósíthatósági Tanulmányának (továbbiakban MT) tartalmi követelményeit rögzíti. 

 

A pályázati felhívás és mellékletei tartalmazzák a benyújtandó projektjavaslat részletes 

tartalmi követelményeit. 

A részletes projektterv szakmai háttereként, indoklásaként az MT szolgál. Az útmutató célja, 

hogy az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) számára elegendő és megalapozott információt 

szolgáltasson annak megítéléséhez, hogy a projekt valós probléma megoldását célozza, 

illeszkedik az operatív program céljaihoz, megfelelő szakmai tartalommal bír, társadalmi 

hasznai jogossá teszik a támogatást, pénzügyileg végiggondolt és a támogatási szabályoknak 

megfelel. AZ MT alapján kap az IH teljes körű képet a projekt tartalmáról, elvárt 

eredményeiről, költségeiről, a fejlesztés lépéseiről, fenntartásáról. 

Az MT készítése során az alábbi alapelveket kell szem előtt tartani: 

- A pályázati felhívás 3.1., 3.2 és 5.5. pontjai alapján kell meghatározni a 

projektelemeket, és a megvalósítással érintett tevékenységeket. 

 

- Az MT szerkezetének meg kell egyezni az útmutató szerkezetével, fejezetek, annak 

alpontjai sem hagyhatók ki, nem számozhatók át. Az MT-nek minden kérdésre ki kell 

térnie, és a kért adatokra, információkra kell választ adnia. 

 

- Minden, az MT készítéséhez felhasznált háttértanulmányra pontosan (készítő, dátum, 

megrendelő, kiadó, megjelenés dátuma, URL cím, stb. feltüntetésével) kell hivatkozni. 
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Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmi követelményei 

 

1. Vezetői összefoglaló 

 

A vezetői összefoglaló célja, hogy röviden (legfeljebb 2-3 oldal) összefoglalja a fejlesztés 

célját, a cél elérésére tervezett megoldást, ennek megvalósítását. 

A vezetői összefoglaló felépítése:  

1. A pályázó szervezet rövid bemutatása 

2. A kiinduló helyzet ismertetése, projektkörnyezet és a beavatkozás/fejlesztés 

szükségszerűségének, a megoldandó problémának, a probléma környezetének 

ismertetése 

3. A projekt célkitűzéseinek, indokoltságának alátámasztása és a tervezett 

eredmények, hatások bemutatása.  

4. A projekt keretében tervezett tevékenységek rövid összefoglalása. 

5. A fejlesztés tervezett finanszírozásának és gazdaságosságának rövid bemutatása. 

6.  A megvalósítás tervezett ütemezése (főbb fázisok, becsült időigény, költség) 

 

2. A támogatást igénylő projektgazda bemutatása 

2.1. A projektgazda bemutatása a fejlesztés szempontjából 

 

A projektgazda bemutatásánál ki kell térni legalább az alábbi szempontokra: 

1. Szervezet alapítása, célja, rövid története, fő tevékenységei, különös tekintettel a 

klímavédelem, klímadaptáció, környezeti nevelési területen végzett tevékenységekre 

2. Be kell mutatni a projekt megvalósítása szempontjából releváns eljárási, képviseleti 

szabályokat, valamint döntési mechanizmusok menetét: Szervezeti felépítés és 

működés, a képviseletre feljogosított szervezet/személy képviseleti jogkörök, valamint 

ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára feljogosított szervezeti egységek/személyek 

hatáskörének meghatározása (csatolni kell: kompetenciákat és szervezeti felépítést 

bemutató szervezeti ábrát). 

3. Ki kell térni a minőségbiztosítási eljárásokra 

4. Konzorciumi kedvezményezett esetén ismertetni kell a képviseleti és döntési 

hatásköröket a konzorciumi megállapodással összhangban, röviden be kell mutatni a 

konzorciumi partnert is a 1-3. pontra figyelemmel 

5. Pályázó egyéb, az elmúlt öt évben pályázati forrásból megvalósított témájukban, 

formájukban/módszereikben, méretükben a jelen pályázati projekthez hasonlító 

projektek felsorolása címe, célja, költségvetése, finanszírozása, megvalósítási időszaka 

(tól-ig) 

6. kedvezményezett jogosult-e az ÁFA levonására vagy nem 
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7. Projektben együttműködő szervezetek bemutatása, együttműködési nyilatkozat 

csatolása, az együttműködő szervezet projektben betöltött szerepének leírása (pl. a 

megvalósításban térítés nélkül résztvevő szervezetek/intézmények) 

 

2.2. A projektmenedzsment szervezet bemutatása, általános adatai 

 

Az Irányító Hatóságnak meg kell győződnie arról, hogy a kedvezményezett rendelkezik a 

támogatási feltételeknek megfelelő projekt végrehajtásához szükséges adminisztratív, 

pénzügyi és működési kapacitással. Kérjük bemutatni, hogy támogatás esetén mely 

szervezetek, szervezeti egységek (lesznek) a projekt felelősei és végrehajtói, és ezek hogyan 

kapcsolódnak egymáshoz.  

1. Ha a projektgazda és a (tervezett) projektmenedzsment szervezet nem azonos, be kell 

mutatni: 

 a kijelölés/kiválasztás módját vagy tervezett módját (pl. közbeszerzéssel vagy egyéb 

módon már megtörtént, vagy tervezik a kiválasztást),  

 a feladatok megosztásának rendjét (napi ügyintézés, döntéshozatal, végrehajtás 

szintjén), 

 a projektmenedzsment tevékenység finanszírozási módját,  

 a projektmenedzsment tevékenység végzésére vonatkozó megállapodás időtartamát. 

(Ez utóbbi különösen akkor fontos, ha a projektmenedzsment költségeket a projekten 

belül elszámolható költségként kívánják érvényesíteni.)  

 

A fentiek alátámasztására – amennyiben már rendelkezésre áll –, mellékelni kell a 

projektgazda és a projektmenedzsment szervezet közötti élő megállapodást vagy annak 

tervezetét. 

2. Ha a projektmenedzsment szervezet a projektgazdával köztisztviselői, közalkalmazotti 

vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekből tevődik össze, akkor 

be kell mutatni: 

 a projektben végzendő tevékenységi köröket és az ahhoz szükséges munkaidő 

szükségletet,  

Amennyiben a projektmenedzsment tagok kijelölése már megtörtént, akkor mellékelni 

kell a projekttel kapcsolatos teendők végzésére fordítandó munkaidő arányt is 

tartalmazó munkaköri leírást. 
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 Konzorciumi kedvezményezett esetén a támogatási kérelemhez benyújtandó 

konzorciumi megállapodásnak tartalmaznia kell: 

 a feladatok megosztásának rendjét (napi ügyintézés, döntéshozatal, 

végrehajtás), 

 a feladatmegosztással arányosan az elszámolandó projektmenedzsment 

költségek megosztását. 

A projektmenedzsment egység(ek) bemutatásakor részletesen ismertetni kell a résztvevő 

(és/vagy később alkalmazni tervezett) munkatársak pontos feladatait, képzettségét és eddigi, 

vagy elvárt munkatapasztalatait. Ebben a pontban ismertetni kell a meghatározott funkciókat 

betöltő személyek közötti kapcsolatot, az alá-fölérendeltségi viszonyokat, valamint a 

döntéshozatal és végrehajtás eljárásrendjét. Adott esetben a bemutatás szétbontható 

projektmenedzsmentre és szakmai tevékenységekre.  

A projektmenedzsment szervezet szakértelmének alátámasztása érdekében az MT-hez 

csatolni kell a projektmenedzsment szervezetben résztvevők szakmai önéletrajzát (mely 

különösen tartalmazza a végzettséget, szakmai életutat, a projekthez hasonló 

referenciamunkákat). 

Fontos és nélkülözhetetlen, hogy a szervezete(ke)t olyan személy vezesse, akinek legalább 5 

éves tapasztalata van a környezetvédelemi szakterületen, kiegészítve pályázati, támogatási 

tapasztalatokkal. Ezen felül a menedzsment egység felállítása során szem előtt kell tartani, 

hogy a projekt lebonyolítása folyamán felmerülő műszaki, jogi és pénzügyi kérdések 

megoldásáról, feladatok ellátásáról gondoskodni kell.  

A projektmenedzsment szervezeti ábráját mellékelni kell.  

Kérjük a 1. táblázat szerinti: Projektmenedzsment szervezet táblázat figyelembevételét. 
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1. táblázat: Projektmenedzsment szervezet 

Funkció/ 

beosztás 

Fő feladatok Munkaidő-szükséglet 

Projekt fejlesztés 

időszakában 

Végrehajtás időszakában 

PM szervezet vezetője Egy személyben felelős a projektjavaslat előkészítéséért, és a projekt 

végrehajtásáért, előrehaladásáért. Aláírási, kötelezettségvállalási jogkörét 

szabályozni kell. Célszerű olyan személyt kiválasztani erre a feladatra, 

akinek van pályázati és környezetvédelmi szakirányú tapasztalata, átlátja 

a projekt előkészítés és megvalósítás technikai és pénzügyi feladatait. 

Képes a beosztottakat irányítani, ellenőrizni, motiválni. Az 

előkészítésben és végrehajtásban résztvevő vállalkozókkal szemben 

érvényesíteni tudja a projektgazda érdekeit, a szerződések előírásait és a 

jogszabályok betartatását. Legalább alapszinten járatos az EU politikái 

területén. 

1 fő teljes munkaidőben 

vagy részmunkaidőben, 

a leterheltségtől 

függően. 

1 fő teljes munkaidőben vagy 

részmunkaidőben, a leterheltségtől 

függően. 

Klímavédelmi, fenntarthatósági  

szakember  

Mindenképpen szükség van klímavédelemmel, környezeti 

fenntarthatósággal, környezeti neveléssel kapcsolatos végzettségre. Rajta 

múlik a projekt szakmaiságának biztosítása, a jelentéstételi 

kötelezettségek számszerű adatainak pontossága, ő ismeri az indikátorok 

és mutatók szerint az előrehaladást. 

Legalább 1 fő 

foglalkoztatása teljes 

vagy részmunkaidőben. 

 

1 fő foglalkoztatása teljes- vagy 

részmunkaidőben 

Pénzügyi terület Feladata a finanszírozás tervezése, a megvalósítás során a források 

összehangolásának biztosítása (különösen több kedvezményezett esetén). 

A szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének 

megtervezése és kialakítása, a szállítói számlák továbbítása a 

támogató/közreműködő szervezet felé. Ehhez is megfelelő képzettséggel 

és tapasztalattal rendelkező személyt kell kiválasztani. A leterheltségtől 

függően szükség lehet asszisztens alkalmazására is. Ezen a területen is 

fontos, a vállalkozókkal való kommunikációban az érdekérvényesítés, a 

konfliktusok kezelésének képessége. 

Legalább 1 fő teljes- 

vagy részmunkaidőben. 

Legalább 1 fő teljes- vagy rész 

munkaidőben. 
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Funkció/ 

beosztás 

Fő feladatok Munkaidő-szükséglet 

Projekt fejlesztés 

időszakában 

Végrehajtás időszakában 

Jogi terület Feladata a projektre vonatkozó speciális jogi kötelezettségek ellátása, 

támogatási és beszállítói szerződések előkészítése, megkötése, a projekt 

előkészítése és megvalósítása során kialakuló jogi jellegű konfliktusok 

kezelése. Bármely érintett fél részéről érkező igény esetén vizsgálat és 

jogi képviselet ellátása esetleges bírósági eljárásokban, kivéve 

nemzetközi hatóságok, bíróságok előtt, bizonyítási dokumentációkkal 

kapcsolatos eljárások kezdeményezése és lebonyolítása 

(igénybejelentések stb.), az érintett felek által előkészített tervezetek 

véleményezése, a projekt során létrejövő szerződések véglegesítése, 

közreműködés a megkötött szerződések esetleges módosításában. 

Egyes időszakokban 

indokolt lehet teljes 

munkaidős jelenlét (pl. 

közbeszerzési 

dokumentáció 

egyeztetése).  

 

Többnyire elegendő az eseti 

munkavégzés. Általában nem 

indokolt, hogy külön ezen a 

területen állandó, teljes 

munkaidőben foglalkoztatott jogász 

legyen. 

Közbeszerzés Mivel az összes fenti szakterület együttműködését igényli, leterheltségtől 

és tapasztalattól függően vehetnek részt benne a többi funkcionális 

területen is dolgozó szakemberek, illetve megbízás alapján lehet 

foglalkoztatni külön erre szakembereket. Külső közbeszerzési tanácsadó 

alkalmazása esetén is el kell várni a megfelelő szakterületre vonatkozó 

szaktudást. 

Meghatározott idő-

szakban (közbeszerzések 

előkészítése és 

lebonyolítása) 

szakaszosan teljes 

munkaidős intenzitás is 

indokolt lehet.  

A közbeszerzések befejezése után 

megszűnik, illetve pl. 

szerződésmódosítás esetén lehet 

szükséges. 

PR, a nyilvánosság tájékoztatása Annak függvényében, hogy csak a kötelező tájékoztatási feladatokat kell 

ellátni (emléktáblák stb.), vagy a projekt előkészítés maga is tartalmaz 

tájékoztatási (pl. közmeghallgatás - tartási kötelezettség vagy a projekt 

előkészítése során azonosított ellenállás kezelése) elemet, megoldható 

kiszerződtetéssel vagy saját munkatárs alkalmazásával. 

A munkaintenzitás a 

projekt előkészítés és a 

projekt elfogadott-

ságának, valamint a 

projekt előrehaladásának 

és tartalmának 

függvénye.  

A munkaintenzitás a projekt 

előkészítés és a projekt elfogadott-

ságának, valamint a projekt 

előrehaladásának és tartalmának 

függvénye.  
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A táblázatban található javaslatok a projektmenedzsment szervezet szokásos 

tevékenységeihez igazodnak, de a projektgazda szervezet egyéb erőforrásaival is szükséges 

lehet kiegészíteni, illetve ha hiányzik bizonyos szakterület ismerete, akkor külső forrásból kell 

azt biztosítani. Javasoljuk kommunikációs szakember bevonását is (elsősorban BTL 

szakember). 

Ha az egyes fenti funkciókat több személy látja el (különösen akkor, ha kiszerződtek bizonyos 

feladatokat) feltétlenül kell a szervezeten belül lennie olyan személynek, aki felelős 

vezetőként irányítja és ellenőrzi a többiek munkáját. 

Emelje ki a projekt során aláíró és döntési jogkörrel rendelkező személyt, illetve tisztázza a 

távolléte esetén felmerülő azonnali, ugyanazon jogkörrel rendelkező szakmai helyettesítés 

kérdését. 

3. A háttér bemutatása és a fejlesztési szükséglet szakpolitikai 

megalapozása (helyzetelemzés) 

 

A fejezet célja a földrajzi, társadalmi, gazdasági, politikai és intézményi értelemben vett 

projektkörnyezet bemutatása. Ismertetni kell, hogy a projektjavaslat által megoldandó 

probléma milyen környezetben merül fel, a projektet milyen környezetben kell végrehajtani. 

A leírásnak különösen tartalmazni kell az alábbiakat: 

1) A célterület (Magyarország vagy a konkrét megyék) klíma adottságai röviden, fókuszálva a 

klímaváltozásból eredő hatásokra 

2) A helyi klímaváltozással, klímaadaptációval kapcsolatos ismeretek, szemléletet, attitűd, 

jogi és gazdasági háttér, hiányosságok, esetleges problémák (kormányzat, önkormányzatok, 

lakosság, vállalkozások szinten stb.) 

3) A projektet megalapozó szakpolitikai célok, jogszabályi előírások, egyéb körülmények 

(gazdasági és területfejlesztési politika, fejlesztési tervek, stratégiák) 

4) Projekt előzményei, az elmúlt néhány év fejlesztései (hazai, helyi illetve nemzetközi háttér, 

kutatási eredmények, felmérések, tanulmányok, jó gyakorlatok) 

5) az 1)-4) pontok alapján összegzés, a tervezett célok, tevékenységek megalapozása, 

alátámasztása  

5) A projekt végrehajtása során várható gazdasági-társadalmi előnyök 

 

A leírtaknak alá kell támasztaniuk a fejlesztés szükségszerűségét, a projekt elemeit, továbbá 

azon társadalmi-gazdasági előnyöket, amelyeket a projekt megvalósításával szeretnének 

elérni. Csak azoknak a szempontoknak a kidolgozása szükséges, amelyek megalapozzák a 

fejlesztésre vonatkozó, későbbiekben levont következtetéseket, azonban fontos, hogy lényegre 

törő és terjedelmében korlátozott legyen. 



10 

 

4. A projekt céljainak meghatározása 

 

Világos célokat kell meghatározni a projekt eredményeinek és hatásának értékelése érdekében 

a helyzetelemzésből kiindulva, annak igazolására, hogy a projekt valós szükségletekre ad 

megoldást.  

A célok meghatározását a projekt a társadalom jólétéhez történő hozzájárulásának és az 

operatív program prioritási tengelyeihez tartozó konkrét célkitűzések megvalósításának 

értékelése érdekében fel kell használni a projekt hasznosságának meghatározásához. 

 

A célkitűzések meghatározásakor ügyelni kell arra, hogy: 

· A célkitűzések tárgya reális legyen: valós problémára adjon választ, valós szükségleteket, 

igényeket jelenítsenek meg. 

· A célkitűzések reálisak legyenek: a megvalósíthatósági tanulmányban igazolni kell, hogy a 

kitűzött célértékek a projekttevékenység által gazdaságosan elérhetők és később 

fenntarthatók. 

· A célkitűzések illeszkedjenek a pályázat/konstrukció, az EU és hazai szakpolitikák 

célkitűzéseihez, járuljanak hozzá azok eléréséhez. 

A különböző célkitűzéseket részletesen meg kell határozni, és amennyiben lehetséges, 

számszerűsíteni kell. Az egyes célkitűzéseket egymással össze kell hangolni. 

Fogalmazzon meg rövid távú konkrétabb célokat és hosszú távú általános célokat is. Az itt 

megfogalmazott célkitűzések alapján kell kialakítani a projekt tervezett tevékenységeit (5. 

fejezet).  

Pl. rövid távon cél: önkormányzati vezetők klímaadaptációs, klímaváltozást megelőzési 

ismeretei bővítése, hosszú távú cél: klímaadaptációs, és klímaváltozást megelőző szempontok 

érvényesítése a várostervezés során. 

 

5. A projekt tervezett tevékenységei (műszaki-szakmai eredményei) 

 

Ez a fejezet a támogatást igénylő projekt tevékenységeinek részletes bemutatását tartalmazza. 

A tervezett tevékenységeknek összhangban kell lenniük a 4. fejezet céljaival, alkalmasnak 

kell lenniük az előírt számú indikátorok teljesítésére illetve további output indikátor 

keletkezésére. Lényeges szempont továbbá a tevékenységek megvalósíthatósága a 

rendelkezésre álló idő alatt, illetve az, hogy a tevékenységekre megadott költségek reálisak, a 

projekt költséghatékonyan teljesíti a felhívásban elvártakat. Ahhoz, hogy mindez megítélhető 

legyen, az MT-ben tételesen fel kell sorolni a projekt során tervezett összes tevékenységet, a 

felhívás 3.1 fejezete alapján megadott fő tevékenységek alábontásaként.  

 

 

A fő tevékenységekhez rendelt valamennyi tevékenységet be kell mutatni a fejezetben, 

részletesen, tételesen, forgatókönyvszerűen (pl. tervezett kiadványok részletes formai leírása, 

szakmai tartalmának megadás; rendezvények esetén az egyes rendezvények programjának 

forgatókönyvszintű ismertetése). 
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A fejezet felépítése: 

 

1) Bevezető, a konkrét tevékenységek megtervezését megelőző koncepció rövid leírása a 

3-4. fejezetből kiindulva (hangsúlyok indoklással) 

2) A fő tevékenységekhez tartozó valamennyi tevékenység felsorolása, összefoglalása az 

alábbi mintáknak megfelelően: 

 

Szakmai háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák 

kidolgozásában c. projekt esetében:  

1. Projekt megalapozó tevékenységek 

1.1 MT készítése 

1.2 Projektmenedzsment szervezet felállítása 

1.3 A kifejlesztett szakmai és disszeminációs módszertani tartalmak 

kipróbálásához bevonásra kerülő települési önkormányzatok kiválasztása 

stb. 

2. Módszertani fejlesztés 

2.1 Módszertani útmutató térségi és települési klímastratégiák kidolgozásához 

2.1.1 megalapozó konzultáció  

2.1.2 útmutató készítési folyamata, paraméterei 

2.1.3 konzultáció útmutató tervezetének véleményeztetésére 

 stb. 

2.2 módszertan tesztelése a (…..) települések esetén, települési klímastratégiák 

készítése 

2.2.1. X település  

2.2.2 Z település  

stb. 

3. Szemléletformálás 

3.1  regionális rendezvények 

3.1.1 1. regionális rendezvény 

3.1.2 2. regionális rendezvény 

stb. 

3.2 ismeretterjesztő kiadványok, szóróanyagok 

3.2.1 szórólap (első verzió) 

3.2.2 szórólap (második verzió)  

3.2.3 szórólap (harmadik verzió) 

3.2.4 tájékoztató füzet 

3.2.5 elektronikus hírlevél 

stb. 

 

3.3  (tanulmányutak 

3.3.1 tanulmány út …….. településre 

stb. 

3.4 video-konferenciák 
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3.4.1 video-konferencia ……. témában 

stb.) 

4. Partnerségi viszony kialakítása megyei önkormányzatokkal, tudásmegosztás 

4.1 honlap létrehozása 

4.2 online tanácsadás 

4.3 tájékoztató anyag összeállítása önkormányzatoknak 

4.4 képzések 

4.3.1  1. képzés 

4.3.2  2. képzés stb. 

4.3.3 képzési tananyag fejlesztése 

4.5 hálózatépítés, megyei éghajlatváltozási platformok összefogása, megyék közti 

kapcsolatteremtés 

stb. 

5. tájékoztatás, nyilvánosság 

6. projektmenedzsment költségek 

7. nem elszámolható költségek 

 

Megyei Éghajlatváltozási Platformok létrehozása c. projektek esetében: 

1. Projekt megalapozó tevékenységek 

1.1 MT készítése 

1.2 Projektmenedzsment szervezet felállítása 

stb. 

2. Megyei klímastratégiák térségi szereplők bevonásával történő kidolgozása 

2.1 megyei klímastratégiák kidolgozása 

2.2 klímastratégiák elkészítéséhez és megismertetéséhez kapcsolódó rendezvények 

2.2.1. konferenciák 

2.2.1.1.  ötletgyűjtés, tájékoztatás stratégia előkészítéséhez 

2.2.1.2.  megyei klímastratégia tervezetének megvitatása, 

véleményeztetése, cselekvési alternatívák bemutatása, az egyes 

résztvevők cselekvési lehetőségeinek bemutatása 

2.2.2. workshopok 

2.2.2.1 önkormányzati workshop 

2.2.2.2 oktatási és egyéb intézmények részére szervezett workshop 

2.2.2.3 vállalkozások részére szervezett workshop 

2.2.3 szemléletformálási akciók 

2.2.3.1 pl. ….. rendezvényen történő megjelenés 

2.2.3.2 pl. ….. rendezvényen történő megjelenés 

2.2.3.3 pl. családi klímanap  

2.2.3.4 pl. konferencia 16-24 éveseknek 

3. A klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos 

tudásmegosztás  

3.1  megyei éghajlatváltozási platformok létrehozása, működtetése 

3.2 online tanácsadás, hálózat építés (elektronikus levelezési lista) 

stb. 
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4. tájékoztatás, nyilvánosság 

5. projektmenedzsment költségek 

6. nem elszámolható költségek 

 

A bemutatott tevékenységek szükség esetén bővíthetők! Az egyes alpontoknak a 

felhívásban megfogalmazott kötelező tevékenységeket tartalmazniuk kell, az alpontok 

elnevezése pontosítható, projektnek megfelelően változtatható, további alpontok 

létrehozhatók! 

 

3) Az 5. fejezet 2) pontban felsorolt tevékenységek részletes bemutatása alpontonként (a 

legkisebb egységeket kell részletezni), a tevékenység megvalósításának szakmai 

indoklásával, és a tevékenység várható hatásának összefoglalásával 

 

Példa a kifejtéshez (vázlat!, az MT-ben részletesen kifejtendő): 

2.2.3.3 családi klímanap 

- a rendezvény szakmai koncepciója: miért döntöttek emellett, milyen egyéb 

alternatíva merült fel, milyen célt szolgál (pl. játékos formában juttat el ismereteket; 

praktikus tudást ad át (mit tehetnek a gyakorlatban a mindennapi élet során); 

költséghatékony) 

- szakmai, technikai részletek: helyszín, időpont, forgatókönyvszerűen bemutatott 

programok (pl. tervezett előadások, játékos programok, vetélkedők bemutatása, 

indoklása stb.); animátorok, műsorvezetők, egyéb közreműködők (kik, hányan, 

szerepük); résztvevők várható száma, célcsoport; szóróanyagok; milyen 

szolgáltatások, eszközbeszerzésekkel várhatók 

- a rendezvénnyel elérni kívánt hatás: pl. a családok klímavédelemmel, 

klímaadaptációval kapcsolatos tudása, érdeklődés nő, hasznos tippeket kapnak a 

mindennapokhoz  

 

További általános minták (vázlatok!) további alpontok részletezéséhez: 

 

hálózatépítés 

-  szakmai koncepció: elérendő célok, célcsoportok,  

- szakmai, technikai részletek: megvalósítás módja, eszközei, szükséges humán 

erőforrások, eszközök, működtetés részletezése (kapcsolattartási módok biztosítása 

hogyan történik) 

- hatás: pl. összhang, egységesség a működésben, gyors információáramlás, egymástól 

tanulás biztosítása, ötletgyűjtés, jó gyakorlatok megosztása stb.  

 

platformok létrehozása 

- szakmai koncepció: platformok létrehozásának célja 

- szakmai, technikai részletek: tagjai, működési rendje, titkárságát ellátó szervezet 

létrehozása, feladatai 

- működésének hatása: pl. megyei önkormányzatok összefogás, összehangolása 

információ áramlás segítése klímaadaptációs témákban megyei szinten  
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rendezvények (egyeztetések, konzultációk, rendezvények, konferenciák, workshopok, 

szemléletformálási akciók, képzések) 

- szakmai koncepció: a tervezett rendezvény indoka (milyen célcsoportot ér el, milyen 

üzeneteket közvetít, mi a célja, miért ez a megoldás - szakmai és költséghatékonysági 

érvek) 

- szakmai, technikai részletek: helyszín, időtartam, forgatókönyvszerű leírás (a 

résztvevői célcsoport, hány fő, milyen típusú programok, előadások, játékok, 

ismeretterjesztő installációk, eszközigény, közreműködők, átadni kívánt szakmai 

üzenetek, felhasznált szóróanyagok leírása-indoklása, tananyag-vázlat stb.) 

- hatás: hogyan hat a célcsoportra a program, milyen viselkedésváltozást/hozzáállás 

változást/ismeretbővítést eredményez 

 

stratégiák, módszertan fejlesztés 

- szakmai koncepció: cél meghatározása, megvalósítás módja 

- szakmai, technikai részletek: elkészítés folyamata (felhasználni tervezett szakmai, 

jogi források, módszertani segédlet esetén tervezett tartalom-vázlat, megvalósítás 

módja (közbeszerzés, saját teljesítés), közreműködő szakemberek elvárt szaktudása, 

elkészítési, véleményeztetési, elfogadási, véglegesítési folyamat (konzultációk, 

egyeztetések, véleményeztetés stb. ) 

- hatás: pl. fejlesztések megalapozása stb. 

 

kiadványok esetén (szórólap, tájékoztató füzet, elektronikus hírlevél) 

- szakmai koncepció: cél meghatározása (célcsoport függő szakmai tartalom indoklása) 

- szakmai, technikai részletek: tervezett formai követelmények (méret, papírminőség, 

oldalszám, alaki elvárások, színek), tervezett példányszám, szakmai tartalom (tervezett 

szakmai ismeretek, üzenetek átadása, egyes fejezetek címei, vagy téma megjelölés 

kisebb kiadványoknál (milyen célcsoportoknak, milyen konkrét ismeretet közvetít) 

hatás: pl. … területeken ismeretbővítés, figyelemfelhívás, praktikus tanácsok stb. 

 

honlap-fejlesztés 

- szakmai koncepció: cél meghatározása (milyen funkciója lesz a kifejlesztett 

honlapnak, milyen célközönségnek készül, milyen üzenetek átadása a cél) 

- szakmai, technikai részletek: honlaptérkép, a honlapon elérhető szakmai tartalmak, 

funkciók (pl. fórum felület, hasznos tanácsok, esetleg játékok stb.), frissítések 

gyakorisága, hírlevelek 

hatás: pl. összegyűjtött, frissített információk biztosítása, klímastratégiák készítéséhez 

segítség, egységesség biztosítása, tanácsadás  stb. 

 

online-tanácsadás 

- szakmai koncepció: cél meghatározása (célközönség, milyen témákban, milyen 

segítség nyújtása 
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- szakmai, technikai részletek: tanácsadás feltételei (humánkapacitás, 

rendszerkövetelmények, lefejlesztett alkalmazások, felületek, létrehozott levelezési 

lista, akár többféle célcsoportnak szakmai fórumok stb.), folyamatleírás 

hatás: pl. egységesség biztosítása, tanácsadás, információk érintettek közti 

megosztása, jó gyakorlatok, jó példák elterjesztése  stb. 

 

tanulmányút, video-konferencia 

- szakmai koncepció: cél meghatározása (célközönség, téma indoklása) 

- szakmai, technikai részletek: helyszín, időtartam, célcsoport, szakmai ismeretek, 

üzenetek, program vagy tematika forgatókönyvszerű leírása, résztvevők száma, 

eszközigény, közreműködők stb.  

hatás: hogyan hat a célcsoportra a program, milyen viselkedésváltozást/hozzáállás 

változást/ismeretbővítést eredményez, milyen konkrét gyakorlati megoldásokhoz vezet 

 

  tájékoztatás, nyilvánosság 

A szakmai kommunikáció eltér a jogszabályban meghatározott tájékoztatási és 

nyilvánossági kötelezettségtől. Előbbi keretében a környezeti szemléletformálás 

valósul meg (kommunikációs kampányokkal), utóbbi esetében a kedvezményezett 

arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a projekt Európai Uniós források felhasználásával 

valósult meg.  

A projektek keretében megvalósuló kommunikáció arculati követelményeit a következők 

szerint szükséges betartani:  

Szakmai, fenntarthatósági kommunikáció: a Széchenyi 2020logó, valamint a kötelező 

mondat logójának („Befektetés a jövőbe””) használata szükséges, ezen túl pedig megmarad a 

lehetőség a kedvezményezettek számára, hogy saját arculattal, logóval, szlogennel jelenjenek 

meg. 

 

Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség: a Kedvezményezettek tájékoztatási 

kötelezettségei és arculati előírásai (NSRK) vonatkozó követelményeit be kell tartani az 

alábbiak szerint! 
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A kedvezményezett köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és 

nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott 

meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra 

vonatkozó követelményeket a http://palyazat.gov.hu/doc/25 honlapról letölthető Széchenyi 

2020 útmutató arculati kézikönyv tartalmazza. Jelen konstrukcióban a kedvezményezettek 

Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv alapján előírt kommunikációt– a jelen 

útmutatóban meghatározott eltérésekkel – kötelesek megvalósítani. 

 

Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot a projektre érvényes kommunikációs csomagnak 

megfelelően és a költségkorlátok figyelembe vételével! 

 

A projekt előkészítő szakasza során használt 
kommunikációs eszközök 

Igen Nem  Célérték 
(darab) 

(Tervezett) 
költség 

(Bruttó Ft) 

Kommunikációs terv készítése (csak 150 millió 
támogatási összeg felett) 

    

Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap 
esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg 
aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, 
frissítése 

      

A projekt megvalósítási szakasza során használt 
kommunikációs eszközök 

Igen Nem  Célérték 
(darab) 

(Tervezett) 
költség  

(Bruttó Ft) 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése (csak 150 millió 
támogatási összeg felett) 

        

A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban 
megjelölt típusú tábla (C típus) elkészítése és 
elhelyezése 

       

Fotódokumentáció készítése         

A projekt megvalósítását követően használt 
kommunikációs eszközök 

Igen Nem  Célérték 
(darab) 

(Tervezett) 

költség 

(Bruttó Ft) 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése (csak 150 millió 
támogatási összeg felett) 

         

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó 
tartalommal 

        

 

4) A projekt hatásai, a projekt társadalmi hasznosságának bemutatása 

http://palyazat.gov.hu/download/51574/Szechenyi%202020%20utmutato%20arculati%20kezikonyv.pdf
http://palyazat.gov.hu/download/51574/Szechenyi%202020%20utmutato%20arculati%20kezikonyv.pdf
http://palyazat.gov.hu/download/51574/Szechenyi%202020%20utmutato%20arculati%20kezikonyv.pdf
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A projekt összhatásának kifejtésére van szükség, összefoglaló jelleggel. 

6. Monitoring mutatók (eredmény és output indikátorok) 
 

Ebben a fejezetben meg kell adni a projekt eredményére vonatkozó célkitűzés teljesülését 

jelző eredményindikátort, illetve output indikátorokat. A pályázati felhívásban megadott 

indikátorok közül a releváns indikátor feltüntetése, és a megadott minimum indikátorszám 

elérése kötelező! 

 

A mutatók teljesülésére az alábbi táblázatokat kell kitölteni: 

 

Mutató 
Mérték-

egység 

Bázis 

érték 

Célérték 

(2016) 

Célérték 

(2017) 

Célérték 

összesen 

(2017-

re) 

Klímastratégiával 

rendelkező 

települések 

összesített 

lakosság száma 

fő 180.000 …………. …………. 210.000 

 

Az indikátor a programozási időszak végéig elkészült települési klímastratégiával rendelkező 

településeken élő lakosság számát méri. Az indikátor az elkészült települési klímastratégiával 

rendelkező települések KSH által nyilvántartott állandó lakosszám adatai alapján kerül 

meghatározásra. 

 

 

Mutató 
Mérték-

egység 

Bázis 

érték 

Célérték 

(2016) 

Célérték 

(2017) 

Célérték 

(2018) 

Célérték 

összesen 

(2018-ra) 

 

Klíma-

alkalmazkodással 

kapcsolatos 

szemléletformálási 

akciókban aktívan 

résztvevő lakosság 

száma 

fő 0 ………… ………… ………… 

2000/megyei 

projekt 
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Az indikátor a KEHOP által támogatott klímastratégia (ezen belül a megelőző 

környezetvédelemre összpontosító) kampányokban aktív módon résztvevők számát méri. Az 

aktív részvétel minden esetben valamilyen, a szemléletformálás témáját tükröző, a szakmai 

üzenet elmélyítését segítő, a célcsoporti sajátosságoknak megfelelő kampánytermék (rajz, fotó 

vagy egyéb alkotás pl. kitöltött teszt feladatlap, vagy egyéb feladatok megoldása, 

élménybeszámoló, ötletpályázat, stb.) létrehozását jelenti. 

A mutató kiszámítása: A szemléletformálásba bevont minden olyan személy növeli a mutató 

értékét, aki valamely kampányterméket - önállóan vagy csoportosan – létrehozott.  

 

A pályázati felhívásban szereplő indikátorokhoz pontos célértéket kell rendelni, ezen felül a 

további indikátorok is meghatározhatók, a részletes projektjavaslat tartalmának 

megvalósulásával létrejövő eredmények szerint.  

Kérjük, hogy adja meg továbbá az 5. fejezet 2. pontjában meghatározott szerkezet szerint 

minden részfeladat számszerűsíthető, konkrét outputját, melyek külső tényezőktől nem, vagy 

csak elhanyagolható mértékben függnek, ezért alkalmasak arra, hogy a pályázatban vállalt 

tevékenységek előrehaladását, illetve megvalósulását igazolják, mérhető és számon kérhető 

módon. A kiindulási érték minden esetben 0, az indikátor a fejlesztés következtében előálló 

változásokat mutatja be. Ennek megfelelően az egyes naptári évek végén várható indikátor 

értékek szerepeltetendők a táblázatban. Kérjük, hogy ne kumulált adatokat adjon meg, azaz az 

egyes években jelentkező outputokat ne adja hozzá az előző év(ek) outputjaihoz. 

 

 

A projekt output indikátorai 

Példák: 
A feladat 

megnevezése 
és 

megjelölése 
(sorszámmal) 

Az output 
indikátor 

megnevezése 

Mérték-
egység 

 
Indikátor érték 

Kiindulás 2016 2017 2018 összesen 

1.1. MT 
készítése 

szakmai 
anyagok 
oldalszáma 

oldal 0 50  0 
 

50 

….        

3.1 regionális 
rendezvények 

darabszám db 0 1 4 
 

5 

…        

3.2.1 szórólap példányszám db 0 100 400  500 

…        

4.4 képzések darabszám db 0 0 5  5 

…        

        

7. A projekt megvalósítási terve, ütemezése 

 

 

Ebben a fejezetben kell bemutatni az elvégzett/megkezdett/tervezett tevékenységeket.  

 

Projekt megvalósítási ütemterv csatolása szükséges, az alábbi minta alapján: 
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GANTT tábla 
MT-hez.xls

 
A feladatokat a közbeszerzési tervvel összehangolt módon kell szerepeltetni. A táblázatban az 

egyes tevékenységeket az MT 5. fejezet 2) pontjában megadott tevékenységek alapján kell 

megadni. Elvárás a Szakmai háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi 

klímastratégiák kidolgozásában c. projekt esetében a 2. szintig (pl. 1.2 feladat), a Megyei 

Éghajlatváltozási Platformok létrehozása c. projektek esetében a 3. szintig (pl. 2.2.2 feladat). 

 

Kifizetési ütemterv csatolása is szükséges az alábbiak szerint.  

 

kifizetési 
ütemterv.xlsx

  

A megyei éghajlatváltozási platformok létrehozása című projektek időbeli ütemezésénél 

esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a projekt megvalósításának előfeltétele a „Módszertani 

útmutató térségi és települési klímastratégiák kidolgozásához” c. dokumentum elkészítése. 

 

8. A Projekt tervezett költségvetése 

 

A projekt tervezetett költségvetését a csatolt excel tábla mintájára kell elkészíteni. 

KEHOP indokló ktg 
tábla.xls

 

A költségvetés összeállítását az MT 5. fejezete 2) pontjában leírt tevékenységenként kell 

elkészíteni. Kérjük, hogy a költségtáblában a projekttel kapcsolatosan felmerült összes 

költséget szerepeltesse! Az elszámolható költségek oszlopban kérjük, hogy az adott 

résztevékenység várható költségtételeit szerepeltesse tételenként, egy tevékenységhez több 

költségtétel is tartozhat. A táblázat F oszlopában pedig a Felhívás 5.5 pontjában szereplő 

elszámolható költségkategóriáknak feleltesse meg a tételes költségeket. A tételes indoklás 

oszlopban kérjük, hogy adja meg az egyes tételek rövid magyarázatát (pl. egységárak, 

darabszámok, részköltségek, feladat magyarázata stb.). Az indoklást és kalkulációt úgy adja 

meg, hogy eldönthető legyen a költségek megalapozottsága és szükségessége.  
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A költségek indoklásánál utaljon továbbá a piaci árakra, illetve elérhető kedvezményekre 

történő is, hogy egyértelműen kiderüljön, hogy a költséghatékonyság szempontjait figyelembe 

vette a tervezéskor. 

9. A Projekt közbeszerzési/beszerzési ütemterve 

 

Az alábbi sablon alapján be kell mutatni a végrehajtás során lefolytatni kívánt 

beszerzési/közbeszerzési eljárásokat, valamint a lefolytatni kívánt eljárás ütemezését, típusát. 

A reális ütemterv elkészítéséhez figyelembe kell venni a közbeszerzésekre vonatkozó 

jogszabályban rögzített időszükségletet. 

 

közbeszütemező.xlsx

 

10. Horizontális( esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) szempontok 

érvényesülése a projektgazda szervezetére és a projektre 

 

Sorolja fel, hogy milyen esélyegyenlőségi illetve környezeti fenntarthatósági szempontok 

érvényesülnek a pályázó szervezetére illetve a projektre vonatkozóan összhangban a  felhívás 

3.2 pontjával illetve a támogatási kérelem adatlap 2.2 pontjával (a projekt részletes 

bemutatása). 

 

1) Mutassa be az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés érvényesítését a pályázó 

szervezetre vonatozóan! 

2) Mutassa be, az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés érvényesítését a projektre 

vonatkozóan! 

11. Kockázatkezelés 

 

Vizsgálja meg, hogy milyen előfeltételezések és külső körülmények fennállása szükséges 

ahhoz, hogy a tevékenységeket végrehajtsa, hogy a tevékenység végrehajtása a várt 

eredményekhez vezessen, hogy a tevékenységek eredményei a projekt céljához vezessenek, 

illetve, hogy a projekt célkitűzése a pályázati kiírás szakmai céljaihoz hozzájáruljon. 

Vizsgálja meg minden esetre a műszaki, jogi, társadalmi, pénzügyi, intézményi feltételeket. 

Készítsen beavatkozási tervet arra az esetre, ha az előfeltételezésekkel ellentétben valamelyik 

külső feltétel nem áll rendelkezésre.  
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Néhány lehetséges kockázattípus 

Műszaki kockázatok (előkészítés, kivitelezés kockázatai, meghibásodások, technikai károk stb.) 

Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény stb.) 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont  

Intézményi szempont (a projektmenedzsment szervezeti, szakmai függetlenségét fenyegető veszélyek, új 

szereplők belépése a folyamatba, közbeszerzés, közigazgatási átalakítás hatásai stb.) 

Jogi szempont (kapcsolódó jogszabályi környezet, szabványok változása, kibocsátási határértékek változása stb.) 

 

Kérjük,  

- Mutassa be, hogy melyek a projekttel kapcsolatban felmerülő kockázatok. 

- Mutassa be, hogy ezeket a kockázatokat hogyan kívánja megelőzni, illetve felmerülésük 

esetén hogyan tervezi kezelni (beavatkozási terv). 

- Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból 

megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl. licencek, szoftverek, szerzői jogok), 

ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges, és ezek hogyan állnak 

rendelkezésére a projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt!  

- Olyan ingó-, és ingatlan eszközök megjelölését kérjük, amelyek a projekt 

megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek, ám a projekt megkezdésének 

időpontjában még nincsenek a pályázó tulajdonában (mikor, milyen feltételekkel, 

mennyi ideig állnak rendelkezésre stb.), vagy olyanokat, amelyeket más tulajdonában 

állnak és a tulajdonos a pályázó rendelkezésére bocsátja. Ebben az esetben kérjük a 

rendelkezésre bocsátás feltételeit ismertetni. Ingatlan, és nagyobb értékű ingó 

vagyontárgy (pl. gépjármű, informatikai eszközök, műtárgyak stb.) esetén a tulajdonos 

írásbeli beleegyező nyilatkozata szükséges, amely az adott vagyontárgy rendelkezésre 

bocsátását biztosítja a projektben szükséges időpontig, de legkésőbb a projekt 

fenntartási időszak végéig. 

 

12. Fenntartás 

Kedvezményezetteknek az alábbi projektelemek esetén áll fenn 5 éves fenntartási 

kötelezettsége: Szakmai háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák 

kidolgozásában c. projekt esetében: 5 évig fenn kell tartani a honlap működését, tanácsadói 

hálózatot kell működtetni. Megyei Éghajlatváltozási Platformok létrehozása c. projektek 

esetében működtetni kell a megyei éghajlatváltozási platformot (évente legalább egy ülés 

lebonyolításával). 

 Kérjük, hogy ennek alapján röviden mutassa be, hogy hogyan fogja tovább működtetni a 

honlapot, tanácsadói hálózatot illetve megyei éghajlatváltozási platformot. (Működtetés 

szervezeti, anyagi, emberi erőforrás oldali biztosítása). Vegye figyelembe, hogy a fenntartási 

időszak tevékenységeire nem adható jelen pályázat keretében támogatás. A kötelezően 

fenntartandó projektelemeken kívül kérjük írja le azt is, hogyan tervezi a projekt 

eredményeként elkészült stratégiák, kommunikációs és képzési anyagok stb. további 

felhasználását a fenntartási időszakban. 

13. Kötelezően csatolandó mellékletek 
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Az MT elkészítésekor az MT Útmutató szerkezetét kell követni, a megadott instrukciók 

alapján. 

Az MT kötelezően csatolandó mellékletei: 

1, Projektmenedzsment szervezet ábrája 

2, projektmenedzsment szervezetben közreműködők szakmai önéletrajza 

3, Megvalósítási ütemterv 

4, kifizetési ütemterv 

5, költségtábla 

6, közbeszerzési/beszerzési ütemterv 

A fent felsoroltakon kívül csatolni szükséges relevancia esetén minden egyéb, az MT 

szerkezetébe nem illeszthető, ahhoz szorosan kapcsolódó dokumentumot, pl. együttműködési 

megállapodásokat.  

 




