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◉ A LIFE projektek társadalmi-gazdasági 
hatásvizsgálatai és monitoring 
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○ Hogyan? 
○ Milyen módszerekkel? 
○ Kockázatok és felelősség 

◉ A LIFE projektek ökoszisztéma funkciókra 
gyakorolt hatásának felmérése 
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Társadalmi-
gazdasági értékelés 



Mit mond az útmutató? 

◉ D akció – a projekt tevékenységek hatásának 
monitorozása (kötelező!) 

◉ Hatásvizsgálat = kiinduló állapot + végállapot 

◉ Jelentés készítési kötelezettség (zárójelentéssel 
együtt)  

◉ B5 adatlap: „társadalmi-gazdasági környezetből 
fakadó korlátok és kockázatok jelzése” – tételesen 
felsorolva + a pályázó hogyan tervezi kezelni ezeket 



Mit jelent? 

◉ Szocioökonómia / szocio-kulturális 

◉ A társadalmi-gazdasági rendszer megismerése 

◉ Inkább kutatás mint akció jellegű tevékenység 

◉ Miért fontos? – A természet védelme az embertől az 
emberi gondolkodás, hozzáállás megváltoztatása 
nélkül? 

◉ A projektnek a helyi társadalomban és gazdaságban is 
hasznosulnia kell! 

 



Mit jelent? 

◉ Alapállapot felmérés - Milyen a társadalmi és 
gazdasági közeg? 

◉ Érintettek - Kikre lesz hatással a projekt? Kiknek lehet 
hatása a projektre? – Sikeresség! 

◉ Ők mit gondolnak a témáról? 
(esetleges konfliktusok - megoldások) 

◉ Hogyan, miben változott a társ.-gazd. közeg? 



A pályázatírás során 
 társadalmi-gazdasági értékelés 

◉ mik az előzmények (esetleg konfliktusok), 
milyen a társadalmi helyzet 

◉ gazdasági nehézségek, amire a projekt 
megoldást jelenthet 

◉ miért hasznos a projekt társadalmi-gazdasági 
szempontból (az előzetes ismereteink alapján) 

 



Vizsgálati típusok 

◉ Érintett elemzés: érintettek meghatározása, 
érintett térkép és erőtér 

◉ Kommunikációs stratégia 

◉ Preferencia vizsgálat 

◉ Attitűd vizsgálat 

◉ Részvételi tervezés 

 



A pályázatírás során 
 vizsgálati típusok 

◉ A vizsgálati típus megnevezése 

◉ Ki(k) a célcsoport(ok)? 

◉ Miért pont ez a legalkalmasabb a célra? 

◉ Mire használjuk fel a vizsgálat eredményeit? Miért hasznos a 
projektnek? 

◉ Hogyan biztosítjuk a vizsgálat hitelességét, megbízhatóságát? 
 

Részletesen kifejteni, de hagyjunk teret a rugalmasságnak! 
Megfelelő időzítés!!! 



Értékelési módszerek 

◉ Másodlagos adatelemzés 
◉ Kérdőív 
◉ Fórum 
◉ Interjú 
◉ Fókuszcsoport 
◉ Fényképes preferencia vizsgálati módszerek 
◉ Egyéb művészi és vizuális eszközök használata 
◉ Jövőkép alkotás 

Valamennyi komoly szaktudást, módszertani ismereteket és felkészülést 
igényel 

Lehetőleg független szakértők végezzék a felmérést 



A pályázatírás során 
 módszerek 

◉ Milyen módszereket tervezünk használni? 

◉ Hogyan kombináljuk azokat? Melyik módszert 
mire fogjuk használni?  

◉ Hány főt tervezünk elérni a módszer által? 

 

 



Lehetséges indikátorok – 
 társadalmi értékelés 

◉ Többnyire kvalitatív vizsgálatok  kevés számszerűsíthető eredmény, főleg leíró jellegű 
tanulmányok 

◉ Számszerűsített elérések: 
○ Bevont érintettek száma (interjúk, kérdőívek, workshopok stb. résztvevőinek 

száma) 
○ Szélesebb körű társadalmi elérés (honlap látogatottság, online fórum aktivitás, 

kiadványok, kézikönyvek, ismeretterjesztők száma stb.) 
○ Extenzív gazdálkodásra átálló gazdálkodók száma 
○ A projekt hatására keletkező új munkahelyek száma 
○ A projekt népességmegtartó hatása 
○ Vendégéjszakák száma 
○ Helyi termékek száma 
○ Turisztikai szolgáltatók/szolgáltatás típusok száma 



Korlátok és kockázatok 

◉ konfliktusok kialakulása 
◉ nem vált ki hatást a projekt 
◉ túl rövid idejű projekt a hatás eléréséhez 
◉ anyagi korlátok 
◉ személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott 
◉ részvételi hajlandóság az érintettek részéről (pl. zárt vagy 

kutatásokból/projektekből kiábrándult közösség, elutasító 
polgármester) 

◉ érdeklődés hiánya (a téma nem éri el a helyiek ingerküszöbét) 



Felelősség 

◉ a sikeresség nem csak indikátorokban mérhető! 
○ elfogadottság 
○ hitelesség 
○ kapcsolatok javulása 
○ a természetvédelem megítélése! 

◉ törekedni kell a pozitív társadalmi-gazdasági hatásokra a 
természetvédelmi célok mellett 

◉ az érintettek bevonása hosszú és felelősségteljes folyamat 
◉ a hatások eltolódva jelentkezhetnek, összeadódhatnak vagy 

kiolthatják egymást 



A projekt hatása az 
ökoszisztéma 
szolgáltatásokra 



Mit mond az útmutató? 

◉ „A többfunkciós ökoszisztémák… helyreállítását célzó projekt 
tevékenységeket gazdaságilag amennyire csak lehetséges 
(pénzügyileg, vagy, ha ez nem lehetséges, mennyiségi becslés 
útján) kell felmérni.” – élőhely fókuszú projektek esetében kiemelt 
fontosságú! 

◉ „Ezeknek a felméréseknek, amennyire csak lehet, konzisztensnek kell 
lenniük a Biodiverzitás Stratégia 5. intézkedéséhez tartozó, az 
Ökoszisztémák és szolgáltatásaik térképezésére és értékelésére 
(MAES) vonatkozó, európai szintén elfogadott módszertannal.” 



EU Biodi. Strat. 2. CÉL: Az ökoszisztémák és az általuk 
biztosított szolgáltatások fenntartása és helyreállítása 

◉ A „zöld” infrastruktúra létrehozása és a romlásnak indult 
ökoszisztémák legalább 15 %-ának helyreállítása révén 2020-ra 
maradjanak fenn és javuljanak az ökoszisztémák és a 
szolgáltatásaik.  

◉ 5. intézkedés: Az ökoszisztémákkal és a szolgáltatásaikkal 
kapcsolatos ismeretek javítása az Unióban: 
○ A tagállamok a Bizottság segítségével 2014-ig feltérképezik és 

értékelik a területükön található ökoszisztémák és 
szolgáltatásaik állapotát, felmérik ezen szolgáltatások gazdasági 
értékét, és 2020-ig előmozdítják ezen értékeknek az uniós és a 
nemzeti szintű számviteli és jelentéstételi rendszerekbe történő 
beépítését. 



Ökoszisztéma szolgáltatások 
(ÖSz) 

◉ Mindazok a kézzel fogható vagy kézzel nem 
fogható adományok, amelyeket a természet 
biztosít az ember számára. 

◉ CICES = Common International Classification 
of Ecosystem Services 



Ellátó szolgáltatások 

Az ökoszisztémák által biztosított termékek 

Agrár-ökoszisztémákban 

termesztett növények 

Tenyésztett állatok 

és termékeik 

Növényi 

energiaforrások 

Gyógynövények 

Méz 



Szabályozó szolgáltatások 

Állati beporzás  

és magterjesztés 

Globális  

Éghajlatszabályozás és mikroklíma 

Hidrológiai ciklus,  

vízáramlás 
Felszíni degradáció  

elleni védelem  

Az ökoszisztéma-folyamatok 
szabályozásából fakadó előnyök. 

 



Kulturális szolgáltatások 

Az ember lelki, szellemi, fizikai 
felüdüléséhez hozzájáruló, nem kézzel 
fogható javak.  

Természet rekreációs  

célú használata 
Kulturális örökség 

A természet oktatási 

célú felhasználása 

Élőlények megfigyelése 



Ökoszisztéma szolgáltatások 
értékelése 

◉ MAES = Mapping and Assessment of 
Ecosystem Services 

◉ https://biodiversity.europa.eu/maes 



Módszertani „szabvány”: 
Kaszkád keretrendszer 

Hány m3 fa képes 
megteremni egy 
adott területen? 

Mennyi egy adott évben a 
ténylegesen kitermelt 
famennyiség pénzben 
kifejezett értéke? 

Mennyire biztosítja az 
erdő a megélhetést 
bizonyos csoportoknak? 

Hány madárfaj él 
egy bizonyos 
adottságú erdőben? 

+ érintettek bevonása 

Haines-Young & Potschin 2010 



Ökoszisztéma szolgáltatások 
értékelése 

Közgazda-
ságtani 

(monetáris) 

Szoci-
kulturális 

Biofizikai 

Hogyan változik az ökoszisztéma és ÖSz állapot, 
potenciál? (víztisztaság, indikátor fajok jelenléte, 
talaj tápanyagtartalma (lemosódott talaj)) 
 

Mekkora pénzbeli haszonnal jár az ökoszisztéma és 
ÖSz állapot, potenciál változás? (látogatottságból 
befolyó bevétel, további élőhelypusztulás esetén a 
tájrehabilitáció esetleges költsége stb.) 
 

Hogyan értékelik a helyiek a változást, hogyan járul 
hozzá a jóllétükhöz? (megkérdezettek száma, 
legfontosabb ÖSz lista, attitűd változás, preferencia 
változás) 
 

lehetséges indikátorok 



A pályázatírás során 
 ökoszisztéma funkciók 

◉ Mely szolgáltatásokra lesz hatásunk? 

◉ Ezek közül melyeket kívánjuk értékelni? 

◉ Mely értékelési típus(okat) választjuk? 

◉ Hogyan (módszerek, adatok)? 

◉ Hogyan vonjuk be az érintetteket? 
 



Mire kell ügyelni? 

◉ Rendelkezésre álló adatok köre 

◉ Erőforrás igény 

◉ Lépték 

 



Köszönöm a figyelmet! 



Közgazdasági értékelés 

◉ Közgazdasági értékelés 
○ Az ökoszisztéma szolgáltatások által nyújtott javak pénzbeli 

értékelése 
○ Statisztikai és piaci adatok + elsődleges adatgyűjtés 
○ Kritikái: piaccal nem rendelkező erőforrások, pénzben nehezen 

kifejezhető értékek 
○ Közgazdasági szaktudást igényel 
○ Pl. utazási költség módszer, fizetési hajlandóság 
○ Lehetséges indikátorok: látogatottságból befolyó bevétel, további 

élőhelypusztulás esetén a tájrehabilitáció esetleges költsége stb. 
○ Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 2005. A természetvédelemben 

alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek 


