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Vezetői összefoglaló 
 

A JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), azaz a 

fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai kezdeményezés 

kialakításának célja, hogy megoldást adjon a városfejlesztésben megjelenő piaci hiányokra 

(market failures), még specifikusabban létrehozza az integrált városmegújítási és 

városrehabilitációs projektek finanszírozását biztosító fejlesztési alapokat annak érdekében, 

hogy a tagállamokban a fenntartható városfejlesztés minél sikeresebben megvalósulhasson. 

A JESSICA egy pénzügyi konstrukció, amely lehetőséget teremt arra, hogy az Európai 

Strukturális Alapokból és más támogatási forrásokból fenntartható városfejlesztési 

projektekbe vagy a magán és közszféra PPP típusú projektjeibe történjen befektetés hitel, 

tőkejuttatás vagy garancia formájában, Városfejlesztési Alapokon (VFA) keresztül. A 

JESSICA kezdeményezést az Európai Bizottság (EB) fejlesztette ki az Európai Beruházási 

Bankkal (EBB) és az Európai Tanács Fejlesztési Bankjával együttműködve. 2011 júniusában a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Európai Beruházási Bank egy értékelő tanulmány 

elkészítését kezdeményezte, mely a JESSICA jelen programozási időszakon belüli 

magyarországi bevezetésének megvalósíthatóságát vizsgálja.  

Magyarország GDP/fő mutatója az Európai Unió átlaga alatt van, ugyanakkor az országon 

belül szignifikáns regionális különbségek tapasztalhatók a jövedelemszintet tekintve. A 

Közép-magyarországi régió és az ország észak-nyugati térsége a legfejlettebb, míg az észak-

keleti térség a leghátrányosabb pozícióban van e tekintetben..   

Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és két évtizedes tapasztalattal 

rendelkezik az EU támogatási programjainak (előcsatlakozási és strukturális alapok) 

felhasználása terén annak érdekében, hogy a gazdasági fejlődést élénkítse, illetve csökkentse 

a területi egyenlőtlenségeket mind az országon belül, mind Magyarország és az EU 

tagállamainak viszonylatában.  

Az 1989-es politikai változások alapvető változásokat eredményeztek az ország iparában és 

gazdaságában, melynek következményeként a barnamezős területek száma megnövekedett. 

A használaton kívüli katonai létesítmények és iparterületek mellett a városok belső területei 

is elvesztették egykori vonzerejüket, melyek együttvéve egyre nagyobb igényt teremtettek az 

integrált városrevitalizációs programok elindítására. Ezeknek a programoknak a célja, hogy 

javítsák az életminőséget, a területfelhasználást racionalizálják, és növeljék a magyar városok 

vonzerejét a befektetők, a helyi gazdaság szereplői és a lakosok számára, valamint további 

vendégeket vonzzanak az országba. A városi területek megújítása 2003-ban, a regionális 

fejlesztést célzó előcsatlakozási programmal (Phare) kezdődött. Az EU-csatlakozást követően 

a Strukturális Alapok finanszírozásával új városrehabilitációs programok indultak. 

Mindezek eredményeként az utóbbi években a magyar városok nagy számban vettek részt a 

városrevitalizációs kezdeményezésekben és részesültek az Európai Uniótól származó vissza 

nem térítendő támogatásban városfejlesztési projektjeik megvalósítására.  
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Annak érdekében, hogy a 2007-2013 közötti programozási időszakban a városok támogatást 

kapjanak a Strukturális Alapokból városrevitalizációs projektjeik megvalósítására, a helyi 

önkormányzatoknak Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS) kellett kidolgozniuk. Az IVS 

meghatározza a városok középtávú (7-10 éves) fejlesztésének stratégiai irányait és a célokkal, 

valamint a jövőbeli igényekkel összhangban fejlesztési területeket jelöl ki. Az IVS a területi 

tervezés módszerén nyugszik, mely ugyanakkor integrálja a különböző ágazati témákat.  

 

Az IVS, mint tervezési eszköz 2007-es bevezetésének eredményeként a városok rendelkeznek 

a helyi fejlesztési kontextus elemzésén alapuló stratégiai megközelítéssel a társadalmi, 

gazdasági  és városszerkezeti kérdések kezelésére, valamint képesek azonosítani azokat a 

területeket, ahol fejlesztési igények jelentkeznek. Az IVS-ekben leggyakrabban szereplő 

fejlesztési és /vagy rehabilitációs területek a következők:  

 

 Barnamezős területek 

 Lakótelepek 

 Városi közlekedés 

 Zöldmezős területek 

 

Az ingatlanpiac meglehetősen aktív az ország legprosperálóbb térségeiben – különösen 

Budapesten és a nagyvárosokban – létrehozva a magánszféra által finanszírozott és fejlesztett 

városi projekteket. Ugyanakkor a legtöbb városrevitalizációs projekt a magánszféra számára 

kevésbé vonzó, a befektetők érdeklődése elmarad, s piaci hitelekkel nem finanszírozhatóak.  

Ezt a helyzetet a világméretű pénzügyi-gazdasági válság tovább súlyosbította.  Ezek a 

projektek többnyire a közszféra támogatásával, ezen belül is elsősorban az EU programok 

vissza nem térítendő támogatásainak segítségével valósulhatnak csak meg.  

 

Azokban az esetekben, ahol a magán és a közszféra együttműködik egy projektben, egy 

szerződéses megállapodás történik a két fél között, s a közszféra felügyeli a fejlesztést. Az 

olyan együttműködési modellek, ahol a kockázatok megosztására is sor kerülne 

meglehetősen ritkák Magyarországon.  

 

A közszféra városrevitalizációs projektjeinek finanszírozása többnyire vissza nem térítendő 

támogatásokkal történik, ahol az önkormányzatok a projekt értékének 85%-ig kapnak 

támogatást központi és/vagy EU forrásokból. Az önerő biztosításához további 

kedvezményes, kifejezetten önkormányzatok részére kialakított hitelkonstrukciók is igénybe 

vehetők. A teljesen magánszektor által fejlesztett projektek esetében különböző kereskedelmi 

hitelek (beruházási, építési) állnak rendelkezésre a finanszírozáshoz. A különböző kondíciójú 

hitelkonstrukciók és garancia formák alapvetően meghatározzák egy városfejlesztési projekt 

megvalósulását.  

A világgazdasági válság következményként a városfejlesztési projektek finanszírozását 

biztosító hitelek megszerzése még nehezebbé vált. A bankok a magasabb kockázatok 

kompenzálására egyrészt magasabb kamattal kínálják hiteleiket, másrészt a projekt 

finanszírozók saját tőkebefektetéseinek arányára vonatkozóan is növelték az elvárást. Mind a 

magánszektort, mind az önkormányzatokat érzékenyen érintik ezek a megszorítások, mivel 

fejlesztéseik megvalósításához ezek a hitelek nélkülözhetetlenek.  
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A finanszírozási lehetőségek hozzáférhetőségének ilyen irányú szűkölése a városfejlesztési 

projektek vonatkozásában azt feltételezheti, hogy az olyan új konstrukciók, mint a JESSICA, 

bevezetése növeli a finanszírozási kínálatot, s biztosítja a lehetőséget még több projekt 

megvalósításához, különösen a magánszektor által irányított fejlesztések esetében, amelyek 

jelen piaci körülmények között csak nagyon korlátozottan tudnak hitelhez jutni. A közszféra 

számára a JESSICA típusú új finanszírozási forma szintén vonzó lehet, hiszen lehetőséget 

teremt arra, hogy a Strukturális Alapokból elkülönített forrással egyrészt további 

befektetőket, finanszírozókat találjanak a magánszektorból projektjeikhez, másrészt egy 

hosszútávon működő forráseszközt hozzanak létre, mivel a JESSICA-ból származó 

befektetéseket vissza kell fizetni, s konstrukció “visszaforgató” jellegénél fogva később újabb 

projektek finanszírozásához járulhat hozzá. Azok a projektek, melyek az IVS-ekben 

azonosításra kerültek, részét képezik a JESSICA VFA-ból történő finanszírozás feltételeként 

elkészítendő Fenntartható Városi Fejlődés Integrált Tervének (FVFIT).  

Ahhoz, hogy a JESSICA bevezetésre kerülhessen ebben a programozási időszakban, szükség 

van arra, hogy a futó Operatív Programokból (OP) még elérhető támogatási keretet lehessen 

elhelyezni a JESSICA VFA-iba. Három OP-ból lehet jelenleg forrást áthelyezni a JESSICA 

VFA-iba, név szerint a Közlekedés Operatív Programból (KÖZOP), Az Észak-alföldi OP-ből, 

valamint az Észak-magyarországi OP-ből. A rendelkezésre álló támogatási keretből a két 

regionális OP esetében a következő összegek kerültek potenciálisan elkülönítésre a JESSICA 

céljára: 2 milliárd Ft az Észak-Alföldi OP-ból és 1 milliárd az Észak-Magyarországi OP-ból, 

miközben a Közlekedés OP-ból JESSICA-ba allokálható összeg még nem került pontosításra 

 

Az Észak-alföldi és Észak-magyarországi régiókban az IVS-ekben a városközpontok és a 

barnamezős területek revitalizálása, az infrastruktúrafejlesztések (közművek, közlekedési 

infrastruktúra, intézmények) és néhány zöldmezős fejlesztés (ipari, kereskedelmi és 

lakóövezeti fejlesztések) jelentik a városfejlesztés legfontosabb területeit. Az IVS-ekben 

azonosított projektek megvalósítása többnyire erre a programozási időszakra (2007-2013) 

ütemezett. Míg számos projekt már megkapta a támogatást a megvalósításra, addig más 

projektek esetében – különösen ahol a magánszféra is bevonásra került – a megvalósítást 

elhalasztották vagy elvetették a magánszektor finanszírozási problémái miatt. A 25 ezer 

főnél népesebb városok IVS-ét elemezve számos projekt került azonosításra, mely alkalmas 

lenne a JESSICA konstrukción keresztüli finanszírozásra, s melyeket részletesen a 9. sz. 

melléklet mutat be. A 9. sz. mellékletbe kerültek bele a Közlekedés OP azon potenciális 

projektjei is, amelyek az FVIT részét képezhetik.  Ezek közül öt projekt tekinthető 

potenciálisan bevétel termelőnek és ezáltal a jelen programozási időszakban a JESSICA VFA-

in keresztül finanszírozhatónak. Ezen projektek mélyebb elemzésére is sor került annak 

érdekében, hogy a potenciális VFA(k) nagyságrendjét meg lehessen határozni. Az elemzés 

megállapította, hogy egy projekt kivételével a projektek nem kellő mértékben kidolgozottak 

ahhoz, hogy jelen pillanatban forráshoz jussanak, és a JESSICA-ból való finanszírozáshoz 

további előkészítési munkára van szükség. Azonban, ha feltételezzük, hogy a projektek kellő 

időre kidolgozhatók az elvárt minőségben és jelen dokumentumban lefektetett egyéb 

feltételeknek is megfelelnek, a JESSICA típusú befektetésekre meg van a potenciális kereslet.   

 

A magyarországi fenntartható városfejlesztési projektek keresleti oldalának, illetve a 

finanszírozási kínálat elemzése arra utal, hogy a JESSICA VFA-inak létrehozása segítséget 
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jelenthet azon projektek előrehaladásában, amelyek e nélkül a konstrukció nélkül egyszerűen 

nem valósulhatnának meg. A JESSICA biztosítja, hogy az önkormányzatok a privát szféra 

forrásait felhasználják, a magánszektor pedig hozzáférjen a Strukturális Alapok 

támogatásaihoz, miközben párhuzamosan egy visszaforgatható alapo(ka)t hoznak létre, 

mely a jövőben további projektek finanszírozását támogathatja.  

 

Egy sor tényező van, amelyet a projektek VFA-kból történő finanszírozásának értékelésekor 

erre a programozási időszakra vonatkozóan figyelembe kell venni:  

 

- A projektek többségének készültsége foka alacsony, a legtöbb esetben a megvalósíthatósági 

tanulmányok, pénzügyi elemzések most készülnek vagy még meg sem kezdődött 

kidolgozásuk. Több esetben technikai segítségnyújtásra lenne szükség ahhoz, hogy a 

projektek készültségi foka megfeleljen a források megszerzéséhez.   

 

- Az Észak-alföldi és Észak-magyarországi régiókban több olyan projekt vár még 

támogatásra, amelyek alkalmasak lennének a JESSICA-ból történő finanszírozásra. A 

következő ROP városrehabilitációs pályázati kiírásra készülő, vissza nem térítendő 

támogatás megszerzésére kialakított projekt átstrukturálásával egyes projektelemek 

lehetőséget adnak bevételteremtésre.  

- Magyarországon viszonylag korlátozott tapasztalat áll rendelkezésre a JESSICA-hoz 

hasonló pénzügyi eszközök alkalmazása vonatkozásában, s különösen az 

önkormányzatok azok, akik elsősorban a vissza nem térítendő támogatások feltételeivel 

vannak tisztában. Ez potenciálisan korlátozhatja mind a bevétel-generáló projektek 

felismerését, mind a fejlesztésük során rendelkezésre álló kapacitást, különösen a kisebb 

városok esetében.   

- Hasonlóképpen, az európai vissza nem térítendő támogatásokhoz szükséges önerő 

mértékére vonatkozó alacsony elvárás szintén nem hat ösztönzőleg arra, hogy a 

projektgazdák más, esetleg magasabb saját/egyéb finanszírozási arányt követelő 

konstrukciókat alkalmazzanak.  Ez azt jelzi, hogy a JESSICA elsősorban azon projektek 

esetében lehet vonzó, amelyek a vissza nem térítendő támogatásra nem jogosultak, és 

ezért még inkább számolnak a magasabb bevételekkel. Ilyen jellegű projektek nagy 

valószínűséggel csak az ország legprosperálóbb régióiban találhatók, ugyanakkor 

ezekben a régiókban nem áll rendelkezésre a JESSICA VFA-iba az OP-kból allokálható 

forrás, illetve a projektek átlépik az 50 millió eurós nagyprojekt határt. Ez utóbbi 

projektek esetében az EB speciális jóváhagyására van szükségük, mely a jelen 

programozási időszakban már nehezen ütemezhető.  

 

- A magán- és közszféra szereplőinek motivációja és elvárásai egymástól eltérő lehet. 

Példaként említhető, hogy a magánszektorban a befektetők általában 3-4 hónap alatt 

hozzák meg a döntéseket, mely nem feltétlenül van összhangban a közszférában 

tapasztalható döntéshozatali mechanizmusok hosszával. Továbbá az átláthatóság 
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alapvető elvárás a JESSICA projektek fejlesztése során, ugyanakkor a magánszektor 

fejlesztői, befektetői nem minden esetben készek a szükséges információk megosztására.  

 

- Az önkormányzati finanszírozás, illetve a köz- és magánszféra együttműködésének 

szabályozása átalakulóban van Magyarországon, mely alapvetően befolyásolhatja, hogy 

mely projektek lesznek finanszírozhatók a JESSICA konstrukción keresztül.   

 

 

A JESSICA bevezetése a lehetséges struktúrákat tekintve többféle lehet: Holdingalappal vagy 

Holdingalap nélkül, egy vagy több VFA-val, továbbá a VFA-k lehetnek regionálisak, vagy 

ágazati jellegűek. Az erre vonatkozó döntéseket az Irányító Hatóságnak (IH) kell meghoznia.  

 

A JESSICA finanszírozási konstrukció magyarországi bevezetése egy lehetőséget jelent arra, 

hogy a fenntartható városfejlesztés céljára további források álljanak rendelkezésre. A siker 

egyik feltétele, hogy a VFA-k kialakítása minél gyorsabban megtörténjen, illetve, hogy a 

projektgazdák megfelelő támogatást kapjanak a projektek további kidolgozásához annak 

érdekében, hogy azok még ebben a programozási időszakban finanszírozhatóak legyenek.  

 

A következő programozási időszakokat tekintve mindenképpen javasolt a földrajzi 

lefedettség kiszélesítése, ezzel lehetővé téve a JESSICA-n keresztül történő finanszírozást az 

Észak-magyarországi és Észak-alföldi régiókon kívül eső városi területek számára is. 

Hasonlóképpen megfontolásra javasolt az ágazati lefedettség kiszélesítése olyan új, a 

JESSICA konstrukció által támogatható területekkel, mint például az energiahatékonyság és 

megújuló energia alkalmazása. Továbbá az OP-kban a támogatásra jogosult potenciális 

fejlesztési területek, típusok kiterjesztése hozzájárulhat a gazdasági és fenntarthatósági 

szempontok együttes érvényesüléséhez a magyar városokban zajló fejlesztéseknél. Még 

nagyobb elsőbbséget kaphatnak például a barnamezős területek vagy a városi 

infrastruktúrák, hiszen ezek olyan területek, amelyek tisztán piaci alapon nehezen tudnak 

megújulni, ugyanakkor a JESSICA-n keresztül történő finanszírozásra alkalmasak. 
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A legfontosabb lépések és az előzetes ütemezés a JESSICA magyarországi bevezetésére az 

EIB, mint HA menedzser részvételével a következő:  

Holdingalap létrehozásával működő struktúra 

2 hónap Egyeztetések és a szerződéskötés (keretszerződés) az EIB és az IH 

között. 

3 hónap* Felkészülés a tendereztetési (részvételi felhívás) eljárásra 

(piacelemzés, promóciós tevékenység, stb.) 

3 hónap Részvételi tender kiírása a VFA kezelő(k) kiválasztására.  

2-3 hónap Egyeztetések az operatív megállapodásokról a kiválasztott 

potenciális menedzsment szervezetekkel  

 Az operatív megállapodás aláírása 

1 hónap A projektekre vonatkozó pályázati kiírások megjelentetése  

 Projektek finanszírozása az VFA-n keresztül 

* ez a folyamat lerövidíthető, amennyiben az NFÜ már döntött arról (a tanulmány alapján), hogy milyen VFA 

modellt szeretne megvalósítani (földrajzi/szektorális, egy vagy több VFA) és az EIB sztenderd felhívásának 

adaptált változatát használja a tendereztetés során.   

Amennyiben az NFÜ úgy dönt, hogy nem hoz létre Holdingalapot, és a VFA-t közvetlenül 

választja ki, úgy az NFÜ-nek kell a dokumentumokat és eljárásokat előkészítenie 

(kiválasztási eljárás, szerződéskötés a VFA-val) és az egyeztetéseket lefolytatnia. Az NFÜ 

ebben az esetben is számíthat az EIB által nyújtott technikai segítségre.  
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1. Bevezetés és módszertani megközelítés   

1.1. Bevezetés 

A Mazars/Ecorys 2011. június 14-én azt a megbízást kapta az Európai Beruházási 

Banktól (EBB) és a magyar IH-tól, hogy készítsen el egy értékelő tanulmányt a JESSICA 

magyarországi bevezetésére vonatkozóan.  

 
A magyar értékelő tanulmány átfogó célja, hogy felmérje azokat a potenciális 

projektlehetőségeket, melyek a JESSICA által finanszírozhatóak lennének 

Magyarországon, különösen a jelen programozási időszak (2007-2013) következő 

Operatív Programjainak vonatkozásában:   

 Észak-alföldi OP  

 Észak-magyarországi OP  

 Közlekedés OP  

 
A tanulmány közvetlen céljai a következők: 

 röviden bemutatni a fenntartható városfejlesztés és a közlekedésfejlesztés hazai 

kontextusát átfogóan, illetve specifikusan a két kijelölt régión Észak-alföldi és az 

Észak-magyarországi régiók vonatkozásában; 

 a releváns régiókban megvizsgálni és értékelni a városrevitalizációs és 

közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő piaci folyamatokat, továbbá annak 

elemzése, hogy a JESSICA finanszírozás kritériumrendszerének megfelelnek-e a 

projektek, s ez a finanszírozási konstrukció milyen előnyt, illetve kockázatot jelent a 

projektgazdák/finanszírozók, illetve a végső kedvezményezettek számára.  

 Azoknak a megfelelően előkészített projekteknek az azonosítása, amelyek a 

releváns OP alatt finanszírozhatóak lennének egy VFA-n keresztül jelen 

programozási időszakban.   

 A megfelelő készültségi fokkal rendelkező projektek azonosítását követőn annak az 

összegnek a kiszámítása, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) 

rendelkezésre állítható, s potenciálisan a VFA-n keresztül projektek 

finanszírozására fordítható 2015 végéig.  

 Az egyes projektek kapcsán javasolt módosítások értékelése, mely szükséges ahhoz, 

hogy a projektek támogathatóak legyenek az adott OP-ból (pl. a projektek 

szerepeljen az Integrált Városfejlesztési Tervekben, stb.)  

 ütemezési és egy akcióterv készítése, mely bemutatja, hogy a fent említett 

azonosított projektek ebben a programozási időszakban még megvalósíthatóak.  

 

A tanulmány röviden bemutatja a magyarországi városfejlesztési, illetve 

közlekedésfejlesztési kérdéseket, illetve azt, hogy az ERFA pénzek JESSICA 

konstrukción keresztül történő felhasználása alkalmas lehet ezeknek a kérdéseknek a 
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kezelésére. A két regionális OP esetében elsősorban a kihívásokra és a JESSICA adta 

lehetőségekre fókuszál a tanulmány, továbbá elemzi a piac keresleti és kínálati oldalát a 

JESSICA szempontjából releváns területeken az adott OP-k és régiók vonatkozásában.  

A tanulmány beazonosítja a JESSICA-n keresztül finanszírozható életképes és a 

támogatási kritériumoknak megfelelő projekteket. Mind a magánszektor, mind a 

közszféra szereplőivel egyeztetés folyt a projektek beazonosítása érdekében.  

 

1.2.  Módszertan 

A városrehabilitációval összefüggő piaci folyamatok keresleti és kínálati oldalának 

elemzéséhez, valamint a JESSICA konstrukció két régióban, illetve a Közlekedés OP 

kereti közötti alkalmazási lehetőségeinek feltárásához a rendelkezésre álló 

dokumentumok feldolgozása és interjúk szolgáltatták az alapot.  

A dokumentumok feltárása a következők azonosítására fókuszált: 

- a városfejlesztés piaci környezete; 

- piaci kudarcok a városfejlesztésben; 

- domináns városfejlesztési projekttípusok; 

- ágazati vagy földrajzi területek, ahol nagyobb számú vagy speciális befektetési igények 

jelentkeznek; 

- kapcsolódó finanszírozási kritériumok; 

- a piac kulcsszereplői; 

- a városfejlesztésre és városrehabilitációra irányuló állami/köz programok; 

- potenciális projektek, melyek megfelelnek a JESSICA konstrukció által támasztott 

kritériumoknak. 

 
A következő dokumentumok feldolgozása történt meg a tanulmány készítése során: 

 

 Új Széchenyi Terv – a magyarországi támogatási rendszer, támogatott területek és 

célok, rendelkezésre álló források és támogatott pénzügyi modellek áttekintése.  

 A Közlekedés OP, valamint a regionális OP-k áttekintése, fókuszálva a 

rendelkezésre álló források azonosítására, a finanszírozási kritériumokra és 

módszertanra, finanszírozási modellekre és támogatott beavatkozásokra. Továbbá 

annak elemzése, hogy milyen fejlesztési típusok és finanszírozási területek lehetnek 

relevánsak a JESSICA alkalmazása szempontjából. Továbbá a kiválasztott OP alatt 

meghirdetett pályázati kiírások részleteinek tanulmányozásával annak feltárása, 

hogy milyen finanszírozási modellek jellemzőek az adott OP-ban.  

 A releváns városok IVS-einek ás AT-inak áttekintése a városvitalizációs modellek, 

jellemző projekttípusok és lehetséges projektek azonosítására, valamint a JESSICA 

konstrukció iránti kereslet feltárása, a potenciális projektek listájának összeállítása. 

A kiválasztott városok IVS-einek elemzése során feltárt projektinformációk további 

egyeztetése a helyi önkormányzatok által kijelölt szakemberekkel megtörtént, s 

ezek az információk kerültek be jelen tanulmányba. Az Észak-alföldi és az Észak-

magyarországi régió hat megyei jogú városának IVS-ét elemeztük (Debrecen, Eger, 
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Miskolc, Nyíregyháza, Salgótarján, Szolnok) A 25 ezer főnél népesebb városok IVS-

ének elemzésére szintén megtörtént (Jászberény, Hajdúböszörmény, Gyöngyös, 

Kazincbarcika, Ózd). 

 A potenciális projektgazdák által biztosított, a projektötletekre vonatkozó műszaki 

és finanszírozási részleteket tartalmazó dokumentumok (a tanulmány írása alatt 

kézhez kapott dokumentumok erejéig)1.  

 

Az érintettek közül interjú készült a következőkkel: 

 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője 

 Az IH-k képviselői: ROP, Közlekedés OP, Gazdaságfejlesztés OP 

 Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselője 

 A következő önkormányzatok által delegált tárgyalópartnerek: Eger, Debrecen, 

Nyíregyháza, Miskolc, Salgótarján, Szolnok 

 A Magyar Fejlesztési Bank (MFB), a Garantiqua, MFB Invest, Vállalkozásfejlesztési 

Zrt. képviselői 

 A következő magánbefektetők képviselői: Talentis, CBS Property 

 A Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) képviselője.  

 

1.3. A tanulmány felépítése 

A végső tanulmány a következő struktúrát követi: 

 

 Jelen bevezetést és módszertani áttekintés követően a JESSICA kezdeményezés 

lényeges elemeinek rövid bemutatására kerül sor (2.. fejezet) 

 A 3. fejezet rövid áttekintést ad Magyarország földrajzi sajátosságairól és gazdasági 

hátteréről, valamint összefoglalja a 2004. évi EU csatlakozás előtti és azt követő 

időszak EU támogatások felhasználásával kapcsolatos tapasztalatait. Mindez a 

JESSICA tervezett bevezetésével összefüggő körülmények megértését szolgálja.  

 A 4. fejezet összefoglalja a magyarországi városrehabilitációs tapasztalatokat. Kitér a 

városrehabilitáció történetére, a várostervezésre, a városrebilitáció kapcsán felmerülő 

befektetési igényre, valamint a magán és közszféra szereplőinek együttműködési 

gyakorlatára.  

 Az 5. fejezet a városrehabilitáció finanszírozási hátterét ismerteti.  

 A tanulmány következő része (6. fejezet) összegzi a három OP-t, illetve a JESSICA 

kezdeményezés szempontjából releváns tartalmakat.   

 A 7. fejezet a kiválasztott projektötletek finanszírozási részleteit, illetve finanszírozási 

értékelés eredményeit mutatja be.  

 A JESSICA bevezetésére ajánlott strukturális változatokat mutatja be a 8. fejezet. 

 A tanulmány a fő konklúziókat tartalmazó összegzéssel zárul.  

 A tanulmány mellékletében megtalálhatók az egyes projektek részletes adatlapjai.  

 

                                                           

1
 A kiválasztott projektek pénzügyi elemzésének részletes módszertani leírása a 7.2. fejezetben található.  
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2. A JESSICA fő jellemzői 

2.1. A JESSICA ismertetése 

A JESSICA mintegy válaszként született számos tagállam és az Európai Parlament azon 

elvárására, mely szerint speciális figyelemre van szükség bizonyos városi területek 

revitalizációjának és / vagy megújításának kérdését illetően. Ezt a városfejlesztésben 

tapasztalható piaci kudarcok indokolták, konkrétan a fenntartható városi közösségek 

működéséhez hozzájáruló integrált városrevitalizációs, városmegújítási projektek 

megvalósítása kapcsán tapasztalt finanszírozási források hiánya. Ennek megfelelően a 

fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai kezdeményezés 

(Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), azaz a JESSICA egy 

új fejlesztéspolitikai kezdeményezés, mely megteremti a kereteket a fenntartható 

városfejlesztés pénzügyi finanszírozásához szükséges még intenzívebb 

együttműködéshez egy részről a tagállamok döntéshozói, másrészről az Európai 

Beruházási Bankkal (EBB) és az Európai Tanács Fejlesztési Bankjával együttműködő EB 

között. Más Nemzetközi Pénzügyi Intézetek (International Financial Institutions - IFS), 

valamint az európai bank- és magánszektor potenciálisan szintén részt vehet ebben az 

együttműködésben.  

A fő cél az, hogy esetre szabott megoldásokat kapjanak a tagállamok és az IH-k a 

városmegújítási és fejlesztési projektek finanszírozására vonatkozóan, megfelelő 

kombinációban használva a vissza nem térítendő támogatásokat, hiteleket és egyéb 

finanszírozási eszközöket. A JESSICA kialakításának célja tehát, hogy új lehetőségeket 

biztosítson a kohéziós politikáért felelős IH-k számára jelen 2007-2013-as programozási 

időszak alatt.  

A JESSICA kezdeményezés során az OP-k keretében az IH-k:  

 támogathatják a magán- és közszféra együttműködésén alapuló vagy azon egyéb 

városfejlesztési projekteket, melyek hosszútávon képesek bevételt termelni, s ebből 

megtéríteni a befektetett források egészét vagy egy részét  

 megteremthetik a városfejlesztési források egy sokkal egyszerűbb és rugalmasabb 

menedzsmentjét  

 az egyéb finanszírozók – mint a nemzetközi pénzügyi intézetek, bankok, 

magánszektor, stb. – bevonásával és pénzügyi hozzájárulásával a városfejlesztés 

szempontjából egyébként szűkösen rendelkezésre álló forrásokat megnövelhetik.  

 

 Egy projekt csak akkor támogatható a JESSICA-n keresztül, ha szerepel az adott város 

Fenntartható Városi Fejlődés Integrált Tervében, hosszú távon hozzájárul az adott városrész 

versenyképességének növeléséhez, javítja vonzerejét,  bizonyos mértékben jövedelemtermelő 

képességgel rendelkezik, s ezáltal biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, valamint az 

adott OP alatt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) támogatható projektekkel 

szemben támasztott kritériumoknak is megfelel. 
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2.2. A JESSICA befektetési modell 

A JESSICA beruházási modell a VFA-k tapasztalatai, s különösen az egyesült királysági és 

francia gyakorlat alapján került kialakításra. Az angol English Cities Fund, illetve a 

Franciaországban működő CDC esetében a szervezetek tőkejuttatást kapnak a befektetőktől 

és ezt visszatérítendő tőkejuttatásként nyújtják, ahol az elvárt megtérülést elsősorban a 

városfejlesztési célok határozzák meg, s nem a profitmaximalizálási elvárások. Ezek az 

alapok vonzó megtérüléssel járó finanszírozást nyújtanak abban az esetben, ha a projektek 

egyben fejlesztési igénnyel bíró városi területek megújulását eredményezik. Az egyre 

gyakrabban “hatás alapok”-ként (‘impact funds’) emlegetett konstrukciók mintájára 

alakította ki az EB az EIB-vel és a CEB-bel együttműködve a JESSICA- kezdeményezést.  

Az alábbi ábra a JESSICA lehetséges működését foglalja össze:  

 

1.sz. ábra: a JESSICA elméleti modellje 

Az IH-k bármely programozási időszakban a Strukturális Alapok egy részét 

átcsoportosíthatják az OP-kból és azt VFA-kban helyezhetik el, amelyek aztán befektetnek 

különböző városrehabilitációs, városfejlesztési projektekbe tőkejuttatás, garancia vagy hitel 

formájában. Az IH-knak arra is meg van a lehetőségük, hogy ún. “Holdingalapot” 

alakítsanak ki, mely lehet egy meglévő szervezeten belüli számvitelileg elkülönített egység, 

vagy egy teljesen különálló szervezet, mely befektethet az egyes VFA-kba.  

A JESSICA lehetővé teszi az európai források “újrahasznosítását” azáltal, hogy 

bevételtermelő projektekbe történik a befektetés, s a projektek képesek a befektetést az alap 

számára visszatéríteni. Ez lehetővé teszi az így visszatérített összegek befektetését a 



 

 

17 

későbbiekben újabb projektekbe. A források felhasználásának ez a visszaforgatható jellege a 

JESSICA koncepció lényege. A pénzeszközök többször felhasználhatók, amely az alapok 

hatékony működését biztosítja. Ez a városok számára is egy, a területfejlesztési és EU 

forrásokkal hosszútávon működő, világos befektetési eszközt jelent. Az EB JESSICA-t érintő 

szabályozása megtalálható a tanulmány mellékletében.  

 

2.3. Holdingalapok és Városfejlesztési Alapok 

Holdingalapok 

 

A Holdingalap egy olyan alap, amely egy vagy több VFA-ba fektet be. Bár a Holdingalap 

létrehozása nem feltétlenül szükséges a JESSICA bevezetéséhez, meglétük számos előnyt 

jelent az adott tagállam számára: 

 Az IH a JESSICA végrehajtásával kapcsolatban felmerülő egyes feladatokat felkészült 

szakemberekre bízhatja. A feladatok közé tartozik a VFA-kba történő befektetések 

eldöntésénél alkalmazott szempontrendszer kialakítása, a befektetésre javasolt alapok 

kiválasztása, értékelése és ajánlása, az alapokkal kötendő szerződések részleteinek 

egyeztetése, a VFA-k működésének monitoringozása és erről jelentések készítése. 

 A Holdingalapnál vannak a források mindaddig, míg egy vagy több VFA létrehozására 

sor nem kerül. A JESSICA források menedzselése ebben az esetben az IH-k OP forrásaitól 

elkülönítetten történik.   

 

VFA-k 

 

A VFA olyan alap, amely a köz- és magánszféra partnerségében megvalósuló és más, a 

fenntartható városi fejlődés integrált tervében megjelenő projektek finanszírozásába fektet be 

hitel, tőkejuttatás vagy garancia formájában. A JESSICA-ból történő finanszírozás csak akkor 

lehetséges, ha a VFA igazolja a következőket:  

 Szakmailag kompetens és független menedzsmenttel bír  

 Rendelkezik egy átfogó üzleti tervvel és költségvetéssel a jogosult projektek 

finanszírozásához. 

 Stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik.  

 

A Holdingalap Finanszírozási Megállapodás (Funding Agreements) 

 

A források OP-kból Holdingalapba/ VFA-kba történő átcsoportosításának  feltételei az ún. 

Finanszírozási Megállapodásban (Funding Agreement) kerülnek rögzítésre, mely szerződés 

a Holdingalap vagy a VFA illetve az IH között jön létre. A támogatási szerződés a 

következőket foglalja magában: 

 A Holdingalap befektetési politikája és üzleti terve 

 A Holdingalap forrásmenedzsmentje 

 A JESSICA kezdeményezés népszerűsítése (marketing) a pénzügyi befektetők és egyéb 

pénzügyi partnerek körében az IH-val együttműködve 
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 A JESSICA kezdeményezés népszerűsítése (marketing) a lehetséges VFA kezelő- jelöltek 

körében 

  A részvételi tenderkiírások (Call for Expressions of Interest) előkészítése és a folyamat 

menedzselése a VFA-ok kiválasztásával kapcsolatban 

 Az IH-val kötött szerződésben foglalt kritériumoknak megfelelően egyeztetések 

lefolytatása a javasolt VFA-kal, valamint a VFA-khoz való hozzájárulás mértékének 

meghatározása   

 A résztvevő VFA-kal a szerződések megkötése 

 Az összes tevékenység nyomon követése (monitoring) és adatszolgáltatás az IH-k felé, 

különösen a VFA-ok teljesítményére vonatkozóan és ezzel összefüggésben a Holdingalap 

teljesítményére vonatkozóan.   

 A VFA-ak számára szakmai támogatás a jogosultsági kérdésekben, az állami 

támogatások szabályozása és további források bevonásának lehetőségére vonatkozóan.  

 

Ahol Holdingalap felállítására nem kerül sor, a Holdingalap releváns feladatait az IH-nak 

kell ellátnia.  

A VFA feladatai, felelőssége 

A VFA-k társasági formájára nézve nincs megkötés, a VFA önálló jogi személyként is 

működhet, vagy “független finanszírozási egységként” is kialakítható egy már működő 

pénzintézeten belül. Ez utóbbi esetekben a JESSICA forrásokat világosan elkülönített 

számviteli rendszerben, a pénzintézet más eszközeitől elkülönítve kell nyilvántartani. A VFA 

kialakítható országos, regionális vagy helyi/városi szinten egyaránt az integrált 

városfejlesztési terveknek, beruházási elképzeléseknek, vagy a magánszektor befektetői 

igényeinek megfelelően. A VFA vezetését az alap menedzsmentje biztosítja. A VFA 

menedzserének felelőssége – összhangban a Holdingalappal, vagy Holdingalap hiányában 

az IH-val kötött szerződésnek megfelelően – a következő: 

 alkalmas városfejlesztési projektek beazonosítása és további finanszírozási lehetőségek 

felkutatása; 

 a VFA-ból a források allokálása városfejlesztési projektekbe; 

 az előrehaladás nyomon követése (monitoring) és jelentéskészítés a Holdingalap felé 

(utóbbi hiányában az IH felé); 

 a VFA-ból nyújtott támogatások visszafizetésének kezelése (hitel/kamat törlesztése) és az 

ebből származó összegek megtérítése a VFA forrásihoz hozzájáruló partnerek között; 

 rendszeres pénzügyi kimutatás készítése a VFA teljesítményéről a Holdingalap és a VFA-

hoz pénzügyileg hozzájáruló egyéb partnerek számára (beleértve a menedzsmentdíjak 

elszámolását is); 

 a források második körben való kihelyezéséhez megfelelő projektek beazonosítása. 
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2.4. A JESSICA befektetések típusai 

A JESSICA források négy különböző módon használhatók fel:  

 

Fő módok  

Hitel Hitel a köz- vagy a magánszektor számára. Vissza kell fizetni a 

megállapodott időszak alatt az egyeztetett kamatszint mellett.  

Alárendelt 

kölcsön 

Hitel a köz- és magánszektor számára annak érdekében, hogy a 

kockázatok csökkentésével további befektetőket vonzzanak a projektbe. 

Vissza kell fizetni a megállapodott időszak alatt az egyeztetett kamatszint 

mellett. 

Tőkejuttatás Közvetlen befektetés vagy más bankoktól, pénzintézetektől, 

magánszektortól további hitel felvételének lehetővé tétele (a hitelfelvevő 

képesség javítása)  

Garancia Hitelfelvételhez nyújtott garancia a magán- és közszféra számára. 

Csökkenti a kockázatokat, javítja a hitelfelvevő képességet. 

 

Jelenleg a hitel és a tőkejuttatás a leggyakrabban használt forma.  
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3. Magyarország bemutatása 

Ez a fejezet rövid átfogó képet ad Magyarország földrajzáról, gazdaságáról, a 2004-es 

csatlakozást megelőző és azt követő, korábbi EU-s támogatási programok tapasztalatairól 

annak érdekében, hogy elősegítse a háttér megértését a JESSICA magyarországi tervezett 

bevezetéséhez 

 

3.1. Földrajzi és gazdasági háttér 

3.1.1. Földrajzi áttekintés 

Magyarország Európa szívében található, területe 93 000 km2. 

 

 
 

Magyarország népessége 10 millió fő körül van, legnagyobb városa a főváros Budapest, 1,7 

millió lakossal. Nyolc további város található az országban, mely népesebb 100 000 főnél, 

ezek lakosságuk mérete szerint a következők: Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, 

Nyíregyháza, Kecskemét, Székesfehérvár.  

 

 

Magyarország 7 statisztikai régióra oszlik, melyek 19 megyét foglalnak magukban. 
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A következő tábla a régiók főbb adatait veszi sorra. A tanulmány által érintett magyarországi 

régiók – az Észak-alföldi régió és az Észak-magyarországi régió – esetében megyei szinten is 

közöljük az adatokat. 

Általános összefoglaló a magyar régiókról, megyékről 

Régió/megye Terület 

(km²) 

Népesség 

2010-ben 

Megyeszékhely, és 20 ezer főnél 

nagyobb városok 

Közép-magyarországi 

régió 

6,916 2,951,436 Budapest 

Dél-dunántúli régió 14,169 947,986 Pécs 

Nyugat-dunántúli régió 11,328 996,390 Győr 

Közép-dunántúli régió 11,116 1,098,654 Székesfehérvár 

Dél-alföldi régió 18,338 1,318,214 Szeged 

Észak-alföldi régió 17,729 1,492,502 Debrecen 

Jász-Nagykun-

Szolnok 

5,582 390,775 Szolnok Jászberény 

Törökszentmiklós Karcag 

Hajdú-Bihar 6,210 541,298 Debrecen Hajdúszoboszló 

Hajdúböszörmény 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 

5,937 560,429 Nyíregyháza 

Észak-magyarországi régió 13,433 1,209,142 Miskolc 

Nógrád 2,546 204,917 Salgótarján 

Heves 3,637 311,454 Eger Gyöngyös Hatvan 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 

7,250 692,771 Miskolc Kazincbarcika Ózd 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2010 

 

3.1.2. Makrogazdasági áttekintés 

Magyarország nagy változáson ment keresztül, központi irányítású gazdaságról piaci 

alapúra tért át. A váltás az 1989-es politikai rendszerváltást megelőző években már 

fokozatosan megkezdődött. 

A 2004-es EU-csatlakozás a 14 évig tartó rendszerváltás hivatalos végét jelentette, hiszen ez 

idő alatt Magyarország bebizonyította, hogy külföldi befektetők számára vonzó. A 

privatizáció és a közvetlen külföldi befektetések kulcsszerepet játszottak Magyarország 

gazdaságának modernizálásában.  

A magyar GDP növekedés az export és a beruházások bővítésének köszönhető. 2001 és 2008 

között az exportnövekedés kivételesen magas, 11,5 % volt éves szinten, és az export 

szerkezete is javuló tendenciát mutat. 1998 után a technológiaigényes és a magas hozzáadott 

értéket adó szektortok aránya – mint gépgyártás, közlekedési eszközök és IKT termékek – 

jelentősen növekedtek. 

Az exportvezérelt gazdaság következményeként a globális visszaesés és a Magyarország 

főbb export piacain mutatkozó bizonytalan kereslet negatív hatással volt az ország gazdasági 

növekedésére az utóbbi években, különös tekintettel az exportorientált autógyártás, és az 
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elektronikai ágazat vonatkozásában.. Ugyanakkor a gazdasági fellendülés jelei már újra 

láthatók Magyarországon, 2011-re a  GDP növekedés becsült értéke 2,7%.  

 

Indikátorok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 

1. GDP növekedés (%) 3.9 4.0 1.2 0.6 -6.2 1.2 1,8 1,5 

2 Exportnövekedés (%) 11.5 18.0 16.4 6.3 -19.4 21.4 17.0 15.0 

3. Importnövekedés (%) 6.1 14.4 13.4 6.6 -24.8 19.4 18.0 14.0 

4. Infláció (%) 3.6 3.9 8.0 6.1 4.2 4.9 3,9 4,7 

Forrás: KSH, Magyar Nemzeti Bank (MNB), Ecorys, 2011 szeptemberi MNB előrejelzésen alapuló becslés 

 

A következő grafikon a főbb szektorok magyar GDP növekedéséhez való hozzájárulását 

mutatja. Az ipari termelés a GDP növekedés motorja, míg a mezőgazdaság és az építőipar 

visszaesést mutat. 2011-re a szolgáltatások terén növekedési potenciált (a kiskereskedelmet is 

beleértve) míg az ipari termelés stabilitását (a német ipar növekedése alapján) 

prognosztizálták. Jelenleg úgy tűnik, hogy az építőiparnak több időre lesz szüksége a 

fellendüléshez.. 

 

 
Magyarország GDP növekedéséhez hozzájáruló főbb szektorok  

 

Forrás: KSH 

 

Magyarország GDP változása az elmúlt években az exportorientált gazdasága miatt együtt 

mozgott az EU 27 tagországának és különösképpen Németország GDP növekedésével. Ez 

látható a következő grafikonon is. 
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GDP változása 2001-2010 

 

Forrás: KSH, piros= EU27, zöld=Németország, kék=Magyarország 

A GDP országon  belüli földrajzi megoszlása azt jelzi, hogy ez elmúlt két évtizedben a 

Közép-magyarországi régióban és az észak-nyugati országrészben volt legnagyobb mértékű 

a külföldi tőkebefektetés. Új, modern exportorientált ipar ebben a két régióban jellemző. A fő 

növekedési központok a következők: Győr, Székesfehérvár, Tatabánya és Komárom. Jelen 

tanulmányban érintett két régió – az Észak-alföldi és Észak-magyarországi régiók –  megyéi 

kék dőlt jelöléssel, a többi megyei adattal együtt az alábbi táblázatban található. 

 

GDP/fő Magyarországon megyénként euróban 

Megyék Régiók 2005 2010 Változás (%) 

2005-2010 

Budapest Közép-Magyarország 17,030 22,003 129% 

Győr-Moson-Sopron Nyugat-Dunántúl 8,776 11,222 128% 

Komárom-Esztergom Közép-Dunántúl 9,258 10,564 114% 

Fejér Közép-Dunántúl 7,717 9,353 121% 

Vas Nyugat-Dunántúl 7,769 8,799 113% 

Pest Közép-Magyarország 6,727 8,518 127% 

Zala Nyugat-Dunántúl 7,074 8,333 118% 

Csongrád Dél-Alföld 6,197 7,456 120% 

Veszprém Közép-Dunántúl 6,124 7,365 120% 

Tolna Dél-Dunántúl 5,800 7,285 126% 

Baranya Dél-Dunántúl 5,921 7,191 121% 

Hajdú-Bihar  Észak-Alföld 6,033 7,109 118% 

Heves Észak- Magyarország 5,792 7,019 121% 

Bács-Kiskun  Dél-Alföld 5,496 6,754 123% 

Jász-Nagykun-Szolnok Észak-Alföld 5,267 6,606 125% 

Borsod-Abaúj-Zemplén Észak- Magyarország 5,803 6,424 111% 

Somogy Dél-Dunántúl 5,471 6,306 115% 

Békés Dél-Alföld 5,075 5,948 117% 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld 4,550 5,269 116% 

Nógrád Észak- Magyarország 4,281 4,639 108% 

Összesen  8,126 10,030 123% 
Forrás: KSH,, 2010-2012 ECORYS számítás 
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A vásárlóerő paritással számított GDP a különböző országok pénznemeinek arányszámokkal 

történő egységesítésével, egy adott fogyasztói kosárra vonatkozóan  kerül kiszámításra, s így 

lehetővé teszik a GDP különböző összetevőinek mennyiségi összehasonlítását, valamint az 

árszínvonalak összevetését. A következő grafikon Magyarország régiós helyzetét mutatja a 

vásárlóerő paritás alapján. 

 

GDP/fő vásárlóerő paritáson Közép- és Kelet-európában 2010-ben 
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Forrás: CIA World Factbook, 2010 

Magyarországra jellemző a vásárlóerő regionális egyenlőtlensége. A következő tábla alapján 

a főváros (135,2%), Pest megye (103,2%), Észak-nyugat Magyarország (Győr-Moson-Sopron 

107.4%, Fejér 104.5%, and Komárom-Esztergom 102.7%) mutatja a legmagasabb egy főre jutó 

vásárlóerőt az országos átlaghoz képest, mely a helyi, erősebb gazdaságnak köszönhető. 

Vásárlóerő Magyarországon megyénként 

Megye 

  
Népesség 

Egy főre jutó vásárlóerő 

EUR / fő 

index / fő 

Magyarország 

=100 

index / fő 

Európa=100 

Budapest 1,696,128 7,503 135.2 60.0 

Győr-Moson-Sopron 442,667 5,958 107.4 47.7 

Fejér 428,711 5,800 104.5 46.4 

Pest 1,176,550 5,728 103.2 45.8 

Komárom-Esztergom 315,036 5,700 102.7 45.6 

Vas 263,251 5,647 101.8 45.2 

Veszprém 363,706 5,517 99.4 44.1 

Zala 293,443 5,442 98.1 43.5 

Baranya 398,215 5,127 92.4 41.0 

Heves 319,460 5,113 92.1 40.9 

Csongrád 423,751 5,055 91.1 40.4 

Tolna 240,966 5,010 90.3 40.1 
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Megye 

  
Népesség 

Egy főre jutó vásárlóerő 

EUR / fő 

index / fő 

Magyarország 

=100 

index / fő 

Európa=100 

Hajdú-Bihar 545,641 4,871 87.8 39.0 

Nógrád 213,030 4,865 87.7 38.9 

Somogy 328,496 4,807 86.6 38.5 

Bács-Kiskun 536,290 4,780 86.1 38.2 

Jász-Nagykun-Szolnok 403,622 4,759 85.8 38.1 

Borsod-Abaúj-Zemplén 718,951 4,659 83.9 37.3 

Békés 382,190 4,590 82.7 36.7 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 576,054 4,341 78.2 34.7 

Magyarország 10,066,158 5,549 100.0 44.4 
Forrás: KSH, 2009 (a tanulmány összeállításakor elérhető legfrissebb adat) 

A következő tábla a 20 ezer lakosnál nagyobb városokat mutatja. Egyértelműen látszik, hogy 

a Közép-magyarországi régióbeli és a Nyugat-magyarországi városok rendelkeznek 

magasabb vásárlóerővel, míg a déli és keleti országrészben fekvő városok vásárlóereje 

alacsonyabb az országos átlagnál. 

Vásárlóerő Magyarországon 20 ezer főnél nagyobb településeken 

 

 

 

Település 

  

 

 

 

Régió 

Népesség 

 

Egy főre jutó vásárlóerő 

EUR / fő 

index / fő 

Magyaror

szág=100 

index / fő 

Európa=100 

Budaörs Közép-Magyarország 27,004 7,620 137.3 61 

Szentendre Közép-Magyarország 24,620 6,676 120.3 53.4 

Siófok Dél-Dunántúl 23,982 6,621 119.3 53 

Paks Dél-Dunántúl 20,204 6,466 116.5 51.7 

Dunakeszi Közép-Magyarország 32,768 6,455 116.3 51.6 

Keszthely Nyugat-Dunántúl 21,289 6,444 116.1 51.5 

Gödöllő Közép-Magyarország 32,495 6,398 115.3 51.2 

Mosonmagyaróvár Nyugat-Dunántúl 31,490 6,298 113.5 50.4 

Dunaújváros Közép-Dunanátúl 50,084 6,265 112.9 50.1 

Hajdúszoboszló Észak-Alföld 23,383 6,244 112.5 50 

Tata Közép-Dunanátúl 24,805 6,139 110.6 49.1 

Érd Közép-Magyarország 62,408 6,090 109.7 48.7 

Szigetszentmiklós Közép-Magyarország 29,177 6,089 109.7 48.7 

Vác Közép-Magyarország 33,213 6,049 109 48.4 

Szekszárd Dél-Dunántúl 34,174 6,014 108.4 48.1 

Esztergom Közép-Dunanátúl 30,261 5,893 106.2 47.1 

Gyöngyös Észak-Magyarország 32,728 5,790 104.3 46.3 

Jászberény Észak-Alföld 27,386 5,688 102.5 45.5 

Nagykanizsa Nyugat-Dunántúl 50,823 5,642 101.7 45.1 

Ajka Közép-Dunanátúl 30,213 5,586 100.7 44.7 
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Település 

  

 

 

 

Régió 

Népesség 

 

Egy főre jutó vásárlóerő 

EUR / fő 

index / fő 

Magyaror

szág=100 

index / fő 

Európa=100 

Hatvan Észak-Magyarország 21,314 5,575 100.5 44.6 

Várpalota Közép-Dunanátúl 20,927 5,417 97.6 43.3 

Gyál Közép-Magyarország 22,552 5,416 97.6 43.3 

Gyula Dél-Alföld 32,239 5,375 96.9 43 

Békéscsaba Dél-Alföld 65,206 5,350 96.4 42.8 

Pápa Közép-Dunanátúl 33,080 5,315 95.8 42.5 

Kazincbarcika Észak-Magyarország 30,709 5,280 95.1 42.2 

Salgótarján Észak-Magyarország 39,640 5,268 94.9 42.1 

Orosháza Dél-Alföld 30,688 5,085 91.6 40.7 

Dombóvár Dél-Dunántúl 20,272 5,025 90.5 40.2 

Szentes Dél-Alföld 29,785 5,022 90.5 40.2 

Kiskunhalas Dél-Alföld 29,318 4,999 90.1 40 

Kiskunfélegyháza Dél-Alföld 30,946 4,995 90 40 

Nagykőrös Dél-Alföld 25,328 4,992 90 39.9 

Baja Dél-Alföld 37,462 4,971 89.6 39.8 

Hódmezővásárhely Dél-Alföld 47,485 4,961 89.4 39.7 

Makó Dél-Alföld 24,986 4,783 86.2 38.3 

Komló Dél-Dunántúl 26,465 4,687 84.5 37.5 

Hajdúböszörmény Észak-Alföld 31,910 4,605 83 36.8 

Törökszentmiklós Észak-Alföld 22,340 4,569 82.3 36.5 

Karcag Észak-Alföld 21,439 4,467 80.5 35.7 

Békés Dél-Alföld 20,846 4,384 79 35.1 

Ózd Észak-Magyarország 37,040 4,360 78.6 34.9 

Forrás: KSH, 2009 

 

3.2. Magyarország Európai Uniós csatlakozása 

Magyarország 2004. május 1-jén lett az Európai Unió tagállama. A csatlakozást megelőző 15 

évben az ország már rendelkezett EU-támogatásokkal kapcsolatos tapasztalatokkal, az EU 

előcsatlakozási alapok révén.. Au EU csatlakozás után Magyarország a strukturális 

alapokból származó támogatásokra vált jogosulttá. Az alábbiakban egy rövid áttekintés 

található az EU támogatási programjaival összefüggésben, 1990-től napjainkig.. 

 

3.2.1. Előcsatlakozási alapok (1990 – 2004) 

Az előcsatlakozási időszakban Magyarország mindhárom elérhető előcsatlakozási alapból 

részesült, azaz az ISPA, SAPARD és PHARE programokból. 

 

ISPA a strukturális politikát támogató előcsatlakozási alap volt, mely a környezetvédelmi és 

közlekedési projekteket támogatta. A SAPARD a fenntartható mezőgazdaságot és 
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vidékfejlesztést támogatta, míg a PHARE, mely 1990 óta működött Magyarországon, a 

támogató intézmények fejlesztését és beruházásokat támogatta. 

 

A PHARE a későbbi strukturális alapok elődje volt, az ISPA a kohéziós alapé, míg a 

SAPARD elsősorban a mezőgazdasági alapoké. 2000 óta a PHARE elsősorban a gazdasági és 

társadalmi kohézióra fókuszál, előtérbe helyezve az intézményfejlesztést, különös tekintettel 

az ún. twinning programokra és a kapcsolódó támogató beruházásokra. A twinning 

program lehetővé tette a magyar szakemberek számára, hogy, más európai országban 

dolgozó kollégáikkal együttműködve növeljék szervezetük hatékonyságát. 

 

A különböző PHARE programokon keresztül összesen mintegy 1,5 milliárd eurót kaptak 

magyarországi projektek a PHARE 15 éves fennállása alatt. 

  

3.2.2. Strukturális Alapok (2004 – 2006) 

Magyarország EU-csatlakozása után 2004-2006 között a Nemzeti Fejlesztési Terv öt OP-n 

keresztül részesült a strukturális alapokból. 670 milliárd forintot hagytak jóvá a 

projektötletek végrehajtására az alábbi öt OP keretében:  

 Agrár- és vidékfejlesztés OP 

 Gazdasági versenyképesség OP 

 Humán erőforrások fejlesztése OP 

 Környezetvédelem és infrastruktúra OP 

 Regionális fejlesztés OP.  

.  

3.2.3. Strukturális Alapok (2007 – 2013) 

A jelenlegi programozási időszakban (2007-2013) Magyarország 22,4 milliárd euró 

támogatást nyert, az EU fejlett országaihoz történő felzárkózás megvalósítása érdekében. A 

következő OP-kat 2007 és 2013 között hajtják végre. 

Ágazati OP-k: 

 Gazdaságfejlesztés OP  

 Közlekedés OP  

 Társadalmi Megújulás OP  

 Társadalmi Infrastruktúra OP  

 Környezet és Energia OP  

 Államreform OP  

 Elektronikus Közigazgatás OP  
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Regionális Op-k2: 

 Nyugat -Dunántúli OP  

 Közép- Dunántúli OP  

 Dél-Dunántúli OP  

 Dél-Alföldi OP  

 Észak-Alföldi OP  

 Észak-Magyarországi OP  

 Közép-Magyarországi OP  

 

A fentieken kívül még egy technikai segítségnyújtás OP segíti a végrehajtást. 

 

Három OP van (kékkel jelezve), melyek megfelelőek és még rendelkeznek elérhető alappal a 

JESSICA programozási időszakában (Észak-Alföldi OP, Észak-Magyarországi OP és a 

Közlekedés OP). Ezek az OP-k a későbbiekben részletesen bemutatásra kerülnek. 

 

A GDP és a vásárlóerő mutatók alapján Magyarország inkább az EU szegényebb országai 

közé tartozik. Magyarországon belül a regionális különbségek szintén jelentősek, az. Észak-

alföldi és Észak-magyarországi régiók azok közé a régiók közé tartoznak, amelyek az 

országos átlaghoz képest az alacsonyabb szintű beruházási volumennel és alacsonyabb 

vásárlóerővel rendelkeznek. Mind a csatlakozást megelőzően, mind az azt követő 

időszakban Magyarország számos fejlesztési támogatásban részesült, több milliárd euro 

értékben, ezért kellő tapasztalat halmozódott fel az EU támogatások adminisztrációját, 

kezelését illetően. Magyarország alkalmas jelölt a JESSICA bevezetésére, hiszen rendelkezik 

még átcsoportosítható forrásokkal ebben a programozási időszakban, illetve releváns 

fejlesztési kezdeményezésekkel. 
 

                                                           

2
 Jelenlegi programozási időszakban mind a 7 régió saját regionális OP-val rendelkezik.  
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4. Városrehabilitáció áttekintése Magyarországon  

A jelen fejezet a városrehabilitáció múltjának és jellemzőinek a részletezése mellett röviden 

összefoglalja a rehabilitációhoz kapcsolódó szakpolitikai és tervezési összefüggéseket. A 

fejezet több altémával is foglalkozik, ideértve a rehabilitációs befektetési szükségleteit, 

valamint a köz- és magánszféra érintettjeinek bevonását és együttműködését a 

városfejlesztésben.  

4.1. A városrehabilitáció múltja Magyarországon  

Az 1989-ben történt politikai és gazdasági változások miatt Magyarországon a barnamezős – 

ipari és katonai – területek elhagyatottá váltak. Az ország területén található városok egyre 

kevésbé voltak vonzóak a helyi lakosok, a befektetők, a magánszektor érintettjei, továbbá a 

turisták körében. Ezt a helyzetet még súlyosbította, hogy az 1990-es évek elejétől érkező 

előcsatlakozási források prioritásai között nem szerepelt a városrehabilitáció.    

Több mint egy évtizeddel az EU előcsatlakozási alapok megjelenése után időszak után 

kezdett el Magyarország a meglévő városi területek rehabilitációjára összpontosítani, a 2003-

ban indult, utolsó regionális fejlesztési előcsatlakozási program keretében (PHARE). 

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását követően ez a program jelentette az új 

városrehabilitációs programok alapját, amelyek már a Strukturális Alapok forrásaiból 

kerültek finanszírozásra. E programok segítségével számos magyar város kapott lendületet 

városrehabilitációs projektek tervezéséhez és megvalósításához. Ennek eredményeként a 

városrehabilitációs projektek elsősorban az EU befektetéseknek és finanszírozási 

programoknak köszönhetően valósultak meg Magyarországon. 

 

Az első városmegújító program 2003-ban indult „Integrált helyi fejlesztési akciók 

támogatása” néven, a 2002/2003 regionális fejlesztési PHARE program keretében, amely 

lefedte az ország mind a hét régióját. Magyarország tekintetében ez egy komoly mérföldkő 

volt a városfejlesztés és városrehabilitáció történelmében. Az ilyen programok iránti igényt 

semmi sem bizonyított a jobban, mint a pályázók igen magas száma és a projektek 

kedvezményezettei által igényelt összeg nagysága. Annak ellenére, hogy a program 

költségvetése (100 millió euró) meghaladta az összes korábbi (1990-2001) regionális 

fejlesztési PHARE program költségvetését Magyarországon, a pályázók a rendelkezésre álló 

összeg négyszeresére pályáztak.  

 

A program nem-, vagy alulhasznosított iparterületekre, katonai területekre és válságban 

lévő városi területekre fókuszált. A programnak három egymáshoz kapcsolódó 

komponense volt:  

 Városi, ipari és katonai területek rehabilitációja, munkahelyteremtés céljából  

 Régiókon belüli elérhetőség fejlesztése, közutak fejlesztésén keresztül  

 Helyi kezdeményezéseken alapuló foglakoztatás támogatása, a fejlesztett területeken és 

épületekben létrejövő funkciók révén  

 

A program keretében 47 város kapott támogatást 49 városrehabilitációs projekt sikeres 

megvalósításához.  
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Később, az első 2004-2006-ots időszakot felölelő Nemzeti Fejlesztési Terv és 2007-2013 

időszakra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv határozta meg a különféle 

városrehabilitációs programokat az országban. Ennek eredményeként az utolsó pár 

évben számos magyar város vett részt ezekben a programokban.  

A 2007-2013 közötti programozási időszakra az EB IVS és Akcióterületi Terv (AT) 

elkészítését tette kötelezővé a támogatási források lehívásához Magyarországon. 

Magyarország 328 városából 200 elkészítette a saját IVS-ét. Noha a tervek minősége 

változó, az mindenképpen pozitív, hogy a magyar városok többsége rendelkezik olyan 

dokumentációval, amely meghatározza, hogy az adott város hogyan növekedjen és 

fejlődjön integráltan. Egy ilyen IVS megfelel az EB követelményeinek, így 2007-től a 

Strukturális Alapokból finanszírozott városrehabilitációs projektek az IVS részei kell, 

hogy legyenek. Ez szintén követelmény a JESSICA konstrukción keresztül támogatható 

projektek esetében is.  

4.2. Várostervezés Magyarországon – Integrált Városfejlesztési Stratégia és 

akcióterületi tervek  

Az IVS egy olyan dokumentum, amely meghatározza egy adott város középtávú 

stratégiájának legfontosabb irányait (7-10 évre). A keresleti előrejelzésekre alapozva a 

stratégia meghatározza a célokkal összhangban álló fejlesztési elképzeléseket.  

2007-ben az érintett minisztériumok kiadott egy IVS módszertani kézikönyvet, amelyet 

2009-ben frissítettek.  

Az IVS kidolgozása egy területi megközelítésen alapuló módszertan, amely több 

különböző szektort integrál. Az IVS a különböző szakpolitikai megközelítéseket 

harmonizálja a területi alapú fejlesztéssel (például: gazdaságfejlesztés, 

környezetfejlesztés, közlekedés és infrastruktúrafejlesztés, társadalmi célok elérése stb.), 

egyensúlyba hozza az érintett partnerek (magánszektor, civilszektor, közéleti szereplők, 

helyi lakosok) fejlesztési igényeit és céljait, így segíti az önkormányzat döntési 

mechanizmusát. Az integrált megközelítés további eleme, hogy lehetővé teszi a 

különböző fejlesztési célok, pénzügyi mechanizmusok és fenntarthatóság integrálását.   

A városfejlesztési stratégia fő jellemzői:  

 integrált megközelítés (egymással összefüggő fejlesztések összekapcsolása 

viszonylag kisebb területen a nagyobb hatás érdekében), 

 a köz- (EU és hazai) és a magánszektor hozzájárulásainak mobilizálása, 

 átláthatóság a fejlesztési akcióterületek kiválasztásában, 

 erős helyi partnerség, az átláthatóság biztosítása a társadalom felé. 

Az IVS-ben a városi szintű elemzések mellett az egyes városrészek vizsgálatára is sor 

kerül, ezzel biztosítva, hogy a mind a város egészére, mind az egyes városrészekre a 

fejlesztési célok meghatározhatók legyenek, illetve ki lehessen jelölni azokat az 

akcióterületeket, ahol a legfontosabb fejlesztések kerülnek majd megvalósításra.   

 

Az IVSnek a helyzetelemzés alapján lefektetett fejlesztési célok meghatározásán túl 
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lényeges eleme a megvalósításra vonatkozó terv is. A beazonosított fejlesztési 

lehetőségekhez költségbecslés és forrásfeltárás készül. Emiatt fontos, hogy egy IVS-t 

évente felülvizsgáljanak, illetve, hogy 3-5 évente koncepcionálisan is megtörténjen a 

felülvizsgálata. Fontos, hogy frissítsék és a külső körülményeknek megfelelően 

megtörténjenek a korrekciók, új fejlesztési területek kerüljenek az akcióterületek közé, 

amint a korábbiak megvalósulása megtörténik.  Az IVS felülvizsgálata az önkormányzat 

feladata, amely az érintett partnerek részvételével zajlik és a helyi képviselőtestület 

fogadja el.  

 

Az integráció és fenntarthatóság érdekében a stratégia komoly hangsúlyt fektet a 

partnerekkel való együttműködésre. Javaslatokat tesz intézményrendszer felállítására 

(városfejlesztő társaság), hogy a fejlesztés integrált jellege biztosítva legyen, illetve, hogy 

beinduljon a városmarketing és a kommunikáció.  

 

Az IVS, a város legfontosabb középtávú stratégiai dokumentuma, ezért a végrehajtása 

miatt fontos, hogy a város képviselőtestülete megtárgyalja, és határozat formájában 

jóváhagyja azt., mivel az IVS elsősorban a város önkormányzata által irányítható 

intézkedéseket, irányelveket és célkitűzéseket fogalmaz meg. A stratégia fontos szerepet 

játszik a partneri támogatások fenntartásában (bevonás a tervezésbe). 

 

Az AT a helyi önkormányzat összehangolt városfejlesztési megvalósítási terve, amely az 

IVS és a településrendezési tervekben meghatározott fejlesztései elképzeléseken alapul. 

Az AT a helyi önkormányzat ellenőrzésével végrehajtásra kerülő terv, amely a 

megvalósítás komplex forgatókönyveként szolgál (szerkezeti, műszaki és pénzügyi,), s a 

megvalósíthatósági tanulmány logikájának felel meg. A városfejlesztési akció olyan 

összetett tartalmú önkormányzati fejlesztés végrehajtását jelenti, melyet a város 

önkormányzata meghatározott idő alatt, meghatározott műszaki, gazdasági, társadalmi 

és városépítészeti eredményekkel, meghatározott pénzügyi paraméterekkel (kiadások és 

bevételek) valósít meg. Ez a módszertan a köz- és magánszektor strukturált 

együttműködésen alapul.  

 

Az IVS-ek átfogó értékelésére eddig nem került sor, így új javaslatok sem születhettek 

meg az értékelések alapján. 2011 májusában, Szaló Péter területrendezési és építésügyi 

helyettes államtitkár kijelentette, hogy Magyarországon4 több mint 200 városban készült 

el az IVS és ezeknek a stratégiáknak mintegy egyharmada járul hozzá a minőségi 

városfejlesztéshez.  
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4.3. A városrehabilitációs beruházások fő típusai  

Az IVS, mint várostervezési eszköz 2007-es bevezetése óta a városok stratégiai áttekintéssel 

rendelkeznek a területüket érintő városi és társadalmi-gazdasági kérdéseket illetően. A 

helyzetelemzés birtokában lehetővé válik a problémás területek beazonosítása, illetve 

felmérhetővé válik az új infrastruktúrák kiépítésére vonatkozó társadalmi-gazdasági igény.  

A jelenlegi és korábbi IVS elemzéseink alapján, valamint a városok eltérő karakterének, 

jellemzőinek figyelembe vételével a következő tipikus problématerületeket tudtuk 

beazonosítani:  

 

Barnamezős területek fejlesztése  

 

Több évtizeddel ezelőtt épült nagy iparterületek, amelyek mostanra jobbára elhagyatottak 

vagy kis-és mikro-vállalkozások által jelentősen elaprózott bérleti struktúrában 

hasznosítottak. Jelenleg ezek a területek városi elhelyezkedésüket tekintve jó pozícióban 

vannak és rehabilitációjuk fontos szerepet tölt be a városok gazdasági átalakulásában. 

Hasonló barnamezős típusú területeknek számítanak a nagyvárosok belterületein található 

egykori katonai bázisok és laktanyák.  

 

Lakótelepek  

 

Az 1960-70-es években lezajlott nagyszabású állami lakásépítési program keretében épült 

lakások – több városban, beleértve Budapest is - még ma is közkedvelt választás a 

középosztály körében. Az ilyen lakóterületek nagy része műszakilag rossz állapotban 

van, túl magas az energiafogyasztásuk, és olyan nagy léptékű fejlesztés keretében valósultak 

meg, mely jellegtelenséget, monotonitást eredményezett. Ezek a területek egyre kevésbé 

népszerűek, ezáltal szegregációt hoznak létre. A nagyvárosi lakótelepek műszaki 

(energiahatékonyság) és szociális (közterek fejlesztése) rehabilitációja egy igen lényeges 

programelem a városfejlesztésben.  

 

Városi közlekedési fejlesztések  

 

Az elmúlt évtizedben számos utazót vesztett el a tömegközlekedés, részben a gépjármű 

tulajdonosok megnövekedett száma miatt. Új városi közlekedésfejlesztési politikák 

kidolgozása szükséges - nem csak az olyan nagyvárosokban, mint Budapest, hanem a 

középvárosokban is -, amely erősíti a közösségi közlekedést, integrálja a városi és regionális 

elővárosi hálózatokat, intermodális állomásokat hoz létre, és parkolókat fejleszt a 

fenntartható városfejlesztés érdekében.  

 

Zöldmezős területek fejlesztése  

 

A városok helyi fejlesztési programjában általában a prioritások között szerepel: a befektetők 

vonzása, új munkahelyek teremtése és új városterületek kialakítása. A magánszektor 

számára a zöldmezős területek a legnépszerűbbek az új és modern fejlesztések tekintetében 

(kereskedelmi övezetek, ipari parkok, lakóparkok és szabadidős területek). Az 

önkormányzatok olyan esetekben részesítik előnyben a zöldmezős fejlesztéseket ahol a 
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befektetők nagyléptékű fejlesztések számára keresnek helyszínt, vagy abban az esetben, ha a 

fejlesztésből a város anyagi bevételhez jut. A zöldmezős területek fejlesztése (a szükséges 

infrastruktúra és közlekedési elérhetőséggel együtt) egy fontos része a helyi 

városfejlesztésnek és mindemellett rendelkezik jövedelemtermelő potenciállal.  

 

Vízközmű társulás  

 

A települések szennyvízhálózatának lefedettsége elmarad az Európai Unió 

követelményeihez képest, pedig Magyarországnak el kell érnie az előírt szintet mind a 

szennyvízhálózatokat, mind a kapcsolódó szennyvíztisztító rendszereket illetően. A 

települések vízközmű tárulásokat (VKT) hoznak létre a fejlesztés műszaki és pénzügyi (a 

telektulajdonosok hozzájárulásának összegyűjtése) menedzsmentjének ellátására. A VKT 

működési költségei alacsonya, a bevételek a hozzájárulásokból és kölcsönökből származnak. 

A kereskedelmi bankok már most is jelentős portfolióval rendelkeznek ezen a területen, 

közel 100 milliárd Ft. hitel került kihelyezésre.  

 

4.4. A közszektor szerepe a városrehabilitációban és az Európai Uniós 

támogatások 

Míg Magyarországon az aktív ingatlanbefektetői szektor jelenléte elsősorban a prosperálóbb 

Budapestet és a nagyvárosokat jellemzi, itt fejleszt és finanszíroz városfejlesztési projekteket 

(lásd 4.5-ben, addig az előzőekben felsorolt fejlesztési igényekre reagáló rehabilitációs 

projektek nagy része nehezen talál magánbefektetőt vagy kap kereskedelmi hitelt, s ez a 

helyzet határozottan igaz a nemzetközi pénzügyi válság kialakulása óta.  Ennek 

eredményeképpen az előbbiekben kifejtett projekttípusok nagy többsége a helyi 

önkormányzatok fejlesztésével valósul meg az IVS-ben feltárt szükségletekre alapozva.  Ezek 

a projektek közpénzekből valósulnak meg, többnyire az EU támogatási programjain 

keresztül.   

 

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRF) kijelenti, hogy az Európai Uniós támogatásokat 

a fenntartható, hosszú távú növekedés és a foglalkoztatás bővítése stratégiai célok 

megvalósulására fordítja majd. Az NSRF-ben megfogalmazott főbb prioritásokat 

Magyarország tizenöt OP-ra (lásd 3.2.3-ban) bontotta a Konvergencia Program és az EB 

Regionális Versenyképességi és Foglalkoztatási Célkitűzések keretében. Ezekből, 13 program 

kap támogatást az ERFA és a Kohéziós Alapból, és két program kap támogatást az Európai 

Szociális Alapból. Ebből a 13 programból nyolc szektorális (beleértve a Közlekedés OP-t) hét 

pedig regionális (beleértve az Észak-magyarországi OP-t, és az Észak-alföldi OP-t).  

 

A ROP-ok keretében rendszeres időközönként megjelennek az önkormányzatoknak szóló 

elsőkörös pályázati kiírások, amellyel lehetőséget teremt olyan projektek előterjesztésre, 

amelyek végül ROP támogatásból valósulhatnak meg. Ahhoz, hogy a városok indulhassanak 

ezen a pályázaton, mindenképpen rendelkezniük kell IVS-el. Ennek megfelelően a 

projekteknek az IVS részét kell képezniük ahhoz, hogy támogathatóak legyenek ROP 

forrásból.  
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A 6.-os fejezetben található a jelen tanulmány egyik legfontosabb eleme, a Közlekedés, az 

Észak-alföldi és az Észak-magyarországi OP-k részletezése, amelyek rendelkeznek még a 

jelen programozási időszakban befektethető forrással a JESSICA konstrukció elindításához.  

4.5. Magánszektor bevonása a városrehabilitációba  

Jelen szekció röviden összefoglalja a magánszektor szerepét a városrehabilitációs projektek 

megvalósításában az 1989-es politikai és gazdasági rendszerváltást követően. Az alábbi 

összefoglaló tartalmazza a jelenlegi ingatlanpiaci trendek és pénzügyi válság hatásainak 

összefoglalóját is.  

Fejlesztési projektek – ingatlanpiacok: 

A kereskedelmi ingatlanok piacán, a befektetések gyors növekedése volt tapasztalható a 21. 

század elején, elsősorban az ország gazdasági fellendülésnek köszönhetően. Az 1990-es évek 

végétől a piac szereplői többnyire már nemzetközi vagy konszolidált magyar cégek voltak, 

és a kereskedelmi ingatlanok piaca az európai trendeknek megfelelően és aktivitással 

működött. Mindez modern ingatlanpiaci termékek megjelenését eredményezte, elsősorban a 

Közép-magyarországi régióban majd azt követően a középvárosokban is.  

Az 1990-es évek végén, illetve a 2000 évek elején, a külföldi befektetők nagyobb haszonra 

tettek szert, mint a Nyugat Európai országokban valamint évekig nagyon kedvező volt az 

üzleti környezet a Kelet európai országokhoz képest. A fellendülés utolsó éveiben a a 

kereskedelmi ingatlanok piacán tapasztalható hozamok megközelítették a Nyugat-európai 

szintet. Egyes befektetők eladták magyarországi ingatlanjaikat és magasabb profit 

reményében a Kelet-európai országok felé fordultak. Még a nagy stabil magyar befektetők 

(Trigránit, Futureal) is érdeklődést tanúsítottak az újonnan csatlakozott EU-s tagországok 

iránt.  

Azonban 2008-ban, a pénzügyi és gazdasági feltételek drámaian megváltoztak. Attól fogva 

sokkal nehezebb lett jó minőségű projekteket megfinanszírozni és hitelekhez jutni. A bankok 

magas kockázati prémiumokat igényeltek, amely magas kamatokat eredményezett ezért a 

projektgazdák szükséges saját tőkebefektetéseinek szintje is emelkedett. A fejlesztők és a 

befektetők a megszorításoktól szenvedtek, hiszen szükségük volt a hitelekre a fejlesztések 

megvalósításához. A finanszírozási lehetőségek hiánya miatt, a fejlesztők és befektetők 

sokkal inkább függenek a közszférától megszerezhető támogatásoktól és más lehetséges 

magánforrásoktól. A válság ellenére a befektetők továbbra is érdekeltek a fejlesztésekben 

ezért érdemes fontos partnerként tekinteni rájuk a városfejlesztésben.  

2000-ben a kormányzati tervek alapján a lakásfejlesztés kapta a legtöbb figyelmet a 

városfejlesztésben. A bevezetett irányelv célja a kormány részéről az volt, hogy támogassa az 

új lakásfejlesztési projekteket azáltal, hogy kamattámogatást nyújt a lakossági jelzáloghitelek 

igénybevétele esetén, ezzel pedig javítsa az amúgy elöregedő, elavult lakásállományt. 2002 

után a kormány prioritásai megváltoztak, így a támogatási rendszer zsugorodott. Az a 

vásárlói kör, amely az alacsony értékű lakások piacán vásárolt, lényegében elveszette vásárló 

erejét.. Ennek eredményeként a lakások iránti kereslet nagy része megszűnt a piacon. Még az 
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új ingatlantulajdonosok is nehézségekkel küszködnek, hiszen sokuknak meg kell küzdeniük 

a deviza hitelek árfolyamaival a zálogjog érvényesítésének elkerülése érdekében.   

A magyar ingatlanpiaci trendek összefoglalva:  

- az ingatlanbefektetők a Közép-magyarországi régióra összpontosítanak, azon belül is 

leginkább Budapestre,  

- a vidéki kereskedelmi befektetések jobbára eltűntek, 

- a lakáspiac csak a Budapesti magas presztízsű szegmensben maradt aktív, 

- ingatlanberuházáshoz hitelt kapni nehezebb és költségesebb. 

 

Az ingatlanpiacnak hozzá kell szoknia egy hosszantartó lassú növekedéshez. Az 

ingatlanértékek növekedése minden bizonnyal hasonló lesz az inflációs index 

növekedéséhez. A pénzügyi piac továbbra is nehézkes marad az ingatlanfejlesztők és 

befektetők számára. A jelenlegi piaci helyzetet tekintve és a konzervatív gazdasági 

előrejelzéseket figyelembe véve a projektgazdák a jövőben alternatív finanszírozási 

mechanizmusok felé fordulnak, mint amilyet például a JESSICA konstrukció is kínál.  

4.6. A köz- és magánszektor együttműködése, fejlesztési projektek  

A legfontosabb közös jellemző a magán-, és közszektor együttműködésében megvalósuló 

projekteknél, hogy a fejlesztést az közszféra felügyeli, illetve, hogy a fejlesztési programról 

van egy együttműködési megállapodás a két fél között. A megvalósítás komplex – műszaki 

és pénzügyi - forgatókönyve az úgynevezett fejlesztési akcióterv, amelyet az önkormányzat 

útmutatóként alkalmaz, hogy felügyelje a megvalósítás folyamatát. Az a modell, ahol a két 

fél közötti kockázatmegosztásra is sor kerül nagyon ritka Magyarországon.  

 

A magánszektor bevonása több módón is történhet az önkormányzati befektetések 

megvalósításánál. Ez magába foglalhatja például a bérlakások építését, víz és csatornázási 

beruházásokat, hulladékgazdálkodást,, helyi közutak építését, helyi közösségi közlekedést, 

óvodák építését, sportcsarnokok és stadionok létesítését, egészségügyi ellátást, közvilágítás 

modernizálást, stb.  

 

A városmegújítás leggyakoribb modellje Magyarországon:  

 

1. Az előkészítési fázisban a városfejlesztő cégek először (általában a közszektor, 

önkormányzatok) az infrastruktúra (közmű, közösségi terek) korszerűsítésébe 

invesztálnak, piacképes telkeket alakítanak ki és társadalmi-gazdasági 

feladatokat látnak el.  

2. Később értékesítik az ingatlanokat építésére/felújítására (megfelelően ellenőrzött 

pályázati eljáráson keresztül), s így a magánszektor megvalósítja az integrált 

stratégia részét képező városfejlesztési projekteket (ingatlanprojektek).  

3. A magánberuházásokkal párhuzamosan, a közszektor a keletkezett jövedelmet az 

alábbiak szerint használja fel: 

 folytatás: előkészítő munkálatok a rehabilitációs területen belül (új 

tömbben értékesíthető ingatlanok kialakítása, stb.)  
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 közösségi terek, közterületek megújítása  

 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása és új fejlesztések 

beindítása (épületek szociális lakásokkal; önkormányzati intézmények, 

mint például az óvodák, önkormányzati hivatalok stb.) 

 

Létezik néhány olyan sikeres városfejlesztési program Magyarországon, ahol a 

magánszektort bevonták a fejlesztésbe. A SEM IX. modellt 1992-ben indították el Budapest 

IX. kerületében. A program alapját a jól ismert francia modell biztosította. Az önkormányzat 

különválasztott néhány olyan tevékenységet, amely a rehabilitációhoz kapcsolódott, majd 

rábízta ezeket a feladatokat az egy non-porfit szervezetre. Ezek a feladatok a következők 

voltak: bontási feladatok ellátása, szlömösödött területek megtisztítása, infrastruktúra 

fejlesztése és korszerűsítése és „fejlesztésre kész” területek értékesítése. A SEM IX. Zrt. non-

profit vállalatnak vissza kell forgatnia a bevételét a rehabilitációs folyamatokba. Hasonló 

program indult a szomszédos VIII. kerületben egy sokkal átfogóbb feladatleírással a Rév8 

nevezetű cég közreműködősével. Az elején mindkét esetben a kerületi önkormányzat 

költségvetéséből finanszírozták az előkészítő tevékenységeket, majd később az értékesített 

fejlesztési területek bevételeiből. A magánfejlesztők a hagyományos építési hitelt 

(lakásfejlesztések) és projektfinanszírozást (kereskedelmi létesítmények) használtak.  

 

A városfejlesztés, rehabilitáció és finanszírozás legfontosabb szereplőinek részletes 

bemutatása a következő fejezetben található.  

 

Összefoglalva, a magyarországi városrehabilitáció legfontosabb szereplője a közszféra, 

különösen a nemzetközi pénzügyi válság kialakulását követően.  Azonban voltak a múltban 

sikeres partnerségi együttműködések a köz- és a magánszektor között, így ez a modell fontos 

szerepet tölthet be a magánbefektetések ösztönzését illetően.  
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5. Városrehabilitáció finanszírozása Magyarországon 

Ez a fejezet rövid összefoglalót ad a magyarországi városrehabilitációs projektek esetében a 

köz- magánszektor által igénybe vett finanszírozási források jellemzőiről, a két szektor 

finanszírozási gyakorlatának eltérésőr, valamint a pénzügyi válság okozta változásokról és a 

városrehabilitáció új finanszírozási módjainak jelentőségéről.  

5.1. A városrehabilitáció finanszírozása 

A támogatások vagy hitelek használatával kapcsolatos helyzet a következőkben foglalhatók 

össze Magyarországon a városrehabilitáció kapcsán. Az állami szektor elsősorban 

támogatásorientált, az önkormányzatok akár 85%-os támogatást is elérhetnek a legtöbb 

esetben. Éves költségvetéseiket támogatott hitelekkel bővítik, speciális célokra 

felhasználható, kifejezetten az önkormányzatok számára kialakított hitelkonstrukciókon 

keresztül. (mint például közinfrastruktúra javítása, városfejlesztés, környezetvédelem, 

szociális lakások, stb.) A magánszektor építési hiteleket használ fel (rövidlejáratú hitelek, 

melyeknél a hitelfelvevő cég a jogosultság elbírálásának alanya, valamint 

projektfinanszírozási hitelek (középtávú hitelek, ahol a projekt a jogosultság elbírálásának 

tárgya (cash flow, IRR)). 

 

A banki hitelek és garanciák szerepe rendkívül fontos a városfejlesztés esetében. Az állami 

szektor banki finanszírozást használ közvetlenül projektfejlesztésre vagy saját tőke bővítése 

céljából az EU-s és nemzetközi pályázatok kapcsán. A pályázóknak gyakran banki 

garanciára is szükségük van a támogatás megfelelő felhasználásának biztosítékaként. 

 

A magyar önkormányzati hitelpiacot az alábbi főbb sajátosságok jellemzik: 

 elméletben az ügyfelek jelentős számban vonhatnak be forrásokat 

 egyre nagyobb igény hitelforrásokra az önrész az EU-s pályázatokhoz történő 

biztosításához 

 vonzó piac a bankok számára (mivel egyéb termékeket is lehetőségük van 

értékesíteni) 

 

Jelenleg a több mint 3200 önkormányzatból csak néhány száz olyan van - többnyire városok - 

amelyek nem tudnak hitelt felvenni az önkormányzatok hitelfelvételét szabályozó törvényi 

háttér miatt, és számos olyan önkormányzat van, melyek még kis tartozást sem mernek 

vállalni az önkormányzati rendeletváltozás kockázatai miatt. 

A pénzügyi válságot követően nehezebbé vált a városfejlesztési projektek finanszírozásához 

szükséges hitelek megszerzése. A bankok magasabb kockázati prémiumot kérnek, mely 

magas kamatot és magas önrészt jelent. Az önkormányzatokat, a magánfejlesztőket és a 

befektetőket egyaránt érintik ezek a megszorítások, mivel fejlesztéseik megvalósításához 

hitelfelvétel szükséges. 
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5.2. Városrehabilitációt támogató pénzügyi intézetek 

 Állami bankok 

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) állami pénzügyi intézmény. Egyik fő feladata az 

önkormányzatok beruházásainak finanszírozása, infrastruktúrafejlesztés és más fejlesztések 

finanszírozása. 

 

Feladatait az önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretén belül dolgozták 

ki. A program lehetővé teszi önkormányzatok számára kedvezményes kamatozású, 20 éves 

futamidejű hitelek felvételét infrastruktúrafejlesztés és beruházási tevékenység céljára. 

Finanszírozást nyújt felújításhoz, környezetvédelmi fejlesztési feladatok ellátásához, 

útfelújításhoz, közvilágítás modernizálásához, szennyvízhálózat és önkormányzati tulajdonú 

intézmények felújításához, oktatási intézményfejlesztési beruházásokhoz és kulturális 

infrastruktúrafejlesztést célzó projektekhez. Ma már önkormányzati egészségügyi 

intézmények és IT fejlesztések is finanszírozhatók a programon keresztül. 

 

A hitel közvetlenül elérhető az MNB-től, vagy közvetetten más kereskedelmi bankokon 

keresztül. Erre első sorban a refinanszírozás keretén belül, a kereskedelmi bankok 

bevonásával kerül sor, ezért a hitelfelvételt kezdeményező önkormányzatok a 

kedvezményes hitelekért saját számlavezető bankjuknál pályázhatnak. Az MFB-nek számos 

leányvállalata van, ezek közül több részt vesz városfejlesztéssel kapcsolatos projektek 

finanszírozásában. 

 

Az MFB (Magyar Fejlesztési Bank) számos finanszírozási programot működtet, melyek 

elsősorban hitel/garancia-nyújtást jelentenek a vállalkozások és az önkormányzatok számára. 

Az MFB-nek összesen 50 leányvállalata van, ugyanakkor nincs olyan MFB leányvállalat, 

vagy finanszírozási program, amely kifejezetten városfejlesztés finanszírozására 

specializálódott volna. 

 

MFB finanszírozási programok 

Projektek és vállalkozások finanszírozására a JESSICA-n keresztül a következő források 

(társfinanszírozási programok) állhatnak rendelkezésre az MFB-nél, projektszinten: 

 beruházási vagy projekthitelek 

 Új Magyarország program kis és középvállalatoknak 

 Új Magyarország program; vállalkozásfejlesztési program 

 

MFB 2 projekttel rendelkezik, melyből elérhetők hitelek önkormányzatok számára, 

városfejlesztési célra: 

 Önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelprogram 

 Önkormányzati infrastruktúrafejlesztési kötvényprogram 

 

MFB Invest Zrt. (az MFB leányvállalata) tőkefinanszírozást biztosít, mely szintén elérhető 

lehet a JESSICA keretén belül vállalatok/projektek számára. 
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MFB Invest befektetési politikája: 

 tőkefinanszírozás gyorsan növekvő, innovatív vállalkozásoknak és különleges esetekben, 

illetve start-up vállalkozások számára, 

 működő vállalkozások fejlesztésének támogatása. 

 üzleti feltételek mellett megvalósuló beruházások (munkahelyteremtés, gazdaságélénkítési 

szempontok alapján) 

 

 egy gazdálkodó szervezetbe vagy projektbe fektethető összeg: 

Az MFB Invest Zrt. (zártkörű részvénytársaság) által befektetett tőke összege egy 

gazdálkodó szervezetbe vagy más, MFB Invest Zrt. által felügyelt gazdálkodó 

szervezetbe legalább 450 000 €, de legfeljebb az MFB Invest Zrt. 25%-os tulajdona 

(beleértve a gazdálkodó szervezettel kötött ingatlan adásvételi szerződés összegét) 

A befektetés időbeli korlátai: 

A kilépést, a folyósítástól számítva 5 éven belül kell megvalósítani, figyelembe véve a 

beruházás egyedi gazdasági jellemzőit (porfolio vállalat).  

 A befektetés módszere: 

A tőkebefektetés alapvetően a projektcég létrehozásának része, illetve befektetés 

gazdálkodó szervezetbe tőkeemeléssel. 

 

MFB és kereskedelmi bankok hitele 

Az MFB éves kamatfeltételei alapján a következő hitellehetőségek vannak*: 

Pénzügyi program Kamat 

Önkormányzati kötvényfinanszírozási 

program 3 hónap EURIBOR + RKO1/RKO2** + Max 1.5% 

Önkormányzati hitelfinanszírozási 

program 3 hónap EURIBOR + RKO1/RKO2** + Max 1.5% 

KKV hitelfinanszírozási program 3 hónap EURIBOR x 0.75+0.75%+max 5% 

Vállalkozásfejlesztési program 3 hónap EURIBOR +  Max 5.2% 

Projekt/beruházási hitel N.A. 
*www.mfb.hu (2011 szeptember 30)  

** az MFB által évente közzétett változó refinanszírozási kamatlábak, a tanulmány idején mindkettő 2%.   

 

Ezek alapján az MFB által alkalmazott teljes kamatláb 2011-ben a következő volt:  

 
Önkormányzati 

körvény/hitel 

Vállalkozói fejlesztési 

program* 
KKV hitel* 

2011 Január 4,52% 6,22% 6,51% 

2011 Február 4,59% 6,29% 6,57% 

2011 Március 4,68% 6,38% 6,63% 

2011 Április 4,82% 6,52% 6,74% 

2011 Május 4,93% 6,63% 6,82% 

2011 Június 4,99% 6,69% 6,87% 

2011 Július 5,10% 6,80% 6,95% 

*a maximális kamatkülönbséget figyelembe véve 
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A kereskedelmi bankok által használt (éves) átlagkamatláb a következő volt 2011-ben: 

 Egyéb hitel 
Rövidlejáratú 

hitel 

Hosszúlejáratú 

hitel 

Hosszúlejáratú 

hitel (maximum 

5 év) 

Hosszúlejáratú 

hitel (Minimum 

5 év) 

2011 

Január 
8,7% 8,4% 8,9% 9,3% 8,5% 

2011 

Február 
8,7% 8,6% 8,9% 9,2% 8,5% 

2011 

Március 
8,9% 8,6% 9,1% 9,5% 8,6% 

2011 

Április 
9,0% 8,6% 9,2% 9,6% 8,7% 

2011 Május 9,0% 8,6% 9,2% 9,6% 8,7% 

2011 Június 9,0% 8,7% 9,2% 9,6% 8,9% 

2011 Július 9,0% 8,6% 9,2% 9,6% 8,8% 

*Magyar Nemzeti Bank  (http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok) 

 

 
 

Összességében az MFB vonzóbb finanszírozási hiteleket nyújt, mint a kereskedelmi bankok. 

 

Garanciák használatával kapcsolatos információk Magyarországon  

A következő négy jogi intézmény fedi le a magyarországi hitelgarancia piacot. Mindegyik 

közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódik a Magyar Kormányhoz. A garanciákkal 

kapcsolatban a tanulmányban használt adatokat az adott intézmények szolgáltatták, 

azonban egyes esetekben csak általános (korlátozott) adatok álltak rendelkezésre. 

1. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (tulajdonosok: a Magyar Köztársaság Kormánya + MFB + 

K&H (Kereskedelmi Bank)) 

2010-ben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Vállalat jelentős mennyiségű garancia biztosítékot 

vállalt magára kis- és középvállalkozások valamint önkormányzatok finanszírozására. A 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt összesen mintegy 409 milliárd forint garancia biztosítékot szánt 

majdnem 540 milliárd forint hitel kihelyezéséhez 2010-ben. 

http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok
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2. Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (PHARE forrásokból, Mezőgazdasági 

Minisztérium, és kereskedelmi bankok pénzügyi hozzájárulásából finanszírozott 

alapítvány)  

Az alapítvány célja a mezőgazdaságban tevékenykedő vagy vidéki területekhez kapcsolódó 

mikro-, kis- és közepes vállalkozásoknak szánt garanciák nyújtása. 

A kibocsátott garanciák segítik azoknak a vállalkozásoknak a finanszírozását, melyek nem 

rendelkeznek elegendő forrással vagy melyek hitel- és támogatási kockázatot jelentenek a 

bankok számára. 

 

3. Start Tőkegarancia Zrt (Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány + MFB Invest) 

A Strart Zrt. egyedülálló pénzügyi termékeket a 29 000 kis- és középvállalkozás (KKV) 

számára. A Start Zrt. termékei segítik a kkv-k fejlesztéseihez a tőkebevonást, illetve a vissza 

nem térítendő EU-s támogatások megszerzését. 

A Start Zrt. közvetlen fizetési garanciát nyújt EU támogatásokhoz olyan hazai KKV-k 

számára, amelyek a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) vagy az Új Magyarország Fejlesztési 

Terv (ÚMFT) vissza nem térítendő EU-s támogatásaira sikeresen pályáztak. A termék segíti 

azon KKV-kat, amelyek nem rendelkeznek tehermentes ingatlannal vagy nem tudnak a 

fedezethez szükséges bankgaranciát felmutatni vissza nem térítendő EU-s támogatáshoz. A 

Start Zrt. garanciát nyújt minimum 5 millió forint és maximum 100 millió forintos 

kifizetésekhez, mind a projekt végrehajtási mind pedig a működési időszakában. A termék 

használata javítja a vállalkozás pénzügyi rugalmasságát EU támogatások megszerzéséhez, 

mivel a Start Zrt nem követel meg fedezetet ügyfeleitől. 

A tőkegarancia termék tapasztalt magán és intézményi pénzügyi befektetők számára érhető 

el. Start Zrt. garanciát nyújt a tőkebefektetés maximum 50-80%-ban a hazai KKV-knak, 

minimum 5, maximum 100 millió forint értékben. Ez a garancia maximum 5 évre szól és 

kizárólag akkor, ha a beruházás készpénzes tőkeemeléssel történik. 

A portfolió tőkegarancia termék a járulékos tőkeveszteség legfeljebb 50%-os visszatérítését 

teszi lehetővé olyan beruházások számára, amelyek újonnan alakult magyar kockázati 

tőkealapokat érint. A Start Zrt. portfolió tőkegaranciát nyújt minimum 500 millió, maximum 

1 milliárd forint között, középtávra; legalább 7, maximum 12 évre. A termék 

kedvezményezettje csak olyan kockázati tőkealap lehet, melynek eszközei legalább 60%-ban 

magyar KKV-k tőkéjébe fektet tőkeemelés formájában. 

A Start Zrt a nyereség megosztása miatt szerződik ügyfeleivel tőkegarancia termékek 

esetében. Abban az esetben, ha a garancia kezdeményezettje tőkenyereséget realizál a 

garantált beruházáson vagy garantált kockázati tőkealapon a garancia időtartama alatt, a 

realizált nyereség bizonyos százalékát ki kell fizetnie a Start Garancia Alapnak. A 

nyereségrészesedés célja, hogy a Start Garancia Alap növelje értékét, mely a KKV-k 

fejlesztését szolgálják a 15 éves tőkegarancia program végét követően is. 
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A Start Zrt. által biztosított garanciák mögött több mint 6 milliárd forintos Start Garancia 

Alap áll, melyet a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) irányít. 

4. Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.  (közvetetten az MFB): 

A programon belül kínált különböző garancia típusok javítani fogják a kis és középvállalatok 

támogatott hitelfelvételének esélyét. Mintegy 28 milliárd forintnyi forrást kell befektetni erre 

a célra a következő 7 éven belül. 

A portfolió garancia program célja a hitellehetőségek javításával a magyarországi székhelyű 

mikro-, kis- és közepes vállalkozások fejlesztése. 

A portfolió garanciaprogramon belül, a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. közvetlen 

garanciát nyújt pénzügyi közvetítők (többségében kereskedelmi bankok) meghatározott 

kockázat-megosztású pénzügyi követeléseire (KKV hitelek fedezetére), ezáltal javítva a 

KKV-k banki finanszírozási lehetőségeit. Egy adott hitel esetében a fedezet összege, melyet a 

Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt-nek kell biztosítani, a banki követelés maximum 80%-

a, a többi a bank saját kockázatának része. A következő szempontoknak megfelelő hitelek a 

Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Által nyújtott hitelportfolió részévé válhat: 

 Újonnan kiadott és nem átütemezett hitelek 

 Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalatok (állami támogatású ágazati 

korlátozással) 

 Hitelösszeg: maximum 200 millió forint 

 Hitel célja: beruházás, szolgáltatásvásárlás, forgóeszköz-finanszírozás 

 Időszak: maximum 10 év 

 Önerő: nincs meghatározva (a bank elvárásainak megfelelően) 

 Kamatláb: nincs meghatározva (a bank elvárásainak megfelelően) 

 Türelmi idő: maximum 2 év a beruházási hitelre, maximum 2 hónap a forgóeszköz 

hitelre 

A programban résztvevő pénzügyi közvetítők pályáztatás útján kerülnek kiválasztásra, és 

kapcsolatban állnak a végső kezdeményezett mikro-, kis- és középvállalatokkal, ők kapják és 

értékelik a hitelkérelmeket, kötnek szerződést, kezelik a tranzakciókat és a hitelszámlákat. A 

Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. garancianyújtás fő feltételei a következők: 

 Garancia: automatikus portfolió garancia – a közvetítő dönt a garantált hitelről 

 Lefedettség preferencia arány: Az induló hitelösszeg 0-75%-a, a közvetítő döntése 

alapján (a garantált tőkén felüli összeg) 

 Összeg: a fedezet a garantált követelés 80%-a (be nem fizetett garantált tőke + max. 6 

hónapi kamat) 

Az Európai Beruházási Bank (EIB) Magyarországgal 1990 óta áll kapcsolatban állami szinten. 

Az EIB egyre inkább támogatja Magyarország gazdasági fejlődését. Az elmúlt két évben, 

2009-ben és 2010-ben, az EIB részére a kötelezettségvállalások összege elérte a 3,6 milliárd 
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forintot. 2011-ben az új hitelszerződések összege, a jelenlegi hitelekkel együtt már elérte a 

900 millió eurót.3 

Az EIB segít az EU Alapokból támogatott magyarországi kiemelt projektek hiteleinek 

társfinanszírozásában: 

 A közlekedés valamint környezet és energia OP-kban lévő kiemelt beruházások 

társfinanszírozása. A cél a közlekedési ágazatban az elérhetőség növelése a 

gazdasági versenyképesség valamint a szociális és területi kohézió erősítése 

Magyarország főbb köz- és vasúti infrastruktúra fejlesztésével, összpontosítva a 

környezetbarát és fenntartható közlekedési módokra. 

 hozzájárulás a fenntartható vidékfejlesztéshez; megújuló energia, klímaváltozás, 

biodiverzitás védelme és talajkezelés. A kezdeményezettek kisléptékű 

agroturisztikai, vidéki örökségvédelmi, különösképpen a magánszektorbeli vidéki, 

mezőgazdasági és turisztikai infrastruktúra területeken lévő vállalati és közösségi 

projektek társfinanszírozása, Magyarország összes régiójában. 

 Regionális elérhetőséget növelő közútfejlesztési projektekre való összpontosítás, a 

transzeurópai közlekedési hálózatba való bevonással, a teherbírás növelésével. 

Elkerülő utak építésének finanszírozása olyan városok körül, melyeken nagy átmenő 

forgalmú országos főút halad át. 

 Regionális járóbeteg-szakellátó központok fejlesztésének támogatása Magyarország 

összes régiójában, struktúraváltás, IT fejlesztés az egészségügyi rendszerben. 

Városfejlesztést támogató pénzügyi intézmények: kereskedelmi bankok 

A kereskedelmi bankok is aktív résztvevői a városmegújításban, mindenek előtt a projektek 

finanszírozásában. A GDP több mint egy tizedét az önkormányzatok költik el, de ennek 

ellenére az önkormányzatoknak hitelező kereskedelmi bankok száma magas. Az 

úgynevezett 7 nagy bank az önkormányzati hitelek 97%-át biztosítják. 4 Több bankot találunk 

városfejlesztési projektek mögött: OTP, CIB, MKB, UniCredit, K&H, Erste, Raiffeisen. Egyes 

esetekben a fejlesztő együttműködik Magyarországon fiókkal nem rendelkező külföldi 

bankkal is. Az önkormányzati kötvények is fontos szerepet töltenek be. (mind rövid, mind 

pedig hosszúlejáratú kötvények) 

 

A Magyar Nemzeti Bank elemzése alapján5, a bankok megítélése szerint az önkormányzatok 

hitelezése kockázatosabb lett 2010-ben, ami szigorúbb feltételeket és kevesebb elérhető hitelt 

eredményezett. Ennek következtében a kedvező kamatozású hitelek és viszonylag lazább 

hitelfeltételek már többé nem elérhetők az önkormányzatok számára. Ez azt is jelenti, hogy 

az önkormányzatok projektjeik finanszírozásához alternatív pénzügyi források után néznek, 

JESSICA valós lehetőség lehet a jövőben. 

 

                                                           

3 Forrás: eib.com 
4 Forrás: Magyar Nemzeti Bank (2011 május) 
5 2010-es felmérés összefoglalója az aggregát eredményekről  
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A bankok válaszai azt mutatták, hogy több önkormányzat súlyosan eladósodott, miközben 

bevételeik számottevően csökkentek. Ennek eredményeként számos település szorul 

kölcsönre, hogy finanszírozza működési kiadásait, mivel a bankok kevésbé hajlandóak 

hitelezni ilyen célokra. A bankok széles körben jelezték az önkormányzati hitelportfolió 

minőségromlását, és a következő hat hónapban további romlásra számítanak. Mindezt 

tükrözi az a tény is, hogy a hiteleket több esetben átstrukturálták. Jól ismert tény továbbá, 

hogy az önkormányzatoknak jelentős kötvénykitettségük van svájci frankban (CHF), ami 

tovább rontja a portfoliójukat. Ezen eszközök megkülönböztető jellemzője, hogy a 

hitelfelvevők a 3-5 éves kamattörlesztést csak a türelmi idő után kezdik visszafizetni, 

melynek csúcsa várhatóan 2012-ben lesz. A válság sújtotta nehéz pénzügyi helyzetben az 

önkormányzatok eladósodottsága és a településeknek szánt vissza nem térítendő 

támogatások szűkülése alternatív források keresésére ösztönzi az önkormányzatokat 

fejlesztéseik finanszírozására. 

Új finanszírozási típusok 

2003 óta, városrehabilitációs célra az elérhető EU támogatásokhoz minden régióban a 

közszféra ezeket a forráslehetőségeket részesített előnyben. 

Ugyanakkor a jelentés készítésének időpontjában, még nem biztos, hogy a következő 

programozási időszakban (2014-2010 között) a fent említett források elérhetők lesznek az 

önkormányzatok számára az új OP-kban. Az EB elfogadott egy jogalkotási csomagtervezetet, 

amely a 2014-2020-as időszak kohéziós politikai kerete lesz. A legfőbb változások a 

következők: eredményorientáltabb megközelítés, a 2010-as EU stratégiai prioritások, új 

kritériumrendszer, ösztönzők és szankciók. Továbbá lesz egyedi támogatás az ERFA-ból 

város- és településfejlesztésre. A javaslat külön összeget különít el az integrált fenntartható 

városfejlesztési intézkedésekre, valamint városfejlesztési platform felállítására, a városok 

közti kapcsolatok népszerűsítésére. 

A JESSICA-nak abban az esetben lehet piaca, ha az OP-k továbbra is támogatást adnak 

városrehabilitációs projektekre a következő programozási időszakban, mivel a pályázati 

felhívások szigorodtak a vonatkozó támogatható tevékenységekre, elszámolható költségekre, 

támogatásra jogosultakra. A városrehabilitációs projekt méretének és összetettségét 

figyelembe véve az EU támogatások és magánforrások együttes alkalmazása, a banki hitelek 

új perspektívákat nyithatnak olyan fejlesztésekre, melyek nem támogatottak teljes 

mértékben. Ez azt jelenti, hogy azok a nagyszabású, komplex projektek részei, elemei is 

végrehajthatók, melyek eddig nem voltak támogatottak a támogatási programokban. Ez egy 

olyan piaci rés, melyben a JESSICA működése hasznos lehet. 

JESSICA kezdeményezés megoldhat több, fent említett fejlesztési projekt problémát,  így a 

JESSICA Magyarországi bevezetését örömmel fogadnák ezen projektek érdekeltjei. 

Ugyanakkor még nem látni világosan, hogy ameddig van alacsony önerőarányú elérhető EU 

támogatás városfejlesztésekre, addig nem lesz motivált JESSICA forrás használatára, amit 

csak olyan projektek fogják igénybe venni, melyek az EU programok keretein belül 

valósulnak meg. 
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6. Operatív Programok Magyarországon 

Magyarországon három OP rendelhető hozzá a JESSICA városfejlesztő alaphoz a jelenlegi 

programozási időszakban. Ezek a KÖZOP, az Észak-alföld OP, és az Észak-Magyarország 

OP.  

Ez a fejezet ezekbe a programokba és releváns intézkedésekbe ad betekintést. A prioritási 

területek és intézkedések melyek VFA-ból finanszírozható városfejlesztési projekteket, 

kiemelten a következő táblázatokban láthatók. 

A fejezetben számos lehetséges projektet az érintett városok IVS-eiből, melyek a prioritási 

tengelyből és intézkedésekből finanszírozhatók és alkalmasak lehetnek JESSICA- 

beruházásnak, a következő táblázatokba gyűjtve találhatók. Az OP-kon belül a JESSICA –hoz 

releváns részek sárgával láthatók. 

6.1. Közlekedés OP  

A KÖZOP lefedi egész Magyarország területét, és magában foglalja mind a Kohéziós 

Alapokat (minden régiót) mind pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alapokat 

(mindegyiket, kivéve a Közép-magyarországi régiót). 

 

Átfogó stratégiai célok Prioritási tengelyek 

Az elérhetőség javítása 

a versenyképesség 

növelése és a társadalmi- 

területi kohézió erősítése céljából 

1. Az ország és a régióközpontok 

nemzetközi 

közúti elérhetőségének 

javítása 

2. Az ország és a régióközpontok 

nemzetközi 

vasúti és vízi 

úti elérhetőségének 

javítása 

3. Térségi elérhetőség 

javítása 

4. Közlekedési módok 

összekapcsolása, 

gazdasági központok 

intermodalitásának 

és közlekedési infrastruktúrájának 

fejlesztése 

A közösségi közlekedés fejlesztése 5. Városi és elővárosi 

közösségi közlekedés 

fejlesztése 
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Csak a 4-es és 5-ös prioritás intézkedései vonatkoznak kifejezetten városfejlesztésre, mely a 

JESSICA által finanszírozható: 

 

Releváns prioritási 

tengelyek 

Lehetséges területek a JESSICA program KÖZOP prioritási 

tengelyek finanszírozására 

4. Közlekedési módok 

összekapcsolása, 

gazdasági központok 

intermodalitásának 

és közlekedési 

infrastruktúrájának 

fejlesztése 

A prioritás célja az országos és regionális közlekedés 

intermodalitásának fokozása, az intelligens közlekedés- szervezés 

infrastruktúrájának megteremtése, és ennek révén a gazdaságos és 

- ahol lehet - környezetbarát elérhetőség javítása. Egyfelől a 

nemzetkoszi kereskedelmi útvonalak menten fekvő intermodális 

logisztikai központok (és gazdasági centrumok) infrastrukturális 

összeköttetését kívánjuk javítani a közlekedési hálózathoz 

kapcsolódó bekötő utak, ill. iparvágányok kiépítésével, 

korszerűsítésével, másfelől a különböző közlekedési módok olyan 

fizikai és szervezeti összekapcsolását tervezzük, amely az 

elérhetőséget javítja, és segíti a kisebb üvegházhatású gáz 

emisszióval és kevesebb energiafelhasználással járó közlekedési 

módok fokozott bevonását az áruszállításba. 

 

5. Városi és elővárosi 

közösségi közlekedés 

fejlesztése 

A városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi 

közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a közlekedésbiztonsági 

kockázatok csökkentése érdekében jelentős fejlesztésekre kerül sor 

Budapesten, a vidéki nagyvarosokban és agglomerációikban. A 

fejlesztésekkel a közösségi közlekedés igénybevétele 

ösztönözhető, ami az előbbiek mellett a városi környezetterhelést 

(levegő és zajszennyezés) is csökkenti. Cél az egyéni közlekedéssel 

szemben valódi alternatívat nyújtó, gazdasági és környezeti 

szempontból fenntartható közösségi közlekedés megteremtése. A 

4-es metró projekt egy nagyprojekt azon projektek között, amelyek 

megvalósítása ezen prioritási tengely keretében tervezett. 
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6.2. Észak-alföldi OP 

Az OP átfogó célja 

Az Észak-alföldi régió természeti és társadalmi értékeire, településhálózati sajátosságaira 

építve, a regionális versenyképesség erősítése, valamint a régión belüli területi különbségek 

csökkentése. 
 

Prioritási tengely Prioritás célja Műveletek 

Regionális 
gazdaságfejlesztés 

 

A prioritás megcélozza a vállalkozások 

betelepedéséhez és hatékony működéséhez 

szükséges üzleti infrastruktúra szükség szerinti 

bővítését és minőségének javítását a létező 

kapacitások jobb kihasználása, a vállalkozások 

megerősödése és a működő tőke betelepedése 

érdekében. 

Regionális üzleti 

környezet 

infrastrukturális 

fejlesztése 

Regionális és 

interregionális 

együttműködések 

elősegítése 

 

Információs és innovációs 

szolgáltatások fejlesztése  
Turisztikai célú 
fejlesztés 

 

A prioritás megcélozza a turisztikai szezon 

meghosszabbítását, elősegítve ezzel a turizmus és 

az abból befolyó jövedelmek időben 

egyenletesebb megoszlását, ami hozzájárul a 

turizmus jövedelemtermelő képességének 

növekedéséhez. A prioritás megcélozza a 

meglévő vonzerők közelében lévő, turisztikai 

potenciállal rendelkező, de még kihasználatlan 

területek bevonását a régió turisztikai kínálatába, 

valamint új turisztikai attrakciók és területek 

feltárását, kialakítását is. 

Turisztikai termék- és 

attrakciófejlesztés 

Kereskedelmi szálláshelyek 

fejlesztése  

Desztináció-

menedzsment fejlesztés  

Közlekedési feltételek 
javítása 

 

A prioritás megcélozza a kistérségi szolgáltató és 

gazdasági centrumok, ipari területek, turisztikai 

attrakciók megközelíthetőségét biztosító 

közlekedési feltételek javítását, elősegítve ezáltal 

azok gyorsabb és  biztonságosabb elérhetőségét. 

A prioritás továbbá megcélozza a közösségi 

közlekedésnek az utóbbi években tapasztalható 

visszaesésének csökkentését, illetve 

megszüntetését, ami egyúttal hozzájárul a terjedő 

motorizáció káros hatásainak csökkentéséhez. 

 

Közúti közlekedési 

infrastruktúra 

fejlesztése  

Közösségi közlekedési 

rendszerek fejlesztése 

Humán A prioritás célja, hogy a lakosság 

foglalkoztathatóságát alapvetően meghatározó, 

Humán 

közszolgáltatások 
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Prioritási tengely Prioritás célja Műveletek 

infrastruktúrafejlesztése területileg kiegyenlített oktatási-nevelési és 

egészségügyi ellátás megfelelő színvonalú 

infrastrukturális feltételeit biztosítsa. A 

közszolgáltatások minőségének javítása 

nagymértékben meghatározza a régió települései 

által kínált életminőséget. 

infrastruktúrájának 

fejlesztése 

Közszolgáltatásokhoz 

való egyenlő esélyű 

hozzáférés javítása 

Város- és 
térségfejlesztés 
 

A prioritás célja, hogy a régió lakosságának 

vonzó települési környezetet biztosítson, 

európai viszonylatokban is megfelelő 

minőségű, egészséges és biztonságos 

munkahelyi és lakókörnyezetet alakítson ki. 

Olyan települési környezet kialakítása a cél, 

amely kielégíti a lakosság igényeit, és megfelelő 

vonzerővel rendelkezik a gazdasági szereplők 

és a turisták számára egyaránt. 

Városfejlesztés 

 

Térségi és települési 

természet- és 

környezetvédelmi 

fejlesztések  

A régiós civil és 

egyházi szervezetek 

társadalmi 

szerepvállalásának 

növelése, 

együttműködésük 

megerősítése 
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A régiókban lévő városok IVS-eiben és AT-iban szereplő projektek részletes leírását a következő tábla tartalmazza. 

ÉAOP (Projektek) 

Város Értéknövelő beruházások Szociális 

rehabilitáció 

Szociális rehabilitáció és 

fejlesztések 

Gazdaságfejlesztés Új lakóövezetek Barnamezős 

beruházás 

Debrecen 
(regionáli
s 
központ) 
 

• Belváros 

• Vasútállomás és környéke 

• Nagyerdő park 

• Déli ipari park 

• Debreceni Egyetem, tudományos, 

technológiai és innovációs park  

 

Multimodális központ, 

városrehabilitáció, hotelfejlesztés, 

infrastruktúrafejlesztés  
 

• Nagymacs 

• Nagysándortelep

–Vulkán telep 

• Dobozikert 

• Sóház 

 

Ezekben a 

projektekben 

panelrehabilitáció, 

közterület-

fejlesztés és 

energiahatékony 

fejlesztés van. 
 

  • Alcsi sziget 

• Szandaszőlős 

 

A 

lakófejlesztés 

mellett 

infrastruktúraf

ejlesztés is 

tervezett.  
 

 

Nyíregyh
áza 

• Belváros 

• És a Búza téri piac környéke 

 

A piaci csarnok felújítása, mélygarázs 

építése, közterek megújítása, a főbb 

projektek. 
 

• Huszártelep 

• Érkert  

• Örökösföld  

 

Ezek a projektek 

első sorban 

szociális 

rehabilitációs 

   • Tiszavasvári 

úti laktanya 

 

Lakó és 

gazdaságfejleszt

és, kulturális, 

oktatási 
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projektek, illetve 

energiahatékonysá

g növelésű 

fejlesztések 

intézményfejlesz

téssel. 

Szolnok 
 

• Belváros 

• Tiszaliget 

• Szandai rét 

• Alcsi Mester utca; régi laktanya és 

környéke 

• Alcsi, Milléri csatorna és környéke 

 

A Tisza folyó mentén sétány 

létesítése, belváros-fejlesztés, fürdő és 

rekreációs fejlesztés és 

infrastruktúrafejlesztés. 

 • Széchenyi lakótelep, és 

Varjú utca környéke, 

• Nyugati városrész, 

Thököly úti laktanya és 

környéke, 

• Nyugati városrész, 

Tücsök és Hangya utcák 

és környéke, 

• Déli városrész, Körösi 

utca és környéke, 

• Szociális rehabilitáció, 

állatkert és 

szállodalétesítés, park-

bővítés és energia 

fejlesztés is része a 

projektnek. 
 

• Déli városrész 

ipari parkjának 

megújítása 

• Déli városrész 

ipari park 

bővítése 

 

Infrastruktúrafejle

sztés, és ipari 

park és más 

barnamezők 

megújítása 
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6.3. Észak-magyarország OP 

Az OP átfogó célja 

A régió gazdasági versenyképességének javítása, figyelemmel a régión belüli területi, társadalmi-

gazdasági különbségek mérséklésére. 

 

Prioritási tengely Prioritás célja Műveletek 

Versenyképes 

helyi gazdaság 

megteremtése  

Versenyképes helyi gazdaság létrehozása annak 

érdekében, hogy a program segítségével 

támogassák új vállalkozások létrehozását és új 

technológiák terjedését. A tengelyek célja 

továbbá, hogy hasznosítsanak mind 

alulhasznosított, mind pedig jelentős potenciális 

területeket, melyeken keresztül  a 

vállalkozások működési hatékonysága és 

jövedelemtermelő kapacitása  javul, és  

munkahelyteremtéshez vezet a régióban. 

 

A vállalkozások 

versenyképességének 

javítása 

Új vállalkozások 

indításának ösztönzése 

Térségi jelentőségű 

iparterületek és ipari 

parkok fejlesztése 

Innovatív kísérleti 

projektek 

A turisztikai 

potenciál erősítése  

Turisztikai potenciál erősítése a program 

keretében a vállalkozások versenyképességének 

további javítása , a munkahelyteremtés és az 

erőforrások  fenntartható hasznosítása érdekében. 

Egyrészről a termékek és szolgáltatások 

minőségének javítása  a természeti és 

kulturális értékek és a strukturált termékek 

alapján, másrészről a  fejlődő hálózati 

együttműködés  alapján. 

Térségi turisztikai 

vonzerők, termékek 

fenntartható fejlesztése 

Kereskedelmi 

szálláshelyek és 

szolgáltatásaik fejlesztése 

Térségi desztináció-

menedzsment 

szervezetek 

Turisztikai kutatási és 

befektetés-ösztönző 

innovatív szolgáltató 

központ 

Településfejlesztés Településfejlesztés célja a nagy városok számára 

az olyan lakosok megtartása és növelése, akik 

magasan képzettek és képesek javítani innovációs 

potenciáljukat. Továbbá az elmaradott kistérségek 

központi városok kapacitásának növelése annak 

érdekében, hogy a vállalkozások jobb működési 

környezetet alakítsanak ki,  csökkentsék a 

Leromlott városi 

területek (pl. kolónia 

telepek) és a leromlással 

fenyegetett telepek 

(pl. házgyári épületeket 

tartalmazó lakóterületek) 

integrált, akcióterületen 
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Prioritási tengely Prioritás célja Műveletek 

társadalmi és környezeti feszültségeket, erősítsék 

a társadalmi kohéziót és az életminőség javítását; 

a környezeti kockázatot jelentő szociálisan 

szegregált városi területek megújításával. 

alapuló 

rehabilitációja 

Kistérségek központi 

településeinek fejlesztése  

Vidékfejlesztési 

programot kiegészítő 

falusi települések 

infrastrukturális 

fejlesztése 

Környezeti értékeink 

védelme, 

környezetbiztonság 

Humán közösségi 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése, 

különös tekintettel a közszolgáltatások 

megújítására a kistérségeken belül, egészségügyi 

ellátás és szociális ellátás, közoktatás területén, 

melyek jelentősen növelik a lakosság munkához 

való jogát, csökkentik a lakókörülmények területi 

különbségeit és erősítik a társadalmi kohéziót. 

Egészségügyi ellátás 

korszerűsítése 

Szociális ellátás 

fejlesztése a társadalmi 

befogadás erősítése 

érdekében 

Közoktatás térségi 

sajátosságokhoz igazodó 

szervezése és 

infrastruktúrájának 

fejlesztése 

Térségi 

közlekedés 

fejlesztése 

A regionális közlekedés fejlesztése, mely lehetővé 

teszi jelentős gazdasági potenciállal rendelkező 

területek elérésének, valamint kistérségek 

turisztikai vonzerejének növelését, melyek 

növelik a munkahelyek és közszolgáltatások 

elérhetőségét. 
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A régiókban lévő városok IVS-eiben és AT-iban szereplő projektek részletes leírását a következő tábla tartalmazza. 

ÉMOP (Projektek)  

Földrajzi 

elhelyezke

dés  

Értéknövelő 

beruházások 

Action areas with social Rehabilitáció Gazdaságfejlesztés és 

barnamezős területek 

megújítása  

Turizmusfejlesztés és 

történelmi helyszínek  

Új lakóterületek Infrastruktúra-

fejlesztés 

 

Miskolc 

(Regionális 

központ) 

 

• Belváros 

fejlesztés 1-2 

ütemben 

• Miskolctapolca 

• Diósgyőr 

városközpont 

• Tiszai 

vasútállomás 

 

Multimodális 

fejlesztés, 

városrehabilitáci

ó, és turisztikai 

fejlesztés 

• Avas lakótelep 

 

Az akcióterület 

szociális 

rehabilitációra 

fókuszál 
 

• Északi ipari terület 

• Déli ipari terület 

 

Az akcióterület erősíti az 

ipari övezetek 

versenyképességet, 

modernizált gazdasági 

környezetben több 

munkahely létesítésével. 
 

• Egyetemi kampusz 

Az akcióterület 

sport, rekreáció, 

kutatás-fejlesztés 

projektek, 

tudományos 

múzeum, IMAX 

mozi, uszoda és új 

turisztikai célpontok 

kijelölése a város 

számára. 

• Diósgyőr vár 

• Avas tető 

• Északi dombok 

 

Új lakófejlesztési 

övezetek kijelölése 

tervezett.  
 

 

Eger 

 

 • Verőszala 

szociális 

rehabilitáció 

• Felsővárosi 

lakótelep és 

térrehabilitáció  

• Felsőváros 

• Északi ipari terület 

rehabilitáció– OMYA 

projekt 

 

Gazdasági újrahasznosítás 

előkészítése és bevezetése 
 

• Dobó tér – Eger-

patak – Belváros 

• Eszterházy tér 

érseki palota 

rehabilitációja 

• Boros pincék, 

turisztikai 

 • Intermodális 

központ 

• Felsőváros 

alközpont 

• Nyugati 

városrész, Bem 

tábornok sport 
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ÉMOP (Projektek)  

Földrajzi 

elhelyezke

dés  

Értéknövelő 

beruházások 

Action areas with social Rehabilitáció Gazdaságfejlesztés és 

barnamezős területek 

megújítása  

Turizmusfejlesztés és 

történelmi helyszínek  

Új lakóterületek Infrastruktúra-

fejlesztés 

 

alközpont 

 

Ezek a projektek 

szociális 

problémákra és 

rehabilitációra 

vonatkoznak.  
 

rehabilitáció 

A projekt tartalmaz a 

városrehabilitáció 

mellett mélygarázst, 

gyalogos utcákat, 

kulturális funkciójú 

intézményeket.   

központ 

rehabilitáció 

• Elkerülő út építése 

• Patak északi partja 

és közterületek 

• Patak déli partja és 

közterületek 

• Felnémet 

alközpont 

 

A projekt tartalmaz 

a városrehabilitáció 

mellett új kulturális 

fejlesztéseket, 

közterek 

megújítását és 

intermodális 

központot.  

Salgótarján 

 

• Belváros-

fejlesztés 

 

Az akcióterület 

mélygarázs, 

• Szociális 

rehabilitáció a 

belvárosban  

• Zagyvapálfalva 

Szociális 

• A „Nagyállomás” 

vasútállomás 

• Ipari zóna zöldmezős 

fejlesztése 

• Zöld- és barnamezős 

• Tóstrand fürdő 

turisztikai 

akcióterület 

•  Karancs-Medves 

turisztikai térség 

• Kőváralja-Baglyasalja 

lakó városfejlesztés 

 

Új lakófejlesztési 

övezetek kijelölése 
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ÉMOP (Projektek)  

Földrajzi 

elhelyezke

dés  

Értéknövelő 

beruházások 

Action areas with social Rehabilitáció Gazdaságfejlesztés és 

barnamezős területek 

megújítása  

Turizmusfejlesztés és 

történelmi helyszínek  

Új lakóterületek Infrastruktúra-

fejlesztés 

 

kulturális 

fejlesztés, és 

infrastrukturális 

fejlesztést 

tartalmaz. 
 

rehabilitáció  

 

Szociális 

rehabilitáció fontos 

Salgótarjánban, ahol 

több terület is 

érintett a 

belvárosban, 

Zagyvapálfalván. 
 

városfejlesztés az ipari 

park északi részén.  

• Zöldmezős fejlesztés az 

ipari park és Kotyháza 

között 

• Barnamezős 

városrehabilitációs terv az 

acélgyár területén  

• Barnamezős regeneráció 

Zagyvarakodó területén 

Ezek a projektek 

infrastrukturális fejlesztést, 

hotelfejlesztést tartalmaz, az 

ipari park kibővítését 

barnamezős és zöldmezős 

területén. 
 

 tervezett.  
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7. Előzetes pénzügyi elemzés 

A potenciális JESSICA projektek azonosítása érdekében a kijelölt városok IVS-eit és AT-it 

vizsgáltuk meg. Az egyes projektekre vonatkozó információkat a kijelölt városok által 

készített IVS-ek elemzéseiből, valamint a helyi önkormányzatok képviselőivel folytatott 

beszélgetések alapján gyűjtöttük össze. A IVS-ek hat Észak-magyarországi, valamint Észak-

alföldi régióban található város (Debrecen, Eger, Miskolc, Nyíregyháza, Salgótarján, Szolnok) 

esetében kerültek elemzésre. Egyes 25.000 lélekszám feletti települések (Jászberény, 

Hajdúböszörmény, Gyöngyös, Kazincbarcika, Ózd) terveit szintén áttekintettük. Az elemzett 

projektek (9.1 melléklet) közül az IH képviselői kijelöltek öt projektet, amiket részleteiben is 

megvizsgáltunk. 

A JESSICA finanszírozási feltételeknek még ebben a költségvetési periódusban potenciálisan 

megfelelő projektek közül öt projekt esetében végeztünk részletes pénzügyi elemzést. Ezen 

elemzések segítséget nyújtanak a különböző projektek esetében a lehetséges JESSICA 

finanszírozási szükségleteket azonosításában mindhárom OP-n belül, ahol a VFA számára 

finanszírozási források rendelkezésre állnak a jelen program időszakában. Két-két projekt 

került elemzésre az Észak-alföldi régió valamint az Észak-magyarországi régión belül, 

valamint egy a KÖZOP keretében. A pénzügyi elemzés módszertanának bemutatását 

követően az egyes projektek vizsgálatát mutatjuk be, ennek keretében javaslatokat teszünk 

arra, hogy az adott projekt hogyan felelhet meg a JESSICA program előírásainak. A fejezet 

tartalmaz néhány következtetést a lehetséges JESSICA finanszírozási formákra (hitel-

finanszírozás, tőkebefektetés, garanciavállalás) illetve azok nagyságára vonatkozóan is. 

Megjegyezzük, hogy az elemzések során használt adatok nagy része feltételezéseken alapul, 

mivel a jelen riportban szereplő projektek jelentős további fejlesztési munkálatokat 

igényelnek egy részletes pénzügyi elemzés vagy a beruházás megvalósíthatóságának 

megítélése előtt.  

A projektek kezdeti fázisa és a főbb pénzügyi információk hiányában számos esetben 

feltételezésekkel éltünk annak érdekében, hogy megállapítsuk a projektek általános JESSICA 

előírásoknak való megfelelőségét. Továbbá egy előzetes kalkulációt végeztünk minden 

projekt esetében arra vonatkozóan, hogy azok jövedelemtermelő képessége elegendő-e az 

esetleges hitel-finanszírozás visszafizetésére. Számításaink kizárólag a projektgazdák által 

készített működési, pénzügyi és befektetési feltételezések alapján készültek.  

Öt –a JESSICA program keretébe esetlegesen illeszkedő - projekt került pénzügyileg is 

elemzésre. A rendelkezésre álló igen korlátozott pénzügyi információk miatt négy projekt 

esetében a pénzügyi elemezést csak a 7.2.4. pontban bemutatott általános feltételezések 

alapján végeztük el. 

 

7.1. Adatgyűjtési módszertan  

A kiválasztott projektek esetében egy, a szükséges információkat tartalmazó kéréslista illetve 

egy kérdőív került kiküldésre a projektgazdák részére. Ezen felül a kompetens személyekkel 



57 

 

telefonos interjúkat is lefolytattunk annak érdekében, hogy a szükséges információkat 

megszerezzük. A kéréslista illetve a kérdőív az alábbi területekre koncentrált:  

 Bevételi források 

 Üzleti terv értelmezés és annak feltételezései 

 Beruházási költségek, főbb működési költségek 

 Korlátozó tényezők 

 Rendelkezésre álló, valamint szükséges források és azok fajtái (tőke, hitel, garancia). 

 

7.2. Adatelemzési módszertan 

7.2.1. Eredetileg tervezett módszertan 

A Kezdeti Riportban bemutattuk alkalmazni kívánt elemzési módszertanunkat. Ezen 

módszertan feltételezi a projektekhez kapcsolódó pénzügyi információk teljes körűségét és 

azok rendelkezésre állását. Az eredeti módszertanunk szerint a projektek alábbi elemeit 

terveztük elemezni: 

 Üzleti terv és múltbeli teljesítmény  

 Nyereségesség és pénzáramlás (cash flow) 

 Finanszírozási struktúra 

 A projekt ütemezése 

Az egyes területeken belül az alábbi vizsgálatokat terveztük elvégezni: 

Üzleti terv 

 Főbb feltételezések bemutatása 

 A feltételezések ésszerűségének és az üzleti terv koherenciájának vizsgálata 

 A múltbeli teljesítmény és az üzleti terv összevetése 
 

Nyereségesség, pénzáramlás 

 Bevétel termelő képesség vizsgálata 

 A projekt által termelt szabad pénzáramlások elemzése 

 Visszafizetési idő, belső megterülési ráta (IRR), Befektetés arányos megtérülés (ROI) 

és Tőke arányos megterülés (ROE) számítása 

 

Finanszírozási struktúra 

 A rendelkezésre álló, valamint a szükséges források bemutatása 

 A JESSICA finanszírozás lehetséges formájának elemzése 
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 Az elvárt megterülés szintjének vizsgálata 

 A hitel szolgálatra fedezetet nyújtó bevételek és a hitel szolgálat arányának számítása 

(DSCR - Debt Service Cover Ratio). 

 

Ütemezés 

 A projekt ütemtervének összefoglalása a tervezési, kivételezési, működtetési és 

megszüntetési / visszaállítási időszakokra tekintettel 

 

A projektgazdáktól egy áttekintő elemzéshez a következő dokumentumokat kértük 

rendelkezésünkre bocsátani: 

 A projekt megvalósíthatóságát alátámasztó legutolsó üzleti modellek, a javasolt 

megvalósítási módszer, és a projekt által teremtett érték meghatározása. 

 Legfrissebb fejlemények értékelése, a projekt bevételeinek és költségeinek, valamint a 

belső megtérülésének aktuális előrejelzése. 

 A bevételek és a költségek megbontása, különösen azon bevételek/eszközök 

azonosítása, amelyek az adósságszolgálat forrásaként vagy hitelfedezetként 

szolgálhatnak. 

 Aktuális finanszírozási források azonosítása, amely tartalmazza az elérhető 

támogatások, hitelek, bevonható saját források igénybevételének elemzését és a 

fennmaradó finanszírozási igényt. 

 Már működő projekt esetén annak áttekintő bemutatása, a projekt eszközök tulajdoni 

viszonyainak, valamint a felek között fennálló szerződésekre is kiterjedően. 
 

7.2.2. Projektek készültségi foka 

Elemzésünk során igen korlátozott pénzügyi információk által rendelkezésünkre, mivel a 

legtöbb projekt még előkészületi fázisban volt, vagy a korábbi időpontról elhalasztott 

projekteknél a pénzügyi tervek nem kerültek frissítésre. Ennek következtében számos 

projekt esetében csak a beruházások várható befektetési igénye állt rendelkezésünkre, azok 

részletes üzleti terve nélkül. Egyedül egy projekt esetében voltak az üzleti tervek illetve a 

pénzügyi adatok elérhetőek. Emiatt a többi projekt esetében számos feltételezést és a 

korábban bemutatottól eltérő elemzési módszertant kellett alkalmaznunk.  
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Az egyes projektek esetében az alábbi információk álltak rendelkezésünkre:  

 Intermodális 

Központ, 

Kecskemét 

Vásárcsarnok 

fejlesztés 

(Nyíregyháza) 

Laktanya 

átalakítás 

(Nyíregyháza) 

Vásárcsarno

k fejlesztés 

(Salgótarján) 

Öblösüveg-

gyár 

(Salgótarján) 

Beruházási 

költségterv 

Igen Igen Igen Igen Igen 

Üzleti terv Nem Nem Nem Nem Igen 

Részletes 

működési 

pénzáramlás 

Nem Nem Nem Nem Igen 

Részletes 

bevételek 

Nem Nem Nem Nem Igen 

Finanszírozás

i információk 

Nem Részben (Régi 

adatok) 

Részben (Régi 

adatok) 

Nem Igen 

Ütemezés Nem Nem Nem Nem Részben 

 

A salgótarjáni Öblösüveggyár fejlesztési projekt elemzése az eredeti elemzési módszertannak 

megfelelően történt meg.  

A megfelelő pénzügyi adatok hiánya az egyes projektek esetében szükségessé tette a 

korábban bemutatott vizsgálati módszertan megváltoztatását. Ennek részleteit az 

alábbiakban mutatjuk be.  

 

7.2.3. Megfelelő pénzügyi adatokkal rendelkező projektek 

Az alábbi általános feltételezések használtuk a projektek esetében: 

 A projektgazdák által rendelkezésünkre bocsátott, a projekt működési bevételeire, 

ráfordításaira és eredményére vonatkozó adatokat teljes körűnek és megbízhatónak 

feltételeztük. Nem végeztünk összehasonlító elemzést az adatokra vonatkozóan, 

mivel a feltételezésekre vonatkozó részletes elemzést az VFA alapkezelő fogja 

elvégezni a JESSICA finanszírozás megítélése előtt. 

 Amennyiben a projektek finanszírozásra vonatkozóan feltételezésekkel éltünk, a 

projekt eredményei tekintetében a riport idején érvényes MNB alap kamatot (6%) 

alkalmaztuk diszkontfaktorként.   

 A JESSICA finanszírozási igény, illetve annak formája tekintetében a projektgazda 

által kapott információkat vettük irányadónak.  

 Az euróban meghatározott értékek esetében 270 HUF/EUR árfolyamat alkalmaztunk 

a forintra váltás esetében. 
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7.2.4. Korlátozott pénzügyi információkkal rendelkező projektek 

A projektek korai előkészületi fázisa miatt, számos projekt esetében csak a projekt tervezett 

befektetési igénye állt rendelkezésre. A jövőbeni bevételek és pénzáramlások általános 

elemzési módszertan alapján történő számítása ezen esetekben nem alkalmazható, mivel 

nem készültek sem bevétel-, sem költségtervek. Ennek következtében a JESSICA hitel 

visszafizetéséhez évente szükséges bevétel/pénzáramlás kalkulációját az alábbi feltételezések 

alapján határoztuk meg. 

Az alábbi elemzéseket végeztük el: 

- A lehetséges JESSICA finanszírozási szükséglet meghatározása. 

- Az éves tőke- illetve kamatfizetési kötelezettségek számítása. 

- A JESSICA finanszírozás visszafizetéséhez szükséges bevételi szint meghatározása 

kiindulva az éves fizetési kötelezettségből.    

A hiányzó információk következményeként a pénzügyi elemzés ebben az esetben nem lehet 

teljes körű. Mindazonáltal az elemzés eredményeképpen meghatározásra kerültek azon 

információk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az adott projekt megfeleljen a JESSICA 

program előírásainak.  

Az elemzések során az alábbi feltételezéseket és számításai szabályokat vettük figyelembe: 

 A hitel formájában nyújtott JESSICA finanszírozást esetében az alábbi 

feltételezésekkel éltünk: 

o A befektetési igény maximum 50% lehet JESSICA hitel, 

o Maximális lejárat 20 év, 

o A kamat mértéke a jelentés időpontjában érvényes MNB kamatláb (6%). 

 A következő táblázat egy 10-20 éves futamidőre felvett, 10 millió forintos hitelfelvétel 

havi fizetési kötelezettségeit mutatja be, amennyiben a kamat megegyezik az MNB 

kamatláb +/- 2 %-kal.  
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Havi fizetési kötelezettség (tőke + kamat)              Ft 

Hitel 

futamidő (Év) 

Hitel 

futamidő 

(Hó) 

4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 

10 120 101 245 103 638 106 066 108 526 111 021 113 548 116 108 118 702 121 328 

11 132 93 767 96 187 98 645 101 139 103 670 106 238 108 841 111 480 114 154 

12 144 87 553 90 001 92 489 95 017 97 585 100 192 102 838 105 523 108 245 

13 156 82 312 84 787 87 306 89 868 92 472 95 119 97 807 100 537 103 307 

14 168 77 835 80 338 82 887 85 483 88 124 90 810 93 540 96 314 99 132 

15 180 73 969 76 499 79 079 81 708 84 386 87 111 89 883 92 701 95 565 

16 192 70 600 73 158 75 768 78 430 81 144 83 908 86 721 89 583 92 493 

17 204 67 639 70 225 72 866 75 561 78 310 81 112 83 966 86 871 89 826 

18 216 65 020 67 632 70 303 73 032 75 816 78 656 81 550 84 497 87 496 

19 228 62 687 65 327 68 028 70 789 73 608 76 486 79 419 82 408 85 450 

20 240 60 598 63 265 65 996 68 789 71 643 74 557 77 530 80 559 83 644 
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 A következő táblázat egy 10-20 éves futamidőre felvett, 10 millió forintos hitelfelvétel éves fizetési kötelezettségeit mutatja be, 

amennyiben a kamat megegyezik az MNB kamatláb +/- 2 %-kal.  

Éves fizetési kötelezettség (Tőke + kamat)           Ft 

Hitel 

futamidő 

(Év) 

4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 

10 1 214 942 1 243 661 1 272 786 1 302 315 1 332 246 1 362 576 1 393 302 1 424 421 1 455 931 

11 1 125 201 1 154 247 1 183 739 1 213 672 1 244 044 1 274 852 1 306 092 1 337 761 1 369 854 

12 1 050 634 1 080 010 1 109 868 1 140 207 1 171 020 1 202 305 1 234 057 1 266 272 1 298 943 

13 987 739 1 017 445 1 047 672 1 078 414 1 109 668 1 141 428 1 173 689 1 206 445 1 239 689 

14 934 015 964 051 994 645 1 025 791 1 057 483 1 089 715 1 122 481 1 155 772 1 189 582 

15 887 626 917 992 948 952 980 500 1 012 628 1 045 329 1 078 594 1 112 415 1 146 783 

16 847 195 877 891 909 217 941 165 973 725 1 006 890 1 040 650 1 074 993 1 109 910 

17 811 672 842 697 874 386 906 731 939 721 973 345 1 007 593 1 042 451 1 077 908 

18 780 237 811 590 843 641 876 380 909 795 943 874 978 603 1 013 968 1 049 955 

19 752 244 783 923 816 333 849 463 883 300 917 827 953 031 988 895 1 025 402 

20 727 176 759 179 791 947 825 465 859 717 894 688 930 359 966 712 1 003 728 
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 A számítások során használt hitel futamidő 20 év. A fenti táblázat alapján ezen hitel 

után az éves fizetési kötelezettség 859.717 forint minden felvett 10 millió forint után.  

 Az egyes projekteke estében (önkormányzati, állami illetve magán) a JESSICA hitel 

maximálisan a befektetési igény 50%-a lehet.  

 Az összehasonlíthatóság és a számítások egyszerűsítése miatt feltételeztük, hogy a 

kamatfizetés a hitelfolyósítás utáni első évben indul, továbbá a folyósítás évében 

kamat vagy egyéb költség nem kerül felszámításra.   

 A jelen helyzetben még nem ismert projekt működési struktúra miatt a JESSICA hitel 

kamatának az adóhatását nem vettük figyelembe.  

 Feltételezésünk szerint a projektek 2012-ben indulnak, és egy éves kivitelezési 

szakaszt követően 2013-től kezdődik a projekt működtetése, valamint a hitel 

visszafizetése. 

 A JESSICA hitel visszafizetéséhez szükséges bevételt biztosító kiadandó területek 

becslése során feltételeztük, hogy azok 100%-ban bérbeadásra kerültek, nincs 

használaton kívüli terület.  

A feltételezésekből eredő hibalehetőség magas, tekintettel a részletes pénzügyi információk, 

feltételezések és üzleti tervek hiányára. 

7.3. A projektek pénzügyi értékelésének eredménye 

Az összehasonlíthatóság érdekében a projektek elemzését az alábbiak szerint strukturáltuk.  

1. Főbb számítási feltételezések és jellemzők – a kérdőíven keresztül összegyűjtött 

információk összefoglalása.  

2. Finanszírozási lehetőségek – a JESSICA finanszírozási arány becslése. 

3. A működés során olyan szintű minimális bevétel számítása, ami biztosítja a hitel 

visszafizetését. Megjegyezzük, hogy ezen számítás során az operatív működéshez szükséges 

költségeket nem vettük figyelembe.  

4. Dokumentumok és információk listája, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a projekt 

JESSICA programnak történő megfelelősége elbírálható, illetve a részletes pénzügyi elemzés 

elvégezhető legyen.  

Azon projektek esetében, ahol részletes pénzügyi adatok rendelkezésre álltak, a fent 

bemutatott elemzés az alábbi pontokkal egészült ki: 

5. Nem diszkontált működési eredmény (pénzügyi ráfordítások nélkül) – A projekt 

működési eredményeit és ráfordításosait bemutató diagramok és táblázatok. A várható 

pénzügyi adatok alapján előzetesen megbecsülhető a projekt hitel visszafizetési képessége, 
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mivel bemutatja a megtermelhető készpénzt, ami a hitel visszafizetésének forrásául 

szolgálhat. 

6. A működési teljesítmény becslése – várható nettó jelenérték (NPV) és belső megtérülési 

ráta kalkuláció (IRR). 

7. Pénzáramlások összefoglalása – A működési, befektetési, valamint a finanszírozási 

pénzáramlások összefoglalása a hitel-visszafizetési kötelezettség figyelembevételével. A 

projekt működése során elérhető éves valamint kumulált pénzáramlás meghatározása.  

8. Eredmények összefoglalása.  

 

7.4. Az előzetes pénzügyi elemzésben szereplő projektek 

összefoglalása 

 

A fentiekben bemutatott projektek általános pénzügyi adatainak összefoglalása: 

Projekt 
Projekt beruházási 

igény (eFt) 

Lehetséges JESSICA 

finanszírozás (eFt)* 

JESSICA finanszírozás 

lehetséges formája 

Salgótarjáni 

Öblösüveggyár 1 253 000 1 000 000 – 2 000 000 Kölcsön/Tőke** 

Vásárcsarnok fejlesztés 

- Salgótarján 1 500 000 750 000 Kölcsön/Tőke 

Vásárcsarnok fejlesztés 

- Nyíregyháza 1 500 000 750 000 Kölcsön/Tőke 

Laktanya átalakítás - 

Nyíregyháza 10 596 200 5 298 100 Kölcsön/Tőke 

Intermodális Központ -

Kecskemét 17 000 000 8 500 000 Kölcsön/Tőke 

Összesen 31 849 200 16 298 100 - 17 298 100   
* Egyéb információk hiányában 50%-os JESSICA finanszírozást feltételezve (kivéve a Salgótarjáni Üveggyár 

esetében). 

** Nincs információnk arra vonatkozóan, hogy a projektgazdák a hitel vagy a tőkebefektetést részesítenék 

előnyben. Az elemzések során általában akkor tartjuk megvalósíthatónak a tőkefinanszírozást, amennyiben a 

projekt nagy értékű, értékálló eszközöket tartalmaz és a projektcég részvényei szabadon forgalmazhatóak, így 

biztosítható a tulajdonos (VFA) számára a hozam. Másrészről a projekt kizárólag kölcsönből is finanszírozható, 

amennyiben elég bevételt generál a kölcsön visszafizetéséhez. Az előzetes számítások alapján a Kecskeméti 

Intermodális Központ nem biztos, hogy el tud érni a JESSICA kölcsön visszafizetéséhez szükséges megfelelő 

bevételt (50%-os finanszírozást feltételezve). 
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Az öt bemutatott projekt teljes beruházás igénye 31,8 milliárd forint (118 millió EUR). Egyéb 

információk hiányában 50%-os JESSICA finanszírozási igényt feltételezve (kivéve a 

Salgótarjáni Öblösüveggyár projekt esetében) 16-17 milliárd forint JESSICA finanszírozás 

használható fel a fenti projektek megvalósítása során. A legtöbb projekt kapcsán kölcsön- 

illetve tőkefinanszírozás is lehetséges.  

Az elemzés során többször kiemelésre kerültek a pénzügyi elemezés elkészítésének 

nehézségei, valamint azon dokumentumok és információk listája is felsorolásra került, 

amelyek nélkülözhetetlenek a JESSICA projekt pénzügyi megfelelőségének elemzéséhez 

(7.4.5 alpont). 

A legtöbb esetben kölcsön formájában történő finanszírozást feltételeztünk. Megjegyezzük, 

hogy a tőkefinanszírozás is megvalósítható a projektek során, azonban részletes információk 

hiányában a jelen fázisban nem lehet következtetést levonni annak tekintetében, hogy az 

adott projekt kapcsán tőke vagy hitelfinanszírozás lenne a megfelelőbb.  

Mivel a legtöbb projekt még az előkészítési, tervezési fázisban van, esetlegesen csak mint 

“ötlet” létezik, vagy korábbi projekt terv ismételt vizsgálatát tételezi fel, a befektetők 

bevonásának a fő kritériuma, hogy a dokumentációs háttér és a megvalósíthatósági és 

pénzügyi elemzéseket a projektgazdák elkészítsék. Figyelembe véve a jelenlegi JESSICA 

finanszírozási program időkeretét az alábbi dokumentumok minél hamarabb történő 

elkészítése rendkívül fontos:  

 Bevétel és cash-flow kimutatásra koncentráló üzleti terv, 

 A JESSICA programnak megfelelő (városfejlesztés, közlekedés), egyéb társadalmi-gazdasági 

előnyökre is kiterjedő megvalósíthatósági tanulmány,  

 Előrehaladott projektmenedzsment akciótervek, 

 A JESSICA finanszírozáson kívül bevonható pénzügyi források előkészítése, 

 A projekt jogi és társasági struktúrájának bemutatása. 

 

 

A projektek korai előkészületi, tervezési szakasza és a hiányos információk miatt jelenleg 

nem állapítható meg, hogy a projektgazdák technikailag megfelelően felkészültek-e a fenti 

dokumentumok elkészítéséhez. Feltételezésünk szerint egyes esetekben a projektgazdák 

számára technikai segítség nyújtása szükséges lehet, hogy a JESSICA követelményeknek 

megfelelő dokumentációt elkészítsék és az VFA képes legyen ezek alapján a projektek 

finanszírozásáról dönteni. 

 

7.5. A Városfejlesztési Alap lehetséges nagyságrendjének becslése 

Az VFA nagyságrendje becslésének meghatározásához Mellékletben szereplő és elemzett 

projekteket vettük figyelembe. 
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Projekt név 

Projekt 

költségvetés 

(milliárd Ft) 

Lehetséges 

JESSICA 

finanszírozá

s (milliárd 

Ft) 

JESSICA 

finanszírozás 

lehetséges 

formája 

Intermodális Központ - Kaposvár 30,0 15,0 Kölcsön/Tőke  

Multimodális Központ - Debrecen 20,0 10,0 Kölcsön/Tőke 

Intermodális Központ - Kecskemét 17,0 8,5 Kölcsön/Tőke 

Laktanya átalakítás - Nyíregyháza 10,6 5,3 Kölcsön/Tőke 

Intermodális Központ - Miskolc 10,1* 5,0 Kölcsön/Tőke 

Intermodális Központ - Pécs 10,1* 5,0 Kölcsön/Tőke 

Regionális tömegközlekedés - Székesfehérvár 10,0 5,0 Kölcsön/Tőke 

Belváros fejlesztés - Miskolc 5,5 2,8 Kölcsön/Tőke 

Szennyvíztisztító rendszerfejlesztés - Miskolc 3,9 2,0 Kölcsön/Tőke 

Vásárcsarnok fejlesztés - Nyíregyháza 1,5 0,8 Kölcsön/Tőke 

Vásárcsarnok fejlesztés - Salgótarján 1,5 0,8 Kölcsön/Tőke 

Salgótarjáni Öblösüveggyár 1,2 2,0 Kölcsön/Tőke 

Összesen 121,4 62,2   

* Projekt költségvetés nem állt rendelkezésre, így a többi adat alapján kalkulált projekt költségvetések átlagát 

használtuk. 

A Magyarországon figyelembevett projektek értéke 121,4 milliárd forint (450 millió EUR). 

50%-os JESSICA finanszírozást és az információhiányos projektek esetében átlagos 

költségevetést feltételezve 62,2 milliárd forint (225 millió EUR) JESSICA forrás lenne 

befektethető, amennyiben a projekteket megfelelően előkészítik a JESSICA finanszírozásra. 

A projektek készültségi foka és dokumentáltsága különböző. Léteznek már megkezdett, de a 

saját forrás hiánya miatt a Közreműködő Szervetettel nem szerződött projektek, mint például 

a miskolci belváros illetve szennyvíztisztító fejlesztés. Egyes projektek a magánbefektető 

pénzügyi nehézségei miatt kerültek leállításra (vásárcsarnok fejlesztés Nyíregyházán és 

Salgótarjánban). Az intermodális központok a közlekedési projekt előírásoknak megfelelő 

előkészítési fázisban vannak. 

Az állami támogatás témája kiemelt jelentőségű. Amennyiben a JESSICA finanszírozás más, 

egyéb Európai Uniós vagy közforrásból származó támogatással együtt valósul meg, 

vizsgálni szükséges, hogy ez nem ellentétes-e az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal. 

Különösen fontos, hogy a magánbefektetők befektetésük után ne kapjanak a szokásos piaci 

hozamnál nagyobb nyereséget. Ezen piaci hozamok a magyar gazdasági és pénzügyi helyzet 

alapján kerülnek meghatározásra, és az VFA Menedzser feladata, hogy biztosítsa a projekt 

megvalósulása során az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak való megfelelést a 

támogatás intenzitást is beleértve. 

A projektgazdáktól származó információk szerint a projektek potenciálisan 2015 végéig 

finanszírozhatóak.  
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8. A JESSICA szervezeti struktúrája 

Amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség illetve az illetékes Minisztérium úgy dönt, 

hogy Magyarországon bevezetésre kerül a JESSICA finanszírozási rendszer, úgy kiépítésekor 

számos tényezőt kell majd figyelembe venni. A tényezők között szerepel az addicionalitás 

(pl. meglévő struktúrákat hoz létre újból vagy sem) és az optimális pénzfelhasználás elve 

illetve a megfelelő befektetési projektek megléte, mellyel a Tanulmány más részei 

foglalkoznak. Ugyancsak fontos, hogy még a korai időszakban megegyezés szülessen arról a 

keretrendszerről, mely szerződéses alapon rendezi a VFA és az IH egymáshoz való 

viszonyát és működését. A megállapodás jelentős szerepet játszik abban, hogy a legjobb jogi 

struktúra kerüljön meghatározásra a VFA esetében, a jelenlegi szabályozási és jogi 

környezetnek megfelelően.  

Általánosságban elmondhat, hogy a JESSICA rendszere kialakítása rugalmasságot mutat. A 

legfontosabb változó tényezők lent vannak összefoglalva, illetve a következő fejezetek 

részletesen elemzik az egyes tényezők előnyeit és kihívásait a JESSICA magyarországi 

bevetése során: 

 Holdingalappal vagy nélküle? 

 A VFA független jogalany legyen vagy pénzügyi egység egy meglévő intézményen belül? 

 Mekkora pénzügyi forrás kerüljön a Strukturális Alapokból a VFA-ba, és melyik OP-ból? 

 Mennyi VFA létesüljön? 

 Amennyiben több VFA is működni fog, ezek régiók vagy szektorok szerint legyenek 

strukturálva? 

 Milyen típusú projekteket fog a JESSICA finanszírozni és ennek milyen hatása lesz a 

JESSICA struktúrájára? 

 

Holdingalap 

Az általános megközelítés szerint egy Holdingalap jön létre, melyet az EBB illetve más 

elismert pénzügyi intézmény kezelhet. Jelenleg az EBB tizennyolc JESSICA Holdingalapban 

végez alapkezelő tevékenységet Európa szerte, míg Észtországban a KredEx végzi ezt a 

funkciót. A Holdingalap magába foglalja az OP-kból lehívható ERFA forrásokat, melyet az 

Európai Strukturális Alap finanszíroz, illetve a meghatározott arányú nemzeti kiegészítő 

finanszírozást. A Holdingalap ezután áthelyezi a forrásokat egy vagy több VFA-hoz, melyek 

ezt befektetik az IVS-ben meghatározott projektekbe. A Holdingalap működtetése számos 

előnyt nyújthat:  

(i) Forráslekötés és n+2 – Az EU jogszabályok értelmében a Holdingalap ’jogosult 

kifizetésnek’ számít, ezért tudják biztosítani a befektetéseket még azelőtt, hogy a 

JESSICA befektetést igényelő VFA-t vagy projektet kiválasztották volna. Ez előnyös 

lehet az IH-k számára, mivel a Holdingalap létrehozásával az ERFA forráslekötésnek 

számít, így az alap segít elérni az n+2 célokat is. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a 
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forrásokat ki kell helyezni a VFA-hoz és fenntartható városi fejlesztési projektekbe 

fektetni 2015 végéig ahhoz, hogy megfeleljenek a jogosultsági kritériumoknak.  

(ii) Rugalmasság – a Holdingalap alkalmazásával, az IH több időt tud szánni a VFA-ok 

létrehozására és fejlesztésére vonatkozó stratégia kialakítására, beleértve azt is, hogy 

mennyi és milyen típusú VFA-ot hozzanak létre. Holdingalap nélkül ezeket a döntéseket 

már a kezdetekkor meg kell hozni.  

(iii) Bevétel – A források a Holdingalap szintjén készpénz átutalás formájában hívhatók le, 

ezért kamatbevétel keletkezik a Holdingalapban a lehívást követően, mely növeli a 

régióban a befektetésre elérhető pénzösszeget. Ez a tényező ugyanakkor inkább 

magasabb kamatperiódusú időszakokban játszott fontos szerepet; 40 millió Euró 0,5% 

kamatszintnél egy év alatt további 200 ezer Euró bevételt tud biztosítani. 

(iv) Hitelesség – A Holdingalap létrehozása azt demonstrálja a magán szektor számára, 

hogy források állnak rendelkezésre projektfejlesztés számára, biztosítva az 

átláthatóságot és biztonságot, VFA-ok jönnek létre projektfinanszírozásra, igen jelentős 

számú előkészített projekt keres a JESSICA rendszeren keresztül finanszírozási forrást, 

illetve potenciálisan nagyobb érdeklődés várható a magán szektor részéről, hogy pénzt 

fektessenek be a Holdingalap vagy a VFA szintjén.  

(v) Szakértelem – A Holdingalap egy kijelölt szakértő számára Alapkezelő funkciót biztosít, 

akinek a feladata, hogy felügyelje a JESSICA források allokálását.  

(vi) Függetlenség – Egy harmadik, független fél bevonása a vezetési rendszerek 

fejlesztésébe, a befektetési kritériumok és a VFA-ok kiválasztási folyamatába, a 

Holdingalap segíthet a politikai szempontok kiküszöbölésében a döntéshozási folyamat 

során.  

(vii) Mérleg – A hazai és nemzetközi könyvelési szabályoktól függően, számos esetben a 

Holdingalap alkalmazása az IH számára biztosítani tudja a mérlegen kívüli elszámolás 

lehetőségét az ERFA eszközök lehívásakor és a kiegészítő támogatás átvezetésekor a 

Holdingalapon belül. Amennyiben ez megengedett, fontos tényező lehet, ha a 

Holdingalap adósságot is tartalmaz. A mérlegben való elszámolást azonban külön-külön 

el kell végezni minden esetben, amikor a VFA forrásokat kap a Holdingalaptól illetve 

amikor maga a VFA fektet be egy-egy projektbe.  

Az EBB alapjában véve non-profit alapon működik illetve Holdingalapként is tevékenykedik 

költségtérítéses alapon IH-k számára. Amennyiben az EIB Holdingalap kezelői szerepet 

játszana, a következő előnyök is megjelennének: 

(viii) Az szervezet-felállítás időigénye – rendelkezésre áll egy Holdingalap 

szerződésminta, amit már számos IH használt. Amellett, hogy hivatalos közbeszerzésre 

nincs szükség abban az esetben, ha az EBB a Holdingalap kezelője, ez azt is jelenti, hogy 

a Holdingalapot viszonylag gyorsan fel lehet állítani (három hónap leforgása alatt, az 

engedélyek beszerzésével).  
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(ix) Szakértelem – Az EBB által kezelt Holdingalapok hozzájuthatnak olyan szakmai 

tapasztalatokhoz, melyeket más Holdingalapok felállítása és üzemeltetésén során 

szereztek. Pl. amennyiben az EBB folytatja le a VFA kiválasztási folyamatot, úgy 

lehetőség van a speciálisan a JESSICA rendszerre tervezett és az EB által is elfogadott 

eljárások használatára.  

(x) EB-vel való viszony – amennyiben a Holdingalapot az EBB biztosítja, úgy ez lehetőséget 

ad az IH számára, hogy kihasználja az EBB közvetlen kapcsolatát az EB DG Regio és DG 

Competition igazgatóságaival. Ezek a kapcsolatok fontosak lehetnek felmerülő kérdések 

megválaszolása esetén illetve megkönnyítheti a JESSICA fejlesztését.  

A Holdingalap kezelő díjat számol fel a nyújtott szolgáltatásaiért, mely általában maximum 

2%-a az éves kezelt pénzösszegnek. Ezek a szolgáltatások felölelik azokat a feladatokat is, 

melyeket mindéképp szükséges lenne elvégezni a JESSICA alap felállítása során. 

Holdingalap nélkül ezeket a tevékenységeket az IH szervezeten belül tudná elvégezni 

amennyiben rendelkezik a megfelelő kapacitásokkal és szakértelemmel, más esetben külső 

tanácsadók bevonására lenne szükség. Ebben az esetben tisztázni kellene, ki irányítaná a 

szolgáltatásokat, milyen költségeket tartalmazna a Holdingalap kezelői díja, az IH milyen 

módon lenne képviseltetve a vezetésben, illetve milyen más további forrásokra vagy 

támogatásokra lenne szükség (pl. szervezeten belüli vagy különleges szakértők). A 

Holdingalap feladatai között a következők szerepelhetnek:  

 Holdingalap igazgatási rendszerek kialakítása, a független Befektetői Tanács felállítása, 

 A Holdingalap átfogó befektetési stratégiájának illetve a Holdingalapból a VFA-okba 

történő befektetés kritériumrendszerének kialakítása és alkalmazása, 

 A pályázati folyamat meghatározása illetve lebonyolítása a VFA-ok által beadandó 

ajánlatokkal kapcsolatban, 

 A VFA-ok pályázatainak és ajánlatainak felülvizsgálata, üzleti terveik értékelése, 

ajánlások és javaslatok kidolgozása a Befektetői Tanács felé a VFA-ok kiválasztása során, 

 Pénzügyi és hitel tanácsadás VFA-ok számára, mely magában foglalja azt a garanciát is, 

hogy a VFA kezelők az eljárások és a projektek megvalósítása során megfelelően járnak el, 

 A VFA-ok kapacitásától és szakértelmétől függően a Holdingalap tevékenységei 

kiterjedhetnek a VFA-ok számára nyújtott tanácsadásra is, a befektetések előkészítésében, 

megvalósításában és lebonyolításában,  

 A VFA-ok tevékenységének folyamatos monitoringja és ellenőrzése (az utóbbiak 

folyamatosan küldött jelentéseinek ellenőrzésével). 

 

Ezen tényezők figyelembe vételével, továbbá adottnak tekintve, hogy Magyarországon 

valószínűleg több VFA került létrehozásra a JESSICA kezdeményezés elindulásával, a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség valószínűleg Holdingalapot fog használni.  
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VFA-k 

A JESSICA szabályozását tekintve két lehetőség nyílik VFA létrehozására és működésére 

vonatkozóan – egyrészről lehetséges egy különálló jogi személy felállítása vagy egy 

pénzintézet keretein belül létrejövő külön elszámolású rész kialakítása. Amellett, hogy a 

nemzeti előírások és jogszabályok terén további vizsgálatokra és elemzésekre van szükség, 

az EU jogszabályok általánosságban az alábbi lehetőségeket fogalmazzák meg:  

 

 1. Lehetőség: újonnan létrehozott, önálló jogi személy - ez egy testre szabott befektetési 

eszköz, amelyet fel lehet úgy építeni, hogy az elsősorban a helyi /regionális célok 

megvalósulását segítse a vonatkozó jogszabályok keretében. Talán az lenne a 

legmegfelelőbb forma, ha egyetlen önálló VFA kerülne kialakításra, amelynek van egy 

minimális forrásigénye a hatékonyság eléréséhez. Egy új intézmény felállítása talán több 

időbe telik, mint létrehozni egy saját elszámolási egységet egy pénzintézeten belül, 

ugyanakkor számos előnye van, például nagyobb a valószínűsége annak, hogy vonzó lesz 

a magántőke számára.  

 Új intézmény felállítása javasolt abban az esetben, amikor az IH közvetlen vezető szerepet 

akar betölteni a VFA fejlesztésben és a JESSICA mechanizmus irányításban, ha azok 

többségi részesedést szereznek egy új VFA-ban. Ugyanakkor, ahol új önálló intézmények 

jönnek létre, nem biztos, hogy ki tudják használni azt a hatékonyságot és szinergiát, 

melyek egy olyan szervezet által vezetett VFA révén jönnek létre, amely hasonló 

pénzügyi alapokat vagy finanszírozást nyújt, illetve hozzáférést tud biztosítani 

szakértelemhez, tapasztalatokhoz vagy szervezeten belüli kapacitásokhoz.  

 

 2. Lehetőség: meglévő jogi szervezetek átalakítása a VFA funkcióinak átvételére - 

annak érdekében, hogy egy VFA-ként működjön, valószínű, hogy a meglévő szervezet 

struktúráját, céljait és funkcióit felül kellene vizsgálni vagy módosítani kellene. A meglévő 

struktúra bármilyen módosítása jóváhagyást is igényel illetve megfontolandó, hogy ezt 

milyen módon tudja kezelni a szervezet tulajdonosa könyvelési szempontból.  

 

 3: Lehetőség: önálló leányvállalatok létrehozása egy meglévő szervezet vagy pénzintézet 

által a VFA funkcióinak betöltése céljából, egy már meglévő funkció mellett. Ez egy vonzó 

opció lehet olyan szervezetek számára is, melyek mögött a magánszektor áll, és nincs 

szükségük olyan szintű jóváhagyási rendszerre, mint az állami szektor esetében.  

 

 4. Lehetőség: önálló pénzügy elszámolási egység egy pénzintézeten belül; ennek a 

megvalósítási formának a keretében egy meglévő bank vagy ingatlanalap kezelné a 

JESSICA forrásait és töltené be az irányító szerepet a VFA-ban a projektekbe történő 

befektetések során. Előnye, hogy a meglévő pénzügyi infrastruktúra és az alapok 

kezelésével kapcsolatos szakértelmek megjelennek az új szervezetben és így a létrehozás 

költségei és időigénye egyaránt csökkenthető.  
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A kiválasztási eljárás és a VFA működtetése valószínűleg kérdéseket vet fel az állami 

támogatásokra vonatkozó szabályok terén, ezért itt az IH-nak (és/vagy a Holdingalap 

kezelőnek) az EB illetve jogi tanácsadók útmutatásra lehet szüksége.  

Az EU szabályozás rendszer nem tartalmaz különleges követelményeket a VFA-k 

kezelésével kapcsolatban, a lehetőségeket a magyar törvények korlátozhatják. Fontos 

szempont, hogy a forrásoknak biztonságosnak illetve az alkalmazott struktúrának hitelesnek 

és áttekinthetőnek kell lennie. Valószínűleg azok a sikeres VFA-k, ahol a működési 

szabályok és folyamatok világosak, jól dokumentáltak - kifejezett tekintettel a döntéshozó 

hatóság hatásköreire.  

A leggyakoribb cégforma az önálló jogi személyiséggel rendelkező VFA-k tekintetében a 

betéti társaság vagy korlátolt felelősségű társaság. Az optimális szervezeti struktúra több 

kulcsfontosságú tényezőn múlik - az adózási szempontok, irányítási és ellenőrzési 

mechanizmusok erőssége. A betéti társaság és a korlátolt felelősségű társaság bizonyos 

adózási előnyöket nyújthatnak, mivel általában kiesnek a társasági adózás hatálya alól, bár 

ez függhet a magyar jogszabályi környezettől. Az ilyen társaságokban a nyereséget gyakran 

úgy kezelik, hogy az közvetlenül a partnerekhez kerül és így kifejezetten vonzó lehet az 

intézményi befektetők számára, akik részt vesznek a finanszírozásban. A betéti társaság 

szerkezete a leginkább elfogadott cégstruktúra az ilyen típusú befektetési alapok körében, 

ugyanakkor Magyarország vonatkozásában ezt még meg kell vizsgálni azon tényezők 

fényében, melyek hatással lehetnek a cég struktúrájára (pl. különleges célú pénzügyi 

eszközök tulajdonlása).  

 

Egy vagy több VFA  

A JESSICA kezdeményezés kapcsán nincs előírás, hogy mennyi és milyen VFA jöjjön létre. 

Az Alapokat Koordináló Bizottság irányelve (DOC COCOF/07/0018/01-EN FINAL) azt 

javasolja, hogy: ’ Ahol lehetséges, célszerű több mint egy finanszírozási eszközt kiválasztani, 

hogy a lehető nagyobb tőkeáttétel jöjjön létre az OP szűkösebb állami forrásai mellett, 

továbbá azért is, hogy a magánszektor rendelkezésre álló energiái, forrásai, és szakértelme 

becsatornázhatóvá váljon és elérje az OP befektetési és fejlesztési céljait.’ 

Némely IH úgy döntött, hogy egy VFA-t hoz létre, mely lehetővé teszi a méretgazdaságos 

működést, maximalizálja a magánszektor befektetési potenciálját egyetlen koncentrált 

alapon keresztül, valamint hosszú távú, koncentrált finanszírozást tud nyújtani az egész 

régióban/országban. Ugyanakkor egy nagyobb földrajzi egység kihívást is jelenthet és 

jelentős különbségeket is okozhat kistérségi szinten, mind piaci, mind politikai értelemben. 

Ebben az esetben a kistérségek egy inkább helyi szinten működő rendszerből nagyobb 

hasznot tudnának húzni illetve a már egyébként is helyi szinten működő pénzügyi eszközök 

is támogatni tudnák a VFA fejlesztéseit a különböző régiókban. 

Több VFA bevezetése esetén mérlegelni és kiegyensúlyozni kell az egy VFA rendszer 

előnyeit, úgy mint egyszerű beindítás, forráslekötés és az alap(ok) gazdaságos mérete. A 

gyakorlat azt mutatja, hogy, egy vagy két VFA - amely hitelt/tőkét és/vagy garanciákat nyújt 

kisebb számú, de nagyobb méretű projektek számára - a legjobb módja a VFA 
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létrehozásában rejlő kockázatok kezelésére, beleértve a projektutánpótlás biztosítását, az 

állami támogatásokkal járó kockázatokat és szervezet felállításának költségeit.  

Általánosan felmerülő probléma, hogy több VFA esetén az alapok felállítása területi/földrajzi 

vagy ágazati vonal mentén történjen. A területi megközelítés lehetőségeket nyújthat a térség 

igényein alapuló integrált befektetések megvalósítására, míg az ágazati VFA a befektetési 

termékek tekintetében specializálódhat, és sokkal vonzóbb lehet a magánbefektetők számára 

(pl. megújuló energiába befektetők). További megfontolandó tényező a VFA(k) által nyújtott 

pénzügyi termék –előnyei lehetnek az olyan specializált alapoknak, amelyek például csak 

kölcsönt, tőkét vagy garanciákat nyújtanak. Továbbá fontos, hogy mely OP-k forrásai vannak 

már lekötve – ez is hatással lehet arra, hogy a VFA milyen földrajzi térséget vagy ágazatot 

fog lefedni. 

Ahhoz, hogy kihasználható legyen a méretgazdaságosságban rejlő potenciál, és a projekt 

portfolió megközelítéssel minimalizálni lehessen a kockázatokat, mindenképpen az az 

optimális helyzet, ha a VFA egyszerre több projektbe is befektet. Ugyanakkor semmi sem 

akadályozza meg, hogy olyan VFA-t hozzanak létre, mely az induláskor vagy akár 

hosszútávon is csak egyetlen projektbe fektessen be. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha a 

VFA-k értéke alacsony, vagy ha bizonyos projektek a VFA jelentős részét vagy teljes egészét 

igénylik.  

Jelenleg nehéz megelőlegezni ennek a szakmai vitának a végkimenetelét, hiszen a 

legmegfelelőbb VFA struktúra a JESSICA mellé rendelt forrás nagyságától, illetve azon 

projektek számától és típusától függ, amelyek finanszírozási szempontból előtérbe kerülnek 

majd Magyarországon vagy egyes kiemelt régióiban.  

 

A legfontosabb lépések és az előzetes ütemezés a JESSICA magyarországi bevezetésére az 

EIB, mint Holdingalap menedzser részvételével a következő:  

Holdingalap létrehozásával működő struktúra 

2 hónap Egyeztetések és a szerződéskötés (keretszerződés) az EIB és az IH 

között. 

3 hónap* Felkészülés a tendereztetési (részvételi felhívás) eljárásra 

(piacelemzés, promóciós tevékenység, stb.) 

3 hónap Részvételi tender kiírása a VFA kezelő(k) kiválasztására.  

2-3 hónap Egyeztetések az operatív megállapodásokról a kiválasztott 

potenciális menedzsment szervezetekkel  

 Az operatív megállapodás aláírása 

1 hónap A projektekre vonatkozó pályázati kiírások megjelentetése  
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 Projektek finanszírozása az VFA-n keresztül 

* ez a folyamat lerövidíthető, amennyiben az NFÜ már döntött arról (a tanulmány alapján), hogy milyen VFA 

modellt szeretne megvalósítani (földrajzi/szektorális, egy vagy több VFA) és az EIB sztenderd felhívásának 

adaptált változatát használja a tendereztetés során.   

Amennyiben az NFÜ úgy dönt, hogy nem hoz létre Holdingalapot, és a VFA-t közvetlenül 

választja ki, úgy az NFÜ-nek kell a dokumentumokat és eljárásokat előkészítenie 

(kiválasztási eljárás, szerződéskötés a VFA-val) és az egyeztetéseket lefolytatnia. Az NFÜ 

ebben az esetben is számíthat az EIB által nyújtott technikai segítségre.  
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9. Következtetések és javaslatok 

A tanulmányban számos téma részletes elemzésre került, melyekből a következő 

konklúziókat lehet levonni: 

 

A jelenlegi programozási időszakban (2007 – 2013) a következő prioritások és 

intézkedések relevánsak a JESSICA számára a három kiemelt OP-n belül: 

Operatív Program Prioritás célok Intézkedés 

KÖZOP 

Közlekedési módok 

összekapcsolása, gazdasági 

központok intermodalitásának 

és közlekedési 

infrastruktúrájának fejlesztése 

 

Városi és elővárosi közösségi 

közlekedés fejlesztése 

 

Észak-alföldi OP 

Regionális gazdaságfejlesztés 
 

Információs és innovációs 

szolgáltatások fejlesztése 

Turisztikai célú fejlesztés 
 

Turisztikai termék- és 

attrakciófejlesztés 

Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése 

Közlekedési feltételek javítása 
 

Közösségi közlekedési rendszerek 

fejlesztése 

Város- és térségfejlesztés 
 

Városfejlesztés 

Észak-magyarországi 

OP 

Versenyképes helyi gazdaság 
megteremtése 

Térségi jelentőségű iparterületek 

és ipari parkok fejlesztése 

A turisztikai potenciál 

erősítése  

Térségi turisztikai vonzerők, 

termékek fenntartható fejlesztése. 

Kereskedelmi szálláshelyek és 

szolgáltatásaik fejlesztése 

Turisztikai kutatási és befektetés-

ösztönző innovatív szolgáltató 

központ 

Településfejlesztés Leromlott városi területek (pl. 

kolónia telepek) és a leromlással 
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Operatív Program Prioritás célok Intézkedés 

fenyegetett telepek 

(pl. házgyári épületeket 

tartalmazó lakóterületek) 

integrált, akcióterületen alapuló 

rehabilitációja 

Kistérségek központi 

településeinek fejlesztése 

Humán közösségi 

infrastruktúra fejlesztése 

Egészségügyi ellátás 

korszerűsítése 

 

Az IVS elemzéséből levont általános következtetések a következők:  

 

- A városok fejlesztési programjai elsősorban belváros-rehabilitációra, barnamezős 

területek rehabilitációjára, városi infrastruktúrafejlesztésekre (közmű, közlekedés és 

közintézmények) és néhány zöldmezős projektre (ipari, kereskedelmi vagy lakás) 

fókuszál.  

- Az IVS-ek időkerete a jelenlegi programozási időszakot (2007-2013) fedik le részletes 

és kidolgozott projektekkel. Ennek eredményeképpen a városok egy részénél a 

tervezett rehabilitációs projektek többsége már támogatásban részesült vagy 

előkészítve arra várnak, hogy a 2012 tavaszán esedékes következő „Város-

rehabilitációs” ROP pályázat megjelenjen.  

- A magántőke bevonása a városfejlesztési projekteke nehézkessé vált a pénzügyi 

válság kialakulását követően, bizonyos tervezett projektek időben elcsúsztak vagy 

rosszabb esetben meghiúsultak a magán oldalon felmerült pénzügyi problémák 

miatt.  

- A jelen programozási időszakban fennmaradt önkormányzati projektek (1) a 

következő ROP pályázati körre készülnek, (2) vagy leálltak a magánpartnernek 

pénzügyi nehézségei miatt, vagy (3) nem feleltek meg a ROP által kitűzött 

kritériumoknak, vagy (4) olyan korai stádiumban vannak, amely nem teszi lehetővé 

megvalósulásukat a JESSICA keretei között.  

- A kisebb méretű városok esetében a városfejlesztési elképzelések dimenziói 

korlátozottak, ötlet és/vagy helyi kapacitás hiányában nincsenek támogatható, 

előkészített és jövedelemtermelő projektek.  

- Az IVS-ek elemzése illetve tapasztalataink alapján úgy véljük, hogy technikai 

segítségnyújtásra lenne szükség projekt/város szinten vagy a VFA szintjén, hogy 

bemutatásra kerüljön: hogyan lehet a projekteket úgy alakítani, hogy jövedelmet 

termeljenek ott ahol ez lehetséges, illetve hogyan lehet a projektbe magánpartnerek 

bevonni és érdekeiket figyelembe venni.  
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A tanulmány egyik célja, hogy meghatározza a JESSICA finanszírozási eszköz milyen 

szerepet tölthet be a projektmegvalósításban a különböző OP-kkal összhangban. A 

tanulmány eredményei a következőképpen foglalhatók össze: 

 

 A tanulmány számos projektkoncepciót és típust azonosított, melyek megfelelnek a 

JESSICA követelményeinek és megvan bennük a potenciál a szükséges eredmények 

eléréséhez, illetve biztosítani tudják a szükséges számú projektet a JESSICA számára 

a következő időszakban. 

 

 A ROP jelenlegi költségvetésében forrás el van különítve a JESSICA számára (2 

milliárd Ft az Észak-alföldi és 1 milliárd Ft az Észak-magyarországi régiónak), illetve 

ezen kívül a Közlekedési OP-ban is van JESSICA-ra szánt forrás, melynek összegét 

még nem határozták meg. 

 

 A legtöbb projekt még nem elég előkészített vagy érett, a legtöbb esetben a 

megvalósíthatósági tanulmányok és a pénzügyi tervek előkészítés alatt állnak vagy 

még nem készültek el. Valódi igény van arra, hogy a VFA és/vagy az IH segítséget 

nyújtson és támogassa a projektek tervezését és előkészítését. 

 

 A pénzügyi válság, ami nehéz helyzetbe sodorta az önkormányzatokat, az 

eladósodottság illetve a vissza nem térítendő támogatások szűkülő lehetőségei miatt 

a fejlesztések finanszírozása esetében a hangsúly át fog terelődni az alternatív 

források felé. Ugyanakkor magánfejlesztők is (melyek PPP típusú projektekben 

vesznek részt) elérhető pénzügyi forrásokat keresnek, mióta a banki hitelek 

elérhetősége nehézzé vált. A megjelenő alternatív pénzügyi források iránti igényt a 

JESSICA tudná fedezni. 

 

 A PPP és az önkormányzati finanszírozás jogi szabályozási rendszere most 

változóban van. A változások természetétől függően, a JESSICA alapok lehetőséget 

teremthetnek külső mérlegen kívüli finanszírozásra (például PPP-konstrukcióban 

való részvétellel). A megvalósíthatóság függ a nemzeti szabályozástól, a nemzetközi 

könyvelési szabályoktól, valamint az önkormányzat (illetve a projekttulajdonos) 

projektvállalatban szerzett részesedésének mértékétől.  

 

 JESSICA-t a magánszféra is igénybe tudja venni hitel vagy tőkebefektetés formájában, 

mely így több lehetőséget biztosít a JESSICA működtetése számára; hiszen a 

magánbefektetők általában jobban előkészített, jövedelemtermelő projektekkel 

jelentkeznének. 

 

 A következő, 2014-2020-as programozási időszakban a vissza nem térítendő 

támogatások szerepe csökken, így nagyobb teret kapnak az alternatív finanszírozási 

formák, melyek a projekt olyan részeinek végrehajtását segíthetik, melyek nem 

lennének jogosultak a támogatási programokban. A JESSICA kezdeményezés 

megoldhatja a fent említett fejlesztési projektek problémáját, a JESSICA 

magyarországi bevezetése ezen projektek számára hasznos lehetne. 
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 Ugyanakkor világosan látni kell, hogy amíg az alacsony önerővel igénybe vehető EU 

támogatások elérhetők lesznek városrehabilitációs projektek számára, azok a 

fejlesztések, melyek teljesítik a támogatási követelményeket, nem lesznek érdekeltek 

a JESSICA forrásainak használatára, csak azok a projektek fogják használni, melyek 

az EU programok keretében nem valósíthatóak meg. Ezért a projekteket át kell 

strukturálni és figyelembe kell venniük a jövedelemtermelő szempontokat is. 

 

- A JESSICA program kulcskérdése magánpartnerekkel történő együttműködés 

esetében a döntéshozatali időszak rövidsége lesz (magánbefektetők általában 3-4 

hónappal számolnak a döntéshozatalig). A transzparencia a JESSICA legfontosabb 

követelménye a projektfejlesztési időszakban és ezeket a szabályokat a 

magánberuházóknak is alkalmazniuk kell, amennyiben a JESSICA programban részt 

kívánnak venni (azon részében, melyet az ERFA finanszíroz).  

 

Javaslat a JESSICA előkészítésére a következő programozási időszak számára 

A JESSICA jelentősége tovább fog nőni a városfejlesztések finanszírozásában a következő 

programozási időszakban. Az önkormányzatok és a magánszféra városfejlesztési igényeit 

elemezve a JESSICA kritériumrendszer bővítését javasoljuk a következő három területen: 

 Földrajzi dimenzió bővítése a városfejlesztési igények országos szinten történő 

kezelésére. A városi területek hasonló problémákkal küzdenek minden régióban, 

függetlenül gazdasági fejlettségüktől. 

 Funkcionális bővítés, hogy a barnamezős fejlesztések kiemelt szerepet kapjanak, 

hiszen ez egy olyan problémás terület, mely minden magyar várost érint. Ugyanakkor 

zöldmező-fejlesztéseknek fontos szerepük van a helyi gazdaságban, 

munkahelyteremtésben és a külterületek modern infrastruktúrával való ellátásában. Ez 

utóbbi önmagában is fontos szerepet tölthet be városfejlesztések előkészítésében, ezért 

javasoljuk, hogy ez önállóan is támogatható tevékenység legyen a pályázók számára. 

 A pályázók körének általános bővítése, hogy szélesebb körben lehessen magán 

partnereket bevonni a városfejlesztési projektekbe. A jelenlegi kritériumok a KKV-kat, 

önkormányzatokat vagy állami vállalatokat részesítik előnyben, míg hazai vagy 

nemzetközi fejlesztők illetve végfelhasználók ki vannak zárva. 

Továbbá a tanulmány készítése közben azt tapasztaltuk, hogy a JESSICA népszerűsítése 

érdekében, oktatóprogramokra, továbbképzésre is szüksége lenne önkormányzatok, 

ügynökségek és hatóságok részére, hogy hogyan lehet a projekteket úgy alakítani, hogy 

jövedelmet termeljenek ott ahol ez lehetséges, illetve a magánszektor számára, hogy milyen 

új befektetési lehetőséget nyújtanak a PPP konstrukciók olyan projektek esetében, melybe a 

közszféra is befektet. 
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10. Melléklet  

Projekt adatlapok  

A fejezet olyan projekteket vagy projekt javaslatokat tartalmaz, amelyek befektetési 

lehetőséget jelenthetnek a JESSICA VFA számára a különböző releváns regionális és 

szektorális OP-k keretében. A jelen fejezet az IH, a regionális és helyi önkormányzatok illetve 

magánbefektetők projektjavaslatait mutatja be. 
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10.1. Lehetséges JESSICA projektek - Közlekedési OP 

 

10.1.1.  

Projekt neve  Multimodális Központ  

Hely  Debrecen 

Várható projekt 

költségvetés  

20 milliárd Forint  

IVS tartalmazza  Igen  

A projekt megfelel a 

Közlekedési OP 

kritériumainak 

A projekt az OP kritériumoknak megfelelően került kialakításra 

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Városfejlesztés, helyi közlekedésfejlesztés, tartalmazza az IVS és az 

AT, jövedelemtermelő  

Projekt leírás  Az új Közösségi Közlekedési Multimodális Logisztikai Központ 

hozzájárul Debrecen helyi és távolsági közlekedési szolgáltatásihoz 

(évi 100 ezer utas), a meglévő vasútállomás mellet.  

Az 50,000m² felületű létesítmény közvetlen kapcsoltban lesz a 

vasútállomással, saját földalatti parkolóval (300 személygépjármű), 

egy busz állomással a helyi járatok részére a földszinten és egy 

távolsági busz állomással az első emeleten. A központ Déli szárnya 

tartalmaz majd egy 100m² felületű kiskereskedelmi részleget és 

irodaházat. A projekt összköltségvetése körülbelül 20 milliárd 

Forint.  

 

Az új állomás központja tervezett helye a jelenlegi érkezési oldal, 

addig a posta területe egy 100 ezer négyzetméteres 

bevásárlóközponttá és irodaépületté kerül átalakításra. A tervezett 

befektetés költsége 20 milliárd Forint. A műszaki tervek elkészülése 

augusztus környékén várható.  

 
Tervezett kezdés  2012-2014 

Jövedelemtermelő 

komponens  

Kereskedelemi, kiskereskedelem és iroda  

Külső gazdasági hatás  A helyi és regionális tömegközlekedés hatékonyságának növelése  

Projekt előkészítettsége  Koncepció, megvalósíthatósági tanulmány kivitelezés alatt  
Terv: debrecen.hu 
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10.1.2.  

Projekt neve Intermodális Központ  

Hely Kecskemét 

Várható projekt 

költségvetés 

17 milliárd Forint  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

Közlekedési OP 

kritériumainak 

A projekt az OP kritériumoknak megfelelően került kialakításra 

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Városi közlekedési infrastruktúrafejlesztés kereskedelmi és 

közösségi funkciókkal  

Projekt leírás Az új központ tartalmaz majd busz állomást, vasútállomást, P+R 

parkolót (500 személygépjármű), gyalogos felüljárót valamint 

kereskedelmi-, szolgáltató egységeket. Az előzetes 

megvalósíthatósági tanulmány javaslatot elfogadta az 

önkormányzat 2011. júniusban, a részletes megvalósíthatósági 

tanulmány jelenleg kivitelezés alatt áll a KÖZLEKEDÉS-

TRANSMAN-KÖZTI-KÖZUTAS műszaki konzorcium által. Az 

előkészületeket a Közlekedési OP támogatja.  

 

 
 

Tervezett kezdés 2012- 

Jövedelemtermelő 

komponens 

Kiskereskedelmi-, és szolgáltató egységek bérleti díjakból 

származó bevételek  

Külső gazdasági hatás A helyi és regionális tömegközlekedés hatékonyságának növelése 

Projekt előkészítettsége  A megvalósíthatósági tanulmány kivitelezés alatt áll. Az utolsó 

tervezői workshop-on – szeptember 21.-én – elhangzottak alapján, 
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vannak még megválaszolatlan műszaki- (a fejlesztési program 

tartalmazza, vagy ne tartalmazza a szállítmányozást, postát, 

rendőrséget, illetve, hogy mely épületeket kell lebontani és milyen 

útcsatlakozási alternatívák vannak), és jogi (a Magyar Posta és 

néhány telektulajdonos bevonása a tervezési folyamatba) 

kérdések. A megvalósíthatósági tanulmány készültségének foka 

alacsony és továbbra is vannak megválaszolandó koncepcionális 

kérdések, így ebben a fázisban hatást gyakorolhat a JESSICA a 

fejlesztési programra.   
Térkép: GoogleMaps 
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10.1.3.  

Projekt neve Miskolc Intermodális Központ  

Hely Miskolc 

Várható projekt 

költségvetés 

Nem elérhető  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

Közlekedési OP 

kritériumainak 

A projekt az OP kritériumoknak megfelelően került kialakításra 

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Városi közlekedési infrastruktúrafejlesztés kereskedelmi és 

közösségi funkciókkal 

Projekt leírás A helyi önkormányzat egy intermodális közlekedési és 

logisztikai központ előkészítésén dolgozik a város északi 

részén a régi Gömör vasútállomás helyén. A központban 

lesz a helyi és regionális vasút végállomása, valamint a helyi 

és távolsági buszok végállomása. A megvalósíthatósági 

tanulmány kivitelezés alatt áll (kiemelt projektként), az 

önkormányzat megkezdte az Ady u., Szeles u., Állomás u., 

Zsolcai kapu közti területre vonatkozó szabályozási terv 

módosítását.  

 

 
 

Tervezett kezdés 2012- 

Jövedelemtermelő 

komponens 

Kereskedelmi ingatlanok bérleti díjakból származó bevételek, 

extra bevételek jegyárusításból  

Külső gazdasági hatás A helyi és regionális tömegközlekedés hatékonyságának növelése 

Projekt előkészítettsége A megvalósíthatósági tanulmány kivitelezés alatt áll  
Térkép: GoogleMaps 
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10.1.4.  

Projekt neve Regionális Tömegközlekedési Központ  

Hely Székesfehérvár 

Várható projekt 

költségvetés 

~10 milliárd Forint  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

Közlekedési OP 

kritériumainak 

A projekt az OP kritériumoknak megfelelően került kialakításra 

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Városi közlekedési infrastruktúrafejlesztés kereskedelmi és 

közösségi funkciókkal 

Projekt leírás Az új központ a posta meglévő épületei és a régi vasútállomás 

közé kerül. A központban kerül kialakításra a helyi 

buszvégállomás. Az új fejlesztés lehetővé teszi Budapest gyors 

elérést a városból és környező területeiről. A koncepció összeállt, 

a megvalósíthatósági tanulmány elkészítse folyamatban van, az 

ütemezett elkészülésének határideje az év vége. Az 

előkészületeket a Közlekedési OP támogatja.  

 

 
 

Tervezett kezdés 2012- 

Jövedelemtermelő 

komponens 

Kereskedelmi ingatlanok bérleti díjakból származó bevételek, 

extra bevételek jegyárusításból 

Külső gazdasági hatás A helyi és regionális tömegközlekedés hatékonyságának növelése 

Projekt előkészítettsége A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése folyamatban  
Térkép: GoogleMaps 
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10.1.5.  

Projekt neve Intermodális Tömegközlekedési Központ, Pécs 

Hely Pécs 

Várható projekt 

költségvetés 

Nem elérhető  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

Közlekedési OP 

kritériumainak 

A projekt az OP kritériumoknak megfelelően került kialakításra 

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Városi közlekedési infrastruktúrafejlesztés kereskedelmi és 

közösségi funkciókkal 

Projekt leírás Az új intermodális központfejlesztés tartalmaz: új busz 

végállomást (helyi és regionális), a vasút műszaki 

berendezéseinek áthelyezését a város külső részére, utas 

várócsarnokot és P+R parkolót. Továbbá tartalmazza a régi 

vasútállomás területének kármentesítését és elkészítését 

értékesítésre vagy további fejlesztésekre (magánpartnerek 

bevonásával). Az előkészületeket a Közlekedési OP támogatja.  

 

 
Tervezett kezdés 2012- 

Jövedelemtermelő 

komponens 

Kereskedelmi ingatlanok bérleti díjakból származó bevételek, és a 

fejlesztési területből származó bevételek  

Külső gazdasági hatás A helyi és regionális tömegközlekedés hatékonyságának növelése 

Projekt előkészítettsége A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése folyamatban 
Térkép: GoogleMaps 
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10.1.6.  

Projekt neve Intermodális Központ, Eger 

Hely Eger 

Várható projekt 

költségvetés 

Nem elérhető  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

Közlekedési OP 

kritériumainak 

A projekt az OP kritériumoknak megfelelően került kialakításra 

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Városi közlekedési infrastruktúrafejlesztés kereskedelmi és 

közösségi funkciókkal 

Projekt leírás A projekt fejlesztési programja alapján a buszmegálló beépül a 

jelenlegi vasútállomásba. Az intermodális központban lesznek 

kiskereskedelmi és szolgáltató létesítmények. A koncepció 2008-

ban készült el, a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 

jelenleg folyamatban van és az elkészülésének ütemezett 

határideje 2012 eleje. Az előkészületeket a Közlekedési OP 

támogatja.  

 

 
 

Tervezett kezdés 2012- 

Jövedelemtermelő 

komponens 

Kereskedelmi ingatlanok bérleti díjakból származó bevételek, és a 

fejlesztési területek értékesítéséből származó bevételek 

Külső gazdasági hatás A helyi és regionális tömegközlekedés hatékonyságának növelése 

Projekt előkészítettsége A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése folyamatban 
Terv: Zöldi Péter 
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10.1.7.  

Projekt neve Intermodális Központ, Kaposvár 

Hely Kaposvár  

Várható projekt 

költségvetés 

30 milliárd Forint  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

Közlekedési OP 

kritériumainak 

A projekt az OP kritériumoknak megfelelően került kialakításra 

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Városi közlekedési infrastruktúrafejlesztés kereskedelmi és közösségi 

funkciókkal 

Projekt leírás A meglévő vasútállomás fejlesztése, új buszvégállomás létesítése, P+R 

parkoló, vasúti aluljáró-, és útfejlesztés. Régi vasúti terület 

rehabilitációja. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 

folyamatban van, az elkészülésének ütemezett határideje 2011 

negyedik negyedév. Az előkészületeket a Közlekedési OP támogatja.  

 

 
 

Tervezett kezdés 2012- 

Jövedelemtermelő 

komponens 

Kereskedelmi ingatlanok bérleti díjakból származó bevételek, és a 

fejlesztési területek értékesítéséből származó bevételek 

Külső gazdasági hatás A helyi és regionális tömegközlekedés hatékonyságának növelése 

Projekt előkészítettsége A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése folyamatban 
Térkép: GoogleMaps 
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10.2. Lehetséges JESSICA projektek az Észak-magyarországi 

régióban 

 

10.2.1.  

Projekt neve Csatornahálózat fejlesztése Miskolcon  

Hely  Miskolc 

Várható projekt 

költségvetés 

3,9 milliárd Forint  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

ROP kritériumainak 

Csak akkor támogatható, ha más támogatott városfejlesztés 

részeként jelenik meg  

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Városi infrastruktúrafejlesztés, az IVS tartalmazza, 

jövedelemtermelő komponenst tartalmaz  

Projekt leírás A helyi csatornarendszer a város egyes területein nem épült meg. 

A tervezett fejlesztés új területeken nyújt csatornaszolgáltatásokat, 

több mint 900 új ingatlan rácsatlakozásával, 20 km új vezetékkel, 2 

új szivattyúállomással és 1 meglévő szivattyúállomás 

felújításával. A projekt gazdája egyrészről Miskolc Város 

Önkormányzata és a Miskolci Vízmű Kft. A projekt, támogatásból 

(2,9 milliárd Forint) és tőkebefektetésből vagy hitelből (~1 milliárd 

Forint) kerül megfinanszírozásra.  

A fejlesztés tervezett 

kezdése  

2012-2014 

Jövedelemtermelő 

komponens 

Belépési díj, szolgáltatási díj  

Külső gazdasági hatás Városi szolgáltatások bővülése  

Projekt előkészítettsége A tervezett akciót tartalmazza városi IVS, a műszaki tervezés 2012 

második negyedévére kerül véglegesítésre.  
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10.2.2.  

Projekt neve Miskolc belváros rehabilitációja  

Hely Miskolc 

Várható projekt 

költségvetés 

5,5 milliárd Forint  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

ROP kritériumainak 

A program a ROP városrehabilitációs támogatások konstrukció 

(szerződés aláírva) által támogatott, megfelel a kritériumoknak  

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Városfejlesztés, az IVS tartalmazza, jövedelemtermelő 

komponenst tartalmaz 

Projekt leírás Miskolc Önkormányzata elkezdte a belváros rehabilitációs 

programot, beleértve a kiskereskedelmi és szolgáltató egységek 

megújítását és a mélygarázs megépítését. A projekt gazdája az 

önkormányzat, a projekt partnerek közé tartozik a Miskolci 

Ingatlangazdálkodó Zrt., a Miskolc Régió Park (mindkettő 

önkormányzati tulajdonban van), két helyi templom és egy 

szociális alapítvány. A program a ROP által támogatott és jól 

előkészített. A program teljes költsége 5,5 milliárd Forint, a 

projekt költség tervez hitelt vagy tőkebefektetést (kb. 0,5 milliárd 

Forint) bevonni.  

A fejlesztés tervezett 

kezdése 

2011- 

Jövedelemtermelő 

komponens 

Parkoló díjak  

Külső gazdasági hatás A helyi kiskereskedelmi és szolgáltató hálózat fejlesztése, az új 

parkoló létesítmény lehetővé teszi a belváros könnyű 

megközelítését és növeli z ingatlanok értékét és presztízsét.  

Projekt előkészítettsége A projekt jól előkészített, ROP által támogatott, a tervek és 

engedélyek rendelkezésre állnak  
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10.2.3.  

Projekt neve Vásárcsarnok fejlesztés Salgótarjánban   

 

Hely Salgótarján 

Várható projekt 

költségvetés 

~1,5 milliárd Forint  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

ROP kritériumainak 

Igen  

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak  

Városfejlesztés, az IVS tartalmazza, jövedelemtermelő 

komponenst tartalmaz 

Projekt leírás A projekt a belváros fejlesztési terv része. A telek tulajdonosa a 

helyi önkormányzat, tervük egy modernebb vásárcsarnok 

létesítése szélesebb kiskereskedelmi egységek kínálatával. A 

magán partner a helyi kiskereskedelmi lánc. A város azt tervezi, 

hogy ROP támogatást szerez a projekthez (2011 negyedik 

negyedév), továbbá magán befektetőket von be, sőt a JESSICA 

konstrukció is ez lehetséges opcióként merülhet fel.  

 

A fejlesztési terület az önkormányzat tulajdonában van, a 

területen egy régimódi nem fenntartható vásárcsarnok található. 

A meglévő csarnok átalakítása nem lenne kifizetőd, továbbá a 

csarnokhoz kapcsolódnak kisebb alacsony minőségű épületek is.  

 

A jelenlegi fejlesztési program a tervek szerint az alábbiakat 

tartalmazza:  

- új vásárcsarnok a jelenlegi helyén, nagyobb kiadható felületekkel  

- bevásárló és szórakoztató központ, 

- parkoló  

 

A parkolási kapacitást egy kétszintes mélygarázs és egy ötszintes 

parkolóház fogja biztosítani, az utóbbi a csarnok és a 

bevásárlóközpont közé épül. A teljes parkoló felület mérete 

31,000m² összesen 1,300 parkoló hellyel. A négyszintes 

bevásárlóközpont nettó alapterülete 18,400m², ebből 13,800m² 

boltok részére lesz fenntartva. Ez megfelel a helyi kereslet 

mértékének, modern bevásárló helyet biztosítva a városban. A 

vásárcsarnok 8,000m²-en biztosít helyet a kiskereskedelem 

számára, ebből 1,200m² a helyi kistermelők részére ál majd 

rendelkezésre. Együttvéve a bevásárlóközpont és a vásárcsarnok 

tartósan magas vásárlói látogatottságot fog biztosítani.  
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A tervezett programnak vannak olyan elemei, amelyek jogosultak 

lehetnek „EMOP Város rehabilitáció és fejlesztés” támogatásra.  

- parkoló maximum 300 férőhellyel, 

- vásárcsarnok fejlesztés, 

- üzleti és szolgáltatói épületek maximum 800m-en, 

- közterületek rehabilitációja  

 

 
 

A fejlesztés tervezett 

kezdése 

2012-2013 

Jövedelemtermelő 

komponens 

Önkormányzati tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjából vagy 

értékesítéséből származó bevételek  

Külső gazdasági hatás Helyi gazdaság erősítése, KKVk, minőségi helyi kiskereskedelem 

és szolgáltatás 

Projekt előkészítettsége A jelenlegi IVS és AT tartalmazza a projektet, a műszaki tervek 

módosítása folyamatban, pénzügy tervek még nem állnak 

rendelkezésre  
Térkép: GoogleMaps 
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10.2.4.  

Projekt neve Öblösüveggyár Salgótarjánban  

 

Hely Salgótarján 

Várható projekt 

költségvetés 

Nem elérhető  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

ROP kritériumainak 

Igen, csak kármentesítés  

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Barnamezős területek rehabilitációja, a helyi IVS tartalmazza, 

jövedelemtermelő akciók  

Projekt leírás Az egykori üveggyár Salgótarján központja mellett található. A 

gyár jelenleg zárva van, a tulajdonosok a gyár újranyitásához 

pénzügyi támogatást keresnek, és ugyanakkor reménykednek a 

terület egyes részeinek rehabilitációjában (közös 

együttműködésben az önkormányzattal) a különböző projektek 

keretében.  

 

 
 

A fejlesztés tervezett 

kezdése 

2013- 

Jövedelemtermelő 

komponens 

A barnamezős területek rehabilitációja új értékesíthető fejlesztési 

területeket létrejövését  eredményezi  

Külső gazdasági hatás Az új terület új befektetők vonz, erősíti a helyi foglakoztatást és 

modern városi létesítmények jönnek létre a fejlesztési területen   

Projekt előkészítettsége A projekt nem előkészített, a terület megjelenik a helyi IVS-ben, 

de AT-re van szükség. A magántulajdonos és az önkormányzat 

közötti megállapodást követően megkezdődhet a pénzügyi és 

műszaki tervezés. Befektetői pályázat indult augusztusban 

végrehajtó által, a pályázat eredménye (szeptember végén 

esedékes) egy részletes fejlesztési tervet biztosít a projekthez.  
Térkép: GoogleMaps 
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10.2.5.  

Projekt neve Zöld Energia, Sajókaza 

Hely Sajókaza 

Várható projekt 

költségvetés 

6,4 milliárd Forint  

IVS tartalmazza Nem  

A projekt megfelel a 

ROP kritériumainak 

Nem  

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Barnamezős területfejlesztés  

Projekt leírás Sajókaza hulladék lerakójának rekultivációja és egy modern erőmű 

létrehozása. A projekt célja a szennyezett lerakó kármentesítése, 

valamint hulladékból előállított energia biztosítása.  

A fejlesztés tervezett 

kezdése 

2011-2012 

Jövedelemtermelő 

komponens 

Energiaszolgáltatásokból származó bevételek  

Külső gazdasági hatás Szennyezett területek rekultivációja, új munkahelyek teremtése  

Projekt előkészítettsége A projekt részletes műszaki és pénzügyi tervel, rendelkezik  
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10.3. Lehetséges JESSICA projektek az Észak-alföldi régióban  

 

10.3.1.  

Projekt neve Vásárcsarnok fejlesztés Nyíregyházán  

 

Hely Nyíregyháza 

Várható projekt 

költségvetés 

1,5 milliárd Forint  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

ROP kritériumainak 

Igen  

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Városfejlesztés, a helyi IVS tartalmazza, jövedelemtermelő 

funkciók  

Projekt leírás A jelenlegi vásárcsarnok minősége nem felel meg a helyi 

igényeknek, bővítésre szorulnak a közösségi helységek, a 

kereskedelmi infrastruktúra, valamint mélygarázs kiépítésére is 

szükség van. A helyi önkormányzat vagyonkezelő cége a projekt 

tulajdonosa, a projekt kezdeti időszakában partnerként jelen volt 

egy magánbefektető is, de a nehéz gazdasági körülmények 

közepette kiléptek a projektből.  

 

 
 

A fejlesztés tervezett 

kezdése 

Nem elérhető  

Jövedelemtermelő 

komponens 

Kiskereskedőktől és parkolásból származó bérleti bevételek  

Külső gazdasági hatás Helyi gazdaság erősítése és a helyi kiskereskedelem és 

szolgáltatói hálózatok minőségének javulása   

Projekt előkészítettsége Az önkormányzat rendelkezik koncepcióval de módosításra 

szorul. Költségbecslést 2008-ban végezetek.  
Térkép: GoogleMaps 
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10.3.2.  

Projekt neve Az egykori laktanya területek fejlesztése Nyíregyházán  

Hely  Nyíregyháza 

Várható projekt 

költségvetés 

10,6 milliárd Forint  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

ROP kritériumainak 

Igen, támogatott funkció: barnamezős területek kármentesítése  

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Városfejlesztés, a helyi IVS tartalmazza, jövedelemtermelő akciók  

Projekt leírás A két egykori laktanya területe (Vay és Báthory) önkormányzat 

tulajdonában van, a város nyugati részén (a Tiszavasvári út 

mentén). A két terület egymás mellett található 40 hektáros 

területen. A kármentesítés részben elkészült, két új közösségi 

projekt jött létre a területeken (közösségi központ és egy öt 

épületből álló oktatási központ 4.4 hektáros területen). A város 

tervei alapján a fennmaradó területek funkcióit illetően új 

kiskereskedelmi és szolgáltató egységek, K+F központ és 

lakóparkok épülnek. A befektetés (előkészítés és kivitelezés) teljes 

értéke több mint 10 milliárd Forint. Az önkormányzat 

magánbefektetőket és pénzügyi forrásokat keres.  

 

 
 

A fejlesztés tervezett 

kezdése 

2012- 

Jövedelemtermelő 

komponens 

Telek értékesítésből származó bevétel  

Külső gazdasági hatás Modern üzleti infrastruktúrák létesítése, K+F tevékenységek 

erősítése városban, a környék kiskereskedelmi és szolgáltatói 

egységeinek számának növelése  

Projekt előkészítettsége A fejlesztési terület műszaki terve és költségbecslése elkészült 

(2008 óta)  
Terv: AStudio90 
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10.4. Egyéb lehetséges JESSICA projektek Magyarországon  

10.4.1.  

Projekt neve Millenáris 3. 

Hely Budapest 

Várható projekt 

költségvetés 

Nem elérhető  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

ROP kritériumainak 

A projekt Budapesten található, nem abban a két régióban, 

amelyet kiválasztott a ROP erre a programozási időszakra  

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Városfejlesztés lehetséges jövedelemtermelő komponensekkel, 

az IVS-ben megtalálható  

Projekt leírás A Millenáris park és kulturális központ egy barnamezős 

fejlesztés (két ütemben) amely a főváros Budai oldalán a 

központban található. 1897 és 1991 között itt működött a Ganz 

villamossági művek. Az 1990-es években lefolytatott 

kármentesítési időszakot követően 2001-ben megnyílt az új 

közpark. A fejlesztés keretében öt épületet újítottak fel 

kulturális és közösségi célokra. Az épületeket körülvevő 

parkot rehabilitálták, tavakat és játszótereket alakítottak ki. A 

parkban sűrűn rendeznek szabadtéri programokat.  

A fejlesztés harmadik üteme még kezdeti stádiumban van.  

Az egykori ipari épületben található ipari műemlék ezért 

annak további fejlesztése nehézkes.  

A Margit körút vonalán található nagy irodaépület állami 

tulajdonban van.  

A kerületi IVS-ben erre a területre kulturális és közösségi 

(könyvtár, konferenciaközpont, mélygarázs) funkciók volta 

betervezve.  

 

 
Tervezett kezdés Nem elérhető  

Jövedelemtermelő elem Konferencia központ, parkoló  

Külső gazdasági hatás A környező ingatlanok árértéke megemelkedik, a 

konferenciaközpont multiplikátor hatást eredményez  

Projekt előkészítettsége Előzetes koncepció fázis  
Térkép: GoogleMaps 
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10.4.2.  

Projekt neve Várbazár, Budapest 

 

Hely Budapest 

Várható projekt 

költségvetés 

12 milliárd Forint (a korábbi 2003-as tervek alapján) 

IVS tartalmazza Igen 

A projekt megfelel a 

ROP kritériumainak 

A projekt Budapesten található, nem a ROP által kiválasztott 

két régióban  

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Városfejlesztés közösségi és kereskedelmi létesítményekkel, 

UNESCO világörökség rehabilitáció, a helyi IVS-ben 

megtalálható  

Projekt leírás Az 1875-ben Ybl Miklós által tervezett Várbazár egy 

palotaépület reneszánsz kertel Buda központjában a Duna 

közelében. Korábban a kereskedelmi funkcióknak, majd 

később egy művészeti iskolának, stúdiónak és művészi 

lakásoknak adott otthont 1961-ig. 1981-ig a kerti rész egy 

közkedvelt „ifjúsági parkként” üzemelt. Azonban amikor a 

park veszélyessé vált, meghatározatlan időre bezárták. Az 

ingatlan jelenleg is üres és rossz állapotban van.  

 

A legfrissebb koncepciók az állam és helyi önkormányzat 

ingatlan gazdálkodó cége (Budai Várgondnokság) által 2000-

ben meghirdetett befektetési pályázathoz köthetőek. A 

befektetési folyamatot 2005-ben megszakították.  

 

A Bánáti-Hartvig Studio által készített tervek alapján (2003), a 

komplex rekonstrukció körülbelül 16,000m²-en tartalmazna: 

irodaközpontot, kiskereskedelmet, szolgáltató és vendéglátó 

egységeket és mélygarázst. Ennek a fejlesztésnek az összértéke 

12 milliárd Forint.  

 

A fejlesztés tervezett 

kezdése 

Nem elérhető  

Jövedelemtermelő 

komponens  

Kereskedelmi egységek bérleti díja  

Külső gazdasági hatás UNESCO világörökség alatt álló terület vonzerejének erősítése  

Projekt előkészítettsége Koncepció és előzetes pénzügyi dokumentáció a 

magánbefektető tulajdonában. Jelenlegi prioritások nem 

egyértelműek  
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10.4.3.  

Projekt neve Puskás Ferenc Stadion 

Hely Budapest 

Várható projekt 

költségvetés 

Nem elérhető  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

ROP kritériumainak 

A projekt Budapesten található, nem a ROP által kiválasztott két 

régióban 

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Városi szabadidős fejlesztés jövedelemtermelő komponenssel, 

megtalálható a kerületi IVS-ben  

Projekt leírás Az 1953-ban épült Puskás Ferenc Stadion Magyarország 

legnagyobb stadionja Budapesten található. A létesítmény rossz 

állapotban van, a tribün egyes részei használhatatlan. A stadion 

rendelkezik egy futballpályával és egy futópályával a szélén, 

valamint egy 68 976 férőhelyes tribünnel. Alkalmanként fontos 

meccseket és koncerteket tartanak a stadionban.  

 

2011-ben 500 millió Forintot tettek félre a fejlesztési projekt első 

ütemére. A minisztérium terve egy új modern 65 000 férőhelyes 

stadion megépítése 2014-ig. A pályázathoz kapcsolódó javaslatok 

eredményeként az új stadion atlétikai pálya nélkül készülne el 

azért, hogy a tribünt közelebb lehessen építeni a futballpályához. 

Kiegészítő funkciók tekintetében a fejlesztés tartalmaz 

kiskereskedelmi egységek, fitness terem és irodák kialakítását is 

azért, hogy komplexum rentábilis legyen. A minisztérium 

szeretné megújítani az egész sport parkot, beleértve a stadiont 

körülvevő más épületeket is.  

 
Tervezett kezdése Nem elérhető  

Jövedelemtermelő 

komponens 

Kereskedelmi egységek bérleti díjából és eseményekből származó 

bevételek  

Külső gazdasági hatás Eseményturizmus fejlesztése  

Projekt előkészítettsége Projekt ötlet, műszaki tervek elkészítése folyamatban  
Térkép: GoogleMaps 
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10.4.4.  

Projekt neve Talentis mag program  

Hely Herceghalom, Zsámbék 

Várható projekt 

költségvetés 

~400 milliárd Forint  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

ROP kritériumainak 

A projekt a Közép-magyarországi régióban és a Közép-dunántúli 

régióban található, nem a ROP által kiválasztott két régióban 

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

A magyar magánfejlesztő, a Talentis Csoport bevezetett egy 

tudásalapú regionális fejlesztési programot amely oktatási, K+F, 

üzleti, lakás és rekreációs valamint környezetvédelmi fejlesztési 

projekteket ölel fel Herceghalmon és Zsámbékon (Budapest 

agglomerációs vonzáskörzete)  

Projekt leírás Főbb projektek: 

1. Expo és kongresszusi központ  

A projekt első ütemében: kongresszusi központ (10.000m²) hotel 

és Közép-európai Tudományos Expo kialakítása 309 millió eurós 

költségvetéssel 2014-ig. További ütemek is tervezés alatt állnak, a 

cél a Világ Expo házigazdaszerepének betöltése 2020 után.  

2. Üzleti Park 

56 hektáros terület, a fejlesztés első üteme, amely több mint 

100,000m² A-kategóriás irodaterület kialakítását fogalja magába - 

már 10.2 hektáros területen megvalósult.   

Innovációs és technológiai fejlesztések befogadása, K+F és a 

gyártósorok együttesen 12 millió euró. 

3. Egyetem  

Egyetemi létesítmények kutató központokkal az expo központ 

mellett.  

 
Tervezett kezdése Első üzem 2014-ig  

Jövedelemtermelő 

komponens 

Kongresszusi központ, expo területe, események, irodák és 

kutatási központ bérleti díjából és fejlesztési területek 

értékesítéséből származó bevételek  

Külső gazdasági hatás Előváros fejlesztés, hazai innováció erősítése, oktatás és high-tech 

ipar  

Projekt előkészítettsége A tervek rendelkezésre állnak, első ütem befejezve  
Térkép: Talentis 
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10.4.5.  

Projekt neve Talentis belváros fejlesztés  

Hely Zsámbék 

Várható projekt 

költségvetés 

1,2 milliárd Forint  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

ROP kritériumainak 

A projekt a Közép-magyarországi régióban található, nem a ROP 

által kiválasztott két régióban 

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Belváros rehabilitáció kereskedelmi funkciókkal, megtalálható a 

helyi IVS-ben  

Projekt leírás A program a következő elemeket tartalmazza:  

Hotel, buszállomás, vásárcsarnok, kiskereskedelmi és szolgáltató 

egységek fejlesztése Zsámbék belső részein.  

A programot támogatja a helyi önkormányzat.  

 

 
 

 

A fejlesztés tervezett 

kezdése 

2014-ig 

Jövedelemtermelő 

funkció  

Kereskedelmi egységek bérleti díjából és fejlesztési területek 

értékesítéséből származó bevételek 

Külső gazdasági hatás Helyi kiskereskedelmi és szolgáltató hálózat fejlesztése  

Projekt előkészítettsége Műszaki tervek rendelkezésre állnak  
Térkép: Talentis 
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10.4.6.  

Projekt neve Talentis közlekedéshálózat fejlesztés  

Hely Herceghalom 

Várható projekt 

költségvetés 

Nem elérhető  

IVS tartalmazza Igen  

A projekt megfelel a 

ROP kritériumainak 

A projekt a Közép-magyarországi régióban található, nem a ROP 

által kiválasztott két régióban 

A projekt megfelel a 

JESSICA finanszírozási 

kritériumainak 

Elővárosi közlekedéshálózat fejlesztés kereskedelmi elemekkel, 

tartalmazza a helyi IVS  

 

 

Projekt leírás A magyar magánfejlesztő, a Talentis Csoport bevezetett egy 

tudásalapú regionális fejlesztési programot, amely tartalmazza az 

érintett települések közlekedéshálózatának fejlesztését. A tervek 

szerint három HÉV állomás (zöld ponttal jelölve a térképen) kerül 

kivitelezésre a kongresszusi központhoz, expo területéhez és 

oktatási központhoz kapcsolódóan. A vasútállomás lesznek 

kiskereskedelmi és szolgáltató létesítmények is.  

 

 
 

 

A fejlesztés tervezett 

kezdése 

Nem elérhető  

Jövedelemtermelő 

komponens  

Kereskedelmi egységek bérleti díjából és eseményekből származó 

bevételek 

Külső gazdasági hatás Eseményturizmus fejlesztése 

Projekt előkészítettsége Projekt ötlet, műszaki tervek elkészítése folyamatban 
Térkép: Talentis 
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A projektek általános értékelése  
 

A tanulmány ezen fejezete tartalmazza a vizsgált projektek értékelést, hogy milyen 

mértékben felelnek meg a ROP és KÖZOP követelményeinek és a JESSICA általános 

kritériumainak. Az alábbi első táblázat bemutatja az egyes projektekkel kapcsoltban 

felmerülő főbb tényezőket és lehetséges problémákat.  

 

Projektek jogosultsága 
 Projekt neve Város Projekt típusa Tartal-

mazza az 

IVS 

OP 

prioritásban 

szerepel 

Jövedelem-

termelő 

potenciál 

1. Millenáris 3. Budapest Város rehabilitáció 

kulturális és 

kereskedelmi 

funkciókkal 

Igen 

Közép 

Magyaror

szági OP 

Nincs 

információ 

2. Várbazár Budapest Város rehabilitáció 

kulturális és 

kereskedelmi 

funkciókkal 

Igen 

Közép 

Magyaror

szági OP 

Igen  

3. Puskás 

Ferenc 

Stadion 

Budapest Sportlétesítmény 

fejlesztés  Igen 

Közép 

Magyaror

szági OP 

Igen 

4. Multimodális 

Központ  

Debrecen Városfejlesztés, helyi 

közlekedésfejlesztés 

kereskedelmi 

funkciókkal  

Igen 
Közlekedési 

OP 
Igen 

5. Vásárcsarnok 

fejlesztés 

Nyír-

egyháza 

Városfejlesztés 

kereskedelmi 

funkciókkal 

Igen ROP Igen 

6. Egykori 

laktanya 

területek 

fejlesztése 

Nyír-

egyháza 

Barnamezős 

területfejlesztés 

kereskedelmi 

funkciókkal 

Igen ROP Igen 

7. Csatornaháló

zat fejlesztés 

Miskolc Városi 

infrastruktúrafejlesztés  
Igen Nem  Igen 

8. Belváros 

rehabilitáció  

Miskolc Városfejlesztés 

kereskedelmi 

funkciókkal 

Igen ROP Igen 

9. Vásárcsarnok 

fejlesztés 

Salgótarján Városfejlesztés 

kereskedelmi 

funkciókkal 

Igen ROP Igen 

10. Öblösüveggy

ár 

Salgótarján Barnamezős 

területfejlesztés  Igen ROP Igen 

11 Zöld Energia  Sajókaza Hulladéklerakó 

rehabilitációja  

 
Nem  

Nincs 

információ 
Igen 

12. Intermodális Kecskemét Városfejlesztés, helyi Igen Közlekedési Igen 
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 Projekt neve Város Projekt típusa Tartal-

mazza az 

IVS 

OP 

prioritásban 

szerepel 

Jövedelem-

termelő 

potenciál 

Központ  közlekedésfejlesztés 

kereskedelmi 

funkciókkal 

OP 

13. Intermodális 

Központ 

Miskolc Városfejlesztés, helyi 

közlekedésfejlesztés 

kereskedelmi 

funkciókkal 

Igen 
Közlekedési 

OP 
Igen 

14. Regionális 

Tömegközlek

edési 

Központ 

Székes-

fehérvár 

Városfejlesztés, helyi 

közlekedésfejlesztés 

kereskedelmi 

funkciókkal 

Igen 
Közlekedési 

OP 
Igen 

15. Intermodális 

Tömegközlek

edési 

Központ  

Pécs Városfejlesztés, helyi 

közlekedésfejlesztés 

kereskedelmi 

funkciókkal 

Igen 
Közlekedési 

OP 
Igen 

16. Intermodális 

Központ 

Eger Városfejlesztés, helyi 

közlekedésfejlesztés 

kereskedelmi 

funkciókkal 

Igen 
Közlekedési 

OP 
Igen 

17. Intermodális 

Központ 

Kaposvár Városfejlesztés, helyi 

közlekedésfejlesztés 

kereskedelmi 

funkciókkal 

Igen 
Közlekedési 

OP 
Igen 

18 Talentis mag 

program  

Herceg-

halom, 

Zsámbék 

Komplex elővárosi 

innovációs 

területfejlesztés 

Igen 

Közép 

Magyaror

szági OP 

Igen 

19 Talentis 

belváros 

rehabilitáció / 

fejlesztés  

Zsámbék Belváros rehabilitáció  

Igen 

Közép 

Magyaror

szági OP 

Igen 

20 Talentis 

közlekedéshá

lózat 

fejlesztés 

Herceg-

halom 

Elővárosi 

közlekedéshálózat 

fejlesztés  
Igen 

Közlekedési 

OP 
Igen 
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A második táblázat a projektek elkészültségét mutatja be, a szükséges dokumentációk 

meglétét (műszaki tervek, pénzügyi tervek, megvalósíthatósági tanulmány).  

 

Projektek megvalósíthatósági szintje 

 Projekt neve  Város  Műszaki 

dokumentáció  

Pénzügyi 

dokumentáció  

Megvalósít

hatósági 

tanulmány 

Beruházás 

lehetősége még 

ebben a 

programozási 

időszakban 

1. Millenáris 3. Budapest - 

 

- - Projekt ötlet, 

további fejlesztésre 

szorul  

2. Várbazár Budapest Nem elérhető  Nem elérhető Nem elérhető Projekt ötlet, 

további fejlesztésre 

szorul 

3. Puskás Ferenc 

Stadion  

Budapest Nem elérhető - - Projekt ötlet, 

további fejlesztésre 

szorul 

4. Multimodális 

Központ 

Debrecen Koncepció  Költségbecslés  Kidolgozás 

alatt 

Igen, további 

projektfejlesztéssel  

5. Vásárcsarnok 

fejlesztés 

Nyíregyháza Koncepció Költségbecslés - Igen, további 

projektfejlesztéssel 

6. Egykori 

laktanya 

területek 

fejlesztése 

Nyíregyháza Terület-

előkészítésre 

műszaki tervek 

Költségbecslés - Igen, további 

projektfejlesztéssel 

7. Csatornahálóza

t fejlesztés 

Miskolc Részletes 

műszaki tervek 

2012 második 

negyedévre 

Előzetes 

pénzügyi terv  

Előzetes 

megvalósítha

tósági 

tanulmány  

Igen, további 

projektmódosítássa

l  

8. Belváros 

rehabilitáció 

Miskolc Részletes 

műszaki tervek  

Pénzügyi terv  Van  Igen, további 

módosításokkal 

9. Vásárcsarnok 

fejlesztés 

Salgótarján Műszaki tervek 

módosítás alatt  

- - Igen, további 

projektfejlesztéssel 

10. Öblösüveggyár Salgótarján - - - Projekt ötlet, 

további fejlesztésre 

szorul 

11. Zöld Energia Sajókaza Műszaki tervek 

rendelkezésre 

állnak  

Pénzügyi tervek 

rendelkezésre 

állnak 

Van  Nem 

12. Intermodális 

Központ 

Kecskemét Koncepció Költségbecslés Kidolgozás 

alatt 

Igen, további 

projektfejlesztéssel 

13. Intermodális 

Központ 

Miskolc Koncepció Költségbecslés Kidolgozás 

alatt 

Igen, további 

projektfejlesztéssel 

14. Regionális 

Tömegközleke

dési Központ 

Székes-

fehérvár 

Koncepció Költségbecslés Kidolgozás 

alatt 

Igen, további 

projektfejlesztéssel 

15. Intermodális 

Tömegközleke

Pécs Koncepció Költségbecslés Kidolgozás 

alatt 

Igen, további 

projektfejlesztéssel 
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 Projekt neve  Város  Műszaki 

dokumentáció  

Pénzügyi 

dokumentáció  

Megvalósít

hatósági 

tanulmány 

Beruházás 

lehetősége még 

ebben a 

programozási 

időszakban 

dési Központ 

16. Intermodális 

Központ 

Eger Koncepció Költségbecslés Kidolgozás 

alatt 

Igen, további 

projektfejlesztéssel 

17. Intermodális 

Központ 

Kaposvár Koncepció Költségbecslés Kidolgozás 

alatt 

Igen, további 

projektfejlesztéssel 

18 Talentis mag 

program 

Herceg-

halom, 

Zsámbék 

Koncepció Pénzügyi tervek 

rendelkezésre 

állnak 

Van Igen, további 

projektfejlesztéssel 

19 Talentis 

belváros 

rehabilitáció / 

fejlesztés 

Zsámbék Részletes terv  Pénzügyi tervek 

rendelkezésre 

állnak  

Van  Igen, további 

módosításokkal 

20 Talentis 

közlekedésháló

zat fejlesztés 

Herceg-

halom 

Koncepció Költségbecslés - Igen, további 

módosításokkal  

 

Projektek előkészítettsége  
 

A vizsgált projektek jogosultsági és készültségi szintje alapján három különböző 

projektcsoportot határoztunk meg, hogy áttekinthető képet kaphassunk a JESSICA 

konstrukció keretében megvalósítható, lehetséges előkészített projektekről. A projekteket a 

következők szerint csoportosítottuk 

 

1) Az előkészített projektek, megfelelnek a ROP/TOP feltételrendszerének és a JESSICA 

által felállított kritériumoknak, rendelkeznek a szükséges műszaki és pénzügyi 

dokumentációkkal és megvalósíthatóak ebben a programozási időszakban,  

2) A tervezett projektek, megfelelnek a ROP/TOP feltételrendszerének és a JESSICA által 

felállított kritériumoknak, rendelkeznek a műszaki és pénzügyi dokumentációk egyes 

részeivel vagy jelenleg kivitelezés alatt állnak, módosításokkal és továbbfejlesztéssel  

megvalósíthatóak ebben a programozási időszakban,  

3) A Javasolt projektek a következő programozási időszak idejére rendelkezniük kell a 

szükséges dokumentációkkal, a ROP/TOP feltételrendszernek és a JESSICA által felállított 

kritériumoknak megfelelően. A jelen programozási időszakban történő megvalósításnak 

jelentős kockázatai vannak. 

 

Az előkészített projektek megvalósítása történhet meg először a JESSICA konstrukció 

bevezetését követően Magyarországon, míg a tervezett projektek további előkészületeket 

követően indulhatnak el a jelen programozási időszak alatt. A javasolt projektek 

megszerezhetik a szükséges műszaki és pénzügyi terveket 2013-ig, de valószínűsíthető, hogy 

az előkészítettségi szintjüket csak a következő programozási időszakra érik el.  
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Az értékelésünkben egy előkészített projektet azonosítunk, amely rendelkezik a szükséges 

műszaki és pénzügyi tervekkel, engedélyekkel és megfelel a ROP feltételrendszerének és a 

JESSICA által felállított kritériumoknak. A projekt összköltsége 5,5 milliárd Forint. A 

„tervezett projekt” kategória 12 projektet tartalmaz, amelyek rendelkeznek a szükséges 

dokumentációk egyes részeivel vagy jelenleg kidolgozás alatt állnak. Ebben a csoportban 

szereplő projektek összértéke körülbelül 37,5 milliárd Forint. A harmadik kategória alatt 

négy projekt szerepel, amelyek esetében nem állnak rendelkezésre a szükséges tervek vagy 

költségbecslések.  

 

A városfejlesztési projektek előkészítési folyamata konkrétan meghatározott, egymáshoz 

kapcsolódó lépések szerint folyik. A különböző előkészítési tevékenységek megbecsült ideje 

változó, és nagyban függ a projekt típusától és komplexitásától. Az alábbi táblázatban 

bemutatott időkeretek átlagos időtartalmak:  

 

Akció  Időkeret (hónap) 

koncepciókészítés (tartalmazza a koncepció tervet) 2-4 

helyi IVS és AT módosítása 1-3 

a település szabályozási tervének módosítása (Budapesten esetében 

– fővárosi és kerületi szinten)  
3-6 

részletes műszaki tervek elkészítése (beleértve a különleges 

engedélyeket) 
3-6 

pénzügyi tervek elkészítése  2-3 

építési engedély 2-4 

 

A teljes projekt előkészítési folyamat becsült átlagos időtartalma 9-17 hónap. Egyes 

tevékenységek egymással párhuzamosan is folyhatnak, de szeretnénk kihangsúlyozni, hogy 

az átlag időkeret az adott projekttől függ (típus, komplexitás, szabályozási környezet, 

projektgazda).  

 

Projektek előkészítettsége  
Projekt neve Projekt típus  Projekt érték (milliárd 

Forint) 

Előkészített projekt 

Belváros rehabilitáció, Miskolc  Városfejlesztés kereskedelmi 

funkciókkal  

5,5 

Az előkészített projektek összértéke 5,5 

Tervezett projektek  

Multimodális Központ, Debrecen Városfejlesztés, helyi 

közlekedésfejlesztés 

kereskedelmi funkciókkal 

20,0 

Intermodális Központ, Miskolc Városfejlesztés, helyi 

közlekedésfejlesztés 

kereskedelmi funkciókkal 

10,1 

Intermodális Központ, Kecskemét Városfejlesztés, helyi 

közlekedésfejlesztés 

kereskedelmi funkciókkal 

17,0 
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Intermodális Tömegközlekedési 

Központ, Pécs  

Városfejlesztés, helyi 

közlekedésfejlesztés 

kereskedelmi funkciókkal 

10,1 

Regionális Tömegközlekedési 

Központ, Székesfehérvár 

Városfejlesztés, helyi 

közlekedésfejlesztés 

kereskedelmi funkciókkal 

10,0 

Intermodális Központ, Kaposvár Városfejlesztés, helyi 

közlekedésfejlesztés 

kereskedelmi funkciókkal 

30,0 

Vásárcsarnok fejlesztés, 

Nyíregyháza 

Városfejlesztés kereskedelmi 

funkciókkal 
1,5 

Egykori laktanya területek 

fejlesztése, Nyíregyháza 

Barnamezős területfejlesztés 

kereskedelmi funkciókkal 
10,6 

Csatornahálózat fejlesztés, Miskolc Városi infrastruktúrafejlesztés 
3,9 

Vásárcsarnok fejlesztés, Salgótarján Városfejlesztés kereskedelmi 

funkciókkal 
1,5 

Öblösüveggyár, Salgótarján Barnamezős területfejlesztés  1,2 

A tervezett projektek összértéke ROP  
18,7 

A tervezett projektek összértéke TOP 
97,2 

Javasolt projektek  

Millenáris 3. Budapest Város rehabilitáció kulturális és 

kereskedelmi funkciókkal 

Nem elérhető  

Várbazár, Budapest Város rehabilitáció kulturális és 

kereskedelmi funkciókkal 

12 

Puskás Ferenc Stadion, Budapest Sportlétesítmény fejlesztés Nem elérhető  

A javasolt projektek összértéke 12 (+) 
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10.5. Melléklet: Az Európai Bizottság jogszabályai a JESSICA 
konstrukcióra vonatkozóan  

Jogszabályi rendelkezések  

A Strukturális Alapok szabályozásánál a városfejlesztés pénzügyi tervezési eszközök közé 

első sorban az alábbiak tartoznak:  

 1083/2006 / 2006. július 11. Bizottsági Rendelet - (EB) – lefekteti az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap általános 

rendelkezéseit, az EB által kiegészítve: (EB) 284/2009 / 2009. április 07. és 539/2010 / 

2010. június 16. Bizottsági Rendelet (EB) 

 1080/2006 / 2006. július 05. – Európai Parlament és a Bizottság, Rendelet - (EB) az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozóan, Európai Parlament és Bizottság 

által kiegészítve: 397/2009 /2009. május 06. Rendelet (EB) és 437/2010 / 2010. május 19. 

Rendelet (EB) 

 1828/2006 / 2006. december 08. Bizottsági Rendelet (EB) - meghatározza a végrehajtás 

szabályait: 1083/2006 Bizottsági Rendelet (EB), kiegészítve: 846/2009 / 2009. 

szeptember 01. Bizottsági Rendelet (EB). 

Az 1083/2006 / 2006. július 11. Bizottsági Rendelet (EB) 44. cikke alapján a Városfejlesztési 

Alapok: „a köz- és magánszféra partnerségekbe és egyéb, a fenntartható városfejlesztésre 

vonatkozó integrált tervben foglalt projektekbe befektető alapok”. A keretszabályozás 

továbbá előírja, hogy „a városfejlesztési alapok befektetései saját tőkéből, hitelekből és 

garanciákból kell történjen.” 

A fenti rendelkezések mellet, a JESSICA tevékenységeknek más Európai Uniós ás nemzeti 

szabályoknak, mint például a közbeszerzési jogszabályoknak, állami támogatás 

szabályainak, környezetvédelmi jogszabályoknak, stb. is meg kell felelnie. 

Útmutatók  
Az EB is készített néhány útmutatót, amelyeket eljuttatott az Alapok7 Koordinációs 

Bizottsága felé, értelmezéseket és ajánlásokat megfogalmazva a JESSICA sikeres 

végrehajtásához:  

 Útmutató 1 sz. Pénzügyi Tervezésre vonatkozóan a 2007-2013 programozási 

időszakra (16/07/2008);  

 Útmutató 2 sz. Pénzügyi Tervezésre vonatkozóan (22/12/2008) beleértve az EB által 

szolgáltatott válaszokat a Tagállamok JESSICA Szakértői Munkacsoportja által feltett 

kérdésekre;  

 Európai Városfejlesztési Alap és Kohéziós Alap (2007-2013) útmutatója az 

energiahatékonysággal kapcsolatos megfelelésekre és újrahasznosítható energiák 

beavatkozásaira vonatkozóan, beleértve az építőipar lakásépítéseit (COCOF 

08/0034/02/EN - 29/10/2008);  

 Útmutató a Pénzügyi Tervezési Eszközökre a 44. Bizottsági Rendelet (EB) alapján 

1083/2006. szám. COCOF_10-0014-04-EN - 21/02/2011.  

https://llged.lux.eib.org/livelink/llview/Final%20ToRs_Housing_20%20May%202011.doc.html?func=doc.View&nodeId=41246177&docTitle=Final%20ToRs_Housing_20%20May%202011%2Edoc#footnote7

