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ELŐSZÓ

Ma már a vállalkozások, munkavállalók és a családok többsége számára is közvetlenül 
érezhető a hazánkba begyűrűző pénzügyi, gazdasági válság hatása.

A GDP visszaesését a Kormány prognózisa 2009-re 6,7%-ra teszi, és a mértéktartó becslések 
szerint is legalább 140.000 ember vesztette már el az állását a válság miatt. A másik oldalról 
viszont 2007-2013 között az Európai Unió által biztosított forrásokból több mint 22,4 milliárd 
euró áll az ország rendelkezésére a hosszú és középtávú fejlesztési célok megvalósítására.

Ma már a közgazdász szakma nagy része, a Kormány és a parlamenti pártok is egyetértenek 
abban, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásait a válságkezelés eszközévé kell 
tenni. Mára a legnagyobb kérdéssé a hogyan és mikor vált, hiszen a különböző szektoroknak 
jutó források hatása eltérő, és a fejlesztéspolitikában is igaz, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad.

Az AAM Tanácsadó Zrt. egyedülálló a magyar piacon tevékenykedő nagy tanácsadó cégek 
között abban, hogy magyar magánszemélyek száz százalékos tulajdonában van. Kizárólag 
saját forrásainkból megvalósított régiós terjeszkedésünk ellenére természetesen a magyar 
gazdasághoz kötődünk leginkább. Húsz legnagyobb vállalati ügyfelünk önmagában lefedi egyes 
gazdasági szektorok (energetika, távközlés, bankszektor) kibocsátásának nagyobb részét.
Úgy gondoljuk, hogy a menedzsment és informatikai tanácsadói piacon betöltött meghatározó 
szerepünk felelősséggel is együtt jár.

Mint korábban, az első Gyorsítósávban is jeleztük, ebben a helyzetben a legnagyobb 
társadalmi hatása az Európai Uniós forrásokhoz kapcsolódó fejlesztéspolitikai szakértelmünk 
mozgósításának lehet. Ezért a decemberben megjelentetett első tanulmányt azonos témában 
folytatjuk most, kapcsolódva a korábban lefektetett alapelvekhez. Akkor is úgy fogalmaztunk, 
hogy a válság miatt prioritást kell adni a gazdaságélénkítési hatásnak, ami ma még inkább 
indokolttá vált.

Továbbra is hiszünk abban, hogy az ÚMFT rögzített céljainak megsértése nélkül lehet a projektek, 
beruházások felgyorsításával, a másodlagos költések piackonform irányításával gerjeszteni a 
gazdasági növekedést, miközben elemi nemzetgazdasági céljaink is megvalósulhatnak.

Ebben a tanulmányban a korábban felvetett alapelveknek megfelelő, egyben konkrét és 
gyorsan megvalósítható javaslatokat fogalmazunk meg. Reméljük, hogy kezdeményezésünk 
megtalálja az utat a szakma és a döntéshozók asztalára, és hozzásegíti a magyar gazdaságot 
a válságból történő kilábaláshoz.

Budapest, 2009. május 28.

Szűcs Zoltán
partner, vezérigazgató,

bejegyzett tanácsadó (CMC)
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1 A KSH 2009 márciusi gyorstájékoztatójából ismerhető 2008-as GDP értékkel számolva
2 az első Gyorsítósáv tanulmány elérhető honlapunkon (www.aam.hu)

MIT JAVASLUNK?

Javaslataink alapját jelentő hipotézisünk lényege nem változott az első Gyorsítósáv tanulmány óta:

Úgy gondoljuk, hogy ha az időarányosan a 2009-es évre jutó 1000 milliárd forintnyi ÚMFT 
forrást ebben az évben sikerülne a megfelelő szektorokat megcélozva kihelyezni, akkor ez a 
gazdaság teljesítményében a GDP legalább 3-3,7%-át1 kitevő bővülést eredményezne.

A jelen helyzetben ez azt jelentené, hogy 2009-ben a gazdaság teljesítményét mérő bruttó 
hozzáadott érték (GDP) visszaesése „csak” 2-3,7%-ot érne el. Ez gyakorlatilag szükségte-
lenné tenné a megszorító intézkedések jelentős részét, és fordíthatna a romló foglalkoztatási 
tendenciákon is. 

Az ÚMFT-s források kiemelt szerepe tehát egyértelmű a gazdaság visszaesésének megállítá-
sában. Különösen igaz ez annak fényében, hogy a kormányzatnak gyakorlatilag nem maradt 
más mozgástere a gazdaság élénkítésére.

Miért nem érzékeljük az EU-s pénzek hatását máris a gazdaságban? Hogyan lehet ek-

kora visszaesés, ha 1000 milliárd forintot is felhasználhat az ország évente?

A válasz véleményünk szerint két részre bontható,
1. a felfutó kifi zetések ellenére sem került ki eddig elég forrás az érzékelhető gazdasági 
hatás kiváltásához, és…
2. …a megvalósított beruházásokból kifi zetett pénzek megoszlása a nemzetgazdaság 
szektorai között nem megfelelő.

Javaslataink szintén két fő csoportba sorolhatóak:
1. a pályázati kiírások előkészítési időtartamának rövidítésével, az önkormányzati beru-
házások felgyorsításával és a kifi zetési módszerek megváltoztatásával el kell érni, hogy 
a források kiáramlása 2009-ben elérje az 1000 millárd forint értéket;
2. az ÚMFT céljainak megsértése nélkül az egyes pályázati konstrukciók gazdasági ha-
tását fokozni kell a kiáramló pénzek preferált szektorokhoz „térítésével”, a beruházások 
jellegének megválasztásával.

Ajánlásunk alátámasztására kidolgoztunk egy olyan, a lakóépületek fűtési energiata-

karékosságát javító pályázati konstrukciót, amely segítségével 190 milliárd forint he-

lyezhető ki 9 hónapon belül, elsősorban az építőipari KKV-k megrendeléseit bővítve. Ez 
a program a Panel Programmal ellentétben a nem iparosított technológiával épített családi 
házak, társas házak korszerűsítésére koncentrálna, mert elemzésünk szerint ezeknél érhető el 
a legnagyobb energiamegtakarítás. A gyors forráslehívás biztosítása érdekében a konstrukció 
lebonyolításába javasoljuk bevonni a pénzintézeteket új kifi zetési módszerek bevezetésével. 

Emelett további javaslatokat fogalmazunk meg, amelyek más pályázati konstrukciókban a 
forráslehívás radikális felgyorsítását szolgálják.

Javaslatunk hátterének megvilágítása érdekében a tanulmány első részében a jelenlegi hely-
zetet elemezzük az ÚMFT forrásai és a hazai energiagazdaság tekintetében. Részletes javas-
lataink a tanulmány második részében szerepelnek. Jelenlegi ajánlásunkat megalapozó alap-
vetéseket 2008 decemberében kiadott első tanulmányunk tartalmazza2, további kiegészítő 
elemzések pedig a honlapunkon olvashatóak.

az EU források ki-
használásával a GDP 
visszaesése akár 3%-
kal csökkenthető
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3 A lekötések terv-tény összehasonlítása a www.aam.hu honlapon elérhető háttérelemzésben található.
4 Az Operatív Programok hivatalos megnevezése és ismertetése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megtalálható
5 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján talált május 19-én található adatok alapján 260 Ft/EUR-os árfolyammal számolva.
6 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján május 7-én található adatok alapján (246 956 486 031 Ft).

AZ ÚMFT HELYZETE JELENLEG

HOGYAN ÁLLNAK A PÁLYÁZATI KERETEK?

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv elérhető statisztikáit megvizsgálva pozítiv megállapítá-
sokat is tehetünk:

Mint az alábbi diagram is mutatja, a fejlesztési források lekötöttsége időarányosnak tekint-
hető. Az egyes Operatív Programok helyzete eltérő, de a teljes ÚMFT-re számított 31,4%-os 
lekötöttség alapvetően nem rossz érték, még ha az eredeti tervektől el is marad.3

 

1. ábra: az ÚMFT operatív programjaiban4 a megítélt támogatás és a hét éves keretek aránya5

 
Ezek a lekötést jellemző számok nemzetközi összehasonlításban is megállják a helyüket. De 
miért nem érzékeljük a jó számok kedvező hatását? Elsősorban azért, mert a kifi zetések csak a 
már megítélt támogatás 10,32%-át érik el6, ami a teljes hétéves keretnek mindössze 3,24%-a. 

Ugyan a Magyarországgal együtt csatlakozott új tagállamok sem tudnak jobb értékekről szá-
mot adni, mégis van egy jelentős különbség. A régió más országaival ellentétben hazánkat 
stagnáló gazdaság, és egy tovább nem fi nanszírozható államháztartási hiány mellett érte a 
válság. Vagyis, míg más országokban tágabb a kormányzat mozgástere a gazdaságélénkítés-
re, addig itthon erre csak az EU-s források állnak rendelkezésre.

Ennek fényében az látszik, hogy az anticiklikus gazdaságpolitika elvét követve most a kifi zeté-
sek drasztikus növelése szükséges, még a válság előtt kialakított startégia tervekben szereplő 
ütemezéséhez képest is.

a kifi zetések értéke 
csak a keret 3,2%-át 
éri el
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7 Jogszabályi határidők és 2007-től 2009.I. n.év időszakban tapasztalat átfutási idők alapján, egyfordulós nem automatikus elbírálású konstrukciókban. 
További, az átfutási időket jellemző adatok találhatóak a www.aam.hu honlapon elérhető háttérelemzésben.

a pályázatok előkészí-
tését kell felgyorsítani

Hogy a gyorsítás lehetőségeiről képet kapjunk, érdemes megnézni, hogy milyen átfutási idők 
jellemzik a pályázatokat.

 
2. ábra: a pályázati konstrukciók kezelését jellemző átfutási idők hetekben7

 
Az ÚMFT forrásainak többségét felemésztő kiemelt projekteknél még rosszabb a helyzet. Itt nem 
ritkán jellemző, hogy a projektötlet benyújtásától számított két év múlva kerül csak sor szerződés-
kötésre! Másik oldalról az a tapasztalat, hogy amennyiben a már nyertes pályázó az úgyneve-
zett kifi zetésigénylését megfelelően adta le, akkor az állam általában határidőre fi zet. Ennek 
garanciája 2009 áprilisa óta, hogy az EU-s intézményrendszer a késedelmi kamat megfi zeté-
sét is felvállalta. Ez alapján, és az ábrán is látható arányokat fi gyelembe véve úgy látjuk, hogy 
elsősorban a pályázati kiírások előkészítésének időszakában vannak a leginkább lefaragható 
tartalékok, vagyis elsősorban az Irányító Hatóságok szűk keresztmetszeteit kell felolda-

ni, és a közigazgatáson belüli egyeztetési folyamatot kell felgyorsítani.

A gazdasági hatást az időtényező mellett az is nagy mértékben befolyásolja, hogy a fi zetési 
láncolat végén hová kerülnek a fejlesztési források. Ez azért érdekes kérdés, mert a különböző 
gazdasági iparágak, szektorok más arányok mentén fi zetik azt tovább például bérre, import 
termékekre, hazai termékekre. Leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy minél kisebb egy 
szektor nettó importigénye, minél magasabb az élőmunka aránya, annál nagyobb a bruttó 
hozzáadott termék (GDP) érték növekedéséhez való hozzájárulása.

Az eddig leszerződőtt pályázatok nagyobb részét (értékben) állami szervezetek, vagy önkor-
mányzatok kapták, méghozzá jellemzően olyan jellegű és mértékű beruházásokra, amelyek 
megvalósítása tőkeintenzív (eszközigényes), az élőmunkára pedig kevésbé alapoznak (ilyen 
beruházások jellemzőek a KÖZOP, KEOP, TIOP programokban). Sok a mélyépítési, illetve 
nagyvolumenű magasépítési beruházás, amelyek kétségkívül fejlesztik az infrastruktúrát, de 
a közvetlen gazdaságélénkítő hatásuk kisebb. A gazdaságélénkítés szempontjából kedvező 
hatású programok jellemzik a Regionális Operatív Programokat és a TÁMOP-ot, ezért vélemé-
nyünk szerint ezen programok kifi zetéseinek felgyorsítása kell, hogy prioritást élvezzen. 

A már kedvező hatású - elsősorban kisebb volumenű önkormányzati beruházások, nagyobb 
bérkifi zetést jelentő - projektek gyorsítása mellett elsősorban KEOP-ban látunk lehetőséget 
olyan módosításokra, amellyel a KKV szektor megrendelés-állománya és ezen keresztül a 
foglalkoztatottság növelhető. 

A GOP kínálta lehetőségeket – bővülő külpiaci kereslet időszakában – a kapacitások bővítésére, 
illetve a bővülésre történő felkészülésre látjuk alkalmasnak. A mostani gazdasági környezetben 
a vállalkozások gondjainak enyhítésére ezek a pályázatok csak korlátozottan használhatóak.
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MI VALÓSULT MEG KORÁBBI JAVASLATAINKBÓL?

Az előző fejezetben bemutatott helyzetelemzés alapján látható, hogy az ÚMFT programjainak 
gazdaságélénkítési célú átdolgozása és a forráslehívás gyorsítása továbbra is indokolt. Ennek 
fényében fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy a 2008. decemberi első tanulmányunk óta 
érvényesültek-e korábbi ajánlásaink.

1. A 2009-2010-ben kiírásra tervezett pályázati konstrukciók felülvizsgálata és át-

alakítása a gazdasági hatásuk fokozása érdekében: a gazdaságélénkítés szempont-
jából eleve korlátozott hatásmechanizmusú GOP-ban több pályázatnál bevezették az 
ún. automatikus (normatív) elbírálási rendszert, ami az elbírálás-szerződéskötés jelentős 
gyorsulásával járt. Továbbá a projektek többsége lehetőséget kapott előlegfelvételre, 
ami a lekötött források egy részének néhány hónapos előrehozását eredményezte. Ko-
molyabb átvizsgálásra, átstruktúrálásra azonban nem került sor.

Azt javasoljuk, hogy összesen legalább 400 milliárd forint értékben hirdessen meg a 
kormányzat a III. negyedév végéig a gazdaságélénkítésre optimalizált, fél éven belül 
kifi zethető konstrukciókat, mint amilyenre tanulmányunk második részében magunk is 
bemutatunk egy példát.

2. Pénzintézetek bevonása az EU-s forrásokat kezelő államigazgatási szerveze-

tek kapacitáskorlátainak kezelésére: érzékelhető változás nem történt.

A nagy számú pályázat kezelését igénylő támogatási konstrukciók kezelésébe javasol-
juk továbbra is a pénzintézetek bevonását, a tanulmányunk második felében bemuta-
tott konstrukció segítségével.

3. A kedvezményezettek (elsősorban önkormányzatok) projekt-előkészítési tevé-

kenységének megtámogatása az Irányító Hatóságok által leszerződtetett (vagy 

akkreditált) szakértői kapacitás biztosítása révén: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
ROP Irányító Hatósága megjelentetett két szolgáltatási tendert, amelyekkel a ROP pá-
lyázatok előkészítéséhez, megvalósításához szükséges szakértői kapacitásokat kívánja 
megerősíteni. Ezek az erőforrások részben a kiemelt projektek fejlesztését és megvaló-
sítását is felgyorsíthatják.

Javasoljuk más Operatív Programokban is – az államigazgatási szűk keresztmetszet 
feloldása érdekében – hasonló módon további szakértői kapacitások bevonását.

Alternatív megoldás lehet, ha az állam egyes szakterületeken a könyvvizsgálókéhoz 
hasonló akkreditációt vezet be, és az akkreditált szakértők által készített projektjavasla-
tokat, pályázatokat, kiemelt projekteket egyszerűsített átvizsgálás mellett, gyorsított el-
járás mentén kezeli. Az akkreditált szakértők felelőssége megteremthető, ha a díjazásuk 
részben a projekt elszámolásával arányosan a megvalósítás alatt kerül kifi zetésre.
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4. A 15 közreműködő szervezet összevonása 3-4 jól menedzselhető, korszerűen 

szervezett intézménybe: ismereteink szerint az egyik Regionális Fejlesztési Ügynök-
ségnél a közeljövőben sor kerül a feladatkör átvizsgálására és átalakítására a hatékony-
ság javítása érdekében. Bár áttörésként nem értékelhető, véleményünk szerint ez példa-
értékű kísérlet lehet.

Ezt a folyamatot fel kell gyorsítani. Elsősorban a Regionális Fejlesztési Ügynökségek 
szerepét kell átgondolni. Ezek a szervezetek relatív kis létszámmal, egymástól függet-
len jogi személyként kell, hogy megfeleljenek az EU-s pénzek kezeléséből adódó kihí-
vásoknak. Ilyen szervezeti méreteknél gyakorlatilag nincs esély alkalmazni a korszerű 
szervezési, informatikai megoldásokat, és a kapacitásgazdálkodás is nehézkes. Azt 
gondoljuk, hogy a regionalizáció elvének jobban megfelelne, ha az RFÜ-k a projektge-
nerálásban, a helyi együttműködések (pl.: klaszterek) szervezésében töltenének be ak-
tívabb szerepet, és a befolyást nem jelentő adminisztratív munkát országos hálózattal 
rendelkező, professzionálisabban működtethető szervezeteknek adnák át.

5. Központosított közbeszerzések, vagy minta közbeszerzési dokumentációk biz-

tosítása a kedvezményezettek számára: érzékelhető változás nem történt.

A pályázati kiírások előkészítése után a pályázat-projekt megvalósításának időskáláján 
a második leghosszabb időt a közbeszerzések lebonyolítása, és elő-, ill. utóellenőrzése 
igényli.

Ennek csökkentésére az egyik lehetőség az lenne, ha az Irányító Hatóságok a jelentős 
számban önkormányzati beruházásokat támogató pályázati konstrukciókhoz feltölthető 
minta közbeszerzési dokumentációkat adnának. Így az ezt használó kedvezményezet-
tek ellenőrzése, a közbeszerzésük előzetes engedélyezése akár 50%-kal (1-2 hónap-
pal) gyorsabb lehetne.

A másik lehetőséget a központosított közbeszerzés lehetőségének kihasználása je-
lentheti. A két javasolt megoldás egyike sem igényel jogszabályi változást.

6. A Támogatási Szerződéskötés procedúrájának rövidítése a támogatói okirat 

használatának elterjesztésével: a támogatói okirat megjelent a legtöbb Operatív 
Programban, de még nem vált általánossá és továbbra is vannak olyan konstrukciók, 
ahol hetekig tart a szerződéskötés.

Az esetek többségében felesleges a Támogatási Szerződések többhetes egyeztetése, 
hiszen annak tartalma kötött, a kedvezményezett nem módosíthatja. Elegendő a támoga-
tás tényét okiratban rögzíteni. Az akár egy hónappal rövidebb eljárást az eddigiek mellett 
a többi konstrukcióban (beleértve a 2008-ban indítottakat is) általánossá kellene tenni.

7. A kiemelt projekteket kezelő állami kapacitások növelése, projektszerűség 

fokozása: a ROP Irányító Hatóság kezdeményezésén túl más fejlesztést a tanulmány 
szerzői nem érzékeltek, ugyanakkor a kiemelt projektek többsége más Operatív Progra-
mokban található.

Lásd a 3. számú javaslatnál kifejtett érvelést!

Nem történt változás

Részleges, de nem kielégítő változás
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a lakóépületek 
fűtése a teljes végső 
energiafelhasználás 
45%-át is kiteszi

ENERGETIKAI HELYZETELEMZÉS

Mi a kapcsolat az energetika és az ÚMFT forrásai között? Miért az energetika területét érintő 
javaslatot fogalmazunk meg az ÚMFT hatékonyását javítani célzó tanulmányban?
A választ egyfelől az ország energiamérlegét jellemző számsorokban kell keresni. Mint az 
alábbi ábra mutatja hazánkban az energiatermelés 1990 óta csökken, az importigény – ezen 
belül főként a gázbehozatal – növekszik, miközben a teljes energiaigény nagyságrendileg az 
1200-1300 PetaJoule körüli szinten marad.

3. ábra: az ország energiamérlegét jellemző fontosabb trendek (PJ)

Az energiahordozók iránti kereslet megoszlásának vizsgálata (1990-2007 között) ugyaneze-
ket a tendenciákat a szilárd tüzelőanyagok (szén, fa, egyéb) iránti igény erős csökkenésével 
(-100,99 PJ), nagyobb részt a gáz (+81,86 PJ) kisebb részben a megújuló energiák (+12,8 PJ)
iránti igény emelkedésével, és a többi energiahordozó szinten maradásával írja le. Vagyis az 
elmúlt két évtizedben a hazai termelésű szén helyett az importált gáz került előterébe az ener-
giafelhasználás jellegének átalakulása miatt. Ez a trend jelentős részben az egyedi fa- és szén-
fűtések gázra történő átállításának az eredménye. 

Az EU-15-ben és Magyarországon is a végső energiafelhasználásnak kb. 40-45%-át teszi ki 
a helyiségfűtés. A magyar helyiségfűtés átlagos fogyasztása 0,90 GJ/m2/év, az EU-15-ben 
ugyanez 0,53 GJ/m2/év, egy korszerű szabványoknak megfelelő épületben: 0,24 GJ/m2/év. 
Vagyis a hazai fajlagos fűtési energiafelhasználás 70%-kal magasabb az EU-15-énél. Egy 
átlagos családi háznál a fűtési energia 60%-a a falfelületeken és a nyílászárókon keresztül 
távozik és vész kárba.

Szakértői vélemények szerint azonos fi nanszírozás mellett kétszer akkora megtakarítást lehet 
elérni az épületek felújításával, mint egyéb, azonos méretű (pl.: távhő, szállítási) projektekkel.

Ezek az adatok igazolják, hogy a lakáscélú épületek energiamegtartó képességének 

növelése olyan nemzeti érdek, amely érdemes az állam kiemelt fi gyelmére és pénzügyi 

támogatására.

A továbbiakban bemutatjuk, hogy miért alkalmas egy ilyen program a gazdaság élénkítésére.
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8 Az alábbi állításokhoz az adatokat a KSH Létszám és kereset a nemzetgazdaságban 2009. január–március című kiadványából használtuk fel

JAVASLATUNK TOVÁBBI INDOKAI

A gazdaságélénkítési hatás maximalizálása érdekében a javasolt energiamegtakarítási prog-
ramot erre a szempontra fókuszálva kell kialakítani. Meglátásunk szerint ez úgy valósulhat 
meg, ha a beruházások által generált megrendelésekből az építőipari KKV-k részesednek a 
legnagyobb mértékben.

Ezt akkor lehet elérni, ha az energiamegtakarítási program haszonélvezői a kisebb családi és 
társasházak tulajdonosai, bérlői lesznek, mert a kisebb projektméretek a KKV-k számára köz-
vetlenül is elérhető megrendeléseket jelentenek. A nagyobb volumenű projektekben a KKV-k 
és az élőmunka szerepe kisebb.

Miért érdemes úgy megalkotni egy támogatási programot, hogy a kifi zetések elsősorban az 
építőipari KKV szektort élénkítsék? Erre több okot is fel lehet sorolni7: 

Az építőipar a nem állami dominanciájú szektorok közül a harmadik legnagyobb 

foglalkoztató, a teljes alkalmazotti létszám 4,4%-át foglalkoztatja. A foglalkoztatot-
tak túlnyomó többsége ebben az iparágban a KKV besorolású cégeknél dolgozik.

A kedvezőtlen gazdasági környezet miatt a foglalkoztatottak száma az építőipar-

ban egy év alatt legalább 10%-kal esett. A visszaesés már 2007-ben megindult, így 

a mozgosítható munkaerő még ennél is nagyobb mértékű. Ez alapján kijelenthető, 

hogy jelentős foglalkozatási potenciál van az ágazatban. Mivel feltételezhető, hogy 
az elbocsátott építőipari dolgozók közül csak kevesen tudtak más szektorban munkát 
találni, ezért ez a réteg egy elsősorban az építőipart fellendítő konstrukcióval tud vissza-
térni a munkába.

Fajlagosan ebben a szegmensben érhető el a legnagyobb foglalkoztatottság bővü-

lés az élénkítés hatására. Más szektorokkal összehasonlítva magas a fi zikai mun-

kaerő aránya (71,9%). Ez esélyt jelent azon alacsony képzettségű munkakeresők 

munkába állítására is, akik más szektorok fejlődése esetén sem kapnak lehetősé-

get. A tapasztalatok alapján az alacsony képzettségűek átképzése ritkán vezet sikerre. 
Ugyanakkor az építőipari beruházásokban jellemző az előképzettség nélküli felvétel, te-
hát gyakorlatilag mindenki számára elérhetővé válnak az új munkalehetőségek.

Az egy ledolgozott munkaórára jutó munkaerőköltség a mezőgazdaság után itt a 

legalacsonyabb, valamint az egy foglalkoztatottra jutó beruházás mértéke a har-

madik legalacsonyabb, ami szintén azt támasztja alá, hogy az építőipar nem tőke-, 

hanem élőmunkaintenzív ágazat. Ráadásul a javasolt konstrukció magasépítési tevé-
kenységet igényel, ami a teljes építőipari (mélyépítéssel együtt képzett) átlagnál még 
kedvezőbb ebben a tekintetben. Ez azt jelenti, hogy fajlagosan az építőipari KKV-knál 
felhasznált forrás a leghatékonyabb a létrejövő állások számát tekintve.
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9 Krausz Zoltán - Saád Tamás - Schréder Mihály: Az építőipari szakmunkaerő igényének, valamint szakmák szerinti összetételének előrejelzése. Budapest, 
2005, ÉTK - Építőipari Tájékoztatási Központ, p. 33. tanulmányban bemutatott módszertan alapján.

A magas bérhányad és a relatív alacsony importigény miatt az építőiparba, külö-

nösen a magasépítést végző KKV-khoz áramló megrendeléseknek fajlagosan igen 

magas a gazdaságélénkítő hatása más szektorokkal szemben.

Amennyiben 40%-os élőmunka költségaránnyal számolunk a teljes teljesítményben, és 
az építőipari KKV-k munkavállalóinak fogyasztásában 50%-os importhányadot feltéte-
lezünk, akkor is 2,5-es multiplikációs hányadost kapunk. Ez arra utal, hogy az építőipari 
KKV-k élőmunkaintenzív teljesítményének élénkítése az egyik legjobban megtérülő nem-
zetgazdasági beruházás.

A javasolt intézkedés hatására a költségvetés adóbevételeinek számottevő növe-

kedése várható.

A magas bérköltség arány személyi jövedelemadó- és járulék vonzatán, valamint az ÁFA-n 
keresztül a kifi zetett támogatás legalább 60%-a megjelenik az államháztatás bevételi 
oldalán is. (A javasolt 50%-os támogatási arány azt jelenti, hogy 100 forint támogatás 
még 100 forint magánberuházást generál.) Mivel az EU-s fi nanszírozású programokban 
a magyar költségvetés jellemzően 15%-os önrészt vállal, ezért a támogatási konstrukció 
egyenlege erősen pozítv lenne a magyar államháztartás szempontjából is. Ha sikerül a 
támogatás nagyobb részét fél éves időtartam alatt kifi zetni, akkor már a költségvetési 
éven belül is pozitív lehet az egyenleg.

A támogatási konstrukciók hozzájárulhatnak az építőiparra jellemző feketegazda-

ság kifehérítéséhez, így a költségvetési bevételek növeléséhez.

Az építőiparban, különösen a KKV-k között jellemző a fekete foglalkoztatás. A támo-
gatási konstrukciók sajátja a számlabemutatási kötelezettség és a szigorú ellenőrzés. 
Megfelelő szabályrendszer mellett elérhető, hogy a támogatásból megvalósított beruhá-
zásoknál ne érje meg illegálisan foglalkoztatni a munkaerőt. 

A fekete- és szürkegazdaság kiterjedtsége mellett csak akkor lesz működőképes a támo-
gatási konstrukció, ha az igénybevevők számára jobb pénzügyi kondíciókat kínál majd, 
mint a számla nélküli megoldás. Ezért a támogatási arányt legalább 50%-ban kell meg-
határozni. Ez alatt az illegális és a legális megoldás pénzügyi hasznai nem válnak el mar-
kánsan egymástól.

A magas élőmunka arány, az alacsony beruházási igény és bérszínvonal együttes 

hatása miatt az építőipari KKV szegmens tudja leginkább foglalkoztatássá és gaz-

dasági növekedéssé alakítani az élénkítésre fordított forrásokat.

A számítások szerint egy milliárd forint beruházás 147 főnek9 teremt munkalehetőséget 
egy évre. A lakásfelújítási munkák – azok általános műszaki tartalma, illetve az építőipa-
ri műszaki iránynormák rendszere alapján meghatározott – munkaerő-igény struktúráját 
fi gyelembe véve, ennek a létszámnak a 46%-a betanított és segédmunkás, a többi szak-
munkás. Ez azt jelenti, hogy az építőipar magasépítési alágazatában 2009-re prognosztizált 
40%-os visszaesés miatt munkáját vesztő kb. 27.000 fő munkához jutattása 190 milliárd 
forint beruházással (50%-os önrész esetén 95 milliárd forint támogatással) megoldható.
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RÉSZLETES JAVASLATUNK

Lévén az energiafüggősség csökkentése az ország biztonságpolitikájának meghatározó ele-
me, továbbá az energiaimport jelentősen megterheli a külkereskedelmi mérleg kiadási oldalát, 
illetve nemzetközi szerződésekben tettünk vállalásokat a CO2 szint csökkentésére, több kor-
mányzat is indított már lakossági épület-energiatakarékossági programokat.

Ilyen például a 2001-ben indult Panel Program, amely 35 milliárd forint állami támogatással 
kb. 190.000 lakás felújítását támogatta már, vagy a Nemzeti Energiatakarékossági Program 
pályázatai (2008-ban 2,6 milliárd forint), illetve hitelkonstrukciója. Ezek és a további progra-
mok jellemzően 2013-ig vagy 2020-ig teljesítendő célokat tűztek ki.

Az eddigi, a lakosságot célzó programok mind népszerűek és sikeresek voltak. A tapasztala-
tok alapján elmondható, hogy a falak szigetelésével 15-20%, a nyílászárók cseréjével további 
15-20% energia spórolható meg.

A tanulmányunkban ismertetett trendek a Környezet és Energia Operatív Program tervezése-
kor is fennálltak, amit a programozási dokumentum is visszaigazol, amikor megállapítja, hogy 
„Az ország végső energiafelhasználásában rejlő energiahatékonysági tartalék domináns része 
a lakossági fogyasztásban érhető el.” Mégis csak a teljes KEOP keret 3,4%-a (154,37 m euró) 
került a „Hatékonyabb energiafelhasználás” prioritásra.

A tanulmányunkban korábban bemutatott érvelésre alapozva azt javasoljuk, hogy a nemzeti 
energiamegtakarítási célok elérését gyorsítsa fel a kormányzat, mert ezzel a gazdaság élénkíté-
se is lehetővé válik. Ezt a KEOP forrásait felhasználó, a korábbi lakossági energiamegtakarítási 
programoknál nagyobb kerettel gazdálkodó, és gyorsabb kifi zetést biztosító támogatási 
konstrukcióval lehet megvalósítani.

A program előkészítését és megvalósítását a következő főbb elemek mentén javasoljuk:

A pályázati konstrukció előkészítésével párhuzamosan kerüljön sor a KEOP 2009-

2010-es akciótervének felülvizsgálatára, és a még rendelkezésre álló keretek át-

csoportosítására a KEOP 5. Hatékony energiafelhasználás prioritásra. Összesen 

95 milliárd forint forrás biztosítása szükséges.

• Kb. 25 milliárd forint pluszforrás a KEOP 5. prioritásán belül is előrehozható, hiszen a le-
kötöttség ebben a prioritásban egyelőre a már beadott összes pályázat megítélése esetén 
is csak kb. 15% (kb. 6 milliárd forint).

• A maradék 65 milliárd forint ugyan csak az Európai Bizottság engedélyével csoportosítha-
tó át - és ez időigényes folyamat (kb. 3-6 hónap) -, de ennek a forrásnak a megteremtésére 
csak az átcsoportosított 25 milliárd forint felhasználása után van szükség.

• Az átcsoportosítás a KEOP 1. és 2. prioritásaiból történhet, ahol a teljes kereteket csak kb. 
6%-ban érintetné. E prioritások eredményességének felülvizsgálata amúgy is szükséges, 
így a keret csökkentése a támogatási konstrukciók módosításával valószínűleg a célok ér-
demi sérülése nélkül megvalósítható.
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A pályázati konstrukció egyszerre törekedjen a legnagyobb energiamegtakarításra 

és a gazdaságélénkítési hatás maximalizálására.

• Az állami támogatásból magánszemélyek, nem iparosított technológiával épült, egyéni 
energiamérővel rendelkező egyéni- és társas lakóházainak energiatakarékosság célú fel-
újítása valósulhasson meg, egy ingatlan esetében maximum bruttó 15 m forint értékben. 
Ezek a házak jellemzően kisebb méretű, nem eszközigényes kivitelezési feladatot jelente-
nek, ezért a KKV-k is jelentős eséllyel pályázhatnának a munkákra.
• A konstrukciót olyan lakóházak esetében lehessen igénybe venni, amelyek energiafelhasz-
nálása meghaladja a 0,53 GJ/év értéket, és amelynek tulajdonosai legalább 20% energia-
megtakarítást vállalnak.
• A támogatás külső szigetelésre és nyílászárók cseréjére vehető igénybe és mértéke nem 
lehet több mint kb. 8-10e Ft/GJ/év.
• Az energiaintenzitás és a megtakarítás mértékének kiszámítása (ellenőrzése) az energia-
szolgáltató által kibocsátott számlák alapján történhet meg.
• A támogatás a kormányzat által előzetesen regisztrált építési vállalkozók szolgáltatásaira 
legyen csak elkölthető. A regisztráció minden építési vállalkozó számára nyitott, ha vállalja, 
hogy ellenőrzés esetén a foglalkoztatásra és a számlaadásra vonatkozó követelményeknek 
való megfelelését igazolja. A vállalkozók és a kedvezményezettek egymásra találását a Kor-
mány segítse elő szakmai szervezetek, interneten elérhető minősített lista és ügyfélszolgálat 
biztosításával.

A forrás kihelyezése történjen meg a módosított KEOP akcióterv elfogadásától 

számított 9 hónapon belül.

• Ennek érdekében az Irányító Hatóság első körben pénzintézeteket pályáztasson meg, a 
vállalt energiamegtakarítás mértéke és a kiszolgálást jellemző minőségi paraméterek (vállalt 
átfutási idők, országos lefedettség) alapján.
• A pénzintézetek pályáztatása, az akcióterv felülvizsgálata, a vállalkozások akkreditációja 
részben párhuzamosan történjen meg.
• A pénzintézetek az „elnyert pénzt” saját vissza nem térítendő konstrukciókat kidolgozva 
adnák tovább a náluk jelentkező jogosult magánszemélyeknek, lakóközösségeknek, a meg-
felelő kérelem benyújtásától számított 10 nap alatt közölve a kérelmezővel a döntést.
• A bankok első körben a saját kockázatukra döntenek a támogatásról. Az állam csak akkor 
téríti meg a megítélt/folyósított támogatási összeget (és a kezelésért felszámolt díjat), ha a 
másodlagos ellenőrzés is jogosultnak minősítette a pályázót. Így a forrás kihelyezése sem 
szenved csorbát, a profi torientált szervezetek hatékonyságában rejlő előny is kihasználható, 
de a szabályosság követelménye sem sérül.
• A bankok közvetlenül fi zetik ki a vállalkozót a munka teljesítése után, így nem merül fel 
biztosítékadási kötelezettség, illetve a kifi zetett összeg is hamarabb megérkezhet a vállal-
kozókhoz.
• A konstrukcióban az építési engedélyt nem igénylő beruházások vehetnek részt.

Tisztában vagyunk vele, hogy itt vázolt javaslataink az ország összes gazdasági problémáját 
nem orvosolják, de szeretnénk egy példát mutatni arra, hogy egyszerűbb, kreatív intézkedé-
sekkel jelentős, adott esetben mélyenható eredményeket lehet elérni a válság kezelésében.
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