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Bevezető
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (jogutódja 2014. január 1-től a Miniszterelnökség) 2012. október 16. napján nyílt
közbeszerzési eljárást indított a „2014-2020-as operatív programok ex-ante értékelése és stratégiai környezeti vizsgálata”
tárgyában. Az eljárás eredményeképpen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az 1. rész („Humánerőforrás-fejlesztés ex-ante
értékelése”) vonatkozásában az Ernst & Young Tanácsadó Kft-vel kötött szerződést 2013. május 22-én. Az ex-ante értékelést
az az Ernst & Young Tanácsadó Kft. végzi az Eruditio Oktatási Zrt. és a Rávezető Projekt Kft. szakértőinek bevonásával.
Jelen záró értékelő jelentésünkben (a továbbiakban: Értékelő jelentés vagy Jelentés) a 2014-2020-as programozási
időszakot felölelő Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Európai Bizottságnak elfogadásra benyújtott 5.5-ös
változatának (a továbbiakban: EFOP vagy OP) értékelését végeztük el annak érdekében, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) tervezőinek, valamint a Miniszterelnökség munkatársai munkájához szakértői
támogatást nyújtsunk.

Az Értékelő jelentés alapjául az alábbi dokumentumok szolgáltak:
► az EFOP 2015. január 6-i verziója (EFOP_5_5_SFCre.docx, a továbbiakban: EFOP);
► a Partnerségi Megállapodás elfogadott, 2014. augusztus 6-i verziója.

Az Értékelő jelentésünk a következő struktúrát követi:
► Az 1-2. fejezetek tartalmazzák az értékelői jelentésünk bevezetőjét, a vezetői összefoglalót, valamint a jelentés
tartalomjegyzékét.
► Az 3. fejezetben az EFOP egészét értékeljük a megadott értékelési szempontok alapján.
► A 4. fejezetben az EFOP egyes prioritásait értékeljük a különböző értékelési szempontok segítségével:
o

4.1. alfejezet: A „Társadalmi együttműködés erősítése” és az „Infrastrukturális beruházások a társadalmi
együttműködés erősítése érdekében” prioritástengelyekkel (a továbbiakban: Társadalmi együttműködés
erősítése vagy 1-2. prioritástengelyek) kapcsolatos értékelés

o

4.2. alfejezet: A „Gyarapodó tudástőke” és az „Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke
érdekében” prioritástengelyekkel (a továbbiakban: Gyarapodó tudástőke vagy 3-4. prioritástengelyek)
kapcsolatos értékelés

o

4.3. alfejezet: A „Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében,
valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések” prioritástengellyel (a
továbbiakban: 5. prioritástengely) kapcsolatos értékelés

► A 5. fejezet az értékelési jelentésünk mellékleteit tartalmazza. Itt kerülnek bemutatásra az egyes prioritások
háttérelemzései, a partnerségbe bevont szervezetek jegyzéke, az ex-ante értékelés folyamatának bemutatása, az
EFOP nemzetközi összehasonlítása.

A jobb nyomon követhetőség érdekében minden egyes észrevételünket egyedi sorszámmal láttuk el. A sorszám első
számjegye jelzi, hogy az adott észrevétel mely fejezetben vagy alfejezetben található, az alábbiak szerint:
► 1 – OP-szintű észrevételeink;
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► 2 – Az 1-2. prioritástengelyekhez (Társadalmi együttműködés erősítése) kapcsolódó észrevételeink;
► 3 – A 3-4. prioritástengelyekhez (Gyarapodó tudástőke) kapcsolódó észrevételeink;
► 4 – Az 5. prioritástengelyhez (Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében,
valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések) kapcsolódó észrevételeink.

Értékelő jelentésünkben a Miniszterelnökség egyetértésével nem került frissítésre a 3.8-as („Az EFOP értékelése környezeti
és fenntarthatósági szempontból” című) és az 5.9-es (az „Összefoglaló az EFOP Stratégiai Környezeti Vizsgálatáról” című)
fejezet.
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Vezetői összefoglaló
Értékelési jelentésünkben az EFOP 2015. január 6-i változatára vonatkozóan mutatjuk be észrevételeinket. Jelentésünket a
Megrendelő által megadott jelentés sablonban készítettük el, amelyben külön fejezetekben mutatjuk be az Operatív Program
egészére vonatkozó átfogó észrevételeinket (3. fejezet), az egyes prioritásokra specifikusan vonatkozó észrevételeinket (4.
fejezet), valamint az átfogó és prioritásszintű megállapításainkat és javaslatainkat alátámasztó háttérelemzéseket (5.
fejezet). Az átfogó és a prioritásszintű észrevételeinket egyaránt az egyes értékelési szempontok mentén mutatjuk be,
figyelembe véve, hogy egyes értékelési szempontok OP szinten, mások pedig csak prioritásszinten értelmezhetőek. A vezetői
összefoglaló végén jelezzük az ex-ante értékelési folyamatra vonatkozó legfőbb észrevételeinket, jelezve, hogy noha –
részben az észrevételeink nyomán – összességében sokat fejlődött az EFOP, számos, a kezdetektől hangsúlyozott
észrevételünk érdemi válasz nélkül maradt.

Az OP egészére vonatkozó legfontosabb észrevételek
► Az EFOP konzisztenciájának vizsgálata kapcsán megállapítható, hogy az OP céljai illeszkednek Európa intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedési stratégiájához (a továbbiakban: Európa 2020 stratégia), az Európai Tanács
Országspecifikus Ajánlásaihoz, a Partnerségi Megállapodáshoz, a Nemzeti Reform Programhoz és az Európai
Bizottság Pozíciós Papírjához egyaránt. Az OP-ban megjelennek az Európa 2020 stratégia releváns célkitűzései, így
például a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentése, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők
arányának növelése, valamint a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem is.
Megállapítható azonban, hogy számos területen szükséges az OP fejlesztése, hogy az uniós és nemzeti szintű
szabályozásokban, dokumentumokban előírt fejlesztési igényeknek, céloknak teljes körűen megfeleljen. Ezeket a
fejlesztendő területeket egyrészt az OP átfogó értékelését bemutató fejezetben, illetve a további prioritásszintű
értékelésekben mutatjuk be részletesen.
► Az EFOP nem teljeskörűen ismerteti a különböző Operatív Programokban tervezett, tartalmilag összekapcsolódó
intézkedések összehangolását az egyes OP-k között, valamint az EFOP-on belül tervezett, tartalmilag
összekapcsolódó intézkedések összehangolását sem. A hangsúly kizárólag az intézkedések lehatárolásán van, és
nem az egymásra épülésen. Megjelölésre kerülnek az egyes intézkedésekhez kapcsolódó egyéb EFOP
intézkedések, azonban az intézkedések egymásra épülése, időbeni megvalósításuk sorrendje nem kerül
bemutatásra.
► A beavatkozási logika értékeléséhez az OP-t a stratégiákkal együtt vizsgáltuk, értékelve a stratégiák és az EFOP
beavatkozásai közötti összhangot. Ezzel együtt megállapítható, hogy az EFOP-ban és a kapcsolódó stratégiákban
meghatározott fejlesztési irányokat, intézkedéseket megalapozó beavatkozási logika esetenként nem kellően
kidolgozott. A beavatkozási logika bemutatásához szükséges, hogy egyértelműen beazonosíthatóak legyenek az
OP-ban a megoldandó problémák, a célok, a várt eredmények és a célok elérése érdekében tervezett intézkedések.
Jelenleg az OP vonatkozó részeinél sok esetben nem kerülnek bemutatásra egyértelműen a megoldani tervezett
problémák, amelyekre az intézkedések irányulnak. Az EFOP egyes célkitűzéseihez kapcsolódóan a probléma
feltárása hiányzik, más területen a megállapítások nincsenek alátámasztva adatokkal és szakirodalommal. Ezt
részben pótolják az ágazati stratégiák, de nem teljes körűen. A stratégiák sem mutatják be megfelelően a
beavatkozási logikát. Összehasonlítva a román, lengyel és magyar Emberi Erőforrás Fejlesztési OP-kat elmondható,
hogy a román és lengyel OP-k tükrözik a stratégiai megközelítést az intézkedéseikben, ezzel szemben az EFOP

4

esetében az intézkedésekben összességében nem tükröződik a mögöttes stratégiai szándék.
► Az EFOP-ban szereplő forrásallokáció nem megfelelően alátámasztott, felületes a hivatkozás háttérszámításokra,
felmérésekre. A források tematikus célkitűzések, prioritástengelyek és beruházási prioritások szerint kerültek
megosztásra, intézkedés szintű forrásallokációt nem tartalmaz az EFOP, aminek hiányában nem láthatóak tisztán
az intézkedések súlyai, a prioritástengelyek hangsúlyai. Az intézkedések jelenleg bemutatott tartalma alapján az
EFOP-ra allokált forrás összege előreláthatóan nem minden esetben nyújt fedezetet az intézkedések tervezett
tartalommal történő megvalósításához.
► Az EFOP-ban rendelkezésre álló indikátorok esetenként nem elegendőek az intézkedések eredményeinek
mérésére, sok esetben általánosak, nem definiáltak, nem szolgálják az egyes beavatkozások mérhetőségét. Az
EFOP-ban bemutatott indikátorok nem minden esetben hozzárendelhetőek az intézkedés céljához, nem teljesen
kidolgozottak. Releváns mutatószámok hiányában nem ítélhető meg megalapozottan a források megfelelősége
sem. A rendelkezésre álló forrás és a célérték ismeretében egyes indikátorok kifejezetten alultervezettek.
► Folyamatosan keverednek az eredmény- és kimeneti indikátorok; az eredménymutatók többsége nem eredmény-,
hanem kimeneti indikátor. Az indikátorok definíciója és a bázisértékek számítási módja egy külön mellékletben
szerepel, de problémát jelent, hogy a számítások döntő többsége a 2007-2013 fejlesztési időszak belső
eredményein alapul, átfogó országos statisztikai adatok helyett. A mellékletben és az EFOP-ban található
indikátorok ráadásul nem minden esetben fedik le egymást (pl. köznevelés).
► A külső igazoló adatforrások a bázisértékeknél és a célértékeknél is hiányoznak. Megjelölt adatforrás (ha van)
szinte kizárólag a „monitoring”, kevés olyan indikátor van, amely más adatforrásból, például a KSH adatai alapján
igazolható. Emiatt előfordulhat, hogy az indikátorok csak a tervezett intézkedések megfelelőségének igazolására,
és nem a tényleges eredmények alátámasztására fognak szolgálni.
► Az EFOP egyes indikátorai az egész országra vonatkozó célt mérnek, országos szintű célértékeket meghatározva.
Ezáltal ezen indikátorok nem kizárólag a kevésbé fejlett régiók vonatkozásában kerültek meghatározásra, amely
régiókra az EFOP fejlesztései vonatkoznak. Ezáltal az intézkedés célja és az annak mérését szolgáló indikátor nincs
egymással összhangban.

Az 1-2. prioritásra (Társadalmi együttműködés erősítése) vonatkozó észrevételek
► Az EFOP 1. és 2. prioritása szorosan illeszkedik a kapcsolódó szakpolitikák fontosabb stratégiáihoz, de az EFOPban rendelkezésre álló forrás felhasználásával a stratégiákban kitűzött célokhoz a két prioritás csak kis mértékben
fog tudni hozzájárulni. Kiemelendő itt a 2020-ra kitűzött két legfőbb célkitűzés, a foglalkoztatási szint 75
százalékra emelése és a mélyszegénységben élők arányának 5 százalékos csökkentése.
► A helyzetelemzés felületes, hiányos. A legtöbb területen elmarad a folyamatok, trendek bemutatása, kevés az
aktuális statisztikai adat, többször csak olyan általánosságokat, felületes megállapításokat tartalmaz, amelyek
nem elegendőek a valós problémák hiteles bemutatásához. Az OP nagyon rövid bevezető helyzetelemzésén túl az
egyes intézkedések bemutatásánál szerepel rövid indoklás, ami a problémák bemutatásának tekinthető, de az 1.
és 2. prioritás esetében a legtöbb esetben keveredik és egybemosódik a megoldandó problémák, a célok, a várt
eredmények és a tervezett intézkedések bemutatása.
► Az EFOP nem mutatja be, ezért nem ítélhető meg, hogy pontosan hogyan fog teljesülni a szakpolitikák közötti
együttműködés, a tematikus célok Operatív Programokon átívelő megvalósítása. Ez a cél ugyanúgy hangsúlyosan
jelenik meg a 2013-as Nemzeti Reform Programban és a Partnerségi Megállapodásban is, ahogy az EFOP is
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kiemeli, de a deklaráción túl minden konkrétum hiányzik. A dokumentumok alapján nem tudni, hogy a konkrét
megvalósítás

(pályázati

kiírás/kedvezményezett/célcsoport)

szintjén

például

az

EFOP-ban

tervezett

foglalkoztathatóság fejlesztése hogyan fog kapcsolódni a GINOP foglalkoztatási intézkedéseihez, a két operatív
programban tervezett felnőttképzési, felzárkóztató képzések hogyan „találnak majd egymásra”.
► A beavatkozásokhoz nem kapcsolódnak értékelhető indikátorok, ezért az EFOP-ban tervezett egyes intézkedések,
tevékenységek konkrét kimenetei és eredményei nem állapíthatóak meg. Beruházási prioritás szinten kerültek csak
indikátorok tervezésre, de ezen a szinten nem lehet ténylegesen mérni a beavatkozások eredményét. Az EFOP-ban
szövegszerűen bemutatott intézkedési részelemek/beavatkozások számszerűsítetten egyáltalán nem tartalmaznak
kimeneteket, eredményeket és külön sem kapcsolódik hozzájuk az EFOP dokumentumban indikátor. A beruházási
prioritásokhoz kapcsolódó indikátorok túl általánosak, a beavatkozásokhoz kapcsolódó indikátorok nélkül az OP a
„szavak szintjén marad”, az egyes intézkedések eredményei, valamint a kitűzött célokhoz való hozzájárulás nem
megítélhető. A jelenleg az OP-ban szereplő indikátorok jelentős része úgy is teljesíthető, ha az érintett célcsoport
vonatkozásában semmilyen érdemi előrelépés nem történik.
► A két prioritás stratégiai megalapozását jelentő, felülvizsgált Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia (NTFS)
hangsúlyozza: „sikeres programokat nem projektszerű működésformában kell fenntartani, hosszú távú haszon csak
akkor remélhető a szociális innovációs kezdeményezésektől, ha azok tapasztalatai nyomán az átfogó rendszerek, a
jogi szabályozás, az intézményi struktúrák is fejlődnek. ”Az EFOP ehhez kapcsolódóan két végrehajtási kihívást
mutat. Egyrészt az elmúlt fejlesztési időszak sikeres programjait (például önkéntes pontok, gyerekházak,
telepfelszámolás) valószínűsíthetően továbbra is projektszerű működésként képzeli el, másrészt döntően
megismételve az előző ciklus sikeres(ebb) fejlesztéseit, kevés helyet ad az innovációnak. Hiányoznak a tényleges
innovatív megoldásoknak teret adó intézkedések.
► Az előző, 2007-2013-as időszakban a végrehajtás fókusza mind az intézményrendszer, mind a projektek
megvalósítóinak oldalán sokkal inkább a költségvetésen és nem a tényleges szakmai eredményeken volt. Az
erőforrások nagyobb része a tételes költségvetések tervezésére, jóváhagyására, módosítására, ellenőrzésére, stb.
fordítódott, s nem volt igazi hangsúly a fejlesztések tartalmi oldalán. Az adminisztratív kapacitás EFOP alapján
értékelhető felépítéséből nem látható, hogy ugyanez a probléma ne ismétlődne meg. Javasolt az
intézményrendszer szakmai nyomon követésének, monitoring rendszerének megerősítése.
► Javasolt részletesebben bemutatni, hogy az egyszerűsített költségelszámolásokat a végrehajtás során mely
prioritások esetén kívánják alkalmazni, így a tételes költségvetés helyett a végrehajtás fókusza a monitoring
rendszer megerősítésével a szakmai megvalósításra, az eredmények elérésére helyeződhet át. Enélkül az 1-es és 2es prioritás nem fogja elérni a kitűzött célokat.
► Az esélyegyenlőségi szempontok beépültek a két prioritás intézkedéseibe, de a prioritások specifikumaira
tekintettel javasolt az esélyegyenlőségi szempontok beruházási prioritásonként történő számbevétele,
megtervezése is.

A 3-4. prioritásra (Gyarapodó tudástőke) vonatkozó észrevételek
► A 3. és 4. prioritás konzisztenciát mutat a kapcsolódó stratégiai dokumentumokkal (az Európa 2020 stratégiával,
az Európai Tanács Országspecifikus Ajánlásaival, a Partnerségi Megállapodással és a Nemzeti Reform
Programmal). A 3. és 4. prioritásban lefektetett célok és intézkedések a felsorolt dokumentumok céljait követik,
azokhoz illeszkednek. Azonban az EFOP-ban megjelenő célok csak részben specifikusak, időnként megmaradnak a
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stratégiai szintű dokumentumok szintjén.
► A 3. és a 4. prioritástengely sikerességének alapfeltétele, hogy a fejlesztéspolitikai célok azonos irányba
mutassanak a kormány ágazati stratégiájával, szakpolitikai céljaival, intézkedéseivel és a jogszabályalkotással. Az
ex-ante stratégiák kidolgozása megtörtént, azokat a Kormány 2014 novemberében elfogadta. Megállapítható,
hogy a nyilvánosságra hozott, rendelkezésünkre álló stratégiák az EFOP-pal konzisztenciát mutatnak.
► A köznevelés fejlesztését célzó részek beavatkozási logikája – azaz a megjelenített problémák és célok, illetve az
intézkedések közötti és a releváns stratégiákkal (köznevelés-fejlesztési, valamint végzettség nélküli iskolaelhagyás
elleni stratégia) való koherencia – terén történt előrelépés, az intézkedések jobban fókuszáltak lettek. A célok és
intézkedések megfelelnek az ESZA célkitűzéseinek.
► Magyarország a korai iskolaelhagyók (az EFOP-ban végzettség nélküliekként vannak definálva) arányának 10%-ra
történő csökkentését vállalta 2020-ig. E cél eléréséhez kapcsolódó intézkedések megjelentek. A
programspecifikus eredménymutatóként meghatározott indikátor nem a korai iskolaelhagyás mérésére irányul,
hanem az ISCED 1 és ISCED 4 szintenként az iskolai lemorzsolódók arányára, vagy a szegregáltan oktatott
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a beavatkozások által érintett tankerületekben. Ezek az
indikátorok ebben a formában nem értelmezhetőek, nem adnak valós képet a magyarországi korai
iskolaelhagyásról.
► A 3-4. prioritástengelyben megfogalmazott beavatkozásokban megjelenik az oktatási deszegregációs cél és a
szegregáció csökkentésére vonatkozó javaslatok rögzítése, azonban a hozzájuk kapcsolt intézkedések hiányosak,
pontatlanul vannak megfogalmazva. A célkitűzés és az intézkedés között nem minden esetben található kapcsolat,
így elmondható, hogy a tartalmi fejlesztésekben nem jelenik meg kellő hangsúllyal a hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű tanulókat érintő oktatási esélyegyenlőséget szolgáló tartalom. Az oktatási szegregációnál
használt halmozottan hátrányos helyzetű fogalom, definíció a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben került megfogalmazásra, amely 2013 szeptemberében lépett hatályba. A 2014. októberi oktatási
statisztikában jól látható, hogy a törvény módosításának hatására a gyermekek/tanulók létszáma drasztikusan
lecsökkent (kb. a harmadára).
►

A 3. és 4. prioritási tengely indikátorai között az EU rendeletek által kötelezően előírt közös indikátorok használata
hiányos. A 3. és 4. prioritás indikátorai esetenként nem alkalmasak arra, hogy mérni lehessen a fejlesztési
tevékenységek szintjén a kimeneteket és az eredményeket. Ezek nélkül a forrás mértékének megfelelősége sem
ítélhető meg.

► A felsőoktatás fejlesztését célzó részek beavatkozási logikája – azaz a megjelenített problémák, célok és
indikátorok, illetve ezek koherenciája a felsőoktatási stratégiával – terén történt előrelépés, az intézkedések
jobban fókuszáltak lettek. A célok és intézkedések megfelelnek az ESZA célkitűzéseinek, azonban a hátrányos
helyzetű tanulók felsőoktatáshoz való hozzáférésének elősegítése nem eléggé hangsúlyos az intézkedéseken belül.
► Magyarország a 30-34 éves korosztályon belül a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányára 30,3%-ot vállalt
2020-ra, ugyanerre az EU szintű célérték 40%. Az EFOP, a felsőoktatási stratégiával összhangban, 2023-ra
országosan 35%-os szintet céloz meg, ami megalapozott, elérhető, ugyanakkor kihívást jelentő cél. Ugyanakkor az
EFOP a kevésbé fejlett régiók fejlesztését célozza meg, ezért célszerű lenne ezekre a régiókra meghatározni
célértékeket.
► Az egész életen át tartó tanulás az EFOP 3. prioritási tengelyének több beruházási prioritása mellett a GINOP-ban is
megjelenő beavatkozási terület. A sikeres fejlesztés érdekében a megvalósítás szakaszában fontos lesz az
intézkedések összehangolása.
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Az 5. prioritásra (Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi
innováció és transznacionális együttműködések) vonatkozó észrevételek
► Az EFOP 5. prioritása esetén a helyzetelemzés szintén felületes, hiányos. A prioritásnál elmarad a folyamatok,
trendek bemutatása, nincsenek statisztikai adatok. Általánosságokat, felületes megállapításokat tartalmaz,
amelyek nem elegendőek a valós problémák hiteles bemutatásához.
► A prioritáson belül a célkitűzések és az intézkedések kapcsolata nem egyértelmű, s nem világos, miként
kapcsolódnak a beavatkozások a szakpolitikai stratégiákban megfogalmazott intézkedésekhez.

Az ex-ante értékelői folyamat értékelése
Az alábbiakban összefoglaljuk az egyes értékelési szempontok tükrében az EFOP változásait, az ex-ante értékelés
észrevételeinek az EFOP fejlődésére gyakorolt hatását. Bemutatjuk, hogy az értékelési folyamat során tett leghangsúlyosabb
észrevételeink mennyiben kerültek beépítésre az EFOP-ba.
► Az EFOP koherenciája és konzisztenciája tekintetében megállapítjuk, hogy az OP céljai alapvetően a kezdetektől
fogva illeszkedtek Európa intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési stratégiájához (a továbbiakban: Európa
2020 stratégia), az Európai Tanács Országspecifikus Ajánlásaihoz, a Partnerségi Megállapodáshoz, a Nemzeti
Reform Programhoz és az Európai Bizottság Pozíciós Papírjához egyaránt. Az OP-ban megjelentek az Európa 2020
stratégia releváns célkitűzései, így például a korai iskolaelhagyók arányának csökkentése, a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők arányának növelése, valamint a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem
is. Az EFOP 5.5-ben megjelenő, az említett stratégiai dokumentumokból levezetett fejlesztési célok már kellően
specifikusak.
► Az értékelés kezdetekor az ex-ante kondicionalitás egyik legfőbb elemének számító ágazati stratégiák nagy része
nem állt rendelkezésre, azokat az OP tervezésével párhuzamosan készítették – ez az EFOP megalapozottsága
tekintetében problémát jelentett. Az ágazati stratégiák az értékelési folyamat végére hiánytalanul elkészültek, az
EFOP-ban azonban sok esetben továbbra sem jelennek meg a stratégiákhoz való kapcsolódások, hivatkozások a
stratégiákra, így az ezekhez kapcsolódó, az EFOP-ban megjelenő célok, intézkedések megfeleltethetősége hiányos
maradt.
► Az ajánlásunk ellenére az OP-ba nem került bele a releváns Operatív Programok összekapcsolódó intézkedéseinek
összehangolását bemutató tartalom – egy korábbi verzióban egyedül egy lehatárolási táblázat szerepelt az OP-ban,
amely azonban nem részletezte az intézkedések összekapcsolódását, időbeni összehangolt megvalósításának
módját, és amely később ki is került a dokumentumból.
► Ajánlásunkra az EFOP-ba bemutatásra kerültek az egyes intézkedésekhez kapcsolódó egyéb EFOP intézkedések,
azonban az intézkedések egymásra épülése, időbeni megvalósításuk sorrendje továbbra sem kerül bemutatásra.
► Az EFOP koncentráltsága a kezdeti verziókhoz képest jelentősen javult, különösen a köznevelés és a felsőoktatás
területén. Az OP intézkedései azonban továbbra sem egyenszilárdságúak (hosszban és mélységben jelentősen
eltérnek egymástól), így az OP nem tud egységes képet nyújtani.
► Az átláthatóság javítása érdekében a kezdetektől szorgalmaztuk egy áttekintő tábla szerepeltetését az OP-ban,
amely bemutatja, hogy mely prioritási tengelyekhez mely beruházási prioritások, azokhoz mely speciális
célkitűzések és azokhoz mely intézkedések tartoznak. A tábla végül nem került bele az EFOP-ba.
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► Az EFOP-ban meghatározott fejlesztési irányokat, intézkedéseket megalapozó beavatkozási logika a kezdetektől
fogva nem kellően kidolgozott. Noha mindhárom fő területen (szociális, köznevelés, felsőoktatás) tapasztaltunk
ebben a tekintetben előrelépést, sok esetben továbbra sem egyértelműen beazonosíthatóak a megoldandó
problémák, a célok, a várt eredmények és a célok elérése érdekében tervezett intézkedések, továbbá az ezek
közötti kapcsolat.Kezdetektől fogva megoldatlan probléma, hogy az OP-ban szereplő forrásallokáció nem
megfelelően alátámasztott, nincs hivatkozás háttérszámításokra, felmérésekre – a források felosztása sok esetben
nem tükrözi a megoldandó társadalmi problémák mértékét. A források tematikus célkitűzések, valamint a
prioritástengelyek szerint kerültek megosztásra, intézkedés szintű forrásallokációt nem tartalmaz az EFOP, aminek
hiányában nem láthatóak tisztán az intézkedések súlyai, a prioritástengelyek hangsúlyai. Ennek megfelelően nehéz
megalapozott módon értékelnünk az OP-ban szereplő célok elérhetőségét – ezt számos alkalommal jeleztük a
tervezőknek, részletesebb alábontást azonban nem kaptunk.
► Az indikátorok száma és tartalma jelentősen változott az egyes OP-verziókban, történtek is kisebb előrelépések
ezen a területen, jellemző problémaként megmaradt ugyanakkor, hogy az indikátorok többsége túl általános, nem
alkalmas az intézkedések hatásainak mérésére. Hiányoznak az OP-ból az indikátorokat alátámasztó definíciók,
valamint a bázis- és a célértékek megalapozottságát biztosító háttérszámításokra, külső igazoló adatforrásokra
való hivatkozások – ezeket az EFOP mellékleteként bemutatott dokumentum sem kezelte maradéktalanul.
► A kezdetektől fogva hangsúlyozzuk, hogy mivel az OP fejlesztései a kevésbé fejlett régiókat célozzák, az indikátorok
célértékeit sem országos szinten kell megadni. Javaslatunk nyomán az indikátorok többsége már a kevésbé fejlett
régiókra vonatkozik, de továbbra is vannak olyan indikátorok, ahol az indikátorok értékei országos adatokat
jelenítenek meg.
► Az értékelési folyamat során három jelentős változás történt az EFOP prioritási tengelyeinek tekintetében: a Jó
állam elnevezésű prioritástengely önálló Operatív Programként kikerült az EFOP hatálya alól; a technikai
segítségnyújtás prioritástengely megszűnt; előbb „Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és
transznacionális együttműködések”, majd „Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése
érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések” néven jelent meg új prioritási
tengely.
► Ez utóbbi kidolgozottsága a kezdetektől fogva hiányos volt, javaslataink ellenére érdemben nem történt változás a
prioritási tengely beavatkozási logikája, helyzetelemzése, illetve a hozzá kapcsolódó indikátorok vonatkozásában.
► A kezdeti EFOP változatokban még megjelent a Közép-magyarországi Régióba tervezett nagy projektként a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem infrastruktúrafejlesztése. Az ex-ante értékelésben jeleztük, hogy ez a terv nem felel meg az
EFOP céljainak. A későbbi EFOP verziókban a tervezők elálltak ettől a projekttől.
► A tervezőkkel folyamatos volt a kapcsolat egyes témák kapcsán, ugyanakkor az egyes EFOP változatokhoz készült
ex-ante jelentésekben felvetett javaslatokra nem kaptunk szisztematikus választ, illetve visszajelzést a javaslatok
felhasználására vagy elutasítására vonatkozóan, így szerepünk jellemzően megfigyelői státuszra korlátozódott,
érdemben befolyásolni nem tudtuk a tervezési folyamatot.
► További, az értékelést nehezítő körülmény volt, hogy noha az EFOP struktúrája, a beavatkozások, célok,
intézkedések megnevezése folyamatosan módosult, a tervezőktől semmilyen információt nem kaptunk a
módosítások hátteréről, okairól.
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