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Bemutatkozás

• Szakmai végzettség
• 2010: Gépészmérnök BSc, Járműgépész, SZE, Győr

• 2011: Mérnöktanár-Gépészmérnök MA, SZE, Győr

• 2015: Településmenedzser, ZSKF, Budapest

• 2017: Pedagógus szakvizsga, CE, Budapest (folyamatban)

• Szakmai tevékenység:
• 2009- : Szakmai tanár, Eötvös, Oroszlány

• 2014- : Művelődési, oktatási és sport bizottság tag, Önkormányzat, Oroszlány

• 2015- : Gyakorlatioktatás-vezető, Eötvös, Oroszlány

• 2017- : Egyetemi oktató, Edutus, Tatabánya



Bemutatkozás

• Szakmai tevékenység
• Közreműködés oktatási projektekben

• Tankönyvek írása

• Oktatás szervezése

• Mérnöki tervezés

• Projektek lebonyolítása főként oktatás-humán területen

• Elérhetőségek:
• E-mail: molnar.istvan@edutus.hu, info@molnaris.hu, molnarpityu86@gmail.com

• Web: oktatas.molnaris.hu

mailto:molnar.istvan@edutus.hu
mailto:info@molnaris.hu
mailto:molnarpityu86@gmail.com


Miről szól ez a tantárgy?

• A tantárgy célja:
• A tantárgy célja, hogy képessé tegye a hallgatókat a projektek finanszírozását 

biztosító különböző hazai és nemzetközi külső források megtalálására, a 
pályázatok tervezésére, lebonyolítására és értékelésére.

• A tárgy célja emellett, hogy képessé tegye a hallgatókat a projektszemléletben való 
gondolkodásra, illetve a pályázatírásban, - menedzsmentben, projektekben való 
munkafolyamatok elvégzésére



Miről szól ez a tantárgy?

• A tantárgy témakörei:
1. Pályázatírói kompetenciák. Érintettek elemzése és erőforrások meghatározása 
(pénzügyi, humán, egyéb projekttervezés alapjai (az előző projekttanulmá-nyokra
alapozva). 

2. Projekttervezési módszerek és gyakorlati alkalmazásuk.

3. EU megreformált kohéziós politikája. Regionális és strukturális alapok. A fi-
nanszírozási források alapjai.

4. Pályázatfigyelés, pályázatkeresés. Pályázatfigyelés a gyakorlatban (gyakori hi-
bák, jó gyakorlatok).

5. A kurzus során kidolgozandó projektfeladat tartalmi és formai követelményei. 

6. Aktuális hazai – társfinanszírozású - projektfinanszírozási források és kiírások 
feltérképezése az elkészítendő projektfeladat szempontjából. 



Miről szól ez a tantárgy?

7. Aktuális EU – H2020 - projektfinanszírozási források és kiírások feltérképe-zése. A 
H2020 kiírások és pályázatok felépítése, jellemzői.

8. Pályázatok előkészítése, pályázatírás. A pályázati dokumentáció tartalma. Pá-
lyázatírás a gyakorlatban erőforrások), alkalmazása a projektfeladatban.

9. A projekt tevékenységei, azok finanszírozása és a kidolgozandó projekt rész-letes
pénzügyi tervezése.

10. Az ellenőrzés, monitoring és értékelés tervezése. A projektértékelés típusai és 
céljai, eszközei, módszertana. 

11. Tervezett projektmarketing, marketingterv és disszemináció a projektfeladat-ban.

12. A kidolgozott projekttervek (fejlesztési terv) és pályázatok kurzuson való pre-
zentálása, értékelése és tanulságai. További fejlesztési lehetőségek a pályázat-írás 
területén



A számonkérés módja

• A félévi munka elfogadásának feltételei az aláírás teljesítéséhez:
• A jelenléti követelményeknek való megfelelés az előadásokon és szemináriumon. 

• Egy adott projekt tervének elkészítése, projekttel kapcsolatos, aktuális pályázati 
lehetőségek felmérése, egy pályázat kiválasz-tása, a pályázati dokumentáció 
elkészítése. Prezentáció.

• Zárthelyi dolgozat (tesztkérdések)

• Gyakorlati jegy



Jegyzetek

• oktatas.molnaris.hu (előadás diák, jegyzetek)

• palyazatok.gov.hu

• palyazatokmagyarul.eu

• Pályázati Tanácsadók Országos Szövetsége http://www.patosz.hu/

• European Commission (2002): Project Cycle Management Training
Handbook Version 2.0, PARTICIP GmbH, 115 p.: http://www.sle-
berlin.de/files/sletraining/PCM_Train_Handbook_EN-March2002.pdf,

http://www.patosz.hu/
http://www.sle-berlin.de/files/sletraining/PCM_Train_Handbook_EN-March2002.pdf


Jogszabályok

• 547/2013 (XII.30.) Korm. Rendelet az egységes működési kézikönyvről

• 549/2013 (XII.30.) Korm. Rendelet az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó 
fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről

• 60/2014 (III.6.) Korm. Rendelet a támgatásból megvalósuló fejlesztések 
központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

• 255/2014 (X.10.) Korm. Rendelet a 2014-2020 programozási időszakra 
rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatási szabályokról

• 277/2014 (XI.5.) Korm. Rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az 
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendejéről



Lépések (általánosan)

1. Pályázati lehetőség ismerete

2. Pályázati kiírás dokumentumainak áttanulmányozása

3. Pályázat kidolgozása (pályázati anyag és mellékletek)

4. Pályázat beadása

5. Nyerés

6. Projekt előfinanszírozása

7. Beszámolók és jelentések készítése

8. Pénz várása!!!



A pályázatírás célja

• A pályázatírás célja az anyagi támogatáshoz való jutás, újabb források 
bevonása.

• A pályázói viselkedési formák azonban jelentősen eltérhetnek egymástól.

• A vállalkozások és gazdasági társaságok működésének alapfeltétele a 
megfelelő mennyiségűanyagi  háttér  biztosítása. 

• Az  üzleti  célok  elérése  és  a  projektek  megvalósítása  érdekében  
sokan pályázatíráson keresztül egészítik ki forrásaikat.



Mi az a projekt?

• A projekt kifejezés a latin "proiectum" szóból ered, melynek jelentése: előre 
helyezett dolog, terv,  tervezet,  javaslat. 

• Jelentésének  megfelelően  magában  foglalja  a  tervezés,  a  jövőre 
irányuló cselekvés elemeit.

• A  projekt  gyakorlati  értelemben  valamilyen  cél  elérése  érdekében,  
illetve  konkrét  feladat  megoldására jön létre. 

• „A projekt olyan egyszeri, komplex tevékenységfolyamat, amelynek 
végeredménye – definiált célja – előre meghatározott műszaki 
paraméterekkel leírható olyan, önmagában működőképes létesítmény, 
aminek megvalósítása időben és pénzértékben is egyaránt 
meghatározott.” (Görög, M.: Bevezető a projektmenedzsmentbe)



Mi az a projekt?

A projekt rendszerszemléletű folyamatmodellje



A magyar pályázati rendszer



Pályázás folyamata



A pályázás folyamata



Kohéziós politika

• Lényege: a közösség egészének harmonikus fejlődése

• Tagországok és régiók közötti fejlettségi különbség csökkentése

• Kedvezőtlen adottságú régiók felzárkóztatása

• Alapelvek: szolidaritás, kohézió, regionalitás

• Régiók

• Az unió sokrétűsége – regionális, területi különbségek, egyenlőtlenségek



Miért van szükség kohéziós politikára?

• Területi egyenlőtlenségek
• Országok között

• Régiók között

• Egyensúly teremtése

• Egyenlőtlenségek okai:
• Geográfiai adottságok

• Társadalmi- és gazdasági változások



A kohéziós politika indikátorai

• GDP

• Munkanélküliségi ráta

• Régiók közötti munkaerő áramlás

• Egyéb mutatók



GDP



Munkanélküliségi ráta



Munkaerő és emberek áramlása


