A Társadalmi Megújulás
Operatív Program átfogó
ex post értékelése

2016. november 30.

Tartalomjegyzék
Bevezető

4

Vezetői összefoglaló

5

1.

2.

3.

4.

5.

Az értékelés fókusza és módszertana

20

1.1.

Az értékelés fókusza

20

1.2.

Értékelési kérdéseink

20

1.3.

Az értékelés során használt módszertani eszközök

21

A TÁMOP kontextusának és stratégiai megfelelésének vizsgálata

23

2.1.

TÁMOP 1. prioritás

24

2.2.

TÁMOP 2. prioritás

31

2.3.

TÁMOP 3. prioritás

36

2.4.

TÁMOP 4. prioritás

42

2.5.

TÁMOP 5. prioritás

49

2.6.

TÁMOP 6. prioritás

60

A TÁMOP célcsoportjainak vizsgálata

68

3.1.

TÁMOP 1. prioritás

69

3.2.

TÁMOP 2. prioritás

77

3.3.

TÁMOP 3. prioritás

82

3.4.

TÁMOP 4. prioritás

87

3.5.

TÁMOP 5. prioritás

92

3.6.

TÁMOP 6. prioritás

95

A TÁMOP pénzügyi előrehaladásának értékelése

98

4.1.

TÁMOP 1. prioritás

98

4.2.

TÁMOP 2. prioritás

102

4.3.

TÁMOP 3. prioritás

105

4.4.

TÁMOP 4. prioritás

109

4.5.

TÁMOP 5. prioritás

112

4.6.

TÁMOP 6. prioritás

115

Az indikátorok teljesülésének értékelése

120

5.1.

A TÁMOP átfogó céljához kapcsolódó indikátor

120

5.2.

TÁMOP 1. prioritás

121

5.3.

TÁMOP 2. prioritás

123

5.4.

TÁMOP 3. prioritás

125

5.5.

TÁMOP 4. prioritás

130

2

5.6.

TÁMOP 5. prioritás

132

5.7.

TÁMOP 6. prioritás

135

6.

Megvalósítás és fenntarthatóság

139

6.1.

A fejlesztéspolitikai intézményrendszer változásai a 2007-2013-as időszakban

139

6.2.

A TÁMOP külső ellenőrzései és szabálytalansági eljárásai

145

6.3.

TÁMOP 1. prioritás

149

6.4.

TÁMOP 2. prioritás

154

6.5.

TÁMOP 3. prioritás

160

6.6.

TÁMOP 4. prioritás

167

6.7.

TÁMOP 5. prioritás

177

6.8.

TÁMOP 6. prioritás

182

7.

A horizontális szempontok érvényesülésének értékelése

187

7.1.

TÁMOP 1. prioritás

188

7.2.

TÁMOP 2. prioritás

192

7.3.

TÁMOP 3. prioritás

195

7.4.

TÁMOP 4. prioritás

199

7.5.

TÁMOP 5. prioritás

203

7.6.

TÁMOP 6. prioritás

207

Mellékletek
1.

számú melléklet: Az intézményrendszeri interjúalanyok listája

213
213

2. számú melléklet: Az értékelés során felhasznált stratégiai dokumentumok és korábbi
értékelések listája

215

3.

218

számú melléklet: A kedvezményezetti kérdőív eredményei

3

Bevezető

A Miniszterelnökség 2015. április 24-én uniós eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított
„a 2007-2013-as fejlesztéspolitikai időszakra vonatkozó tematikus értékelő tanulmányok
elkészítése” tárgyában. Az eljárás eredményeképpen a Miniszterelnökség a 3. rész
(„Versenyképesség és humán tőke fejlesztéseinek értékelése”) vonatkozásában a Századvég
Gazdaságkutató Zrt.-vel kötött szerződést 2015. december 18-án. A humán tőke fejlesztésekre
vonatkozó ex post értékelési munkát a Századvég Gazdaságkutató Zrt. az Ernst & Young Tanácsadó
Kft. bevonásával végzi.
Értékelő jelentésünkben (a továbbiakban: Értékelő jelentés vagy Jelentés) a Társadalmi Megújulás
Operatív Program átfogó ex post értékelését végeztük el.
Az Értékelő jelentés a következő struktúrát követi:
►

Az 1. fejezetben bemutatjuk az értékelés fókuszát, valamint az értékelés módszertani
kereteit, azaz az értékelési kérdéseinket és az értékelés során felhasznált eszközöket.

►

A 2. fejezet mutatja be az értékelés kontextusát, prioritási tengelyenként kitérve a legfőbb
releváns hazai és uniós célrendszerekre, illetve a TÁMOP megvalósítására jelentős hatást
gyakorló társadalmi-gazdasági folyamatokra, valamint jogszabályi és intézményrendszeri
változásokra.

►

A 3. fejezet a TÁMOP célcsoport-vizsgálatát tartalmazza.

►

A 4. fejezetben mutatjuk be a TÁMOP forrásfelhasználásának alakulását.

►

Az 5. fejezet a TÁMOP indikátorainak teljesülését elemzi.

►

A 6. fejezet részletesen bemutatja a TÁMOP végrehajtásának szűk keresztmetszeteit és az
azonosított jó gyakorlatokat, külön hangsúllyal az OP fenntartható eredményeire.

►

A 7. fejezet a TÁMOP-nak a horizontális célokhoz való hozzájárulását vizsgálja.
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Vezetői összefoglaló

A TÁMOP ex post értékelésére vonatkozó átfogó, az összes prioritást érintő legfontosabb
megállapításainkat és javaslatainkat az alábbiakban mutatjuk be:
►

►

►

►

►

A TÁMOP megvalósítása egy társadalmi és gazdasági szempontból is turbulens időszakban
valósult meg, a tervezéskor adottnak vett körülmények a ciklus közben többször jelentősen
módosultak, megnehezítve a végrehajtást. Ennek fényében sikerként értékelhető, hogy a
különböző ágazatokban sikerült megvalósítani a tervezett fejlesztéseket, hozzájárulva többek
között a munkaerő-piaci aktivitás növekedéséhez, a köznevelés területén az iskolák közötti
együttműködés elterjesztéséhez, egy integráltabb és a K+F-re nagyobb hangsúlyt fektető
felsőoktatáshoz, az egészségügyi ellátórendszer átfogó humán fejlesztéséhez.
A 2008 után begyűrűző gazdasági válság a prioritásokat különböző mértékben érintette,
ugyanakkor a szakterületeket érintő (hazai) forráshiány részben a válság következtében
végrehajtott költségvetési megszorítás eredménye. Az összes prioritásra igaz, hogy a válság
nyomán, a 2010-es kormányváltás után az EU-s fejlesztések fokozatosan a hazai források
kiváltását célozták (például az aktív munkaerő-piaci szolgáltatások vagy éppen a felsőoktatás
területén). Ez a tendencia ellentétben állt az eredeti szakpolitikai elképzeléssel, amely az EUs forrásoknak egy, a hazai forrásokat kiegészítő szerepet szánt. A hazai források radikális
csökkentése rontja a fejlesztések hosszú távú fenntarthatóságát – javasoljuk, hogy a
kormányzat a 2020-at követő időszak vélhetően alacsonyabb volumenű forrásaira tekintettel
tervezze meg, miként viszi tovább hazai forrásból a legfontosabb EU-s fejlesztéseket.
A 2010. évi kormányváltás több tekintetben is nyomot hagyott a TÁMOP-on. Egyrészt a
kormányváltást követő szervezeti átalakítások és szakpolitikai irányváltások szükségképp a
programozási ciklus legnagyobb leállását eredményezték, miután 2010 második felében
minden konstrukció létjogosultságát egyedileg kellett indokolni. Több konstrukció (például a
TÁMOP-2.1.2, TÁMOP-3.1.1) megvalósítását ennek eredményeként le is állították, illetve
más konstrukciókat adott esetben új kedvezményezettel, némileg módosult tartalommal
később újraindítottak (például a TÁMOP-6.2.3, TÁMOP-6.2.5, TÁMOP-6.2.7). A fejlesztések
leállása egyrészt általános bizonytalanságot szült a kedvezményezetti körben, másrészt
jelentős kihatással volt a ciklus második felében erősödő abszorpciós nyomásra. (A központi
intézményrendszer további változásai – NFÜ megszüntetése, IH-k és KSZ-ek összevonása –
szintén negatívan érintették a fejlesztések tervezett ütemezését, növelve ezzel az
abszorpciós nyomást.)
A kormányváltás a legtöbb területet szakpolitikai szempontból is érintette, jellemzően
hangsúlyváltások figyelhetők meg a korábbi időszakhoz képest. Ezek közül voltak szakmailag
indokoltak (például a felsőoktatásban nagyobb hangsúly került a kutatás-fejlesztésre),
ugyanakkor néhány esetben a hangsúlyváltás eltért a korábbi EU-s elvárásoktól és a
fenntarthatóság elve mellett más szempontokat is előnybe helyezett (közfoglalkoztatás
felfuttatása, köznevelés területén a kompetenciafejlesztéstől való elfordulás). Az egyes
ágazatok intézményrendszerének (például szakképzés, szociális és gyermekvédelmi
ellátások, köznevelés) esetenként többszöri átalakítása, fenntartó és központi ágazati
intézmények megváltozása (KLIK, ORSZI, TKKI, GYEMSZI) szintén jelentős hatással volt az
OP végrehajtására, többszöri újratervezési kényszert okozva a projektgazdák körében.
A TÁMOP fejlesztéseinek megalapozottságához tartozik, hogy az OP tervezésekor – illetve
egészen a kormányváltásig – a legtöbb területen nem állt rendelkezésre olyan szakpolitikai
stratégia, amely a hosszú távú célokat lefektette volna, illetve biztosította volna az
eredmények hosszabb távú szakmai folyamatokba történő beilleszthetőségét. Bizonyos
területeken a kormányváltást követően ugyan elindultak stratégiaalkotási kezdeményezések
(például Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia), ezek azonban már csak mérsékelten
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►

►

►

►

tudtak hatást gyakorolni az egyes OP-k irányvonalaira. (Más szakterületeken a 2014-2020as tervezési időszak kezdetéig nem született stratégia, ezek létrejöttét több esetben a
Bizottság erre vonatkozó ex-ante feltétele kényszerítette ki.)
Az abszorpciót az OP tudta teljesíteni, ugyanakkor ehhez – a kifizetések többszöri leállását
kompenzálandó – jelentős volumenű fejlesztéseket kellett végrehajtani még a záróévben is.
Ez sok esetben a minőség rovására ment: a szabálytalanságok elemzése azt mutatja, hogy a
prioritások többsége esetében (a 2. és 5. prioritás kivételével) a legtöbb szabálytalanság a
programozási ciklus végén – 2014 és 2016 között – merült fel.
A végrehajtás időbeni megcsúszása miatt az intézményrendszer többféle technikát
alkalmazott a kifizetések gyorsítására. A felsőoktatási fejlesztéseknél például kiemelt
ügyfélkezelési rendszert alakítottak ki, ezt a jó gyakorlatként azonosított megoldást a szektor
koncentráltsága engedte meg, illetve komplexitása és jelentősége indokolta. A kifizetések
felgyorsításának másik eszköze volt, hogy növelték a központilag koordinált, a fregmentált
pályázatos konstrukcióknál könnyebben kezelhető kiemelt projektek számát. További
technika volt, hogy a projekt időtartamára (például egy-egy nagy volumenű szakértői
kapacitást igénylő feladatra) felvettek munkavállalókat, kikerülve így a közbeszerzési
kötelezettséget (melynek lefolytatása önmagában hónapokat jelentett volna). E megoldásnak
az elterjedése alapvetően a rigid jogi környezetnek tudható be, nem pedig a kedvezményezett
jogkerülő magatartásának. Ugyanakkor a gyakorlat azt eredményezte, hogy egy-egy
szakterületen a külső szakértői kapacitás kiépítésének támogatása helyett ad-hoc jelleggel
foglalkoztattak hozzáértő szakértőket, akiket a projektet követően szélnek eresztettek –
erősen rontva a projekt eredményeinek fenntarthatóságát.
A TÁMOP átfogó célja a munkaerő-piaci részvétel növelése volt, az ehhez kapcsolódó
indikátor (az aktivitási ráta) célértékét az OP teljesítette (2015-ben 73,8%). Ez elsősorban a
kormányzat szakpolitikai szigorításainak (például a nyugdíjkorhatár kétszeri emelésének, a
rokkantnyugdíjazási feltételek szigorításának, a tankötelezettség leszállításának, a
segélyezési rendszer átszabásának) tudható be. A TÁMOP a prioritás szintű indikátorokat is
teljesítette a legtöbb esetben, sok esetben jelentősen túlteljesítetve a kitűzött célértékeket,
ami konzervatív tervezést feltételez. Az indikátorok többsége kimeneti jellegű, amelyek nem
mutatnak részletes képet a projekt eredményeiről. Az eredményindikátorok célértékének
teljesülése is vegyes képet mutat: az 1. prioritás indikátorait például inkább sikerült
teljesíteni, mint a köznevelés területén a hazai, illetve nemzetközi kompetenciamérésekre
vonatkozó célértékeket (sőt több esetben fejlődés sem volt kimutatható).
A TÁMOP értékelése során mindegyik prioritásnál azonosítottunk fenntartható eredményeket
felmutatni képes projekteket. Ugyanakkor rendszerszinten nem épültek ki a
fenntarthatóságot rendszerszinten támogató mechanizmusok (jogszabályba és így a hazai
finanszírozásba beépülés, piacon továbbélés, 2014-2020-as projektek kapcsán hasznosulás).
Ez legtöbbször nem a kedvezményezettek, hanem az intézményrendszer mulasztása, amely
a konstrukciók megtervezésekor a kelleténél kisebb figyelmet szentelt az adott fejlesztés
hosszú távú sorsának. Így hiába vannak példák jól megvalósított, értékes projektekre, ezek
legtöbbje további forrás híján a támogatást követően eltűnt. Sok esetben ugyanakkor nem is
forrás kérdése a fenntarthatóság: több olyan példát láttunk, amikor az EU-s forrásból
kidolgozott projekteredményt a továbbiakban nem használták (például a felsőoktatás
területén a TÁMOP-4.1.3 egyik nagy fejlesztése, az AVIR lényegében feledésbe merült; a
TÁMOP-5.4.1 keretében kidolgozott, a szociális és gyermekvédelmi ágazathoz kapcsolódó
szakmai szabályozó protokollok nem kerültek véglegesen bevezetésre). Mindez főként a
2020-at követő időszakra nézve kockázatos, amikor már EU-s pénzből is csak korlátozottan
lehet folytatni egyes projektek finanszírozását. Javasoljuk ezért a fenntarthatóság
garanciális elemeit már a projekt megvalósítási szakaszában kialakítani.
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►

►

►

A TÁMOP bevont célcsoportjaira vonatkozóan csak korlátozottan álltak adatok a
rendelkezésünkre. Egyéni adatgyűjtés csak néhány kiemelt projekt esetében volt elérhető (az
1. prioritásban), az ESZA-rendelet XXIII. melléklete szerinti adatszolgáltatásban szereplő
adatok megbízhatósága pedig több szempontból megkérdőjelezhető. Ugyanakkor mindegyik
prioritás százezres nagyságrendben vont be célcsoporttagokat, valamilyen szolgáltatást
nyújtva nekik. Az értékelés során intézményrendszeri szereplőkkel folytatott interjúk
általános tanulsága, hogy szakpolitikai felelősök szintjén nem valósult meg átfogóan a
fejlesztések szakmai nyomon követése, az interjúalanyok kevés konkrétumot tudtak a
célcsoportokról. Ez az ESZA-típusú támogatások ágazati monitoringjának fejlesztési
szükségletei irányába mutat, amelyre vannak is törekvések a 2014–2020-as időszakban.
A kedvezményezetti kérdőív visszajelzései meglehetősen homogének függetlenül attól, hogy
a válaszadók melyik prioritásban voltak érintettek – ez részben magyarázható azzal, hogy a
kérdések szándékosan nem voltak prioritásspecifikusak, ugyanakkor azt is jelzi, hogy a
kedvezményezettek szakterülettől és gazdálkodási formától függetlenül hasonló
problémákkal találkoztak a megvalósítás során (intézményrendszer lassú reagálása,
közbeszerzések elhúzódása).
Általános visszajelzés mind az intézményrendszer, mind a kedvezményezettek részéről, hogy
a horizontális szempontokat jellemzően adminisztratív kötelezettségként élték meg.

A továbbiakban az egyes prioritások legfontosabb megállapításait foglaljuk össze.

TÁMOP 1. prioritás
A prioritás leglényegesebb megállapításait és javaslatait az alábbiakban mutatjuk be:
►

►

Az 1. prioritás kapcsolódik legközvetlenebbül a TÁMOP fő céljaként definiált munkaerő-piaci
részvétel növeléséhez. A közfoglalkoztatás előtérbe kerülése azonban hátrányosan érintette
az aktív munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó fejlesztéseket. Az eredeti szakpolitikai
elgondolás – és a TÁMOP indulásakor érvényes gyakorlat – szerint a TÁMOP 1. prioritása aktív
munkaerő-piaci eszközökkel, célzott fejlesztésekkel segítette volna a nyílt munkaerőpiacra
visszatérni képes személyeket (összhangban az EU-s elvárásokkal), míg a tartósan
munkanélküli személyek számára adott volna kenyérkereseti lehetőséget a közfoglalkoztatás.
A két csoport különválasztására született a TÁMOP-1.3.1 keretében kidolgozott profiling
rendszer, amely azonban késve készült el, így a ciklus nagy részében a kétféle célcsoport
elkülönítése nem volt megoldott. A költségvetési lehetőségek pedig nem az aktív eszközök
erősítésének irányába mutattak: 2010 után a közfoglalkoztatás költségvetési kerete és
célszámai olyan mértékben megnőttek, hogy az az aktív munkaerő-piaci szolgáltatások elől
vette el a teret mind forrás, mind célcsoport tekintetében. Így az EU-s támogatások a
programozási ciklus végére fokozatosan váltak egyetlen forrásává az aktív munkaerő-piaci
beavatkozásoknak. Ebben a rendelkezésre álló információk alapján a 2014-2020-as időszak
sem hoz érdemi változást – noha a közelmúltban többször felvetődött kormányzati oldalról a
közfoglalkoztatás rendszerének átalakítási igénye (a célcsoport szűkítésével), a 2017. évi
költségvetés ezt egyelőre kevésbé tükrözi. Ez felveti a 2020 utáni fenntarthatóság
kérdéskörét – összességében a költségvetésben rendelkezésre áll az a volumenű forrás,
amellyel biztosítható a jelenleg EU-s forrásból nyújtott szolgáltatások továbbvitele, ez
azonban csak a közfoglalkoztatásra szánt keretek csökkenésével, átcsoportosításával
oldható meg.
Az aktív munkaerő-piaci fejlesztések térvesztéséhez az is hozzájárult, hogy 2012-től 270-ről
90 napra csökkent az álláskeresési járadék folyósításának ideje, ami sok képzett személyt is
a közfoglalkoztatás irányába terelt. 2015-ben a közfoglalkoztatottakon belül a képzettek
aránya nagyon magas, 46,6% volt, akiknek ugyan egy része egyéb hátrányaik miatt nehezen
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►

►

►

►

►

►

►

volt mobilizálható a nyílt munkaerőpiacon, ettől függetlenül ezt a réteget a
közfoglalkoztatásban tartani hosszú távon káros mind az egyének szempontjából, mind
össztársadalmi szinten.
A prioritás fő célja a hét éves programozási ciklus során nem változott, ugyanakkor a
begyűrűző gazdasági válság nyomán célzását tekintve jelentősen bővült. Mivel a válság
elsősorban a képzetteket érintette, tudatos bővítés indult meg ebbe az irányba, szemben a
kezdeti logikával, amely az alacsonyan képzettekre és egyéb hátrányos helyzetű személyekre
fókuszált. Ennek egyik leglátványosabb példája, hogy a prioritás zászlóshajó konstrukciója, a
TÁMOP-1.1.2 keretében – az Európai Bizottság ajánlására –a célcsoportba bekerültek a
munkájukat 2008. szeptember 1-je után elvesztő munkanélküli személyek.
A prioritás jellegzetessége, hogy a kifizetések domináns része nagy volumenű kiemelt
projektekhez köthető, ez a kedvezményezetti megoszláson is látszódik – a kifizetett
támogatások 91 százaléka került állami szervezetekhez (vagy más megközelítésben
államháztartáson belüli nonprofit szervezetekhez). Egyedül az alapvetően pályázatos
kiírásokat tartalmazó 1.4 intézkedés kedvezményezettjei között jelennek meg látható
mértékben állami szervezeteken kívüli szereplők, elsősorban nonprofit szervezetek.
A prioritás által elért célcsoporttagok nem elhanyagolható részét így kiemelt projektek vonták
be, ezek többségének esetében történt egyéni szintű adatgyűjtés is. A foglalkoztatási célú,
általunk vizsgált kiemelt projektek közös jellemzője, hogy kimenetüket tekintve nagyobb
hatékonyságot mutattak a programok alternatívájaként fellépő közfoglalkoztatásnál. Míg a
közfoglalkoztatottak nagyjából 13%-ának sikerül elhelyezkednie a nyílt munkaerőpiacon a
közmunkából való kilépést követő hat hónapon belül, a kiemelt projektek esetében a program
befejezése után a 180. napon foglalkoztatottak aránya a megváltozott munkaképességűek
körében 29,9% (TÁMOP-1.1.1), a többi vizsgált konstrukció esetében 35-48%. (A kiemelt
projektek esetében megjelennek az útmutatókban is nevesített, prioritást élvező
célcsoportok, kiemelten az alacsony iskolai végzettségűek és a romák, az ő esetükben
azonban jellemzően alacsonyabb a sikeres teljesítés vagy a továbbfoglalkoztatás aránya,
illetve magasabb a lemorzsolódás.)
A prioritás a TÁMOP egészét tekintve az egyik legjobb abszorpciós képességű volt, ennek
megfelelően kezdeti kerete kétszer is meg lett emelve (a 2. és a 3. prioritás keretének
rovására). Emellett a társfinanszírozási ráta egy 2013-as döntés értelmében a prioritáson
belül 100 százalékra emelkedett, így jelentős források váltak automatikusan lehívhatóvá. A
prioritás kiemelkedő abszorpciós képessége jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a TÁMOP
egésze forrásvesztés nélkül tudja lezárni a programozási ciklust.
Forrásfelhasználás szempontjából hatékony megoldás volt a programozási időszak egészét
átfogó, komplex munkaerő-piaci fejlesztéseket tartalmazó, országos kihatású kiemelt
projektek megvalósítása, amelyeknek előfinanszírozását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap
(NFA, korábban Munkaerő-piaci Alap) vállalta. Így már a ciklus kezdetén megindulhattak nagy
volumenű fejlesztések, amelyek egyedülállóak voltak a TÁMOP-ban.
A prioritáshoz kapcsolódó indikátorok mindegyike teljesült, néhány jelentősen túl is
teljesítette a kitűzött célértéket. Ezt részben az magyarázza, hogy az aktivitási ráta
növekedésének köszönhetően a munkaügyi központok szélesebb körből tudtak meríteni,
valamint az, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatások fajlagos költsége a tervezettnél
alacsonyabb lett, így több célcsoport tag bevonása vált lehetővé. Ugyanakkor a specifikus
célokhoz kapcsolódó indikátorok közül a bejelentett, nem támogatott álláshelyek élettartama
alulteljesült. Ez részben magyarázható az NFSZ kapacitáshiányával, 2011 után ugyanis az
elsődleges prioritás a közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés lett.
A fejlesztések megvalósítását hátráltatta a koordináció hiánya, amely egy ilyen komplex
Operatív Program esetében kiemelt fontosságú lett volna. Az EMMI és az NGM (illetve a
közfoglalkoztatás kapcsán a BM) közötti koordináció hiányára vezethető vissza, hogy az
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egyes prioritásokban tervezett konstrukciók a legritkább esetben tudtak egymásra épülni.
Ennek szélsőséges esete volt, amikor egy konstrukción belül volt érdekelt mind az EMMI, mind
az NGM (például a TÁMOP-1.1.1 esetében, ahol egymást követően, más-más fókusszal futott
egy-egy kiemelt projekt az NMH/NGM, illetve az NRSZH vezetésével).
A prioritás fenntartható eredményei közül kiemelendő a TÁMOP-1.2.1: a Start-kártyák
kedvező tapasztalatainak köszönhetően a Kormány kiterjesztette a szociális hozzájárulási
adókedvezmény rendszerét a munkaerőpiacon a Start-kártyák helyébe lépő
Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében. A fenntarthatóság másik aspektusa, ha egy EU-s
finanszírozásból megvalósított terméket vagy szolgáltatást a kedvezményezett a
későbbiekben piaci alapon tud továbbvinni. Erre jó példa a Mozgássérült Emberek
Rehabilitációs Központjának kiemelt projektje, amelynek keretében egy, a mozgáskorlátozott
emberek által használt eszközöket javító és bérbe adó műhelyeket hoztak létre országos
lefedettséggel, megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatva.
A kedvezményezetti kérdőív visszajelzései alapján a megvalósítást jelentősen – de a többi
prioritáshoz képest nem kiemelkedően – hátráltatta az intézményrendszer lassú reagálása.
Az eredeti ütemezés tartását emellett nehezítette a közbeszerzések elhúzódása, a
kedvezményezett szervezetében történő személyi változás, illetve – főleg kiemelt projektek
esetében – az, hogy sok esetben (a válaszok 41,2 százalékában) menet közben változott a
projektek célja vagy tartalma, jellemzően jogszabályi változások vagy a projektet érintő
intézményrendszeri változás nyomán.
A horizontális szempontok közül a területi kohézió olyan szempontból érvényesült, hogy a
négy legelmaradottabb régió (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország)
részesült a legnagyobb támogatásban. Ugyanakkor a kérdőívünk alapján a megvalósítók
relatíve kevés hozzáadott értéket tulajdonítottak a horizontális szempontoknak.

TÁMOP 2. prioritás
A prioritás legfontosabb megállapításait és javaslatait az alábbiakban foglaljuk össze:
►

►

►

A prioritás az 1. prioritási tengelyhez hasonlóan szintén foglalkoztatási célú, a munkaerőpiaci folyamatokhoz történő alkalmazkodóképesség javítását célozva. A prioritás fókuszai
(szak- és felnőttképzés, egész életen át tartó tanulás, alkalmazkodóképesség támogatása)
összhangban voltak a hazai és EU-s foglalkoztatási célokkal.
A közfoglalkoztatás 2011 utáni felfutása jelentős hatással volt a 2. prioritás fejlesztéseire is.
A prioritás teljes kifizetett költségének ötödét a TÁMOP-2.1.6 kiemelt projekt fedte le, amely
a közfoglalkoztatottak téli képzéseként került a köztudatba – annak ellenére, hogy ez a kör
csak egy lehetséges kiemelt célcsoportként jelent meg a felhívásban. A projekt az eredeti
szakpolitikai elképzelések alapján a 2007-es TÁMOP-2.1.1 („Lépj egyet előre II.”) folytatása
lett volna, nyitottan minden hátrányos helyzetű célcsoporttag irányába, ezt azonban
felülírták egyéb érdekek. A projekt végrehajtása felemás képet mutat: OKJ-s vagy egyéb
végzettséget nyújtó képzések mellett nagy számban szerveztek a munkaerőpiacon nehezen
hasznosító, alapkompetenciák fejlesztésére irányuló képzéseket, ez és a heterogén minőségű
választék sok esetben nem támogatta kellően azt a célt, hogy a képzések a célcsoporttagok
nyílt munkaerőpiacra történő felkészítését támogassák.
Az 1. prioritáshoz képest szélesebb és heterogénebb célcsoporti kört ölelt fel a prioritás,
hiszen a források jelentős részét lefedő képzéseknél nem volt minden esetben feltétel a
hátrányos helyzet vagy munkanélküli állapot. Ez utóbbira példa a TÁMOP-2.1.2 második
felhívása, amely megkötés nélkül nyújtott nyelvi képzést a felnőtt lakosságnak, minimális
önrész mellett – az ilyen jellegű konstrukcióknál felmerül, hogy mennyire érvényesül az
addicionalitás alapelve (azaz a kedvezményezettek nem hajtották-e volna végre a támogatás

9

►

►

►

►

►

►

hiányában is a fejlesztéseket). Javasoljuk, hogy a 2014-2020-as időszakban kizárólag
hátrányos helyzetű célcsoportokat felölelő képzési fejlesztések induljanak.
Egyéni adatgyűjtés hiányában a bevont célcsoportokról csak átfogó információk állnak a
szervezetrendszer rendelkezésére. Eszerint a programozási ciklus egészét tekintve összesen
707 074 személyt sikerült bevonnia a prioritási tengelynek, a célcsoportok többsége
foglalkoztatott volt, ugyanakkor sok inaktív személy is (a célcsoporttagok 42 százaléka) részt
vett fejlesztésben. A két csoport közötti arány a programozási időszak során sokat változott,
a hangsúly egyértelműen eltolódott a foglalkoztatottak irányába (amely csoport tartalmazza
a közfoglalkoztatottakat is). A korcsoport szerinti vizsgálat azt mutatja, hogy a legnagyobb
arányban (50,4%-ban) 25 és 54 év közöttiek kerültek bevonásra, a ciklus elején azonban
felülreprezentáltak voltak a 25 év alatti fiatalok.
A prioritás a forrásfelhasználást tekintve a gyengébbek közé tartozik. Az abszorpciója a
rendelkezésünkre álló EMIR-adatok alapján 90 százalékos (az intézkedések közül a 2. és 4.
elmarad a többitől), illetve a kezdeti csúszások miatt 2009-ben forrásátcsoportosítás is
történt a jobb abszorpciós teljesítményű 1. prioritás javára. A prioritás kifizetéseinek
ütemezését nagyban meghatározta a fentebb már említett TÁMOP-2.1.6 kiemelt projekt, a
konstrukció felfutása látványosan javította a prioritás egészének abszorpciós teljesítményét.
A prioritás szintű indikátorok kivétel nélkül teljesültek, 2015-re jelentősen meghaladva a
kitűzött célértékeket. A túlteljesítés azonban a hatékonyságot rontotta olyan tekintetben,
hogy az eredetileg tervezett 17%-os lemorzsolódási arányt nem sikerült tartani, a célértékek
alapján a prioritás keretében képzést kapottak, de azt nem elvégzők aránya 37% volt.
A 2. prioritás fejlesztéseinek heterogenitása, sokszínűsége rányomta a bélyegét a
végrehajtásra. A tervezési időszak során nem lettek lefektetve a prioritás vezérfonalát adó
fejlesztési irányok, így a kezdeti időszakban jelentős akadályt jelentett, hogy a szakpolitikának
és az Irányító Hatóságnak eltérő elképzelései voltak a kiírások tartalmi elemeiről. A
végrehajtást nehezítette továbbá a prioritás által lefedett területek (elsősorban a szakképzés
és a felnőttképzés) volatilis szakpolitikai és jogszabályi háttere. A szakképzés területén, a
ciklus elején létrehozott TISZK-rendszer koncepciója az időszak végére lényegében
kiüresedett, miközben az érintett intézmények kétszer is fenntartóváltáson estek át,
jelentősen terhelve ezzel a projektek megvalósítását. A felnőttképzés területe az időszak
során három különböző minisztériumhoz tartozott (SZMM, KIM, NEFMI/EMMI), négy
különböző struktúrában (kilenc regionális központ, egy budapesti központ, TKKI, SZGYF), a
felnőttképzési törvény módosítása pedig komoly bizonytalanságot eredményezett a képző
cégek körében.
Az intézményrendszeri interjúk egyik fontos tapasztalata volt, hogy a 2. prioritás
fejlesztéseinek hasznosulására, fenntarthatóságára – néhány példa kivételével – alig áll kézzel
fogható információ az intézményrendszeri szereplők rendelkezésére. A fenntartható
eredmények közül a TÁMOP-2.2.1 projekt nevesíthető, amelynek keretében kifejlesztett
szakképzési kerettantervek és a szakmai érettségi követelmények megjelentek a hazai
jogszabályban (igaz, EU-s nyomásra, a 2014-2020-as programozási időszak egyik ex ante
feltételeként). További jó gyakorlatot jelentett a projektek eredményeinek piaci hasznosítása,
amivel a családi napközik (TÁMOP-2.4.5), a fiatalok vállalkozóvá válását támogató
fejlesztések (TÁMOP-2.3.6), illetve az országos jogsegélyhálózatot megalkotó projekt
(TÁMOP-2.5.1, TÁMOP-2.5.3) kapcsán találkoztunk.
A munkahelyi képzések kapcsán nem volt lehetséges jó gyakorlatot azonosítani. Az ezen
fejlesztésekre szánt források értelmes felhasználását akadályozta a lassú adminisztráció,
amely miatt az akut vállalati igényeket nem sikerült kielégíteni (a felmerüléstől számított félegy év múlva az igény már okafogyottá válik). Ez is erősítette azt a gyakorlatot, miszerint a
vállalatok nem csak a tényleges igények alapján fogalmazták meg fejlesztési céljaikat, hanem
a fejlesztés hiányában is tervezett képzéseik esetén egészítették ki a saját forrást (az
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önrészen kívül). A hasonló típusú fejlesztéseket ezért célzottan a hátrányos helyzetű
munkavállalókra vonatkozóan javasolt folytatni, egyszerűbb és gyorsabb átfutási időt
garantáló adminisztratív eljárás (például global grant) segítségével.
Hasonlóan vegyes a megítélése a TÁMOP-2.4.3 keretében jelentős forrásokhoz jutó szociális
szövetkezetek fenntarthatóságának. Egy korábbi értékelés keretében a nyertes szociális
szövetkezetek jellemzőit vizsgálva arra a megállapításra jutottunk, hogy noha túlnyomó
többségük jogilag továbbra is létezik (erre a fenntartási kötelezettség is kötelezi őket),
ugyanakkor mind a pénzügyi adatok, mind az online aktivitás azt mutatja, hogy sok szervezet
a valóságban nem viszi tovább a fejlesztés eredményeit. Az intézményrendszeri vélemények
is azt tükrözik, hogy lehettek ugyan elszigetelten jó példák, ezek azonban a tevékenység
jellegén (hogy van-e rá piaci kereslet) és a vezetők személyes elkötelezettségén múltak
elsősorban. A jellemző inkább az, hogy a projektben részt vevők visszatértek a
közfoglalkoztatásba, tehát ezzel a fejlesztés lényegi célja és időtartama nem volt reális. A
helyzetet nem segítette maga a közfoglalkoztatás sem, amely a helyi közszolgáltatási
feladatok nagy részét (például közkonyhák) lefedte, így szűkítve a szociális szövetkezetek
lehetséges cselekvési terét.
A régiók közül Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Közép-Magyarország részesültek a
legnagyobb támogatásban. A kifizetett támogatásokat egy főre vetítve és megyei bontásban
szemlélve a legtöbb forrás Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén
megyékbe jutott, ami összhangban van a felzárkóztatási célokkal, hiszen országos
viszonylatban ezekben a megyékben a legmagasabb a munkanélküliségi ráta (2014. évi
adatok alapján).
A nők bevonásának aránya megfelel az országos arányoknak, a nők felülreprezentáltak a
fiatalok és a munkanélküliek körében.
A kérdőívünk alapján a megvalósítók relatíve alacsony hozzáadott értéket tulajdonítottak a
horizontális szempontoknak. Ebből a szempontból a vállalati kedvezményezettek tűnnek
kevésbé elkötelezettnek, az állami és nonprofit megvalósítók körében pozitívabb volt a
horizontális szempontok megítélése.

TÁMOP 3. prioritás
A köznevelési fejlesztések kapcsán az alábbi átfogó megállapításokat tesszük:
►

►

►

A TÁMOP 3. prioritás céljai formálisan összhangban voltak az európai uniós célokkal, azonban
a 2010 után bekövetkezett szakpolitikai irányváltás jelentős hatással volt a TÁMOP 3.
prioritás céljaira is, még ha hivatalosan nem is írták át a dokumentumot. A szakpolitikai
irányváltás legfontosabb jellemzője volt, hogy a kompetencia-fejlesztési célok helyett az új
Nemzeti Alaptanterv a tananyag növelésében látta a minőség fejlesztésének kulcsát. Ennek
hatására a tanárok és iskolások terhelése jelentősen megnőtt, amennyiben teljesíteni akarták
a tananyagot. Így azonban kevés idő és energia maradt a TÁMOP 3. céljaihoz szorosan
kapcsolódó készségek, képességek fejlesztésére. Javasoljuk a kötelező tananyag
csökkentését, így lehetőséget és időt hagyva a készségek és képességek fejlesztésére,
mélyítésére.
A prioritás esetében a támogató megfogalmazott néhány eredményindikátort, amelyek
elsősorban a PISA-felmérések, illetve a hazai éves kompetenciamérés eredményeire épültek.
Ezeket az iskolák egy jelentős része alulteljesítette, ami azt mutatja, hogy a fejlesztések
ugyan megvalósultak, de az ezek hatására tervezett változások nem indultak el.
A 2008-as gazdasági válság után a kormányzat csökkentette az oktatás állami költségvetési
finanszírozását. Ezt azért tehette meg, mert jelentős fejlesztési forrásokat biztosított EU-s
támogatásból az iskolák számára, amelyek így kiegészítették (idővel egyre inkább
felváltották) az állami támogatásokat. A jövőben elkerülhetetlennek látjuk az állami oktatási
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források növelését, és szükségesnek az EU-s források olyan többletforrásként való kezelését,
amiből olyan beruházásokat valósítanak meg, amelyek eredményeit hosszú távon
hasznosíthatják az iskolák.
A projektek végrehajtásában jelentős változást okozott az iskolák állami fenntartásba
kerülése. Pozitív eredménye volt, hogy a fejlesztési források elosztása szakmai alapon
történt, a források oda kerültek, ahol tényleg szükség volt rá. (A fejlesztési időszak elején
jellemző volt a „kiszorító hatás”: a kevésbé tapasztalt vezetővel rendelkező önkormányzatok
kevesebb forrást nyertek el azoknál a városi iskoláknál, ahol rendelkezésre állt a pályázáshoz
szükséges tapasztalat és humán erőforrás.) Összességében a fejlesztések minden releváns
célcsoporthoz elértek, ugyanakkor erről a szakpolitikai irányításnak nincs egy nyomon
követést támogató rendszere, adatbázisa.
A prioritás abszorpcióját adminisztratív eszközök nagyban támogatták: a ciklus végén
összesen 41,4 milliárd forint értékben (a teljes prioritás keretösszegének 15 százaléka
erejéig) vontak be az EU-s finanszírozásba korábban hazai forrásból megvalósított
projekteket, hogy ezzel segítsék a forrásvesztés elkerülését. Tehát ezek nem plusz forrást
jelentettek az oktatás számára, hanem egy korábban már elköltött összeg utólagos
adminisztrációját – ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a megvalósult fejlesztések
tartalmilag ne lettek volna összhangban a prioritás céljaival.
A kifizetések trendje három szakaszra osztható: 2010 előtt lassú felfutás jellemezte a
programot, a szakpolitikai és szervezeti változások visszaesést okoztak 2010-2012 között,
ennek hatására a program legvégére óriási felfutásra volt szükség a források
felhasználásában annak érdekében, hogy az ország ne veszítsen jelentős összegeket. A
program utolsó két évében már a pénzügyi szempontok a szakmai és minőségi paraméterek
elé kerültek (2013 és 2015 között megfigyelhető egy jellemző periodicitás a kifizetésekben,
év elején alacsony szintről folyamatosan emelkedő trendet mutatva, az év utolsó
negyedévére emelkedtek jelentősen a kifizetések – ez a költségvetési logika megjelenését
mutatja, ami ellentmond az oktatásra jellemző periodicitásnak). A jövőben feltétlenül
törekedni kell a gyakori szakpolitikai irányváltások elkerülésére, mert az oktatás hosszú
periódusa miatt nagyon hasznos és szükséges a fejlesztések kiérlelése, beépítése a napi
folyamatokba, rutinba, amihez idő kell.
A megvalósítást az intézményrendszeri, szakpolitikai változások mellett hátráltatta több más
tényező is. A kedvezményezetti oldalon sok hiányosság mutatkozott a projektek
menedzsmentje, a közbeszerzések lebonyolítása terén, ami jelentősen akadályozta a
végrehajtást. Javasoljuk a támogató részéről nagyobb hangsúlyt helyezni a
kedvezményezettek képzésére, ami megelőzheti a hibák jelentős hányadát.
Sok problémát okozott továbbá az összefüggő konstrukciók nem megfelelő koordinációja az
Irányító Hatóság részéről. Emiatt gyakori jelenség volt, hogy pályázati konstrukciók úgy
indultak el, hogy a számukra szükséges központi fejlesztéseket a kiemelt projektek késve
állították elő. A gyakorlatban sok problémát okozott a TÁMOP/TIOP projektek időbeli
ütemezésének összhangjának hiánya. Ezért gyakori jelenség volt, hogy az eszközök
szállításáig nem történtek meg a szükséges tananyagok fejlesztései, vagy a felhasználók
képzése. Érdemes volna a felhívások időbeli összehangolására egy projekttervet készíteni,
amely egyúttal kezelné a konstrukciók és OP-k közötti logikai kapcsolatokat is.
A fenntarthatóság feladatait a pályázók formailag teljesítik, ugyanakkor az eredmények
érdemi fenntartása jelentős erőfeszítést igényel, amire nem minden megvalósítónak jut
elegendő erőforrása. A fenntartás legjelentősebb problémája, hogy a szükséges pénzügyi
források csak ritkán biztosítottak címzetten a projektre. A fenntartást nehezíti továbbá az a
körülmény, hogy a magyar köznevelés állandó szakpolitikai változásban, reformlázban égett
az elmúlt években. Ezért a sikeres fejlesztések eredményeit is ellehetetlenítette az újabb
szakpolitikai irányváltás.
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A TÁMOP 3. prioritása keretében jelentős digitális tananyagfejlesztés valósult meg. Ez
azonban szintén csak részben épült be a pedagógusok mindennapi rutinjába, így a
hasznosulásuk erősen megkérdőjelezhető.
A horizontális szempontok fontosságát jelzi, hogy a TÁMOP tervezői külön intézkedéseket
szenteltek kiemelt célcsoportoknak, így a hátrányos helyzetű tanulóknak (TÁMOP-3.3), illetve
a sajátos nevelési igényű tanulóknak (TÁMOP-3.4).
A fejlesztési források régiók közötti eloszlása azt mutatja, hogy a források nagyobb arányban
kerültek a három keleti, elmaradottabb régióba. Az elosztás vesztese a Dél-Dunántúl régió,
amely szintén alacsonyan fejlett, de jóval kevesebb forráshoz jutott, mint a másik három
fejletlenebb régió.
A nagyarányú roma lakossággal rendelkező területekre jutott a fejlesztési források 5-12%-a,
az egyes intézkedések nagy különbségeket mutatnak ebben a tekintetben. A hátrányos
helyzetű kistérségekben történt kifizetés a 3.2 intézkedésben volt a legmagasabb (42%). A
3.3 intézkedés értéke (34%) alacsonynak tekinthető annak fényében, hogy ez a hátrányos
helyzetű tanulók fejlesztését célozta.

TÁMOP 4. prioritás
A felsőoktatási fejlesztésekkel kapcsolatos átfogó értékelői megállapításaink az alábbiak:
►

►

►

►

A TÁMOP 4. prioritás stratégiai irányai (felsőoktatás minőségének javítása, illetve K+F
teljesítmény növelése) összhangban voltak az európai uniós stratégiai dokumentumokban
foglaltakkal, azonban nemzeti szinten a 2007-2013-as programozási ciklusra vonatkozóan
nem állt rendelkezésre olyan ágazati stratégia, amely tartalmazta volna a fejlesztések
mögöttes vízióját, illetve biztosította volna az eredmények hosszabb távú fenntarthatóságát.
A felsőoktatás EU-s finanszírozású fejlesztései vonatkozásában így az egyetlen igazodási
pontot az általánosan megfogalmazott EU-s előírások jelentették (a két számszerűsített
célkitűzés a 30-34 éves korosztályon belül a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel
rendelkezők aránya, illetve a kutatás-fejlesztési ráfordítások aránya a GDP-n belül).
A programozási ciklus alatt a felsőoktatás fejlesztésének fő céljai a jogszabályi változások
ellenére alapvetően nem módosultak, csupán hangsúlybeli eltolódások mentek végbe, például
nagyobb hangsúly került a kutatás-fejlesztési intézkedésre (ennek ellenére a vonatkozó EU-s
mutatót nem sikerült elérni). Összességében azonban a felsőoktatás a TÁMOP egyetlen
szakterülete, amelynek kontextusa a ciklus egészében viszonylag stabil volt, nem jellemezték
a korábbi fejlesztéseket megkérdőjelező szakpolitikai irányváltások vagy szervezeti
változások. Ugyanakkor a prioritást is érintette az intézményrendszer többszöri átalakítása,
illetve a jogszabályváltozások is többletterhet róttak az intézményrendszerre és a
kedvezményezettekre egyaránt.
A prioritás fejlesztései nyomán az egyetemi struktúrák megerősödtek, a kevésbé integrált
intézmények is betagozódtak az egységes felsőoktatási rendszerbe, ugyanakkor az egyes
intézmények hozzáállásán is múlott, hogy mennyire tudtak élni a pályázatok adta
lehetőséggel. Azon intézmények esetében, ahol nem sikerült a fejlesztéseket egy koherens
irányba terelni (így nem biztosított a fenntarthatóság), a fejlesztések kontraproduktív módon
éppenséggel (ideiglenesen) konzerválták a nem megfelelő, megújulásra szoruló struktúrákat.
A fejlesztések – elsősorban a felsőoktatás sajátosságának (koncentráltság, szimbiózis az
intézmények és a szakpolitika között) köszönhetően – lefedték a releváns célcsoportokat, a
nevesített célcsoportok összhangban álltak a fejlesztések jellemzőivel. Szintén a szektor
szerkezetének következménye, hogy a támogatások domináns része állami szervezetekhez
került. A pályázás sikerességét nagymértékben befolyásolta az adott intézmény profilja (az
egész ciklus során előnyt élvezett a matematikai, természettudományos, műszaki vagy

13

►

►

►

►

informatikai profil), a pályázatírói kapacitás, illetve a konzorciumi partnerségek
kialakításának képessége.
A 4. prioritás jó abszorpciós képességgel rendelkezett, forrásfelhasználása sikeresnek
mondható, amit részben a felsőoktatás jellegzetességei (koncentráció, pályázók pályázatírói
kapacitása és tapasztalata) magyaráznak. Az érdemi kifizetések a kormányváltást követően,
2011-ben indultak meg, a programozási ciklus utolsó évében felfutó kifizetéseket pedig a
forrásvesztés elkerülése érdekében létrehozott új (főleg K+F témájú) kiírások magyarázták.
Ezek ugyanakkor több esetben nem átgondolt fejlesztéseket takartak, a rövid határidő miatt
a kiszervezett szolgáltatások aránya igen magas volt, a projektek keretében elkészült
tanulmányok sok esetben nem feleltek meg az elvárt minőségi szintnek.
Az abszorpciós célok teljesítése érdekében az intézményrendszer több engedményt is tett a
kedvezményezetteknek (előleg arányának megnövelése, az egyes elszámolási csomagok
értékének rugalmas kezelése), emellett a kiírások megjelenésekor és a pályázati határidő
előtt is információs napokat tartottak, az érvényes támogatási szerződéssel rendelkező
kedvezményezettek számára pedig projektindító napot szerveztek, amelyen az IH és a KSZ
elvárásait adták át a megjelenteknek különféle témakörökben (indikátorok, pénzügyi
kérdések, közbeszerzés, EMIR használata). Mindemellett a kifizetések felgyorsítása
érdekében az intézményrendszer személyes konzultációkat kezdeményezett a pályázatokon
nyertes intézményekkel, átbeszélve minden egyes projekt státuszát. Ezt a fajta új szemléletű,
kivételezett ügyfélkezelési formát a felsőoktatás koncentráltsága engedte meg, illetve
komplexitása és jelentősége indokolta. Ezt a gyakorlatot javasoljuk folytatni a 2014-2020-as
időszakban is.
A prioritás szintű indikátorokat egy kivétellel jelentősen túlteljesítették, ami a pontatlan
tervezéssel, a K+F területen jelentkező többletforrással, illetve a képzések iránti hatalmas
igénnyel magyarázható. A jelentős túlteljesítésekben az is közrejátszott, hogy a
kedvezményezettek sokszor konzervatív módon vállaltak csak indikátorokat, félve a nem
teljesülés esetleges következményeitől. A prioritás szintű indikátorok jellemzően kimeneti
jellegűek, amelyeket a kedvezményezettek összességében könnyen teljesítettek, ám a
közvetlen kimenetekből nem derült ki érdemi információ arról, hogy a fejlesztések milyen
tartalmi eredményeket értek el. A kimeneti indikátorok mellett javasoljuk a fejlesztések
eredményeit tükröző eredményindikátorok hangsúlyosabb alkalmazását és nyomon
követését.
A prioritás konstrukciói több esetben egymáshoz, illetve TIOP-fejlesztésekhez is
kapcsolódtak. A tervezés szintjén az illesztések megvalósultak, létrejött egy komplex
fejlesztést elősegítő struktúra (például számos TÁMOP-konstrukcióhoz kapcsolódott a TIOP1.3.1, amelynek célja elsősorban kiscsoportos oktatói, kutatói terek kialakítása volt), ám a
gyakorlatban a kapcsolódások nem minden esetben valósultak meg. Például a TÁMOP-4.2.5
kiemelt projekt volt hivatott a TÁMOP tartalomfejlesztési eredményeinek, illetve a
publikációknak és felsőoktatási tananyagoknak nyilvános hozzáférését biztosítani a Digitális
Tankönyvtár (www.tankonyvtar.hu) internetes portálon. A rendszer azonban késve készült
el, már annak kiépítése előtt rendelkezésre állt az oldalon elhelyezni tervezett publikációk és
tananyagok többsége. Ráadásul a rendszer nem volt felkészülve az oktatási intézmények
produktumainak mennyiségére (a TÁMOP-4.1.2 konstrukción belül megvalósult
tananyagfejlesztésre a kezdetektől fogva nagy igény mutatkozott), a digitalizáció nem tudta
tartani a lépést a tananyagfejlesztéssel. A kapcsolódások szempontjából jelentős problémát
okozott a kétéves akciótervek rendszere: az akcióterveken átívelő fejlesztéseket nem lehetett
megvalósítani, így a tervezés szintjén hosszú távú projekteket is fel kellett szabdalni két éves
időtartamokra. A jövőben fontos nagyobb hangsúlyt helyezni az egyes projektek
kapcsolódásának megvalósítására, mert csak így érhetők el komplex eredmények.
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A kiemelt fejlesztések eredményeként számos új rendszert alakítottak ki és régi rendszert
fejlesztettek (például DPR, Tankönyvtár, Campus Hungary), azonban néhány esetben a
fejlesztések nem hozták meg a várt eredményeket (például az Adattár Alapú Vezetői
Információs Rendszert az intézményrendszer lényegében nem használja). A fejlesztések
eredményeinek fenntartása érdekében olyan jellegű lépések szükségesek a támogató
részéről, amelyekkel ösztönözhető az adott végtermék intenzívebb használata (például
jogszabályi előírás, pénzügyi biztosítékok).
A prioritás fejlesztései összhangban voltak a területi kohéziós célokkal, azonban a
felsőoktatási intézmények esetében a horizontális szempontok csak a formalitás szintjén
jelentek meg (ezt támasztják alá a kérdőívünk során beérkezett válaszok is), jó gyakorlatról
csupán a roma szakkollégiumok kapcsán számoltak be.

TÁMOP 5. prioritás
A társadalmi befogadás területén
megállapításaink a következők:
►

►

►

►

végrehajtott

fejlesztésekkel

kapcsolatos

legfontosabb

A prioritás a tervezés és a megvalósítás során összhangban volt az uniós irányelvekkel és
stratégiákkal, illetve a kapcsolódó hazai fejlesztési dokumentumokkal (EU 2020, Nemzeti
Reform Programok), viszont a tervezéskor a fejlesztési területek többségénél hiányoztak a
releváns hazai ágazati stratégiák. Ezek vagy később készültek csak el (például a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia), és kevés hatásuk volt a prioritás céljaira és
végrehajtására, vagy nem is születtek meg, illetve konszenzus híján nem kerültek
elfogadásra. Ez jelentősen megnehezítette, esetenként ellehetetlenítette az eredmények
értékelését, fenntartását, hosszabb távú szakmai folyamatokba történő beillesztését. Az
ágazati stratégiák hiánya miatt nem volt olyan fejlesztési vízió, amely miatt a fejlesztések
fenntartásában az intézményrendszer és a politika érdekelt lett volna. Az uniós
fejlesztéspolitikát az ágazati politikához szükséges igazítani, és politikailag elfogadott, hosszú
távú ágazati stratégiákra építeni fel a források felhasználását, mert ennek hiányában nem
lehetséges tartósan eredményes fejlesztéseket megvalósítani.
A folyamatosan változó intézményrendszeri és jogszabályi környezet, amelyben a prioritás
végrehajtása zajlott, jelentősen megnehezítette a projektek lebonyolítását. Befolyásolta a
végrehajtást az ágazati (szociális és gyermekvédelmi) intézményrendszer átalakulása és az
ágazatot érintő új kormányzati intézkedések. Noha a kitűzött célok alapvetően nem
módosultak, a ciklus közepén lezajlott változások hatással voltak az eredmények
fenntarthatóságára is. Az önkormányzatok által fenntartott szociális és gyermekvédelmi
szakellátások döntő része a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került,
átalakultak az önkormányzatok szociális feladatai, megváltozott a munkaügyi, a
rehabilitációs szakigazgatási szerv, hatalmas feladatok (kiemelt projektek) végrehajtása után
váratlanul
megszűnt
a
társadalmi
felzárkózás
területén
jelentős
szakmai
háttérintézményként működő Türr István Képző és Kutató Intézet. A változások kezelhetőek
lettek volna, ha az ágazatot érintő jogalkotás (például az intézményi átszervezések kapcsán)
figyelembe veszi a megvalósulás alatt álló uniós projektek céljait és fenntartási szempontjait.
Az OP kitűzött céljaival összhangban a bevont célcsoport 60%-a munkanélküli vagy inaktív
személy volt, 47%-uk a munkaerőpiacon legaktívabb, 25–54 év közötti generáció. A prioritás
keretében közel 300 000 fő valamilyen pozitív eredménnyel (sikeres képzés, munkahelyi
gyakorlat, elhelyezkedés) fejezte be az általa megkezdett programot.
Az abszorpciót tekintve sikerült a tervezett forrás legnagyobb részét felhasználni, az utolsó
adatok alapján a prioritás keretében a számla alapú kifizetés az időszak végéig a leszerződött
összeg 95,2%-a volt. A ciklus során a forrásfelhasználás viszont egyenetlen volt, ennek okát
a fejlesztési időszak kezdeti lassú indulása, a kormányváltás utáni felülvizsgálat, az
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intézményrendszer átalakulásából következő álló időszak, illetve a prioritásra jellemző sok
elaprózott kis projekt jelentette, amelyek nagy részét – főként a ciklus elején – ráadásul
tapasztalatlan pályázói kör valósította meg.
A prioritás indikátorai teljesültek, a többségük sokszorosan túl is teljesült. Kiemelendő, hogy
az indikátorok teljesülése viszont nem minden esetben kapcsolható közvetlenül össze az
operatív program fő céljával: a hatásindikátorok hiánya miatt nem mérhető, hogy milyen
szinten járult hozzá a prioritás a munkaerő-piaci aktivitás növeléséhez. (A prioritás keretében
megvalósuló projektek volumene emellett eleve kisebb volt annál, hogy érdemi hatást
gyakoroljon az országos munkaerő-piaci folyamatokra.)
A kitűzött átfogó, nagy ívű célokat nem lehet összevetni az indikátorokkal, itt nem sikerült az
összhangot megteremteni. A prioritás fő céljaihoz - megakadályozni a szegénység, a
társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődését, erősíteni a társadalmi kohéziót
– nem kapcsolódtak olyan indikátorok, amelyek e célok elérését közvetlenül mutatnák.
Fontos tanulság, hogy az indikátorok tervezését nagyban megnehezítette a központi
módszertan vagy indikátorkészlet hiánya. Az ágazati stratégiák (így a fejlesztési vízió) hiánya,
illetve az azokhoz való kapcsolódás esetlegessége miatt az alkalmazott indikátorok
teljesülése nem tekinthető többnek, mint a projektek közvetlen kimenetének.
A két összefüggő operatív program, a TÁMOP és a TIOP összekapcsolódása a prioritás
vonatkozásában rendszerszinten nem minden esetben valósult meg, az LHH projektek és a
bentlakásos intézmények kiváltásához kapcsolódó módszertani kiemelt projekt (TÁMOP5.4.5 és TIOP-3.4.1 konstrukciók) tekinthető jó példának, a teljes prioritás vonatkozásában
csak részleges kapcsolódásokról beszélhetünk.
A projektkiválasztás folyamatát a projektek szakmai tartalma, minősége, fenntarthatósága
mellett erősen befolyásolta a pályázó szervezetek tőkeereje és a formai elvárások előtérbe
helyezése. A megvalósítás első szakaszában jellemző hosszú átfutási idők a pályázatok
beadása és a döntés, szerződéskötés, előleg kifizetése, illetve a projektek zárása között a
ciklus végére jelentősen lerövidültek, de az első szakaszban nagyban akadályozták a
megvalósulást.
A döntően humán fejlesztéseket támogató prioritás egyik legnagyobb problémájának az
eredmények fenntartása, fenntarthatósága tekinthető. Ennek oka egyrészt az, hogy eleve
nehéz volt meghatározni, pontosan mit kell fenntartani egy képzéseket lebonyolító, vagy egy
szolgáltatást a projektidőszakra vállaló program esetében. Ehhez egységes módszertan nem
létezett, konstrukciónként más és más fenntartási elvárások születtek. A fenntartási
előírások általában a projektzárás utáni pár hónapra, egy évre vonatkoztak, tehát hosszú távú
hatásokról ez alapján nem lehet beszélni. Ha esetleg a kialakított szolgáltatások továbbra is
fennmaradtak, arról már részleteiben nem tud az intézményrendszer.
A horizontális szempontok vonatkozásában legnagyobb eredménynek a különböző
esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok köztudatba kerülése,
esetenként evidenciává válása tekinthető, a szempontok tényleges érvényesülése, különös
tekintettel a környezeti fenntarthatóságra már kevésbé. A ciklus elején a nem életszerű
horizontális szempontokhoz kapcsolódó elvárások inkább kontraproduktívak voltak, és
felesleges teherként jelentkeztek a megvalósítók oldalán.
A prioritás legfontosabb, innovatív, hiánypótló és ténylegesen fennmaradó eredményének a
Biztos Kezdet programok nyomán létrejött gyerekházak tekinthetőek. Ritka kivételként az
uniós forrásból létrehozott Biztos Kezdet Gyerekházak már az éves költségvetésből kerülnek
finanszírozásra, biztosítva ezzel a stabil, kiszámítható működést. Ennek jogszabályi
háttereként a Biztos Kezdet Gyerekház intézménye megjelent a Gyermekvédelmi törvényben
a gyermekjóléti alapellátások között. Tehát egy uniós forrásból országosan elterjesztett
innovatív kezdeményezés lett a gyermekvédelmi alapellátás – jogszabályban is lefektetett –
egyik alapeleme. A jövőben törekedni kell további olyan fejlesztések kidolgozására és
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megvalósítására, amelyek be tudnak épülni a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer
elemei közé, hosszú távra biztosítva ezzel az uniós fejlesztések hatását.

TÁMOP 6. prioritás
Az egészségügy területén végrehajtott fejlesztésekkel kapcsolatos legfontosabb megállapításaink a
következők:
►

►

►

►

►

►

►

►

A 6. prioritás közvetetten támogatta a TÁMOP fő céljaként definiált munkaerő-piaci részvétel
növelését az egészségtudatos magatartás elterjesztése és az egészségügyi
szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés révén. A prioritás a
tervezés és a megvalósítás során összhangban volt az uniós irányelvekkel és stratégiákkal
(Lisszaboni Stratégia, Európa 2020 Stratégia).
A programozási ciklus elején érvényben lévő hazai fejlesztési dokumentumok (Egészségügyi
Fejlesztési Koncepció, Egységes Társadalom Komplex Program) helyébe a kormányváltást
követően, 2011-től a Semmelweis Terv lépett, amely onnantól kezdve meghatározta a szakés fejlesztéspolitikai irányokat. A Semmelweis Terv a prioritás főbb irányvonalát döntően nem
befolyásolta, azonban a terv által kijelölt irányokat figyelembe véve megtörtént az
akciótervek és az egészségügyet érintő intézkedések felülvizsgálata.
A programozási ciklus alatt jelentős intézményrendszeri változások (GYEMSZI és ÁEEK
létrejötte, egészségügyi intézmények fenntartói változása) lassították a prioritás
megvalósulását. A fejlesztések koherens végigvitele érdekében törekedni kell rá, hogy az
egészségügyi szektor intézményrendszeri háttere minél kisebb átalakításokat éljen át az
előttünk álló időszakban.
A prioritás forrásait tekintve a legkisebb az OP-n belül, köszönhetően annak, hogy az
egészségügyet illetően a TIOP infrastrukturális fejlesztései jóval hangsúlyosabb szerepet
kaptak a fejlesztéspolitikában. Az 1. intézkedés keretében az egészségnevelési programokat
civil szervezetek, önkormányzatok és ezek szerveződései együttesen hajtották végre. A 2.
intézkedés esetében a kifizetések domináns része állami szervezetekhez (főként
egészségügyi intézményekhez és azok dolgozóihoz) került.
A prioritás célcsoportja összességében heterogén, gyakorlatilag minden társadalmi csoport
és az egész lakosság szerepel benne, illetve érintett lehet. A prioritás lefedte a tág
célcsoportot, továbbá bizonyos konstrukciók szűkebb célcsoportot is meghatároztak.
Forrásfelhasználását tekintve a prioritás átlagon felül teljesített, a leszerződött összeg 96%át sikerült ténylegesen felhasználni. A forráskihelyezés ugyanakkor a többi prioritáshoz
képest is késve, 2013-ban indult meg, és a ciklus végén csúcsosodott. Ez vezetett ahhoz,
hogy a kezdeti gyenge abszorpciós teljesítmény miatt a prioritási tengely társfinanszírozási
arányát 2013-ban radikálisan lecsökkentették (85 százalékról 24 százalékra).
A prioritás indikátorai teljes mértékben lefedték mindkét intézkedés céljait (egészségtudatos
magatartás megismertetése és elterjesztése, valamint az egészségügyi humánerőforrás
fejlesztése), ugyanakkor többször is módosultak. A ciklus végén hatályban lévő három
prioritás szintű indikátorból kettő teljesült (ebből egy jelentősen túlteljesült). A túlteljesülés
oka jellemzően az alultervezés mellett az volt, hogy egy személy többször is beszámítható
volt az életmódprogramokban való részvételbe. Az ágazati képzést sikeresen elvégzők
számára vonatkozó indikátor alulteljesült, aminek hátterében az egészségügyre jellemző
általános szakemberhiány és a jogszabályi háttér hiányosságai álltak.
A specifikus célhoz kapcsolódó indikátor („Egészségben eltöltött életévek várható száma”)
teljesült mind a férfiak, mind a nők vonatkozásában. Ez nem köthető össze közvetlenül a
prioritás fejlesztéseivel, bár nagy valószínűséggel az 1. intézkedés preventív célokat és az
egészséges életmód elterjesztését szolgáló konstrukciói pozitívan járultak hozzá a
tényértékek alakulásához. A 2014-2020-as programozási ciklusban esedékes indikátor-
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►

►

►

►

►

felülvizsgálat során a többszöri törlés, módosítás és végül jelentősen túlteljesülő eredmények
elkerülése érdekében javasoljuk az indikátorok „SMART” kritériumrendszer szerinti
felülvizsgálatát.
A megvalósítás során mind a TÁMOP-6, mind a TIOP-2 prioritás fejlesztéseit ugyanazon
intézményrendszer hajtotta végre, mégis jelentős (időbeli) eltérések mutatkoztak azok
megvalósításában, meggátolva a különböző konstrukciók megfelelő kapcsolódását. A TÁMOP
6. prioritásának általános csúszása, illetve a két OP közötti csúszás okai többrétűek. A
tervezés szakaszában a konstrukciók tartalmával kapcsolatos szakmai és tervezési viták
emelhetőek ki, a megvalósítás során az egészségügyi intézményeket érintő jelentős
intézményrendszeri változások és a közbeszerzések elhúzódása, a kifizetések csúszását
pedig számos egyéb tényező is magyarázza, úgymint például a jogszabályi hiányosságok,
korlátozott humánerőforrás-kapacitások és más OP-konstrukciók (TIOP és KMOP)
csúszásának tovagyűrűző hatása. Javasoljuk a kapcsolódó OP-k megvalósító intézményeivel
koordináló egyeztetések lefolytatását a jelentős leállás, információvesztés és időszak végi
abszorpciós nyomás megelőzése érdekében.
A fejlesztések fenntarthatóságával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy általánosságban
az eredmények fenntartása és beépítése az egészségügyi rendszerbe nem csak az egyedüli
szempont volt, azonban számos jó gyakorlatot azonosítottunk (pl. Védőnői Méhnyakszűrő
Mintaprogram, Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt program). Ezen pilot projektek a sikeres
kivitelezésnek köszönhetően országos szinten is kiterjesztést nyertek. A projektek
fenntarthatóságának főbb akadályozó tényezői a fenntartáshoz szükséges források nem
kellően alapos megtervezése és hiánya, szakmai humánerőforrás hiánya, illetve a szervezeti
átalakulásokból származó bizonytalanságok. Javasoljuk a fenntarthatóság állami
garanciáinak megteremtését már a megvalósítás során, számolva az EU-s források
felhasználhatóságának 2020 utáni jelentős csökkenésével. Ehhez elengedhetetlen a
fejlesztések eredményeinek beépítése az egészségügyi rendszerbe, a működéshez szükséges
pénzügyi források megteremtése, illetve az üzemeltetéshez szükséges szakképzett emberi
erőforrás megtartása, biztosítása.
A horizontális szempontokat figyelembe vette az OP a megvalósítás során, azokat kötelező
jelleggel vállalniuk kellett a projektgazdáknak, ugyanakkor a visszajelzések alapján ezt a
kedvezményezettek csak adminisztrációs kötelezettségként élték meg.
A forráskihelyezés felzárkóztatásra vonatkozó célja teljesült régiós szinten (négy
legelmaradottabb régió részesült a legnagyobb támogatásban), azonban megyei bontásban
ez már nem mondható el. A felzárkóztatásra vonatkozó célok tekintetében a 6.1.2-es
konstrukció járult hozzá kiemelkedően hátrányos helyzetű térségek egészségügyi
helyzetének felzárkóztatásához (20 LHH és 18 HH kistérségben létrejött Egészségfejlesztési
Irodák legalább 32 000 főt értek el). Javasoljuk kiemelt szempontként kezelni a
kedvezményezett, fejlesztendő és a komplex programmal fejlesztendő járások bevonását és
az ehhez szükséges specifikus intézkedések (célcsoportjának) kialakítását, megfelelő
lefedettség biztosítását.
A TÁMOP keretein belül 2011-ig bezárólag a roma kötődésű lakosság mindössze 6,9%-a vett
részt szűrővizsgálatokban és lett bevonva kapcsolódó életmód-tanácsadásba, illetve csupán
2,9%-uk vett részt állapotfelmérésen és kockázatbecslésen. (A roma lakosság tekintetében
hasonló adatok a 2011-et követő időszakra vonatkozóan nem érhetőek el).
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1. Az értékelés fókusza és módszertana
1.1.

Az értékelés fókusza

A Jelentésünk a Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó értékelését tartalmazza. Az
értékelésünk fókuszát, szempontrendszerét a Miniszterelnökséggel, valamint az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium releváns munkatársaival az értékelés kezdetén
leegyeztettük, ez alapján az értékelés alábbi fő fókuszait különböztetjük meg:
►
►
►
►
►
►

Az OP és prioritásainak kontextusa és stratégiai illeszkedése;
az OP és prioritásainak célcsoportjai;
az OP és prioritásainak pénzügyi előrehaladása;
az OP indikátorainak teljesülése;
az OP és prioritásainak megvalósítása és eredményeinek fenntarthatósága;
a horizontális szempontok érvényesülése.

Az értékelési szempontjainkhoz kapcsolódó értékelési kérdéseket a következő fejezet tartalmazza.

1.2.

Értékelési kérdéseink

A TÁMOP prioritási tengelyei, noha adott esetben más-más eszközrendszerrel és célcsoporttal
rendelkeznek, de hasonló keretrendszerben értékelhetőek. Ezt a keretrendszert mutatjuk be az
alábbiakban, értékelési kérdésenként lebontva az egyes vizsgált témaköröket:

Témakör

Értékelési kérdés
Mennyiben illeszkedett az OP a releváns stratégiákhoz, mennyiben járult hozzá
azok megvalósulásához?
Az OP céljai és fókuszai mennyiben tudták lekövetni a releváns (uniós és hazai)
stratégiai dokumentumok változásait?
Az OP céljainak módosításai mennyiben voltak összhangban a gyakorlattal?

2.

3.

►

Összhangban volt-e a célcsoportok kiválasztása a stratégiai célokkal, és azok
változásaival?
Arányos-e a (gazdálkodási forma szerinti) különböző célcsoportok közötti
forrásallokáció?
Mely célcsoportokat nem vagy nem kellőképpen értek el a fejlesztések?

►
►
►

Sikerült-e az OP-nak hozzájárulnia az abszorpciós célokhoz?
Mik voltak a forráskihelyezést leginkább gátló tényezők?
Milyen magyarázó tényezői vannak a nem egyenletes forrásfelhasználásnak?

4.

►
►
►
►

Mennyiben sikerült elérni az indikátorok kitűzött célértékeit?
Mik voltak a nem teljesülés okai?
Mennyiben voltak indokoltak az indikátorok módosításai?
Minden kitűzött célhoz kapcsolódott-e indikátor, illetve minden indikátorhoz
kapcsolódott-e konkrét célkitűzés?
Összhangban voltak-e az indikátorok célértékei a célokban megjelölt
eredményekkel, elvárt hatással?

5.

Melyek az OP prioritási tengelyeinek fenntartható, legfontosabb eredményei? Mik
a fenntarthatóság fő akadályozó tényezői?

6.

►
Kontextus és
stratégiai
megfelelés

►
►
►

Célcsoport

Pénzügyi
előrehaladás

Indikátorok
teljesülése

►

►

Megvalósítás és
fenntarthatóság

Releváns
fejezet

►
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Témakör

Értékelési kérdés
►

►
►

Horizontális
szempontok

►
►
►

Releváns
fejezet

Mik az eredményességet gátló intézményi, jogszabályi akadályok? Milyen
akadályokat jelentett az ágazati jogszabályok változása a projektek
végrehajtásában?
Mekkora a nem szabályosan felhasznált források aránya? Melyek voltak a
szabálytalanságok fő okai?
Megvalósultak-e a tervezett kapcsolódások OP-k, prioritások, illetve konstrukciók
között?
Figyelembe vette-e az OP a releváns horizontális szempontokat?
Mennyiben járult hozzá a TÁMOP a területi egyenlőtlenségek csökkenéséhez?
A kedvezményezettek hogyan ítélik meg a horizontális szempontokra vonatkozó
előírásokat? Voltak-e pozitív tapasztalataik a gyakorlatban?

7.

1. táblázat: Az értékelési kérdéseink

1.3.

Az értékelés során használt módszertani eszközök

Az értékelést egy kvalitatív és kvantitatív elemeket egyaránt tartalmazó módszertannal végeztük:
►

►

►

►

►

Az értékelési munka részeként kiválasztott intézményrendszeri szereplőkkel személyes
interjúkat készítettünk. Az interjúalanyok listáját prioritásonként az 1. számú mellékletünk
tartalmazza.
A dokumentumelemzés keretében feldolgoztuk a korábbi releváns értékeléseket, illetve a
rendelkezésünkre bocsátott projektdokumentációkat, ezeket a 2. mellékletben mutatjuk be.
Az értékelés során a TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés (ZVJ) 2016. december 9-én
rendelkezésünkre bocsátott verzióját használtuk fel.1
A kedvezményezetti oldal visszajelzéseinek becsatornázására egy online kérdőívet
készítettünk. Az online kérdőívünk kérdéseit és a kapott válaszokat prioritásonként a 3.
számú mellékletünk tartalmazza.
Az EMIR-adatok segítségével elemeztük a vizsgált konstrukciók területi és gazdálkodási forma
szerinti eloszlását, forrásfelhasználását az indikátorok teljesülését, illetve a
szabálytalanságokat.2
A célcsoportvizsgálat során feldolgoztuk az Irányító Hatóságnak az ESZA-rendelet XXIII.
melléklete szerinti adatgyűjtését a bevont célcsoportokról, valamint bizonyos kiemelt
projektek esetén a további rendelkezésre álló adattáblákat.

1

Az indikátorok értékei a ZVJ végleges változatában a rendelkezésünkre álló verzióban foglaltakhoz képest módosulhattak, ilyen esetben az
eredetileg megkapott értékeket csak abban az esetben módosítottuk, ha a változás mértéke jelentős volt, vagy iránya az értékelés
vonatkozó megállapításait módosította.
2
Az EMIR-adatok megbízhatóságát nem vizsgáltuk, azokat csak kirívó esetek észlelésekor, egyedi esetekben tisztítottuk. Az
EMIR-adatbázis három lekérdezését elemeztük (1.1 eljárásrendi modul, 4.4 pénzügyi lefutás, 5.6 indikátor modul), mind a
három modul letöltésének ideje 2016. október 3. A szabálytalanságokra vonatkozóan adatbázist 2017. január 20-án kaptuk
meg.
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2. A TÁMOP kontextusának és stratégiai megfelelésének vizsgálata

A fejezet bemutatja az OP gazdasági-társadalmi környezetét, illetve hangsúlyosan azon fő
változásokat (pl. gazdasági válság, kormányváltás, szakpolitikai irányváltás), amelyek az OP
céljaira is hatással voltak. Ennek keretében vizsgáljuk, hogy az OP hogyan illeszkedett a
stratégiákhoz, hogyan követte le a releváns (uniós és hazai) stratégiák változását. Emellett külön
hangsúllyal vizsgáljuk, hogy a stratégiai célok mennyire változtak a gyakorlatban, azaz hogy a
megvalósulás is tükrözi-e a stratégiai célok módosításait.
Kapcsolódó értékelési kérdéseink:
►

Mennyiben illeszkedett az OP a releváns stratégiákhoz, mennyiben járult hozzá azok
megvalósulásához?

►

Az OP céljai és fókuszai mennyiben tudták lekövetni a releváns (uniós és hazai) stratégiai
dokumentumok változásait?

►

Az OP céljainak módosításai mennyiben voltak összhangban a gyakorlattal?

A Társadalmi Megújulás Operatív Program megvalósítása egy, társadalmi és gazdasági szempontból
is turbulens időszakban valósult meg. Az OP végrehajtását nagyban – bár prioritásonként változó
mértékben – meghatározta a kontextusa, aminek több fontos tényezője volt:
►

►

►

A 2008 után begyűrűző gazdasági válság jelentős kihívás elé állította Magyarországot,
felborítva a tervezés idejében érvényes munkaerő-piaci sajátosságokat – ez értelemszerűen
módosította a TÁMOP irányvonalait is. Noha a válság a prioritásokat különböző mértékben
érintette (leginkább a munkaerő-piaci folyamatokhoz legközvetlenebbül kötődő 1. prioritásra
volt hatással), a szakterületeket érintő (hazai) forráshiány részben a válság következtében
felvállalt politikai döntés eredménye.
A 2010-es kormányváltás fontos mérföldkövet jelentett a TÁMOP megvalósításában.
Szervezeti átalakítások, a fejlesztéspolitikai intézményrendszeri struktúrák módosítása,
valamint szakpolitikai irányváltások nehezítették a fejlesztések akadálymentes
megvalósítását.
Az összes érintett szakpolitikát érintő hiányosság, hogy a fejlesztések tervezésekor nem állt
rendelkezésre szakpolitikai stratégia, amely egy konszenzuson alapuló, átfogó keretet
nyújtott volna a legfőbb irányoknak. Ezek hiányában a fejlesztések a mindenkor aktuális
szakpolitikai célrendszereknek lettek alárendelve, a biztos pontot egyedül az EU-s ajánlások
jelentették. Szinte az összes érintett területre igaz (például szakképzés, köznevelés,
egészségügy), hogy – főként a kormányváltást követően – jogszabályi módosítások,
szervezeti átstrukturálások, szakpolitikai irányváltások szabdalták fel a programozási ciklus
fejlesztéseit.

A fejezetben prioritási tengelyenként bemutatjuk, milyen főbb külső hatások voltak hatással az OP
eredetileg kitűzött céljaira, és ezek a változások miként csapódtak le a tényleges fejlesztések szintjén.
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2.1.
2.1.1.

TÁMOP 1. prioritás
A gazdasági válság hatása a foglalkoztatásra és aktivitásra

A 2007–2013-as időszak munkaerő-piaci trendjeit alapvetően befolyásolta a gazdasági válság
begyűrűzése. 2008 végén a világméretű pénzügyi és gazdasági válságot – annak következményeként
– munkaerő-piaci válság követte, az Európai Unió tagországaiban 5 millióval, az OECD tagállamaiban
pedig közel 20 millióval nőtt a munkanélküliek száma. A magyarországi helyzet abban különbözött az
Európai Unió régebbi tagállamainak helyzetétől, hogy az elmúlt két évtizednek ez már a második
foglalkoztatási sokkja volt. Miközben a 1990-es évek fordulóján közel egymillió munkahely tűnt el, a
gazdasági válság okozta munkahelycsökkenés nagyjából 100 ezer állást érintett. A rendszerváltás
környékén munkájukat vesztők igen jelentős része véglegesen elhagyta a munkaerőpiacot, és ennek
következménye, hogy az Európai Unióban azóta is a legalacsonyabbak közé számít a magyar aktivitási
ráta.
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1. ábra: Kiválasztott EU-tagállamok aktivitási rátájának alakulása a 20-64 éves lakosság körében, 2003-2015
(forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés)

Noha a válság közvetlen hatására a magyar aktivitási ráta és az EU-s átlag közötti olló nőtt, drasztikus
romlásról nincs szó, amiben részben közrejátszhattak a kormányzat szakpolitikai szigorításai is
(például a nyugdíjkorhatár kétszeri emelése, a rokkantnyugdíjazási feltételek szigorítása) – amellett,
hogy a munkájukat elvesztők között sok volt a képzett, akik fenntartották aktivitásukat. Az aktivitási
ráta fenntartása azonban nem jelentette a foglalkoztatási ráta növelését; a munkanélkülieket nem
minden esetben tudták újra munkába állítani, ugyanis a munkakereslet szinte minden iparágban
radikálisan lecsökkent. A foglalkoztatási ráta így elsősorban a közfoglalkoztatottak számának
drasztikus növelésének köszönhetően tudott javulni – ahogy a Belügyminisztérium 2015-ös kiadványa
fogalmaz, az álláskeresők közfoglalkoztatásba történő bevonásának intenzitása évről évre nőtt; míg
2012-ben az álláskeresők és közfoglalkoztatottak együttes számának 14,2 százaléka volt (havi
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átlagban) közfoglalkoztatott, 2013-ban ez az arány 18,7 százalékra, 2014-ben 28,3 százalékra, majd
2015-ben 36,2 százalékra nőtt.3

2.1.2.

Az EU-s és hazai célrendszer a foglalkoztatás területén

A foglalkoztatáspolitika elsősorban a tagállamok hatásköre, az Európai Unió azonban forrásokkal
támogatja és egészíti ki a tagországok e téren tett intézkedéseit annak érdekében, hogy hozzájáruljon
saját versenyképességének növeléséhez.
A vizsgált programozási időszak szempontjából az első releváns stratégiai dokumentum a Lisszaboni
Stratégia, amely 2000-ben született azzal a célkitűzéssel, hogy – a globalizáció és az elöregedő
társadalom kihívására válaszolva – az Európai Unió tíz éven belül a világ legdinamikusabb és
legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává váljon. Ehhez számos konkrét célkitűzés társult, a
foglalkoztatás területén az aktív korú lakosságra vonatkozóan 70%-os összesített foglalkoztatási
arányt célozva meg, emellett a nőkre vonatkozóan 60%, az 55 év felettiek esetében pedig 50% volt a
vállalt célérték. Mivel a Stratégia által érintett legtöbb tématerület tagállami hatáskörbe tartozott (így
a foglalkoztatás is), az ambiciózus célok eléréséhez a tagállamok szoros együttműködésére volt
szükség.
Az eredeti Stratégia fokozatosan egyre komplexebbé vált, ami egyre nehezebbé tette az EU-s és
nemzeti szintű felelősség és feladatok elhatárolását. Ezért és a szerény félidei eredmények nyomán
2005-ben, egy félidei értékelés keretében – és a 2007–2013-as programozási időszak tervezésével
párhuzamosan – a Lisszaboni Stratégia átdolgozásra került, határozottabb, a növekedésre és a
munkahelyteremtésre irányuló fókuszt kapott, emellett kitűzték nemzeti felzárkózási akciótervek
kidolgozását.
Noha a megfogalmazott célokat sok esetben nem sikerült elérni (a foglalkoztatási arány 2008-ban
volt csúcsán, ezután azonban a gazdasági válság jelentősen rontott a helyzeten), a Stratégia
értékelésekor figyelembe kell venni azt a drámaian változó külső környezetet is, amelyben a komplex
Stratégia megvalósítása végbement. Ide értendő a gazdasági válság mellett például az EU drasztikus
kibővítése az évtized során.
2010-ben a Lisszaboni Stratégiát felváltotta az Európa 2020 Stratégia, amely az Európai Unió
jelenlegi – intelligens, fenntartható és inkluzív – növekedési stratégiája. Fő célja továbbra is a
versenyképesség és a foglalkoztatás növelése, az egyik célkitűzés szerint 2020-ra az aktív korú (20
és 64 év közötti) lakosság foglalkoztatási aránya 75% lesz. Ezt Magyarország egy az egyben átvette,
a nemzeti vállalás szintén a 75%-os foglalkoztatottsági szintet célozza, ahogy ez évről évre megjelenik
a Nemzeti Reform Programban. Azonban mind az Európai Unió, mind Magyarország jelenleg messze
van a vállalt célértéktől. Uniós szinten a 2006-os bázisértéket a válságot követően – hosszú stagnálás
után – először 2014-ben sikerült elérni, a 2015-ös érték (70,1%) azonban bizakodásra adhat okot,
még ha ez továbbra is alacsonyabb a válság előtti, 2008-as értéknél (70,3%). Nemzeti szinten ugyan
robusztus – a válságot követő mélypontot jelentő 2010 és 2015 között kilenc százalékpontos – a
növekedés, ennek fenntarthatósága azonban az átmeneti megoldásként kezelt közfoglalkoztatás
jelentős aránya miatt kérdéses.
A Stratégia – amely aztán a TÁMOP programban is visszaköszön – kimondta, hogy a fejlődés
megalapozásának döntő tényezője a humán erőforrás, amely a hatékony foglalkoztatás-növelés
bázisa. A legjobb foglalkoztatáspolitika az oktatás- és képzési politika, mert hosszú távra
meghatározza a rendelkezésre álló munkaerő minőségét és struktúráját.

3

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság (2016): Beszámoló a 2015. évi
közfoglalkoztatásról, 22. oldal, http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/download/2/b1/91000/Besz%C3%A1mol%C3%B3%20a%
202015%20%C3%A9vi%20k%C3%B6zfoglalkoztat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf, letöltés időpontja: 2017. január 11.
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Az Európai Unió szintjén megfogalmazott, foglalkoztatáshoz kapcsolódó célkitűzések a hazai
fejlesztéspolitika irányvonalát egyértelműen meghatározták – a fejlesztési források felhasználását az
EU-s stratégiai dokumentumokkal összhangban kellett megtervezni.
Az uniós fejlesztési forrásoknak a 2007 és 2013 közötti fejlesztési időszakban történő közvetlen
felhasználásának magyarországi céljait az Új Magyarország Fejlesztési Terv (a továbbiakban: ÚMFT),
majd 2010-től az Új Széchenyi Terv (a továbbiakban: ÚSZT) határozta meg. A fejlesztési tervek
megfeleltethetőek a Bizottság által elvárt úgynevezett Nemzeti Stratégiai Referencia Keretnek
(NSRK), amelynek elkészítése minden tagállam számára kötelező volt az uniós források (Strukturális
Alapok és Kohéziós Alap) felhasználásához. Mindkét fejlesztési tervnek összhangban kellett lennie a
Lisszaboni Stratégiával (később az Európa 2020 Stratégiának) és az ennek nyomán évente
felülvizsgált Nemzeti Reform Programokkal.

2.1.3.

A prioritás célrendszere

Az uniós célrendszerrel összhangban a TÁMOP-nak, a foglalkoztatás kapcsán a 2007-2013-as
programozási időszak elsődleges fejlesztéspolitikai eszközének az átfogó célja a munkaerő-piaci
részvétel növelése. Ehhez az 1. prioritási tengely közvetlenül kapcsolódik, hiszen olyan aktív
munkaerő-piaci eszközöket támogatott, amelyek a foglalkoztathatóság javítását segítik, ösztönözve
az álláskeresést és a munkaerő-piacra való tartós beilleszkedést.
A prioritás fő célja a hét éves programozási ciklus során nem változott, ugyanakkor a begyűrűző
gazdasági válság nyomán célzását tekintve jelentősen bővült. Mivel a válság elsősorban a képzetteket
érintette, tudatos bővítés indult meg ebbe az irányba, szemben a kezdeti logikával, amely az
alacsonyan képzettekre és egyéb hátrányos helyzetű személyekre fókuszált. Ennek egyik
leglátványosabb példája, hogy a prioritás zászlóshajó konstrukciója, a TÁMOP-1.1.2 keretében – az
Európai Bizottság ajánlására – a célcsoportba bekerültek a munkájukat 2008. szeptember 1. után
elvesztő munkanélküli személyek.
A prioritás tartalmi hangsúlyait az alábbi táblázat foglalja össze:

Intézkedés
TÁMOP-1.1

Intézkedés tartalma
Főként nagy költségvetésű kiemelt projektek segítségével, a foglalkoztatáspolitika központi
szervezeteinek támogatásán keresztül valósultak meg olyan komplex, többelemű munkaerő-piaci
szolgáltatások, amelyek a tartós munkanélkülivé és inaktívvá válás megakadályozását szolgálták.
A TÁMOP-1.1.2 és 1.1.4 személyre szabott, komplex szolgáltatási csomagokat nyújtott hátrányos
helyzetű munkavállalók számára, a munkaügyi központok, majd a kormányhivatalok területi
kirendeltségeinek szokásos eljárását egészítve ki speciális szolgáltatásokkal (például
albérleti/lakhatási
támogatással,
közeli
hozzátartozó
gondozásának
támogatásával,
gyermekfelügyelettel).
Ezekhez nagyon hasonló konstrukció volt a TÁMOP-1.1.3 (Út a munka világába) kiemelt projekt,
amelynek célja az volt, hogy az „Út a munkához” elnevezésű kormányzati programhoz kapcsolódva, a
rendelkezésre állási támogatásban részesülő hátrányos helyzetű személyek számára elősegítse a
munkaerőpiacon való elhelyezkedést, személyre szabott és komplex képzés és bértámogatás
nyújtásával. Eszközeiben tehát ez nagymértékben hasonlított a TÁMOP-1.1.2 és 1.1.4 kiemelt
projektekhez, a különbséget a szűkített célcsoport jelenti.
Szintén speciális célcsoportot támogatott a TÁMOP-1.1.1, amely megváltozott munkaképességű
személyek rehabilitációját célozta. A konstrukció kiemelt (2008, 2012) és pályázatos kiírásokat (2009,
2011) is tartalmazott, ez utóbbiak eszközbeszerzésre (az érintett munkahelyek adaptációjára)
fókuszáltak.
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Intézkedés
TÁMOP-1.2

Intézkedés tartalma
Az intézkedés egyetlen konstrukciót tartalmazott: a TÁMOP-1.2.1 kiemelt projekt hátrányos helyzetű
személyek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezményeket nyújtott a célcsoportoknak.
Ez a gyakorlatban kezdetben kétféle kedvezményt jelentett a foglalkoztatók számára: a START Plusz
a tartósan álláskereső személyek (illetve gyermekvállalásról visszatérő nők) esetén, míg a START Extra
olyan tartósan álláskeresők után volt igénybe vehető, akik emellett 50. életévüket betöltötték vagy
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. (Az első START program a fiatalok és
pályakezdők elhelyezkedését támogatta hazai források felhasználásával, ennek tapasztalataira épített
a konstrukció).
2012-ben a konstrukció kiegészült egy harmadik kedvezménnyel, a START Bónusz a korábbiaknál
szélesebb célcsoport számára4 nagyobb kedvezményeket kínált. (Azonban az ezzel járó támogatást
csak egy évig lehetett igénybe venni.) A START kártyák igénylése 2013. január 1-től megszűnt, az
ekkor még érvényben lévő kártyákat legfeljebb 2014. december 31-ig lehetett érvényesíteni.

TÁMOP-1.3

Az intézkedés szintén egyetlen konstrukciót tartalmazott: a TÁMOP-1.3.1 kiemelt projekt két
szakaszban valósult meg, és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (majd 2011-től a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat) komplex fejlesztésére fókuszált, építve a korábbi (Phare és a HEFOP)
kapcsolódó fejlesztésekre. Az első szakasz legfőbb eredményei az integrált informatikai rendszer
országos bevezetése, a szervezeti tudatosságot fokozó önértékelési rendszer kialakítása, valamint a
modernizált kirendeltségek belső terének ügyfélbarát átalakítása. A második szakasz (már a megyei
kormányhivatalok keretében) elsősorban a szolgáltatások minőségének javítására, a munkaügyi
központ működésének fejlesztésére, a nemzetközi együttműködések erősítésére, valamint a
versenyképesség növelését megalapozó kutatásokra fókuszál. A fejlesztés eredményeként – a
Bizottság kifejezett, az országspecifikus ajánlásokban is megjelenő elvárással összhangban –
megvalósult egy ügyfél-kategorizálási (profiling) rendszer bevezetése, azzal a céllal, hogy az
álláskeresők mielőbbi elhelyezkedését célirányos, személyre szabott aktív munkaerő-piaci eszközök
meghatározásával segítsék.

TÁMOP-1.4

A beavatkozás alapvetően pályázatos konstrukciókon keresztül támogatott helyi foglalkoztatási
projekteket, azzal a céllal, hogy az elmaradott térségekben alulról építkező foglalkoztatási
kezdeményezések segítségével a hátrányos helyzetű emberek számára foglalkoztatási esélyt
nyújtson. A konstrukciók egymástól jól elkülönültek, jellemzően a célcsoport mentén (például a
szociális szövetkezeteket célzó 1.4.3, a mozgáskorlátozottakat támogató 1.4.2, vagy a fiatalokra
fókuszáló, civil foglalkoztatási programokat nyújtó 1.4.1), emellett voltak speciális konstrukciók is
(például foglalkoztatási paktumok, a helyi vállalkozások hálózatosodását segítendő – 1.4.4, 1.4.5,
1.4.7).

2. táblázat: A TÁMOP 1. prioritás intézkedéseinek tartalmi fókuszai (forrás: TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés)

2.1.4.

A hazai foglalkoztatáspolitika változásai

A prioritás, ahogyan ezt feljebb bemutattuk, elsősorban a foglalkoztatás-politika állami
intézményrendszerére és annak országos lefedettségű hálózatára támaszkodott. Ennek megfelelően
a prioritásban domináltak a nagy keretösszegű kiemelt projektek, amelyeket a kedvezményezettek
lokális hálózatuk segítségével tudtak országosan, decentralizált módon működtetni. Ez az
intézményrendszeri visszajelzések alapján garancia volt arra, hogy a szignifikáns jogszabályi és
szervezeti változások (fejlesztéspolitikai intézményrendszer strukturális változásai a kormányváltás
után, közfoglalkoztatás kapcsán bekövetkező jogszabályi változások, stb.) ellenére a támogatások
hatékonyan legyenek felhasználva. A hatékonyságot, gördülékeny megvalósítást támogatta továbbá
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (2013 előtt Munkaerő-piaci Alap) előfinanszírozása, amely biztosította
a projektek folyamatos likviditását.
4

A célcsoport tagja lehetett a 3 hónapig álláskeresőként folyamatosan nyilvántartott személy, vagy aki a gyermekgondozásból
vagy ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni,
feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll, és nem rendelkezik érvényes Start, Start Plusz vagy Start Extra
kártyával.
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A továbbiakban a prioritást érintő legfőbb intézményi változásokat mutatjuk be röviden:
►

A kormányváltást követően a regionális munkaügyi központok a kormányhivatalok alá épültek
be, a munkaügyi központok rehabilitációs osztálya pedig a kormányhivatalok rehabilitációs
szervévé vált. A munkaügyi területen az átalakítás két lépésben ment végbe: először a megyei
kormányhivatalok szakigazgatási szerveként működtek tovább a koránnyi regionális
munkaügyi központok, majd a megyei egységek teljesen integrálódtak a kormányhivatalokba,
a kirendeltségek pedig a járási hivatalokba. Jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nem
működik önálló szervezeti keretben, hanem a járási hivatalok, a kormányhivatalok és a
szakmai irányítást végző NGM megfelelő szervezeti egységei (osztályai, főosztályai) alkotják
a foglalkoztatási szolgálatot.

►

2012-től a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) vette át több intézmény (Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) feladatait. Az NMH 2015. január 1-jén történt
megszűnése nyomán a korábban átvett feladatkörök különböző szervekhez kerültek át
(például a munkavédelem és foglalkoztatás a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, a
munkaerő-közvetítés a megyei munkaügyi központokhoz és járási kirendeltségekhez, a
közfoglalkoztatás pedig a Belügyminisztériumhoz).

►

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH, 2010-ig Országos Rehabilitációs
Szociális Szakértő Intézet) feladat-és hatásköre 2011-től jelentősen bővült: orvos-szakértői,
rehabilitációs szakértői szervként, valamint szociális hatóságként és szolgáltatásfelügyeletet
ellátó hatóságként is működött. 5

A programozási időszak legjelentősebb szakpolitikai és jogszabályi változásait az alábbiakban
foglaljuk össze:
►

A magyar foglalkoztatáspolitika kontextusát meghatározó legfontosabb tényező a
közfoglalkoztatás 2011 utáni felfutása volt.6 Az eredeti szakpolitikai elgondolás – és a TÁMOP
indulásakor érvényes gyakorlat – szerint a TÁMOP aktív munkaerő-piaci eszközökkel, célzott
fejlesztésekkel segítette volna a nyílt munkaerőpiacra visszatérni képes személyeket, míg a
tartósan munkanélküli személyek számára adott volna kenyérkereseti lehetőséget a
közfoglalkoztatás. (A két csoport különválasztására alkalmas a TÁMOP-1.3.1 keretében
kidolgozott profiling rendszer, amely azonban késve készült el, így a ciklus nagy részében a
kétféle célcsoport elkülönítése nem volt megoldott.) Ehhez képest 2010 után a
közfoglalkoztatás költségvetési kerete és célszámai olyan mértékben megnőttek, hogy az
aktív munkaerő-piaci szolgáltatások elől vette el a teret mind forrás, mind célcsoport
tekintetében.7

5

Az NRSZH jogutódlással 2017. január 1-jei hatállyal megszűnik, központi szerve Budapest Főváros Kormányhivatalába kerül
át, a fővároson kívüli szervezeti egységei a szervezeti egység székhelye szerinti megyei kormányhivatalba olvadnak be. A
TÁMOP-projektek fenntartása és a megkezdett fejlesztések EFOP-ban történő folytatása az SZGYF-hez került.
6
A közfoglalkoztatás gyökerei az ezredfordulóra nyúlnak vissza, akkor tették a helyi önkormányzatok számára kötelező
feladattá a közcélú munka szervezését, az ebben való részvételt a szociális segélyre való jogosultság feltételeként rögzítetve.
Közvetlen előzményének és alapjának az Út a munkához program tekinthető, amely átalakította a szociális segélyezés
rendszerét és szigorított a jogosultság feltételein. 2011. január 1-jétől a közfoglalkoztatás korábbi formáit egységes rendszer
váltotta fel, a legfontosabb új elem a szabályozásban, hogy az, aki a továbbiakban pénzbeli munkanélküli ellátásra tart igényt,
az iskolai végzettségére és szakképzettségére való tekintet nélkül köteles elfogadni a felajánlott munkalehetőséget. A
szabályozás változásának a hatására a járadékban részesülők száma 2011 és 2012 között majdnem a felére, a segélyben
részesülők száma a töredékére csökkent, miközben az ellátás nélküli álláskeresők száma jelentősen emelkedett. A TÁRKI
kutatása alapján a nyilvántartott álláskeresők számának csökkenése összefügg a közfoglalkoztatottak számának
növekedésével. A korábban a minimálbérrel egyező közfoglalkoztatási bér nettó összege 2011. szeptember 1-jétől a megelőző
időszaki érték 78%-ára csökkent. Ezt követően a közfoglalkoztatási bér nettó összege együtt mozgott a minimálbérével,
fenntartva az az alatti, de a szociális segély feletti szintjét.
7
2008-ban az aktív munkaerő-piaci szolgáltatásokra szánt összeg a költségvetésben 55,8 milliárd forint volt, ez 2015-re
fokozatosan lecsökkent 14 milliárd forintra – ezzel szemben a közfoglalkoztatás éves kerete 2008 és 2015 között 2,5 milliárd
forintról 270 milliárd forintra nőtt. Ez a helyzet a 2014-2020-as időszakra továbbra is érvényes, a GINOP esetében problémát
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Az aktív munkaerő-piaci fejlesztések térvesztéséhez az is hozzájárult, hogy 2012-től 270-ről
90 napra csökkent az álláskeresési járadék folyósításának ideje, ennyi idő alatt szükséges az
érintetteknek a munkaerőpiacon (vagy a közfoglalkoztatásban) munkalehetőséget találniuk.
Ez sok képzett személyt is a közfoglalkoztatás irányába terelt (2015-ben a
közfoglalkoztatottakon belül a képzettek aránya nagyon magas, 46,6 % volt 8) annak ellenére,
hogy náluk érdemi esély mutatkozott arra, hogy aktív munkaerő-piaci fejlesztések
segítségével el tudjanak helyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. Ez ugyan növelte az aktivitási
rátát, ugyanakkor hosszú távon káros mind az egyének szempontjából, mind össztársadalmi
szinten.

►

►

Az aktivitás változását befolyásoló tényezők közül a másik jelentős a szociális transzferek
változásának hatása volt. A rokkantsági nyugdíj 2008. évi szigorítása és az öregségi
nyugdíjkorhatár kétszeri (2009. és 2010 évi) kitolása is pozitívan hatott az aktivitási rátára.

►

Ugyanakkor a gyermekgondozási segély (GYES) kiterjesztése negatívan hatott az aktivitási
rátára: 2011-től a szülő a gyermek három éves koráig alanyi jogon jogosult a támogatására,
míg korábban csak a gyermek két éves koráig járt a GYES. Emellett a munkavégzés feltételei
is módosultak, korábban GYES mellett a gyermek egy éves kora után korlátozás nélkül
lehetett munkát vállalni, 2011-től ezt heti 30 órában maximalizálták (vagy otthoni
munkavégzéshez kötötték).

►

2008. január 1-jén hatályba lépett a rehabilitációs járadékról szóló törvény, amelynek célja
olyan ellátórendszer és foglalkoztatás-központú rehabilitációs szolgáltatási és támogatási
rendszer kialakítása, amely a rehabilitálható, megváltozott munkaképességű emberek
megélhetését segíti. Ez alapján rokkantsági nyugdíjban csak azok az aktív korú személyek
részesülhetnek, akik teljes értékű munka végzésére rehabilitációval sem tehetők képessé.
Ezáltal nőtt a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása, az államháztartáson
belül pedig csökkent a passzív ellátást, valamint nőtt a rehabilitációt szolgáló kiadások
aránya. Ennek elsődleges célja az volt, hogy mérséklődjön a különböző ellátórendszerektől,
az állami gondoskodás lehetőségeitől való függőség. A rehabilitációs járadékhoz szorosan
kapcsolódik a TÁMOP-1.1.1 projekt.

A prioritás kontextusával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►

►

►

A TÁMOP átfogó célja – az EU-s és hazai fejlesztéspolitikai és stratégiai dokumentumokkal
összhangban – a munkaerő-piaci részvétel növelése, amelyhez a kapcsolódó fő indikátor a
munkaképes korú (20–64 éves) népesség aktivitási rátája. Ennek a célértéke 2015-re 72,6
százalék volt, amit a válság begyűrűzése ellenére sikerült elérni, ilyen szempontból tehát
a TÁMOP egésze és az átfogó célt legközvetlenebb módon támogató 1. prioritás is
sikeresen teljesített.
Ezt az eredményt olyan jogszabályi változások támogatták, mint a rokkantsági jogosultsági
feltételek szigorítása, az öregségi nyugdíjkorhatár kétszeri (2009. és 2010 évi) kitolása,
illetve részben ezek következményeként a közfoglalkoztatás 2011 utáni jelentős felfutása.
A közfoglalkoztatás előtérbe kerülése több szempontból is hátrányosan érintette az aktív
munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó fejlesztéseket. Az eredeti szakpolitikai elgondolás
– és a TÁMOP indulásakor érvényes gyakorlat – szerint a TÁMOP aktív munkaerő-piaci
eszközökkel, célzott fejlesztésekkel segítette volna a nyílt munkaerőpiacra visszatérni

jelent, hogy a közfoglalkoztatás mellett – amelynek költségvetési kerete 340 milliárd forint 2016-ra – nem jut hely az aktív
munkaerő-piaci fejlesztéseknek.
8
Beleértve a következő képzettségeket: szakmunkásképző, szakiskola, szakközépiskola, technikum, gimnázium, felsőfokú
végzettség. Forrás: Belügyminisztérium (2016), 32. oldal
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►

►

képes személyeket, míg a tartósan munkanélküli személyek számára adott volna
kenyérkereseti lehetőséget a közfoglalkoztatás. (A két csoport különválasztására alkalmas
a TÁMOP-1.3.1 keretében kidolgozott profiling rendszer, amely azonban késve készült el,
így a ciklus nagy részében a kétféle célcsoport elkülönítése nem volt megoldott.) Ehhez
képest 2010 után a közfoglalkoztatás költségvetési kerete és célszámai olyan mértékben
megnőttek, hogy az aktív munkaerő-piaci szolgáltatások elől vette el a teret mind forrás,
mind célcsoport tekintetében.
Az aktív munkaerő-piaci fejlesztések térvesztéséhez az is hozzájárult, hogy 2012-től 270ről 90 napra csökkent az álláskeresési járadék folyósításának ideje, ami sok képzett
személyt is a közfoglalkoztatás irányába terelt (2015-ben a közfoglalkoztatottakon belül a
képzettek aránya nagyon magas, 46,6 % volt), ez hosszú távon káros mind az egyének
szempontjából, mind össztársadalmi szinten.
A prioritás fő célja a hét éves programozási ciklus során nem változott, ugyanakkor a
begyűrűző gazdasági válság nyomán célzását tekintve jelentősen bővült. Mivel a válság
elsősorban a képzetteket érintette, tudatos bővítés indult meg ebbe az irányba, szemben
a kezdeti logikával, amely az alacsonyan képzettekre és egyéb hátrányos helyzetű
személyekre fókuszált. Ennek egyik leglátványosabb példája, hogy a prioritás zászlóshajó
konstrukciója, a TÁMOP-1.1.2 keretében – az Európai Bizottság ajánlására – a célcsoportba
bekerültek a munkájukat 2008. szeptember 1-je után elvesztő munkanélküli személyek.
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2.2.

TÁMOP 2. prioritás

2.2.1.

A prioritás célrendszere

A prioritás az 1. prioritási tengelyhez hasonlóan szintén foglalkoztatási célú – így az EU-s és hazai
szakpolitikai célrendszere megegyezik (ennek bemutatását lásd a 2.1. fejezetben) –, a munkaerő-piaci
folyamatokhoz történő alkalmazkodóképesség javítását célozva. A prioritás nem közvetlenül a
hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci helyzetének javítására koncentrált, a keretében
megvalósult fejlesztések, képzések azonban mind a foglalkoztathatóság javítását támogatták. A
prioritás elsősorban a szak- és felnőttképzésre, valamint az egész életen át tartó tanulásra fókuszált,
emellett (az alkalmazkodóképességet tágan értelmezve) különböző szervezeteknek (köztük civil
szervezeteknek) és intézményrendszereknek a változásokhoz való igazodását, a gazdaságitársadalmi kihívásoknak megfelelését szolgálták. Végül ez a prioritási tengely teremtette meg a
szociális gazdaság területén működő szociális szövetkezetek támogatásának lehetőségét.
A prioritás tehát céljai tekintve az 1. prioritáshoz képest sokkal heterogénebb és elaprózottabb:
egyaránt tartalmaz képzési programokat, a szakképzési intézményrendszer fejlesztését, valamint
szervezetek alkalmazkodóképességének támogatását. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a prioritási
tengely fő tartalmi fókuszait:

Intézkedés
TÁMOP-2.1

Intézkedés tartalma
Az intézkedés célja olyan átfogó tanulási programok nyújtása volt, amelyek segítik egyrészt a
hátrányos helyzetűeket (többek között az alacsony iskolai végzettségűeket, idősebb korosztályokat,
megváltozott munkaképességű személyeket, gyermeküket otthon nevelő vagy más hozzátartozó
otthoni ápolását végző személyeket) a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben, másrészt fejlesztik a
vállalatok versenyképességét és a szervezetek hatékonyságát.
Az intézkedés egyaránt tartalmazott kiemelt projekteket és pályázatos konstrukciókat. Az előbbiek
közül a TÁMOP-2.1.1 („Lépj egyet előre II.” – a HEFOP-3.5.3 folytatásaként) és a TÁMOP-2.1.6. („Újra
tanulok!) kifejezetten az alacsony végzettségű vagy szakképzetlen emberekre fókuszált, míg a TÁMOP2.1.2 második felhívása („Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”) már hátrányos
helyzettől függetlenül elérhető volt azoknak, akik vállalták a képzéssel járó önrészt.
A pályázatos konstrukciók (TÁMOP-2.1.3, 2.1.4, 2.1.5) a munkahelyi képzésekre koncentráltak. A
kiírásokban kedvezményezett vállalkozások támogatást kaptak szakmai, az Európai Unióval
kapcsolatos, egy vállalkozás működésével kapcsolatos (pénzügyi, számviteli, adó, vám,
társadalombiztosítási, stb.), idegen nyelvi és számítástechnikai, valamint informatikai képzések
megvalósításához. Ezek közül a TÁMOP-2.1.3 2012-es kiírása volt kiemelkedően sikeres: a támogatási
feltételek 2011-es lazítása nyomán, illetve a szakképzési hozzájárulás eltörlése miatt hatalmas volt az
érdeklődés a kedvezményezettek részéről, ami többszöri keretemelést igényelt.

TÁMOP-2.2

Az intézkedés a munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő intézményrendszer fejlesztését célozta, a
szakképzés és a felnőttképzés rendszerének továbbfejlesztésével (rugalmassá és módszertanilag
naprakésszé tételével).
Az intézkedés egyaránt tartalmazott kiemelt projekteket és pályázatos konstrukciókat. A
legjelentősebb kiemelt projekt a két ütemben megvalósított TÁMOP-2.2.1 volt, amelynek célja az volt,
hogy a képzési rendszer átfogó, összehangolt fejlesztésével a képzés kibocsátása rugalmasan
alkalmazkodjon a munkaerő-piaci kereslethez, ezáltal javuljon a munkaerő alkalmazkodóképessége. A
kiemelt projekt emellett összehangolta a TÁMOP-2.2.3 pályázatos konstrukció keretében folyó helyi,
valamint a központi tananyagfejlesztéseket.
A TÁMOP-2.2.2 kiemelt projekt célja a pályaorientációs szolgáltatás kiterjesztése (országos hálózat
létrehozása), illetve minőségének javítása volt. Négy fő eleme az életpálya-tanácsadói hálózat
kiépítése, a pályaorientációs részfeladatokat ellátó hálózat kiszélesítése, támogatás az életpályatanácsadók számának növeléséhez, új webportál.
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Intézkedés

Intézkedés tartalma
Az intézkedés legjelentősebb pályázatos konstrukciói a TÁMOP-2.2.1-hez kapcsolódó TÁMOP-2.2.3as kiírások, amelyek a 2007-ben módosult szakképzési, közoktatási és a szakképzési hozzájárulásról
szóló törvény szerinti strukturális reformokat támogatták. A korábbi széttagolt szakképzési struktúra
koncentrálása (a Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása) indokolta a fejlesztéseket, amely
tartalmazott szervezet- és módszertani (például tananyag-) fejlesztést is.
A TÁMOP-2.2.4 a határon átnyúló együttműködést (tudástranszfert) célozta, míg a többi pályázatos
konstrukció (2.2.5, 2.2.6, 2.2.7) a megváltozott szakképzési környezethez való adaptációt (a rövidebb
szakiskolai képzéshez, illetve a duális rendszerhez való alkalmazkodást) támogatta.

TÁMOP-2.3

Az intézkedés tartalmazott kiemelt projekteket és pályázatos konstrukciókat is. A kiemelt projektek
közül a TÁMOP-2.3.1 képzéseket nyújtott a közszférából elbocsátott, vagy várhatóan megszűnő
munkaviszonyú munkavállalók, valamint a regisztrált álláskereső pedagógus és egészségügyi
végzettségű (akár pályakezdő) személyek számára.
Az intézkedés kiemelten fontos konstrukciója a TÁMOP-2.3.3. Ennek célja – a gazdasági válság negatív
hatásainak csökkentése érdekében – rövid távon a válsággal érintett vállalkozások munkahelymegtartó
erejének támogatása, hosszú távon pedig a vállalkozások alkalmazkodó-képességének és
versenyképességének növelése volt, különféle képzések segítségével.
Több konstrukció is a fiatalkori munkanélküliség visszaszorítását tűzte ki céljául, például a TÁMOP2.3.4 (ehhez külön komponensként egy módszertani támogatást nyújtó kiemelt projekt is
kapcsolódott) vagy a TÁMOP-2.3.6 (amely a vállalkozást alapítani szándékozó fiatalok felkészítését,
képzését, üzleti tervének elkészítését támogatta, valamint az induló költségek fedezése érdekében
vissza nem térítendő támogatásban is részesülhettek.)

TÁMOP-2.4

A munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság fejlesztését támogatta az intézkedés, különféle
beavatkozásokkal. Az intézkedés többek között az alábbi fejlesztéseket valósította meg pályázatos
konstrukciókon keresztül:
►

Hátrányos
helyzetűeket
foglalkoztató
szervezetek
fejlesztésére
irányuló,
szervezetfejlesztési elemeket tartalmazó, foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásokat és
munkahelyi képzéseket nyújtó projekt (TÁMOP-2.4.2);

►

nem hagyományos foglakoztatási formák (távmunka, részmunka) elterjesztése (TÁMOP2.4.3);

►

szociális szövetkezetek támogatása (szintén TÁMOP-2.4.3);

►

a munka és a magánélet összehangolásának elősegítése: a rugalmas foglalkoztatás
elterjesztésének támogatása, 3 éven aluli gyermekek részére napközbeni gyermekellátási
szolgáltatások létrehozása és a rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések
támogatása (TÁMOP-2.4.5);

►

a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztését
akkreditáltatása és nyújtása (TÁMOP-2.4.8).

célzó

képzések

kidolgozása,

A pályázatos konstrukcióhoz több esetben kapcsolódott módszertani támogatást nyújtó kiemelt
projekt (TÁMOP-2.4.3/B/1-09, TÁMOP-2.4.3.E).
TÁMOP-2.5

Az intézkedés a hatékony szociális partnerséget célozta, a szociális és civil partnerek kapacitásainak
fejlesztésével és az érdekképviselethez szükséges információk megosztásával.
Az intézkedés három fő fókusszal került kialakításra:
►

A TÁMOP-2.5.1 bizonyos komponensei alapvetően kapacitás- és szervezetfejlesztést
tartalmaztak, míg más komponensek a jogpont hálózat fejlesztését célozták. A jogpont
hálózat fejlesztésének célja a munkaviszonyok állandóságának biztosítása, a jogbiztonság
elősegítése és a foglalkoztatás-biztonság megtartása volt.

►

A TÁMOP-2.5.2 kiemelt projekt a kapcsolódó pályázatos projektek koordinálása és szakmai
támogatása mellett biztosította a szakmai partnerek fejlesztését, hogy képessé váljanak a
hatékony érdekképviseletre.

►

A TÁMOP-2.5.3 pályázatos konstrukció komponensei a gazdasági és társadalmi
együttműködés erősítését, és a társadalmi, valamint az érdekvédelmi szervezetek
kapacitásfejlesztését szolgálták.
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Intézkedés
TÁMOP-2.6

Intézkedés tartalma
Az intézkedés az akkreditáció rendszerének kialakítását célozta meg, amely lehetővé teszi a
munkavégző-képesség megtartását és fejlesztését, annak érdekében, hogy a vállalkozások számára
megfelelően képzett, foglalkoztatható munkaerő álljon rendelkezésre.
Az intézkedés két konstrukció keretében valósult meg:
►

A TÁMOP-2.6.1 kiemelt projekt fő célja az volt, hogy a nonprofit szervezetek szolgáltatásai
is bekerüljenek az Állami Foglalkoztatási Szolgálat rendszerébe, így az egész országban,
lakóhelytől függetlenül ugyanazok a szolgáltatások mindenki számára elérhetőek legyenek.

►

A TÁMOP-2.6.2 konstrukció az akkreditáció rendszerének kialakításához kapcsolódott: az
aktív
munkaerő-piaci
szolgáltatásokat
nyújtó
civil
szervezetek
fejlesztését,
kapacitásbővítését tűzte ki célul.

3. táblázat: A TÁMOP 2. prioritás intézkedéseinek tartalmi fókuszai (forrás: TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés)

2.2.2.

A hazai szakpolitika és jogszabályi környezet változásai

A programozási időszak során a prioritáshoz kapcsolódóan több jogszabály is módosult, ezt az
alábbiakban mutatjuk be röviden:
►

Megváltozott a szakképzés és a szakképzési hozzájárulás rendszere, a szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
alapvetően módosította a szakképzési hozzájárulás kötelezettség teljesítésére vonatkozó
szabályokat. Az új szakképzési hozzájárulási rendszer bevezetésével a szakképzési
hozzájárulási kötelezettség terhére a saját munkavállalók képzése címén elszámolható
kedvezmény megszűnt, ennek nyomán a saját munkavállalók képzése címén elszámolható
költség-kedvezmény biztosítása helyett a rendelkezésre álló EU-s forrásokat (TÁMOP-2.1.3as konstrukció) megemelték, 7,8 milliárd forintról két ütemben 34,4 milliárd forintra. A
pályázati feltételek is kedvezőbbé váltak (egy főre elszámolható költség megemelése,
képzésre eső kieső munkabér elszámolhatósága, képzési programokkal szemben előírt
követelmények egyszerűsítése, stb.), illetve a források a nagyvállalatok számára is elérhetővé
váltak.

►

A szakképzés átalakulását a felnőttképzés jogszabályi hátterének megújítása követte, a
2013. szeptember elsejétől hatályos új felnőttképzési törvény a magasabb minőségi
követelmények biztosítása érdekében szabályozta a felnőttképzési tevékenység
folytatásához szükséges engedélyezési eljárás szabályait és feltételeit, az egyes képzési
programok általános követelményeit, az intézmények ellenőrzését, valamint támogatását. Az
engedélyezési eljárással, ellenőrzéssel és az engedéllyel rendelkező képzőintézmények
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal hatáskörébe
került (annak 2015. évi megszüntetéséig). A változások nagyfokú bizonytalanságot szültek a
képzők körében, hiszen korábban akkreditált képzéseiket egy új engedélyezési eljárás
keretében újra el kellett fogadtatni, jelentősen megváltozott feltételek mentén.

►

A szociális szövetkezeti forma létrehozására Magyarországon 2006. július 1. óta van
lehetőség.9 A szociális szövetkezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezetek,
amelyeknek általános célja, hogy tagjaik számára a gazdasági és társadalmi szükségleteket
kielégítsék, valamint a munkanélküli és szociálisan hátrányos helyzetű tagjaik számára a

9

A szövetkezetekről a 2006. évi X. törvény (Sztv.) rendelkezik. Mivel a szociális szövetkezet a szövetkezet egy speciális fajtája,
az arra vonatkozó alapvető szabályokat is az Sztv.-ben találhatjuk meg, ugyanakkor a szövetkezethez képest sajátos előírások
is érvényesülnek a szociális szövetkezet tekintetében. Az eltéréseket egyrészt maga az Sztv. határozza meg, másrészt a
szociális szövetkezetekről szóló 141/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet foglalja magában.
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munkafeltételeket megteremtsék és szociális helyzetüket javítsák (alternatívát nyújtva ezzel
a közfoglalkoztatással szemben). A programozási ciklus második felében a vonatkozó
jogszabály módosításával új típusú szociális szövetkezetek létrehozásának támogatásáról
döntött a Kormány. Az ehhez kapcsolódó, könnyen elérhető támogatások (elsősorban a
TÁMOP-2.4.3.D.1 konstrukció) miatt 2012 óta több mint ezerrel nőtt a működő szociális
szövetkezetek száma Magyarországon (2012-ben 377 ilyen vállalkozás volt az országban).
A szorosan a 2. prioritáshoz kapcsolódó, legfontosabb intézményi változás a Térségi Integrált
Szakképző Központok (a továbbiakban: TISZK) 2008. július 1-jei megalakulása volt. A TISZK-ek
létrehozását a szakképző intézményrendszer korábbi decentralizáltsága indokolta: egyre csökkenő
volumenű szakképzés egyre növekvő számú szakképző intézményben valósult meg, így fölösleges
kapacitások és indokolatlanul alacsony létszámú tanulócsoportok voltak jellemzőek. A TISZK-ek
létrehozásának célja a szakképzés hatékonyságának növelése volt, a szakképzések megfelelő
koordinációjával és a szakképzésben résztvevők ismereteinek bővítésével. A rendszer fejlesztésére,
a felnőttképzési rendszer struktúrájának átalakítása érdekében két körben, 2007-ben és 2009-ben
írtak ki pályázatot (TÁMOP-2.2.3 konstrukció).
Ugyanakkor a TISZK-rendszer az eredeti célját nem tudta betölteni, amit több tényező is magyaráz:
►

►

►

Az eredeti koncepció szerint az állami fenntartású intézményeknek vállalniuk kellett volna az
integrációt egységes jogi modell mellett – ezért cserébe kaptak volna forrást
tanműhelyfejlesztésre (TÁMOP- és TIOP-forrásból). Ez a koncepció felhígulása miatt végül
nem valósult meg: csak névleges integrációk születtek, többféle jogi modellben, illetve nem
állami szereplők is részt vettek a TISZK-modellben. A TISZK-ek között lényegi különbségek
mutatkoztak a lefedett intézmények számát, a hallgatók számát, illetve a lefedett területeket
tekintve.
A 2010-es kormányváltás után a kezdeti koncepció (miszerint a diákok számára
tanműhelyeket kell kialakítani) megváltozott, a duális képzés került előtérbe – mára
ugyanakkor a tanműhelyek újra nagyobb fókuszt kaptak.
Az intézmények működését két fenntartóváltás is terhelte a programozási ciklus alatt: 2012ben a korábban önkormányzati fenntartású intézmények a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KLIK) alá kerültek, majd – nagyrészt a KLIK-nek az intézmények speciális igényeiből
fakadó finanszírozási nehézségei miatt – 2015-ben az NGM-hez kerültek át, szakképzési
centrumokba tömörülve. Az új rendszerrel párhuzamosan (átfedéseket is mutatva) névleg
továbbra is léteznek a TISZK-ek.

A felnőttképzés területe a programozási ciklus során több különböző minisztériumhoz tartozott, ami
megnehezítette az egységes koncepció végigvitelét, a projektek konzisztens megvalósítását. A
3/2011. (II. 11.) KIM rendelet kilenc Regionális Képző Központot jelölt ki a területi felzárkózási
koordinációs központi feladatok ellátására (amit korábban az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
keretein belül kezeltek). Ugyanebben az évben a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet nyomán a kilenc
központ jogutóddal történő egyesítéssel megszűnt; beolvadtak a Budapesti Munkaerőpiaci
Intervenciós Központba. Ez utóbbi elnevezése 2011. június 30-tól Türr István Képző és Kutató
Intézetre (TKKI) változott. Az új szervezettel együtt a feladatok a KIM-től átkerültek a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium (NEFMI, 2012-től EMMI) felügyelete alá10, illetve a hangsúly eltolódott az
alacsonyan képzettek oktatása irányába.11

10
11

A 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet alapján.
A TKKI 2016. augusztus 31-től megszűnt, feladatait a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vette át.
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A prioritás kontextusával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►

►
►

►

A prioritás az 1. prioritási tengelyhez hasonlóan szintén foglalkoztatási célú, a munkaerőpiaci folyamatokhoz történő alkalmazkodóképesség javítását célozva. A prioritás
közvetlenül nemcsak a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci helyzetének
javítására koncentrált, a keretében megvalósult fejlesztések, képzések azonban mind a
foglalkoztathatóság javítását támogatták. A prioritás elsősorban a szak- és
felnőttképzésre, valamint az egész életen át tartó tanulásra fókuszált, emellett (az
alkalmazkodóképességet tágan értelmezve) különböző szervezeteknek (köztük civil
szervezeteknek) és intézményrendszereknek a változásokhoz való igazodását, a
gazdasági-társadalmi kihívásoknak megfelelését szolgálták. Ezek a célok összhangban
vannak a hazai és EU-s foglalkoztatási célokkal.
A programozási időszak során több fontos jogszabályi változás történt a szakképzés és a
felnőttképzés területén, ezek hangsúlyaiban hoztak változást a prioritás végrehajtásában.
A legfontosabb szervezeti változást a Térségi Integrált Szakképző Központok (a
továbbiakban: TISZK) 2008. évi megalakulása jelentette, a szakképző intézményrendszer
decentralizáltságának megszüntetése és a minőség egységesítése céljával. A TISZK-ek
koncepciója azonban a rákövetkező években többször változott, illetve kétszer is
fenntartóváltáson estek át az intézmények, így eredeti célját a TISZK-rendszer nem tudta
betölteni.
A felnőttképzés területe a programozási ciklus során több különböző minisztériumhoz
tartozott (SZMM, KIM, NEFMI/EMMI), ami megnehezítette az egységes koncepció
végigvitelét, a projektek konzisztens megvalósítását. 2011. június 30-tól a TKKI-hoz
tartozott a terület, ezzel a hangsúly eltolódott az alacsonyan képzettek oktatása irányába.
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2.3.

TÁMOP 3. prioritás

A TÁMOP céljainak elérése érdekében külön prioritási területként jelentkezett a közoktatás
fejlesztése, ami a humánerőforrás fejlesztés és az aktív munkavállalók számának növelésének egyik
fő motorja. Ennek következtében és az uniós elvárások egyik fő céljához történő hozzájárulásként az
oktatási terület fejlesztése és modernizálása kiemelt figyelmet kapott a fejlesztési struktúra
keretében. Az OP keretében a minőségi oktatás megvalósítása és annak egyenlő elérhetősége volt a
cél, a TÁMOP fejlesztései emellett kiegészültek a TIOP és ROP programok eszközbeszerzési és
infrastrukturális fejlesztéseivel.

2.3.1.

Az EU-s célrendszer a köznevelés-fejlesztés területén

A prioritási tengely céljai közvetett módon kapcsolódnak a Lisszaboni Stratégia foglalkoztatási
céljaihoz – ahhoz, hogy rendelkezésre álljanak azok a munkavállalók, akik a munkaerőpiac
folyamatosan megújuló elvárásainak képesek megfelelni és a tudás alapú gazdaságban aktív szerepet
vállalni. Az oktatáspolitika a tagállamok hatáskörébe tartozik, így annak fejlesztésébe közvetlen
beleszólása nincs az Európai Uniónak, de stratégiai irányokat megszabtak az uniós szervek, amelyek
elérését támogatásokon keresztül képesek segíteni. A Lisszaboni Stratégia kiemelt területe volt az
egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó oktatás és készségfejlesztés szempontjainak elérése és
véghezvitele. A TÁMOP prioritásaiban megjelenő tevékenységek esetében fontos szempont volt az
egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó kompetenciák és készségek fejlesztése, valamint az
ennek alapját adó legalább középszintű iskolai végzettség elérésének támogatása.
A Lisszaboni Stratégiát 2010 után felváltotta az Európa 2020 Stratégia, ami – összhangban a korábbi
stratégiával – célként Európa versenyképességének növekedését tűzte ki. Ennek elérése érdekében
öt fő célkitűzést fogalmaztak meg, aminek része a korai iskolaelhagyás csökkentése (az alapfokú
oktatásban az iskolát be nem fejezők arányát 10 százalékra kell csökkenteni). Az operatív
programban megfogalmazott oktatásfejlesztési irányok a Lisszaboni Stratégiával, majd az Európa
2020 stratégiával összhangban voltak, azok megvalósításához az OP hozzájárult.
Az OP keretében megvalósult közoktatási fejlesztések célja összhangban volt az Európai Unió által
elérni kívánt célokkal, kiemelten a tudástársadalom létrejöttével és azon keresztül azzal, hogy
mindenki egyenlő mértékben részesüljön a tudástársadalom társadalmi és gazdasági előnyeiből.

2.3.2.

A hazai célrendszer a köznevelés fejlesztés területén

Az uniós stratégiák és fejlesztési célok erősen meghatározták a hazai fejlesztési irányokat. Emellett
a prioritás fejlesztési programjainak és tevékenységeinek kialakításában fontos szerepe volt a 2005
szeptemberében megjelent Egész életen át tartó tanulásról szóló stratégiának, aminek fő szempontja,
hogy rendelkezésre álljon a munkaerőpiac által elvárt tudással rendelkező, a változásokhoz
rugalmasan alkalmazkodni képes munkaerő. Ennek a célnak az eléréséhez fontos „az oktatási, képzési
rendszerek átfogó korszerűsítése, a formális, nem formális és informális tanulási rendszerek
összekapcsolása, együttműködésük támogatása.”
A társadalom oktatási-képzési és humán erőforrás minősége különböző képet mutatott az operatív
program tervezésekor. Egyrészt a kilencvenes éveket követően nőtt a lakosság iskolázottsági szintje,
de különböző vizsgálatok arra mutattak rá, hogy „az intenzív tudásgazdaság kiépülésének viszonyai
között a formális végzettség önmagában nem biztosítja a versenyképes gazdasági szervezetek által
igényelt korszerű képességeket és a korábban megszerzett tudás folyamatos megújításához
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elengedhetetlen készségeket.”12 Az egész életen át tartó tanulás és a munkaerő-piaci aktív
szerepvállalás fontos (belépő) eleme a középfokú iskolai végzettség, illetve azoknak a
kompetenciáknak az elsajátítása, amelyek lehetővé teszik a tudás alapú társadalomban történő aktív
szerepvállalást.
A prioritás célját stratégiailag megalapozta a TÁMOP helyzetelemzése, amely felhívta a figyelmet
arra, hogy az oktatási és képzési rendszerek nem biztosították megfelelően a munkaerőpiacon
szükséges készségek és kompetenciák elsajátítását, a jelentősen eltérő területi adottságok és a
szegregáció következtében egyes településeken, iskolákon belül is kiugró különbségek jellemezték a
minőségi oktatáshoz és képzéshez való hozzáférést.
Az OP kialakításánál problémát jelentett, hogy nem voltak a tervezésnél és a célok kialakításánál
ágazati stratégiák, hosszabb távú átfogó fejlesztési tervek, stratégiák, országos helyzetfeltárások,
ami nehezítette a szakmai előkészítő és egyeztető folyamatokat. Ezek hiánya a gyorsabb és hatékony
programkezdéseket is akadályozta.

2.3.3.

A prioritás célrendszere

A prioritás célja volt, hogy a köznevelés minőségének javítása által jelentősen fejlődjenek az alap- és
kulcskompetenciák megszerzését segítő képzési tevékenységek, egyszerre javuljon az oktatás
eredményessége és hatékonysága, továbbá mindenki számára biztosított legyen a minőségi
oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. Ennek a célnak az elérése érdekében a prioritási tengely tervei
szerint a köznevelés reformján keresztül a pedagógiai kultúraváltással, az oktatással kapcsolatos
elvárások és igények összehangolásával, valamint a képességfejlesztés, a kompetencia alapú képzés
előtérbe helyezésével, illetve a megfelelő cél- és eszközrendszer kialakításával fejtette volna ki
hatását.
A 2010. évi köznevelési stratégia-váltás, amely a 2011. évi új köznevelési törvény elfogadásában,
majd az új Nemzeti alaptanterv 2012-es bevezetésében testesült meg, változást hozott a prioritás
célrendszerében is. A kompetencia alapú képzés előtérbe helyezése helyett a központilag erősen
szabályozott, tananyag központú oktatás került az oktatáspolitika célkeresztjébe, és innentől kezdve
a TÁMOP forrásait is az új stratégia szolgálatába állították. Így jelentős forrásokat biztosított a
kormányzat az új tanterv szerinti tananyagok létrehozására és a pedagógus életpálya modell
fejlesztésére. Ezt a változást azonban az OP-ban megfogalmazott célok, indikátorok nem követték le.
A köznevelés-fejlesztéshez kapcsolódóan nagy hangsúlyt helyezett a prioritás az intézmények
hálózatosodására és a hálózat típusú együttműködések ösztönzésére. Emellett az eltérő oktatási
igényű csoportok és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációja, és az ahhoz kapcsolódó pedagógiai
fejlesztések ösztönzése is kiemelt szempontként jelentkezett a tervekben.
A munkaerő minőségének javítása érdekében a prioritás megcélozta a halmozottan hátrányos
helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentését, és biztosítani kívánta ezen csoportok
számára is az esélyegyenlőséget. Ugyanakkor ezen a ponton is jelentős változást hozott a
kormányzati stratégiában a 2010 utáni irányváltás. A kormány költségvetési ösztönzők és egyéb
eszközök alkalmazásával elősegítette azt a folyamatot, hogy sok önkormányzat egyházi fenntartásba
adta át az iskoláját, majd a kormányzat az egyházi intézményeket felmentette az integrált nevelés
kötelezettsége alól. Ezek az intézkedések ellene hatottak a TÁMOP céljainak és fejlesztéseinek és
összességében az oktatási szegregáció növekedéséhez vezettek a kérdéses időszakban.
A prioritás fejlesztései nem csak a köznevelési területre terjedtek ki, hanem a kulturális rendszer nem
formális képzési szolgáltatásaira is. Ennek keretében helyi igényekhez igazodó formális és informális
képzési kapacitásfejlesztéseken keresztül hatott a program az iskoláskor előtti, közbeni és utáni
12
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készség, képesség és kompetenciafejlesztésre. Ehhez kapcsolódóan a közgyűjtemények oktatási és
képzési szerepének növelése is a fejlesztési tevékenységek között szerepelt.
A prioritás fejlesztései négy intézkedésen belül valósultak meg, a táblázatban a fontosabb
konstrukciók kerülnek bemutatásra:

Intézkedés
TÁMOP-3.1

Intézkedés tartalma
A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása
Az intézkedés kiemelt célja volt, hogy a kompetencia alapú oktatás az intézmények minél szélesebb
körében terjedjen el, és ezáltal növekedjen a munkaerőpiacra belépők teljesítménye a legfontosabb
munkaerő-piaci kompetenciák területén.
Az intézkedés keretében nagy összegű kiemelt projektek és pályázatos konstrukciók is szerepeltek.
Az intézkedések eredményeképpen közel 1300 köznevelési intézményben megjelent a kompetencia
alapú oktatás módszertani kultúrája és a kulcskompetenciák fejlesztése (TÁMOP-3.1.4). Emellett
számos digitális tananyag, tartalom került kialakításra, melyek meg is jelentek az oktatásban (TÁMOP3.1.2).
Az intézkedések között kapott helyet az óvodafejlesztések és az óvodai nevelés támogatása (TÁMOP3.1.11).
A 2012 szeptemberétől a köznevelésben végbement változások keretében bevezetésre került a
mindennapos testnevelés. Ehhez kapcsolódóan a fizikai állapot mérésének új rendszere és a
módszertani fejlesztések támogatására is sor került (TÁMOP-3.1.13).
A pedagógus továbbképzési modell bevezetésének támogatása és a kapcsolódó módszertanok és
fejlesztések segítették a pedagógus életpályamodell rendszer bevezetésének megvalósítását (TÁMOP3.1.5).
A köznevelés teljesítményének méréséhez kapcsolódó fejlesztés és az önértékelés megjelenése és
azok módszertani támogatása a TÁMOP-3.1.8 konstrukció keretében valósult meg, ami átfogó
minőségfejlesztést eredményezett.

TÁMOP-3.2

A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása
Az intézkedés a köznevelés rendszerének hatékonyságát segítette a kulturális, közművelődési és
közgyűjteményi intézmények fejlesztésével, melyek keretében közelítettek egymáshoz a kulturális és
köznevelési intézmények, valamint új tanulási lehetőségek és formák kerültek elterjesztésre az iskolán
kívüli tanulás lehetőségeként (TÁMOP-3.2.1, TÁMOP-3.2.3).
A fejlesztések keretében kulturális szakemberek továbbképzésére és a kulturális intézmények
szolgáltatásfejlesztésére is sor került (TÁMOP-3.2.12, TÁMOP-3.2.11, TÁMOP-3.2.13).

TÁMOP-3.3

Az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika horizontális érvényesítése
Az Operatív Program jelentős hangsúlyt fektetett arra, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók és térségek, kiemelten a roma tanulók esélyeit javítsák és minél szélesebb körben jelenjen meg
az esélyegyenlőség a köznevelés területén.
A konstrukciók keretében az iskolai képzések fejlesztése mellett (TÁMOP-3.3.1) integrációs
szakértőket is képeztek.
Fontos elem volt a „Tanoda” programok kialakítása (TÁMOP-3.3.5) és azok támogatása, ezek
keretében iskolán kívüli képzési és fejlesztési lehetőségeket biztosítottak hátrányos helyzetű
fiataloknak.
Az intézkedések közé bekerültek retrospektív típusú támogatási konstrukciók (korábban hazai
forrásból megvalósult fejlesztéseknek az EU-s célkitűzésekkel teljes egészében összhangban álló
programelemei kerültek beemelésre, abszorpciós célból), melyek keretében a tanulók, köztük a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítését támogatták
(TÁMOP-3.3.18 – Arany János Tehetséggondozó Program, TÁMOP-3.3.19 Az Integrációs Pedagógiai
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Intézkedés

Intézkedés tartalma
Rendszer, TÁMOP-3.3.20 Útravaló- MACIKA Ösztöndíjprogram, TÁMOP-3.3.21 Nemzeti Tehetség
Program).
A programok között megjelentek az iskolai lemorzsolódást csökkentő programok, illetve a már
lemorzsolódottak visszaintegrálására törekvő programok (TÁMOP-3.3.9).
A TÁMOP-3.3.10 konstrukció keretében roma tanulók felsőoktatásba történő továbbtanulását erősítő
program került kialakításra.

TÁMOP-3.4

Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának
támogatása, az interkulturális oktatás
Az intézkedés keretében a speciális helyzetű és a többségtől eltérő adottságú gyermekek oktatásának
és nevelésének, valamint társadalmi integrációjának segítését célzó konstrukciók kerültek
megvalósításra.
A TÁMOP-3.4.2 konstrukció A és B komponensei keretében sajátos nevelési igényű tanulókat oktató
intézmények fejlesztése és integrációt segítő tevékenységek támogatása történt meg.
Az intézkedés keretében támogatták a nemzetiségi és migráns gyermekek képzésének fejlesztését
(TÁMOP-3.4.1).
Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítására is sor került, melynek keretében iskolán kívüli
tehetségsegítő tevékenységeket valósítottak meg (TÁMOP-3.4.4.).

4. táblázat: A TÁMOP 3. prioritás intézkedéseinek tartalmi fókuszai (forrás: TÁMOP Végrehajtási Jelentés)

2.3.4.

A hazai oktatáspolitikai változások

A rendszerváltás óta folyamatosan, 1990 óta összesen 30 000 fővel csökkent az általános iskola első
osztályába lépők száma, emellett a pedagógusok létszáma is több mint 20 százalékkal csökkent ezen
időszak alatt. Ezek a változások a köznevelés szerkezetére is hatással voltak, mely változásokra a
szakpolitika is reagált. Ennek köszönhetően a TÁMOP időszakában a köznevelés területén jelentős
változások történtek, elsősorban a 2011-es új köznevelési törvény hatálybalépését követően. A
változások szinte az egész köznevelés rendszerét érintették az intézmények fenntartásától kezdve a
Nemzeti alaptantervig. A változások legfőbb jellemzője a központosítás volt: önkormányzati
fenntartás helyett állami fenntartás, központosított, részletesen előírt tanterv bevezetése minimális
pedagógusi szabadsággal, nagy tankönyvi választékon alapuló, szabad tankönyvválasztás helyett
állami egységes tankönyvrendszer, pedagógus-életpályamodell központi minősítési rendszerrel. A
váltás után a TÁMOP köznevelési forrásainak jelentős hányadát az új stratégia elemeinek részleteinek
kidolgozására, fejlesztésére fordították.
A TÁMOP keretében kiírásra kerülő programok esetében további jelentős hatása volt annak, hogy a
változások kialakítása idejére lényegében leállították a programokat, aminek következménye az lett,
hogy a különböző konstrukciók kiírásában és elbírálásában hosszabb szünet volt tapasztalható. Ezt a
tendenciát az értékeléshez végzett szakértői interjúk is kiemelték, említették.
A köznevelést érintő változások között ki kell emelni a fenntartóváltást, ami a különböző
konstrukciókra is nagyobb hatással volt. 2012-ig az általános és középiskolai képzés kapcsán a
fenntartók jelentős részben önkormányzatok voltak, az ellátott feladathoz tanulói normatívát kaptak
az államtól. Ebben jelentős változást hozott, hogy 2012 szeptemberében létrejött a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban KLIK), amely azóta a köznevelés fenntartói és
munkáltatói feladatait ellátja, működési rendszerét biztosítja. 2013. január 1-től egy vegyes rendszer
jött létre, amelyben a KLIK az önkormányzatoktól egységesen átvette az iskolák pedagógiai
fenntartását és ezzel együtt a pedagógusok feletti munkáltatói jogkört, és részlegesen, az
önkormányzatok egy részétől az intézmények infrastrukturális működtetési feladatait is. Ez a
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nagyarányú szerkezeti változás a szakterületen jelentős (finanszírozási és döntési) nehézségeket
okozott, a feladatok átvétele sokáig elhúzódott, ami a folyamatban lévő konstrukciók és későbbi
támogatások kialakítására is jelentős hatással volt. A KLIK létrejöttével párhuzamosan erősödött az
egyházak köznevelési tevékenysége, valamint a magán fenntartású intézmények száma is.
2012-ben a kormány új Nemzeti alaptantervet fogadott el. Az alaptanterv fő célkitűzését és feladatát
Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet vezetője a következőképp foglalta össze: „A
2012 tavaszán elfogadott új alaptanterv a köznevelés feladatát a műveltség közvetítésében, a
tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitűdök együttes
fejlesztésében, a nemzeti és társadalmi összetartozás megerősítésében jelöli meg. Ennek
eredményeként az állami közszolgálati garancia kiterjeszkedett a köznevelési rendszerben
feldolgozandó tartalmakra is, hogy növelje a tanuláshoz való egyenlő hozzáférés esélyeit, a
méltányosság, hatékonyság és esélyteremtés érdekében.” 13 A nemes célok megvalósítása azonban
egy jelentősen túlzsúfolt tananyagot eredményezett, ami miatt a célok közül a tartalmak elsajátítása
leköti a tanórák jelentős hányadát és ezért a készségek, képességek, attitűdök fejlesztése háttérbe
szorult. Emellett a fejlesztések nem építettek a pedagógiatudomány utóbbi évtizedeinek legfontosabb
eredményeire, nem használták a konstruktivista pedagógiát és a világban lezajlott digitális oktatási
forradalom eredményeit. A tapasztalatok értékelésére létrehozott köznevelési kerekasztal 2016-ban
megállapította, hogy a tanulók túlterheltek a jelentős óraszámok és tananyag miatt és a tantervek
újabb átdolgozása, modernizálása szükséges.
Részben az alaptanterv változásának következményeként az állam kialakította a központosított
tankönyvrendszert és a tankönyvek kiválasztásának új rendjét; ez jelentős változásokat generált a
tankönyvpiacon, amivel az oktatáson belüli esélyegyenlőség lehetőségét akarták növelni. Ugyanakkor
jelentős értékek tűntek el a rendszerből a megszüntetett tankönyvek által, amelyek között nagyon
népszerűek és modernek is voltak. Az új rendszer hátránya, hogy nem ösztönöz innovációra, a
tankönyvpiaci verseny megszűnésével eltűnt a rendszerből a fejlesztési motiváció.
A fenntartói változások, az új köznevelési törvény, valamint az új Nemzeti alaptanterv
következményeként megváltozott a pedagógusok bérezési és előmeneteli rendszere, változás történt
a pedagógusok munkaidő számításában és az értékelésükben egyaránt. A változások között
megjelent az iskolákban a mindennapos testnevelés és az erkölcstan/hittan képzése. A különböző
változások kezeléséhez és zökkenőmentes bevezetéséhez kapcsolódóan módszertani és szakmai
fejlesztéseket támogató konstrukciók kerültek kiírásra a TÁMOP-3 prioritás keretében.
A fentebbi változások és reformok mellett figyelembe kell venni, hogy Magyarországon 2009-től
kezdődően csökkent a köznevelésre fordított állami kiadások aránya, mind az egy főre jutó kiadások,
mind a GDP-arányos kiadások tekintetében, ami a szektor teljesítőképességére és funkciójára jelentős
negatív hatással volt. A GDP-arányos oktatási kiadások nemzetközi összehasonlítása azt mutatja,
hogy a vizsgált országok közül Magyarország esetében történt a legnagyobb arányú csökkenés. Ez a
csökkenés a 2008-as gazdasági válságot követő időszakban még markánsabb, mert számos ország a
válság okozta problémák kezelésének keretében az oktatásra fordított kiadásokat növelte, míg
Magyarország esetében a válság utáni időszakban további (jelentős) csökkenés tapasztalható. Ennek
a csökkenésnek köszönhetően a TÁMOP-források esetében egyre fontosabb szerepet kapott a
hiányzó pénzügyi források pótlása.

13

Kaposi József: Tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013) In: Új Pedagógiai Szemle 2013/9-10
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2. ábra: A GDP oktatásra költött százaléka a kiválasztott EU-tagállamokban
(forrás: OECD adatok alapján saját szerkesztés)

A prioritás kontextusával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►

►

►

►

►

A prioritás keretében kialakított célok és tervezett programok az európai és a hazai
célrendszerekkel összhangban voltak, azokat figyelembe vették a tervezés során. 2010
után jelentős változás állt be a hazai célrendszerben, amit nem követett a prioritás
módosítása, így a két célrendszer hangsúlyaiban eltérés mutatkozott. A prioritás célja
továbbra is a gazdaság által igényelt korszerű képességek és a tudás megújításának
készségét maradt, míg a szakpolitikai célok előterébe a nagyobb tudásanyag elsajátítása
került.
A 2008-as gazdasági válságra megszorító gazdaságpolitikával reagált Magyarország,
amely az oktatás területén a költségvetési források jelentős csökkenését eredményezte. A
TÁMOP-források szerepe ettől kezdve egyre inkább a hazai források pótlása lett.
A prioritás keretében megvalósított programok, konstrukciók és az általuk elért
fejlesztések a kitűzött célokkal csak részben voltak összhangban. A fejlesztések számos
területen jelentős hatással voltak a célok elérésére, míg más területeken a kormányzati
intézkedések ellenkező irányú hatásait nem tudták kompenzálni. Például a TÁMOP 3.1.4
fejlesztések célja végig a kompetenciafejlesztés maradt, de az új fejlesztésű kísérleti
tankönyvek szemlélete nem erősítette ezt az irányt. Másik jó példa a szegregáció
csökkentését szolgáló programok, amelyekkel párhuzamosan a szegénység növekedésével
és az egyházi fenntartású iskolák számának növekedésével a szegregáció újra
növekedésnek indult.
A támogatási időszakban végbement változások (szakmai, politikai és fenntartói szinten)
többnyire hátrányosan érintették a megvalósítás folyamatát, mert a változások és az
azokat megelőző döntések, jogszabályi változások végrehajtása sok időt vett igénybe.
Ugyanakkor például a központi fenntartó létrejöttének voltak pozitív hozadékai, mert rajta
keresztül hatékonyabban működött a források felhasználása.
A prioritás kiemelt célja a formális iskolai képzések fejlesztése mellett az informális képzési
formák fejlesztése is volt. Ennek érdekében kulturális intézmények kaptak fejlesztési
forrásokat, amelyek jó együttműködési lehetőségeket teremtettek az iskolákkal.
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2.4.

TÁMOP 4. prioritás

2.4.1.

Az EU-s célrendszer a felsőoktatás területén

Annak ellenére, hogy a Maastrichti szerződést követően, az 1990-es években a felsőoktatás területén
is erősödött a közösségi szintű együttműködés, a 2000-es évek elején fennálló és működő
összeurópai felsőoktatási intézményrendszert globális értelemben véve kevésbé versenyképes
oktatási és kutatási infrastruktúra jellemezte, amely így csupán alacsony hatásfokkal elégítette ki a
tudásalapú gazdaság szükségleteit.14
A 2000-ben elindított Lisszaboni Stratégia volt az első olyan, a felsőoktatás átalakításával is
foglalkozó közösségi szintű dokumentum, amely az Európai Unió versenyképességének javítása
érdekében célul tűzte ki a tudás alapú társadalom megteremtését, illetve a munkaerő képzettségi
szintjének fejlesztését – mindemellett a felsőoktatás kérdésköre továbbra is tagállami kompetencia
maradt.
A Lisszaboni Stratégiát támogató oktatáspolitikai célok megfogalmazására először az alap- és
középfokú oktatás területén került sor: az Európai Tanács 2001 tavaszán fogadta el azt a
dokumentumot, amely tartalmazta a közös oktatáspolitikai célokat, ez azonban a felsőoktatás
területét szinte egyáltalán nem érintette. 15 Az Európai Bizottság „Egyetemek szerepe a tudás
Európájában” című, 2003-as vitairata volt az első olyan dokumentum, amely javaslatot tett egy közös
felsőoktatási politika irányára.
A Lisszaboni Stratégia végrehajtásával párhuzamosan került sor a felsőoktatási rendszerek
átalakítását célzó Bologna folyamatra is, ebbe az 1999-ben induló, alapvetően kormányközi
kezdeményezésbe az Európai Unió is aktívan bekapcsolódott. Az átfogó európai felsőoktatási
rendszer bevezetése már szerepelt az 1999. június 19-i Bolognai Nyilatkozat céljai között.
2005 tavaszán az Európai Tanács az alábbi közös felsőoktatási stratégiai célokat fogalmazta meg:
►
►
►
►

növelni kell a tagállamok felsőoktatási intézményeinek teljesítményét, illetve javítani kell a
változó körülményekhez történő alkalmazkodó képességüket;
javítani kell a felsőoktatási intézmények finanszírozásának a fenntarthatóságát;
erősíteni kell a felsőoktatás szociális dimenzióját;
ösztönözni kell az erősebb partnerségi kapcsolatok kialakítását.

A Lisszaboni Stratégia folytatásaként a 2010-ben elfogadott Európa 2020 közösségi szinten a
következő, felsőoktatáshoz kapcsolódó célokat írta elő:
►
►

a kutatás-fejlesztési ráfordítások érjék el az Európai Unió összesített GDP-jének 3 százalékát,
a 30-34 éves korosztályon belül legalább 40% legyen azon személyek aránya, akik felsőfokú
oktatásban részesültek.

2.4.2.

A hazai célrendszer a felsőoktatás területén

Az európai uniós források felhasználásának magyarországi céljaival kapcsolatban a Lisszaboni
Stratégia előtt is léteztek olyan hazai akcióprogramok, amelyekben megfogalmazódtak a felsőoktatás
fejlesztésével kapcsolatos általános célok és elvárások, úgymint az oktatás színvonalának emelése,
az infrastrukturális feltételek korszerűsítése, illetve a munkaerőpiac igényeihez igazodó oktatás és
képzés kialakítása.

14

Halász Gábor (2007): Lisszabon és az egyetemek: az Európai Unió formálódó felsőoktatási politikája, 1-2. o., forrás:
http://halaszg.ofi.hu/download/Lisszabon_egyetemek.pdf, hozzáférés ideje: 2016. november 16.
15
Ugyanott, 3. o.
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Ugyanakkor jelentős problémát jelentett, hogy a 2007-2013-as programozási ciklusra vonatkozóan
nem állt rendelkezésre olyan ágazati stratégia, amely tartalmazta volna a fejlesztések mögöttes
vízióját, illetve biztosította volna az eredmények hosszabb távú szakmai folyamatokba történő
beilleszthetőségét. A felsőoktatás EU-s finanszírozású fejlesztései vonatkozásában így az egyetlen
igazodási pontot az általánosan megfogalmazott EU-s előírások jelentették. (A „Fokozatváltás a
felsőoktatásban” stratégia a ciklus legvégén – a 2014-2020-as időszak tervezésével párhuzamosan,
annak részeként16 – született meg, így érdemi hatása nem volt a fejlesztésekre.) Az Európa 2020
hosszú távú, számszerűsített stratégiai céljai tagállami szinten, az elsőként 2011-ben kiadott Nemzeti
Reform Programban tükröződtek, amelyben Magyarország az alábbi indikátorok teljesülését vállalta
2020-ig:
►
►

a kutatás-fejlesztési ráfordítások szintje érje el a bruttó hazai termék (GDP) 1,8 százalékát;
a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya érje el a 30,3 százalékot
a 30-34 éves korosztályon belül.

Magyarországon 2006 óta a K+F ráfordítások növekedtek ugyan, ám csak lassú mértékben, azok
2015-ben bőven az 1,8 százalékos célérték alatt álltak, az utóbbi években stagnálás figyelhető meg. 17
A V4 tagállamok közül egyedül Csehország közelíti meg az EU-s átlagot, ugyanakkor Magyarországon
kívül a többi vizsgált tagállam növekedése dinamikusabb, ahogy ezt az alábbi ábra mutatja:
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2. ábra: A K+F ráfordítások GDP-arányos alakulása országonként, 2006-2015
(forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés)

A 30-34 éves korosztályon belül a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya
lineárisan növekvő tendenciát mutat az összes vizsgált tagállamban (és az EU átlagában is).
Magyarország növekedése ugyan 2014-ben megtorpant, ám a vállalt célértéket már 2013-ban
teljesítette.

16

Az Európai Bizottság a 2014-2020-as időszakra ex-ante kondicionalitásként elvárta a tagállamoktól, hogy minden egyes
érintett szakterület esetében egy hosszú távú stratégiából vezessék le a fejlesztési igényeket, ennek az elvárásnak az
eredménye a felsőoktatási stratégia is.
17
A kimondottan felsőoktatási K+F kiadások tekintetében 2006-ban a Visegrádi országok között éllovas Magyarország pozíciói
az utóbbi években romlott, miután 2012-ig stagnált, majd csökkent a ráfordítások GDP-arányos részesedése (2006-ban 0,24%,
2015-ben 0,17%) – miközben a másik három vizsgált ország teljesítménye javult.
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3. ábra: A 30-34 éves korosztályon belül felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya
(forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés)

A 2007-2013-as programozási időszak első felében, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
keretében a felsőoktatás a gazdaságfejlesztés, illetve a társadalom megújulása, azon belül a kutatásfejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése tekintetében került
előtérbe. Az eszközei között szerepelt a felsőoktatási rendszer reformja, a bolognai folyamat
folytatása, a felsőoktatás minőségi fejlesztése, a regionális tudásközpontok kialakítása,
kutatóegyetemek és főiskolák támogatása, a tehetséggondozás intézményrendszerének fejlesztése,
valamint gyakorlatorientált felsőoktatási programok és a műszaki és természettudományos képzés
bővítése.
A 2011. január 1-től hatályos Új Széchenyi Tervben (ÚSZT) az európai uniós célok közvetetten
jelentek meg. Az ÚSZT a K+F+I stratégiával, illetve a logisztikai képzésekkel kapcsolatban emelte ki a
felsőoktatás szerepét, amely összhangban állt a kkv-k innovációs igényeivel. Az ágazat fejlesztésének
eszköze a felsőoktatási intézmények, illetve a K+F+I formációk támogatása volt.

2.4.3.

A prioritás célrendszere

A prioritás a felsőoktatás versenyképességéhez, a bolognai szerkezetváltáshoz és a tudásalapú
gazdaság
kihívásainak
való
megfeleléshez
szükséges
tartalom-,
módszertan-,
és
szolgáltatásfejlesztést célozta meg, különös tekintettel az alábbiakra:
►
►
►
►

a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítése;
az intézményirányítás hatékonyságának növelése;
a kutatás-fejlesztési kapacitások bővítése;
a műszaki és természettudományi képzési terület kapacitásainak fejlesztése.

A prioritás fő céljai két intézkedésen és tíz konstrukción keresztül valósultak meg:

Intézkedés
TÁMOP-4.1
A
felsőoktatás
minőségének javítása
az egész életen át
tartó
tanulással
összhangban

Konstrukció
4.1.1 Szolgáltatásfejlesztés

Konstrukció tartalma
A konstrukció célja az oktatási intézmények fejlesztése, a
felsőoktatási ágazati együttműködések előmozdítása, valamint a
hátrányos helyzetű hallgatók tanulmányainak támogatása volt.
Mindez minőségirányítási rendszerek fejlesztésén, validációs
központok kialakításán, menedzsment szolgáltatásokon és
tanulmányi-, valamint életpálya gondozáson keresztül valósult
meg.
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Intézkedés

Konstrukció

Konstrukció tartalma
A konstrukcióhoz kapcsolódó kiemelt projektek is ezen
szolgáltatások fejlesztését célozták meg. A TÁMOP 4.1.3.
konstrukcióban kiírt kiemelt projekt a felsőoktatási szolgáltatások,
ezzel együtt az egyes keretrendszerek (például a diplomás
pályakövető rendszer, illetve vezetői információs rendszerek)
fejlesztése tekintetében, a 4.1.4 konstrukcióban kiírt kiemelt
projekt a minőségbiztosítási rendszerek kiépítésével kapcsolatban
állt rendelkezésre.

4.1.2
Tartalomfejlesztés,
képzés-továbbképzés

Hasonlóan a 4.1.1-es konstrukcióhoz, a 4.1.2 is több fókusszal
került kiírásra, alapvetően a tartalomfejlesztés és képzés témái
köré csoportosítva. A konstrukcióban nevesítésre kerültek az egyes
oktatási intézmények számára elérhető projektek, amelyek mellett
a sporttudományi és kapcsolódó képzések fejlesztése, bővítése,
valamint az intézmények által nyújtott sportszolgáltatások
színvonalának emelése is megtalálható.
A konstrukció kiemelt projektje egy angol és magyar nyelvű on-line
képzési központ létrehozásához és üzemeltetéséhez kapcsolódott,
amelynek kedvezményezettje a Miskolci Egyetem volt.

TÁMOP-4.2
A
felsőoktatás
K+F+I+O
kapacitásainak
bővítése
a
vállalkozásokkal való
szerves
együttműködés
kiépítésének
szolgálatában

4.1.3
A
felsőoktatási
szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése

A konstrukció két ütemből állt, amelyhez egy-egy kiemelt projekt
tartozott. Ezek célja egyrészt a kapcsolódó intézményi fejlesztések
fenntarthatóságának szakmai támogatása és nyomon követése,
másrészt az első ütemben megkezdett fejlesztések (például
diplomás pályakövető rendszer, adattár alapú vezetői információs
rendszerek, ágazati nyilvántartások, stb.) eredményeinek
összehangolása révén az elkészült fejlesztések közvetlen
hasznosítása
a
felsőoktatás
szerkezeti
átalakításának
folytatásához kapcsolódóan.

4.1.4 Minőségfejlesztés

A kiemelt projekt célja a felsőoktatás minőségpolitikájának és a
felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési programjainak az
európai felsőoktatási minőségpolitika ajánlásaihoz történő
illesztése, illetve a munkaerő-piaci érvényesüléshez és az
életpálya-gondozáshoz, alumni szolgáltatásokhoz szükséges
szolgáltatások fejlesztése.

4.2.1 Tudástranszfert segítő
eszköz-, és feltételrendszer

A felsőoktatási intézmények vezetői menedzsmentrendszerének és
az ehhez kapcsolódó képzések támogatása a TÁMOP 4.1
intézkedésben történt, de az intézmények tudományos és fejlesztői
eredményeinek menedzsmentjét és elismertetését a TÁMOP 4.2
intézkedés biztosította.
Jelen konstrukcióban szereplő kiírások célja ez utóbbi támogatása,
amelyek az intézményekben jelentkező tudományos és kutatási
eredmények
gyakorlati
hasznosulását,
valamint
technológiatranszfer irodák felállítását segítették elő elsődlegesen
hálózatfejlesztéssel, illetve új típusú képzési kapacitások
létrehozásával.

4.2.2 Kutatástámogatás

A konstrukció közvetlen célja a felsőoktatási intézményekben
működő
transznacionális,
innovatív
kutatói
teamek
közreműködésével megvalósuló komplex kutatási projektek
támogatása és kapcsolódó kutatás menedzsment kapacitások
fejlesztése volt. Ennek megfelelően a konstrukció elsősorban jól
behatárolt, és komplex kutatási témák, illetve kutatási irányok
támogatását kívánta lehetővé tenni.
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Intézkedés

Konstrukció

Konstrukció tartalma

4.2.3
Tudományos
eredmények elismerése

Az ezen konstrukción belüli kiírások a TÁMOP 4. prioritás egyik
sajátos, ám az átfogó célrendszert figyelembe véve integráns
fejlesztési irányát testesítik meg, amelyek a tudományos
eredmények társadalmi ismertségét és elismerését tűzték ki célul,
többek között kiadványok kiadásával, díjak alapításával és
rendezvények tartásával.

4.2.4
Nemzeti
Program (NKP)

Kiválóság

A konstrukcióba négy kiemelt projekt tartozott, amelyekben két
konvergencia-, illetve két országos program szerepelt. Az NKP célja
egy hazai átfogó ösztöndíj/pályázati rendszer megvalósítása volt.
A konstrukció a kiváló oktatók-kutatók támogatására jött létre,
elősegítve tudományos, kutatói vagy oktatói tevékenységüket a
mobilitás-támogatás, a külföldi kutatók kutatásba történő
bevonásának, valamint külföldön tevékenykedő magyar kutatók
hazai
kutatómunkába
történő
bekapcsolásának
eszközrendszerével.

4.2.5
Elektronikus
tartalomfejlesztés

A konstrukcióhoz három kiemelt projekt tartozott, amelyek
alapvető célja a hallgatói-oktatói-kutatói szakirodalmi információs
háttér megteremtése, a tudományos és oktatási tartalmakhoz való
hozzáférés és tudásfelhasználás szélesítése, valamint a
felsőoktatási intézmények oktatási és kutatási tevékenységéhez
szükséges tartalomszolgáltatás fejlesztése volt.

4.2.6 Egészségipari K+F

A konstrukció célja az egészségügyi, illetve egészségiparhoz
kötődő kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeinek
erősítése, a szakmai hálózatosodás, valamint tudásmenedzsment
és tudástranszfer tevékenységek elősegítése volt, a megvalósítás
eszközrendszerét tekintve elsődlegesen hálózatfejlesztéssel.

5. táblázat: A TÁMOP 4. prioritás tartalmi fókuszai (forrás: TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés)

2.4.4.

A prioritást érintő jogszabályi és szakpolitikai változások

A képzési szerkezettel kapcsolatosan változás, hogy jogszabályi szinten a 2006. március 1-én
hatályba lépett, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény a Bolognai Nyilatkozatban
foglaltaknak megfelelően szabályozta a felsőoktatás képzési szerkezetét, és az Európai Felsőoktatási
és Kutatási Térséghez történő csatlakozás feltételeinek megteremtése érdekében átfogó reformok
bevezetését készítette elő.
A felsőoktatásról szóló törvény helyébe lépő nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a
felsőoktatás minőségi fejlesztését, illetve a képzési szerkezet strukturális átalakítását célozta. A
törvénnyel párhuzamosan megtörtént a jogszabály végrehajtását célzó rendeleti szintű szabályozás
felülvizsgálata is. A programozási ciklus alatt a felsőoktatás fejlesztésének fő céljai a jogszabályi
változások ellenére alapvetően nem változtak, csupán hangsúlybeli eltolódásokat figyelhetünk meg:
míg a ciklus kezdetén a bolognai folyamathoz való igazodás határozta meg a fejlesztési irányokat
(tananyagfejlesztések és képzések domináltak), ez később kiegészült a minőségfejlesztés erősebb
igényével. A 2011. évi jogszabály-módosítás az alábbi esetekben módosították az Operatív Program
hangsúlyait:
►

2010 után a hallgatói létszám növelése mellett kiemelt célként megjelent a felsőoktatási
intézmények differenciált kezelése, profiltisztítása és minőségbiztosítása (kapcsolódó
konstrukció: TÁMOP-4.1.1/C „Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés
támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése”).
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A munkaerő-piaci elvárásokhoz való igazodás kívánalma erősödött (kapcsolódó konstrukció:
TÁMOP-4.1.2/A „Képzés- és tartalomfejlesztés, különös tekintettel a hiányszakmák, új
szakmák igényeihez kapcsolódó képzésekre és azok fejlesztésére”, TÁMOP-4.1.1/F „A
felsőoktatási szakképzés területi társadalmi és gazdasági szerepének fejlesztése”, TÁMOP4.1.1/C „Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási
integráció elősegítése”).
A lemorzsolódás csökkentése érdekében erősebb és szigorúbb hallgatói és képzési
feltételeket teremtettek, illetve célzott programokat indítottak a nyelvi hátrányok leküzdése
érdekében (kapcsolódó konstrukció: TÁMOP-4.1.2/D „Idegen nyelvi képzési rendszer
fejlesztése a felsőoktatásban”).
Jelentősen változott a pedagógusképzések szerkezete, a képzések koncentrálása viszont
változatlan maradt (kapcsolódó konstrukció: TÁMOP-4.1.2/B „Pedagógusképzést segítő
szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása”).
A felsőfokú szakképzési rendszert átalakították, külön képzési rendszer indult a felnőttképző
szervezetek, szakképző intézetek, illetve a felsőoktatási intézmények számára (kapcsolódó
konstrukció: TÁMOP-4.1.1/F „A felsőoktatási szakképzés területi társadalmi és gazdasági
szerepének fejlesztése”).
Hangsúlyosabbá vált a felsőoktatási intézmények K+F tevékenysége és ezek ösztönzőinek
kidolgozása (kapcsolódó konstrukció: TÁMOP-4.2.2/A „Nemzetközi közreműködéssel
megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása”, TÁMOP-4.2.2/C
„Előremutató Info-Kommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint a
kapcsolódó IT szakember utánpótlás biztosítása”, TÁMOP-4.2.4/A – „Nemzeti Kiválóság
Program A1: Hazai hallgatói illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer
kidolgozása és működtetése országos program”).
Szignifikánsabban jelent meg a hallgatói mobilitás erősítésének támogatása (kapcsolódó
konstrukció: TÁMOP-4.2.4/B –„Nemzeti Kiválóság Program B2 Campus Hungary K+F
projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi
támogatási rendszerének fejlesztése”).
Végül kiegészítő beavatkozások történtek az ifjúság és sportpolitikai célokhoz kapcsolódóan
a testnevelés és egészségnevelés területén (kapcsolódó konstrukció: TÁMOP-4.1.2.E13/1/KONV „Sport a felsőoktatásban”).

►

►

►

►

►

►

►

A hangsúlyeltolódást tükrözi továbbá az is, hogy 2012-ben több olyan pályázati kiírás is megjelent
(például TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV „Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott
alapkutatási projektek támogatása”; TÁMOP 4.1.1D „Roma szakkollégiumok támogatása”; TÁMOP
4.1.1C „Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási
integráció elősegítése”), amelyek célzottan az esélyegyenlőség tekintetében tartalmaztak kötelezően
vállalandó, és többletteljesítmény elérésére ösztönző elemeket.

A prioritás kontextusával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►
►

►

A prioritás két fő stratégiai iránya (felsőoktatás minőségének javítása, illetve K+F
teljesítmény növelése) összhangban van az EU-s stratégiai dokumentumokban foglaltakkal.
A 2010-ben elfogadott Európa 2020 stratégia e két stratégiai irányra egy-egy
számszerűsített célkitűzést határozott meg. A 30-34 éves korosztályon belül a felsőfokú
vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának 30,3 százalékra növelését
Magyarország már 2013-ban teljesítette, ugyanakkor a kutatás-fejlesztési ráfordítások
szintjének a GDP 1,8 százalékára növelésében jelentős elmaradásunk van.
A 2007-2013-as programozási ciklusra vonatkozóan nem állt rendelkezésre olyan ágazati
stratégia, amely tartalmazta volna a fejlesztések mögöttes vízióját, illetve biztosította
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►

►

volna az eredmények hosszabb távú szakmai folyamatokba történő beilleszthetőségét. A
felsőoktatás EU-s finanszírozású fejlesztései vonatkozásában így az egyetlen igazodási
pontot a meglehetősen általánosan megfogalmazott EU-s előírások jelentették.
2011-ben született meg a 2006-os jogszabályt felváltó, a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény. A programozási ciklus alatt a felsőoktatás fejlesztésének fő céljai
a jogszabályi változás ellenére alapvetően nem változtak, csupán hangsúlybeli
eltolódásokat figyelhetünk meg: míg a ciklus kezdetén a bolognai folyamathoz való
igazodás határozta meg a fejlesztési irányokat (tananyagfejlesztések és képzések
domináltak), ez később kiegészült a minőségfejlesztés erősebb igényével (ez konkrét
kiírásokban is tetten érhető), illetve nagyobb hangsúly került a K+F területére.
Összességében a felsőoktatás a TÁMOP egyetlen szakterülete, amelynek kontextusa a
ciklus egészében viszonylag stabil volt, nem jellemezték a korábbi fejlesztéseket
megkérdőjelező irányváltások vagy szervezeti változások.
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2.5.
2.5.1.

TÁMOP 5. prioritás
Az EU-s célrendszer a társadalmi befogadás területén

A szociálpolitika a tagállamok hatásköre, az Európai Unió azonban forrásokkal támogatja és egészíti
ki a tagországok e téren tett intézkedéseit annak érdekében, hogy azok – a szegénység, a társadalmi
kirekesztés és a megkülönböztetés elleni küzdelem segítségével – hozzájáruljanak saját
versenyképességének növeléséhez.
A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (a továbbiakban EUMSZ) több cikkében is (19., 145–150., valamint 151–161.) megjelenik.
A vizsgált programozási időszak szempontjából az első releváns stratégiai dokumentum a Lisszaboni
Stratégia, amely 2000-ben született azzal a célkitűzéssel, hogy – a globalizáció és az elöregedő
társadalom kihívására válaszolva – az Európai Unió tíz éven belül a világ legdinamikusabb és
legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává váljon. A stratégia létrehozott egy monitoring és
koordinációs mechanizmust, amelynek része a célkitűzések megállapítása, a szegénység mérése
mutatókon és referenciaértékeken alapulva, iránymutatások a tagállamok részére, valamint nemzeti
cselekvési tervek a szegénység ellen.
Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó, 2010-ben elfogadott Európa 2020 stratégia
egyik fontos újítása, hogy számszerűsített célt tűzött ki a szegénység és a társadalmi kirekesztés
elleni küzdelemben: eszerint az országos szegénységi küszöbök alatt élő európaiak arányát 25
százalékkal csökkenteni kell, és több mint 20 millió embert ki kell emelni a szegénységből. E célkitűzés
elérése érdekében a Bizottság több kezdeményezést is indított („Szociális beruházás a növekedés és
a kohézió érdekében”, „A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja”).
A szociális dimenzió kiemelt szerepet kapott a stratégiában, hiszen a társadalmi befogadás tudja
biztosítani az elvárt „inkluzív növekedést”.

2.5.2.

A hazai célrendszer a társadalmi befogadás területén

Az Európai Unió szintjén megfogalmazott, a szegénység és társadalmi kirekesztéshez kapcsolódó
célkitűzések a hazai fejlesztéspolitika irányvonalát egyértelműen meghatározták – a fejlesztési
források felhasználását az EU-s stratégiai dokumentumokkal összhangban kellett megtervezni.
Az uniós fejlesztési forrásoknak a 2007 és 2013 közötti fejlesztési időszakban történő közvetlen
felhasználásának magyarországi céljait az Új Magyarország Fejlesztési Terv (a továbbiakban: ÚMFT),
majd 2010-től az Új Széchenyi Terv (a továbbiakban: ÚSZT) határozta meg. A fejlesztési tervek
megfeleltethetőek a Bizottság által elvárt úgynevezett Nemzeti Stratégiai Referencia Keretnek
(NSRK), amelynek elkészítése minden tagállam számára kötelező volt az uniós források (Strukturális
Alapok és Kohéziós Alap) felhasználásához. Mindkét fejlesztési tervnek összhangban kellett lennie a
Lisszaboni Stratégiával (később az Európa 2020 Stratégiának) és az ennek nyomán évente
felülvizsgált Nemzeti Reform Programokkal.
Az első, 2011-es Nemzeti Reform Programban az EU-s vállalás megjelenik: a gyermekes családok
szegénységi rátájának, a súlyos anyagi nélkülözésben élők számának, valamint az alacsony
munkaintenzitású háztartásban élők számának 20-20%-os csökkentését vállaltuk 2020-ig, ez – a
három indikátor által lefedett népesség közötti átfedések kiszűrésével – 450 ezer fő szegénységből
való kiemelésével volt egyenértékű. (Ez a szám később növekedett a szegénységi ráta növekedése
miatt.)
A társadalmi felzárkózás szakpolitikai irányait, illetve beavatkozási területeit a 2011-ben, majd 2014ben a Kormány által elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) határozta meg. Az
NTFS egy komplex szegénységellenes programként tematikus rendszerbe szervezett módon célozza
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meg a mélyszegénységben élők integrációját. Az NTFS elsősorban a szegénységben vagy
szocializációs és életmódbeli hátrányokkal élők humán tőkéjének növelését, az érintett célcsoportok
oktathatóságának és foglalkoztathatóságának erősítését, életkörülményeinek javítását, az
integrációs elvek széleskörű elfogadását célozza. A foglalkoztatás, foglalkoztathatóság területén
megjelenő specifikus célja a „romák, mélyszegénységben élők munkaerő-piaci integrációjának
elősegítése, illetve foglalkoztatottsági szintjük emelése.”
A Stratégia kimondja, hogy a foglalkoztatási szint tartós javítását a foglalkoztatási programok
önállóan nem képesek biztosítani: új, versenypiaci, fenntartható munkahelyekre van szükség, ehhez
pedig „csak és kizárólag a vállalkozókon keresztül vezet az út.” A hátrányos helyzetű emberek
foglalkoztatási szintjének emelését csak a hazai gazdaság- és foglalkoztatáspolitika, valamint
hosszabb távon az oktatási, képzési, szociális és egészségügyi politikák összehangolt, hatékony és
célzott működtetésével lehet elérni.
A 2007–2013-as időszak vonatkozásában a társadalmi befogadást célul kitűző 5. prioritásra a
Stratégia csak kisebb hatással bírt, aminek oka, hogy csak a ciklus második felében, 2011-ben
született, így jelentős módosításokra már nem került sor.

2.5.3.

A szegénységi adatok alakulása

A magyar szegénységadatok a vizsgált időszakban változó képet mutattak: a szegénység vagy
társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya 2010 és 2012 között nőtt (a csúcsérték 34,8%
volt), azóta azonban csökkenő trend figyelhető meg (2014-ben az érték 28,2%). A csökkenés a roma
lakosság esetében is érvényesül, a 2014. évi érték azonban így is drámaian magas (83,7%).
A felívelő trend elsődleges oka a jövedelmek növekedése, amely a legszegényebb csoportokban is a
foglalkoztatás
bővüléséhez
kapcsolódó
jövedelemnövekedést
jelentett,
beleértve
a
közfoglalkoztatásból származó jövedelmeket. Mindez egy alapvetően kedvező mutatókkal
jellemezhető makrokörnyezetben zajlott, ahol nulla közelivé vált az infláció, növekedtek a
reálkeresetek és folyamatos volt a gazdasági növekedés. Ezek a folyamatok az egyenlőtlenségek
kisebb csökkenésével is együtt jártak; a 2010-2014 közötti időszak első két évében még jelentősen
nőttek a jövedelmi különbségek a társadalom alsó és felső tizede között, de a második két évben ez
már csökkenni kezdett.
Az alábbi ábra Magyarország teljesítményét a szegénység elleni küzdelem terén nemzetközi
kontextusba helyezi, az EU-s átlag mellett a Visegrádi országok arányait is megmutatva. Eszerint
Magyarországon kívül a vizsgált országok a teljes időszakban csökkenő-stagnáló trendet követnek,
így Magyarországon hiába csökkent látványosan a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés
kockázatának kitettek aránya 2012 után, a magas bázisérték és a 2012-ig emelkedő arány miatt
jelenleg is gyengébben teljesítünk, mint a környező országok.
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4. ábra: A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya bizonyos vizsgált országokban,
2006 és 2014 között (forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés)

Ugyanez a trend látszik a súlyos anyagi deprivációban élők arányát tekintve: az országos átlag 2012ig nőtt, majd csökkent (2014-ben 19,4%), a romák esetében ez az arány 67,8%. Az alábbi nemzetközi
összehasonlítás is azt mutatja, hogy Magyarország más utat járt be, mint a környező országok, ahol
csökkenő-stagnáló trend látható, 2014-ben 10 százalék alatti aránnyal – szemben Magyarországgal,
amely esetében az arány 2012-ig meredeken növekedett, majd azóta meredeken csökken (de
továbbra is nagyjából kétszerese az uniós átlagnak).
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5. ábra: A súlyos anyagi deprivációban élők aránya bizonyos vizsgált országokban, 2006 és 2014 között
(forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés)

Hasonló a trend az alacsony munkaintenzitású háztartásban élők arányát tekintve is, ez az országos
lakosságra vetítve 2014-ben 7,1% volt (a csúcs 2012-ben 10,4% volt). A romák esetében az érték
2014-ben 26,7% volt. A nemzetközi összehasonlítást az alábbi ábra mutatja be (az Eurostat a 60 év
alatti lakosságra gyűjti az adatokat, nem a teljes lakosságra):
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6. ábra: Az alacsony munkaintenzitású háztartásban élő 60 év alattiak aránya bizonyos vizsgált országokban,
2006 és 2014 között (forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés)

Magyarország értéke a teljes vizsgált időszakban meghaladta nemcsak az EU-s átlagot, de valamennyi
vizsgált környező ország értékét, kivéve a 2014-es évet, amikor a magyar érték meredek
csökkenéssel az EU-s átlag alá került.

2.5.4.

A prioritás célrendszere

A prioritás az EU-s és hazai munkaerő-piaci célokhoz közvetetten járul hozzá, a halmozottan
hátrányos társadalmi és munkaerő-piaci helyzetben élők felzárkóztatása, társadalmi integrációja
révén. A prioritás célja sokrétű, a közösségek önszerveződését éppúgy támogatja, mint az aktív
állampolgárság és a civil társadalom megerősítését, illetve a társadalmi hátrányok
újratermelődésének megakadályozását.
Kiemelt jelentőségű, hogy a prioritás célja nem közvetlenül a foglalkoztatás, hanem a munkaerőpiac
kínálati oldalának fejlesztése az érintettek, a hátrányos helyzetű munkavállalók humán fejlesztésével,
többirányú támogatásával.
A prioritás célrendszere a fejlesztési időszak során jelentősen nem változott. A 2010-es
kormányváltás utáni időszakban a 2008-ban indult pénzügyi és gazdasági válság volt a folyamatok fő
meghatározója, ennek megfelelően a gazdasági válság még hangsúlyosabbá tette a hátrányos
helyzetű csoportok felzárkóztatásának, a foglalkoztatás bővítéséhez szükséges humán fejlesztések
szükségességét.
Miként a 2013-ban elkészült „A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás)
értékelése” jelentés18 részletesen bemutatja, a válság hatására felerősödtek a társadalmi
kirekesztődési mechanizmusok. A szegénységben élők, a munkaerőpiactól egyre távolabb kerülők
aránya növekedett, a szegénységben élők körében a problémák egyre mélyültek. Egyre több és
jobban célzott erőforrásra és innovációra volt szükség a társadalmi befogadás előmozdításához. A
válság hatásainak csökkenése, az új kormányzati döntések csak 2014-től kezdték éreztetni igazán
hatásukat, a makrogazdasági folyamatok (gazdasági növekedés megindulása, foglalkoztatás
bővülése) és a társadalompolitikai beavatkozások eredményei (közfoglalkoztatás kiterjesztése,

18

Revita Alapítvány, HÉTFA Kutatóintézet (2013): A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás)
értékelése – Értékelési jelentés, 2013. március 27.
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segélyrendszer radikális szűkítése, családi adókedvezmények bővítése) innentől láthatóak a
statisztikai adatokban.
Bár az alapvető célok nem változtak, a közfoglalkoztatás nagyarányú kibővítése, ezzel
összefüggésben a segélyezési rendszer visszaszorítása, a célcsoportokon belüli hangsúlyeltolódás
(megváltozott munkaképességű emberek, roma nők) mind befolyásolták a prioritás végrehajtását.
A prioritás hat intézkedésen keresztül valósította meg a fejlesztéseket, az alábbiak szerint:

Intézkedés
TÁMOP-5.1

Intézkedés tartalma
A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek humán kapacitásainak fejlesztése intézkedés célja a
leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatása, a településen belüli szegregáció felszámolása, és
az érintett térségekben élők társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának biztosítása – közvetlenül
hozzájárulva a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) célkitűzéseihez.
A intézkedés keretében kiírt LHH konstrukciók komplex fejlesztést támogattak, szervesen kapcsolódva
más Operatív Programok (TIOP, ROP) által végrehajtott fejlesztésekhez.
A TÁMOP-5.1.3 konstrukció különlegessége, hogy az 1. komponens keretében létrejött konzorcium
támogatta a 2. komponens sikeres pályázóit szakmai és módszertani szempontból, a program
tervezőivel is megosztva az időközben felhalmozott tudásanyagot.

TÁMOP-5.2

A „beruházás a jövőnkbe” elnevezésű, gyermek- és ifjúsági programokat tartalmazó intézkedés célja
az volt, hogy a gyermekek és fiatalok segítséget kapjanak hátrányaik leküzdéséhez – elsősorban
felzárkóztató, tehetséggondozó és szabadidős programokkal –, és ezáltal sikeres és aktív tagjai
legyenek a társadalomnak (pl. javuljanak a hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyermekek tanulási
és továbbtanulási esélyei, javuljon a gyermekeket és családjaikat segítő szolgáltatások minősége,
eredményessége). Az intézkedés közvetlenül kapcsolódik a 2007-ben elfogadott „Legyen jobb a
gyermekeknek!” stratégiához és az NTFS célkitűzéseihez.
A intézkedésen belül egyaránt megtalálhatók kiemelt projektek és pályázatos konstrukciók, összesen
19 kiírásban. A legfontosabbakat az alábbiakban mutatjuk be röviden:

TÁMOP-5.3

►

A TÁMOP-5.2.3 (Gyerekesély Program) három körben támogatta a leghátrányosabb
helyzetű kistérségek nehéz helyzetű gyermekes családjait.

►

Részben ehhez kapcsolódott a TÁMOP-5.2.1 konstrukció, amelyben kiemelt projekteken
keresztül történt meg a Gyerekesély Program módszertani megalapozása és a pályázatos
konstrukciók módszertani támogatása. A TÁMOP-5.2.1 ugyanakkor további konstrukciókat
is támogatott (TÁMOP-5.1.1, TÁMOP-5.2.2).

►

A TÁMOP-5.2.2 konstrukció támogatta a Biztos Kezdet Gyerekházakat, amelynek célja a
rászoruló, de a minőségi szolgáltatásokat nélkülöző kisgyerekes családok esélyeinek
növelése. (A koragyerekkori szolgáltatás fenntartását, további működését 2012. óta
biztosítja központi költségvetési forrás.)

►

A TÁMOP-5.2.5. konstrukció a gyermekek és fiatalok integrációs programjait támogatta,
különböző specifikus témák (komponensek) vonatkozásában (gyermekvédelem, ifjúságügy,
kábítószerügy). Ez utóbbi téma a második körös kiírásban már nem szerepelt, cserébe külön
konstrukcióban jelent meg fő fókuszként (TÁMOP-5.2.9).

A intézkedés célja, hogy javítsa a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok (kiemelten a romák)
szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférését, hozzájárulva a társadalmi
integráció és kohézió erősítéséhez, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség csökkentéséhez. Az
intézkedés kapcsolódik az NTFS-hez, valamint az Országos Roma Önkormányzat és a Kormány közötti
keretmegállapodásban foglalt célkitűzésekhez.
A intézkedés egyaránt tartalmazott pályázatos konstrukciókat és kiemelt projekteket, alább
bemutatjuk ezek közül a fontosabbakat:

►

A TÁMOP-5.3.1 úgynevezett „első lépés” típusú fejlesztései a leghátrányosabb helyzetű,
alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, tartósan inaktív vagy intézményekből kikerülő
társadalmi csoportok munkaerő-piaci esélyeinek javulását célozta, egyéni fejlesztési
terveken keresztül. A konstrukció az általános célcsoport mellett tartalmazott egy kiemelt
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és egy arra ráépülő kiírást célzottan a roma nők számára (TÁMOP-5.3.1.B-1 és B-2
komponensek).

TÁMOP-5.4

TÁMOP-5.5

►

A TÁMOP-5.3.3 – és hozzá kapcsolódóan, módszertani támogatást nyújtó, a pályázatos
konstrukciót kísérő kiemelt projekt (TÁMOP-5.3.2) – a hajléktalan emberek társadalmi és
munkaerő-piaci integrációjának elősegítését célozta. A módszertani kiemelt projekt olyan
támogatási megoldások kifejlesztését is vállalta, amelyek hozzájárulhatnak a hazai
hajléktalanság megelőzéséhez, fokozatos visszaszorításához.

►

A TÁMOP-5.3.5 kifejezetten válságkezelő céllal jött létre, ennek keretében kísérleti
programok valósulhattak meg a szegénységben élők eladósodását megelőzése céljával.

►

A TÁMOP-5.3.6 a telepek komplex felszámolását célozta (szociális, közösség-fejlesztési,
oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemek segítségével). A pályázatos kiírást
támogatta módszertanilag egy kiemelt projekt (TÁMOP-5.3.6/B-13/1), és szorosan
kapcsolódott a TIOP-3.2.3.A „a lakhatási beruházások támogatása” című, a marginalizált,
súlyosan hátrányos helyzetű, lakhatási szegregációval küzdő személyek lakhatási feltételek
javítását célzó konstrukcióhoz. A konstrukcióra a Komplex telep-program I. körös nyertesei
nyújthattak be pályázatot.

►

A TÁMOP-5.3.8 elsősorban a megváltozott munkaképességűek számára nyújtott képzéseket
és kapcsolódó szolgáltatásokat a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés elősegítése érdekében.
Ennek a konstrukciónak is volt szakmai-módszertani támogató kiemelt projektje (A1
komponens).

A intézkedés keretében a szociális ellátórendszer fejlesztése történt meg, az intézkedés jellegéből
adódóan főként kiemelt projekteken keresztül. Többek között az alábbi fejlesztések valósultak meg:

►

A TÁMOP-5.4.1 két köre keretében megvalósított három kiemelt projekt az iskolai szociális
munka modernizációját célozta, egyben módszertani fejlesztésekkel járult a szakpolitikai
döntések meghozatalához.

►

A TÁMOP-5.4.2 szintén két körben kiírt kiemelt projektek révén járult hozzá a szociális
ellátórendszer információs rendszerének fejlesztéséhez (ágazati portál kiépítése,
elektronikus nyilvántartás megteremtése, ágazati finanszírozási, kapacitásgazdálkodási és
vezetői információs rendszer fejlesztése, stb.).

►

A szociális ellátórendszerhez kapcsolódó képzéseket tartalmazott a TÁMOP-5.4.4, míg a
TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt új továbbképzéseket indított (és korábbiakat újított meg) az
ágazatban dolgozó szakemberek számára.

►

A TÁMOP-5.4.3 konstrukció célja, az ápolási díjban részesülő személy elhelyezkedési
esélyeinek növelése a munkaerőpiacon az ápolási-gondozási szükséglet esetleges
megszűnését követően. A konstrukció tehát az ápolási díjban részesülő személyek
részmunkaidős foglalkoztatása által hozzájárult a házi segítségnyújtó szolgálat
fejlesztéséhez.

►

A TÁMOP-5.4.5 – „A fizikai és infó-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának
kialakítása” című kiemelt konstrukció. Képzési programok kidolgozásával, valamint
tananyagfejlesztéssel valósította meg a tudás létrehozását. Ezzel összefüggő konstrukció a
TÁMOP-5.4.6, mely különböző projektek révén az infó-kommunikációs akadálymentesítés
szakmai tudásának elterjesztését és a hozzáférhető szolgáltatások fejlesztését tűzte ki célul.

►

A TÁMOP-5.4.7 konstrukció célja a megváltozott munkaképességű, vagy szerzett
fogyatékossággal élő látássérült emberek egészségügyi diagnosztizálásának biztosítása,
valamint egészségügy és elemi rehabilitációja.

►

„A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése” című kiemelt projekt (TÁMOP5.4.8) célja a rokkantsági ellátási rendszer modernizációjához, az orvosi minősítés alapú
tevékenységről a komplex minősítési tevékenységre való áttéréshez, valamint a munkaerőpiaci politikák eredményességének és hatékonyságának javításához való hozzájárulás volt.
(A projekthez tartozó országos infrastrukturális beruházások a TIOP-3.2.2 kiemelt projekt
keretén belül valósultak meg.)

►

A TÁMOP-5.4.11 kiemelt projekt keretén belül két darab, az autizmussal élő emberek
életminőségét támogató program (szakmai tanácsadó hálózat kiépítése) került
akkreditáltatásra.

A intézkedés keretében a közösségek és a civil társadalom fejlesztése valósult meg, az egyének
társadalmi tőkéjének növelése céljából. Az intézkedés főbb konstrukciói a következők voltak:
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►

A TÁMOP-5.5.1 konstrukcióinak célrendszerében a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
integrációjának elősegítése, a helyi közösségekben élők életminőségének javítása, a helyi
társadalmon aktivitásának növelése, valamint az országos szemléletváltás előmozdítása
volt.

►

A TÁMOP-5.5.2 konstrukció átfogó célja az önkéntesség elterjesztése, az önkéntességre
való buzdítás, valamint az önkéntesség társadalmi megbecsülésének emelése volt.

►

A TÁMOP-5.5.3 konstrukció keretén belül a nonprofit szektor tevékenységi
hatékonyságához és érdekérvényesítéséhez nélkülözhetetlen szervezeti fejlesztést célozta.

►

A TÁMOP-5.5.4 keretein belül két különböző konstrukció valósult meg: „Anti-diszkriminációs
programok támogatása a médiában”, valamint a „Lakóközösségi programok,
kezdeményezések támogatása” című konstrukciók. Az utóbbi célja a társadalmi ösztönzés
volt a lakótelepeken. A TÁMOP-5.5.5 erősen kötődik az előbbi konstrukcióhoz, hiszen célja
a társadalmi diszkrimináció és hátrányos jellegű megkülönböztetés elleni fellépés.

►

A TÁMOP-5.5.6 a tudatos fogyasztói magatartást célozta meg kialakítani „A
fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával” című
konstrukció segítségével.

►

A TÁMOP-5.5.7 keretén belül egy kiemelt projekt került megvalósításra – „Betegjogi,
ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése”. A felhívás
célja a betegek és szociális szolgáltatást igénybe vevők felvilágosítása a megfelelőbb jogi
érvényesítés érdekében.

Az intézkedés által megfogalmazott cél a társadalmi kohézió erősítése volt bűnmegelőzési és
reintegrációs programokkal. Az intézkedés célcsoportjai a hátrányos helyzetű fiatalok és gyermekek,
a kedvezőtlen szociális feltételek között élő tartós munkanélküli lakosság, valamint a roma és
halmozottan hátrányos helyzetű lakosság. Többek között az alábbi fejlesztések valósultak meg az
intézkedés keretein belül:

►

A TÁMOP-5.6.1 konstrukció három alkomponensből tevődött össze. Az első fő célja a
bűnmegelőzés leggyakoribb okainak visszaszorítása reintegrációs programokon keresztül. A
második az áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett fiatalkorúak segítése a
rendőrségi háló és a fogadó intézmény együttműködése által. A harmadik komponens pedig
információt nyújtott a védekezőképesség fokozásáról. A konstrukcióhoz szorosan
kapcsolódva a TÁMOP-5.6.2 a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságára koncentrált
(áldozatvédelem és a bűnismétlés elkerülése).

►

A TÁMOP-5.6.3 konstrukció célja egy, az országos szintű renintegrációt segítő szolgáltatási
rendszer kialakítása a bűnismétlés és a társadalmi kirekesztés elkerülése érdekében. Ez „A
fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív
utógondozás modelljének kialakítása” című kiemelt projekt keretében került megvalósításra.

6. táblázat: A TÁMOP 5. prioritás intézkedéseinek tartalmi fókuszai (forrás: TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés)

2.5.5.

A közfoglalkoztatás hatása a prioritásra

Az 5. prioritást érintő legfontosabb változás a közfoglalkoztatás 2010 utáni kiterjesztése, ezzel
egyidejűleg a segélyezési rendszer beszűkítése volt. Mindez jelentős hatással volt a prioritás
célcsoportjára, és ezzel befolyásolta a konstrukciók megvalósulását. Az Operatív Programban célként
megjelölt munkaügyi és szociális ellátórendszer összehangolása (TÁMOP 5.4.1, 5.4.2 konstrukciók)
felemásan valósult meg, a leghátrányosabb helyzetű csoportokat a kormányzati intézkedések a
közfoglalkoztatásba terelték át, de az eredetileg elgondolt közös, összehangolt, hatékonyan működő
intézményrendszer kiépítése elmaradt.
2011-től jelentősen csökkent az álláskeresési járadék összege és annak jogosultsági ideje, az
álláskeresési segély jogosultsági köre, a rendszeres szociális segély legmagasabb adható összege, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege és a közfoglalkoztatási bér is. Mindezek
következtében sokan kiestek az ellátotti körből, az érintett népesség megélhetése súlyos veszélybe
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került, amin javítani – az alapkoncepció és így az ellátási összegek változatlanul tartása esetén –
kizárólag a közfoglalkoztatás volumenének növelésével lehetett. 19
Részletesebben nézve a folyamatokat, a pénzbeli ellátások területén egyrészt szigorodtak a
munkanélkülivé válóknak biztosítási alapon járó álláskeresési járadék jogosultsági feltételei, 2011-től
a korábbi öt helyett három éven belül kell legalább 360 nap munkaviszonnyal rendelkezni. Csökkent
a folyósítási idő, maximuma a korábbi harmada, 90 nap lett. Az ellátás összege a munkaerő-piaci
járulékalap 60 százaléka, az adható legmagasabb összeg a minimálbér 100 százaléka lett a korábbi
120% helyett.
Az álláskeresési segély esetében a korábbi szabályozás a jogosultság feltételei szerint három
csoportot különböztetett meg:

►
►
►

akik legalább 180 nap járadékra szereztek jogosultságot, a folyósítási időt kimerítették, de
még nem találtak munkát;
akik az álláskeresővé válást megelőző négy évben legalább 200 napot munkaviszonyban
töltöttek;
legfeljebb 5 évvel a nyugdíjazás előtt állók.

2011 szeptemberétől az első két csoportba tartozó munkanélküli nem jogosult álláskeresési segélyre.
A rendszeres szociális segély volt 2009 előtt az aktív korúak egységes támogatási formája. 2009
elejétől a 2006 óta családi alapú rendszeres szociális segély csak az idősek, rossz egészségi
állapotúak, speciális családi körülmények között élők esetében maradt meg, a többiek számára
bevezették az úgynevezett rendelkezésre állási támogatást. 2011-től az adható segély összege nem
haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. 2011. január 1-jétől a rendelkezésre állási
támogatást a bérpótló juttatás váltotta fel. Ekkor vezették be az ellátásra való jogosultság
feltételeként, hogy az előző évben felmutatható legyen legalább 30 napnyi kereső tevékenység vagy
közfoglalkoztatás. 2011. szeptember 1-jétől a bérpótló juttatás elnevezése foglalkoztatást
helyettesítő támogatás lett. A támogatás összege 2012. január 1-jétől a 2008 eleje óta változatlan
értékű öregségi nyugdíjminimumról annak 80%-ára, 22 800 forintra csökkent.
A szabályozás változásának a hatására a járadékban részesülők száma 2011 és 2012 között majdnem
a felére, a segélyben részesülők száma a töredékére csökkent, miközben az ellátás nélküli
álláskeresők száma jelentősen emelkedett. A nyilvántartott álláskeresők számának csökkenése
összefügg a közfoglalkoztatottak számának növekedésével.
2011. január 1-jétől a közfoglalkoztatás korábbi formáit egységes rendszer váltotta fel. A
közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, a munkanélküliek a közfoglalkoztatás idejére
kikerülnek a nyilvántartásból. A terület a belügyminiszter hatáskörébe került. Új elem a
szabályozásban, hogy az, aki a továbbiakban pénzbeli munkanélküli ellátásra tart igényt, az iskolai
végzettségére és szakképzettségére való tekintet nélkül köteles elfogadni a felajánlott
munkalehetőséget.
A korábban a minimálbérrel egyező közfoglalkoztatási bér nettó összege 2011. szeptember 1-jétől a
korábbi 78%-ára csökkent. Ezt követően a közfoglalkoztatási bér nettó összege együtt mozgott a
minimálbérével, fenntartva az alatti, de a szociális segély feletti szintjét.
A közfoglalkoztatás kiterjesztésének kormányzati szándék szerinti legfontosabb előnye, hogy segély
helyett munkát ad az embereknek, ami hozzájárul a pozitív önértékeléshez, értéket teremt és az
érintettek nem szakadnak el a munka világától. Hátránya viszont, mint azt a TÁRKI vizsgálatára épülő
tanulmány kifejti, hogy a közfoglalkoztatás befejezése után fél évvel az abban résztvevők alig több
mint 10 százaléka lép ki az elsődleges munkaerőpiacra, és minél többször közfoglalkoztatott valaki,
19

Cseres-Gergely Zsombor – Molnár György: Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac.
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b331.pdf, letöltés időpontja: 2016. november 20.
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annál kisebb az esélye, hogy elhelyezkedjen.20 A közfoglalkoztatás tehát kifejezetten rontja a nyílt
munkaerőpiacon történő munkavállalás esélyeit.
Hasonlóan látja a közfoglalkoztatás hátulütőit a HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ által, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából 2013-ban készített „Szegénység es a társadalmi
kirekesztés megoldása” című értékelés. 21 Ahogy a tanulmány fogalmaz: „A közfoglalkoztatás az
alternatív aktív munkaerőpiaci politikákkal összehasonlítva a nemzetközi es a hazai ökonometriai
hatásvizsgálatok szerint is rendre rosszul szerepel. A közfoglalkoztatásban résztvevőknek alig van
esélyük visszakerülni az elsődleges munkaerőpiacra, es erős a beragadási hatás, azaz a
közfoglalkoztatottakat gyakran több alkalommal is visszafoglalkoztatják. A vizsgálatok egyértelművé
teszik, hogy a közfoglalkoztatás önmagában nem alkalmas a piaci aktivizálásra.”
Ebben a társadalmi, munkaerőpiaci környezetben különösen fontosak voltak az 5. prioritás aktív
munkaerő-piaci eszközei, komplex megoldásai, amelyek a fenti problémákon próbáltak innovatív
eszközökkel segíteni.

2.5.6.

A prioritás stratégiai és szervezeti környezete

Fontos kiemelni, hogy a prioritás indulásakor szinte egyáltalán nem voltak olyan releváns szakpolitikai
stratégiák, amire a tervezés során építkezett volna az Operatív Program. Ezek vagy később készültek,
mint a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011) és a Fogyatékos Személyek Szociális
Intézményi Férőhelyi Kiváltásáról szóló stratégia (2011) vagy egyes intézkedéseknél –mint a TÁMOP
5.4 (a szociális ellátórendszer fejlesztésének területe) – soha nem is született, illetve szakmai
konszenzus hiányában nem került elfogadásra ilyen stratégiai dokumentum (pl. Nemzeti
Szociálpolitikai Koncepció). Kivételként csak a 2007-ben elfogadott „Legyen jobb a gyermekeknek!”
Nemzeti Stratégia említhető. (Az utóbbi stratégia, amelyet a 47/2007. (V. 31.) OGY határozat
léptetett életbe, a mai napig hatályban van, de 2010-től a megvalósítására egyre kevesebb figyelem
jutott.22)
Összességében a legtöbb területen nem volt olyan megfogható, számon kérhető szakpolitikai irány,
amely szorosan kapcsolódott volna a prioritás céljaihoz, végrehajtásához.
A ciklus közben átalakult a prioritáshoz kapcsolódó megvalósító intézményrendszer, ami a célokat
nem befolyásolta, de azok végrehajtására jelentős hatással volt; sok bizonytalanságot okozott és
lassította a megvalósulást. A legfőbb változásokat az alábbiakban mutatjuk be:
►

2010-ben megszűnt az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, amely
megvalósítója volt a TÁMOP-5.4.2 (Központi Szociális információs fejlesztések) és a TÁMOP5.4.8 (A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése) kiemelt projekteknek.
Jogutódként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) vette át a projektek
megvalósulását (ez a szervezet 2016. december 31-én szűnik meg), de az átadás-átvétel
megnehezítette a megvalósulást. A lezárt NRSZH projektek fenntartását a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) veszi át, így van olyan fejlesztés (mint a TÁMOP5.4.8), amelyet három különböző projektgazda működtet(ett), jelentősen megnehezítve ezzel
a szakmai folytonosság biztosítását.

20

Cseres-Gergely Zsombor – Molnár György: Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac.
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b331.pdf, letöltés időpontja: 2016. november 20.
21
HÉTFA Elemző Központ Kft., Revita Alapítvány, Városkutatás Kft. (2013): Szegénység és a társadalmi kirekesztés
megoldása, 2013. október 31.
22
A kormány 1177/2011. (V. 31.) határozata újjáalakította a Stratégia megvalósításának felügyeletét ellátó Értékelő
Bizottságot, csökkentve a civil résztvevők súlyát. Ellehetetlenültek a szakmai irányítást addig ellátó MTA Gyerekesély
Programiroda működési feltételei, így az 2011-ben megszűnt. Az értékelő Bizottság 2012 óta nem értékelte a stratégia
megvalósulását. A stratégia létezik, de megvalósításának felügyelete, átfogó szakmai irányítása nem létezik.
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Hasonlóan mozgalmas változásokat élt át a hazai felnőttképzés és módszertani fejlesztés
szervezeti háttere. A mindössze 5 évig létező Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) az
Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) háttérintézeteként alakult meg. 23 Rövid
története egybefonódik a 2007-2013-as fejlesztési időszakkal: 18 uniós projekt vezető
megvalósítója volt, emellett pedig több uniós projekt konzorciumi partnere. 24
Megalakulásakor az intézmény szinte hiánypótlónak volt tekinthető, kifejezetten a hátrányos
helyzetű emberek (állástalanok, alacsony végzettségűek, megváltozott munkaképességűek)
felzárkóztatása érdekében jött létre országos hatáskörű módszertani intézményként, jelentős
éves állami működési forrással – működése így szorosan kapcsolódik a TÁMOP 5-ös prioritás
céljaihoz és megvalósításához.25 Ezek fényében nem érthető az intézmény 2016. szeptember
1-jétől érvénybe lépő megszüntetése, főként, hogy nem jött létre helyette más olyan
szervezet, amely szakmailag átfogóan koordinálhatná a felzárkózási, esélyegyenlőségi
programokat. A projektek eredményeit és hatásait a TKKI felszámolása után már igen nehéz
lesz nyomon követni. Az uniós projektek fenntartását átvevő Szociális- és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság nem ezekre a feladatokra jött létre, valószínűsíthető, hogy a széles hatáskörű
intézmény nem fog tudni kellően koncentrálni a TKKI eredeti feladataira.
A 2011-ben létrejövő új közigazgatási rendszer, a kormány általános hatáskörű területi
államigazgatási szerveiként létrejövő kormányhivatalok megalakulása szintén befolyásolta a
prioritás megvalósulását. A kormányhivatalok hatáskörébe kerültek többek között a szociális
és gyermekvédelmi feladatokat ellátó szociális és gyámhivatalok, a foglalkoztatási,
munkaerő-piaci feladatokat ellátó munkaügyi központok, és a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaival, a rehabilitációval kapcsolatos feladatokat ellátó rehabilitációs
szakigazgatási szervek. Mindez jelentős hatással volt egyrészt közvetve az
intézményrendszer modernizációját célul kitűző TÁMOP-5.4 intézkedés projektjeire,
másrészt közvetlenül azokra a projektekre, amelyek megvalósulását projektgazdaként,
konzorciumi vagy együttműködő partnerként érintette az átalakulás.
A 2012-ben megalakult Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 155 szociális és
gyermekvédelmi intézmény fenntartói feladatait kapta meg, amelyek ezzel elvesztették
részleges vagy teljes gazdasági önállóságukat. Az intézmények többsége megvalósított
valamilyen uniós pályázatot, a TÁMOP 5. prioritásához kapcsolódóan is. Ez a szervezeti
átalakulás szintén hatással volt a prioritás megvalósulására, a fenntartói hozzájárulások,
engedélyek beszerzése tovább lassította a folyamatokat.

►

►

►

A prioritás kontextusával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►
►

A prioritás összhangban volt az uniós irányelvekkel és stratégiákkal, illetve a kapcsolódó
hazai fejlesztési dokumentumokkal (EU 2020, Nemzeti Reform Programok).
A tervezés során a fejlesztési területek többségénél hiányoztak a releváns ágazati
stratégiák, ezek vagy később készültek csak el, és kevés hatásuk volt a prioritás céljaira és
végrehajtására, vagy nem is születtek meg, illetve konszenzus híján nem kerültek
elfogadásra. Ez jelentősen megnehezítette, esetenként ellehetetlenítette az eredmények
értékelését, fenntartását, hosszabb távú szakmai folyamatokba történő beillesztését.

23

Az addig önálló Regionális Képző Központok 2011-ben egybeolvadtak a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központtal,
amelynek elnevezése 2011. június 30-tól Türr István Képző és Kutató Intézetre változott.
24
A rövid működése alatt a TKKI nagyon sok TÁMOP-forrást használt fel (fő megvalósítóként 22,36 milliárd forintot),
elsődlegesen a TÁMOP 5. prioritása keretében.
25
Kiemelendő a TKKI szerepe a TÁMOP 5-ös prioritáshoz kapcsolódó fontos ágazati stratégiában is, a szervezet honlapja
szerint „a 2020-ig szóló Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia irányelvei szerinti felzárkózási programok kidolgozásában
és megvalósításában a TKKI meghatározó szerepet tölt be”.
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►

A prioritás alapvető céljai nem változtak, de a prioritás végrehajtására jelentősebb hatással
volt a szociális és gyermekvédelmi ágazati intézményrendszer átalakulása, és az ágazatot
érintő kormányzati intézkedések. A ciklus második felében az önkormányzatok által
fenntartott szakellátások nagyobb része a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
fenntartásába került, átalakultak az önkormányzatok szociális feladatai, átalakult a
munkaügyi, a rehabilitációs szakigazgatási szerv, hatalmas feladatok (kiemelt projektek)
végrehajtása után hirtelen megszűnt a Türr István Képző és Kutató Intézet.
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2.6.
2.6.1.

TÁMOP 6. prioritás
Az EU-s célrendszer az egészségügy területén

Az egészségügyi szakpolitika elsősorban tagállami kompetenciák körébe tartozik, azonban a
tagállamok egészségügyi szakpolitikáinak számos uniós célkitűzésre és tevékenységre kell
összpontosítaniuk.
A Lisszaboni Stratégiában megfogalmazott kihívásokat (globalizáció és elöregedő társadalom)
figyelembe véve négy alapelv lett meghatározva (egyenlőtlenségek csökkentése, az egészségügy és
a gazdasági prosperitás közötti összefüggés felismerése, az egészségügyi szakpolitika más
szakpolitikákkal való összhangja és az EU szerepének erősítése a globális egészségügyben), melyek
megszabták a 2007-2013-as programozási időszak irányvonalát.26 Ehhez három stratégiai
célkitűzést rendelt az uniós szintű egészségügyi stratégia:
►
►
►

Az egészség védelme az öregedő Európában;
A polgárok védelme az egészséget fenyegető veszélyektől (fertőző, nem fertőző és ritka
betegségek);
A dinamikus egészségügyi rendszerek és az új technológiák támogatása (technológia
értékelése, dolgozók és betegek jogai).

Ezen célkitűzések elérése mellett stratégiai jelentőségű továbbá a tagállamok egészségügyi
ágazatának pénzügyi fenntarthatóságának biztosítása. A Lisszaboni Stratégia a tagállamokra nézve
konkrét követelményrendszert nem állított fel a pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozóan.
Az egészségügy valamivel hangsúlyosabb szerepet kapott a Lisszaboni Stratégiát felváltó Európa
2020 stratégia megalkotásakor. Az Uniónak ezentúl ki kell egészítenie és aktívan (forrásokkal)
támogatnia kell a nemzeti egészségügyi szakpolitikákat, ösztönöznie kell a tagállamok közötti
együttműködést, és elő kell segítenie programjaik összehangolását, miközben teljes mértékben
tiszteletben kell tartania a tagállamoknak az egészségügyi szakpolitikáik meghatározására, illetve az
egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás szervezésére és nyújtására vonatkozó hatáskörét. 27
Mivel az Európa 2020 Stratégia az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célozza meg, ezért
annak elemi célja, hogy az emberek hosszú távon egészségesek maradjanak, hiszen így a kohéziós
célok (egészségügyi egyenlőtlenségek csökkenése) teljesülése mellett a nemzeti költségvetésekre
nehezedő nyomás is csökken. Ezen felül az emberi egészségre hatással lévő információs
tevékenységek támogatása segíthet a demográfiai fenntarthatósággal kapcsolatos kihívások
leküzdésében is. A Stratégia által megfogalmazott legfontosabb célkitűzések a következők: a
fenntartható egészségügyi rendszerbe, a humán tőkébe, az egészségügyi egyenlőtlenségek
csökkentésébe való befektetés és az egészség megfelelő támogatása az uniós alapokból. 28

26

Az Európai Közösségek Bizottsága, 2007: Fehér Könyv, Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára 20082013, Brüsszel
27
Európai Bizottság, 2012: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata, Brüsszel
28
Európai Bizottság, 2010: A Bizottság közleménye, Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés
stratégiája, Brüsszel
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2.6.2.

A hazai célrendszer az egészségügy területén

A hazai egészségügyi stratégiát és célrendszert a 2007-2013-as időszak alatt számos stratégiai
jelentőségű dokumentum formálta.
A 2005-ben megalkotott Egészségügyi Fejlesztési Koncepció 29 (továbbiakban EFK) egy jövőorientált
– rendeltetése szerint 2020-ig érvényes - stratégiai dokumentum volt, mely egy általános kerettervet
biztosított az egészségügyi szakpolitika számára. A koncepció főbb céljai a következőek voltak:
► Az egyéni és közösségi döntéshozatal minden szintjén váljon értékké az egészség;
► Jelentősen csökkenjenek az egyenlőtlenségek az egészségi állapotban, az egészségügyi
szolgáltatások színvonalában és az azokhoz való hozzáférésben;
► Működjön költséghatékonyabban és magasabb színvonalon az egészségügyi rendszer.
Az EFK amellett, hogy az ágazati fejlesztések alapjául szolgált, elsődleges céljaként határozta meg
azt, hogy az egészségügy – tagállami kompetencia mivoltának ellenére – nagymértékben részesüljön
az EU strukturális alapjainak forrásaiból.
Az EFK operatív szintű megvalósítása érdekében készült el 2006-ban az Egységes Társadalom
Komplex Program30 (továbbiakban ETKP). Az ETKP célja volt, hogy a népesség egészségi állapotának
javításával és az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának átalakításával (korszerűsítésével,
racionalizálásával) hozzájáruljon az ország versenyképességének fokozásához és a foglalkoztatás
bővítéséhez. A program négy egymást erősítő és kiegészítő prioritás mentén (struktúraváltás;
versenyképesség, innováció és egészségipar; népegészségügy; humánerőforrás fejlesztés) tervezett
hatni a magyar egészségügyi ágazat működését befolyásoló problematikus területekre.
A 2010-es kormányváltást követően az ágazatvezetés új stratégiai dokumentumot dolgozott ki.
Vagyis az EFK-t és az ETKP-t 2011-ben a Semmelweis Terv váltotta fel, amely onnantól kezdve
meghatározta a magyarországi egészségügyi fejlesztési célokat.
A Semmelweis Terv egy, az egészségügy „újraélesztésére” irányuló szakmai koncepció, amely átfogó
keretet nyújtott az egészségügyi ágazat újjáépítését célzó összes részterületi stratégiai és
akciótervnek.31 A koncepció azonosította az egészségügyi ágazat strukturális és funkcionális
problémáit, továbbá az alábbi prioritásokat állította fel az egészségügyi fejlesztésekre vonatkozóan:
►
►
►
►
►

►
►
►

a rendelkezésre álló fejlesztési források új prioritások mentén történő átcsoportosítása;
az intézmények közötti együttműködést, a struktúra-átalakítást és a betegút-szervezést
támogató átszervezések megvalósítása;
az alapellátás és a járóbeteg-szakellátás megerősítése, valamint a sürgősségi ellátás
újjászervezése;
a népegészségügyi program megújítása;
a betegek jogainak hatékonyabb érvényesítését, a nemkívánatos események, műhibák
megelőzését és a rendszerszintű minőségjavulást lehetővé tevő új intézményrendszer
kialakítása;
reális és kiszámítható perspektívát jelentő életpályamodellek kidolgozása és a szakképzési
rendszer átalakítása;
az ágazati informatika új alapokra helyezése;
a gyógyszerbiztonság növelése és a gyógyszertárak egészségügyi ellátói szerepének
visszaállítása, erősítése;

29

Egészségügyi Minisztérium, 2005: Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Koncepció

30

Egészségügyi Minisztérium, 2006: Egészséges Társadalom Komplex Program

31

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárság, 2011: Semmelweis Terv az egészségügy
megmentésére, Szakmai koncepció
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►

az egészségturizmus fejlesztésének, az egészségügyi képzésbe, valamint az egészségiparba
történő beruházások támogatása.

Az egészségpolitika folyamatos törekvése volt, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési források célba
jutását elősegítve a legnagyobb össztársadalmi haszon keletkezzen mind az ÚSzT, mind pedig a
Semmelweis Terv célkitűzéseivel összhangban. A Semmelweis Terv szerint az ÚSzT keretében 2011ben még rendelkezésre álló fejlesztési források célzott felhasználásával stabilizálható,
újraszervezhető és szisztematikusan újraépíthető, fejleszthető volt a megmaradt kapacitás. Ennek
megfelelően a fennmaradó forrásoknak három, egymással szoros összefüggésben lévő beruházási
célt kellett támogatniuk:
►
►
►

az egészségügyi felsőoktatás, továbbképzés és szakképzés fejlesztése;
az ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása;
az egészségiparhoz és egészségturizmushoz kötődő kiegészítő intézményrendszer, a
természetes gyógytényezőkkel való gazdálkodás fejlesztése.

A Semmelweis Terv szolgált alapul az „Egészséges Magyarország 2014-2020” című Egészségügyi
Ágazati Stratégia megalkotásához, amely a 2014-2020-as programozási időszak ex ante feltétele
volt.32

2.6.3.

A prioritás célrendszere

A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen volt a
ciklus kezdetén. A magas korai halálozás és a krónikus nem fertőző betegségek okozta társadalmi és
gazdasági terhek jelentős részéért életmódbeli tényezők (dohányzás, kedvezőtlen táplálkozási
szokások, fizikai inaktivitás, stb.) voltak felelősek.33 Földrajzi szempontból jelentős különbségek
mutatkoztak az egészségügyi állapot vonatkozásában, így kiemelkedő jelentőségű cél volt a magyar
egészségügy számára, hogy az egészségügyi hozzáférést érintő egyenlőtlenségek megszűnjenek.34
A 2007–2013-as időszakban az egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés állt a
prioritási tengely fókuszában. A prioritás két intézkedésen keresztül valósította meg a fejlesztéseket,
az intézkedés fő céljai az alábbiak:

►
►

A lakosság egészségi állapotának javítása annak érdekében, hogy egy magyar lakos 2020-ra
ugyanannyi egészségben eltöltött évre számíthasson, mint egy „átlagos” EU-s állampolgár;
az egészségügyi ellátórendszerben dolgozók alkalmazkodó-képességének javítása.

A prioritás konstrukciói célkitűzéseiben összességében tükrözték a főbb uniós egészségpolitikai
törekvéseket, vagyis a humántőkébe és a modern egészségügyi megoldásokba való befektetést.
A prioritás célrendszerét a tervezési időszak alatt és a programidőszak elején az EFK, valamint az
ETKP határozta meg. A 2010-es kormányváltást követően ezeket a dokumentumokat felváltotta a
Semmelweis Terv, azonban ennek következtében az OP nem módosult, célrendszerét illetően nem
történt változás.
Ugyanakkor a Semmelweis Terv figyelembevételével megtörtént az Akciótervek és a prioritás kiemelt
projektjeinek felülvizsgálata. Ennek eredményeképpen a 2011-2013 évi Akciótervbe új konstrukciók
kerültek beépítésre (például a TÁMOP 6.1.3 és 6.2.5/B), valamint korábban nevesített kiemelt
projektek is kerültek visszavonásra és új projektgazda megnevezéssel, módosított szakmai
tartalommal és keretösszegekkel jelentek meg (például a TÁMOP-6.2.5/A, 6.2.3 és 6.2.7). Ezen kívül
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Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2014: „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága, 2013: Foglalkoztatási, társadalmi befogadási és egészségügyi fejlesztések
Magyarországon, Társadalmi Megújulás és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programok, 2012
34
A konstrukciók több esetben is hátrányos helyzetű régiókban lettek megvalósítva, ami hozzájárult az egészségügyi
egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a kohéziós célok megvalósításához.
33
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számos konstrukció is a Semmelweis Terv elfogadása után lett elindítva (pl. TÁMOP-6.1.2, 6.2.2 és
6.2.4).

A prioritás keretében 2015. december 31-ig összesen 48 konstrukció jelent meg (15 kiemelt, 19
automatikus és 14 egyfordulós standard pályázat) három akciótervi ciklus keretében. A prioritási
tengely céljainak megvalósulását az alábbi konstrukciók voltak hivatottak biztosítani:

Intézkedés
TÁMOP-6.1

Intézkedés tartalma
Az intézkedés átfogó célja az egészségtudatos magatartás széles társadalmi rétegekkel történő
megismertetése és annak elterjesztése. Ennek keretében egészségfejlesztési programok,
kommunikációs tevékenységek, intézményi mozgásprogramok valósultak meg, amelyek a prevenciós
kapacitások megerősítését és az egészségtudatos magatartás elterjedését (a népegészségügyi mutatók
javításának egyik alapfeltételét) szolgálták.
A TÁMOP-6.1.1 („Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása”) kiemelt konstrukció célja a
népegészségügyi intézményrendszer hatékonyságának javítása volt. Mindez kapacitásfejlesztéssel, a
különböző színtereken (pl. iskolák, munkahelyek, települések) folyó egészségfejlesztési tevékenységet
támogató szakmai hálózat létrehozásával, valamint a népegészségügyi és egészségfejlesztési szakmai
tevékenységek nyomon követési, értékelési és visszacsatolási rendszerének kialakításával valósult meg.
A kiemelt projekt az oktatás különböző szintjein megfelelő egészségfejlesztési tananyagok
kidolgozásával járult hozzá az egészségtudatos magatartás terjesztéséhez.
A TÁMOP-6.1.2 a prevenciót erősítendő az egészségtudatos magatartás fejlesztését, a települési,
kistérségi és országos egészségfejlesztési programok megvalósítását támogatta. A célközönséget
többek között a vállalkozások, cégek alkalmazottjai, gyerekek és a leghátrányosabb helyzetű lakosság
alkotta. A több régiót érintő programok pedig egy-egy tematika köré szerveződve szólították meg a
célközönséget. A fejlesztések eredményeképpen több száz kistelepülésen készült egészségterv és
zajlottak színtérprogramok, több mint félmillió ember bevonásával. A konstrukció keretein belül zajlott
továbbá az Egészségfejlesztési Irodák (EFI) felállítása kistérségenként, az országos dohányzás leszokást
támogató módszertani központ kialakítása, valamint a tüdőgondozó hálózatok kapacitásainak
fejlesztése.
A TÁMOP-6.1.3 konstrukció keretében több kiemelt projekt került megvalósításra, melyek
célrendszerében hangsúlyos szerepet kapott az egészségesebb környezet kialakítása, az
egészségkultúra alakítása fiatalkorban, az egészségtudatos viselkedés támogatása középkorúaknál,
vagy az idősebbek támogatása egy aktívabb, egészségesebb élethez. A konstrukció „Népegészségügyi
kommunikáció fejlesztése” című kiemelt projektjének keretén belül jött létre az Egészségkommunikációs
Központ (EKK). Emellett célkitűzés volt még a lakosság szűrési részvételének növelése, illetve a korábbi
pilot szűrőprogramok országos kiterjesztésének támogatása (védőnői méhnyakszűrési és
vastagbélszűrési programok).
A TÁMOP 6.1.4 kiemelt konstrukció 2012-ben került meghirdetésre és a gyermekek korai, komplex
fejlesztését, valamit a gyermekek fejlődését akadályozó rendellenességek, lemaradások korai
életkorban történő felismerésének elősegítését célozta.
A TÁMOP-6.1.5 konstrukció keretében megvalósult projektek elsősorban hátrányos helyzetű
térségekben fejlesztettek ki és vezettek be egészségfejlesztést célzó módszereket igényekhez igazodó
fejlesztési programokat, valamint komplex felzárkóztatási struktúrákat.
A TÁMOP-6.1.6 és a TÁMOP-6.1.7 egy-egy, a programozási ciklus végén megjelent konstrukció volt. Az
előbbi kiemelt konstrukció 2014-ben került kiírásra és a fogyasztóvédelmi intézkedések
racionalizálásával kapcsolatos, megelőzési programokon keresztül járult hozzá az egészséges életmód
terjesztéséhez. Az utóbbi (2015-ös) konstrukció keretében a Magyar Szabadidősport Szövetség
valósította meg projektjét, melynek célja a közösségi kohézió erősítése volt, összhangban az egészséges
életmód elterjesztésével.

TÁMOP-6.2

Az
intézkedés
az
egészségügyi
szerkezetátalakítást
támogató
humánerőforrásés
szolgáltatásfejlesztést támogatta, melyhez széleskörű célkitűzésrendszer tartozik. Ennek a legfőbb
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Intézkedés

Intézkedés tartalma
elemei: a dolgozók munkaerő-piaci beilleszkedésének elősegítése és az egészségügyi ágazatban tartása,
valamint az ágazati reformok által bekövetkezett változásokhoz való alkalmazkodás. Az ágazati
szerkezet-átalakítás során fontos szempont volt többek között a költség- és a működési hatékonyság
fejlesztése. Az intézkedés keretében valósult meg továbbá az e-Health fejlesztésekhez kapcsolódó
humánerőforrás-fejlesztés, valamint az egészségügyi ellátórendszer humán infrastruktúrájának és
monitoring rendszerének kialakítása.
A TÁMOP-6.2.2 és a TÁMOP-6.2.4 konstrukciók az ágazati humánerőforrás-problémák kezelésére
irányultak. Az előbbi keretében az orvosok és szakdolgozók pályán tartása érdekében az ágazat
humánerőforrásának képzése, míg az utóbbi keretében elsősorban hiányszakmákban történő
foglalkoztatás támogatása valósult meg. A két konstrukció a fennálló humánerőforrás krízisre
fókuszálva megjelent a Semmelweis Terv célkitűzései között.
A TÁMOP-6.2.5 két kiemelt projekttel támogatta az ágazati szerkezet-átalakítás során az ellátó
intézmények szervezeti hatékonyságának fejlesztését, valamint a minőségbiztosítási rendszerek
kiépítését. A TÁMOP-6.2.5/B a maga 9,5 milliárd forintos keretösszegével a prioritás legnagyobb
keretösszegű kiemelt projektje volt, mely az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságát a nem
egységes rendszerirányítási funkciók fejlesztésén keresztül kívánta javítani.
A TÁMOP-6.2.6 kiemelt konstrukció az egészségügyi ágazati infrastruktúra (épület-, gép- műszer és
energiakataszter) fejlesztésére irányult, így célozva a szervezeti hatékonyság javítását.
Az e-Health megvalósítását célzó fejlesztések a Semmelweis Tervben foglalt stratégiai irányokhoz
igazodnak, ezeket informatikai eszközökkel és módszerekkel támogatják. A TÁMOP-ból ehhez
kapcsolódó megvalósult e-egészségügyi fejlesztések a következőek voltak: a TÁMOP-6.2.1 –
humánerőforrás monitoring rendszer, a TÁMOP-6.2.3 – országos egészségmonitorozási és
kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés, valamint a TÁMOP-6.2.7 – e-Health rendszer
bevezetését támogató módszertan, szolgáltatás-, képzés és humánerőforrás fejlesztés.
A TÁMOP-6.2.8 2015-ben került meghirdetésre. A konstrukció keretében az egységes és magas
színvonalú sürgősségi ellátás érdekében a sürgősségi ellátórendszer különböző ellátási szintjeinek,
szereplőinek módszertani és képzési támogatása valósult meg.

7. ábra: A TÁMOP 6. prioritás intézkedéseinek tartalmi fókuszai (forrás: TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés)

2.6.4.

Intézményi változások

A 2010-es kormányváltás és az ágazatvezetésben történt változás nagy hatással volt a magyar
egészségügyi intézményrendszerre. A 2007-2013-as programozási ciklus során számos
intézményrendszeri változás ment végbe, amelyek jelentősen befolyásolták a prioritás
megvalósulását. Ezek közül a legfontosabb változások az alábbiak:
►
►
►

a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)
létrehozása 2011-ben;
az egészségügyi intézmények önkormányzati kezelésből való átkerülése állami fenntartásba
2011-ben;
az egészségügyi háttérintézmények rendszerének átszervezése, az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ (ÁEEK) létrehozása 2015-ben.

A GYEMSZI létrehozása
Az intézményrendszerhez köthető problémák (például az országos kihatású kiemelt projektek
előkészítésének, megvalósulásának és előrehaladásának gyenge stratégiai megalapozottsága)
kezelésére a magyar kormány 2011. május 1-jén, az 59/2011. (IV.12.) Korm. rendelet alapján
létrehozta a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet (GYEMSZI).
Az új szervezet számos korábbi intézmény beolvasztásával jött létre, melyeknek a feladatait is
átvállalta:
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►
►
►
►
►

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI);
Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI);
Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI);
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK);
Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (EMKI).

A megszűnő intézmények feladatainak átvállalása mellett az újonnan létesített GYEMSZI új
feladatokat is ellátott, többek között az országos egészségügyi minőségfejlesztési és betegbiztonsági
stratégia megalkotása, betegút szervezési és fejlesztéspolitikai feladatok ellátása és a szakfelügyeleti
rendszer működtetése tartozott hozzá. Emellett – a TÁMOP-hoz kapcsolódóan a legjelentősebb – új
feladatkört jelentett az ágazatot érintő európai uniós projektek menedzselése. A nagymértékű
tudáskoncentráció mögött az a szándék húzódott meg, hogy ezentúl az intézmény biztosítsa az
egészségügyi ágazat számára a módszertani és fejlesztéspolitikai stratégia kialakítását.

Az egészségügyi intézmények fenntartóváltása
Az egészségügyet érintő állami szerepvállalás növelése érdekében az önkormányzatok által ellátandó
egészségügyi feladatok újra lettek szervezve, a Semmelweis Tervben megjelölt prioritásoknak
megfelelően.
A 2011. évi CLIV. törvény alapján az Országgyűlés előbb a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes
egészségügyi intézményeinek átvételéről döntött, majd a 2012. évi XXXVIII. törvény bevezetésének
köszönhetően 2012. május 1-től a települési önkormányzatok jelentősebb egészségügyi intézményei
is állami fenntartásba kerültek.

Az egészségügyi háttérintézmények átszervezése, az ÁEEK létrehozása
A Kormány a hatékonyabb és átláthatóbb intézményrendszer kialakítása érdekében 2015. március
1-től az egészségügyi háttérintézmények rendszerét átszervezte. A 27/2015. (II. 25.) Korm.
rendelettel a GYEMSZI alapjain létrejött az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mely a kórházak
adósságrendezésének keretében a kórházak feletti fenntartói funkció ellátásának hatékonyabbá
tételét szolgálta.
Emellett a háttérintézmények átszervezésének legjelentősebb változásai az alábbiak voltak:
► az ÁEEK-ből kivált az Országos Gyógyszerészeti Intézet, amelybe beolvadt az Országos
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet;
► az Országos Egészségbiztosítási Pénztár feladatai és funkciói bővültek;
► létrejött az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ.

A prioritás kontextusával és stratégiai megfelelésével kapcsolatban az alábbi megállapításokat
tesszük:
►

Magyarországon a társadalmi terhek jelentős részéért életmódbeli tényezők felelősek,
ennek fényében a prioritás célrendszere (a lakosság egészségi állapotának javítása
elsősorban prevenciós célokat szolgáló intézkedések révén, valamint az egészségügyi
ellátórendszerben dolgozók alkalmazkodó-képességének javítása) hozzájárult a társadalmi
terhek csökkentéséhez. E tekintetben a prioritás célrendszere összhangban van az EU-s
célokkal.
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►

►

Az EU-s forrásokból finanszírozott egészségügyi fejlesztéseket hosszú távon (2020-ig)
meghatározó dokumentumok a programozási ciklus kezdetén az Egészségügyi Fejlesztési
Koncepció (EFK) és az Egységes Társadalom Komplex Program (ETKP) voltak. A 2010-es
kormányváltást követően azonban ezeket felváltotta a 2011-ben megjelent Semmelweis
Terv, amely a továbbiakban meghatározta a szak- és fejlesztéspolitikai irányokat. A
Semmelweis Terv a prioritás főbb irányvonalát döntően nem befolyásolta, azonban a terv
által kijelölt irányokat figyelembe véve megtörtént az akciótervek és az egészségügyet
érintő intézkedések felülvizsgálata.
A programozási ciklus alatt jelentős intézményrendszeri változások (GYEMSZI és ÁEEK
létrejötte, egészségügyi intézmények fenntartói változása) befolyásolták a prioritás
tervezését és megvalósulását.
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3. A TÁMOP célcsoportjainak vizsgálata

Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, hogy az OP prioritásai lefedték-e a releváns célcsoportokat, nem
maradtak-e ki a fejlesztésekből érdemi (a stratégiai célokhoz kapcsolódó) célcsoportok.
Kapcsolódó értékelési kérdéseink:
►

Összhangban volt-e a célcsoportok kiválasztása a stratégiai célokkal, és azok
változásaival?

►

Arányos-e a (gazdálkodási forma szerinti) különböző célcsoportok közötti forrásallokáció?

►

Mely célcsoportokat nem vagy nem kellőképpen értek el a fejlesztések?

A fejlesztésekkel érintett célcsoporti kört két dimenzióban tudjuk vizsgálni, az alábbiakban ezek
alapján elemezzük a TÁMOP-prioritások által lefedett célcsoportokat:
►

►

►

A rendelkezésünkre álló EMIR-adatokból tudtunk információt kinyerni a kedvezményezettek
jogállásáról, besorolásáról. Az EMIR-adatbázisban szereplő szerteágazó gazdálkodási
formákat három fő kategóriába soroltuk, így elemzésünk során megkülönböztetünk állami,
forprofit, illetve nonprofit szervezeteket.35
Az Irányító Hatóságnak az ESZA-rendelet XXIII. melléklete szerinti adatgyűjtése adott további
szempontokat a bevont célcsoportokra vonatkozóan. Az ESZA-rendelet szerinti táblában
szereplő adatok megbízhatósága azonban több szempontból megkérdőjelezhető. Egyrészt
kedvezményezetti adatszolgáltatás aggregálása eredményeként áll elő a tábla, a primer
adatszolgáltatások validitását azonban az intézményrendszer csak monitoring szinten
ellenőrzi. Másrészt a programozási ciklus alatt az adatszolgáltatás felülete többször
megváltozott, ami az aggregálást nehezíti. Végül, az intézményrendszerben dolgozó
munkatársak magas fluktuációja azt eredményezte, hogy az értékelés során az
intézményrendszer nem tudta rendelkezésünkre bocsátani az adatszolgáltatást alátámasztó
háttértáblákat. Ennek megfelelően erre támaszkodva csak alapvető állításokat tudunk tenni
a bevont célcsoportok összetételéről.
Bizonyos kiemelt projektek esetében (jellemzően az 1. prioritás kapcsán) a
kedvezményezettől rendelkezésünkre állt a célcsoportokról gyűjtött adatbázis, ezek
elemzését is elvégeztük.

35

Amennyiben van hozzáadott értéke, az állami szervezeteken belül vizsgáltuk, hogy részei-e a központi közigazgatásnak vagy
sem, emellett a nonprofit szervezetek között megkülönböztettük az egyházi és nem egyházi hátteret.
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3.1.

3.1.1.

TÁMOP 1. prioritás

A kedvezményezettek vizsgálata

A prioritás jellegzetessége, hogy a kifizetések domináns része nagy volumenű kiemelt projektekhez
köthető, ez a kedvezményezetti megoszláson is látszódik – a kifizetett támogatások 91 százaléka
került állami szervezetekhez (vagy más megközelítésben államháztartáson belüli nonprofit
szervezetekhez), 8,3 százaléka államháztartáson kívüli nonprofit szervezetekhez, és arányaiban
elenyésző mértékű összegben támogatta a prioritás közvetlenül a forprofit szervezeteket.
Ugyanakkor jelentős forrásokhoz jutottak a vállalkozások járulékkedvezményeken, vagy a
munkáltatóknak nyújtott bértámogatásokon keresztül, a kiemelt projektek keretében. Ez előnyös volt
a vállalkozások szempontjából (hiszen egyszerűbben és kevesebb adminisztráció mellett jutottak
támogatáshoz, mintha pályázniuk kellett volna) ugyanúgy, mint a szervezetrendszer számára
(kevesebb adminisztratív terhet jelentett a kiemelt projekteknek a menedzselése, mintha az érintett
vállalkozásokat pályázat útján támogatták volna).

Milliárd Ft

Az alábbi ábra szemlélteti, hogy a prioritás intézkedései között milyen különbséget mutat a
kedvezményezettek gazdálkodási forma szerinti megoszlása (a kifizetések vonatkozásában).
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TÁMOP-1.2
állami szervezet
forprofit szervezet

TÁMOP-1.3
nonprofit szervezet

TÁMOP-1.4

8. ábra: A prioritás intézkedéseinek kifizetései gazdálkodási forma szerint
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A TÁMOP-1.1-es intézkedés alapvetően központilag irányított – de országosan megvalósított – kiemelt
projekteket tartalmazott, ezek mindegyike esetében állami szervezet volt a kedvezményezett. 36
Hasonlóan, az 1.2 és 1.3 intézkedések egy, illetve két kiemelt projektje is állami szervezethez kötődik.
Egyedül az alapvetően pályázatos kiírásokat tartalmazó 1.4 intézkedés kedvezményezettjei között
jelennek meg látható módon (közvetlenül) állami szervezeteken kívüli szereplők, elsősorban nonprofit
szervezetek (amelyek az intézkedésen belül a teljes kifizetett támogatás 81,3 százalékát adják, 24
milliárd forint értékben). Az 1.4-es intézkedés célzottan nonprofit szervezetek számára került

36

Az 1.1-es programok végső kedvezményezettjeinek nagy részét a munkaügyi szervezetrendszer által a célcsoport
képzéséhez és elhelyezkedéséhez nyújtott támogatások felhasználói, azaz egyének és vállalkozások tették ki.
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kiírásra, ez magyarázza a magas támogatási arányt (a támogatás majdnem teljes egésze nem egyházi
nonprofit szervezetkehez került).
A forprofit cégek az 1.1-es intézkedésen belül a TÁMOP-1.1.1 kiemelt projektbe bevont megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges munkahelyek adaptációjához részesültek
támogatásban, igaz, csekély mértékben (606 millió forint erejéig). A forprofit cégek megoszlását
minősítésük szerint az alábbi ábra mutatja be:

Mikrovállalkozás

4%
19%
35%

Kisvállalkozás
Középvállalkozás

42%

Támogatási szempontból
kedvezményezett és az 1-4
kategóriákba nem tartozó vállalkozás

9. ábra: A forprofit cégek minősítés szerinti megoszlása a TÁMOP-1.1-es intézkedésen belül
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

3.1.2.

A lefedett célcsoportok vizsgálata

Bizonyos kiemelt projektek (TÁMOP-1.1.1 első kiírása, TÁMOP-1.1.2, TÁMOP-1.1.3, TÁMOP-1.1.4,)
esetében rendelkezésre állnak adminisztratív adatok a végső célcsoportot illetően, így elsősorban
ezeket tudjuk vizsgálni. Ebben a tekintetben támaszkodtunk a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet
által készített korábbi, „Foglalkoztathatóságot javító beavatkozások célcsoport- és hatásvizsgálata”
című értékelési jelentésre, illetve az NGM által rendelkezésünkre bocsátott adattáblákra.

TÁMOP-1.1.1 (2008-as kiírás)
A TÁMOP-1.1.1 első, 2008-as kiírása a megváltozott munkaképességűek rehabilitációját és
foglalkoztatási esélyeinek növelését célozta. A célcsoportot elsősorban azok a rehabilitációs
járadékban részesülő megváltozott munkaképességű emberek jelentették, akiknél a rokkantság nem
olyan nagy mértékű, amely ellehetetleníti a munkavállalást, de elég nagy mértékű ahhoz, hogy
hátrányba kerüljenek a munkaerőpiacon.
A programba összesen 14 839 megváltozott munkaképességű személyt vontak be, ennek 21
százaléka volt 40-79%-ban egészségkárosodott, rehabilitációs Járadékban nem részesülő személy. A
programban részt vevő személyek 44,6 százalékát (6639 főt) vonták be képzésekbe is. A
lemorzsolódás aránya ennél a projektnél volt a legmagasabb a vizsgált kiemelt projektek közül,
ugyanakkor ez az érték is elfogadható (16,3%). Sem nemi bontásban, sem a romákra vonatkozó adat
tekintetében nincs érdemi eltérés a projekt átlagos értékétől.
A programba bevont személyek 29,9 százaléka volt a projekt befejezése utáni 180. napon
foglalkoztatott státuszban, ebben a tekintetben a hátrányos helyzetűek (24,3%) és a romák
teljesítménye (14,4%) az átlagosnál alacsonyabb.
A fejlesztés fenntarthatóságát jelzi, hogy a bevont célcsoporttagok a projektet követően milyen
státuszba kerültek. Ezt az alábbi ábra szemlélteti:
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10. ábra: A TÁMOP-1.1.1 programból kilépők irányai (forrás: NGM adatai alapján saját szerkesztés)

A programból kilépők negyede talált magának helyet a munkaerőpiacon, 31 százalékuk
munkanélkülivé vagy inaktívvá vált, a legnagyobb hányadukról (41%) ugyanakkor nincs információ a
kimenet irányáról, illetve ebbe a kategóriába tartoznak az álláskereső ügyfelek (és az álláskeresést a
közfoglalkoztatás miatt szüneteltetők) is.

TÁMOP-1.1.2
A TÁMOP-1.1.2 program célja a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való kerülésének
elősegítése volt. Célcsoportját tekintve a konstrukciót a leghátrányosabb helyzetű felnőtt korúak
számára dolgozták ki, a kezdeti viszonylag szűk célcsoport azonban a válság hatására kinyílt, teret
engedve a válság miatt munkahelyüket elvesztettekre, akik a teljes célcsoport 40 százalékát tették
ki.37
A kellően tág célcsoport jelentős merítést jelentett a projekt számára, ugyanakkor ez felveti a
lefölözés problémáját – az intézményrendszeri visszajelzések alapján a jelenség minden bizonnyal
létező volt, hiszen az erős kimeneti elvárás jelentős nyomást helyezett a kedvezményezettre,
mindazonáltal a lefölözés a másik oldalról szemlélve hatékonyságként is értelmezhető; a program
igyekezett azokat a célszemélyeket bevonni, akik a fejlesztés nyomán ténylegesen képesek
(re)integrálódni a nyílt munkaerőpiacra.
A két kiírás volumenében jelentősen eltér: míg a 2007-es kiírás 58 061 főt vont be, a 2011-es
folytatása – jóval magasabb keretösszegének köszönhetően – csaknem 154 ezer főt. Fajlagosan, egy
főre nézve a második kiírás a költséghatékonyabb (716 ezer forint jut egy célszemélyre, szemben a
2007-es kiírás 889 ezer forintjával), amit üzemgazdaságossági tényezők magyaráznak.

37

A két kiírás célcsoportjai között főleg a hangsúlyokban volt különbség. A 2007-es kiírás elsődlegesen az alacsony iskolai
végzettségűeket, a pályakezdő fiatalokat, az időseket, valamint a gyermekgondozásból vagy hozzátartozó ápolásából a
munkaerőpiacra visszatérőket célozta meg. Emellett előnyben részesültek a többszörösen hátrányos helyzetűek, a
megváltozott munkaképességűek és a gyermeküket egyedül nevelők. A válság hatására 2009-ben bővült a célcsoport a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők csoportjával. A 2011-es kiírás szintén célozta az alacsony iskolai
végzettségűeket, valamint a nem hasznosítható képzettséggel rendelkezőket. A pályakezdő fiatalok is nevesítve voltak,
ugyanakkor a fiatalkori munkanélküliség visszaszorítása érdekében, válságkezelő célzattal nagyobb hangsúly került a 25 év
alattiakra a tervezetthez képest. Emellett nevesített célcsoportot alkottak az 50 év felettiek, a GYES-ről/GYED-ről vagy ápolási
díjról visszatérők, a bérpótló juttatásban vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők (vagy arra jogosultak),
valamint a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek. A romák ebben a kiírásban is kiemelten megjelentek, elvárás volt a
roma származású végső kedvezményezettek 15 százalékos arányának elérése országos szinten, amit sikerült is teljesíteni.
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A lemorzsolódás kifejezetten alacsony az első kiírásnál (7,6%), a másodiknál valamivel magasabb
(11%). A lemorzsolódás mindkét projekt esetében a 20 év alattiak körében volt a leggyakoribb (12,3%,
illetve 14,9%).
A programba bevont személyek 41,8, illetve 42,9 százaléka volt a program befejezése utáni 180.
napon foglalkoztatott státuszban – a bevont romák esetében ez az arány a második kiírásnál 31% (az
első kiírás esetén nincs ilyen megbontás). A fejlesztésből kilépők közel fele foglalkoztatásba került
annak elhagyása után (mindkét projekt esetében), ami jó aránynak számít. A kilépés irányait a két
projekt esetében az alábbi ábra szemlélteti:38

TÁMOP-1.1.2-11

TÁMOP-1.1.2-07

2%

5%

8%

14%
6%
49%

36%

4%

foglalkoztatás
munkanélküliség
48%
másik eszköz
inaktivitás

28% egyéb

foglalkoztatás
munkanélküli
másik eszköz
inaktivitás
egyéb

11. ábra: A TÁMOP-1.1.2 programból kilépők irányai (forrás: NGM adatai alapján saját szerkesztés)

TÁMOP-1.1.3
A TÁMOP-1.1.3-as konstrukció célcsoportját azok a munkanélküliek képezték, akik rendelkezésre
állási támogatásban39 részesültek és a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük érdekében célzott
segítségre szorultak. Ez egy speciális célcsoportot jelentett, amelynek tagjai korábban nem tudtak
fejlesztési programba bekerülni. A célcsoporton belül elsőbbséget élveztek az alacsony iskolai
végzettségűek és a képzettséggel nem rendelkezők, a gyermeküket egyedül nevelők, a megváltozott
munkaképességűek, a romák, leghátrányosabb térségben élők, valamint a 35 év alattiak.40
A programba összesen 9254 embert vontak be, ennek egyharmada volt hátrányos helyzetű, 7,9
százaléka (729 fő) pedig roma. A prioritást élvező célcsoportok közül az alacsony iskolai
végzettségűek (34,4%) és a fiatalok részaránya a legnagyobb (19% 25 év alatti, 51% pedig 35 év
alatti). A programba bevont személyek 88 százaléka fejezte be sikeresen a programot, a hátrányos

38

Az egyéb kategóriába sorolták az álláskereső ügyfeleket – így az álláskeresést a közfoglalkoztatás miatt szüneteltetőket is
– valamint azokat, akik esetében nem volt ismert kimenet a projektből való kilépést követően.
39
Rendelkezésre állási támogatásban (azaz RÁT-ban) azon munkavállalók részesültek, akiknek már lejárt az álláskeresési
támogatás (vagy más rendszeres juttatás) és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg az öregségi
nyugdíjminimum 90 százalékát. A RÁT 2011.01.01-től bérpótló juttatás, 2011.09.01-től pedig foglalkoztatást helyettesítő
támogatás néven működött.
40
Ezeket különböző mértékig tudtuk azonosítani a rendelkezésünkre álló adatokból: az alacsony iskolai végzettségűek
esetében az ISCED 1-2 szinteknek megfelelő célcsoporttagokat vizsgáltuk, a megváltozott munkaképességűekre vonatkozóan
a fogyatékos személyekre volt adatunk. A képzettséggel nem rendelkezőkre és a gyermeküket egyedül nevelőkre vonatkozóan
semmilyen adat nem állt a rendelkezésünkre.
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helyzetűek esetében az arány 91%, a romák esetében pedig 89%. A többi kiemelt célcsoport esetében
sincs szignifikáns eltérés ettől.
A programba bevont személyek 34,7 százaléka volt a program befejezése utáni 180. napon
foglalkoztatott státuszban. A prioritást élvező célcsoportok esetében a mutató értéke még
alacsonyabb (a romák esetében 7%, az alacsony iskolai végzettségűek esetében 7,2%). Ugyanakkor a
projektet követően a foglalkoztatásba kilépők aránya igen magas, összesen 59,7% (romák esetében
nincs erre vonatkozó adatunk) – ez nincs összhanggal a továbbfoglalkoztatás adataival, vélhetően az
adatszolgáltatás egyik eleme hibás.
A kilépés irányait a TÁMOP-1.1.3 esetében az alábbi ábra szemlélteti:41

6%

3%

foglalkoztatás

3%

munkanélküliség
28%

másik eszköz
60%

inaktivitás
egyéb

12. ábra: A TÁMOP-1.1.3 programból kilépők irányai (forrás: NGM adatai alapján saját szerkesztés)

A projektben részt vevő célcsoporttagok lemorzsolódása összességében alacsony, 10,6%.

TÁMOP-1.1.4
A TÁMOP-1.1.4 elsődleges célként tűzte ki, hogy a hátrányos helyzetű regisztrált álláskeresők
munkaerőpiacra való be-, illetve visszalépését kiemelten támogassa a Közép-Magyarország régióban
(a TÁMOP-1.1.2 tükörprojektjeként). Ennek érdekében – a TÁMOP-1.1.2-vel azonos módon –
személyre szabott szolgáltatásokat és támogatásokat biztosított az alacsony iskolai végzettségűek,
a 25 év alatti és az 50 év feletti álláskeresők, a gyermekgondozásból vagy ápolási díjról visszatérők,
a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők és a tartós munkanélküliséggel
veszélyeztetettek számára.
A programba összesen 10 251 főt vontak be. A programba legnagyobb arányban 25 év alatti
pályakezdőket sikerült bevonni, ők alkotják a célcsoport egyharmadát. A résztvevők 87, 2 százaléka
sikeresen befejezte a programot.
Az összes bevont célcsoporttagnak 47,6 százaléka volt foglalkoztatott a program befejezése utáni
180. napon, ami kedvező mutató. A projektet követően a foglalkoztatásba kilépők aránya szintén
magas (nagyjából 50%), ami jó eredménynek számít. A kilépés irányait a TÁMOP-1.1.4 esetében az
alábbi ábra szemlélteti:42

41

Az egyéb kategóriába sorolták az álláskereső ügyfeleket – így az álláskeresést a közfoglalkoztatás miatt szüneteltetőket is
– valamint azokat, akik esetében nem volt ismert kimenet a projektből való kilépést követően.
42
Az egyéb kategóriába sorolták az álláskereső ügyfeleket – így az álláskeresést a közfoglalkoztatás miatt szüneteltetőket is
– valamint azokat, akik esetében nem volt ismert kimenet a projektből való kilépést követően.
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13. ábra: A TÁMOP-1.1.4 programból kilépők irányai (forrás: NGM adatai alapján saját szerkesztés)

További pályázatos konstrukciók
A fenti kiemelt projektek mellett rendelkezésünkre álltak célcsoporti adatok bizonyos TÁMOP-1.4-es
konstrukciókról (a TÁMOP-1.4.1 2007-es kiírásáról, illetve a TÁMOP-1.4.3 2008-as, 2010-es és
2012-es kiírásairól) is, amelyet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
(KEKKH) bocsátott rendelkezésünkre. Az adatok leíró statisztika elvégzésére alkalmasak, ugyanakkor
a kiemelt projektek adattábláival ellentétben nem tartalmaznak érdemi információt a projektek
eredményeiről (kilépés iránya, sikeres teljesítés aránya, stb.).
Az adatok alapján a kiírásokat az alábbi táblázat segítségével hasonlítjuk össze:

TÁMOP-1.4.107
Programba bevontak
száma (fő)
Nők aránya (%)
Jellemző iskolai
végzettség

TÁMOP1.4.3-08

TÁMOP-1.4.310-1 (KMR)

TÁMOP-1.4.310-2

TÁMOP-1.4.312

1421

703

1011

1338

3774

14%

52%

80%

75%

54%

általános iskola
(59%)

általános
iskola (60%)

főiskola (24%),
egyetem (22%),
általános iskola
(19%)

általános iskola
(35%),
szakmunkásképző (24%)

általános iskola
(45%),
szakmunkásképző (12%)

Kereső tevékenységet
nem folytatók aránya
(%)

99%

77%

97%

95%

95%

Megváltozott
munkaképességűek
aránya (%)

15%

7%

22%

15%

23%

Roma származásúak
aránya (%)

18%

18%

6%

6%

9%

Elavult képzettséggel
rendelkezők aránya (%)

33%

4%

9%

8%

5%
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TÁMOP-1.4.107

TÁMOP1.4.3-08

TÁMOP-1.4.310-1 (KMR)

TÁMOP-1.4.310-2

TÁMOP-1.4.312

Tartós munkanélküliek
aránya (%)

31%

14%

8%

33%

20%

Fiatal álláskeresők
aránya (%)

24%

5%

3%

4%

37%

A programba való
belépéskor 45 év
felettiek aránya (%)

18%

16%

5%

7%

10%

Ellátásban részesülő
inaktívak aránya (%)

1,5%

0%

13%

6%

1%

7. táblázat: Kiválasztott TÁMOP-1.4-es kiírások célcsoportjai (forrás: KEKKH adatai alapján saját szerkesztés)

A vizsgált TÁMOP-1.4-es konstrukciók célcsoportjára vonatkozóan a következő megállapításokat
tesszük:
A programok közül a 2012-es kiírású 1.4.3-as projektbe vonták be a legtöbb személyt, 3774
főt, a többiben a részvétel 700-1400 fő közötti volt.
A nők aránya a 2007-es projektben volt a legalacsonyabb, mindössze 14 százalékos. A többi
projektben a nők részvétele 52-80 százalék közötti.
A bevontak mindegyik program esetében túlnyomóan szakképesítéssel nem rendelkező,
alacsony iskolai végzettségű személyek voltak, kivéve a TÁMOP-1.4.3 Közép-Magyarország
Régióban megvalósított 2010-es kiírását, amelyben 46 százalékban egyetemi vagy főiskolai
végezettséggel rendelkező személyek vettek részt.
Mind az öt vizsgált projektben túlnyomóan munkanélküliek kerültek bevonásra, ahogyan ez
az útmutatókban is szerepel előírásként (az arányuk a 2008-as projektben alacsonyabb volt
a többi kiíráshoz képest). A tartós munkanélküliek bevonási aránya 8-33% volt, ez a célcsoport
kiemelten nevesítve volt a TÁMOP-1.4.3-as kiírások útmutatójában.
A kiemelt célcsoportok eltérő módon jelentek meg az egyes kiírásokban: a TÁMOP-1.4.1
ebben a tekintetben konkrétabban fogalmaz, mint például a TÁMOP-1.4.3 2008-as és 2012es kiírása (amelyek többnyire általános feltételeket tartalmaz). A 2010-es kiírások
sajátossága, hogy három nagyobb, önmagában is komplex célcsoportot nevesít (aktív korú,
ellátásban részesülő, korábban rendelkezésre állási támogatásra jogosult munkanélküliek,
vagy közfoglalkoztatásban részesülők; aktív korú, ellátásban részesülő, korábban
rendelkezésre állási támogatásra jogosult munkanélküliek, vagy közfoglalkoztatásban
részesülők; tartós munkanélküliek, az elhelyezkedési nehézséggel küzdő pályakezdő fiatalok,
a gondozási kötelezettséggel terhelt nők, az idős és fogyatékossággal élő emberek és a
szociális beilleszkedési zavarokkal küzdő személyek).

►
►
►

►

►

A prioritás célcsoportjával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►

A prioritás jellegzetessége, hogy a kifizetések domináns része nagy volumenű kiemelt
projektekhez köthető, ez a kedvezményezetti megoszláson is látszódik – a kifizetett
támogatások 91 százaléka került állami szervezetekhez (vagy más megközelítésben
államháztartáson belüli nonprofit szervezetekhez). Egyedül az alapvetően pályázatos
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►

►

►

kiírásokat tartalmazó 1.4 intézkedés kedvezményezettjei között jelennek meg látható
módon (közvetlenül) állami szervezeteken kívüli szereplők, elsősorban nonprofit
szervezetek.
Ugyanakkor
jelentős
forrásokhoz
jutottak
a
vállalkozások
járulékkedvezményeken, vagy a munkáltatóknak nyújtott bértámogatásokon keresztül, a
kiemelt projektek keretében. Ez előnyös volt a vállalkozások szempontjából (hiszen
egyszerűbben és kevesebb adminisztráció mellett jutottak támogatáshoz, mintha
pályázniuk kellett volna) ugyanúgy, mint a szervezetrendszer számára (kevesebb
adminisztratív terhet jelentett a kiemelt projekteknek a menedzselése, mintha az érintett
vállalkozásokat pályázat útján támogatták volna).
A prioritás által elért célcsoporttagok túlnyomó részét így kiemelt projektek vonták be,
ezek többségének esetében történt egyéni szintű adatgyűjtés is. A foglalkoztatási célú,
általunk vizsgált kiemelt projektek közös jellemzője, hogy kimenetüket tekintve nagyobb
hatékonyságot mutatnak a programok alternatívájaként fellépő közfoglalkoztatásnál. Míg
a közfoglalkoztatottak nagyjából 13%-ának sikerül elhelyezkednie a nyílt munkaerőpiacon
a közmunkából való kilépést követő hat hónapon belül, a kiemelt projektek esetében a
program befejezése után a 180. napon foglalkoztatottak aránya a megváltozott
munkaképességűek körében 29,9% (TÁMOP-1.1.1), a többi vizsgált konstrukció esetében
35-48%.
A kiemelt projektek esetében megjelennek az útmutatókban is nevesített kiemelt
célcsoportok, kiemelten az alacsony iskolai végzettségűek és a romák, az ő esetükben
azonban jellemzően alacsonyabb a sikeres teljesítés vagy a továbbfoglalkoztatás aránya,
illetve magasabb a lemorzsolódás.
A KEKKH által rendelkezésünkre bocsátott TÁMOP-1.4-es projektek adatai alapján, a
vizsgált öt konstrukcióban a legnagyobb arányban szintén az útmutatókban is nevesített
alacsony iskolai végzettségűek és munkanélküliek vettek részt.
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3.2.

3.2.1.

TÁMOP 2. prioritás

A kedvezményezettek vizsgálata

A prioritás jellegzetessége az elaprózódottság: 19 kiemelt projekt mellett összesen 7423 pályázatos
projekt valósult meg, ez utóbbiakra jut a kifizetések többsége (53,4 százaléka). A kedvezményezettek
besorolását tekintve a kifizetések 54 százaléka ment állami szervekhez, 32,8 százaléka forprofit
szervezetekhez, 13,2 százaléka pedig nonprofit szervezeteknek.

Milliárd Ft

Az alábbi ábrán bemutatjuk, hogy a TÁMOP-2. prioritás intézkedései között milyen arányban oszlott
meg a teljes támogatási összeg.
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14. ábra: A prioritás intézkedéseinek kifizetései gazdálkodási forma szerint
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

TÁMOP-2.1-es intézkedés
A 2.1-es intézkedésben az állami szervezetek magas támogatási arányát három kiemelt projekt (a
TÁMOP-2.1.1 két kiírása és a TÁMOP-2.1.6) magyarázza, ebből a TÁMOP-2.1.6-ra – amelynek célja
az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek számára képzések nyújtása volt –
önmagában 42,5 milliárd forintot fordítottak.
A nonprofit szervezetek kifizetései elsősorban a TÁMOP-2.1.4-hez kapcsolódnak.
A forprofit szervezetek a TÁMOP-2.1.3-as konstrukció kiírásai kapcsán jutottak jelentős támogatási
összeghez. A konstrukció munkahelyi képzéseket támogatott, három komponensen keresztül, a
különböző besorolású forprofit szervezetek (mikro- és kisvállalkozások; középvállalkozások;
nagyvállalkozások) számára elkülönülten. A mikro-, kis- és középvállalkozások (együttesen: kkv-k)
kapták a támogatás 61,9 százalékát. A konstrukció azért volt különösen fontos a mikro-és
kisvállalkozások számára, mert ezek esetében a szakképzési hozzájárulás nem volt elegendő a
dolgozók képzésének támogatására (a szakképzési hozzájárulást a mikro vállalkozások 11, a
kisvállalkozások 23 százaléka fordította saját dolgozójának képzésére), ráadásul ez az eszköz 2011-
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ben megszűnt. Fontos cél volt tehát, hogy ezek a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél
több munkavállaló számára képzést tudjanak biztosítani, ezzel javítva vállalkozásuk színvonalát.

TÁMOP-2.2-es intézkedés
A 2.2-es intézkedésen belül a Nemzeti Munkaügyi Hivatal kiemelt projektjei (TÁMOP-2.2.1 „A képzés
minőségének és tartalmának fejlesztése”, TÁMOP-2.2.2 „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és
módszertani fejlesztése”, TÁMOP-2.2.7 „Út a szakmaválasztáshoz”) fedik le az állami szervezetek
kifizetéseinek kétharmadát. A nonprofit szervezetek a TÁMOP-2.2.3 („A szak-és felnőttképzés
struktúrájának átalakítása – A TISZK rendszer fejlesztése”) konstrukcióból részesültek a legnagyobb
támogatásban.

TÁMOP-2.3-as intézkedés
Arányait tekintve a 2.3-as intézkedésben részesültek a legnagyobb támogatásban forprofit
szervezetek, az intézkedés összes kifizetésének 78 százaléka került hozzájuk. Ez főleg a TÁMOP2.3.3-as konstrukciónak köszönhető (a 13,7 milliárd forintnyi kifizetett támogatása a teljes
intézkedés összegének 44 százaléka), amelynek célja – a gazdasági válság negatív hatásainak
csökkentése érdekében – rövid távon a válsággal érintett vállalkozások munkahelymegtartó erejének
támogatása,
hosszú
távon
pedig
a
vállalkozások
alkalmazkodó-képességének
és
versenyképességének növelése volt.
Emellett forprofit szervezeteket célzott a TÁMOP-2.3.4-es konstrukció „A” komponense (célja a
fiatalkori munkanélküliség visszaszorítása), illetve a TÁMOP-2.3.6-os konstrukció (a fiatalok
vállalkozóvá válását támogatta). A három konstrukcióban a kkv-k kapták a források túlnyomó
többségét, egyéb vállalkozás (nem mikro-, kis- vagy középvállalkozás) csak a TÁMOP-2.3.3 keretében
jutott forráshoz (összesen 3 milliárd forinthoz), ahogy ezt az alábbi ábra is szemlélteti:

16
14
12
Egyéb vállalkozás

10

középvállalkozások

8
6

kisvállalkozások

4

mikrovállalkozások

2
0
2.3.3

2.3.4

2.3.6

15. ábra: A 2.3-as intézkedés forprofit szervezeteinek minősítési forma szerinti megoszlása
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

TÁMOP-2.4-es intézkedés
A TÁMOP-2.4-es intézkedés állami szervezetekre fordított kifizetései közül a legmagasabb összeg
(több mint 3 milliárd forint) a 2.4.8-as kiemelt projektre jutott, amelynek kedvezményezettje a
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Nemzeti Munkaügyi Hivatal, célja pedig a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztését célzó
képzések kidolgozása, akkreditáltatása és nyújtása volt.
A forprofit szervezetekhez juttatott kifizetések közül kiemelkedik a 2.4.3-as konstrukcióra fordított
12,2 milliárd forint, amely egyrészt a nem hagyományos foglalkoztatási formák, másrészt a szociális
szövetkezetek támogatására irányult. A 2.4.3-as konstrukció nyertes forprofit szervezetei közül
minősítés szerint mikrovállalkozásokhoz került a támogatás 60 százaléka, kisvállalkozásokhoz 3
százaléka, egyéb vállalkozásokhoz pedig 37 százaléka. (Középvállalkozások nem nyertek
támogatást.)
TÁMOP-2.5-ös intézkedés
A 2.5-ös intézkedés kifejezetten nonprofit szervezeteket támogatott, a kifizetések majdnem teljes
egésze hozzájuk került (a TÁMOP-2.5.1 és TÁMOP-2.5.3 konstrukciókon keresztül). Előbbi
komponensei kapacitás- és szervezetfejlesztést tartalmaztak, utóbbi pedig a gazdasági és társadalmi
együttműködés erősítését, és a társadalmi, valamint az érdekvédelmi szervezetek
kapacitásfejlesztését szolgálták. Az intézkedés fő kedvezményezettjei a szociális partnerek voltak,
amelyek összesen 13 kiíráson keresztül, 149 nyertes pályázó által valósították meg a projekteket.
Állami szervezetekhez az intézkedés teljes támogatási összegének 7,5 százaléka került, ezen belül a
legmagasabb kifizetés, 560 millió forint a Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz.

TÁMOP-2.6-os intézkedés
A 2.6-os intézkedés két konstrukció (egy kiemelt projekt és egy pályázatos konstrukció) keretében
valósult meg, a teljes támogatási keret nonprofit szervezetekhez került. Az Országos Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft. kiemelt projektjének (TÁMOP-2.6.1) fő célja az volt, hogy a nonprofit
szervezetek szolgáltatásai is bekerüljenek az Állami Foglalkoztatási Szolgálat rendszerébe, a TÁMOP2.6.2 konstrukció pedig az akkreditáció rendszerének kialakításához kapcsolódott, az aktív
munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztését, kapacitásbővítését tűzte ki
célul.

3.2.2.

A lefedett célcsoportok vizsgálata

Az 1. prioritáshoz képest szélesebb és heterogénebb célcsoporti kört ölelt fel a prioritás, hiszen a
források jelentős részét lefedő képzéseknél nem volt minden esetben feltétel a hátrányos helyzet
vagy munkanélküli állapot (például munkahelyi képzések, vállalati tréningek, soft skill képzések, stb.).
Az 1. prioritáshoz hasonlóan egyéni adatgyűjtés csak a központosítottan végrehajtott kiemelt
projektek esetében volt, ugyanakkor a TÁMOP-2.1.6 célcsoporti adattábláit az intézményrendszer
nem tudta rendelkezésünkre bocsátani.
A prioritás 2.1-es intézkedése a hátrányos helyzetűeket, többek között az alacsony iskolai
végzettségűeket, szakképzetleneket és a gyermeküket otthon nevelő vagy más hozzátartozó otthoni
ápolását végző személyeket támogatta. A TÁMOP-2.1.1-es kiemelt projekt („Lépj egyet előre II.” – a
HEFOP-3.5.3 folytatásaként) kifejezetten az alacsony végzettségű vagy szakképzetlen emberekre
fókuszált. Ennek a folytatása lett volna a TÁMOP-2.1.6. („Újra tanulok!”), amelynek célcsoporti
fókusza azonban a 1585/2013 (VIII.28.) Korm. határozat értelmében a közfoglalkoztatásában
dolgozók körére szűkült 2013 őszétől.
Ezekkel szöges ellentétben a TÁMOP-2.1.2 második felhívása („Idegen nyelvi és informatikai
kompetenciák fejlesztése”) már hátrányos helyzettől függetlenül elérhető volt azoknak, akik nem
álltak tanulói/hallgató jogviszonyban, más EU-s forrásból támogatott idegen nyelvi és informatikai
képzésben nem vettek részt, illetve vállalták a képzéssel járó 5 százalékos (hátrányos helyzetű

79

térségekben 3 százalékos) önrészt. Az ilyen jellegű képzések esetében felmerül a lefölözés
problematikája, illetve megkérdőjeleződik az addicionalitás alapelve is; az intézményrendszeri
vélemények is visszaigazolták azt az aggodalmat, miszerint a kedvezményezettek egy része
vélhetően támogatás nélkül is megvalósította volna a képzést.
A célcsoportok további vizsgálatát segíti az ESZA-rendelet XXIII. számú melléklete szerinti
adatszolgáltatás, amely további képet ad a projektekbe bevont személyekről (a korábban bemutatott
korlátok mellett):
►

►

A programozási ciklus egészét tekintve összesen 707 074 személyt sikerült bevonnia a
programnak, ennyien részesültek közvetlen szolgáltatásban (például egyéni fejlesztési tervet,
együttműködési megállapodást, felnőttképzési szerződést kötnek vele, tanulói jogviszonyt
létesít, stb.) valamely projekten keresztül.
A célcsoporttagok munkaerő-piaci helyzetük alapján jelentős különbségeket mutatnak: 52,6
százalékuk volt foglalkoztatott, 42,2 százalékuk inaktív, 5,2% pedig munkanélküli. Ez az arány
azonban a programozási időszak során sokat változott (a hangsúly egyértelműen eltolódott a
foglalkoztatottak irányába, amely tartalmazza a közfoglalkoztatottakat is), ahogy ezt az
alábbi ábra érzékelteti.43
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16. ábra: A TÁMOP-2 célcsoportok megoszlásának alakulása munkaerő-piaci helyzetük alapján
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

►

A fejlesztésekben bevont személyek 41,5 százaléka volt 15 és 24 év közötti fiatal, 50,4
százaléka 25 és 54 év közötti, és 8,2 százaléka 55 és 64 év közötti. Ez a megoszlás 2007 és
2015 között némileg változott, a ciklus elején felülreprezentált 25 év alattiak később
elmaradtak a bevont 25-64 évesek volumenétől, ahogy ezt az alábbi ábra szemlélteti.

43

A munkanélküliek kezdeti magas részesedése csalóka, a prioritás az első évben összesen mindössze 2823 főt vont be, így
ez a ciklus egészére nézve nem mérvadó. A munkanélküli célcsoporttagok száma egyik évben sem haladta meg a 8000 főt.
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17. ábra: A TÁMOP-2. célcsoportok bevonásának alakulása korcsoport szerint
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A prioritás célcsoportjával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►

►

►

►

A prioritás jellegzetessége az elaprózódottság: 19 kiemelt projekt mellett összesen 7423
pályázatos projekt valósult meg, ez utóbbiakra jut a kifizetések többsége (53,4 százaléka).
A kedvezményezettek besorolását tekintve a kifizetések 54 százaléka ment állami
szervekhez, 32,8 százaléka forprofit szervezetekhez, 13,2 százaléka pedig nonprofit
szervezeteknek.
A forprofit szervezetek több konstrukción keresztül juthattak forráshoz (a
legjelentősebbek: TÁMOP-2.1.3, TÁMOP-2.3.3, TÁMOP-2.3.4, TÁMOP-2.3.6, TÁMOP2.4.3). Az összes érintett konstrukció esetében igaz, hogy arányaiban a kkv-k részesültek
a legnagyobb arányban a támogatásokból.
Az 1. prioritáshoz képest szélesebb és heterogénebb célcsoporti kört ölelt fel a prioritás,
hiszen a források jelentős részét lefedő képzéseknél nem volt minden esetben feltétel a
hátrányos helyzet vagy munkanélküli állapot. Ez utóbbira példa a TÁMOP-2.1.2 második
felhívása, amely megkötés nélkül nyújtott nyelvi képzést a felnőtt lakosságnak, minimális
önrész mellett – az ilyen jellegű konstrukcióknál felmerül, hogy mennyire érvényesül az
addicionalitás alapelve (azaz a kedvezményezettek nem hajtották-e volna végre a
támogatás hiányában is a fejlesztéseket).
Egyéni adatgyűjtés hiányában a bevont célcsoportokról csak átfogó információk állnak a
szervezetrendszer rendelkezésére. Eszerint a programozási ciklus egészét tekintve
összesen 707 074 személyt sikerült bevonnia a prioritásnak, a célcsoportok többsége
foglalkoztatott volt, ugyanakkor sok inaktív személy is (a célcsoporttagok 42 százaléka)
részt vett fejlesztésben. A két csoport közötti arány a programozási időszak során sokat
változott, a hangsúly egyértelműen eltolódott a foglalkoztatottak irányába (amely csoport
tartalmazza a közfoglalkoztatottakat is). A korcsoport szerinti vizsgálat azt mutatja, hogy
a legnagyobb arányban (50,4%-ban) 25 és 54 év közöttiek kerültek bevonásra, a ciklus
elején azonban felülreprezentáltak voltak a 25 év alatti fiatalok.
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3.3.

3.3.1.

TÁMOP 3. prioritás

A kedvezményezettek vizsgálata

A prioritás keretében pályázatos és kiemelt projektek egyaránt szerepeltek. A kedvezményezettek
jelentős része állami fenntartású (a prioritás elején önkormányzati fenntartású, de az állami
szervezethez kapcsolódó) intézmény volt, mivel a kulturális és a köznevelési intézmények jelentős
része állami vagy önkormányzati szervezet alá tartozik. A kedvezményezetti körben a köznevelésben
végbement változások miatt, a támogatási időszak második felére növekedett a nonprofit szervezetek
aránya, ez főként az egyház köznevelésben betöltött szerepének növekedésének tulajdonítható. A
rendelkezésre álló EMIR-adatok elemzése alapján a prioritás keretében legnagyobb arányban
támogatásban az állami és önkormányzati szervezetek részesültek (a kifizetések 76 százaléka került
ilyen szervezethez), míg a nonprofit szféra 23 százalékos részesedéssel szerepel, a forprofit alapon
működő szervezetek, intézetek pedig mindössze a kifizetések 1,5 százalékát szerezték meg.
A prioritáson belül intézkedésenként vizsgálva látható, hogy az első intézkedés keretében a
legmagasabb a nonprofit szervezetek kifizetési aránya, ami a teljes kifizetés 10 százalékát teszi ki.
Ez a nonprofit szervezetek számára a prioritás keretein belül történő kifizetések közel 45 százalékát
jelentette.
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18. ábra: TÁMOP 3. prioritás kifizetései gazdálkodási forma szerint
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A gazdálkodási forma szerinti kifizetések alapján történő elemzés nem mutatja meg azt a tényt, hogy
a megvalósított projektek keretében az átfogó országos programokban milyen arányban vettek részt
olyan pedagógusok, akik nonprofit szervezetnél folytatják oktatási tevékenységüket; ez a nonprofit
szervezetek számára történő „kifizetések” arányát módosíthatná.

3.3.2.

A bevont célcsoportok vizsgálata
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A prioritás célcsoport szerinti vizsgálata esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy a prioritás fő célja
az egész életen át tartó tanulás elterjesztése és erősítése, az ehhez kapcsolódó szervezetek, területek
támogatása. Ennek keretében szinte valamennyi közoktatással foglalkozó intézet részesült
valamilyen formában a fejlesztésekből (például pedagógiai módszertanok fejlesztése, hálózatosodás
támogatása, pedagógus továbbképzések), melynek keretében valamennyi Magyarországon
köznevelésben résztvevő diák és szüleik a prioritás célcsoportjának tekinthetők. Ezen felül a
művelődési intézmények fejlesztései és programjai a teljes magyar lakosság számára elérhetők
voltak. Vagyis összességében elmondható, hogy a prioritás keretében megvalósított programok
célcsoportja a teljes magyar lakosság volt.
Az egyes intézkedések célcsoportjait az alábbiakban mutatjuk be:
►

►

►

►

A TÁMOP-3.1 intézkedés (A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása)
keretében az ország szinte valamennyi diákja és pedagógusa célcsoportja és érintettje volt a
fejlesztéseknek, mivel a különböző nem helyi szintű fejlesztéseket is figyelembe véve a diákok
és a pedagógusok közvetett vagy közvetlen módon találkoztak a konstrukciókban létrejött
fejlesztésekkel.
A TÁMOP-3.2 intézkedés (A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű
megoldások és együttműködések kialakítása) keretében a fő fókusz a kulturális
intézményekben új tanulási lehetőségek és formák elterjesztése, valamint az oktatási szintek
közötti kapcsolatok megteremtése. A megvalósult fejlesztések (új szolgáltatások, kiállítások,
közösségi tevékenységek kialakítása, programok szervezése) következtében a múzeumok és
könyvtárak látogatottsága jelentősen növekedett, az iskolai és tanulási programokon
túlmutatóan.
TÁMOP-3.3 intézkedés (Az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika horizontális
érvényesítése) keretében a fejlesztések megvalósítása elsősorban hátrányos helyzetű és
roma tanulók esélyeinek javítását célozta meg. Ennek eredményeképpen a 311/2007. (XI.17)
Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség
intézményei és civil szervezetei számára külön komplex fejlesztési lehetőségek kerültek
kialakításra, aminek fő célja az iskolai lemorzsolódás csökkentése volt. A projektben
megvalósult fejlesztések célcsoportja a hátrányos helyzetű térségekben lakó diákok és
fiatalok voltak.
TÁMOP-3.4 intézkedés (Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési
igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás) keretében speciális
helyzetű gyermekek oktatási módszertani, és integrációs folyamatainak segítése történt meg,
akik különböző okok miatt a többségtől eltérő „foglalkozást”, figyelmet igényelnek. Az
intézkedés keretében a nemzetiségi iskolák és nemzetiségi kulturális intézmények, a sajátos
nevelési igényű gyermekek és a menekült gyermekek oktatása is kiemelt figyelmet kapott.

A vizsgálatokhoz kapcsolódó szakértői interjúkban elhangzott, hogy a konstrukciók kiírásában nem
volt tapasztalható olyan szempont, amely valamilyen csoportot kizárt volna, leszámítva azokat a
konstrukciókat, melyek célzott csoportokat támogattak. Ugyanakkor a támogatási időszak elején
tapasztalható volt egy olyan jelenség, hogy bizonyos intézmények nem voltak felkészülve a
lehetőségekre, támogatások pályázására. Ezt a hatást a fenntartó is fokozhatta, amennyiben nem
támogatta a pályázati lehetőségeken történő részvételt. Ezzel szemben már a támogatási időszak
kezdetén is voltak olyan pályázók, önkormányzatok, akik jól felkészültek a várható források
megszerzésére és ennek megfelelően kiemelkedően sikeresek is voltak.
Ez a tendencia a támogatási időszak második felére csökkent – részben a kedvezményezettek
felkészültsége erősödött, kiegyenlítődött, a szakmai tanácsadók szélesebb körben megjelentek,
valamint a KLIK (mint kiemelt programok kedvezményezettje) maga választotta ki a rászoruló
iskolákat, ahová a fejlesztési forrásokat irányította, továbbá mint központi fenntartó segítette,
ösztönözte azokat az intézményeket, amelyek kevésbé volt aktívak a források megpályázásában. A
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KLIK-nek ez a fajta szerepvállalása pozitívumként emelhető ki, amikor a KLIK hatását értékeljük a
fejlesztésekre.
A bevont célcsoportok vizsgálatához kapcsolódóan rendelkezésünkre állt továbbá az Irányító
Hatóságnak az ESZA-rendelet XXIII. melléklete szerinti adatgyűjtése. Az adatok alapján a 3. prioritás
keretében összesen 1 881 215 fő vett részt közvetlenül, tehát a fejlesztések összességében valóban
nagyon nagy létszámú érintetthez jutottak el.
Az éves bontás alapján 2015-ben volt a legmagasabb a programokban résztvevők száma (399 898
fő), ami összecseng az abszorpciós nyomás miatt felfutó kifizetések trendjével (erről részletesen lásd
a 4.3-as fejezetet). A programokba bevont személyek száma mutatja, hogy a programok
megvalósítása hosszabb tervezést követően indulhatott el: 2008-ig mindössze 465 fő vett rész a
programokban, az első jelentősebb projektek megjelenése nyomán azonban 2009-ben már majdnem
70 000 fő vett részt a fejlesztésekben, ahogy ezt az alábbi ábra is szemlélteti:
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19. ábra: A prioritás fejlesztéseibe bevontak létszáma éves bontásban
(forrás: IH adatok alapján saját szerkesztés)

A résztvevők számának alakulásában is látható a 2010-2011-es évben bekövetkezett
fejlesztéspolitikai változás hatása, az áttervezés miatt leállított, illetve késve elindított programok
miatt láthatjuk a résztvevők számának csökkenését 2012-2013-ban. Emiatt is volt az utolsó év
túlterhelt fejlesztési szempontból.
A résztvevők adataiban egyaránt benne vannak a köznevelésben tanulók, a pedagógusok, illetve a
közművelődési, kulturális intézményekben dolgozók. Bár nem volt kifejezetten célja, a prioritás – kis
létszámban ugyan, de – bevont munkanélkülieket (összesen 34 991 főt), illetve nem oktatásban,
képzésben részt vevő, munkaerő-piaci szempontból inaktív résztvevőket is (216 421 fő).
A programban résztvevők 59 százaléka nő volt, ezt az országos arányokhoz képest
felülreprezentáltságot egyrészt magyarázza, hogy a pedagógus szakmában többségben dolgoznak a
nők, másrészt a munkanélküliek és a munkaerőpiacon inaktívak körében is a nők voltak nagyobb
számban bevonva.
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Iskolai végzettség alapján a programokban részt vevők 47,6 százaléka általános vagy egyéb alapfokú
oktatási „végzettséggel” rendelkeznek (ISCED 1 és 2 szint) – ez jelenti a bevont tanulókat. 44 Az
érintettek majdnem negyede felsőoktatási végzettségű, ami a programban résztvevő pedagógusokat,
kulturális, közművelődési dolgozókat fedheti le legnagyobb arányban.
A résztvevők adatait korosztályonkénti csoportokban is gyűjtötte az IH. A kedvezményezetteknek
három korosztályba kellett besorolniuk a résztvevőket (15-24 évesek, 25-54 évesek, 55-64 évesek).
Ez alapján a 15 év alatti korosztály – a prioritás szempontjából egy releváns kör – kimaradt az
adatszolgáltatásból, az EMMI egyetértésével azzal a feltételezessél éltünk, hogy a korosztály szerint
be nem sorolt résztvevők alkotják a 0-14 éves korcsoportot, amelynek tagjai óvodásként és általános
iskolai tanulóként vettek részt a programokban. Az alábbi ábrán látható, hogy számuk jelentős, a
teljes létszám 37 százalékát tették ki. Viszont a létszámukban jelentős csökkenés állt be 2013-2014ben, majd 2015-ben ismét megugrott. A többi korosztály esetében nem tapasztalható ilyen jelentős
csökkenés 2013-2014-ben, a 15-24 éves korosztályban kifejezett növekedést látunk. Ezek a
változások arra utalnak, hogy a 2010-2011-es szakpolitikai irányváltás megvalósítását célzó
fejlesztések az első időszakban inkább a pedagógusokra koncentráltak, illetve az általános iskolai
korosztály helyett a hangsúly a középiskolákban és szakképzésben tanulókra, illetve a felnőttképzésre
helyeződött át.
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20. ábra: A prioritás fejlesztéseibe bevontak létszáma korcsoportonként
(forrás: IH adatok alapján saját szerkesztés)

Az EMMI által gyűjtött adatok a projektbe bevont személyek esetében azt is megmutatta, hogy
mennyien voltak olyanok, akik érzékeny csoportból kerültek ki. Az adatszolgáltatás keretében
gyűjtött adatok között érzékeny csoportba a következők kerültek: kisebbségek, migránsok,
fogyatékossággal élők, egyéb hátrányos helyzetűek. A projektgazdák beszámolói szerint összesen
282.873 olyan személy vett részt a projektekben, akik érzékeny csoportból kerültek ki, ami a teljes
44

Az ISCED 1. szintje a 1-4. évfolyamon tanulókat, a 2. szint az 5-8. évfolyamon tanulókat jelenti és a jelenlegi állapotra
vonatkozik. Az adatgyűjtés keretében az oktatásban résztvevő inaktívak aránya majdnem 55%.
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bevontak létszámának majdnem 13 százaléka. Az érzékeny csoport összetétele alapján azt látjuk,
hogy az egyéb hátrányos helyzetűek csoportjába tartozók a teljes érzékeny csoportba sorolt
személyek 56,6%-át teszik ki.

Érzékeny csoportok
Kisebbségek
Migránsok

Fő
72 677
1 808

Fogyatékkal élők

30 871

Egyéb hátrányos helyzetűek

137 517

Összesen

242 873

8. táblázat: A TÁMOP 3 prioritásban érzékeny csoportba sorolt résztvevők létszáma csoportonkénti bontásban
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A prioritás célcsoportjával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►
►

►

►

►

►

A kiírásokban megjelent valamennyi célcsoport, a forrásokhoz történő hozzájutás teljes
körű volt.
A konstrukciók kedvezményezettjei oktatási és kulturális, művelődési intézmények, térségi
és központi szervezetek voltak, viszont a megvalósított programok közvetlenül a
pedagógusok, látogatók és a tanulók csoportjait érintette.
A pályázati rendszerből fakadóan voltak olyan intézmények, területek, amelyek későn
kezdték meg a felkészülést a források elnyeréséhez, vagy tapasztalatlanok voltak, ezért
esetükben volt bizonyos le- vagy kimaradás, amit kiszorító hatásnak nevezünk. Ez a
későbbiekben javult, köszönhetően elsősorban a KLIK irányított forrásallokációjának.
A projektekbe bevontak száma összesen majdnem 2 millió fő, akiknek közel fele az ISCED
1. vagy 2. szintjéhez tartozik, vagyis alapfokú intézmény tanulója, vagy a legmagasabb
iskolai végzettségük 8 osztály.
A résztvevők éves létszámában visszaesés mutatható ki 2012-2013-ban, ami a 2010 után
bekövetkezett szakpolitikai irányváltás programokat lassító hatásának tudható be.
A résztvevők korcsoportonkénti megoszlása azt mutatja, hogy jelentős számban érte el a
fejlesztés az óvodai és általános iskolai korosztályt, de a 2010-2011-es szakpolitikai
irányváltás megvalósítását célzó fejlesztések az első időszakban inkább a pedagógusokra
koncentráltak, illetve az alsóbb korosztályok helyett a hangsúly az idősebb korosztályokra
helyeződött át.
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3.4.

TÁMOP 4. prioritás

3.4.1.

A kedvezményezettek vizsgálata

A kifizetések nagysága és allokációja
A felsőoktatás jellegéből adódóan a kifizetések domináns része (a 186,9 milliárd forint teljes
kifizetésből 179 milliárd forint) állami szervezetekhez került, a többi forráson nonprofit szervezetek
osztoztak (forprofit szervezetek számára nem volt kiírás a prioritásban). 45 A két intézkedés között e
tekintetben jelentős eltérés nincs.
A felsőoktatási fejlesztésekből az alábbi kedvezményezettek jutottak forráshoz:
►
►
►

a források legnagyobb részét, közel 88 százalékát felsőoktatási intézmények kapták (a 4.1
intézkedésen belül a részesedésük 95,1%, a 4.2 intézkedés esetében pedig 85,7%);
a teljes összeg 11 százaléka központi állami szervezetek számára került kifizetésre,
többségében a 4.2 intézkedésen belül megvalósított projektekre;
nonprofit szervezetek (egyetemek, főiskolák, szakkollégiumok és egyéb szervezetek) is
részesedtek forrásban, ám ennek aránya a teljes összeghez képest elenyésző.

A Revita Alapítvány és a Hétfa Kutatóintézet a Nemzeti Fejlesztés Ügynökség megbízásából 2012
szeptembere és 2013 februárja között készítette el zárójelentését, amely a 2007—2013
programozási időszak felsőoktatást célzó programjainak értékeléséről szólt. A jelentésben
megállapítást nyert, hogy az öt legnagyobb forrást elnyerő állami felsőoktatási intézmény a teljes
támogatási összeg közel felét szerezte meg; ez a megállapítás a programozási ciklus lezárulta után is
nagyjából helytálló.

Többi oktatási intézmény

7%
8%

Debreceni Egyetem

11%

46%

Szegedi Tudományegyetem
Pécsi Tudományegyetem

12%

Széchenyi István Egyetem
16%

Pannon Egyetem

21. ábra: A felsőoktatás fejlesztését célzó uniós támogatások megoszlása az intézmények között
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

45

Az EMIR-adatok számos esetben nem voltak következetesek az egyes szervezetek gazdálkodási forma szerinti
besorolásában, egy-egy kedvezményezett akár több kategóriába is bekerülhetett – ez a hiba torzítja a valós arányokat, a
nagyságrendet azonban nem változtatja meg.
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Az állami fenntartású intézmények közül egyetemek kapták a források 76,1 százalékát, a többin
főiskolák osztoztak. A legtöbb támogatást jellemzően a nagyobb vidéki egyetemek kapták,
sorrendben a Debreceni Egyetem (56 különböző projektben kapott 25,6 milliárd forintot), a Szegedi
Tudományegyetem (38 projekt, 18,6 milliárd forint) és a Pécsi Tudományegyetem (42 projekt, 16,7
milliárd forint) jutott a legtöbb forráshoz.
A Debreceni Egyetem mindkét intézkedés esetében vezető helyet foglalt el a kifizetett források
tekintetében. A 4.1 intézkedésen belül a második helyen a Pécsi Tudmányegyetem, harmadik helyen
a Pannon Egyetem állt, a 4.2 intézkedés esetében a Debreceni Egyetem után a Szegedi
Tudományegyetem, illetve a Pécsi Tudományegyetem következett.

Fajlagos kifizetések
A rendelkezésünkre álló 2012/2013-as hallgatói adatok alapján a teljes ciklusban egy hallgatóra
vetítve a legtöbb támogatást a Pannon Egyetem és a Kaposvári Egyetem kapta (1,38 millió, illetve
1,33 millió forint / hallgató). A nagy vidéki egyetemeknek lényegesen kevesebb egy főre jutó forrás
jutott (hallgatónként 695 ezer és 826 ezer forint között), ahogy ezt az alábbi táblázat is mutatja. A
főiskolák esetében is alacsonyabb a források nagysága (hallgatónként 136 ezer és 587 ezer forint
között), ez alól kivétel a Dunaújvárosi Főiskola, illetve az Eszterházy Károly Főiskola (952 ezer, illetve
964 ezer forint / hallgató).

Miskolci Egyetem
Óbudai Egyetem
Semmelweis Egyetem
Budapesti Corvinus Egyetem
Szent István Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Debreceni Egyetem
-
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22. ábra: Az egyes oktatási intézmények részére kifizetett támogatási összegek fajlagos (egy hallgatóra eső) alakulása
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

Nem állami intézmények részesedése
Az összesen 37 kedvezményezett felsőoktatási intézményből tíz nonprofit gazdálkodási formával
rendelkezett (3 egyetem, 7 főiskola – fenntartóját tekintve 4 egyházi, 6 magán/alapítványi), ezek
összesen 5,4 milliárd forint kifizetésben részesültek (a teljes forrás 3 százaléka). A legtöbb forrást az
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Edutus Főiskola (1,9 milliárd forint) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kapta (1,4 milliárd forint).
A pályázás sikerességét nagymértékben befolyásolta az adott intézmény profilja (az egész ciklus
során előnyt élvezett a matematika-természettudományos-műszaki-informatikai profil), a
pályázatírói kapacitás, illetve a konzorciumi partnerségek kialakítása.

Kiemelt projektek
A kiemelt projektekre közel 21 milliárd forintnyi forrást fizettek ki állami szerveknek. Ezen projekteket
tekintve a pályázók egy kivétellel (Miskolci Egyetem) központi állami szervek voltak (összesen hat
különböző szervezet jutott forráshoz). Az összeg közel 27 százalékát a Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal kapta a Nemzeti Kiválóság Program megvalósításához.

3.4.2.

A célcsoportok elemzése

A célcsoportok további vizsgálatát segíti elő az ESZA rendelet XXIII. számú melléklete, amely a
projektekbe bevont személyekről ad egy átfogó képet.46
A prioritás a teljes ciklus alatt összesen 587 439 főt ért el a fejlesztéseivel. A bevont célcsoporttagok
korcsoport és iskolai végzettség szerinti alábontását az alábbi ábrák mutatják be: 47

4%
fiatal (15-24)
34%
25-54
62%

idősebb dolgozó (55-64)

23. ábra: Korcsoportok szerinti megoszlás az ESZA rendelet XXIII. melléklete alapján
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

46

Az Európai Bizottság minden tagállam számára előírja, hogy az Európai Szociális Alapból támogatott műveletekben részt
vevő személyek adatait a tagállamok intézményrendszere gyűjtse és erről az ESZA-rendelet XXIII. melléklete szerinti
bontásban nyilatkozzon. Az ESZA-rendelet szerinti táblában szereplő adatok megbízhatósága azonban több szempontból
megkérdőjelezhető. Egyrészt kedvezményezetti adatszolgáltatás aggregálása eredményeként áll elő a tábla, a primer
adatszolgáltatások validitását azonban az intézményrendszer semmilyen szinten nem ellenőrzi. Másrészt a programozási ciklus
alatt az adatszolgáltatás felülete többször megváltozott, ami az aggregálást nehezíti. Végül, az intézményrendszerben dolgozó
munkatársak magas fluktuációja azt eredményezte, hogy az értékelés során az intézményrendszer nem tudta
rendelkezésünkre bocsátani az adatszolgáltatást alátámasztó háttértáblákat.
47
Az egyes alábontási szempontokra vonatkozóan eltérő számú célcsoporttagra van adatunk, de ez a bemutatott arányokat
érdemben nem befolyásolja.
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24. ábra: Végzettség szerinti megoszlás az ESZA rendelet XXIII. melléklete alapján
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

Eszerint a célcsoporttagok nagyjából kétharmada 24 év alatti, illetve ISCED 5 és 6 szintű
végzettséggel rendelkező személyek voltak, ami megfelel a prioritás által lefedett szakterület
jellegzetességének.
A fejlesztések a dokumentumelemzések és az intézményrendszeri interjúk alapján lefedték a releváns
célcsoportokat, nem maradtak ki jelentős célcsoportok, ami nagyrészt a felsőoktatás sajátosságának
(koncentráltság, szimbiózis az intézmények és a szakpolitika között) köszönhető. Az útmutatókban
szereplő nevesített célcsoportok összhangban álltak a fejlesztések jellemzőivel. A szűkebb nevesített
célcsoportok között megjelennek a lemorzsolódó diákok (TÁMOP-4.1.1.F-13 és 14 kiírások, TÁMOP4.1.2.F-15), illetve a kiváló mesterszakosok és doktoranduszok (például TÁMOP-4.2.4.A). A
középfokú oktatásban részesülők több konstrukcióban is megjelennek nevesítetten (például TÁMOP4.1.1.F-13 és 14 kiírások, TÁMOP-4.1.2.E-15, TÁMOP-4.2.2.B-15).

A prioritás célcsoportjával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►

►

►
►

A fejlesztések lefedték a releváns célcsoportokat, nem maradtak ki jelentősebb csoportok,
az útmutatókban szereplő nevesített célcsoportok összhangban álltak a fejlesztések
jellemzőivel. Ez nagyrészt a felsőoktatás sajátosságának (koncentráltság, szimbiózis az
intézmények és a szakpolitika között) köszönhető.
A kifizetések domináns része állami szervezetekhez került, a maradék forrást nonprofit
szervezetek között osztották szét. Az állami fenntartású intézmények közül egyetemek
kapták a források 76,1 százalékát, a többin főiskolák osztoztak. A legtöbb támogatást
jellemzően a nagy vidéki egyetemek kapták, az öt legnagyobb forrást elnyerő állami
felsőoktatási intézmény a teljes támogatási összeg közel felét szerezte meg. Egy hallgatóra
vetítve azonban néhány főiskola (Dunaújvárosi Főiskola, Kecskeméti Főiskola) is jelentős
összegeket kapott.
Az összesen 37 kedvezményezett felsőoktatási intézményből tíz volt nonprofit, ezek közül
a legtöbb forrást az Edutus Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kapta.
A pályázás sikerességét nagymértékben befolyásolta az adott intézmény profilja (az egész
ciklus során előnyt élvezett a matematikai, természettudományos, műszaki vagy
informatikai profil), a pályázatírói kapacitás, illetve a konzorciumi partnerségek
kialakításának képessége.
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►

A bevont célcsoportokról az ESZA-rendelet XXIII. melléklete szerinti adatszolgáltatás ad
egy átfogó képet, eszerint a célcsoporttagok nagyjából kétharmadát 24 év alatti, illetve
ISCED 5 és 6 szintű végzettséggel rendelkező személyek alkották.
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3.5.

TÁMOP 5. prioritás

3.5.1.

A kedvezményezettek vizsgálata

A prioritás jellegzetessége az elaprózottság: számos kiemelt projekt mellett rengeteg pályázatos
projekt valósult meg. A kedvezményezettek besorolását tekintve a kifizetések 62,3 százaléka ment
állami szervekhez, 37,2 százaléka nonprofit szervezetekhez, a maradék összeg pedig forprofit
szervezeteknek (amelyek egyedül a TÁMOP-5.3.8.A2 konstrukcióban voltak érdekeltek, összesen
600 millió forint kifizetéssel).

Milliárd Ft

Az alábbi ábra szemlélteti, hogy a prioritás intézkedései között milyen különbséget mutat a
kedvezményezettek gazdálkodási forma szerinti megoszlása (a kifizetések vonatkozásában).
Arányaiban egyedül az ötödik, kifejezetten a civil társadalom erősítését célzó intézkedésnél kerültek
túlsúlyba a nonprofit szervezetek, a többinél az állami szervezetek dominálják a fejlesztéseket.
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25. ábra: A prioritás intézkedéseinek kifizetései gazdálkodási forma szerint
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

3.5.2.

A célcsoportok vizsgálata

A prioritás keretében minden tervezett célcsoporti kör bevonásra került, nincs olyan csoport, ami ne
jelent volna meg a prioritásban. Az intézményrendszerben dolgozó középvezetőkkel zajlott interjúkon
ugyanakkor elhangzott, hogy az egyes célcsoportok bevonásának nagyságrendje az ágazati
„lobbierőtől” is függött. Példaként említhető a fogyatékos emberek célcsoportján belül az egyes
fogyatékossági csoportoknak juttatott források megoszlása. A 2011-es népszámlálás adatai szerint
a fogyatékos emberek 47 százaléka mozgássérült, 17 százaléka vak, illetve gyengénlátó. 48 A prioritás

48

Központi Statisztikai Hivatal: 2011. évi népszámlálás (11. Fogyatékossággal élők). http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/
idoszaki/nepsz2011/nepsz_11_2011.pdf, letöltés időponta: 2016 december. 12.
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céljaival összhangban a célcsoportok rehabilitációjával foglalkozó szervezeteknek juttatott források
megoszlása nem ezt az arányt tükrözi vissza.
A prioritás kapcsán inkább végrehajtási problémákról lehet beszélni, az összes célcsoport elérésére a
tervezői célzás avagy szándék megvolt. A kapcsolódó, korábbi értékelések szerint ugyanakkor
gyakran tetten érhető volt a lefölözés jelensége: „A szegénységben élő csoportnak a bevonásában és
a szegénységből kivezető pályák, alternatívák kínálásában a fejlesztések csak korlátozottan voltak
eredményesek. Ennek az egyik oka az, hogy a fejlesztések „lefölöző” hatásúak: a célcsoportok körében
a relatíve könnyebben mobilizálható és a projektszemléletben megvalósuló fejlesztésekbe
eredményesebben bevonható célcsoporttagok (és esetenként szervezetek) jelennek meg a végső
kedvezményezettek körében.”
Az értékelések összecsengő megállapítása, hogy az indikátorok teljesíthetősége volt az egyik fő oka
a pályázók kockázatkerülő magatartásának. A vállalások arra ösztönözték a megvalósítókat, hogy
háttérbe szorítsák a fejlesztésben kockázatosabb – többek között a roma – csoportokat a fejlesztésből.
A célcsoportok körében tehát a könnyebben bevonható, jobban teljesítő célcsoporttagok jelentek
meg.49
A lefölözés mint jelenség általános ismertségének ellenére az intézményrendszer nem tett
intézkedést ennek megelőzésére, amelynek indoka lehet a statisztikai alátámasztottság hiánya is. A
célcsoportok pontosabb definiálása, egyes célcsoportokra való célzott fókuszálás (a 4-5 különböző
célcsoport együttes szerepeltetésével szemben) hasznos eszköze lehetne a lefölözés elkerülésére.
A prioritás célcsoportjai heterogének – mind élethelyzetek, korosztályok, mind jövedelmi helyzet, de
társadalmi tőke szempontjából is. További heterogenitást eredményezett a szervezeteket és
szolgáltatások fejlesztését célzó konstrukciók megléte. A lefedett célcsoportok és tématerületek,
amelyeken belül célcsoport- és szolgáltatás-specifikus fejlesztések is zajlottak, a következők:
►
►
►

►
►
►

TÁMOP-5.1: a kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek (a településen belüli szegregáció
csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása);
TÁMOP-5.2: hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok (gyermek- és ifjúsági programok);
TÁMOP-5.3: a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok (a szociális ellátó-rendszerhez és
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javítása, munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása
érdekében);
TÁMOP-5.4: a szociális ellátórendszer, a szociális, gyermekvédelmi és rehabilitációs
intézmények és a szolgáltatások igénybevevői;
TÁMOP-5.5: a helyi közösségek és a civil társadalom;
TÁMOP-5.6: bűnmegelőzési és reintegrációs programok a társadalmi kohézió erősítése
érdekében.

A roma célcsoport vonatkozásában kiemelendő, hogy a romákat is érintő projektek kis hányada volt
valóban „roma projekt”. A kifejezetten a roma célcsoporthoz kapcsolódó fejlesztéseket vizsgáló
„Roma integrációt szolgáló EU-s fejlesztések értékelése” kutatás szerint a romáknak is szóló projektek
mindössze hét százalékában érte el a roma bevontak aránya a 75%-ot, ráadásul a célcsoport
projekteken belüli átlagos aránya is itt a legkisebb az összes vizsgált célcsoport között (29,1%). 50
Az értékelés azt is leírja, hogy a kapacitáshiányos térségekbe, ahol egyébként a romák nagyszámban
élnek, arányaiban kevés fejlesztési forrás jutott. Ez annak ellenére igaz, hogy a leghátrányosabb
helyzetű kistérségeket támogató fejlesztéspolitikai program e célból jött létre és fontos
49

Bár ez a megállapítás mind a Hétfa értékelésében, mind az intézményrendszeri interjúkon, mind a megvalósító
szervezetekkel folytatott beszélgetéseken előkerült, a jelenség ténylegesen, számokkal alátámasztva az eddigi értékelésekben
sem került igazolásra. Ennek bizonyítására jelen értékelés keretein túllépő kutatásra lenne szükség, amely az egyes bevont és
nem bevont célcsoporttagok egyéni jellemzőit, életkörülményeit térképezik fel.
50
Pannon Elemző Iroda Kft., HÉTFA Elemző Központ Kft., Városkutatás Kft. (2012): Roma integrációt szolgáló EU-s
fejlesztések értékelése – Értékelési zárójelentés, 2012. március 5.
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eredményeket is tudott e téren felmutatni. A projektek hiánya e térségekben sok esetben a helyi civil
kapacitások és kompetenciák hiányára volt visszavezethető. Ahogy az értékelés fogalmaz:
„A vizsgált konstrukciók megfelelő fókuszálás hiányában csak részben támogatják a romák igényeit
szolgáló tevékenységeket, vegyesen tudják jól célozni a romákat és általában a hátrányos helyzetű
célcsoportokat. A vizsgált konstrukciók bírálati szempontrendszerének kialakításakor érezhetően kicsi
a jelentősége a romák bevonásának és a roma integrációs céloknak is.”
Bár a TÁMOP-5 akciótervekben meghatározott céljainak megfelelően a konstrukciók viszonylag széles
körében jelentek meg a szociális területen dolgozókra, illetve a fogyatékossággal élő emberekre
irányuló projektek (a konstrukciók 53, illetve 57 százalékában), ezek a célcsoportok az érintett
projektek arányát tekintve mégsem voltak „népszerűek”: az összes projekt kevesebb, mint tizedében
nevesítették őket.51
Az ESZA-rendelet szerinti adatgyűjtés az alábbi információval szolgál a fejlesztések által bevont
célcsoporttagokról:
A pályázói adatszolgáltatás alapján a prioritás projektjei összesen 657 082 embert értek el
(ennyi fő lépett be a különböző programokba.) A legtöbben a projektek felfutási időszakában,
2013-ban és 2014-ben; 180 651 és 139 938 fő. Ha a programokba belépők megoszlását
nézzük, akkor a prioritás céljaival összhangban a többség munkanélküli vagy inaktív személy
volt, összesen 398 310 fő, ami a teljes létszám 60 százaléka.
A korcsoportos megoszlást tekintve a TÁMOP 5-ös prioritás programjaiban résztvevők 47
százaléka 25-54 év közötti személy volt, az idősebb (55 év felettiek) száma 10 százalék. Az
úgynevezett érzékeny társadalmi csoportok részvételét tekintve a résztvevők 17 százaléka
valamilyen kisebbséghez, 99,9 százalékban a roma kisebbséghez tartozott. Nem egészen 1
százalék volt migráns, 4 százalék fogyatékos ember, és 26 százalék valamilyen egyéb
hátrányos helyzetű személy. A programok által érintett, bevont személyek 62 százaléka,
pontosan 407 238 fő volt nőnemű.
A programokat valamilyen pozitív eredménnyel elvégzett személyek száma – szintén a
pályázói adatszolgáltatás alapján - 292 337 fő, ami a teljes létszám 44 százaléka. Ennek a
csoportnak a megoszlását tekintve elmondható, hogy nem különbözik a belépők belső
arányaitól, sem a nemi megoszlást, sem a korcsoportot, sem a munkaerőpiaci státuszt
tekintve.

►

►

►

A prioritás célcsoportjával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►

►
►

Az intézményrendszeri interjúk alapján minden tervezett célcsoport bevonásra került, nem
maradt ki fontos célcsoport. Szintén az intézményrendszeri interjúk tanúsága szerint
erőteljes volt a „lefölözés” jelensége, ugyanazon célcsoporton belül a leghátrányosabb
helyzetben lévők kiszorultak a fejlesztésekből.
A roma célcsoportot célzó projektek nem voltak igazi roma projektek, a legtöbb projektnél
a romák bevonása a 75%-os arányt sem érte el.
A célcsoport 60%-a munkanélküli vagy inaktív személy volt, egyezően a TAMOP céljaival,
47%-uk a munkaerőpiacon legaktívabb, 25-54 év közötti generáció. A teljes létszám 44%a, közel 300 000 fő kapott valamilyen pozitív eredményt a TAMOP keretében.

51

Revita Alapítvány, HÉTFA Kutatóintézet (2013): A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések értékelése – Értékelési
jelentés, 2013. március 27.
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TÁMOP 6. prioritás

3.6.

3.6.1.

A kedvezményezettek vizsgálata

Milliárd Ft

A prioritáson belül kifizetett támogatások túlnyomó része, 66 százaléka állami szervezetekhez (vagy
más megközelítésben államháztartáson belüli nonprofit szervezetekhez) köthető, 25% került
államháztartáson kívüli nonprofit, és 9 százaléka forprofit szervezetekhez. A két intézkedés
kedvezményezettjeinek megoszlását gazdálkodási forma szerint az alábbi ábra szemlélteti:
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26. ábra: A prioritás intézkedéseinek kifizetései gazdálkodási forma szerint
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

Az 1. intézkedés keretén belül végrehajtott egészségnevelési programokat állami, nonprofit és
forprofit szervezetek és ezek szerveződései vegyesen hajtották végre. A kifizetések fele, 24,1 milliárd
forint került állami szervezetekhez. Jelentős a nonprofit szervezetek részesedése (36,2%), a forprofit
szervezetek ellenben kisebb mértékben (a TÁMOP-6.1.2 és a TÁMOP-6.1.5 konstrukciók keretein
belül) jutottak forráshoz.
A 2. intézkedés konstrukcióit elsősorban állami szervezetek hajtották végre, a kifizetések domináns
része (91,1 százaléka) állami szervezetekhez került, ami a hazai egészségügy jellegéből fakad
(elsősorban az egészségügyi intézmények és azok dolgozói jutottak támogatáshoz).

3.6.2.

A lefedett célcsoportok vizsgálata

A prioritás konstrukcióinak közvetlen és közvetett célcsoportjait tartalmazzák az egyes kiírások
útmutatói. A prioritás célcsoportja összességében heterogén volt, gyakorlatilag minden társadalmi
csoport, az egész lakosság beletartozott – néhány konstrukció fogalmazott csak meg szűkítéseket.
A TÁMOP-6.1 konstrukciói jellemzően általános célcsoportot jelöltek meg (például oktatási
intézmények, azok tanulói, szülők, kórházak, népegészségügyi szakemberek, középkorú férfiak, stb.),
ez alól az alábbi – egy-egy célcsoportra kiemelten fókuszáló – kivételek voltak:
►

A TÁMOP-6.1.2 projektjei egyéb kiemelt célcsoportok mellett a hátrányos helyzetűeket és a
megbetegedések szempontjából magas kockázatú érintetteket célozta;
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A TÁMOP-6.1.4 kifejezetten a 0-7 éves korosztályt érintő gyermekegészségügy szereplőit,
valamint a szülőket célozta meg.

►

A TÁMOP-6.2 célcsoportját az egészségügyi dolgozók valamint az egészségügy különböző
intézményei (gyógyszertárak, kórházak, fekvő- és járóbeteg-ellátó helyek, stb.) alkották.
A képzési és foglalkoztatási programok esetében kiemelt célcsoportot képeztek az ideiglenes
szüneteltetés után (GYES, GYED stb.) egészségügyi tevékenységet végző, pályára
visszatérők.
Az egészségügy dolgozói kiemelt célcsoportot alkotnak a prioritáson belül, őket célozza az
egészségügyi monitoring-rendszer kialakítása, mely hozzájárul a dolgozók életpályatervezéséhez, valamint a képzési programok, a kompetenciafejlesztő programok és a
foglakoztatás támogatása is.

►

►

A célcsoportok további vizsgálatát segíti az Irányító Hatóságnak az ESZA-rendelet XXIII. számú
melléklete szerinti adatszolgáltatása, amely egy átfogó képet nyújt a projektbe bevont személyekről.
Ez alapján az alábbi megállapításokat tesszük a 6. prioritásra vonatkozóan:
Az adatszolgáltatás szerint a prioritás programjaiba összesen 730 ezer fő került bevonásra,
ennyien részesültek valamilyen közvetlen szolgáltatásban (az egyszeri rendezvényeken,
programokon megjelenők tehát nem számítanak bele).
A prioritás projektjeiben legnagyobb arányban a foglalkoztatottak (58%) és az inaktív
személyek (36%) vettek részt. A projektekben mindösszesen 68 ezer fő (6%) munkanélküli
vett részt.
A korcsoportokat tekintve a bevontak 58,3 százaléka 25 és 54 év közötti, 24,2 százaléka
pedig 15 és 24 év közötti volt.
Az érzékeny célcsoportok összetételét is megvizsgáltuk, az adattábla megkülönböztetett
közöttük kisebbséget, migránsokat, fogyatékkal élőket és egyéb hátrányos helyzetűeket. 52 A
legnagyobb arányban, 53,9 százalékban egyéb hátrányos helyzetűek vettek részt a
programokban, ennek a további megbontása azonban nem állt rendelkezésünkre. A
kisebbségek 31,5 százalékban vettek részt a programokban, ami jól tükrözi, hogy több projekt
is kifejezetten az LHH térségek lakosságát tűzte ki célcsoportjának.

►

►

►
►

A prioritás célcsoportjával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►

►
►

Az 1. intézkedés fókuszában a prevenciós intézkedések és az egészségtudatos magatartás
elterjesztése állt, a végrehajtott egészségnevelési programokat civil szervezetek,
önkormányzatok és ezek szerveződései együttesen hajtották végre.
A 2. intézkedés esetében a kifizetések domináns része (91,1%) állami szervezetekhez
(egészségügyi intézményekhez és azok dolgozóihoz) került.
A prioritás célcsoportja heterogén volt, gyakorlatilag minden társadalmi csoport (az egész
lakosság) érintett lehetett. Bizonyos konstrukcióknál azonban megfigyelhető fókuszált
célzás.

52

Az egyéb hátrányos helyzet széles célcsoportot fed le, az alkategóriákat a 2014. július 1-jétől hatályos 651/2014/EU
rendelet definiálja. Ez alapján egyéb hátrányos helyzetű lehet többek között az a személy, aki az előző 6 hónapban nem állt
rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy 15 és 24 év közötti életkorú; vagy nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai
képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait
legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy 50 éven felüli személy; vagy egy vagy
több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a két
nem megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25 %-kal meghaladja a tagállam valamennyi gazdasági ágazatára
összességében jellemző átlagos különbséget, és aki az alulreprezentált nemhez tartozik.
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4. A TÁMOP pénzügyi előrehaladásának értékelése

A fejezet vizsgálja az OP és a prioritások abszorpciós teljesítményét, 53 a prioritásokon belül a kirívó
intézkedések azonosításával és a mögöttes okok feltárásával. Emellett vizsgáljuk az OP-n belüli
átcsoportosításokat és a forrásfelhasználás54 időbeli lefutását, valamint ezek magyarázó tényezőit.
Kapcsolódó értékelési kérdéseink:
►

Sikerült-e az OP-nak hozzájárulnia az abszorpciós célokhoz?

►

Mik voltak a forráskihelyezést leginkább gátló tényezők?

►

Milyen magyarázó tényezői vannak a nem egyenletes forrásfelhasználásnak?

4.1.

TÁMOP 1. prioritás

A prioritás forrásait tekintve az egyik legkiemelkedőbb az OP-n belül: az eredeti 723,7 millió eurós
keret két ütemben növekedett meg: az OP első, 2009. évi módosításakor a 2. prioritásról lett
átcsoportosítva 76,9 millió euró, míg a második módosításkor a 3. prioritás ellenében növekedett a
prioritás keretösszege, az időszak végére elérve a 897 millió eurót, amellyel a TÁMOP legnagyobb
prioritási tengelyévé vált.55 Ez a változás összhangban van azzal a kormányzati törekvéssel, hogy a
TÁMOP hathatósan járuljon hozzá a gazdasági versenyképességhez a foglalkoztatási szint
növelésével. Ennek forrásfelhasználás szempontjából hatékony módja volt a programozási időszak
egészét átfogó komplex munkaerő-piaci fejlesztések megvalósítása kiemelt projekteken keresztül,
amik ebben a prioritásban kiemelt hangsúlyt kaptak.
A prioritás forrásfelhasználása összességében megfelelő, a leszerződött összeg 96 százalékát
sikerült ténylegesen elkölteni, ami abszolút értékben és a többi prioritáshoz viszonyítva is jó
teljesítményt jelent. A prioritás négy intézkedése között nincs érdemi különbség a forrásfelhasználás
tekintetében, ahogy ezt az alábbi ábra bemutatja:

53

A vizsgálatnak korlátot szab, hogy míg az OP eredeti allokációt euróban kaptuk meg, a forrásfelhasználásról csak forintban
állt rendelkezésünkre adat, megfelelő átváltási árfolyam nélkül. Mivel az eurós keretösszegek bármilyen módon történő
átszámítása forintra mindenképp torzított adatot eredményez, a forrásfelhasználás esetében a leszerződött és ténylegesen
kifizetett (forint) összegeket hasonlítottuk össze.
54
Forrásfelhasználás alatt a teljes jelentésben a számlaalapú kifizetések és a leszerződött összegek arányát értjük.
55
Intézkedési szinten nem áll rendelkezésünkre információ a források lehetséges átcsoportosításáról, így a későbbiekben nem
tudjuk érdemben vizsgálni, hogy az abszorpciós teljesítményt támogatta-e technikai jellegű, prioritáson belüli átcsoportosítás.
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27. ábra: A prioritás intézkedéseinek forrásfelhasználása
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

Milliárd Ft

A TÁMOP forrásfelhasználásának ütemezését az alábbi ábra szemlélteti prioritási tengelyenként.
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28. ábra: A TÁMOP forrásfelhasználásának ütemezése, 2009-2015
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

Általános tendencia, hogy a programozási időszak végéhez közeledve magasabb a forráskihelyezés
értéke. Az 1. prioritás esetében azonban már a ciklus kezdetén is voltak jelentős kifizetések: az
abszorpciót segítette, hogy a programozási időszak elején kiírásra kerültek nagy összegű kiemelt
projektek (TÁMOP 1.2.1 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények”,
TÁMOP-1.1.2-07 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, illetve
TÁMOP-1.1.1-08 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának
segítése”, összesen 68,4 milliárd forint forrással). Ezt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA, korábban
Munkaerő-piaci Alap) előfinanszírozása tette lehetővé: noha a szerződéskötés jelentősen elhúzódott,

99

az előfinanszírozás miatt a kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötése előtt, saját
felelősségére elkezdte a megvalósítást, így a Támogatási Szerződés megkötésének időpontjára már
jelentős összegű kifizethető számlát tudott benyújtani a támogatónak.
Az NFA előfinanszírozása miatti kezdeti jó abszorpciós teljesítmény vezetett ahhoz, hogy 2013-ban
döntés született a társfinanszírozási arányok módosításáról, 56 a TÁMOP abszorpciós
teljesítményének javítása érdekében. A forráslehívás tekintetében a döntés előtt is jól teljesítő 1.
prioritás esetében a társfinanszírozási arány 100 százalékra emelkedett, így jelentős források váltak
automatikusan lehívhatóvá. Ezzel szemben a relatíve kis keretösszegű 6. prioritás esetében a
társfinanszírozási ráta 24 százalékra csökkent. A prioritás szintű módosítások eredőjeként mintegy
20 milliárd forinttal javult a TÁMOP abszorpciója.

Milliárd Ft

A 2012 végén megugró kifizetések a TÁMOP-1.1.2 kiemelt projekt második kiírásának felfutásával
magyarázhatók, ahogy ezt az alábbi ábra is mutatja. Az 1.1-es intézkedés keretein belül összesen
201 milliárd forint került kifizetésre, ennek 54,8 százaléka – 110,2 milliárd forint – köthető a TÁMOP1.1.2 projekthez, így a kiugró tételeket minden esetben az ehhez kapcsolódó kifizetések
magyarázzák. A 2012 IV. negyedéves kiugró tételén belül például a 18,8 milliárd forintos kifizetésből
a kiemelt projekt 16,7 milliárd forintért felelt, míg 2014 IV. negyedévében a teljes forráskihelyezés
84 százaléka került a projekthez.
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29. ábra: A TÁMOP 1. prioritás intézkedéseinek forrásfelhasználásának alakulása
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A prioritás pénzügyi előrehaladásával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►

A prioritás a TÁMOP egészét tekintve az egyik legjobb abszorpciós képességű volt (a
leszerződött összeg 96 százalékát sikerült ténylegesen elkölteni), ennek megfelelően
kezdeti kerete kétszer is meg lett emelve (a 2. és a 3. prioritás keretének rovására).

56

A módosítást a 1623/2013. (IX. 5.) Korm. határozat tartalmazza.
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►

►

Emellett a társfinanszírozási ráta egy 2013-as döntés értelmében a prioritáson belül 100
százalékra emelkedett, így jelentős források váltak automatikusan lehívhatóvá.
Forrásfelhasználás szempontjából hatékony megoldás volt a programozási időszak egészét
átfogó, komplex munkaerő-piaci fejlesztéseket tartalmazó, országos kihatású kiemelt
projektek megvalósítása, amelyeknek előfinanszírozását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap
(NFA, korábban Munkaerő-piaci Alap) vállalta. Ez azt eredményezte, hogy az elhúzódó
szerződéskötés ellenére a kedvezményezett saját felelősségére elkezdte a megvalósítást,
így a Támogatási Szerződés megkötésének időpontjára már jelentős összegű kifizethető
számlát tudott benyújtani a támogatónak. Így már a ciklus kezdetén megindulhattuk nagy
volumenű fejlesztések, ez egyedülálló volt a TÁMOP-ban.
Összességében a prioritás kiemelkedő abszorpciós képessége jelentősen hozzájárult
ahhoz, hogy a TÁMOP egésze forrásvesztés nélkül tudja lezárni a programozási ciklust.
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4.2.

TÁMOP 2. prioritás

A prioritás kerete kezdetben nagyságrendileg megegyezett az 1. prioritáséval (723,7 millió euró), az
első módosítás során, 2009-ben azonban a keret 76,9 millió euróval csökkent az 1. prioritás javára.
A keret a további módosítások során nem változott, a prioritás a maga 646,8 millió eurós keretével a
harmadik legnagyobb volt a programozási időszak végén. 57
A prioritás forrásfelhasználása a TÁMOP prioritásai közül a leggyengébb, a rendelkezésünkre álló
EMIR-adatok alapján a leszerződött összeg mindössze 90 százalékát sikerült ténylegesen elkölteni. 58
A prioritás hat intézkedése között jelentős különbség van a forrásfelhasználás tekintetében – míg
négy intézkedés abszorpciós szintje eléri a 90 százalékot, a 2. és 4. intézkedés forrásfelhasználása
jóval alacsonyabb szinten áll, ahogy ezt az alábbi ábra is mutatja:
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30. ábra: A prioritás intézkedéseinek forrásfelhasználása (forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A teljesülési arányt a TÁMOP-2.2-es intézkedés esetében TÁMOP-2.2.7.A-13/1 „Út a
szakmaválasztáshoz”, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal kiemelt projektje rontja jelentősen, amelynek
forrásfelhasználása az EMIR-adatok alapján 48 százalékos, a leszerződött összegből 3,1 milliárd nem
került kifizetésre.
A TÁMOP forrásfelhasználásának ütemezését az alábbi ábra szemlélteti prioritási tengelyenként.

57

Intézkedési szinten nem áll rendelkezésünkre információ a források lehetséges átcsoportosításáról, így a későbbiekben nem
tudjuk érdemben vizsgálni, hogy az abszorpciós teljesítményt támogatta-e technikai jellegű, prioritáson belüli átcsoportosítás.
58
A TÁMOP-2.4.3.F-14/1 kiemelt projektben („Komplex Térségfejlesztési Környezettudatos Munkáltatói Program a hátrányos
helyzetű, alulképzett munkaerő tömeges foglalkoztatása érdekében”) az 5,5 milliárd forintos leszerződött összegből az EMIRadatok alapján 4,9 milliárd nem lett kifizetve (10 százalékos abszorpció). A TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentése alapján a
feltárt szabálytalanságok miatt az EMMI 2015-ben elállt a projekttől, az EMIR-adatbázis azonban erre vonatkozóan nem
tartalmaz információt. Az abszorpció értékét e kiemelt projekt megtisztításával számoltuk.
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31. ábra: A TÁMOP forrásfelhasználásának ütemezése, 2009-2015 (forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)
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Általános tendencia, hogy a programozási időszak végéhez közeledve magasabb a forráskihelyezés
értéke, a 2. prioritás esetében ez különösen látványos, a kezdeti alacsony kifizetési szint után, 2013
elejétől 2014 harmadik negyedévéig jelentős növekedés (majd csökkenés) figyelhető meg a
forrásfelhasználásban. Ezt a TÁMOP-2.1.6 képzéseinek felfutása okozza, ahogy ezt az alábbi ábra is
bemutatja. A konstrukció minden alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen (vagy elavult
képzettségű) felnőtt személyt potenciális célcsoporttagnak tekintett, ugyanakkor a kiírás leginkább a
közfoglalkoztatottak téli képzéseként került a köztudatba, miután 2013 őszén az eredeti keretet
duplájára emelték annak érdekében, hogy 100 ezer közfoglalkoztatott számára nyújtsanak OKJ-s,
betanító, az alapkompetenciák fejlesztésére irányuló, valamint felzárkóztató képzéseket, ezzel
küszöbölve ki a közfoglalkoztatottság ciklikusságát. Így nem meglepő, hogy 2014 IV. negyedévére a
14,7 milliárdos összkifizetésből a kiírás 11,9 milliárd forintot fed le.

2015
TÁMOP-2.6

32. ábra: A TÁMOP 2. prioritás intézkedéseinek forrásfelhasználásának ütemezése
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)
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A prioritás pénzügyi előrehaladásával kapcsolatosan az alábbi megállapításokat tesszük:
►

►

A prioritás a forrásfelhasználást tekintve a gyengébbek közé tartozik. Az abszorpciója a
rendelkezésünkre álló EMIR-adatok alapján 90 százalékos (az intézkedések közül a 2. és 4.
elmarad a többitől), illetve a kezdeti csúszások miatt 2009-ben forrásátcsoportosítás is
történt a jó abszorpciós teljesítményű 1. prioritás javára.
A prioritás kifizetéseinek ütemezését nagyban meghatározta a korábban említett TÁMOP2.1.6 kiemelt projekt, a konstrukció felfutása látványosan javította a prioritás egészének
abszorpciós teljesítményét.
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4.3.

TÁMOP 3. prioritás

4.3.1. Az abszorpció értékelése
A támogatási időszak elején a 3. prioritásra rendelkezésre álló forrás volt a legnagyobb a TÁMOP-on
belül. Összesen több mint 889 millió eurót terveztek a „Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása
mindenkinek” prioritási tengelyre, ami a TÁMOP-on belül 21,71 százalékos arányt jelentett. Az OP
harmadik módosításkor a 3. prioritás összegét több mint 150 millió euróval csökkentették, az összes
forrás 17,63 százalékára mérséklődött, amivel a második legnagyobb arányt képviselte a prioritások
között. Az átcsoportosítás keretében az első és a negyedik prioritás kapott plusz forrást. Az
átcsoportosításra azért került sor, mert az előzetes jelentések, valamint a TÁMOP félidei értékelése
és az abszorpciós elemzések azt mutatták, hogy a harmadik prioritás esetében probléma lehet a
források felhasználásával.
A forráscsökkentés meghozta az eredményét, a prioritáson belüli a források 96 százalékát sikerült
elkölteni. Ebben a tekintetben nincs jelentősebb különbség az intézkedések között: a 2. intézkedés
esetében a legalacsonyabb 95%-kal a forrásfelhasználás, de a 3. és a 4. intézkedés esetében 97%
feletti az abszorpció mértéke, mint azt az alábbi ábra is mutatja.
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33. ábra: A prioritás intézkedéseinek forrásfelhasználása (forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A valós abszorpciós szint ugyanakkor ennél jóval alacsonyabb, ha nem vesszük figyelembe a
prioritáson belül alkalmazott retrospektív projekteket. Ennek lényege, hogy korábban állami forrásból
megvalósult feladatokat utólag minősítettek át EU-s fejlesztéssé és a költségeit elszámolták a TÁMOP
terhére. Ennek a módszernek az elsődleges célja az EU-s források nagyobb arányú felhasználása,
tehát ezek nem plusz forrást jelentettek az oktatás számára, hanem egy korábban már elköltött
összeg utólagos adminisztrációját.
A retrospektív projekteket az alábbi táblázat mutatja be. Valamennyi a TÁMOP 3.3-as intézkedés
kifizetett összegét növelte, összesen 41,4 milliárd forint értékben, ami az intézkedés
keretösszegének mintegy felét, a teljes prioritásnak is közel 15 százalékát jelentette.
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Szerződés száma

Projekt címe

Kifizetett összeg
(forint)

Pályázó neve
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ

TÁMOP-3.3.18-15/12015-0001

Az Arany János Tehetséggondozó Program
projektjeinek támogatása

TÁMOP-3.3.20-15/12015-0001

Az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram működtetése Emberi Erőforrás
a 2007-2015. években
Támogatáskezelő

11 193 441 480

TÁMOP-3.3.19-15/12015-0001

Integrációs Pedagógiai Rendszer működtetése
2009-2015. években

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő

16 436 060 580

TÁMOP-3.3.21-15/12015-0001

A Nemzeti Tehetség Program működtetése 20092015 közötti években

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő

2 108 450 530

11 658 779 374

9. táblázat: A TÁMOP-3. prioritásban megvalósított retrospektív projektek (forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

Az abszorpció mértékének elérésében szerepe volt annak is, hogy a támogatási időszak második
felében a – jellemzően jó abszorpciós képességgel rendelkező – kiemelt projektek aránya növekedett.
A kiemelt projektek számának növelésében egyik szempont volt az abszorpciós hatékonyságuk.

4.3.2. A kifizetések ütemezése

Milliárd Ft

A kifizetések trendje három markáns szakaszra osztható, ahogy ezt az alábbi ábra szemlélteti.
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34. ábra: A TÁMOP forrásfelhasználásának ütemezése (forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A program elejét lassú felfutás jellemezte, ami a tervezésnek, a kiírások megjelentetésének és a
szerződéskötéseknek az elhúzódásával magyarázható. A 2010-2011-es időszak után, a korábban
növekedő kifizetési trend megállt, egy lassuló fázis következett, ami a szakpolitikai és intézményi

106

átalakulásoknak és az abból fakadó, a projektek elindításában és végrehajtásában tapasztalható
megtorpanásnak volt köszönhető.
2013-tól jelentős gyorsulást látunk a kifizetésekben (kiemelten a 3.1-es intézkedésnél), ami feszített
ütemű programvégrehajtást jelez. Az interjúk alapján a résztvevők úgy érzékelték, hogy a kifizetések
megcsúszása miatt a programozási időszak végén már mindennél fontosabbá vált a kifizetések
felgyorsítása, ami elvonta a figyelmet a szakmai és minőségi szempontokról.
A TÁMOP 3.1 esetében látható egy érdekes jelenség, 2013-2015 között megfigyelhető egy jellemző
periodicitás, a kifizetések éven belül az első negyedévben jelentősen visszaesnek az előző év utolsó
negyedévéhez viszonyítva, majd folyamatosan emelkednek éven belül, míg az utolsó negyedévre
óriásira nőnek. Ennek az a magyarázata, hogy a programozási időszak végén a konstrukciók
időzítését a költségvetési évhez igazították, így jelentős projektek zárultak év végén. Továbbá 2014ben és 2015-ben is jellemző volt, hogy az év elején az Irányító Hatóság felmérte a megmaradt
források mennyiségét és év végi határidővel újabb programokat indított a források felhasználása
érdekében. Ez a költségvetési évhez igazodó logika nem tükrözi a szakmai szempontok
érvényesülését, hiszen az oktatás természetes periodicitása szeptembertől szeptemberig tart. Ez is
mutatja a szakmai szempontok háttérbe kerülését a pénzügyi szempontokkal szemben.
A pénzügyi előrehaladás esetében meg kell említeni, hogy a kezdeti kifizetések alacsonyabb
intenzitását több tényező is befolyásolta. Ezek közül a szakértői interjúk alapján a legmarkánsabb a
közbeszerzések szabályos lebonyolításának nehézsége, illetve a közbeszerzések időnként előre nem
várt jelentős elhúzódása volt. Az elhúzódó közbeszerzést a projektek meghosszabbításával kezelték,
de ez természetesen későbbi kifizetést vont maga után.
A kezdeti szűk keresztmetszetek között szerepelt továbbá, hogy a kedvezményezettek nem
rendelkeztek kellő projektmenedzseri szemlélettel és tudással, ami a tervezés és a források
elköltésében is jelentkezett. A kezdeti időszakban jellemző volt a „közszféra szemlélet”, ami abban
mutatkozott meg, hogy az intézmények a rendelkezésükre álló források elköltése helyett inkább
takarékoskodtak, nem használták fel a rendelkezésükre bocsátott forrásokat. Érdekesség, hogy a
megvalósításban tapasztalt interjúalanyok szerint ez a szemlélet inkább az önkormányzatokra volt
jellemző (a központi állami kedvezményezettekkel, a non-profit szervezetekkel és a gazdasági
vállalkozásokkal szemben).
Ebben a szemléletben megmutatkozott, hogy az utólagos finanszírozás problémákat okozott az
önkormányzatoknak, amelyek sok esetben nem rendelkeztek megfelelő tőkével, hogy
előfinanszírozzák a fejlesztéseket. Sok esetben hitelt vettek fel, aminek a kamatai viszont szintén az
önkormányzat költségvetését terhelték. Ezeket a problémákat megoldotta az, hogy az
önkormányzatoktól a KLIK vette át a projekt kedvezményezetti szerepkört. A KLIK egyrészt közvetlen
kormányzati irányítás alatt áll, ezért vele szemben sokkal egyszerűbb abszorpciós követelményeket
támasztani. Másrészt számos intézményt felügyelő szervként rugalmasabban tudta a forrásokat
átcsoportosítani szükség esetén. A programok előfinanszírozása azonban a KLIK-nek is gondot
okozott, tekintve, hogy a megalakulása óta maga is folyamatos alulfinanszírozással küzd.
Szintén a források elköltését akadályozta, hogy a kedvezményezettek nem megfelelő mértékben
vették igénybe a különböző támogató, tájékoztató lehetőségeket, amit az Irányító Hatóság és a
Közreműködő Szervezet biztosított. Ennek okát interjúalanyaink abban látták, hogy a
kedvezményezettek nem kaptak elég információt ezekről a lehetőségekről.
Részben ezeknek a forrásfelhasználási problémáknak köszönhetően is döntöttek úgy, hogy a
prioritásra allokált eredeti támogatási keretet csökkentik, mert a támogató nem látta biztosítottnak,
hogy a projekt abszorpciós képessége alapján a projekt végére képes elkölteni a prioritásban
rendelkezésre álló forrásokat. Ugyanakkor a támogatási időszak második felére az említett szűk
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keresztmetszeteknek a hatása csökkent, részben a nagyobb arányú kiemelt projekteknek
köszönhetően is.

A prioritás pénzügyi előrehaladásával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►

►

►

►

►

►

A prioritás pénzügyi keretét 17 százalékkal csökkentette a kormányzat a program
megvalósítása során, mert a prioritás rossz abszorpciós hatékonyságot mutatott a
támogatási időszak elején.
Részben a pénzügyi keret csökkentésének hatására végül magas volt az abszorpció
(intézkedési szinten is 95% volt a legalacsonyabb). Az abszorpció növeléséhez hozzájárult
a kiemelt projektek jelentős és tudatos növelése, továbbá a retrospektív projektek
alkalmazása.
A kifizetések trendje három markáns szakaszra osztható. A program elejét lassú felfutás
jellemezte, ami a tervezésnek, a kiírások megjelentetésének és a szerződéskötéseknek az
elhúzódásával magyarázható. A 2010-2011-es szakpolitikai irányváltás átmenetileg a
kifizetés korábbi növekvő trendjének megtorpanását okozta. Mindezek miatt a program
utolsó három évében költötték el a teljes projekt forrásainak jelentős hányadát.
A fenti okok természetes következménye volt, hogy az abszorpció lemaradása egyre
nagyobb nyomás alá helyezte a résztvevőket, ami abban mutatkozott meg, hogy a
pénzügyi szempontok a szakmai és minőségi szempontok elé kerültek. A programozási
időszak végén a konstrukciók indításában fontos szempont volt az abszorpció növelése.
2013 és 2015 között megfigyelhető egy jellemző periodicitás a kifizetésekben, év elején
alacsony szintről folyamatosan emelkedő trendet mutatva, az év utolsó negyedévére
emelkedtek jelentősen a kifizetések. Ez a költségvetési logika megjelenését mutatja, ami
ellentmond az oktatásra jellemző periodicitásnak.
A kifizetések elhúzódásában, vagy nem teljesülésében feltárhatóak bizonyos típushibák
(például a szabályos közbeszerzések lebonyolítása, közbeszerzések elhúzódása,
projektmenedzsment hiányosságok), amelyeket jobb projektmenedzsment támogatással,
képzéssel, kommunikációval lehetett volna kezelni. Ehelyett a KLIK átvette a
kedvezményezetti szerepet, illetve a program második szakaszában jellemzővé vált a
kiemelt projektek indítása.
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4.4.

TÁMOP 4. prioritás

A 4. prioritás forrásait tekintve nem volt kiemelkedően magas, csupán a 4-5. helyen állt a
prioritásokat tekintve. Az OP kerete a program első változatában 447,7 millió euró volt; ez a második
módosítás során 71,4 millió euróval növekedett (az összeg a 3. prioritásról került
átcsoportosításra).59
A 4. prioritás forrásfelhasználása sikeresnek mondható, a leszerződött 197,4 milliárd forintos
összegből majdnem 187 milliárd forint került kifizetésre, ami 95 százalékos abszorpciós aránynak
felel meg.60 A célkitűzések teljesítését segítette több kiemelt projekt, amelyek forrásfelhasználása
sikeres volt a teljes programozási időszakon keresztül (a leggyengébb abszorpciós arány is 94% feletti
volt). Emellett a felsőoktatási intézmények többségénél is rendelkezésre állt a humán kapacitás a
források befogadására, így a prioritás egésze jó felszívó képességgel rendelkezett (nem véletlenül
kapott kiegészítő forrásokat az OP második módosítása során).
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35. ábra: A prioritás intézkedéseinek forrásfelhasználása (forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A kormányváltás előtt lényegében nem történt érdemi kifizetés, ahogy ezt a Tárki által készített
félidei értékelés is megállapította. Az első projektek 2009 második félévében indultak el, így az első
kifizetések 2010 első felében jelentkeztek.
Az alábbi ábrákon látható, hogy a 4. prioritás esetében 2011 II-III. negyedéveiben történt az első
kiugró összegű kifizetés, amelyet még kettő követett 2013, illetve 2014 második félévében. (Ez igaz
a prioritás egészére, illetve a két intézkedésre külön-külön is.)

59

Intézkedési szinten nem áll rendelkezésünkre információ a források lehetséges átcsoportosításáról, így a későbbiekben nem
tudjuk érdemben vizsgálni, hogy az abszorpciós teljesítményt támogatta-e technikai jellegű, prioritáson belüli átcsoportosítás.
60
A 4. prioritáson belül mindössze egy projekt volt, amelynek 50% alatti volt a forrásfelhasználása. Ez a TÁMOP-4.1.2-08/1/C
kiíráson belül a Pécsi Tudományegyetem egyik projektjét érintette, vezető- és oktatóképzés témájában.
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36. ábra: A TÁMOP prioritások forrásfelhasználásnak ütemezése, 2009-2015
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)
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37. ábra: A TÁMOP 4. prioritás intézkedéseinek forrásfelhasználásának ütemezése, 2009-2015
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

Az EMIR adatok alapján a 2011. évi kiugrást nagyrészt egy kiemelt projekt magyarázza (a TÁMOP4.1.3 kiíráson belül az akkori Educatio Nkft. és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet „A felsőoktatási
szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése” című kiemelt projektje). A későbbi kiugró értékeket nem
dominálja egy-egy kiemelt projekt, számos projekt kifizetéseiből adódik a magas kifizetett összeg.
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A 4.2-es intézkedés kifizetéseinek mozgása hasonló képet mutat. A 2011. II. negyedévi kiugró értéket
az Eötvös Loránd Tudományegyetem és Budapesti Corvinus Egyetem TÁMOP-4.2.1/B pályázatai
magyarázzák, ez a két projekt adta a negyedév kifizetésének közel negyven százalékát. A
programozási ciklus második felében is voltak meghatározó projektek, amelyeknek a kifizetése
önmagában meglátszódott az ütemezésen (Oktatási Hivatal, TÁMOP-4.2.5.B; Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal, TÁMOP-4.2.4.A).
A ciklus utolsó évében, 2015-ben felfutó képet mutat a prioritás kifizetése, ezt az abszorpciós nyomás
magyarázza. Ahogy a többi prioritásnál, itt is 2014 folyamán vált világossá, hogy különböző tényezők
miatt (árfolyamnyereség, maradványösszegek) jelentős lekötetlen források állnak még
rendelkezésre. A forrásvesztés elkerülésére új kiírások születtek, elsősorban a 4.2 intézkedés alatt
(pl. TÁMOP-4.2.2.D, TÁMOP-4.2.2.B), olyan fejlesztéseket valósítva meg, amelyek gyorsan tudják
szállítani az elvárt eredményeket. Ezek a kiírások 2014 végére meg is születtek, az – 5. fejezetben
részletezett – intézményrendszeri változások miatt azonban csak 2015 nyarán jelenhettek meg, ami
radikálisan leszűkítette a megvalósítási időtartamot – ez több esetben érezhetően a minőség rovására
ment, mindent felülíró szemponttá vált a forrás elköltése, amit a legkönnyebben kiszervezett
szolgáltatásokkal (tanulmányok írásával) értek el.

A prioritás pénzügyi előrehaladásával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►

►

A 4. prioritás forrásfelhasználása sikeresnek mondható, a leszerződött 197,4 milliárd
forintos összegből majdnem 187 milliárd forint került kifizetésre, ami 95 százalékos
abszorpciós aránynak felel meg. A prioritás egésze jó abszorpciós képességű, amit részben
a felsőoktatás jellegzetességei magyaráznak (koncentráció, pályázók pályázatírói
kapacitása és tapasztalata), így emelkedhetett a prioritás kerete az OP második
módosításakor.
A kormányváltás előtt lényegében nem történt érdemi kifizetés, amely 2011-től indult
meg. A programozási ciklus utolsó évében felfutó kifizetéseket a forrásvesztés
elkerülésére született új kiírások (például TÁMOP-4.2.2.D, TÁMOP-4.2.2.B) magyarázzák,
ezek keretében olyan K+F fejlesztéseket valósítottak meg, amelyek gyorsan tudták
szállítani az elvárt eredményeket. Ezek ugyanakkor több esetben nem átgondolt
fejlesztéseket takartak, a rövid határidő miatt a kiszervezett szolgáltatások aránya igen
magas volt, a projektek keretében elkészült tanulmányok sok esetben nem feleltek meg az
elvárt minőségi szintnek.
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4.5.

TÁMOP 5. prioritás

A prioritás forrásait tekintve nem kiemelkedő az OP-n belül, mindössze az egészségügyi fejlesztéseket
tartalmazó 6. prioritás rendelkezett kisebb kerettel. Az eredeti 443,9 millió eurós keret a
programozási időszak végén, a 4. módosítás során lecsökkent 431,7 millió euróra. 61
A 2007–2015 közötti időszakban összesen 122 felhívás jelent meg az 5. prioritásban (a KMR és a
konvergencia régiókban megjelent azonos tartalmú kiírásokat külön számolva), összesen 141,94
milliád forint összegben született támogatási szerződés.
A prioritás forrásfelhasználása összességében megfelelő, a leszerződött összeg 96 százalékát
sikerült ténylegesen elkölteni, ami abszolút értékben és a többi prioritáshoz viszonyítva is jó
teljesítményt jelent. A prioritás hat intézkedése között némi különbség mutatkozik a
forrásfelhasználás tekintetében, ahogy ezt az alábbi ábra bemutatja:
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38. ábra: A prioritás intézkedéseinek forrásfelhasználása (forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A legkisebb keretösszegű, TÁMOP-5.6 intézkedés abszorpciós teljesítménye elmarad a többi
intézkedésétől, az abszorpciós szintet leginkább a TÁMOP-5.6.2 konstrukció rontja. Ez két fázisban
tartalmazta a Belügyminisztérium egy-egy kiemelt projektjét, amelyek a társadalmi kohéziót erősítő
bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozását célozta. Az első kiemelt
projekt abszorpciós szintje 84 százalékos, a másodiké – amely forrásait tekintve tízszerese az elsőnek
– pedig mindössze 74 százalékos, ez utóbbi projektnél a fel nem használt források értéke 513 millió
forint.

61

A forrásátcsoportosításokat intézkedési szinten az Irányító Hatóság nem tudta rendelkezésünkre bocsátani, így nincs arról
információnk, hogy a keretcsökkenés mely intézkedéseket érintette és mik voltak a csökkenés legfőbb magyarázó tényezői.
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Milliárd Ft

A TÁMOP forrásfelhasználásának ütemezését az alábbi ábra szemlélteti prioritási tengelyenként.
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39. ábra: A TÁMOP forrásfelhasználásának ütemezése, 2009-2015 (forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

Általános tendencia, hogy a programozási időszak végéhez közeledve magasabb a forráskihelyezés
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értéke. Az 5. prioritás esetében 2013-ig a kifizetések volumene alacsony szinten maradt, 2013-tól
azonban megfigyelhető egy kiugrás, a II. negyedévben szinte az összes intézkedés kifizetési volumene
megnőtt az előző időszakhoz képest.

2015
TÁMOP-5.6

40. ábra: A TÁMOP 5. prioritás intézkedéseinek forrásfelhasználásának ütemezése, 2009-2015
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)
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A kiugró értékekért jellemzően nem egy-egy projekt nagy volumenű kifizetése a felelős, kivéve az 5.3
intézkedésnél, ahol 2013 II. negyedévében például három kiemelt projekt kezdő kifizetései jelennek
meg összesen 1,58 milliárd forint értékben.

►
►
►

TÁMOP-5.3.8-11/A1 (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Kft.);
TÁMOP-5.3.8-B-12/1 (Türr István Képző és Kutató Intézet);
TÁMOP-5.3.9-11/1 (Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért).

A programozási időszak végére az 5.3 intézkedés kifizetése nem csak volumenében nőtt meg, de a
projektek számát tekintve is, így a 2015 II. negyedévének kiugró értékét csak részben magyarázza
néhány nagy összegű kiemelt projekt kifizetése (például a TKKI említett projektje, amelyre 1,4 milliárd
forint lett kifizetve csak ebben a negyedévben).
A fejlesztési időszak végére a kifizetések nagyon felgyorsultak, ezt egyrészt a jogszabályváltozások
is elősegítették (rövidültek a kifizetést végző intézményrendszer rendelkezésére álló határidők),
másrészt hatalmas nyomás volt az abszorpciós elvárások teljesítésére, amelynek a rendszer eleget is
tett. Ennek hátulütője volt az intézményrendszer szereplőivel folytatott interjúk alapján a ciklus ezen
időszakában felhalmozódó szabálytalanságok nagy száma, amit az okozott, hogy a pénzügyi
ellenőrzés kevésbé volt alapos a kifizetéseknél, a hibákra csak a végső helyszíni ellenőrzések során
derült fény.
A forrásfelhasználás egyenetlenségének fő oka a prioritás esetében az volt, hogy más prioritásokhoz
képest a nagy kiemelt projektek mellett nagyon sok kisebb összegű projekt valósult meg teljesen
különböző területeken. Lassította a folyamatokat a pályázók tapasztalatlanságából következő
nagyarányú szabálytalanság is, amelyek fő oka az intézményrendszerben dolgozók elmondása
alapján a beszerzéseknél hiányzó ajánlatok, közbeszerzési összeférhetetlenség voltak.

A prioritás pénzügyi előrehaladásával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►

►

A túlvállalással együtt sikerült a tervezett forrás legnagyobb részét felhasználni, az utolsó
adatok alapján a prioritás keretében a számla alapú kifizetés az időszak végéig a
leszerződött összeg 95,2%-a.
A forrásfelhasználás egyenetlen volt, ennek okát a fejlesztési időszak kezdeti lassú
indulása, az intézményrendszer átalakulásából következő álló időszak, illetve a prioritásra
jellemző sok elaprózott kis projekt jelentette, amelynek nagy részét – főként a ciklus elején
– ráadásul tapasztalatlan pályázói kör valósított meg.
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4.6.

TÁMOP 6. prioritás

A prioritás forrásait tekintve a maga 221,27 millió eurós keretével a legkisebb az OP-n belül. Ez
leginkább annak köszönhető, hogy az egészségügyet illetően a TIOP infrastrukturális fejlesztései jóval
hangsúlyosabb szerepet kaptak a fejlesztéspolitikában (a TIOP 2. prioritásának keretösszeg 1 148
milliárd euró volt). A prioritás kerete a ciklus egészében változatlan maradt, ugyanakkor a prioritást
érintette a TÁMOP társfinanszírozási arányainak 2013-as módosulása. A lassan felfutó, a döntés
idején gyenge abszorpciójú 6. prioritás társfinanszírozási aránya a 1623/2013. (IX. 5.) Korm.
határozat értelmében 85-ről 24 százalékra csökkent, cserébe az 1. prioritás esetében 85-ről 100
százalékra emelkedett. A módosítás révén a TÁMOP abszorpciója hozzávetőlegesen 20 milliárd
forinttal javult, mivel az 1. prioritás keretében voltak azonnal lehívható források.
A prioritás forrásfelhasználása összességében megfelelő, a leszerződött összeg 96 százalékát
sikerült ténylegesen felhasználni, ami abszolút értékben és a többi prioritáshoz viszonyítva is jó
teljesítményt jelent (az OP átlagos abszorpciós aránya a rendelkezésre álló adataink alapján 94% volt).
Az alábbi ábra szemléletesen ábrázolja a prioritás két intézkedése közötti különbséget a
forrásfelhasználás tekintetében:
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41. ábra: A TÁMOP 6. prioritás intézkedéseinek forrásfelhasználása
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)
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Milliárd Ft

A TÁMOP forrásfelhasználásának ütemezését az alábbi ábra szemlélteti prioritási tengelyenként.
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42. ábra: A TÁMOP forrásfelhasználásának ütemezése, 2009-2015
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

Általános tendencia, hogy a programozási időszak végéhez közeledve magasabb a forrásfelhasználás
mértéke. Ez a 6. prioritás esetében hatványozottan igaz. Lényegében 2013-ban indultak meg érdemi
kifizetések, ennek számos oka volt:
►

►
►

►
►

A prioritásra jellemző volt, hogy a pályázati felhívásokat nem tudták időben kiírni a jogszabályi
háttér hiányosságai miatt (például a vonatkozó OKJ szerinti tanulmányi és
vizsgakövetelmények hiánya).
A folyamatos intézményrendszeri változások kedvezőtlenül hatottak a prioritás
forrásfelhasználására, azok jelentős mértékben lassították a prioritás megvalósítását.
2011-ig a pályázati, illetve projektdokumentumok papír alapon kerültek benyújtásra a KSZ
felé a pályázók által. A KSZ-t érintő jelentős adminisztrációs teher lassította a projektek
megvalósulását.
A közbeszerzések esetén gyakori volt a tervezési és a kivitelezési idő eltolódása.
Több kiemelt projekt ütemezése is az OP-időszak végére volt tervezve.

A jelentős csúszásokat követően a nagyobb mértékű folyósítások csupán 2013. II. negyedévében
kezdődtek el, köszönhetően többek között az alábbi fejleményeknek:
►
►
►

A Semmelweis Terv megjelenése ugrásszerű forrásfelhasználáshoz vezetett;
hozzájárult a fellendüléshez a 2011-ben bevezetett elektronikus adminisztrációs rendszer
bevezetése;
az abszorpciós célok elérését 2015-től több technikai jellegű intézkedés támogatta:
megemelték az előleg mértékét (amely akár 100% is lehetett), a szállítói finanszírozásról
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áttértek az utófinanszírozásra; tartalékprojekteket csatornáztak be a maradványösszegek
terhére (pl.: TÁMOP-6.1.5), illetve meghosszabbították a projektidőszakokat.

Milliárd Ft

A prioritás intézkedéseinek forrásfelhasználásának ütemezését szemlélteti az alábbi diagram.
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43. ábra: A TÁMOP 6. prioritás intézkedései forrásfelhasználásának ütemezése, 2009-2015
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A néhány kiugró értéket leszámítva a forrásfelhasználás tekintetében két elkülönülő részre lehet
tagolni a prioritást. Az egyik a 2009-2012-es időszak, ahol mind a két intézkedés kifizetései alacsony
szinten maradtak, valamint a 2013-2015-ös időszak, ahol a kifizetések emelkedő tendenciát
mutatnak (még ha a ciklus utolsó negyedévében csökken is a 2. intézkedés kifizetése).
Az 1. intézkedés forrásfelhasználását az alábbi konstrukciók határozták meg döntő mértékben:
►

►

A 2013-ban induló fellendüléshez köthető a TÁMOP-6.1.4 „Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt
program” című konstrukció, mely 2012 októberétől 2015 decemberéig zajlott és összesen
mintegy 4 milliárd forint támogatási összeg került felhasználásra.
2015-ben az abszorpciós célok teljesítése érdekében a TÁMOP-6.1.5 keretét jelentősen
megemelték, valamint új kiírások is megjelentek, többek között a TÁMOP-6.1.7/15 pályázati
konstrukció („Életminőség javítása szabadidősporttal”, 205 millió forint kifizetett összeggel).

Az 2. intézkedés esetében az alábbi konstrukciók emelhetők ki a forrásfelhasználás szempontjából:
►

►

►

A kiugró értékek elsősorban a TÁMOP-6.2.5 konstrukció keretében végrehajtott két kiemelt
projekthez köthetőek (a két projekt keretében egyenként több mint 9 milliárd forint került
folyósításra).
A ciklus végén a kifizetések visszaesését az magyarázza, hogy a könnyített / automatikus
konstrukciók már 2015 III. negyedévében kifutottak, valamint jelentős forrásnövelések nem
történtek.
2010-ben az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) módosult, ennek következtében több
pályázattal érintett képzés OKJ számában és szakmai és vizsgakövetelményeiben változás
történt, melyek csak 2011. január 7-én kerültek kihirdetésre. Ennek, a létszámhiánynak és az
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egészségügyi intézményeknél végbemenő jogutódlásoknak az okán sokáig nem lehetett az
érintett képzési programokat elindítani.

A prioritás pénzügyi előrehaladásával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►
►

►

►

Forrásfelhasználását tekintve a prioritás átlagon felül teljesített, a leszerződött összeg
96%-át sikerült ténylegesen felhasználni.
A forráskihelyezés a többi prioritáshoz képest is késve, 2013-ban indult meg, és a ciklus
végén csúcsosodott. Ennek legfőbb okai az egészségügyet érintő intézményrendszeri
változások, az adminisztrációs nehézségek, és a közbeszerzések elhúzódása.
Ez a csúszás vezetett ahhoz, hogy a kezdeti gyenge abszorpciós teljesítmény miatt a
prioritási tengely társfinanszírozási arányát 2013-ban radikálisan lecsökkentették (85
százalékról 24 százalékra). Ezzel párhuzamosan az 1. prioritás társfinanszírozási aránya
100 százalékra emelkedett. A prioritásszintű módosítások eredőjeként mintegy 20 milliárd
forinttal javult a TÁMOP abszorpciója.
A programozási időszak vége felé a csúszások miatt szükségszerűvé vált az abszorpciós
célokat szolgáló intézkedések bevezetése annak érdekében, hogy a prioritás
forráskeretéből ne maradjanak felhasználatlan összegek. A 2015-ös évben a következő
intézkedések elsősorban a prioritás pénzügyi teljesülését érintették. Az abszorpciós célok
elérését több technikai jellegű intézkedés támogatta: megemelték az előleg mértékét, a
szállítói finanszírozásról áttértek az utófinanszírozásra, tartalékprojekteket csatornáztak
be maradványösszegek terhére, illetve meghosszabbították a projektidőszakokat.
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5. Az indikátorok teljesülésének értékelése

Jelen fejezet célja a magas szintű (átfogó célhoz, specifikus célokhoz, valamint prioritásokhoz
kapcsolódó) indikátorok teljesülésének vizsgálata,62 azonosítva a nem teljesülés mögötti okokat.
Emellett vizsgáljuk az indikátorok változásainak magyarázó tényezőit, végül pedig azt, hogy az
indikátorok megfelelő módon lefedték-e az adott fejlesztési területet, a legfontosabb aspektusokat
célozva. Ennek részeként elemezzük az output, eredmény- és hatásindikátorok korrelációját.
Kapcsolódó értékelési kérdéseink:
►

Mennyiben sikerült elérni az indikátorok kitűzött célértékeit?

►

Mik voltak a nem teljesülés okai?

►

Mennyiben voltak indokoltak az indikátorok módosításai?

►

Minden kitűzött célhoz kapcsolódott-e indikátor, illetve minden indikátorhoz kapcsolódotte konkrét célkitűzés?

►

Összhangban voltak-e az indikátorok célértékei a célokban megjelölt eredményekkel, elvárt
hatással?

5.1.

A TÁMOP átfogó céljához kapcsolódó indikátor

A TÁMOP átfogó célja a munkaerő-piaci részvétel növelése, amelyhez az egyes prioritási tengelyek
különféleképpen kapcsolódnak. Míg a TÁMOP 1. és 2. prioritási tengelyeinek célja világosan és
közvetlenül kapcsolódik az OP átfogó céljához, a többi prioritásai tengely kapcsolódása csak
közvetett. A TÁMOP 3. és 4. prioritása (a köz- és felsőoktatás színvonalának emelésén keresztül) a
kínálati oldal minőségének javításával, a TÁMOP 5. prioritás a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok kirekesztésének csökkentésével és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
előmozdításával járul hozzá a fő cél eléréséhez, végül a TÁMOP 6. prioritás az egészségmegőrzés, az
egészségtudatos állapot javításán keresztül a munkaerőpiac kínálati oldalát hosszabb távon erősíti,
ugyancsak közvetve támogatva a foglalkoztatás bővülését.
Az átfogó célhoz kapcsolódó fő indikátor a munkaképes korú (eredetileg a 15–64 éves, majd az OP 3.
módosításától a 20-64 éves) népesség aktivitási rátája. A 20-64 éves korosztályra vonatkozóan a
bázisérték 67,5%, míg a célérték 2015-re 72,6% volt. Ezt hivatalosan sikerült elérni, a 2015-ös
tényadat 73,8% volt. Ez azonban elsősorban nem a TÁMOP fejlesztéseinek, hanem célzott
kormányzati intézkedéseknek (például a nyugdíjkorhatár kétszeri emelésének, a rokkantnyugdíjazási
feltételek szigorításának, a tankötelezettség leszállításának) tudható be.

62

Az indikátorokra vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre megbontás a konvergencia régiók és a Közép-Magyarországi
Régió szerint, így azokat nem tudtuk külön bontásban vizsgálni.
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5.2.

TÁMOP 1. prioritás

5.2.1. Prioritás szintű indikátorok
A TÁMOP 1. prioritás szintű indikátorok kivétel nélkül teljesültek, több közülük jelentősen túlteljesítve
a célértéket. Ez több tényező együttes hatásának köszönhető. Egyrészt a bázisalapú tervezés a
kimeneti típusú indikátorok esetében nem vette figyelembe, hogy az aktivitási ráta folyamatosan
növekedése révén a munkaügyi központok (majd kormányhivatalok) szélesebb ügyfélkörből tudtak
meríteni, megkönnyítve a megfelelő személyek bevonását a fejlesztésekbe. Másrészt a célcsoport
bővítése (a fejlesztéseknek a válság nyomán munkájukat elvesztőkre való kiterjesztése) is ugyanezt
a hatást erősítette. Harmadrészt a prioritás forráskerete is jelentősen nőtt a ciklus közben. Végül az
aktív munkaerő-piaci szolgáltatások fajlagos költsége – többek között a piaci versenynek
köszönhetően – a tervezettnél alacsonyabb lett, ami a több célcsoport tag bevonását tette lehetővé.

A prioritáshoz kapcsolódó indikátorok

Bázisérték

Célérték
(2015)

Tényérték
(2015)

Kimeneti indikátorok
Támogatott aktív munkaerő-piaci intézkedésekben
résztvevő személyek száma (fő)

0

169 500

304 473

Támogatott munkaerő-piaci képzésekben résztvevő
személyek száma (fő)

0

76 500

131 632

24,6

19,0

12,7

18,5

15,0

6,8

A támogatott intézkedésekben résztvevők közül a
programból való kilépést követő 180. napon
foglalkoztatottak aránya

0

28,5

38,0

A támogatott képzéseket sikeresen befejezők (záróvizsgát
teljesítők, bizonyítványt szerzők) száma

0

38 00063

110 564

Eredmény indikátorok
“Új kezdet” kombinált indikátora - 25 év alatt
“Új kezdet” kombinált indikátora - 25 éves vagy felette

10. táblázat: A prioritás szintű indikátorok teljesülése (forrás: TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés64)
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A TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés (ZVJ) 2016. december 9-én rendelkezésünkre bocsátott verziója a 38 000 fős
célértéket tartalmazza, ugyanakkor az intézményrendszertől kapott információink alapján a célérték 63 000 fő volt. A
tényérték ez utóbbi célértéket is meghaladta.
64
Az értékelés során a TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés (ZVJ) 2016. december 9-én rendelkezésünkre bocsátott verzióját
használtuk fel, az indikátorok értékei a ZVJ végleges változatában módosulhattak. Az eredetileg megkapott értékeket csak
abban az esetben módosítottuk, ha a változás mértéke vagy iránya az értékelés vonatkozó megállapításait módosította.

121

5.2.2. Specifikus célokhoz kapcsolódó indikátorok
A prioritás szintű indikátorokon túl a prioritáshoz tartoznak témájukban bizonyos specifikus cél szintű
indikátorok, ezek teljesülését az alábbi táblázat foglalja össze:

Specifikus célokhoz kapcsolódó indikátorok

Bázisérték

Célérték
(2015)

Tényérték
(2015)

A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának növelése
A bejelentett, nem támogatott álláshelyek átlagos
élettartama (nap)
Adott évben bejelentett álláshelyek (nem támogatott
munkahelyek) száma (álláshely)

39,4

30

47,665

189 628

-

192 859

7,93

6,7

7,0666

12,04

-

4,8

Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése
Az LHH kistérségekben mért aktivitási ráták súlyozott
átlagának elmaradása az országos átlagtól (százalékpont)
Az LHH kistérségekben mért foglalkoztatási ráták súlyozott
átlagának elmaradása az országos átlagtól (százalékpont)

11. táblázat: A prioritáshoz kapcsolódó, specifikus célok szintű indikátorok teljesülése67
(forrás: TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés)

A bejelentett, nem támogatott álláshelyek átlagos élettartama indikátor az NFSZ hatékonyságát
hivatott mérni azáltal, hogy azt vizsgálja, hogy mennyi idő telik el, míg egy munkáltató (támogatás
nélküli) munkaerőigényét a rendszer ki tudja elégíteni. Ennek a célértékét nem sikerült elérni,
elsősorban az NFSZ kapacitáshiánya miatt; 2011 után ugyanis az elsődleges prioritás a
közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés lett.

A prioritás indikátorainak teljesülésével kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►

►

A prioritáshoz kapcsolódó indikátorok mindegyike teljesült, néhány jelentősen túl is
teljesítette a kitűzött célértéket. Ezt részben az magyarázza, hogy az aktivitási ráta
növekedésének köszönhetően a munkaügyi központok szélesebb körből tudtak meríteni,
valamint az, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatások fajlagos költsége a tervezettnél
alacsonyabb lett, így több célcsoport tag bevonása vált lehetővé.
A specifikus célokhoz kapcsolódó indikátorok közül a bejelentett, nem támogatott
álláshelyek élettartama nem teljesült. Ez részben magyarázható az NFSZ
kapacitáshiányával, 2011 után ugyanis az elsődleges prioritás a közfoglalkoztatással
kapcsolatos ügyintézés lett.
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Az intézményrendszeri visszajelzések alapján a Záró Végrehajtási Jelentés végleges verziójában az indikátor 2015-ös
tényértéke 81,4 nap, ami a célértéktől való még súlyosabb elmaradást jelez.
66
Az intézményrendszeri visszajelzések alapján a Záró Végrehajtási Jelentés végleges verziójában az indikátor 2015-ös
tényértéke 6,1 százalékpont, ezzel sikerült teljesíteni a célértéket.
67
Az értékelés során a TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés (ZVJ) 2016. december 9-én rendelkezésünkre bocsátott verzióját
használtuk fel, az indikátorok értékei a ZVJ végleges változatában módosulhattak. Az eredetileg megkapott értékeket csak
abban az esetben módosítottuk, ha a változás mértéke vagy iránya az értékelés vonatkozó megállapításait módosította.
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5.3.

TÁMOP 2. prioritás

5.3.1. Prioritás szintű indikátorok
A prioritás szintű indikátorok kivétel nélkül teljesültek, 2015-re jelentősen meghaladva a kitűzött
célértékeket.

A prioritáshoz kapcsolódó indikátorok

Bázisérték

Célérték
(2015)

Tényérték
(2015)

Azoknak a munkavállalási korú (15-64 éves) személyeknek
a száma, akik a prioritás keretében finanszírozott
képzésben részt vesznek

0

300 000

700 856

A prioritás keretében támogatott képzésben érintett
vállalatok száma

0

1 500

6 833

A prioritás keretében finanszírozott képzést sikeresen
befejező (15-64 éves) személyeknek a száma

0

249 000

440 405

12. táblázat: A prioritás szintű indikátorok teljesülése68 (forrás: TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés)

A prioritás keretében támogatott képzésben érintett vállalatok számát mérő mutató négy és félszeres
mértékű túlteljesülése annak volt köszönhető, hogy a 2012-ben megjelent, célzottan a munkahelyi
képzéseket támogató konstrukciókra a vártnál jóval több pályázat érkezett. A magas érdeklődésnek
való megfelelés érdekében a TÁMOP-2.1.3-as konstrukció keretösszegét 7,8 milliárd forintról 34,4
milliárd forintra emelték, így a tervezettnél jóval több vállalat részesülhetett támogatásban.
Hasonlóan, a prioritás keretében támogatott képzésben részt vevő, valamint a képzést sikeresen
befejező személyek száma is túlteljesült, részben a TÁMOP-2.1.3 keretemelésének köszönhetően. A
2012-es és 2013-as kiírású projektek miatt a képzésbe bevont személyek száma 2012-ben
megduplázódott a megelőző évhez képest, és már 2013-ra meghaladta a kitűzött célt. Ugyanakkor
az eredetileg tervezett 17 százalékos lemorzsolódási arányt nem sikerült tartani, a célértékek alapján
a lemorzsolódás aránya 37% volt.
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Az értékelés során a TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés (ZVJ) 2016. december 9-én rendelkezésünkre bocsátott verzióját
használtuk fel, az indikátorok értékei a ZVJ végleges változatában módosulhattak. Az eredetileg megkapott értékeket csak
abban az esetben módosítottuk, ha a változás mértéke vagy iránya az értékelés vonatkozó megállapításait módosította.
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5.3.2. Specifikus célokhoz kapcsolódó indikátorok
A prioritás szintű indikátorokon túl témájukban a prioritáshoz tartoznak bizonyos specifikus cél szintű
indikátorok, ezeket csak részben sikerült teljesíteni. Ennek mögöttes okairól az intézményrendszeri
interjúk nem szolgáltak információval.

Specifikus célokhoz kapcsolódó indikátorok

Bázisérték

Célérték
(2015)

Tényérték
(2015)

A változásokhoz való alkalmazkodás segítése
A vállalatok által biztosított hagyományos szakmai
képzésekben részt vevők aránya az összes gazdasági
szervezetben foglalkoztatotthoz viszonyítva (%)

16

20

19

A KKV-k által biztosított hagyományos szakmai
képzésekben részt vevők aránya az összes gazdasági
foglalkoztatotthoz viszonyítva (%)

9

10

11

8

7

Az egész életen át tartó tanulás elősegítése
Az oktatásban, képzésben résztvevő felnőtt korú (25-64
éves) lakosság aránya (%)

3,8

13. táblázat: A prioritáshoz kapcsolódó, specifikus célok szintű indikátorok teljesülése69
(forrás: TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés)

A prioritás indikátorainak teljesülésével kapcsolatosan az alábbi megállapításokat tesszük:
►

►

A prioritás szintű indikátorok kivétel nélkül teljesültek, 2015-re jelentősen meghaladva a
kitűzött célértékeket. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a 2011-es indikátor
felülvizsgálat után – a jelentkező igényekre reagálva – indítottak olyan nagy volumenű
képzési programokat, amelyekkel korábban nem terveztek.
A túlteljesítés azonban a hatékonyságot rontotta olyan tekintetben, hogy az eredetileg
tervezett 17%-os lemorzsolódási arányt nem sikerült tartani, a célértékek alapján a
prioritás keretében képzést kapott, de azt nem elvégzők aránya 37% volt.
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Az értékelés során a TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés (ZVJ) 2016. december 9-én rendelkezésünkre bocsátott verzióját
használtuk fel, az indikátorok értékei a ZVJ végleges változatában módosulhattak. Az eredetileg megkapott értékeket csak
abban az esetben módosítottuk, ha a változás mértéke vagy iránya az értékelés vonatkozó megállapításait módosította.
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5.4.

TÁMOP 3. prioritás

5.4.1. Prioritás szintű indikátorok
A prioritáson belül nem minden indikátor teljesült. A nem teljesülésnek több oka is lehet,
összességében azok a kimeneti indikátorok, amelyekre a prioritás keretében megvalósított
fejlesztések közvetlenül hatással voltak, teljesültek (például a 3. prioritás keretében támogatott,
kompetencia alapú oktatás módszertani képzést elvégzett pedagógusok száma). Ezzel szemben az
olyan jellegű (főként eredmény-) indikátorok esetében, ahol a hatás közvetett, illetve ahol a
fejlesztések mellett más tényezők, például a jogszabályi környezet, a költségvetési források
alakulása, az intézményrendszer változásai is jelentős hatást gyakoroltak az eredményekre, nem
tudott megfelelő hatást elérni a komplex fejlesztés, ami a prioritáson belül megvalósult.
A kormányzat álláspontja szerint a közvetett hatásokat mérő indikátorok esetében nagyobb
időintervallumnak kell eltelnie, hogy az eredmények megmutatkozzanak, akár 8-12 évnek is (egy új
iskolai be és kilépő generáció). A TÁMOP 2014. évi végrehajtási jelentése így magyarázza ezt a
jelenséget: „A kompetenciaméréssel, korai iskolaelhagyással és az iskolák közötti különbségekkel
kapcsolatos mutatók esetében elmondható, hogy az elmúlt évek hazai és nemzetközi felméréseiben
megmutatkozik: Magyarországon a tanulók társadalmi háttere igen erősen meghatározza az iskolai
teljesítményeket, melyre jelentősen hatnak a hazai demográfiai változások és területi
egyenlőtlenségek. Folyamatosan csökkenő tanuló népességen belül egyre nő a hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű diákok aránya, amely az iskolák
közötti különbségeket erősíti. A különbségek fenntartásához hozzájárul az iskolarendszeren belül
érvényesülő tanulói szelekció kedvezőtlen hatása is. Hangsúlyozni szükséges, hogy önmagukban a
prioritás keretében végrehajtott intézkedések csak közvetett hatást gyakorolnak ezen indikátorokra,
így nem képesek szignifikáns változást előidézni, ugyanakkor az elmúlt években végrehajtott (és
jelenleg is folyamatban lévő) változtatások hatását tekintve legalább egy teljes oktatási ciklusnak,
azaz 12-13 évnek el kell telnie ahhoz, hogy a tanulók teljesítményére vonatkozóan alapvető
mutatószámok tekintetében jelentős elmozdulás legyen mérhető. Ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a
megtett intézkedések hatása a teljes rendszert átjárja. Fenti megfontolások alapján ezen indikátorok
kontextus jellegűként értelmezendőek.”70
Ezzel a magyarázattal több probléma is van. Egyrészt a program kilenc éves időszakot ölelt fel, tehát
összemérhető a nyolc évvel, ami Magyarországon az általános iskolai alapképzés hossza. Másrészt a
szövegértési kompetenciával kapcsolatos indikátorok esetében minimális fejlődés sem tapasztalható,
sőt „Az Országos Kompetenciamérés olvasási-szövegértési skáláján legfeljebb 3-as szinten teljesítők
aránya a 8. évfolyamon” indikátor értékében visszaesés következett be a bázisértékhez képest. Ha
nem is fejti ki teljesen a hatását egy intézkedés, a javulásnak el kellett volna indulnia.
Jelen ex post értékelési keretszerződés keretében elvégzett, „Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó
konstrukciók ex post értékelése” című részletes vizsgálat legfőbb megállapítása, hogy „a hazai
kompetenciamérés eredményei a nagy volumenű fejlesztések ellenére 2008 óta lényegében
stagnálnak mind matematikában, mind szövegértés területén, tehát egyelőre nem látszik az a makro
szintű áttörés, amit a célzott fejlesztésektől várt a szakpolitikai vezetés. (…) Az egyes kiírásokat
vizsgálva vannak ugyan néhány esetben pozitív elmozdulások, ezek azonban nem jelentenek tartós
javulást, (…) a hatás csak rövid távú, az eredmények fenntarthatósága láthatóan nem biztosított.”
A kompetencia-fejlesztés területén tapasztalható gyengébb eredmények mögött a szakértők szerint
az is megmutatkozik, hogy a 2010 és 2011 utáni szerkezeti és szakpolitikai váltás esetében bizonyos
hangsúlyeltolódás jelent meg, a kompetenciafejlesztés helyett nagyobb tananyag elsajátítása került
a fókuszba. Ennek eredményeképpen a korábbiakban meghatározott fejlesztési célok részben
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háttérbe szorultak, kevésbé azok teljesülése volt a cél. A fejlesztési forrásokat a kormányzat az új
köznevelési célok megvalósításának szolgálatába állította, ami például az új tananyagok fejlesztése,
a pedagógus életpálya kiépítése volt. Ezeknek a kiírásoknak az indikátorai és eredményei nem a
kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez, elterjesztéséhez kapcsolódtak, így arra nem is tudtak
hatással lenni.
A változást jól jellemzi a TÁMOP 2014. évi végrehajtási jelentése: „A „kompetencia alapú oktatást
bevezető feladatellátási helyek száma” indikátor esetén az időarányos teljesítés valamelyest elmarad
a tervezettől. Ezen indikátor kismértékű növekedése várható még a folyamatban lévő projektek
előrehaladása nyomán, ugyanakkor a köznevelési rendszer elmúlt években megkezdődött átalakítása
az indikátorhoz hozzájáruló konstrukciókban is súlypontáthelyezéseket eredményezett. Így például
az indikátorhoz az előző években jelentősen hozzájáruló TÁMOP 3.1.4 konstrukció 2012-es
kiírásában már nem szerepel a vonatkozó monitoring mutató, ami azt jelenti, hogy ezek a jelenleg
megvalósítás alatt álló pályázatok – habár tartalmilag jelentős hasonlóságot mutatnak a megelőző
évekhez – már nem járulnak hozzá a mutató jelentősebb növekedéséhez.” 71
A „3. prioritás keretében megvalósuló tevékenységek eredményeképpen a legalább 80%-os arányban
hátrányos helyzetű tanulókat oktató általános iskolai feladatellátási helyek száma” indikátor
értelmezésekor meg kell jegyezni, hogy a program időszakában olyan jogszabály-módosítás lépett
hatályba, amely megváltoztatta, szigorította a hátrányos helyzetű tanuló fogalmát, így csupán a
jogszabálynak köszönhetően is csökkent az ilyen tanulók száma. Az indikátorok esetében alapvető
követelmény, hogy a bázis-, cél- és tényérték számításának módszere ne változzon, az
összehasonlíthatóságuk csak így biztosítható. Emiatt ennek az indikátornak a teljesülése nem mutatja
megbízhatóan az eredmény elérését.
A fentieket megerősíti, hogy az iskolák közötti különbségeket mutató, „A tanulók szövegértési
eredményei közötti különbségeken belül az iskolák közötti különbségeknek tulajdonítható hányad”
elnevezésű eredményindikátor javulás helyett szinten maradást, illetve romlást mutat.
A korai iskolaelhagyók aránya 2010 előtt csökkenő tendenciát mutatott, majd 2010 után újra
növekedni kezdett és egyre távolabb került a 10%-os célértéktől.
Bizonyos kimeneti indikátorok jelentősen túlteljesültek, ezt egyrészt az óvatos tervezés magyarázza,
emellett a tervezők nem számoltak azzal, hogy egy-egy pedagógus több képzésen is részt fog venni,
íg ezek az alkalmak az indikátorban külön-külön beszámítódnak. Tehát a képzett személyek száma
egy személyt valójában többször tartalmaz.

Bázisérték

Célérték (2015)

Tényérték
(2015)

A 3. prioritás keretében a kompetencia alapú oktatást
bevezető feladatellátási helyek száma (db)72

0

2 500

1 428

A 3. prioritás keretében támogatott, kompetencia alapú
oktatás módszertani képzést elvégzett pedagógusok száma
(fő)

0

10 000

52 016

A 3. prioritás keretében támogatott kulturális
intézményekben és szervezetekben szervezett nem
formális tanulási alkalmak résztvevőinek száma (fő)

0

340 000

813 211

A prioritáshoz kapcsolódó indikátorok

71

TÁMOP Éves Végrehajtási Jelentés 2014, 129. oldal
Ezek az adatok tartalmazzák a KMR prioritás adatait is, amelyek külön megtalálhatóak a TÁMOP 8. prioritás alatt.

72

126

A prioritáshoz kapcsolódó indikátorok

Bázisérték

Célérték (2015)

Tényérték
(2015)

Integrációs nevelésben részesített halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók száma (fő)73

23 364

40 000

72 496

Az Országos Kompetenciamérés olvasási-szövegértési
skáláján legfeljebb 3-as szinten teljesítők aránya a 8.
évfolyamon (%)

32

27

34,7

A 3. prioritás keretében megvalósuló tevékenységek
eredményeképpen a legalább 80%-os arányban hátrányos
helyzetű tanulókat oktató általános iskolai feladatellátási
helyek száma (db)

429

370

252

6.évf:23,
8.évf:27,
10.évf:47

6.évf:20,
8.évf:20,
10.évf:30

6. évfolyam,
matematika
30,23%
6. évfolyam,
szövegértés
26,18%
8. évfolyam,
matematika
31,25%
8. évfolyam,
szövegértés
28,84%
10. évfolyam,
matematika
46,96%
10. évfolyam,
szövegértés
50,59%

12,4

10

11.6

A tanulók szövegértési eredményei közötti különbségeken
belül az iskolák közötti különbségeknek tulajdonítható
hányad (%)

Korai iskolaelhagyók aránya (%)

14. táblázat: A prioritás szintű indikátorok teljesülése74 (forrás: TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés)

5.4.2. Specifikus célokhoz kapcsolódó indikátorok
A prioritás szintű indikátorok mellett a specifikus célokat „mérő” indikátorok is meghatározásra
kerültek, ami a 3. prioritás esetében, Az egész életen át tartó tanulás elősegítése célhoz kapcsolódóan
egy indikátor került meghatározásra, „az OECD PISA felmérés olvasási-szövegértési skáláján legalább
3-as minősítést elérő 15 éves tanulók aránya” elnevezésű. Az indikátorhoz kapcsolódóan adat 2006ból állt rendelkezésre, ami egyben a bázisértéket is jelentette (54,1%). Az indikátor célértéke 2015re 59% volt.
A TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentésében tényértékként a 2012-es nyomtatott teszttel végzett PISAfelmérés eredménye látható (56%). A zárójelentés elkészülése után megjelent a 2015-ös PISAfelmérés eredménye is, ami az olvasási-szövegértési teszten legalább 3-as minősítést elérő 15 éves
tanulók arányában csökkenést, 48,1 százalékot mutat. Ezzel a magyar tanulók eredménye
statisztikailag szignifikánsan alacsonyabb az OECD-átlagnál.
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Ezek az adatok tartalmazzák a KMR prioritás adatait is, amelyek külön megtalálhatóak a TÁMOP 8. prioritás alatt.
Az értékelés során a TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés (ZVJ) 2016. december 9-én rendelkezésünkre bocsátott verzióját
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Az eredmény értelmezéséhez meg kell említeni, hogy 2015-ben már nem volt nyomtatott teszt
felmérés, a tanulók készségeit elektronikus feladatlappal mérték. A 2009-es és 2012-es PISA
felmérés alkalmával a nyomtatott mellett már alkalmaztak elektronikus adatlapokat, ezért a 2015-ös
eredményeket ezek eredményével is érdemes összevetni. Ahogy az Oktatási Hivatal fogalmaz:
„Digitális szövegértési teljesítményünk sosem tudta megközelíteni a nyomtatott tesztfüzeteken
felvett eredményeinket, a digitális médiumon elért pontszám azonban a 2012-es visszaeséstől
eltekintve nem változott: a 2009-es digitális szövegértési és a 2015-ös átlageredményünk
gyakorlatilag nem különbözik egymástól. (…) A magyar diákok elektronikus és nyomtatott
szövegértési teljesítménye közötti különbség egyik oka az, hogy a lányok kevésbé sikeresek a digitális
szövegértésben: a 2012-es papíralapú teszthez képest az alapszintet el nem érő fiúk aránya
szignifikánsan nem változott, az alulteljesítő lányok aránya azonban 10 százalékkal nőtt.”75
Ha tehát figyelembe vesszük a médium megváltozását, akkor is megállapítható, hogy 2009 és 2015
között nem mutatott fejlődést a magyar diákok olvasási-szövegértési képessége a PISA felmérés
szerint. Miután a képesség javítása volt az egyik fő célkitűzése a TÁMOP 3. prioritásának, kimondható,
hogy ebben nem volt sikeres a program.

Specifikus célokhoz kapcsolódó
indikátorok

Bázisérték

Célérték
(2015)

Tényérték
(2012)

Tényérték
(2015)

56

48,1

Az egész életen át tartó tanulás elősegítése
Az OECD PISA felmérés olvasási-szövegértési
skáláján legalább 3-as minősítést elérő 15 éves
tanulók aránya (%)

54,1

59

15. táblázat: A prioritáshoz kapcsolódó, specifikus célok szintű indikátorok teljesülése76
(forrás: TÁMOP Záró Végrehajtási jelentés)

Az indikátor nem teljesülésének magyarázatára ebben az esetben is igaz, hogy az elérni kívánt
célérték a kompetencia-fejlesztéssel áll összefüggésben, ami a fejlesztési időszak közepén kikerült a
szakpolitika fókuszából.

A prioritás indikátorainak teljesülésével kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►

►
►

►

Az indikátorok között nincs olyan, amely esetében a tényérték a célérték közelében lenne.
A kimeneti indikátorok esetében rendszerint jelentős túlteljesítés, míg az eredmény és
hatás indikátorok esetén rendszerint alulteljesítés tapasztalható.
A kimeneti indikátorok túlteljesítése hibás tervezésre utal. Több esetben értelmezési,
definiálási problémák merültek fel a résztvevők számát mutató indikátorok esetében.
Az eredmény és hatásindikátorok esetében különösen aggasztó az a tény, hogy nemhogy
a célértéknek megfelelő fejlődést nem sikerült elérni, hanem a bázisérték stagnálása vagy
éppenséggel romlása figyelhető meg.
A hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos hatásindikátor értelmezését nehezíti, hogy a
program idején olyan jogszabály-módosítás lépett hatályba, amely módosította,
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abban az esetben módosítottuk, ha a változás mértéke vagy iránya az értékelés vonatkozó megállapításait módosította.
76

128

►

►

szigorította a hátrányos helyzet definícióját. Így a célérték és tényérték nem
összehasonlítható, nem mutatja a fejlesztés hatásait.
Az oktatási-szövegértési készségek fejlődéséhez kapcsolódó indikátorok nem teljesültek.
A PISA-felmérés szerint az OECD átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, és 2009 és
2015 között nem volt érdemi fejlődés. Ez a fejlesztések egyik fő céljával kapcsolatos
eredmények elmaradását mutatja. Ennek oka lehet, hogy a 2010-2011-es szakpolitikai
változások hatására a kompetencia-fejlesztés helyett más célok kerültek az oktatáspolitika
és így a fejlesztési források felhasználásának fókuszába.
A kompetenciaméréssel, korai iskolaelhagyással és az iskolák közötti különbségekkel
kapcsolatos mutatók esetében az alulteljesítés okaként a kormányzat azt jelöli meg, hogy
a fejlesztések eredményeihez több időre van szükség. Ez nem kellőképpen alátámasztott
érv, hiszen a fejlesztési időszak 9 év volt, ami alatt már látszania kellene az
eredményeknek.
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5.5.

TÁMOP 4. prioritás

A prioritás szintű indikátorokat jelentősen túlteljesítették, egy kivétellel („A prioritás keretében a
felsőoktatási intézményekben bevezetett vezetői információs rendszerek száma”).
2011-ben az indikátorokat és azok célértékeit is felülvizsgálták és módosították, illetve egy
mérőszámot töröltek („kialakított komplex multidiszciplináris, illetve transzdiszciplináris,
felsőoktatási és forprofit vállalkozások között kialakult kutatási szerveződések, együttműködések
száma”), mivel a „4. prioritás keretében támogatott K+F projektek száma (db)” indikátor pontosabb
képet nyújtott. Az indikátor törlése mellett két új mérőszám is bekerült a felülvizsgálat során, melyek
a Záró Végrehajtási Jelentés szerint „az eredmények pontosabb mérését segítik elő” (erről azonban
az intézményrendszeri interjúk nem szolgáltattak további információval):
►

►

„A 4. prioritás keretében támogatott projektekhez kapcsolódó monográfiák, valamint referált
folyóiratokban megjelenő olyan publikációk száma, amelyeknek szerzői hazai főiskolák,
egyetemek oktatói, vagy kutatóintézetek kutatói (db)”;
„A felsőoktatás szféra számára elérhetővé tett vagy a felsőoktatási szférára kiterjesztett
tudományos adatbázisok száma (db)”.

A felülvizsgálat során két indikátor célértéke növekedett, ebből „a 4. prioritás keretében adaptált és
új Bologna-konform tananyagok száma” indikátor célértéke jelentősen módosult (50 helyett 2500
darab lett a vállalt célérték). Két indikátor esetben csökkent a célérték, ebből „a 4. prioritás keretében
támogatott projektek eredményeként bejelentett szabadalmi, oltalmi kérelmek száma” indikátoré
érdemben változott (500-ról 85 darabra). A jelentős módosítások mögöttes okairól az
intézményrendszeri interjúk során nem kaptunk további információkat.
A prioritás szintű indikátorokat az alábbi táblázat mutatja be:
Bázisérték

Célérték (2015)

Tényérték
(2015)

A prioritás keretében képzett vagy átképzett felsőoktatási
oktatók száma (fő)

0

2 450

16 937

A prioritás keretében a felsőoktatási intézményekben
bevezetett vezetői információs rendszerek száma (db)

0

30

27

A 4. prioritás keretében támogatott K+F projektek száma (db)

0

300

3 015

A 4. prioritás keretében adaptált és új Bologna-konform
tananyagok száma (db)

0

2 500

3 988

A 4. prioritás keretében támogatott projektek eredményeként
bejelentett szabadalmi, oltalmi kérelmek száma (db)

0

85

476

A 4. prioritás keretében támogatott projektekhez kapcsolódó
monográfiák, valamint referált folyóiratokban megjelenő olyan
publikációk száma, amelyeknek szerzői hazai főiskolák,
egyetemek oktatói, vagy kutatóintézetek kutatói (db)

0

12 000

22 562

A felsőoktatás szféra számára elérhetővé tett vagy a
felsőoktatási szférára kiterjesztett tudományos adatbázisok
száma (db)

0

33

62

A prioritáshoz kapcsolódó indikátorok

16. táblázat: A prioritás szintű indikátorok teljesülése77 (forrás: TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés)
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Az értékelés során a TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés (ZVJ) 2016. december 9-én rendelkezésünkre bocsátott verzióját
használtuk fel, az indikátorok értékei a ZVJ végleges változatában módosulhattak. Az eredetileg megkapott értékeket csak
abban az esetben módosítottuk, ha a változás mértéke vagy iránya az értékelés vonatkozó megállapításait módosította.
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A jelentős túlteljesítésekben alapvető tervezési hibák mellett az is közrejátszott, hogy a
kedvezményezettek sokszor konzervatív módon vállaltak csak indikátorokat, félve a nem teljesülés
esetleges következményeitől. Az intézményrendszer ebben a tekintetben a 2014-2020-as
időszakban szigorúbb feltételeket támaszt a potenciális kedvezményezettek felé.
Az oktatók képzéséhez kapcsolódó indikátor többszörös túlteljesítésének oka, hogy a képzések az
eredetileg tervezett célok mellett más fejlesztésekhez is kapcsolódtak. Az új képzésekhez és
tananyagokhoz új képzők is szükségesek voltak, így az induláskor már eleve rendkívül magas igény
miatt kapacitásbővítés történt. A létszámbővítés tehát további pályázatok kiírását indokolta, amely a
tananyagfejlesztéshez kapcsolódóan segítette elő a pedagógusképzést támogató hálózatok
létrehozását (kapcsolódó konstrukció: TÁMOP 4.1.2.B kiírások).
A 4. prioritás 1. intézkedésén belül az egyik legfontosabb projekt a 4.1.3-as „A felsőoktatási
szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése” kiemelt projekt volt. Az ennek keretein belül létrehozott
vezetői információs rendszerek indikátorként is bekerültek az OP-ba. Az induláskor megjelölt
célértéket (55 darab) 2011-ben módosították, az intézményi átalakulások és összevonások nyomán
a célérték lecsökkent 30 darabra, melyből 27 darab valósult meg. A kiemelt projektből megvalósított
Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszerbe (AVIR) később minden intézménynek kötelezően
adatot kellett szolgáltatnia a saját vezetői információs rendszeréből.
A 2. intézkedéshez szorosan kapcsolódó, „A 4. prioritás keretében támogatott K+F projektek száma
(db)” elnevezésű indikátor tekintetében tízszeres túlteljesítés történt, amit részben magyaráz az
alultervezés, részben pedig az a tény, hogy a prioritás 20 milliárd forintos keretnövelése kifejezetten
a K+F fejlesztéseket célozta (és a módosításkor ennek a hatását még nem építették be).
A prioritás szintű indikátorok jellemzően kimeneti jellegűek, amelyeket a kedvezményezettek
összességében könnyen teljesítettek, ám a közvetlen kimenetekből nem derül ki érdemi információ
arról, hogy a fejlesztések milyen eredményeket értek el.

A prioritás indikátorainak teljesülésével kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►

►

►

►

A prioritás szintű indikátorokat egy kivétellel jelentősen túlteljesítették. Ezt éppúgy
magyarázza a pontatlan tervezés (a 2011-es felülvizsgálat során néhány indikátor
célértéke jelentősen módosult), mint a K+F területen jelentkező többletforrás, illetve a
képzések iránti hatalmas igény.
A jelentős túlteljesítésekben az is közrejátszott, hogy a kedvezményezettek sokszor
konzervatív módon vállaltak csak indikátorokat, félve a nem teljesülés esetleges
következményeitől. Az intézményrendszer ebben a tekintetben a 2014-2020-as
időszakban szigorúbb feltételeket támaszt a potenciális kedvezményezettek felé.
Az egyetlen nem teljesült indikátor a vezetői információs rendszerek fejlesztésére irányult;
ennek célértéke annak ellenére sem teljesült, hogy az eredeti célértéket – az intézményi
változásokra reagálva – 2011-ben lecsökkentették.
A prioritás szintű indikátorok jellemzően kimeneti jellegűek, amelyeket a
kedvezményezettek összességében könnyen teljesítettek, ám a közvetlen kimenetekből
nem derül ki érdemi információ arról, hogy a fejlesztések milyen eredményeket értek el.
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5.6.

TÁMOP 5. prioritás

A prioritás indikátorainál problémát jelentett, hogy nem volt egységes indikátorkészlet és
módszertan. Az intézményrendszer szereplőivel folytatott interjúk során elhangzott, hogy a
tervezőknek, a pályázati kiírásokat készítő munkacsoportoknak - az Operatív Programban szereplő fő
indikátorokon túl - nem volt mire támaszkodniuk az indikátorok meghatározása, a célértékek kitűzése
során. Miként már leírtuk, a legtöbb esetben azok a támpontot nyújtó ágazati stratégiák nem álltak
rendelkezésre (hiányzott a „fejlesztési vízió”), amelyekre átfogóan építeni lehetett a prioritás, az
egyes kiírások tervezése során, és emellett hiányzott az indikátorok tervezését segítő eszközrendszer
(közös módszertan, indikátorkészlet).
Emiatt sokszor egy prioritáson belül sem összehasonlítóak, összevethetőek az indikátormutatók,
amelyek egy felületes tervezés során és olyan ágazati stratégiák hiányában alakultak ki, amelyek
segíthették volna a tágabb szakpolitikai környezetben való elhelyezést, így a fenntarthatóságot is.
Hiányzott a rendszerből egy szakterületeken átívelő koordináló munkacsoport, amely minden
konstrukció esetében részt vett volna az indikátorok tervezésében, előmozdítva ezzel a koherenciát
és a mérhetőséget.

5.6.1. Prioritás szintű indikátorok
A prioritás szintű indikátorok lényegében kivétel nélkül teljesültek, több közülük jelentősen
túlteljesítve a célértéket, ahogy ezt az alábbi táblázat bemutatja.

Bázisérték

Célérték
(2015)

Tényérték
(2015)

A prioritás keretében a munkaerőpiaci aktivitás és
foglalkoztathatóság erősítését támogató szociális
szolgáltatásokban részesülő személyek száma

0

60 000

339 613

A prioritás keretében képzési és oktatási programokban
részt vett szakemberek száma (fő)

0

6 000

35 990

A prioritás keretében támogatott programokban résztvevő
gyermekek száma (fő)

0

36 000

35 986

A prioritás keretében képzési és oktatási programokat
sikerrel befejező szakemberek száma (fő)

0

5 400

32 267

A prioritás keretében a munkaerő-piaci aktivitás és
foglalkoztathatóság erősítését támogató szociális
szolgáltatásokat pozitív eredménnyel igénybe vevő
emberek száma (fő)

0

27 400

39 184

A prioritás keretében támogatott bűnmegelőzési
programokban részt vevő 14-35 éves személyek száma (fő)

0

10 000

13 157

A prioritáshoz kapcsolódó indikátorok

17. táblázat: A prioritás szintű indikátorok teljesülése78 (forrás: TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés)

78

Az értékelés során a TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés (ZVJ) 2016. december 9-én rendelkezésünkre bocsátott verzióját
használtuk fel, az indikátorok értékei a ZVJ végleges változatában módosulhattak. Az eredetileg megkapott értékeket csak
abban az esetben módosítottuk, ha a változás mértéke vagy iránya az értékelés vonatkozó megállapításait módosította.
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A „prioritás keretében a munkaerőpiaci aktivitás és foglalkoztathatóság erősítését támogató szociális
szolgáltatásokban részesülő személyek száma” indikátor öt és félszeres túlteljesítést mutat, ami
elsősorban a 2012-ben és 2013-ban indított kiemelt projektek eredménye (csak 2012-ről 2013-ra 80
ezer fővel bővült a célérték). A célcsoportok bevonását nagyban segítette, hogy a kiemelt projektek
kedvezményezettei (vagy konzorciumi partnerek) országos lefedettségű szervezetek voltak, amelyek
így könnyen el tudták érni a potenciális célcsoportokat. Erre jó példa a TÁMOP-5.3.1.B-1 konstrukció,
amely az ORÖ segítségével sikeresen vont be ezer roma nőt a kiemelt projektbe – az ORÖ helyi
szervezetei nélkül a potenciális célcsoporttagok azonosítása és megszólítása is nehézségekbe
ütközött volna.
A „prioritás keretében képzési és oktatási programokban részt vett szakemberek száma” indikátor
tényértéke a célérték hatszorosa, ahogy a „prioritás keretében képzési és oktatási programokat
sikerrel befejező szakemberek száma” indikátor esetében is. A szakemberek oktatását a pályázatos
konstrukciók számára módszertani támogatást nyújtó kiemelt projektek (ezek minőségi
megvalósításai) indokolták. A célértékek ezen indikátorok vonatkozásában is a programozási ciklus
végén, 2013-2014-ben nőttek nagyot.
A „prioritás keretében támogatott programokban résztvevő gyermekek száma” indikátor az egyetlen,
amely nem érte el a 100 százalékot (99 százalék), de ezzel az indikátor lényegében teljesült.
Összességében a kitűzött célok az indikátorok alapján teljesültek. A problémát az jelenti, hogy az
indikátorok nem fedik le teljes mértékben a célokat, emellett az indikátorok csak a közvetlen
kimeneteket, eredményeket mutatják, a tényleges hatásokat nem. Így az elért eredmények (pl.
képzésben sikeresen résztvevők száma) mögött nem látható, hogy volt-e értelme a képzéseknek,
sikerült-e hosszú távon hasznosítani a megszerzett tudást, képességet, végzettséget a
munkaerőpiacon.
A prioritáshoz kapcsolódó specifikus cél, a társadalmi összetartozás erősítése nincs lefedve a
hozzárendelt indikátorral (lásd alább), az legfeljebb egy szűk szegmensét mutatja a célnak.
Véleményünk szerint problémát jelent, ha egy cél nem mérhető, vagy nem kapcsolódik hozzá
elegendő, egzakt mérőszám. Emiatt a prioritás számszerűsített eredményeivel nem mutatható ki,
hogy specifikus célként erősödött-e a társadalmi összetartozás.
Ha az egyes konstrukciók teljesítették is a konstrukciószintű indikátorokat, azok mérhető módon nem
tudtak hozzájárulni az operatív program fő céljához, a munkaerőpiaci részvétel növeléséhez. A
foglalkoztathatóság erősítését támogató szociális szolgáltatásokban részesülő hátrányos helyzetű
emberek száma, vagy éppen a képzéseket sikeresen befejező szakemberek száma nem kapcsolható
össze közvetlenül a fő célokkal. Ennek oka egyrészt, hogy az egyes projektek és konstrukciók szintjén
nem került sor hatásindikátorok tervezésére, ami elősegíthette volna a konstrukciók hatásának
átgondolását. Másrészt az érintett projektek volumene kisebb volt annál, hogy érdemi hatást
gyakoroljon az országos aktivitási rátára.

5.6.2. Specifikus célokhoz kapcsolódó indikátorok
A prioritás szintű indikátorokon túl témájukban a prioritáshoz tartoznak „a társadalmi összetartozás
erősítése, az esélyegyenlőség támogatása” specifikus célhoz kapcsolódó alábbi indikátor is, amelynek
célértékét nem sikerült elérni. Ennek okát az egyéb, a prioritás hatáskörén kívül eső folyamatokban
kell keresni. A gyermekszegénység által leginkább veszélyeztetett csoportok a három- és
többgyermekes, valamint az egyszülős családok, a fogyatékos gyermeket nevelők, továbbá a
kistelepüléseken lakók. A gazdasági válság következményei ezeknél a csoportoknál jelentkeztek
leginkább, s itt a legalacsonyabb a szülők foglalkoztatási rátája, amely közvetlen oka a gyermekek
szegénységének.
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Specifikus célokhoz kapcsolódó indikátorok
A szegény (az OECD II-es skálával számolt medián
jövedelem 60%-a alatti ekvivalens jövedelemből élő)
családokban élő (0-17 éves korú) gyerekek aránya (%)

Bázisérték

Célérték
(2015)

Tényérték
(2015)

24,8

18

22,7

18. táblázat: A prioritáshoz kapcsolódó, specifikus célok szintű indikátorok teljesülése79
(forrás: TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés)

A prioritás indikátorainak teljesülésével kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►
►

►
►

A prioritás indikátorai teljesültek, a többségük sokszorosan túl is teljesült.
Az indikátorok teljesülése nem kapcsolható össze az operatív program fő céljával, a
hatásindikátorok hiánya miatt nem mérhető, hogy milyen szinten járult hozzá a prioritás a
munkaerőpiaci részvétel növeléséhez. A prioritás keretében megvalósuló projektek
volumene emellett eleve kisebb volt annál, hogy érdemi hatást gyakoroljon a
munkaerőpiaci folyamatokra.
Az indikátorok tervezését megnehezítette, hogy központi módszertan vagy
indikátorkészlet nem állt rendelkezésre.
Több ágazati stratégia, a fejlesztési vízió hiánya, illetve az azokhoz való kapcsolódás
esetlegessége miatt az alkalmazott indikátorok teljesülése nem több, mint a projektek
közvetlen kimenete; sem a fejlesztések valódi hatását, sem a tágabb eredményeket nem
mutatja, ilyen indikátorok külön nincsenek.

79

Az értékelés során a TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés (ZVJ) 2016. december 9-én rendelkezésünkre bocsátott verzióját
használtuk fel, az indikátorok értékei a ZVJ végleges változatában módosulhattak. Az eredetileg megkapott értékeket csak
abban az esetben módosítottuk, ha a változás mértéke vagy iránya az értékelés vonatkozó megállapításait módosította.
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5.7.

TÁMOP 6. prioritás

5.7.1. Prioritás szintű indikátorok
Az Operatív Program indulásakor a 6. prioritás keretein belül három indikátor került meghatározásra,
melyek közül az egyik („A prioritás keretében támogatott egészségügyi ágazati képzést sikeresen
elvégző dolgozók száma”) esetében nem sikerült teljesíteni a kitűzött célértéket.
2012-ben és 2014-ben a prioritás indikátorai felülvizsgálásra kerültek, melynek eredményeképpen
módosult az indikátorok megnevezése és adott esetben számítási módszerei. A módosítás okai nem
minden esetben álltak rendelkezésre a TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentésben, illetve az interjúk
során sem kerültek tisztázásra. Az indikátorok alábbi módosításai történtek meg:
►
►

►

►

►

Az életmódprogramok esetében a darabszám helyett a bevont személyek száma lett a
számítás alapja.
„A prioritás keretében támogatott kampányok hatásának részaránya az átfogó emlőrák,
méhnyakrák, valamint vastag- és végbélrák szűrési programokban regisztrált résztvevők
arányának növekedésében az érintett korcsoportban (%)” című indikátor törlésre került, mert
az indikátor mérése számos módszertani problémába ütközött.
„A prioritás keretében támogatott, szakképesítést adó egészségügyi képzésbe bevont
dolgozók száma (fő)” indikátor megnevezése módosult (új megnevezés: „A prioritás
keretében támogatott egészségügyi ágazati képzést sikeresen elvégző dolgozók száma (fő)”).
„A támogatott szak- és átképzéseket elvégzők között a megtartott munkahelyek, illetve az
újonnan betöltött állások száma (db)” indikátor megnevezése szintén módosult (új
megnevezés: „A támogatott egészségügyi ágazati képzést elvégzők között a megtartott
munkahelyek illetve az újonnan betöltött állások száma (db)”).
2014-től „A prioritás keretében támogatott egészségügyi ágazati képzést sikeresen elvégző
dolgozók száma (fő)” elnevezésű indikátorba azon egészségügyi dolgozók kerültek
beszámításra, akik valamely TÁMOP 6. prioritás keretében megvalósított projekt folyamán
egy egészségügyi, államilag elismert szakképesítést szereztek. A kompetenciabővítő és
menedzsment típusú képzések nem kerültek beszámításra. Ennek oka, hogy a módosult
számítási módszertan alkalmasabb volt az ágazati humán erőforrás helyzet javítását célzó
fejlesztések hatásainak kifejezésére.

A következő táblázatban a ciklus végén hatályban lévő indikátorok, továbbá a hozzájuk rendelt célés tényértékek láthatóak:
Bázisérték

Célérték (2015)

Tényérték
(2015)

A prioritás keretében támogatott életmódprogramokba
bevontak száma (fő) 80

0

350 000

1 673 241

A prioritás keretében támogatott egészségügyi ágazati
képzést sikeresen elvégző dolgozók száma (fő)

0

4 370

3 988

A támogatott egészségügyi ágazati képzést elvégzők
között a megtartott munkahelyek, illetve az újonnan
betöltött állások száma (db)

0

4 370

4 910

A prioritáshoz kapcsolódó indikátorok

19. táblázat: A prioritás szintű indikátorok teljesülése81 (forrás: TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés)

80

Ezek az adatok tartalmazzák a KMR prioritás adatait is.
Az értékelés során a TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés (ZVJ) 2016. december 9-én rendelkezésünkre bocsátott verzióját
használtuk fel, az indikátorok értékei a ZVJ végleges változatában módosulhattak. Az eredetileg megkapott értékeket csak
abban az esetben módosítottuk, ha a változás mértéke vagy iránya az értékelés vonatkozó megállapításait módosította.
81
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A prioritás keretében támogatott életmódprogramokba bevontak száma önmagában magas volt,
viszont a Záró Végrehajtási Jelentés szerint a prioritás népegészségügyi, életmódprogramjainak
közvetlen és közvetett hatása megközelítőleg 6 millió embert is elért. Az indikátor célértékét
nagymértékben sikerült túlteljesíteni, ennek számos oka volt:
►
►
►
►

Az intézményi interjúk egyik tanulsága, hogy az életmódprogramok esetében eleve alul lett
tervezve a célérték;
egy személy többször is beszámításra kerülhetett különböző programokban való részvétel
esetén;
az indikátor időközönkénti mérése hiányzott (nem volt kötelező jellegű időközi monitorozás,
csak az OP záráskor);
a TÁMOP-6.1.5 konstrukció forrásemelésének köszönhetően több nagyméretű projekt
valósult meg, ami hozzájárult a magasabb tényérték eléréséhez.

Az egészségügyi ágazati képzést sikeresen elvégző dolgozók számára irányuló indikátor célértékét
nem sikerült elérni, a kapcsolódó fejlesztések többszöri meghirdetése ellenére sem. Ennek az alábbi
fő okai voltak:
►
►
►
►

Az ágazatra jellemző szakemberhiány (az egyes szakorvosi kapacitások betöltése mellett a
szakdolgozói helyek betöltése is problémát jelentett);
a képzések megvalósítását érintő jogszabályi háttér (a vonatkozó OKJ szerinti tanulmányi és
vizsgakövetelmények) hiánya;
a kedvezményezettek nem tudtak minden esetben elegendő résztvevőt toborozni a képzések
elindításához (a programok alapfeltétele volt a szakemberek megfelelő számú megléte);
a felnőttképzést érintő 2013. évi jogszabályváltozás nyomán 2013 szeptemberétől
felnőttképzésben szabályozott képzést egy képző intézmény csak hatósági engedély
birtokában folytathat, ez kínálati oldalról is szűkítette a kapacitásokat.

„A támogatott egészségügyi ágazati képzést elvégzők között a megtartott munkahelyek, illetve az
újonnan betöltött állások száma” elnevezésű indikátor sikeresen teljesítette az elvárt célértéket.
Ehhez hozzájárultak a következő változtatások:
►
►

►

Az indikátor számítási módszere 2014-ben pontosításra került, mely nagyban hozzájárult az
indikátor célértékének teljesítéséhez;
a szakképzést sikeresen elvégzőkön túl az indikátor értékébe tartozik minden olyan dolgozó,
aki a TÁMOP 6. prioritás keretében megvalósult fejlesztés eredményeképpen újonnan került
felvételre egészségügyi munkakörben;
a 2007-2013-as időszakban minden egészségügyi ágazati képzést támogató fejlesztésnél a
támogatás feltételeként előírás volt a képzési idővel megegyező továbbfoglalkoztatási
kötelezettség, ennek következményeként minden képzés együtt jár a munkahely
megtartásával is, tehát az előbbi indikátor esetében számításba vett személyek ebben az
esetben is figyelembe vehetőek.

5.7.2. Specifikus célhoz kapcsolódó indikátor
Tanácsi rendelet alapján kötelező az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) ötévenkénti
végrehajtása. Ehhez köthető a prioritás specifikus célokhoz kapcsolódó indikátora. Az alábbi táblázat
szemlélteti az egészségben eltöltött életévek bázis-, cél- és tényértékeit nemi bontásban.
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Specifikus célokhoz kapcsolódó indikátorok

Bázisérték

Célérték (2015)

Tényérték
(2015)

Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása
Egészségben eltöltött életévek várható száma (év)

nő: 56,97
férfi: 54,2

nő: 59
férfi: 56,5

nő: 60,8
férfi: 58,9

20. táblázat: A prioritáshoz kapcsolódó, specifikus célok szintű indikátorok teljesülése82
(forrás: TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés)

Mind a nők, mind pedig a férfiak tekintetében meghaladja a tényérték a célértéket. A mutató
komplexitásából kifolyólag a javulást nem lehet egyértelműen és kizárólagosan a prioritás
intézkedéseihez kötni – főként, hogy a megvalósított fejlesztések hatása jellemzően csak hosszú távon
mutathatók ki. Ugyanakkor nagy valószínűséggel az 1. intézkedés preventív célokat megvalósító
fejlesztései (pl. szűrőprogramok), továbbá az egészséges életmód elterjesztését szolgáló konstrukciói
pozitívan járultak hozzá a tényértékek alakulásához.

A prioritás indikátorainak teljesülésével kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
►

►

►

►

A prioritás indikátorai teljes mértékben lefedték mindkét intézkedés céljait
(egészségtudatos magatartás megismertetése és elterjesztése, valamint az egészségügyi
humánerőforrás fejlesztése).
Egyes indikátorok többször is módosításra kerültek az OP folyamán, viszont ezek okairól
nem mindig állt rendelkezésünkre információ, illetve az interjúkon sem kaptunk erre
magyarázatot.
A három prioritás szintű indikátorból kettő teljesült (ebből egy jelentősen túlteljesült). A
túlteljesülés oka jellemzően az alultervezés mellett az volt, hogy egy személy többször is
beszámítható volt az életmódprogramokba bevontak számába. Az ágazati képzést
sikeresen elvégzők számára vonatkozó indikátor nem teljesült, aminek hátterében az
egészségügyre jellemző általános szakemberhiány és a jogszabályi háttér hiányosságai
álltak.
A specifikus célhoz kapcsolódó indikátor („Egészségben eltöltött életévek várható száma”)
teljesült mind a férfiak, mind a nők vonatkozásában. Ez nem köthető össze közvetlenül a
prioritás fejlesztéseivel, bár nagy valószínűséggel az 1. intézkedés preventív célokat
megvalósító és az egészséges életmód elterjesztését szolgáló konstrukciói pozitívan
járultak hozzá a tényértékek alakulásához.

82

Az értékelés során a TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés (ZVJ) 2016. december 9-én rendelkezésünkre bocsátott verzióját
használtuk fel, az indikátorok értékei a ZVJ végleges változatában módosulhattak. Az eredetileg megkapott értékeket csak
abban az esetben módosítottuk, ha a változás mértéke vagy iránya az értékelés vonatkozó megállapításait módosította.
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6. Megvalósítás és fenntarthatóság

A fejezet foglalkozik az OP koncepcionális kérdéseivel, elemezve a megvalósítás tanulságait
prioritásonként, az alábbi lehetséges szempontok mentén:
►
►
►
►
►
►
►

Az intézményrendszeri változások hatásai;
az ágazati jogszabályok változásainak hatásai;
a megvalósítás szűk keresztmetszetei;
eljárásrendi problémák;
szabálytalanságok volumene;
kapcsolódások, egymásra épülések megvalósulása (prioritásokon belül, prioritások között,
illetve OP-k között);
az eredmények fenntarthatósága.

Kapcsolódó értékelési kérdéseink:
►
►
►
►

Melyek az OP prioritási tengelyeinek fenntartható, legfontosabb eredményei? Mik a
fenntarthatóság fő akadályozó tényezői?
Mik az eredményességet gátló intézményi, jogszabályi akadályok? Milyen akadályokat
jelentett az ágazati jogszabályok változása a projektek végrehajtásában?
Mekkora a nem szabályosan felhasznált források aránya? Melyek voltak a
szabálytalanságok fő okai?
Megvalósultak-e a tervezett kapcsolódások OP-k, prioritások, illetve konstrukciók között?

Ahogy ezt már a TÁMOP kontextusáról szóló 2. fejezet bevezetőjében is kiemeltük, a TÁMOP
megvalósítása nem egy, a szakpolitikai építkezést messzemenőkig támogató, nyugodt környezetben
zajlott. Épp ellenkezőleg, a gazdasági válság, a kormányváltás, illetve az ezzel kapcsolatos szervezeti,
jogszabályi és szakmapolitikai változások mind nyomot hagytak a TÁMOP végrehajtásán, jellemzően
nehezítve azt. A továbbiakban röviden bemutatjuk a fejlesztéspolitikai intézményrendszer NSRKszintű legfőbb változásait a TÁMOP végrehajtása tükrében, majd prioritásonként, a konkrétumok
szintjén is elemezzük, miként voltak ezek és egyéb prioritás-specifikus változások hatással a
megvalósításra és fenntarthatóságra.

6.1.

A fejlesztéspolitikai intézményrendszer változásai a 2007-2013-as időszakban

6.1.1. A stratégiai dokumentumok rendszere
A kohéziós politika legfőbb célkitűzéseit európai uniós szinten a Közösségi Stratégiai Iránymutatások
határozták meg, a tagországok pedig az iránymutatásokat figyelembe véve fogalmazták meg saját
célkitűzéseiket és készítették el a Nemzeti Stratégiai Referenciakeretüket: Magyarország esetében a
2007 és 2013 közötti időszak első felére vonatkozóan ez az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
volt. A ciklus szakpolitikai irányváltását tükrözte a kormányváltás után (2011-ben) megjelent Új
Széchenyi Terv (ÚSZT), amelyben az európai uniós célok közvetetten jelentek meg, az egy ideig
párhuzamosan futó ÚMFT-től eltérő struktúrával, hét kitörési ponttal.83
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A kitörési pontok a következők voltak: egészségipar; zöldgazdaság-fejlesztés; otthonteremtés; vállalkozásfejlesztés;
közlekedésfejlesztés; tudomány-innováció; foglalkoztatás.
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A vizsgált időszak 15 operatív programot (7 regionális és 8 szektoriális OP-t) foglalt magában. Ezek
legtöbbjének tervezésekor nem állt rendelkezésre olyan szakpolitikai stratégia, amely a hosszú távú
célokat lefektette volna, illetve biztosította volna az eredmények hosszabb távú szakmai
folyamatokba történő beilleszthetőségét. Így a legtöbb esetben a fejlesztéspolitikai célok nem a
stratégiai célokon, hanem aktuális szakpolitikai irányvonalakon, ötleteken alapultak. Bizonyos
területeken a kormányváltást követően ugyan elindultak stratégiaalkotási kezdeményezések (például
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia), ezek azonban már csak mérsékelten tudtak hatást
gyakorolni az egyes OP-k irányvonalaira. (Más szakterületeken a 2014-2020-as tervezési időszak
kezdetéig nem született stratégia, ezek létrejöttét több esetben a Bizottság erre vonatkozó ex-ante
feltétele kényszerítette ki.)
Az operatív programokon belül a specifikus célokhoz kapcsolódóan prioritási tengelyek tartalmazták
a konkrét fejlesztési irányokat, amelyek tovább bonthatóak intézkedésekre. Az akciótervek az
operatív programok, vagy egyes prioritástengelyek végrehajtására vonatkozó, két vagy több évre
szóló részletes programozási és végrehajtási dokumentumok voltak és meghatározták többek között
az adott prioritások tartalmát, célkitűzéseit, a prioritás ütemezését (a kiírások keretét és a
kötelezettségvállalást) és a támogatási konstrukciók összefoglaló adatait. Ugyanakkor ez a – magyar
sajátosságként élő, a 2014-2020-as ciklusra eltörölt – rendszer sok kritikát kapott, mivel egyrészt
ellehetetlenítette a ciklus egészén átívelő, hosszú távú és komplex fejlesztéseket, másrészt
lényegében az akciótervek folyamatos módosítás alatt álltak. Jellemző adalék, hogy számosságuk
miatt az intézményrendszer nem is javasolta az akciótervek módosításának mélyebb elemzését. A
konkrét pályázati kiírások az akciótervekben foglaltak alapján készültek el, a kiírások tartalmáért az
Irányító Hatóságok (IH) feleltek. Ezekben határozták meg többek között a támogatandó fejlesztési
célokat, illetve a projektgazdák a kiírásokban meghatározott feltételek alapján tudták eldönteni, hogy
jogosultak-e támogatás igénylésére.

6.1.2. Intézményrendszeri változások
Magyarországon a fejlesztéspolitikai intézmények egy része (az uniós előcsatlakozási alapok
forrásainak elérése érdekében) már 2004 előtt létrejött, majd ezek az ÚMFT végrehajtása során
folyamatosan bővültek és alakultak át.

Szabályozási környezet
A 2007-2013-as időszak fejlesztéspolitikai intézményrendszerére vonatkozóan az Európai Regionális
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
1083/2006/EK rendelet volt az irányadó, ennek szellemében alakították ki az ÚMFT és az ÚSZT
végrehajtásában résztvevő intézmények körét.
A rendelet hazai implementációja az alábbiak szerint valósult meg:
► 2010 előtt az 1083/2006/EK rendelet szabályozási környezetét több hazai jogszabály
teremtette meg. Ebben a közegben az IH-k szintjén hoztak létre számos, végrehajtásra
vonatkozó részletszabályt, ez nagyon változékonnyá tette a végrehajtási környezetet (egy
pályázó más szabályokkal találkozott a ROP IH és a HEP IH által támogatott konstrukciók
esetében, extrém esetben még egy IH-n belül is voltak különbségek a különböző
szakterületek/prioritások között).
► 2011 elején lépett hatályba az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
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4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, amely a korábbi, szétaprózódott jogszabályi struktúrát
felváltva egységesen kezelte a hazai fejlesztéspolitika végrehajtását.

Az NFÜ létrejötte
A központi intézményrendszert érintő lényegi változások egyikeként 2006-ban a – korábban a
központi szervezetként működő – Nemzeti Fejlesztési Hivatal jogutódjaként létrejött a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ). 2006. július 1-től a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjainak
irányító hatóságait (az Agrár és Vidékfejlesztési OP kivételével) egyformán az NFÜ-n belül alakították
ki, a korábbi gyakorlattal ellentétben (amikor az IH-k az adott ágazatért felelős
szakminisztériumokban működtek).
Az NFÜ szervezeti kötődése kezdetben évről évre változott, kezdetben a fejlesztéspolitikáért felelős
kormánybiztos, majd 2007-től az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, 2008-tól a nemzeti
fejlesztési és gazdasági miniszter irányítása alá tartozott. A 2007-től kezdődő ciklusban szintén az
NFÜ-ben, önálló főosztályként működtek az egyes operatív programok irányító hatóságai.
Az NFÜ létrejöttével változott a közreműködő szervezetek rendszere is: a módosítások elsősorban a
KSZ-ek finanszírozási és irányítási rendjét érintették. 84 Az IH-k és a KSZ-ek közötti feladatmegosztás
is eltért a korábbi gyakorlattól. Míg 2006 előtt a feladatok megosztása folyamatos delegálással
történt és nem volt egységes feladat-megosztási rendszer, addig az új szabályok értelmében a
feladatok megosztása minden OP esetében egységessé vált. Az átalakulás következtében az operatív
programok szintjén az IH, az egyes projektek szintjén a KSZ vált központi szereplővé.
A változások helyenként jelentős intézményi átalakulást eredményeztek, amely együtt járt az
intézményrendszer személyi állományának nagymértékű fluktuációjával. A szakemberek cserélődése
nem csak az alsó, de a vezetői szinteket is érintette.
A végrehajtási intézményrendszert a kezdetektől kapacitáshiány jellemezte, elsősorban a HEFOP és
az EQUAL zárásával kapcsolatos kötelezettség teljesítéséhez köthetően. A személyi állomány
bővítése az ÚMFT programok elindításával egy időben zajlott, így nem minden esetben állt
rendelkezésre megfelelő szakképzettséggel és tapasztalattal rendelkező munkaerő a felmerülő
feladatok elvégzésére. A szervezeti struktúra átalakítása 2009 elejére fejeződött be, ennek ellenére
a szakképzett munkaerő hiánya továbbra is problémaként jelentkezett (igaz, a korábbihoz képest
kisebb mértékben).
A hatékony végrehajtás ellen hatott továbbá a konstrukciók kidolgozását szolgáló döntés-előkészítő
struktúra is. Az IH 2007-ben Pályázat Előkészítő Munkacsoportokat (PEMCS-eket), a kiemelt
projektekre vonatkozó tervezési dokumentáció előkészítésére pedig Végrehajtást Előkészítő Fórumot
hozott létre, amelyek az operatív programok és akciótervek alapján az egyes konstrukciók pályázati
felhívásainak kidolgozásában részt vevő konzultatív testületekként működtek. A munkacsoportok
ülésein az IH, az érintett szaktárcák, a KSZ-ek képviselői, további szakértők, illetve a Monitoring
Bizottság civil tagjai vehettek részt. Az intézményrendszeri interjúk alapján a PEMCS-en belüli
konzultáció sok esetben patthelyzetet eredményezett az egyes felek között, ami azzal járt, hogy az
eredetileg tervezett ütemterv jelentősen megcsúszott, sok kiírás a tervezetthez képest akár egy évvel
később jelent csak meg – ez már a ciklus legelején előrevetítette a programozási időszak végét terhelő
abszorpciós nyomást. A PEMCS rendszere ugyanakkor az összes érintett fél bevonásával biztosította
a kiírások tervezésének transzparenciáját.

84

A lényegi módosítások a következők voltak: a KSZ vezetőjének kinevezése és felmentése az NFÜ (IH) egyetértésével történt;
ha a KSZ gazdasági társaság, az NFÜ tagot delegált a felügyelő bizottságába; az NFÜ ellenőrizte és értékelte a KSZ munkáját;
az NFÜ teljesítmény alapján, szolgáltatási szerződéseken keresztül finanszírozta a KSZ munkáját; az NFÜ a KSZ tevékenységét
felfüggeszthette, a KSZ-t lecserélhette.
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A kormányváltás
A 2010-es kormányváltással járó szervezeti átalakítások, valamint az Új Széchenyi Tervvel
összefüggő szakpolitikai irányváltások miatt a pályáztatás üteme az előző évekhez képest lelassult. A
kormányváltás után egy átfogó felülvizsgálat kezdődött a 2007-2010-es fejlesztések
vonatkozásában, 2010 második felében minden konstrukció létjogosultságát egyedileg kellett
indokolni – több konstrukció megvalósítását ennek eredményeként le is állították. Egy bizottsági audit
folyamán számos problémára és szabálytalanságra került fény, ez egy 5 százalékos általános
korrekciót tett kénytelenné – innentől kezdve volt realitás az intézményrendszer számára, hogy
visszafizetés is lehetséges az EU-s források kapcsán. Erre az időszakra lényegében leálltak a
fejlesztések, ami egyrészt általános bizonytalanságot szült a kedvezményezetti körben, másrészt
jelentős kihatással volt a ciklus második felében erősödő abszorpciós nyomásra.
A legtöbb prioritás esetében a kapacitáshiány, a fluktuáció, illetve a szakképzett munkaerő
megtartása/megtalálása jelentett nehézséget, amely azt eredményezte, hogy egyes feladatokat csak
jelentős csúszással tudtak elvégezni, a végrehajtási folyamatok helyenként lelassultak és leálltak,
illetve létszámbővítés, átszervezés vált szükségessé. 85 Minden TÁMOP prioritásnál fennakadást
okozott az ESZA, ERFA és Kohéziós Alapok nyújtotta támogatások hazai szabályozási környezetének
változása, illetve a kiemelt projektek kiválasztására vonatkozó eljárás átalakulása, 86 amely rontott a
rendszer hatásfokán.
A kormányváltást követően az NFÜ a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fennhatósága alá került, önálló
államtitkári irányítással. Mindemellett az NFÜ belső struktúrája összességében megmaradt, mind
vezetői szinten (elnök, elnökhelyettesek), mind operatív szinten (IH főosztályok,
támogató/horizontális főosztályok).

Az NFÜ megszüntetése
A programozási ciklus végén jelentkező, az összes OP-t érintő lényeges változás, hogy 2014-től
jogutódlással megszűnt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az intézmény egy része a
Miniszterelnökség szervezetrendszerébe olvadt be, másik része pedig a szaktárcákhoz került. Ez
alapján 2014-től kezdődően a Miniszterelnökség látta el a központi koordinációs feladatokat,
amelyhez többek között a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság, a jogorvoslati rendszer, az
informatikai rendszer, a fejlesztéspolitikai kommunikáció és a 2014–2020-as terv menedzsmentje,
valamint a nemzetközi kapcsolattartás tartozott. Ugyancsak a Miniszterelnökséghez került a
költségvetési fejezet (az európai uniós forrásokat kezelő XIX. fejezet) kezelése és a közbeszerzések
felügyelete.
A KSZ-ek a szervezetrendszert érintő átalakítások hatására szintén a Miniszterelnökségbe, illetve a
kijelölt tárcák szervezetébe integrálódtak. 87 Ez alapján, 2014 áprilisától az ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban ESZA) által ellátott feladatokat az emberi erőforrásokért
felelős miniszter által vezetett minisztérium (az EMMI) vette át.
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Ezzel párhuzamosan jelentős kapacitásokat fordítottak a szerződéskötések felgyorsítására, amelynek köszönhetően 2010ben ugrásszerűen növekedett a szerződések darabszáma és értéke is: a növekedés különösen azokat a prioritásokat érintette,
ahol nagyszámú pályázat támogatási szerződését kellett megkötni. (2,3,4)
86
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (amely a korábbi 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendeletet váltotta
fel).
87
A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014.
(III. 25.) Korm. rendelet alapján.
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6.1.3. Az intézményrendszer TÁMOP-specifikus változásai
A 2007-2013-as programozási időszak elején a TÁMOP végrehajtásáért a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség keretében működő Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság (HEP IH) volt felelős. Az
IH a végrehajtási feladatokat kezdetben az alábbi három KSZ-re – az OP tervezésében és
végrehajtásában érintett szaktárcák háttérintézményeire – delegálta:88
► Az ESZA menedzselte a foglalkoztatási és társadalmi befogadáshoz kötődő kiírásokat: ezek a
területek kezdetben a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz és az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumhoz tartoztak, 2010-től a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium
feladat- és hatáskörébe kerültek;
► Az OKM Támogatáskezelőhöz, majd 2010-től a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz 89 tartoztak a
köz- és felsőoktatási projektek: a két terület kezdetben az Oktatási és Kulturális
Minisztériumhoz, majd 2010-től a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz tartozott.
► A Strukturális Alapok Programiroda (STRAPI) kezelte az egészségügyi, és részben a szociális
fejlesztéseket: ezek kezdetben az Egészségügyi Minisztérium, majd 2010-től a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium felügyelete alatt valósultak meg.
A TÁMOP- és TIOP-fejlesztések hatékony koordinációja érdekében 2008-ban változott az IH
szervezeti struktúrája, amely illeszkedett a fenti megosztáshoz: öt divízió felállítására került sor,
melyek közül kettő horizontális (pénzügy, koordináció), míg három szakmai volt (foglalkoztatás és
képzés; közoktatás és felsőoktatás; szociális és egészségügyi). A három szakmai divízión belül hét
szakterületi egységet hoztak létre, amellyel a szervezet illeszkedett az Operatív Program
szerkezetéhez. Az érintett szakterületek voltak felelősek a vonatkozó TIOP-fejlesztések
lebonyolításáért és a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) keretében megvalósuló
infrastrukturális fejlesztések egyeztetéséért is.
Az IH 2008-ban létrehozott szervezeti struktúrája 2010-ben újra módosult. A legfőbb változás, hogy
– a 2010-es Bizottsági TÁMOP-audit következményei miatt – új területként létrehozták a Módszertani
és Felügyeleti Divíziót, illetve a korábbi három szakmai divízió egybeolvadt és Tervezési és
Végrehajtási Divízióként működött tovább. A szakterületi osztályok szerkezete továbbra is
illeszkedett az Operatív Program szerkezetéhez, elősegítve ezzel az egyes prioritások hatékony
megvalósítását. A horizontális területek nem változtak.
A programvégrehajtás során az IH folyamatosan együttműködött a szaktárcákkal, illetve rendszeres
megbeszéléseket tartottak a közreműködő szervezetekkel is a programok (benne az akciótervek)
megvalósításáról, az abszorpció növelése érdekében szükséges intézkedésekről, a végrehajtásban
tapasztalt kockázatokról és azokra adható megoldási javaslatokról.
A delegált feladatok ellátása tekintetében 2011-től egyetlen közreműködő szervezetet jelöltek ki:
innentől az ESZA kezelte a TÁMOP valamennyi konstrukcióját, a technikai segítségnyújtás kivételével.
A közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Strukturális Alapok Programiroda, valamint a Wekerle
Sándor Alapkezelőnek a Strukturális Alapokból társfinanszírozott programokat kezelő egysége az
ESZA-ba tagozódott. Az átmenet előkészítettségét jól jellemezte, hogy a vonatkozó 41/2010. (XII.
31.) NFM rendelet 2010. december 31-én jelent meg, miközben 2011. január 1-jétől már az új
szervezeti struktúra volt az irányadó. Az átalakítás során az egyik legfőbb probléma a szakképzett
88

Az IH kizárólag azon kiemelt projektek esetében tartotta magánál a végrehajtási feladatok ellátását, ahol a
kedvezményezettek és a KSZ között összeférhetetlenség állt fenn (pl. TÁMOP-1.2.1). Az összeférhetetlenség csupán a
kormányzati struktúra átalakulása következtében, 2010. második félévétől szűnt meg, így az IH ezen feladatokat is a KSZekhez delegálta.
89
Az Alapkezelő az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság jogutódjaként, az Oktatási és Kulturális Minisztériumból történt
kiválással jött létre 2010. novemberében. Ettől kezdve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium háttérintézményeként
működött, központi hivatali jogállással 2012. augusztusáig.
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munkaerő megtartása volt, a végrehajtást ellátó munkatársak közül sokan a Wekerle Alapkezelőnél
maradtak. Az ESZA esetében jelentősek voltak az elmaradások, több esetben az IH segítette ki a
feladatok elvégzéséhez szükséges infrastruktúrával a KSZ munkatársait. A működés különösen a
kifizetések terén akadozott, a helyzet csak 2011. június végére normalizálódott, amikorra a
Közreműködő Szervezetnek sikerült ledolgoznia hátralékait.
A jogszabályi változások hatására változott a KSZ eljárásrendje is, gyakori zavart jelentett a KSZ
eljárásainak bürokratikus volta, amely nem biztosított elég rugalmasságot az egyes esetek
kezelésében. A problémák feloldására az intézményi struktúrában lévő módszertani csoportok
túlterheltségük és az eljárások miatti kötöttségek miatt csak lassan és részlegesen tudtak segíteni.
2012-ben az IH szervezeti struktúrájában nagyobb volumenű átalakítás nem történt, 2013-ban
azonban az egyes divíziókon belül történtek változások: új szervezeti egységként jött létre a Norvég
Programok Osztály, amely esetében a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
látta el a végrehajtó ügynökségi feladatokat, illetve megszűnt a Módszertani és Felügyeleti Divízió
Monitoring Osztálya.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszűnésével, 2014-től a TÁMOP végrehajtásáért az Emberi
Erőforrások Minisztériuma szervezetében működő EU Fejlesztések Végrehajtásért Felelős Helyettes
Államtitkársága felelt. Az IH feladatait a helyettes államtitkárságon belül 2014 óta több szervezeti
egység látta el:
► a 2014. január 1-én létrehozott Program-végrehajtási Főosztály (2014. január 30-ig);
► 2014. január 31. és december 4. között az Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkárság;
► 2014. december 5-től pedig új néven a TÁMOP-TIOP Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó
Főosztály.
A 2014-ben szintén megszüntetett ESZA közreműködői szervezeti feladatait az Emberi Erőforrások
Minisztériumába beolvadt Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkársága (a
TÁMOP-TIOP Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Főosztály részeként) vette át.
A szervezeti átalakuláshoz kapcsolódóan, a korábbi szakterületi struktúra helyett – amely együtt
kezelte a TÁMOP és TIOP kapcsolódó prioritásait – két különálló osztályt (TÁMOP Végrehajtási
Osztály, TIOP Végrehajtási Osztály) hoztak létre, amellyel a korábbi struktúrához képest csökkent a
vezetői pozíciók, egyúttal a döntési szintek száma.
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6.2.

A TÁMOP külső ellenőrzései és szabálytalansági eljárásai

6.2.1. A TÁMOP külső ellenőrzéseinek eredményei
A 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozóan az európai uniós intézményrendszer (Európai
Bizottság, Európai Számvevőszék) és hazai szervek (Kormányzati Ellenőrzési Hivatal / Európai
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság90, Állami Számvevőszék, NFÜ Belső Ellenőrzési Főosztálya)
részéről végzett ellenőrzések a TÁMOP egésze tekintetében vizsgálták többek között az OP irányítási
és ellenőrzési rendszerét, a támogatási döntések döntéshozatali folyamatát, a közbeszerzéseket,
illetve a kedvezményezettek elszámolásait. Az ellenőrzések során megállapított szabálytalanságok
túlnyomó többsége érintette a TÁMOP végrehajtását; egyes vizsgálatok a benyújtott kifizetések
jóváhagyására vonatkozó határidő megszakítását eredményezték, súlyosabb esetben pedig a
kifizetések felfüggesztésével jártak az adott költségnyilatkozat vagy éppen az egész OP
vonatkozásában.
Az Európai Bizottság által nevesített problémákat és a megoldásuk érdekében hozott intézkedéseket
az alábbi két példával szemléltetjük:
► A Bizottság a 2013. évi TÁMOP-audit során a támogatási döntések döntéshozatali
folyamatával kapcsolatban problémásnak találta, hogy a könnyített eljárású konstrukciók
esetében a beérkezés időpontjához van igazítva az elbírálás (ennek látványos példája volt a
TÁMOP-3.1.4 2012-es kiírása, ahol a jelentős túlpályázás miatt sorsolás útján választották ki
a nyertes pályázókat). Az audit eredményeként Magyarország a tervezési hibával érintett
könnyített konstrukciók esetében 5, illetve 10 százalékos pénzügyi korrekciót vállalt, illetve
vállalta azt is, hogy a jogszabályban biztosított lehetőség ellenére nem fog sorsolást
alkalmazni a projektek kiválasztása során.
► A Bizottság a közbeszerzéseket érintő ellenőrzései során a minőségellenőrzési, szabályozási
tanúsítványokat és szerződésmódosításokat vizsgálta. Ezzel kapcsolatban egyrészt az
előzetes hirdetmény alkalmazásának körülményeit kifogásolta, másrészt a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárásokhoz kapcsolódó megállapítások alapján is szabálytalanságot tárt fel. Egy
TÁMOP-projektre vonatkozó megállapítás alapján pénzügyi korrekcióra került sor, azonban
az előbbi két kifogás érvényességét Magyarország vitatta, ezzel kapcsolatban végleges
jelentés jelen értékelés elkészítéséig nem állt rendelkezésre.
Az Európai Számvevőszék (ECA) a kifizetett támogatások alátámasztottságát és szabályszerűségét
vizsgálta. A legjelentősebb megállapítást az ECA a 2010. évi audit során tette, amikor súlyos
ellenőrzési nyomvonalat érintő hibát állapított meg a TÁMOP-1.2.1. kiemelt projekt vonatkozásában.
Az ezzel kapcsolatban megfogalmazott magyar álláspont bemutatta a Számvevőszék számára a hiba
kiküszöbölésére, a nyomon követési rendszer zártságának biztosítása érdekében tett intézkedéseket.
A KEHI, illetve az EUTAF által végzett rendszerellenőrzések legfontosabb hozadékaként többek között
módosultak a közbeszerzések ellenőrzése tekintetében alkalmazandó szabályok; a
követeléskezeléssel kapcsolatban változás, hogy az IH a vissza nem fizetett összeget adók módjára
behajthatja; a biztosítékokra vonatkozó szabályozás módosításával meghatározták azokat az
eseteket, amelyek fennállása esetén a kedvezményezett nem köteles biztosítékot nyújtani; végül a
projektek lezárásának könnyítése érdekében módosultak a projektek befejezésére, illetve
finanszírozásra vonatkozó szabályok, valamint kötelezővé vált a közvetlen szállítói finanszírozási mód
utófinanszírozássá alakítása.

90

2010-ben az államháztartási kontrollok rendszerének változása miatt az ellenőrzési hatósági feladatokat ellátó szervezeti
egység Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) néven kivált KEHI-ből.
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6.2.2. A TÁMOP szabálytalansági eljárásainak elemzése
Az ellenőrzések az egyes projektek szintjén is állapítottak meg szabálytalanságokat, amelyek már
részletekbe menő megállapítások voltak (például a projektmenedzser, illetve a szakmai vezető
foglalkoztatását, a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárásokkal szemben
támasztott követelmények be nem tartását, a számszerűsített célok nem megfelelő mértékű
teljesülését érintően). A szabálytalanságok mértékének csökkentése érdekében az
intézményrendszer különböző kezdeményezésekkel támogatta a kedvezményezetteket (például
projektindító rendezvények és információs napok), amelyek a projektek szabályszerű megvalósítását
segítették elő.
A szabálytalansági eljárások adatait az EMIR 7.7-es lekérdezése biztosította. Ebből többkörös
egyeztetést követően tudtunk érdemi adatokat kinyerni – nehézséget jelentett, hogy 2011 őszén a
jogszabályi háttér módosulásával az adatbázis struktúrája is megváltozott, így a ciklus egészére
konzisztens módon adatokat kinyerni a rendszerből az intézményrendszeri szakértők számára is
kihívás. Noha készült a témában egy útmutató az EMMI-n belül, az a mai napig nincs elfogadva; ez a
hozzáértő kollégák távozása esetén jelentős kockázatot hordoz.
A továbbiakban az elemzés eredményeit mutatjuk be röviden a TÁMOP egészére vonatkozóan:
►

A TÁMOP egészére vonatkozóan összesen 3914 esetben merült fel a szabálytalanság
gyanúja, azaz érkezett be szabálytansági gyanú az egyes projektekhez kapcsolódóan a
hatóságok felé. Messze a legtöbb gyanú (az esetek 42 százaléka) a 2. prioritást érinti,
ugyanakkor ebben a prioritásban volt a legtöbb projekt is. Az egy projektre eső felmerült
gyanú tekintetében a 4. prioritásé a legrosszabb teljesítmény, átlagosan minden második
projektre jut egy szabálytalanság, a 2. prioritás esetében ez minden negyedik-ötödik
projektre igaz. A gyanúval legkevésbé érintett prioritás az egészségügyi, amely esetében
átlagosan csak minden tizedik projekt érintett.
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44. ábra: Projektek és gyanúk száma (forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

►

A gyanú felmerülésének idősoros elemzése azt mutatja, hogy a prioritások többsége esetében
a legtöbb probléma a programozási ciklus végén – 2014 és 2016 között – merült fel. Ez alól
kivétel a 2. és az 5. prioritás.
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45. ábra: A beérkezett gyanúk számának alakulása éves bontásban (EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

►

►

A gyanú vizsgálatát követően születik döntés annak megalapozottságáról. Amennyiben
bebizonyosodik, hogy a gyanú helytálló, elindul a szabálytalansági vizsgálat (2011 őszétől
szabálytalansági eljárás – Jelentésünkben a két elnevezést egyaránt használjuk). A 3914
gyanús eset 77 százaléka esetében (3016 esetben) indult ténylegesen vizsgálat. 91 A
prioritások közötti megoszlás hasonló a gyanú felmerülése kapcsán bemutatott arányokhoz.
Összességében az esetek háromnegyedében hozott az eljárás elmarasztaló döntést
(megállapítva a szabálytalanságot). A legtöbb szabálytalanság abszolút értékben a 2.
prioritást terhelte, arányaiban azonban az 1., 5. és 6. prioritásban volt a legtöbb
megállapított szabálytalanság (a vizsgálatok számához vizsonyítva), ahogy ezt az alábbi ábra
is szemléleti.
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46. ábra: Az alapeljárás döntése minősítés szerint, prioritásonként
(EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

91

A fennmaradó esetek egy részénél a gyanú nem bizonyult megalapozottnak, esetleg az adott projekt egy másik, már
folyamatban lévő ügyéhez kapcsolták a gyanú kivizsgálását. További 290 esetben pedig az értékelés idején még folyamatban
volt az eljárás – ez jellemzően a TÁMOP-4 projektjeit érinti.
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Az alapeljárás során megítélt szankció együttes összege 11,75 milliárd forint volt, amelynek
60,6 százaléka a 2. prioritást érintette. Egy projektre vetítve is a 2. prioritás van a
legrosszabb helyzetben (átlagosan 7,8 millió forintnyi szankció jut egy projektre), ebben az
összevetésben az 1. prioritás lóg még ki (5,8 millió forint / projekt), a többi prioritás fajlagos
értéke 1 és 3,6 millió forint között alakul.
► A kiugróan magas (100 millió forint feletti) bírságok esetében három olyan konstrukciót
azonosítottunk, amelyek esetében több projekt érintett (ezek többségétől a
szabálytalanságok hatására a támogató elállt).
o TÁMOP-2.4.3: A két legnagyobb összegű bírság ehhez a konstrukcióhoz kötődik. 92
o TÁMOP-1.4.3: A 2010-es kiírás több projektje is kapott 100 millió forint feletti
bírságot, a TKKI és a Kiskunsági Referencia Oktató és Szolgáltató Nonprofit Kft.
projektje esetében a két megvalósító külön-külön kapott 127 millió forintos szankciót.
o TÁMOP-2.1.3: Két projekt kapott magas bírságot – a Projex Ingatlanhasznosító és
Vagyonkezelő Kft.-t (TÁMOP-2.1.3.A-12/1-2012-0519) 618,9 millió forintra, míg a
Szarvasi-Kenyér Kft.-t (TÁMOP-2.1.3-07/1-2007-0215) 117,2 millió forintra
büntették.
► A szabálytalanságkezelés rendszere 2011 októberétől ad lehetőséget a jogorvoslatra. Az
ezután meghozott 1652 elmarasztaló elsőfokú döntés ellen a kedvezményezettek 365
esetben fellebbeztek, ám ennek eredményeiről az EMIR nem ad pontos képet (az esetek nagy
részében a kitöltés alapján csak valószínűsíteni lehet, hogy a másodfokú eljárás
helybenhagyta az alapeljárás döntését).
►
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Az Országos Roma Önkormányzat „Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába” elnevezésű projektjének (TÁMOP2.4.3.D.3-13/1-2013-0001) bírsága összesen 1,8 milliárd forint, ennek részeként a TKKI és az NGM vonatkozásában is
megállapítottak szabálytalanságot (118, illetve 308 millió forint értékben). Az Első Magyar Környezettudatos Szociális
Országos Szövetkezet 1,3 milliárd forint szankciót kapott a „Komplex Térségfejlesztési Környezettudatos Munkáltatói Program
a hátrányos helyzetű, alulképzett munkaerő tömeges foglalkoztatása érdekében” projektje kapcsán ((TÁMOP-2.4.3.F-14/12014-0002).
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6.3.

TÁMOP 1. prioritás

6.3.1. A prioritás megvalósítása
A prioritás, ahogyan ezt korábban bemutattuk, elsősorban a foglalkoztatás-politika állami
intézményrendszerére és annak országos lefedettségű hálózatára támaszkodott. Ennek megfelelően
a prioritásban domináltak a nagy keretösszegű kiemelt projektek, amelyeket a kedvezményezettek
lokális hálózatuk segítségével tudtak országosan, decentralizált módon működtetni. Ez az
intézményrendszeri visszajelzések alapján garancia volt arra, hogy a szignifikáns jogszabályi és
szervezeti változások (fejlesztéspolitikai intézményrendszer strukturális változásai a kormányváltás
után, közfoglalkoztatás kapcsán bekövetkező jogszabályi változások, stb.) ellenére a támogatások
hatékonyan legyenek felhasználva.
A hatékonyságot, gördülékeny megvalósítást bizonyos kiemelt projektek esetén támogatta továbbá
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (2013 előtt Munkaerő-piaci Alap) előfinanszírozása, amely biztosította
az érintett projektek folyamatos likviditását.93 Ez abszorpciós szempontból utólag kritikus lépésnek
tekinthető: a pénzügyi konstrukció segítségével már a programozási ciklus kezdetén megindulhattak
nagy volumenű kiemelt projektek (közülük is kiemelkedik a TÁMOP-1.1.2 első fázisa), ezek nélkül
vélhetően az OP egészének forrásvesztése nem lett volna elkerülhető.
A megvalósítást ugyanakkor hátráltatta a koordináció hiánya, amely egy ilyen komplex Operatív
Program esetében kiemelt fontosságú lett volna. Az EMMI és az NGM (illetve a közfoglalkoztatás
kapcsán a BM) közötti koordináció hiányára vezethető vissza, hogy az egyes prioritásokban tervezett
konstrukciók a legritkább esetben tudtak egymásra épülni – mivel a tervezési folyamatba a társtárcák
képviselői nem voltak bevonva, sok esetben utólag értesültek egy megjelent felhívásról, amely adott
esetben a saját célcsoportjukat is érintette. Az intézményrendszeri visszajelzések alapján ez a
gyakorlat az új programozási időszakban is megmaradt, referensi szinten is csak esetleges a
kommunikáció, nincs az egyeztetési mechanizmusnak formalizált kerete.
Ennek szélsőséges esete, amikor egy konstrukción belül volt érdekelt mind az EMMI, mind az NGM,
ahogy a TÁMOP-1.1.1 példája mutatja. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008-as kiemelt
projektje eredetileg a rokkantság felülvizsgálatát és az érintettek aktív munkaerő-piaci fejlesztések
irányába történő terelését célozta. 2010 után azonban a projekt kettévált: az NMH (majd NGM) égisze
alatt futó kiírás után jelent meg az EMMI alá tartozó Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
(NRSZH) kiemelt projektje, amely egy teljesen más irányba indulva az érintett szervezeteket
támogatta. Jelentős különbség még a két kiírás között, hogy míg az első (az NMH/NGM projektje) az
integrált munkavégzést célozta – tekintettel arra, hogy a védett foglalkoztatást akkoriban hazai
forrásból finanszírozták –, a második kiírás (az NRSZH-é) már elsősorban a védett foglalkoztatásra
fókuszált, összhangban a Széll Kálmán tervben foglaltakkal.

A kérdőíves felmérésünk visszajelzései a projektek végrehajtásáról
A végrehajtást hátráltatta az intézményrendszer lassú reagálása is. A kérdőíves felmérésünk során
502 kitöltő volt érintett a prioritás valamely fejlesztésében, és a válaszadók egyharmada szerint a
bírálati idő meghaladta az öt hónapot. A válaszok alapján a bírálati szakasz elhúzódása leginkább a
nonprofit szervezeteket érintette, az ő esetükben a válaszadók több mint fele öt hónapnál hosszabb
átfutási időről számolt be. A megvalósítás ütemezése kevésbé okozott gondot a
kedvezményezetteknek, a válaszadók háromnegyede tudta tartani az eredeti ütemezést, és csak
93

Érdekes módon, a kérdőívünk eredménye ezt nem teljesen igazolja vissza: a kiemelt projektekben érintett kitöltők nagyobb
arányban érzékeltek esetenként vagy gyakran likviditási problémát a projekt megvalósítása során (50%), mint a minta egésze
(32,9%). Emellett megjegyzendő, hogy nem mindegyik kiemelt projektet érintett az előfinanszírozás – ahol ez nem állt
rendelkezésre (például a TÁMOP-1.3.1 esetében), ott felmerültek likviditási gondok.
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négy százalékuk szerint maradtak el nagy mértékben a tervezett ütemezéstől. Arányaiban a
kétszakaszos standard és a kiemelt eljárásrendben érintettek leginkább, illetve ezzel összhangban
az állami szervek, szervezetek küzdöttek jobban a megvalósítás határidejének tartásával. Az
érintettek a csúszás okaként elsősorban az intézményrendszer lassú reagálását nevesítették
(36,9%), ezt követte a közbeszerzések elhúzódása (20,1%) és a kedvezményezett szervezetében
történő személyi változás (19,6%).
A megvalósítást hátráltatta az is, hogy sok esetben (a válaszok 41,2 százalékában) menet közben
változott a projektek célja vagy tartalma. Ezek mögöttes oka jellemzően jogszabályi változás
(31,1%), a kedvezményezett szervezeten belüli változás (27,7%), vagy a projektet érintő
intézményrendszeri változás volt. A projekt céljában vagy tartalmában bekövetkező változás
leginkább a prioritás keretében indított, nagy volumenű kiemelt projekteket érintette.
A kérdőív során kíváncsiak voltunk a kedvezményezettek általános elégedettségére is a
fejlesztések kapcsán. A válaszok alapján a kérdőív által megadott 12 szempont közül a kitöltők
leginkább az igénybe vehető támogatás nagyságával voltak elégedettek (10-ből átlagosan 7,45
pont). A nagyvállalatokra ez különösen is igaz, a kkv-k esetében – amelyek a legtöbb opcióra az
átlagosnál alacsonyabb értékeket adtak meg – azonban nem.

6.3.2. A prioritás fejlesztéseinek fenntarthatósága
A prioritás tervezéséhez képest a 2.1. fejezetben bemutatott külső hatások nyomán a megvalósítás
kontextusa jelentősen megváltozott. Eredetileg a prioritás keretében tervezett aktív munkaerő-piaci
fejlesztések a hazai, hasonló célú források kiegészítésére irányultak, a közfoglalkoztatás
felfuttatásával párhuzamosan azonban a hazai források jelentősen lecsökkentek, ahogy ezt az alábbi
ábra szemlélteti.
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47. ábra: Az aktív munkaerő-piaci szolgáltatások és a közfoglalkoztatás hazai költségvetésének alakulása, 2008-2016
(forrás: Magyarország éves költségvetései alapján saját szerkesztés)

Ennek megfelelően az EU-s támogatások a programozási ciklus végére fokozatosan váltak egyetlen
forrásává az aktív munkaerő-piaci beavatkozásoknak. Ebben a rendelkezésre álló információk alapján
a 2014-2020-as időszak sem hoz érdemi változást – noha a közelmúltban többször felvetődött
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kormányzati oldalról a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítási igénye (a célcsoport szűkítésével),
a 2017. évi költségvetés ezt egyelőre nem tükrözi. Ez felveti a 2020 utáni fenntarthatóság
kérdéskörét, ugyanakkor összességében a költségvetésben rendelkezésre áll az a volumenű forrás,
amellyel biztosítható a jelenleg EU-s forrásból nyújtott szolgáltatások továbbvitele – ez azonban csak
a közfoglalkoztatásra szánt keretek csökkenésével, átcsoportosításával oldható meg.

A kérdőíves felmérésünk visszajelzései az eredmények fenntarthatóságáról
A kérdőív tanúsága – a válaszadók 48 százaléka – szerint a fenntarthatóságot akadályozta, hogy a
fejlesztések, noha jellemzően illeszkedtek az ágazat fő céljaihoz, célzásukban nem voltak teljes
mértékben összhangban az igényekkel. A válaszadók 22,5 százaléka azt kifogásolta, hogy a
kiírások túl általánosak voltak és nem a legfőbb problémákra koncentráltak, míg 17,3 százalékuk
szerint a kiírások túl specifikusak voltak, kimaradtak fontos fejlesztési irányok.
Ugyanakkor a projekteredmények fenntarthatóságának legfontosabb akadályozó tényezője
egyértelműen a forráshiány, a kérdőív kitöltése során a válaszadók 47,1 százaléka megjelölte ezt
a válaszlehetőséget. További fontos akadályozó tényező a kapacitás és szakértelem hiánya
(16,4%), illetve a szervezeti változások (12,6%) – ez utóbbi az állami szervezetek esetében jóval
nagyobb súlyt is kapott (20,5%). A nonprofit szervezetek esetében a forráshiány dominál (66,1%),
a kis- és középvállalkozásoknál ugyanakkor az átlagosnál nagyobb problémát okoz a szakértői
utánpótlás biztosítása (23,1%).
A kedvezményezetti kérdőív további érdekes aspektusa annak megítélése, hogy az
intézményrendszer számára melyek a fontos szempontok. A válaszadók átlagban a legfontosabb
szempontnak a szabályos megvalósítást (9,16 pont) és az indikátorok teljesítését (8,98 pont)
tartották. A legkevésbé fontos szempontnak a pályázók véleményének figyelembe vétele mellett
(6,67 pont) éppen az eredmények fenntarthatóságát jelölték meg (8,21 pont).

A prioritás fenntarthatóságának elemzésekor többféle szintet különböztetünk meg. A
fenntarthatóság legmagasabb szintje, amennyiben egy EU-s forrásból kifejlesztett módszertant,
mechanizmust a hazai jogszabály átemel és onnantól kezdve az adott termék vagy szolgáltatás
további hasznosítását hazai forrásból biztosítja. Erre vonatkozóan a legismertebb példa a TÁMOP1.2.1, amelynek a megvalósítási időszaka alatt a Start-kártyák által biztosított adó-és
járulékkedvezmények segítségével összesen 214,5 ezer fő került foglalkoztatásra a nyílt
munkaerőpiacon. A kedvező tapasztalatoknak köszönhetően a Kormány kiterjesztette a szociális
hozzájárulási adókedvezmény rendszerét a munkaerőpiacon a Start kártyák helyébe lépő
Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében.
A fenntarthatóság másik aspektusa, ha egy EU-s forrásból kifejlesztett terméket vagy szolgáltatást a
kedvezményezett a továbbiakban piaci alapon tud hasznosítani. Ehhez kapcsolódva jó gyakorlatként
azonosítottuk a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) TÁMOP-1.4.2-es kiemelt
projektjét, amely keretében a mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő
eszközfejlesztő műhelyt és szolgáltatási hálózatot hoztak létre. A projekt célja ezzel az volt, hogy
olyan modell értékű tevékenységeket honosítson meg a szociális és egészségügyi területen, amelyek
a társadalom perifériájára szorult emberek, kiemelten a fogyatékos emberek integrációs igényeire
irányulnak, és ezzel hozzájárulnak a társadalmi beilleszkedésükhöz, valamint a fenntartható
egészségügyi és szociális szolgáltatások biztosításához. A fejlesztés keretében sikerült egy olyan
Magyarországon egyedülálló, ma már piaci alapon működő, mozgássérültek eszközeit javító
műhelyhálózatot létrehozni, amely az ország valamennyi régiójában elérhető. A műhelyekben
megváltozott munkaképességű műszerészek dolgoznak, akiknek a munkáját mozgásszervi szakorvos
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és mozgásterapeuta segíti, a műhelyvezető koordinálása mellett. A műhelyben dolgozó szakemberek
a segédeszközök (kerekesszékek, járókeretek, sporteszközök) kisebb javításától kezdve a személyre
szabott átalakításokig minden munkafolyamat elvégzésére felkészültek. Az intézményrendszeri
interjúk alapján a projekt sikeressége több tényezően múlott: nagy szerepe volt a MEREK
vezetésének, amely tudatosan építette fel a fejlesztési elképzeléseiket, valós igényekre
nemzetközileg is működő válaszokat keresve, emellett a szervezetet nem érintette a ciklus alatt
egyetlen nagyobb átszervezési hullám sem, így a szervezet stabilitásának hála végig tudták vinni az
eredeti elképzeléseiket.

A prioritás végrehajtásával és az elért eredmények fenntarthatóságával kapcsolatban az alábbi
megállapításokat tesszük:
►

►

►

►

►

A prioritásban domináltak a nagy keretösszegű kiemelt projektek, amelyeket a központi
kedvezményezettek (közülük is kiemelkedően az NMH, majd 2015-től az NGM) lokális
hálózatuk segítségével tudtak országosan, decentralizált módon működtetni. Ez az
intézményrendszeri visszajelzések alapján garancia volt arra, hogy a szignifikáns
jogszabályi és szervezeti változások (fejlesztéspolitikai intézményrendszer strukturális
változásai a kormányváltás után, közfoglalkoztatás kapcsán bekövetkező jogszabályi
változások, stb.) ellenére a támogatások hatékonyan legyenek felhasználva.
A hatékonyságot, gördülékeny megvalósítást bizonyos kiemelt projektek esetében
támogatta továbbá a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (2013 előtt Munkaerő-piaci Alap)
előfinanszírozása, amely biztosította az érintett projektek folyamatos likviditását. Ez
abszorpciós szempontból utólag jelentős lépésnek tekinthető: a pénzügyi konstrukció
segítségével már a programozási ciklus kezdetén megindulhattak nagy volumenű kiemelt
projektek (közülük is kiemelkedik a TÁMOP-1.1.2 első fázisa), ezek nélkül vélhetően az OP
egészének forrásvesztése nem lett volna elkerülhető.
A megvalósítást ugyanakkor hátráltatta a koordináció hiánya, amely egy ilyen komplex
Operatív Program esetében kiemelt fontosságú lett volna. Az EMMI és az NGM (illetve a
közfoglalkoztatás kapcsán a BM) közötti koordináció hiányára vezethető vissza, hogy az
egyes prioritásokban tervezett konstrukciók a legritkább esetben tudtak egymásra épülni.
Ennek szélsőséges esete volt, amikor egy konstrukción belül volt érdekelt mind az EMMI,
mind az NGM (például a TÁMOP-1.1.1 esetében, ahol egymást követően, más-más
fókusszal futott egy-egy kiemelt projekt az NMH/NGM, illetve az NRSZH vezetésével).
Eredetileg a prioritás keretében tervezett aktív munkaerő-piaci fejlesztések a hazai,
hasonló célú források kiegészítésére irányultak, a közfoglalkoztatás felfuttatásával
párhuzamosan azonban a hazai források jelentősen lecsökkentek. Ennek megfelelően az
EU-s támogatások a programozási ciklus végére fokozatosan váltak egyetlen forrásává az
aktív munkaerő-piaci beavatkozásoknak. Ebben a rendelkezésre álló információk alapján a
2014-2020-as időszak sem hoz érdemi változást – noha a közelmúltban többször
felvetődött kormányzati oldalról a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítási igénye (a
célcsoport szűkítésével), a 2017. évi költségvetés ezt egyelőre nem tükrözi. Ez felveti a
2020 utáni fenntarthatóság kérdéskörét, ugyanakkor összességében a költségvetésben
rendelkezésre áll az a volumenű forrás, amellyel biztosítható a jelenleg EU-s forrásból
nyújtott szolgáltatások továbbvitele – ez azonban csak a közfoglalkoztatásra szánt keretek
csökkenésével, átcsoportosításával oldható meg.
A prioritás fenntartható eredményei közül kiemelendő a TÁMOP-1.2.1: a Start-kártyák
kedvező tapasztalatainak köszönhetően a Kormány kiterjesztette a szociális hozzájárulási
adókedvezmény rendszerét a munkaerőpiacon a Start-kártyák helyébe lépő
Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében.
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►

►

►

A fenntarthatóság másik aspektusa, ha egy EU-s finanszírozásból megvalósított terméket
vagy szolgáltatást a kedvezményezett a későbbiekben piaci alapon tud továbbvinni. Erre
példa a MEREK kiemelt projektje, amelynek keretében egy, a mozgáskorlátozott emberek
által használt eszközöket javító és bérbe adó műhelyeket hoztak létre országos
lefedettséggel, megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatva.
A kedvezményezetti kérdőív visszajelzései alapján a megvalósítást jelentősen – de a többi
prioritáshoz képest nem kiemelkedően – hátráltatta az intézményrendszer lassú reagálása.
Az eredeti ütemezés tartását emellett nehezítette a közbeszerzések elhúzódása, a
kedvezményezett szervezetében történő személyi változás, illetve – főleg kiemelt
projektek esetében – az, hogy sok esetben (a válaszok 41,2 százalékában) menet közben
változott a projektek célja vagy tartalma, jellemzően jogszabályi változások vagy a
projektet érintő intézményrendszeri változás nyomán.
A kérdőív tanúsága – a válaszadók 48 százaléka – szerint a fenntarthatóságot akadályozta,
hogy a fejlesztések, noha jellemzően illeszkedtek az ágazat fő céljaihoz, célzásukban nem
voltak teljes mértékben összhangban az igényekkel. Ugyanakkor a projekteredmények
fenntarthatóságának legfontosabb akadályozó tényezője egyértelműen a forráshiány.
További fontos akadályozó tényező a kapacitás és szakértelem hiánya, illetve a szervezeti
változások (ez utóbbi különösen az állami szervezetek esetében). A nonprofit szervezetek
esetében a forráshiány dominál, a kis- és középvállalkozásoknál ugyanakkor az átlagosnál
nagyobb problémát okoz a szakértői utánpótlás biztosítása.
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6.4.

TÁMOP 2. prioritás

6.4.1. A prioritás megvalósítása
A 2. prioritás fejlesztéseinek heterogenitása, sokszínűsége a végrehajtásra is rányomta a bélyegét. A
prioritás kezdeti végrehajtását jelentősen akadályozta, hogy – az 1. prioritással ellentétben – a
szakpolitikának és az Irányító Hatóságnak eltérő elképzelései voltak a fejlesztési irányokról, a
prioritás fejlesztési irányai a tervezési fázis során nem voltak világosan lefektetve. A ciklus kezdetén
az Irányító Hatóság (az NFÜ) dominálta a kiírások tartalmi hangsúlyait, az intézményrendszeri interjúk
tanúsága szerint a szakpolitika sok esetben nem tudta érvényesíteni az érdekeit. Hiába volt a döntéselőkészítésnek dedikált fóruma, a Pályázat Előkészítő Munkacsoport (PEMCS) ülésein rendre
patthelyzet alakult ki, részben ennek volt köszönhető a prioritás abszorpciós ütemének jelentős
csúszása, amely végül forrásátcsoportosítást is szükségessé tett. Ez a problémás helyzet a
kormányváltást követő struktúraváltásoknak köszönhetően megszűnt, hozzájárulva a
forráskihelyezések felgyorsításához.
A végrehajtást nehezítette továbbá a prioritás által lefedett területek (elsősorban a szakképzés és a
felnőttképzés) volatilis szakpolitikai és jogszabályi háttere. A legfőbb változásokat az alábbiakban
foglaljuk össze:
►

►

►

A 2008-ban létrehozott Térségi Integrált Szakképző Központok voltak hivatottak
racionalizálni a korábban fragmentáltan működő szakképzési piacot, egységesítve és növelve
a képzés színvonalát. A rendszer fejlesztésére, a szakképzési rendszer struktúrájának
átalakítása érdekében két körben, 2007-ben és 2009-ben írtak ki pályázatot (TÁMOP-2.2.3
konstrukció), összesen 17,9 milliárd forint kifizetett forrással.94 A fejlesztések
fenntarthatóságát azonban megkérdőjelezi, hogy a kormányváltást követően az intézmények
két fenntartóváltáson is átestek, az állami fenntartású iskolák ma az NGM égisze alatt
szakképzési centrumokba tömörülnek, a TISZK-koncepció ilyen módon kiüresedett. A
folyamatos bizonytalanság és a külső környezet változékonysága értelemszerűen nem
segítette a fejlesztések eredményeinek átörökítését, fennmaradását. A változó külső
környezet a projektek operatív végrehajtásra is hatással volt, a többszöri
szerződésmódosítások miatt csúsztak a kifizetések, jogutódlás esetén pedig több esetben
vitás esetek miatt álltak le a folyamatok.
A felnőttképzés hasonlóan volatilis környezetben működött a 2007-2013-as ciklus során. A
területe a ciklus során több különböző minisztériumhoz tartozott, ami megnehezítette az
egységes koncepció végigvitelét, a projektek konzisztens megvalósítását. Az ÁFSZ égisze
alatt működő felnőttképzés 2011-ben került át a KIM-hez, kilenc Regionális Képző Központot
kijelölve, ugyanakkor még abban az évben a kilenc központ jogutóddal történő egyesítéssel
megszűnt; beolvadtak a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központba. Ez utóbbi
elnevezése 2011. június 30-tól Türr István Képző és Kutató Intézetre (TKKI) változott. Az új
szervezettel együtt a feladatok a KIM-től átkerültek a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI,
2012-től EMMI) felügyelete alá, illetve a hangsúly eltolódott az alacsonyan képzettek
oktatása irányába.
A felnőttképzési törvényben 2013 szeptemberében jelentős változások léptek hatályba a
munkaügyi központok felnőttképzéssel kapcsolatos feladatai kapcsán, a változások
értelmezése kezdetben nehézséget okozott a képző cégek számára. Az új felnőttképzési
törvénnyel együtt indultak el az új rendszerű OKJ szerinti képzések is. Mivel ezek a
felnőttképzési törvény hatálya alá tartoztak, ezért csak hatósági engedély birtokában voltak
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Az intézményrendszeri interjúk alapján a projektek keretében kifejlesztett tananyagok volumene túlzó volt, azok jövőbeni
hasznosítása kétséges.
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folytathatók.95 Ugyanakkor az OKJ-s tanfolyamok tartalma is megváltozott, az óraszámokat
drasztikusan megnövelték (alsó határát az iskolarendszerű képzések óraszámának 40-60
százalékához igazították, ami körülbelül az esti képzések idejének felelt meg). Korábban az
iskolarendszeren kívüli képzésekhez nem szabtak meg minimum óraszámot, ezzel sok
képesítést a korábbi óraszámnak akár a duplájával lehetett csak megszerezni. Mindez plusz
adminisztrációt jelentett a képző cégek számára, bizonytalanságot szült a folyó projektjeik
tekintetében, illetve kétségessé tette, hogy a jövőben is tudják-e teljesíteni a képzések
feltételeit.
Hasonlóan az 1. prioritáshoz, a közfoglalkoztatás 2011 utáni felfutása jelentős hatással volt a 2.
prioritás fejlesztéseire is. A prioritás teljes kifizetett költségének ötödét a TÁMOP-2.1.6 kiemelt
projekt fedte le, amely a közfoglalkoztatottak téli képzéseként került a köztudatba – annak ellenére,
hogy ez a kör csak egy lehetséges kiemelt célcsoportként jelenik meg a felhívásban. A projekt az
eredeti szakpolitikai elképzelések alapján a 2007-es TÁMOP-2.1.1 („Lépj egyet előre II.”) folytatása
lett volna, nyitottan minden hátrányos helyzetű célcsoporttag irányába, ezt azonban felülírták egyéb
érdekek.
A TÁMOP-2.1.6 célja egyébként összecseng az országspecifikus ajánlásokkal, miszerint a
közfoglalkoztatás aktiválási elemeit erősíteni kell, megteremtve a tényleges kapcsolatot a nyílt
munkaerőpiaccal, a megvalósítás azonban felemás képet mutat. OKJ-s vagy egyéb végzettséget
nyújtó képzések mellett nagy számban szerveztek a munkaerőpiacon nehezen hasznosító,
alapkompetenciák fejlesztésére irányuló képzéseket, ez és a heterogén minőségű választék sok
esetben nem támogatta azt a célt, hogy a képzések a célcsoporttagok nyílt munkaerőpiacra történő
felkészítését támogassa.

A kérdőíves felmérésünk visszajelzései a projektek végrehajtásáról
A kedvezményezetti kérdőívünket 752 darab, a TÁMOP-2 kapcsán érintett nyertes pályázó töltötte
ki. A kitöltők túlnyomó többsége (96,8 százaléka) pályázatos eljárásrendben megvalósított projekt
kapcsán fejtette ki a véleményét, a kiemelt projektekre vonatkozó válaszok elenyészőek voltak. A
válaszadók 61 százaléka kkv-ként nyert támogatást.
A projektek megvalósításával kapcsolatban vegyesek voltak a visszajelzések. A válaszadók 36,6
százaléka jelezte, hogy a bírálati szakasz öt hónapnál is hosszabb volt. A TÁMOP-1. prioritása
kapcsán kapott válaszokhoz hasonlóan a bírálati szakasz elhúzódása itt is leginkább a
nagyvállalatokat és a nonprofit szervezeteket érintette (ez utóbbiak esetében a válaszadók fele
számolt be öt hónapnál hosszabb átfutási időről). A szerződéskötés ideje az esetek 62 százalékánál
két hónap alatti volt.
A megvalósítás ütemezése a válaszadók 72 százalékánál nem okozott gondot, sikerült tartani az
eredeti ütemtervet, a megkérdezetteknek csupán 5,5 százaléka számolt be jelentős csúszásról. Az
állami szervek, szervezetek esetében valamivel alacsonyabb (59,6 %) volt azok aránya, akiknek
sikerült tartani az ütemtervet. A csúszások leggyakoribb oka magasan az intézményrendszer lassú
reagálása volt (a válaszadók 39%-a megjelölte ezt a válaszopciót). Az állami kedvezményezettek
ebből a szempontból is kilógnak, az ő esetükben a közbeszerzések elhúzódása okozta a legtöbb
csúszást.
A projektek egy része esetében külső hatások módosították a fejlesztés célját vagy tartalmát (a
válaszadók 44.3 százaléka számolt be erről), a mögöttes okok közül a legjellemzőbbek az
intézményrendszeri változások (32,6%), a jogszabályi változások (25,6%) és a megvalósító
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Az átmeneti időszakban az akkreditált intézmények külön engedély megszerzése nélkül képezhettek ugyan, de csak akkor,
ha az indítani tervezett képzéseiket 2013. augusztus 31-ig bejelentették a munkaügyi központban.
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szervezetben történt változások (26,4%) voltak. A megkérdezett nonprofit szervezetek az átlaghoz
képest nagyobb (41,6 %) jelentőséget tulajdonítottak a jogszabályi változásoknak a befolyásoló
tényezők között.
A kérdőívben a projektgazdáknak lehetőségük volt kifejteni további észrevételeiket, javaslataikat a
projekt megvalósításával kapcsolatban. A válaszadók közel egynegyede az adminisztrációs
terheket csökkentené, illetve sokan szeretnék, ha az őket érintő fejlesztéseknek lenne folytatása a
2014-2020-as időszakban is. A válaszadók közül többen fejezték ki elégedetlenségüket a pályázati
időszak alatti kommunikációval kapcsolatban, főként arra panaszkodva, hogy kérdéseikre csak sok
idő elteltével kaptak választ, valamint arra, hogy a válaszok sokszor nem voltak következetesek (a
telefonon és írásban kapott válaszok gyakran nem voltak összhangban).

6.4.2. A prioritás eredményeinek fenntarthatósága
A bemutatott jogszabályi, intézményrendszeri, szakpolitikai változások mindegyike negatívan hatott
a projektek eredményeinek fenntarthatóságára. Ugyanakkor a prioritáson belül megvalósult
fejlesztések között vannak hosszú távon is fenntartható jó gyakorlatok, ezeket mutatjuk be a
továbbiakban:
►

►

A fenntarthatóság egy aspektusa, hogy egy EU-s forrásból kidolgozott terméket,
szolgáltatást vagy módszertant a továbbiakban hazai költségvetésből visznek tovább. Erre
példa, hogy a TÁMOP-2.2.1 kiemelt projekt keretében kifejlesztett szakképzési
kerettantervek és a szakmai érettségi követelmények megjelentek a hazai jogszabályban
(igaz, részben nyomásra, hiszen ez a 2014-2020-as ciklus egyik ex ante feltétele volt96). A
szakképesítéseknek a projekt során kialakított, Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti
szintjei bekerültek az OKJ-ről szóló kormányrendeletbe, a szintezési módszertant átvette a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a felnőttképzési törvényben foglalt, a felnőttképzési
programkövetelmények besorolására vonatkozó feladatainak ellátásához. A projekt
eredményeire építve a 2014-2020-as időszakban a GINOP-6.2.2 konstrukció nyújt
támogatást a szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése érdekében.
A fenntarthatóság szempontjából jó gyakorlatként azonosítottuk azt is, ha egy TÁMOPforrásból kifejlesztett szolgáltatást a kedvezményezett a továbbiakban piaci alapon tud
hasznosítani. Erre példaként említjük a TÁMOP-2.4.5 projekt keretében létrejött családi
napköziket, amelyek döntő többsége fennmaradt a projekt lezárása után is és jelenleg már
fizető szolgáltatásként működnek tovább. Hasonlóan, a fiatalok vállalkozóvá válását
támogató TÁMOP-2.3.6 projekt révén számos vállalkozás vetette meg a lábát a piacon –
ugyanakkor túlélési rátáról csak két-három év távlatában lehet reális következtetéseket
levonni. Végül a TÁMOP-2.5.1 és TÁMOP-2.5.3 konstrukciók keretében felállított országos
jogsegélyhálózatot érdemes megemlíteni, ennek a továbbfeljesztése (egy alternatív
vitaszolgálat kiépítése) a GINOP-5.3.3 keretében folytatódik, addig azonban piaci alapon
(fizetős szolgáltatásként) biztosítják a fenntarthatóságot.

Az intézményrendszeri interjúk egyik fontos tapasztalata volt, hogy a 2. prioritás fejlesztéseinek
hasznosulására, fenntarthatóságára – a néhány említett példa kivételével – alig áll kézzel fogható
információ az intézményrendszeri szereplők rendelkezésére. Ez különösen igaz a munkahelyi
képzésekre, amelyek a prioritás fontos elemei voltak, kapcsolódó jó gyakorlatról az interjúalanyok
azonban nem tudtak beszámolni. Ahogy korábban írtuk, ezeknél a típusú fejlesztéseknél az
addicionalitás alapelve sok esetben sérülhetett: nincs erre vonatkozó adat, de felmerül a gyanú, hogy
a kedvezményezettek egy része támogatás nélkül is nyújtotta volna az adott képzéseket, vállalati
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Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra, 2014. augusztus 15., 166. oldal,
https://www.palyazat.gov.hu/szechenyi_2020, letöltés időpontja: 2017. január 17.
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tréningeket. Sok kedvezményezett számára így a konstrukció könnyen elérhető forrást jelentett,
könnyen teljesíthető feltételekkel (önrész, továbbfoglalkoztatás). A források értelmes felhasználását
akadályozta a lassú adminisztráció is, ami miatt az akut vállalati igényeket nem sikerült kielégíteni (a
felmerüléstől számított fél-egy év múlva az igény már okafogyottá válik). Ez is erősítette azt a
gyakorlatot, miszerint a vállalatok nem tényleges igények alapján fogalmazták meg fejlesztési
céljaikat, hanem alapból nyújtott képzéseik esetén váltották ki a saját forrást (az önrészen kívül). A
hasonló típusú fejlesztéseket célzottan a hátrányos helyzetű munkavállalókra javasolt folytatni,
egyszerűbb és gyorsabb átfutási időt garantáló adminisztratív eljárás (például global grant)
segítségével.
Hasonlóan vegyes a megítélése a TÁMOP-2.4.3 keretében jelentős forrásokhoz jutó szociális
szövetkezetek fenntarthatóságának. 97 Az önmagában nem a fenntarthatóság irányába mutat, hogy
EU-s források reményében jönnek létre szociális szövetkezetek, ezért egy külön értékelés keretében98
megvizsgáltuk a kedvezményezett szervezetek jelenlegi jogállását és pénzügyi helyzetét. Eszerint a
szövetkezetek túlnyomó többsége (85,7%-a) jogilag továbbra is létezik (erre a fenntartási
kötelezettség is kötelezi őket), ugyanakkor a pénzügyi adatok árnyalják a képet: a 2015. évi adatok
alapján az üzemi eredmény a teljes minta 45, míg a mérleg szerinti eredmény a minta 35 százaléka
esetében volt negatív. Rendre az újonnan alapított szociális szövetkezeteket támogató D-1
komponens teljesített a leggyengébben.
Ráadásul a pályázatokon nyertes szociális szövetkezetek mindössze 28,2 százaléka aktív az
interneten (van működő honlapjuk vagy aktív tartalommal jelentkező Facebook-oldaluk), és a kiírások
között jelentős különbségek vannak: a D-1-es kiírás szociális szövetkezeteinek mindössze 15,6
százaléka aktív, míg a D-2-es kiírásnál ez az arány 37,6%.
Az intézményrendszeri vélemények azt tükrözik, hogy lehettek ugyan elszigetelten jó példák, ezek
azonban a tevékenység jellegén (hogy van-e rá piaci kereslet) és a vezetők személyes
elkötelezettségén múltak elsősorban. A jellemző inkább az, hogy a projektben részt vevők
visszatértek a közfoglalkoztatásba, tehát ezzel a fejlesztés lényegi célja nem teljesült. A helyzetet
nem segítette maga a közfoglalkoztatás sem, amely a helyi közszolgáltatási feladatok nagy részét
(például közkonyhák) lefedte, így szűkítve a szociális szövetkezetek lehetséges cselekvési terét.

A kérdőíves felmérésünk visszajelzései az eredmények fenntarthatóságáról
A válaszadók 48,9 százaléka szerint a TÁMOP-2. kiírásai teljes mértékben illeszkedtek az ágazat fő
céljaihoz és jól megfogták a valós problémákat, ezzel támogatva az eredmények fenntarthatóságát.
Ugyanakkor 28,6 százalékuk úgy gondolta, hogy – noha a kiírások igazodtak az ágazat fő céljaihoz
– a fejlesztési lehetőségek túl általánosak voltak és nem a fő problémákra fókuszáltak. Ezzel
szemben 15,7 százalék szerint a fejlesztési lehetőségek éppen, hogy túl specifikusak voltak, emiatt
pedig fontos fejlesztendő területek maradtak ki a támogatásból. (Ez a megoszlás a TÁMOP-1.
prioritás válaszaival nagy hasonlóságot mutat.) Az állami szervezetektől kapott válaszok némileg
eltérnek az átlagtól, nagyobb arányban vélték úgy, hogy az illeszkedésen lehetett volna javítani.
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A szövetkezeteknek szóló kiírások nyomán valóságos szövetkezetalapítási láz indult meg, a vizsgált kiírások esetében a
szociális szövetkezetek alapításának időpontja sok esetben a kiírás időpontja utáni. A D-1 komponens esetében a nyertes
kedvezményezettek fele, míg a D-2 komponens esetében a kétharmada azután lett alapítva, hogy megjelent a kiírás. Ez
különösen a D-2 komponens esetében érdekes, amelyre ugyan a szociális gazdaságban újonnan alapított és működő
szervezetek egyaránt pályázhattak, azonban egy pontosan alátámasztott, részletes üzleti tervezéssel kellett megalapozni a
modellek gazdasági fenntarthatóságát, így a kiírás elsősorban a már stabil háttérrel rendelkező szociális szövetkezeteknek
kedvezett.
98
Századvég Gazdaságkutató Zrt. – Ernst & Young Tanácsadó Kft. (2016): A foglalkoztathatóság javításához és a szociális
gazdasághoz kapcsolódó intézkedések ex post értékelése
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A fennmaradó eredmények közül a válaszadók leginkább a megszerzett tudást, a képzések által
elnyert szakmai felkészültséget és megnövekedett szervezeti hatékonyságot, valamint a
támogatásoknak köszönhetően alapított vállalkozások működését emelték ki.
A projekteredmények fenntarthatóságának legfontosabb akadályozó tényezője egyértelműen a
forrás hiánya volt (a válaszadók 38,3 százaléka jelölte meg ezt a lehetőséget). További lényeges
akadályozó tényezőnek tartották a válaszadók a belső szervezeti változásokat (18,3%). A
nagyvállalkozások projektgazdáinak 31 százaléka válaszolta, hogy nem akadályozta semmi a
projekt eredményeinek fenntarthatóságát, ez kiemelkedő arány.
A projekt fenntartását a válaszadók 40 százaléka saját működési forrásból finanszírozza, ettől az
átlagtól eltérnek a kiemelt projektek és az állami szervek, amelyek esetében 37 százalék egyéb
költségvetési (állami/önkormányzati) forrásból fedezi, valamint a kkv-k, amelyek esetében a
válaszadók 34 százaléka válaszolta azt, hogy a projekt saját bevételeiből finanszírozza a
fenntartást.

A prioritás végrehajtásával és az elért eredmények fenntarthatóságával kapcsolatban az alábbi
megállapításokat tesszük:
►

►

►

A 2. prioritás fejlesztéseinek heterogenitása, sokszínűsége rányomta a bélyegét a
végrehajtásra. A tervezési időszak során nem voltak kikristályosodva a prioritás fő
fejlesztési irányai, így a kezdeti időszakban jelentős akadályt jelentett, hogy a
szakpolitikának és az Irányító Hatóságnak eltérő elképzelései voltak a kiírások tartalmi
elemeiről. Hiába volt a döntés-előkészítésnek dedikált fóruma, a Pályázat Előkészítő
Munkacsoport (PEMCS) ülésein rendre patthelyzet alakult ki, részben ennek volt
köszönhető a prioritás abszorpciós ütemének jelentős csúszása, amely végül
forrásátcsoportosítást is szükségessé tett.
A végrehajtást nehezítette továbbá a prioritás által lefedett területek (elsősorban a
szakképzés és a felnőttképzés) volatilis szakpolitikai és jogszabályi háttere. A szakképzés
területén a ciklus elején létrehozott TISZK-rendszer koncepciója az időszak végére
lényegében kiüresedett, miközben az érintett intézmények kétszer is fenntartóváltáson
estek át, jelentősen terhelve ezzel a projektek megvalósítását. A felnőttképzés területe az
időszak során három különböző minisztériumhoz tartozott (SZMM, KIM, NEFMI/EMMI),
négy különböző struktúrában (kilenc regionális központ, egy budapesti központ, TKKI,
SZGYF), a felnőttképzési törvény módosítása pedig komoly bizonytalanságot
eredményezett a képző cégek körében.
Hasonlóan az 1. prioritáshoz, a közfoglalkoztatás 2011 utáni felfutása jelentős hatással
volt a 2. prioritás fejlesztéseire is. A prioritás teljes kifizetett költségének ötödét a TÁMOP2.1.6 kiemelt projekt fedte le, amely a közfoglalkoztatottak téli képzéseként került a
köztudatba – annak ellenére, hogy ez a kör csak egy lehetséges kiemelt célcsoportként
jelent meg a felhívásban. A projekt az eredeti szakpolitikai elképzelések alapján a 2007-es
TÁMOP-2.1.1 („Lépj egyet előre II.”) folytatása lett volna, nyitottan minden hátrányos
helyzetű célcsoporttag irányába, ezt azonban felülírták egyéb érdekek. A projekt
végrehajtása felemás képet mutat: OKJ-s vagy egyéb végzettséget nyújtó képzések mellett
nagy számban szerveztek a munkaerőpiacon nehezen hasznosító, alapkompetenciák
fejlesztésére irányuló képzéseket, ez és a heterogén minőségű választék sok esetben nem
támogatta azt a célt, hogy a képzések a célcsoporttagok nyílt munkaerőpiacra történő
felkészítését támogassa.
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►

►

►

►

►

Az intézményrendszeri interjúk egyik fontos tapasztalata volt, hogy a 2. prioritás
fejlesztéseinek hasznosulására, fenntarthatóságára – néhány példa kivételével – alig áll
kézzel fogható információ az intézményrendszeri szereplők rendelkezésére. A
fenntartható eredmények közül a TÁMOP-2.2.1 projekt nevesíthető, amelynek keretében
kifejlesztett szakképzési kerettantervek és a szakmai érettségi követelmények megjelentek
a hazai jogszabályban (igaz, EU-s nyomásra, a 2014-2020-as programozási időszak egyik
ex ante feltételeként). További jó gyakorlatot jelentett a projektek eredményeinek piaci
hasznosítása, amivel a családi napközik (TÁMOP-2.4.5), a fiatalok vállalkozóvá válását
támogató fejlesztések (TÁMOP-2.3.6), illetve az országos jogsegélyhálózatot megalkotó
projekt (TÁMOP-2.5.1, TÁMOP-2.5.3) kapcsán találkoztunk.
A munkahelyi képzések kapcsán nem tudtunk jó gyakorlatot azonosítani. Ezeknél a típusú
fejlesztéseknél az addicionalitás alapelve sok esetben sérülhetett, amennyiben a
kedvezményezettek egy része vélhetően támogatás nélkül is nyújtotta volna az adott
képzéseket, vállalati tréningeket. Sok kedvezményezett számára így a konstrukció
könnyen elérhető forrást jelentett, könnyen teljesíthető feltételekkel (önrész,
továbbfoglalkoztatás).
A munkahelyi képzésekre szánt források értelmes felhasználását akadályozta a lassú
adminisztráció is, amely miatt az akut vállalati igényeket nem sikerült kielégíteni (a
felmerüléstől számított fél-egy év múlva az igény már okafogyottá válik). Ez is erősítette
azt a gyakorlatot, miszerint a vállalatok nem tényleges igények alapján fogalmazták meg
fejlesztési céljaikat, hanem alapból nyújtott képzéseik esetén váltották ki a saját forrást (az
önrészen kívül). A hasonló típusú fejlesztéseket célzottan a hátrányos helyzetű
munkavállalókra vonatkozóan javasolt folytatni, egyszerűbb és gyorsabb átfutási időt
garantáló adminisztratív eljárás (például global grant) segítségével.
Hasonlóan vegyes a megítélése a TÁMOP-2.4.3 keretében jelentős forrásokhoz jutó
szociális szövetkezetek fenntarthatóságának. Egy korábbi értékelés keretében a nyertes
szociális szövetkezetek jellemzőit vizsgálva arra a megállapításra jutottunk, hogy noha
túlnyomó többségük jogilag továbbra is létezik (erre a fenntartási kötelezettség is kötelezi
őket), ugyanakkor mind a pénzügyi adatok, mind az online aktivitás azt mutatja, hogy sok
szervezet a valóságban nem viszi tovább a fejlesztés eredményeit. Az intézményrendszeri
vélemények is azt tükrözik, hogy lehettek ugyan elszigetelten jó példák, ezek azonban a
tevékenység jellegén (hogy van-e rá piaci kereslet) és a vezetők személyes
elkötelezettségén múltak elsősorban. A jellemző inkább az, hogy a projektben részt vevők
visszatértek a közfoglalkoztatásba, tehát ezzel a fejlesztés lényegi célja nem teljesült. A
helyzetet nem segítette maga a közfoglalkoztatás sem, amely a helyi közszolgáltatási
feladatok nagy részét (például közkonyhák) lefedte, így szűkítve a szociális szövetkezetek
lehetséges cselekvési terét.
A kérdőíves felmérésünkben kapott válaszok alapján a bírálati idő elhúzódása gyakori
probléma volt: a válaszadók több mint egyharmadánál öt hónapnál is hosszabb időbe telt.
A megvalósítás ütemezése a legtöbb esetben (72%) nem okozott gondot, amennyiben
mégis csúszott a projekt megvalósítása, a leggyakoribb ok az intézményrendszer lassú
reagálása és a közbeszerzések elhúzódása okozta a késedelmet. A fennmaradó
eredmények között a megszerzett tudást és a vállalkozásfejlesztést emelték ki a
kedvezményezettek. A projekteredmények fenntarthatóságának leginkább akadályozó
tényezőiként a forráshiányt és a belső szervezeti változásokat említették.
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6.5.

TÁMOP 3. prioritás

6.5.1. A prioritás megvalósítása
A prioritás kiírásaiban megfogalmazott feladatok és fejlesztések megvalósultak, a pályázatokban
vállalt feladatokat, indikátorokat a projektek teljesítették. A megvalósítás folyamatában azonban
különböző hátráltató tényezők jelentkeztek, melyek a megvalósítás időbeli elhúzódását
eredményezték, emiatt az elért eredmények a kedvezményezettek működésébe történő beépülése
kevésbé tudott kialakulni, elmélyülni. A különböző jelentések és szakértői interjúk alapján a
megvalósítást akadályozó legfőbb tényezők az alábbiak voltak:
►

►

►

►

►

►

A prioritás keretében megvalósuló projektek esetében a 2010 utáni stratégiai, intézményi (a
KLIK létrehozása) és politikai változások jelentősen éreztették hatásukat. Ahogy a TÁMOP
2014. évi végrehajtási jelentése fogalmaz: „A törvényből fakadó fenntartóváltások miatt
egyes projektek jelentős csúszásba kerültek mind a szakmai megvalósítást, mind a pénzügyi
teljesítést illetően. A projektek szakmai végrehajtása, a vállalt indikátorok teljesíthetősége és
a zökkenőmentes projektzárások érdekében az érintett projektek befejezési határidejét
módosítottuk.”99 A KLIK 2012-es indulása után hosszú időt vett igénybe az átadás-átvételi
folyamat, erre az időszakra a megvalósítás alatt lévő projektek leálltak, mert nem volt felelős
döntéshozó, aláíró.
A szakértői interjúk visszajelzése alapján a megvalósítást akadályozta a hosszú tervezési
időszak, ami kétszer is jelentkezett a ciklus folyamán. Egyrészt a támogatási időszak kezdetén
csúszva indultak el a fejlesztések, másrészt a 2010-es kormányváltást követően is
tapasztalható volt egy leállás, ami szintén hosszabb időszakot érintett.
A megvalósítást – a kezdeti időszakban, elsősorban a pályázatos konstrukciók esetében –
akadályozta továbbá, hogy az intézményeknél jelentős ismerethiány mutatkozott a
menedzsment és projektvezetés területén. Ezek a hátrányok a projektek és fejlesztések
tervezésétől a megvalósítás, közbeszerzés és elszámolhatóság, kifizetések területét egyaránt
érintette. Erre képzésekkel, tanácsadással, szélesebb kommunikációs tevékenységgel kellett
volna készülni a támogatási időszak elején.
A megvalósítást hátráltatták a közbeszerzési szabálytalanságok, illetve a közbeszerzések
elhúzódása és azok kezelése, ami sok esetben a szerződésmódosítások fő okát is jelentette.
A szabálytalanságok egy része abból adódott, hogy a kisebb szervezeti háttérrel rendelkező
kedvezményezettek nem rendelkeztek megfelelő közbeszerzési ismeretekkel, időnként nem
helyesen ítélték meg, hogy mikor milyen közbeszerzési szabályokat kell alkalmazni.
Az elszámolhatóság és a kifizetések, szakmai teljesítések elfogadását és a teljes projekt
megvalósítását akadályozta vagy hátráltatta az is, hogy a különböző dokumentációkban
jelentős hiányosságokat tapasztaltak. Például a kedvezményezettek nem teljesítették a
rendezvények megvalósulását igazoló dokumentáció (jelenléti ív, napirend, bemutatott
prezentációk, fotódokumentáció) benyújtását. Ezek pótlása és kezelése szintén a
megvalósítás elhúzódását okozta.
A megvalósítás menetét lassította végül a köznevelési területre jellemző fluktuáció.

A közneveléshez kapcsolódó fejlesztések esetében az volt az elképzelés, hogy kiemelt projektek
(például TÁMOP-3.1.1, TÁMOP-3.3.1) keretében történnek meg a jelentősebb módszertani
fejlesztések. Az intézményi pályázatok ezekre a fejlesztésekre alapozva, illetve az ott kidolgozott
módszereket használva, vagy azok útmutatása alapján valósították volna meg a „helyi” fejlesztéseket.
Azonban az Irányító Hatóság sok esetben nem koordinálta megfelelően a kiemelt projektek és a
pályázatos projektek időzítését, így több esetben előfordult, hogy a kiemelt projektek még nem
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készültek el a fejlesztéseikkel, amikor azokat már használták volna az intézmények. Ezek az
intézményi tevékenységek és források felhasználását késleltették, illetve nem tették lehetővé a
megtervezett szakmai folyamatok végigvitelét. Ilyen volt például a TÁMOP 3.1.4 intézményi projektek
elindítása akkor, amikor a TÁMOP 3.1.1 központi szolgáltatásai még nem álltak készen. Szintén sok
probléma akadt a kiemelt projektek keretében történt központi tananyagfejlesztések esetében. Mind
a kompetencia-fejlesztő programcsomagok, mind később a kísérleti tankönyvek esetén nem volt elég
idő a központi fejlesztésekre, amikor már az iskoláknak kellett volna használniuk az eszközöket.
A megvalósítás és fenntarthatóság kérdésköréhez egyaránt kapcsolódik, hogy elsősorban a
támogatási időszak utolsó két évében, kiemelt projektek keretében megvalósult fejlesztések esetében
számos eredmény megismertetése, kommunikálása nem volt elég hatékony. Ennek több oka lehetett,
többek között az időhiány, a fejlesztések nagy volumene, vagy a nem megfelelő kommunikációs
csatorna, módszer. Szintén a fejlesztések, új módszerek elterjedését hátráltatta, hogy számos
szakmai fejlesztés megvalósításának a csúszása miatt nem maradt elég idő ezeknek az
eredményeknek a tényleges oktatási tevékenységbe beágyazódnia.
A megvalósítás során egyes fejlesztési feladatokat párhuzamosan, többször végeztek el a
kedvezményezettek. Erre a legismertebb példa az Öveges Program néven ismert „A
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban”
(TÁMOP-3.1.3) című konstrukció, amely keretében az iskolák természettudományos laborokat hoztak
létre. Ennek során a résztvevő iskolák azonos vagy nagyon hasonló tananyagokat készítettek el
sokszor ugyanazokkal a vállalkozókkal. Az ilyen módon szervezett fejlesztések költséghatékonysága
megkérdőjelezhető. Az Öveges Program megvalósítását jelenleg büntetőeljárás keretében az illetékes
hatóságok vizsgálják.
A magyarországi köznevelés esetében kiemelten fontos sajátosság, hogy az iskolai teljesítmény és a
családi háttér között nagyon erős a kapcsolat, ami azt jelenti, hogy a rosszabb családi körülményeket
az intézmények nem tudják kompenzálni. Emiatt a TÁMOP keretében megvalósult fejlesztések
erősebb összehangolására lett volna szükség (a különböző prioritások között), hogy egyszerre
történjenek a családi, települési és oktatási területet érintő fejlesztések, így a különböző fejlesztések
nagyobb hatékonysággal, jobb eredménnyel valósulhattak volna meg.
A TÁMOP keretében elsősorban ESZA-típusú források felhasználására volt lehetőség, amihez a TIOP
és a ROP keretében megvalósuló, ERFA-típusú források eszközbeszerzései és infrastrukturális
fejlesztései kapcsolódtak. Vagyis a digitális kompetenciák fejlesztéséhez szükséges (pedagógiai)
módszertani innovációt a TÁMOP keretében valósították meg, míg az intézmények digitális
eszközeinek fejlesztését a TIOP, az épületek felújítását a ROP keretében biztosították. A három
operatív program konstrukcióinak megvalósításának együttműködése számos esetben nem történt
meg, mert időben eltérően valósultak meg a különböző fejlesztések, ami a programok
megvalósításában okozott problémát, például a beszerzett eszközökhöz kapcsolódó képzések,
fejlesztett tartalmak nem álltak rendelkezésre időben.

A kérdőíves felmérésünk visszajelzései a projektek végrehajtásáról
A kedvezményezetti kérdőívünk válaszadói szerint a végrehajtást hátráltatta az
intézményrendszer lassú reagálása. A kérdőíves felmérésünk során 1125 kitöltő volt érintett a
prioritás valamely fejlesztésében, és tízből három válaszadó szerint a bírálati idő meghaladta az öt
hónapot, minden hatodik pályázó esetén a szerződéskötés folyamata több mint három hónapot
vett igénybe. A válaszok alapján a bírálati szakasz elhúzódása egyformán érintette az állami, nonprofit szervezeteket és a vállalkozásokat.
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A megvalósítás ütemezése kevésbé okozott gondot a kedvezményezetteknek, a válaszadók hetven
százaléka tudta tartani az eredeti ütemezést, és csak négy százalékuk szerint maradtak el
nagymértékben a tervezett ütemezéstől. Arányaiban az egy-, illetve kétszakaszos standard és a
kiemelt eljárásrendben érintettek leginkább az elhúzódó megvalósításban, illetve az állami szervek,
szervezetek küzdöttek jobban a megvalósítás határidejének tartásával. Az érintettek a csúszás
okaként elsősorban az intézményrendszer lassú reagálását nevesítették (30,2%), ezt követte a
közbeszerzések elhúzódása (26,4%) és a kedvezményezettnél történt szervezeti változás (18,5%).
A megvalósítást hátráltatta az is, hogy a projektek többsége esetében (a válaszok 61,8
százalékában) változott a projektek célja vagy tartalma. Ezek mögöttes oka leggyakrabban az
intézményrendszeri változás (25,6%), a kedvezményezett szervezeten belüli változás (18%) és a
jogszabályi változás (11,5%). A projekt céljában vagy tartalmában bekövetkező változások
egyaránt érintették a kiemelt és a pályázatos projekteket, az állami, non-profit és gazdasági
vállalkozásokat. A változások mértéke a projektek közel 5 százaléka esetében olyan mértékű volt,
hogy folyamatos változás-bejelentéssel vagy szerződésmódosítással kellett kezelni a
tevékenységek változását.
A konzorciumban részt vevő megvalósítók alig több mint fele nyilatkozott úgy, hogy az
együttműködés hatékony volt, a tagok szakmailag támogatták egymást. A többi válaszadó
részleges együttműködésről, vegyes tapasztalatokról vagy az érdemi együttműködés hiányáról
számolt be.
Minden tizedik projekt kapcsolódott valamilyen másik megvalósító projektjéhez, de ez csak a
projektek elenyésző számában okozott nehézséget. Jóval jellemzőbb volt (a megvalósítók 28,7%
esetében), hogy a kedvezményezettek saját projektjei kapcsolódtak egymáshoz. Közülük
mindössze 12,8 százalék nyilatkozott úgy, hogy nem származott ebből előnye.
A kérdőív során kíváncsiak voltunk a kedvezményezettek általános elégedettségére is a
fejlesztések kapcsán. A válaszok alapján a kérdőív által megadott 12 szempont közül a kitöltők
leginkább az igénybe vehető támogatás nagyságával voltak elégedettek (10-ből átlagosan 8,16
pont).
A megvalósítók szerint a támogató számára a projekt végrehajtása során a legfontosabb a projekt
szabályos megvalósítása (10-ből 9,41 pont) és az indikátorok teljesítése (9,36 pont) volt. Csak ezek
után következik a határidő tartása, a szakmai eredmények, a források elköltése és a
fenntarthatóság (8,52-9,1 pont). Jelentősen lepontozták azonban a megvalósítók a pályázók
véleményének figyelembe vételének támogatói szempontját (6,87 pont), különösen a
nagyvállalatok.

6.5.2. A prioritás eredményeinek fenntarthatósága
A projektek esetében minden kiírás elvárta, és arra érkezett pályázat megfogalmazta a
fenntarthatóságot, és arra figyelmet is fordított. A projektek tényleges fenntartására vonatkozóan
még nem állnak rendelkezésre részletes adatok, de a szakértői interjúk és a kedvezményezettek
körében végzett kérdőíves felmérés eredményei azt mutatják, hogy ezen a téren vannak
hiányosságok. A fenntarthatóság vizsgálata nehezebb folyamat az olyan jellegű fejlesztések
esetében, mint a köznevelés, mert a különböző konstrukciók keretében megszerzett ismeretek,
módszertani fejlesztések szervezeti és egyéni szintű beépülése nem ismert és annak használatáról
csak informális visszajelzések állnak rendelkezésre. Így hiába teljesítik a kedvezményezettek a
pályázatokban vállalt fenntartási feladatokat, ezek sok esetben egy adott rendszer
„infrastruktúrájának” megtartását, működését jelentik, nem pedig a tartalmi eredmények
fenntartását.
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Az első és legfontosabb probléma a fenntartás finanszírozásának kérdése. A TÁMOP 3. prioritása
esetében a fejlesztések nagy része állami szervezeteknél (Oktatási Hivatal, Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet, Educatio Nonprofit Kft.), illetve iskolákban, könyvtárakban, múzeumokban valósult meg.
Utóbbiak jelentős része szintén állami fenntartásban van, kisebb hányada egyházi fenntartásban, de
szintén állami finanszírozásban, és csak egy elenyésző része áll magánfinanszírozásban.
Emiatt amikor arról beszélünk, hogy a fenntartást finanszírozni szükséges, azt kell megvizsgálnunk,
hogy az állam biztosítja-e a létrehozott értékek működtetési, használati és megújítási költségeit. Mert
a gondos fenntartás azt is feltételezi, hogy az adott eredményt továbbfejleszti a rendszer. A
továbbfejlesztést természetesen lehet újabb európai uniós forrásból finanszírozni, a fenntartást
azonban nem.
A szakmai fejlesztések eredményeinek fenntarthatóságát rontó tényező a szakpolitikai változások
gyakorisága. Ha a szakpolitika 3-4 évente új reformelemeket kezdeményez, akkor az előző
fejlesztések sok esetben hasznos eredményei is érvényüket vesztik. Ezért fontos lenne, hogy a
szakpolitika egy jól kiérlelt stratégia mentén stabilitást biztosítson a köznevelés rendszerének.
Az értékelés során találkoztunk jó és rossz példákkal is a fenntartás biztosítására. Jó gyakorlatnak
minősítettük, amikor a fejlesztések eredménye szervesen beilleszkedik az adott szféra működésébe.
Ilyen például a kísérleti tankönyvek vagy a pedagógus értékelési rendszer fejlesztése. Bár mindkettő
megvalósítását sok kritika érte, az igaz, hogy szervesen beépültek a köznevelés rendszerébe, és ezen
keresztül érvényesül a fenntartásuk, „hasznosulásuk”. Ugyanakkor az utóbbi évek szakpolitikai
döntéseinek egyike volt a magánszféra visszaszorítása például a tankönyvpiacról. Ezért annak az
esélye, hogy a fejlesztések fenntartása piaci alapon is történhetne, gyakorlatilag megszűnt a
köznevelésben.
Rossz példa a fenntartásra például a hátrányos helyzetű tanulók délutáni foglalkoztatását és ezzel
felzárkóztatását biztosító tanodák sorsa. A TÁMOP források lezárulta után költségvetési forrást
kellett volna biztosítani a létrejött tanodák üzemeltetésére, de ez nem történt meg. Ehelyett az EFOPból írtak ki új pályázatot a tanodák működtetésére, amelyen több esetben nem azok a szervezetek
nyertek, amelyek a TÁMOP időszakában sikeres tanodákat üzemeltettek.
Másik rossz példa az OH, OFI, Educatio keretében létrejött szakmai műhelyek, támogató
infrastruktúra kérdése. Ezen szervezetekben jelentős fejlesztések zajlottak le a TÁMOP keretében,
jelentős szakmai érték jött létre. Azonban ahhoz, hogy ez hasznosuljon, meg kellene őrizni ezeket a
szakmai műhelyeket és elősegíteni, hogy az iskolák felé a projektek után is eljuttassák a tudásukat,
szakmai támogatásukat. Sok esetben azonban a projektek lezárultával a szakmai műhelyek szétestek,
a létrehozott szakmai értékek fiókba, raktárba kerültek, nem fejlődtek tovább, és ezáltal nem
hasznosultak.
Az ex post értékelés keretében elvégzett „Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó konstrukciók ex post
értékelése” című részletes vizsgálat szerint a TÁMOP 3.1.4 keretében végzett kompetenciafejlesztési projektek „leggyengébb pontja, hogy a projektek rövid időtartama nem engedi a projekt
során elsajátított készségek, módszerek beépülését, a fenntarthatóság pedig csak addig biztosított,
amíg van rá fedezet (egy újabb EU-s projekt keretében). Ennek hiányában a rendszer összességében
visszaáll az évtizedek által bejáratott, frontális oktatást jelentő rutinba, ami minden szereplőtől
(fenntartótól, intézményvezetőtől, pedagógustól, diáktól) kevesebb erőfeszítést igényel. Jelenleg
tehát leginkább a pedagógusok hozzáállásán és elhivatottságán múlik, hogy a fejlesztéseket
továbbviszik-e, miközben egy nemzeti szinten deklarált alapvető szakpolitikai cél (az
alapkompetenciák fejlesztése) megvalósulásáról van szó.”
A fenntarthatóság egyik kritikus területe a fejlesztett weblapok projekt utáni használhatósága. Akkor
tekinthető érdemben fenntartottnak egy ilyen szolgáltatás, ha a weblap tartalmának frissítésére,
aktuálisan tartására, sőt fejlesztésére is van forrás.
A TÁMOP időszakában két nagy állami közoktatási tananyagportált is fejlesztett Magyarország. Az
egyik a sulinet.hu és a hozzá kapcsolódó Sulinet Digitális Tudásbázis, amelyet az Educatio Nonprofit
Kft. fejlesztett a TÁMOP-3.1.1 program keretében (ezek jelenleg az Educatio felszámolása miatt az
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Oktatási Hivatal működtetésében állnak). A másik az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által a
TÁMOP- 3.1.2-B és a TÁMOP 3.1.15 projektek keretében fejlesztett Nemzeti Köznevelési Portál
(portal.nkp.hu).
A fenntartás eredményességét leginkább az oldal használati adatai mutatják. Az Oktatási Hivatal
rendelkezésünkre bocsátotta a sulinet.hu portál 2015. és 2016. évi használati adatait. Ez alapján a
portálnak 2016-ban 5,1 millió látogatója volt, ami 18 százalékos növekedés a 2015. évi adathoz
viszonyítva. A látogatások éven belüli eloszlása jól mutatja, hogy a felhasználás pontosan illeszkedik
a közoktatási évhez: nyáron, illetve a szünetekben és hétvégéken jelentősen lecsökken a látogatók
száma, ugyanakkor 2016-ban az iskolai napokon napi 40 000 fölé ment a látogatások száma. Ebből
arra következtethetünk, hogy valóban iskolai célokra használják az oldalt a látogatók.

48. ábra: A sulinet.hu portál látogatási adatai 2015-ben és 2016-ban (forrás: Oktatási Hivatal)

Az egyéb látogatási adatok azonban már nem ennyire jók. A 2016-os évben összesen 10,4 millió
látogatás alkalmával 15, oldalt tekintettek meg a felhasználók. Egy látogatás alkalmával tehát
átlagosan 1,5 oldalt néztek meg és egy látogatás átlagosan 2 perc 15 másodpercig tartott, ami elég
gyors elnavigálást jelent. Az oldal tehát nem elég érdekes ahhoz, hogy hosszabban megtartsa a
látogatóit.
A TÁMOP 3. prioritás fenntarthatósági eredményei között kell megemlíteni a kultúraváltást, a
szemlélet változását, amit Halász Gábor oktatáskutató az alábbi módon jellemez: „Rengeteg olyan
dolgot látok, ami inkább örömre, mint búslakodásra ad okot. Például nagyszerűnek tartom, hogy
elindultunk abba az irányba, hogy a tankönyvek úgy kerülnek az iskolákba, hogy előtte intenzív
kipróbálási szakaszon mennek át. Mert az, hogy egy tankönyv működik-e a gyakorlatban, az csak az
osztályteremben derül ki. A tárgyi pontatlanságokat ki lehet javítani egy véleményezés során, de hogy
a könyv felépítése, feladatai működnek-e a tanítás során, azt nem. Jó dolog az is, hogy magának a
tankönyvnek az értelmezése is változik, és olyan digitális elemekkel egészül ki, amelyek például
szimulációs játékokat tesznek lehetővé. Általában is úgy látszik, a digitális technológiának egyre
komolyabb megemésztése, birtokbavétele történik, hátrányos helyzetű és speciális iskolákban is
bravúros tanórákat láttam a digitális táblákkal, és egyre több olyan pedagógus van, aki képes jól
használni a technológiát. Óriási potenciált látok abban, hogy az iskolák növekvő hányada megnyílt a
többi iskola felé, és rendszeresen látogatják egymást, tapasztalatokat, jó gyakorlatokat cserélnek.
Ezeket a kapcsolatokat konkrét fejlesztési beavatkozások hozták létre, és a régiónkon belül szinte
sehol másutt nincs olyan élénk iskolák közötti együttműködés, mint nálunk.
Egy felmérésben az iskolák 80%-a mondta azt, hogy valamilyen módon a kompetenciamérés adataival
dolgoznak. Ez nagyon pozitív, ugyanis vannak nemzetközi adataink arról, mi történik akkor, ha a
mérések eredményei alakítják az iskolák munkáját, vagy akkor, ha a visszajelzések ellenére nem
történnek meg a célzott beavatkozások. Az adatokkal való foglalkozás biztos alapja lehet az
előrelépésnek. Nagyon figyelemreméltó továbbá a pedagógus-továbbképzésről való gondolkodás
átalakulása, egyre kevésbé azt értjük alatta, hogy a pedagógusok meghallgatnak egy kurzust, majd
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hazamennek. Ma már sok továbbképzés alatt és után is digitális felületen tartják a kapcsolatot,
nyomon követik egymás fejlődését, így a pedagógustanulásnak olyan intelligens formái jönnek létre,
amik sokkal hatásosabbak lehetnek a gyerekekkel való munkában.” 100
A digitális fejlesztések másik területe az iskola adminisztrációs rendszerek fejlesztése volt. Ezen a
területen sikerként könyvelhető el, hogy működő rendszer jött létre a fejlesztések során, sok
iskolában megjelent az e-napló szolgáltatás.

A kérdőíves felmérésünk visszajelzései az eredmények fenntarthatóságáról
A kérdőív tanúsága szerint mindössze a válaszadók 52 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a pályázati
kiírások teljes mértékben illeszkedtek az ágazat fő céljaihoz, a valós problémákra irányultak és
ezzel támogatták az eredmények fenntarthatóságát. A válaszadók másik fele szerint a
fenntarthatóságot akadályozta, hogy a fejlesztések, noha jellemzően illeszkedtek az ágazat fő
céljaihoz, célzásukban nem voltak teljes mértékben összhangban az igényekkel. A válaszadók 26
százaléka azt kifogásolta, hogy a kiírások túl általánosak voltak és nem a legfőbb problémákra
koncentráltak, míg 17 százalékuk szerint a kiírások túl specifikusak voltak, kimaradtak fontos
fejlesztési irányok.
A projekteredmények fenntarthatóságának legfontosabb akadályozó tényezője egyértelműen a
forráshiány, a kérdőív kitöltése során a válaszadók 52,1 százaléka (a nonprofit szervezetek 61,3
százaléka) megjelölte ezt a válaszlehetőséget. További fontos akadályozó tényező a szervezeti
változás (19,3%), a szakpolitika változása (8,3 %) és a kapacitás és szakértelem hiánya (7,7%).
A fenntartási költségeit a válaszadók 4 százaléka a projekt saját bevételéből, további 8,1 százalék
a projekt fenntartására elkülönített, célzott költségvetési forrásból biztosítja. A fennmaradó 87,9
százalék egyéb forrásokat, költségvetési vagy működési forrást használ erre a célra. Az ő
esetükben a forrás nem a projekthez kapcsolódik, így bizonytalanná válhat.

A prioritás végrehajtásával és az elért eredmények fenntarthatóságával kapcsolatban az alábbi
megállapításokat tesszük:
►

A megvalósítás folyamatában különböző hátráltató tényezők jelentkeztek, melyek a
megvalósítás időbeli elhúzódását eredményezték, emiatt az elért eredmények a
kedvezményezettek működésébe történő beépülése kevésbé tudott kialakulni, elmélyülni.
A különböző jelentések, szakértői interjúk és kedvezményezetti kérdőívek alapján a
megvalósítást akadályozó legfőbb tényezők az alábbiak voltak:
► A fejlesztési időszak közepén, 2010-2011-ben jelentős szakpolitikai és intézményi
átalakulás történt a köznevelés területén, ami megakasztotta, felfüggesztette a
fejlesztési folyamatokat. Sok tekintetben újratervezés történt, ami miatt jelentős
csúszás alakult ki. Jelentős késedelmet okozott az iskolarendszer átszervezése, a
fenntartói szerepkör áthelyezése az önkormányzatoktól a KLIK-hez.
► A kedvezményezetti oldalon sok hiányosság mutatkozott a projektek menedzsmentje,
a közbeszerzések lebonyolítása terén, ami szintén akadályozta a végrehajtást.
► A közbeszerzések különösen sok problémát okoztak, jobb esetben csak jelentős
csúszást okoztak a projektekben, más esetekben azonban szabálytalansági eljárások
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Évértékelő interjú dr. Halász Gábor oktatáskutatóval, 2015.12.23,
http://tizperciskola.blog.hu/2015/12/23/2015_a_magyar_oktatasban, letöltés időpontja: 2017.01.25.
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►

►

►

►

►

►

►

indultak miattuk. Sok megvalósító nem volt tisztában a közbeszerzések
lebonyolításának minden részletével, szabályaival.
► Sok problémát okozott a tevékenységek nem megfelelő dokumentálása, ami
elszámolási nehézségeket vezetett.
► A megvalósítás során egyes fejlesztési feladatokat párhuzamosan, többször végeztek
el a kedvezményezettek. Erre a legismertebb példa az Öveges Program, amely során
sok az iskolák azonos vagy nagyon hasonló tananyagokat készítettek el sokszor
ugyanazokkal a vállalkozókkal.
► A megvalósításban sok problémát okozott az összefüggő konstrukciók nem megfelelő
koordinációja az Irányító Hatóság részéről. E miatt gyakori jelenség volt, hogy
pályázati konstrukciók úgy indultak el, hogy a számukra szükséges központi
fejlesztéseket a kiemelt projektek még nem állították elő.
► Tervezés szintjén jó elgondolás volt a TIOP és ROP projektek összehangolása a TÁMOP
projektekkel. A gyakorlatban azonban sok problémát okozott az időbeli ütemezés nem
megfelelő kivitelezése. Ezért gyakori jelenség volt, hogy az eszközök szállításáig nem
történtek meg a szükséges tananyagok fejlesztései, vagy a felhasználók képzése.
► A végrehajtást sok esetben nehezítette az intézményrendszer lassúsága. A
pályázatok bírálata, a szerződéskötés gyakran elhúzódott, ami miatt a megvalósításra
maradt kevesebb idő.
A fenntarthatóság feladatait a pályázók formailag teljesítik, ugyanakkor az eredmények
érdemi fenntartása jelentős erőfeszítést igényel, amire nem minden megvalósítónak jut
elegendő erőforrása.
A fenntartás legjelentősebb problémája, hogy a szükséges pénzügyi források csak ritkán
biztosítottak címzetten a projektre. A köznevelési intézmények túlnyomó része állami
finanszírozásból működik, és ezért a fenntartásra is állami forrásokat várna el a rendszer.
A privát oktatási szolgáltatások utóbbi években történt visszaszorítása miatt az állam
felelőssége még nagyobb. Mindössze a kérdőívre válaszoló megvalósítók 12,1 százaléka
számolt be arról, hogy dedikált költségvetési forrásból vagy a projekt saját bevételéből
finanszírozza a fenntartást.
A fenntartást nehezíti az a körülmény, hogy a magyar köznevelés állandó szakpolitikai
változásban, reformlázban égett az elmúlt években. Ezért a sikeres fejlesztések
eredményeit is ellehetetlenítette az újabb szakpolitikai irányváltás.
A fenntartást megnehezítette továbbá, hogy sok esetben a pedagógusra van bízva, hogy
az új eszközöket alkalmazza-e a mindennapi oktatásban. Ha motivált, akkor hajlandó
többlet energia árán is a tanultak alkalmazására, de sajnos nem mindenki ilyen eltökélt. A
többség visszatér a rutin megoldásokhoz, amelyek nem igényelnek tőle extra
energiabefektetést.
A TÁMOP 3. prioritás keretében jelentős digitális tananyagfejlesztés valósult meg. Ez
azonban szintén csak részben épült be a pedagógusok mindennapi rutinjába, így a
hasznosulásuk erősen megkérdőjelezhető.
A digitális fejlesztések másik csoportja az iskola adminisztrációs rendszerek fejlesztése.
Ezen a területen sikerként könyvelhető el, hogy működő rendszer jött létre a fejlesztések
során.
A megvalósított konstrukciók számos olyan területen hoztak a kedvezményezettek
számára új szemléletet, amely a támogatási időszak után is hatással lesz a működésre,
szakterületi gondolkodásra (menedzsment és projekt szemlélet, hálózatosodás és
együttműködési készség, digitális tartalmak megjelenése az oktatási és az ahhoz
kapcsolódó non-formális területen).
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6.6.

TÁMOP 4. prioritás

6.6.1. A prioritás megvalósítása
A 4. prioritás esetében a többihez képest kisebb volumenű külső változásokhoz kellett alkalmazkodni,
mivel az intézményi integrációk jóval a programozási ciklus előtt lezajlottak (a legújabbak pedig
inkább már az EFOP-ot érintik). Ugyanakkor a prioritást is érintette az intézményi struktúrák
többszöri átalakítása, illetve a jogszabályváltozások is többletterhet róttak mind az
intézményrendszerre, mind a kedvezményezettekre, hiszen több esetben hónapokra leállt az
intézményrendszer.
A kedvezményezettek oldaláról nehézséget jelentett továbbá a lassú adminisztráció; a legtöbb
esetben a konzorciumi formában működő kedvezményezettek aláírási procedúrája alapesetben is
terhelt volt, amit csak bonyolítottak az esetleges személyi változások (például a kancellári rendszer
bevezetése minden kedvezményezett aláírói körét módosította) – ugyanakkor a kedvezményezettek
véges száma miatt ez nem vált kezelhetetlenné.
Az abszorpciós célok teljesítése érdekében az intézményrendszer több engedményt is tett a
kedvezményezetteknek – többek között megnövelte az előleg arányát (25-ről 50 százalékra), illetve
rugalmasan kezelte az egyes elszámolási csomagok (a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben
meghatározott) értékét. A kedvezményezetteket támogatandó, az intézményrendszer a kiírások
megjelenésekor és a pályázati határidő előtt is információs napokat tartott, az érvényes támogatási
szerződéssel rendelkező kedvezményezettek számára pedig projektindító napot szerveztek, amelyen
az IH és a KSZ elvárásait adták át a megjelenteknek különféle témakörökben (indikátorok, pénzügyi
kérdések, közbeszerzés, EMIR használata).
Mindemellett a kifizetések felgyorsítása érdekében az intézményrendszer személyes konzultációkat
kezdeményezett a pályázatokon nyertes intézményekkel, átbeszélve minden egyes projekt
státuszát.101 Ennek hátterében az állt, hogy a Közép-magyarországi Régióban már 2011 végére célul
volt kitűzve a 100 százalékos abszorpció, ettől az intézmények azonban messze elmaradtak, így
szükséges volt valamiféle beavatkozás. Elsőként 2010 őszén került sor ilyen jellegű egyeztetésekre,
amelyek annyira beváltak, hogy 2011 őszén már – bizonyos értékhatár felett – a konvergencia régió
intézményeinek képviselői számára is nyitva állt a személyes konzultáció lehetősége, radikálisan
lerövidítve egy-egy kérdéses tétel megnyugtató lezárásának átfutási idejét. Ezt a fajta új szemléletű,
kivételezett ügyfélkezelési formát a felsőoktatás koncentráltsága engedte meg, illetve komplexitása
és jelentősége indokolta. A konzultációk eredményeképpen a fentieken kívül szorosabbá vált a
kapcsolat a kedvezményezettek és a központi intézményrendszer között, eljárásrendet érintő
pontosítások történtek, illetve szorosabbá vált a nyomon követés, amely a tervezhetőség
tekintetében jelentkezett pozitív hatással.

A kérdőíves felmérésünk visszajelzései a projektek végrehajtásáról
A kedvezményezetti kérdőívünket 98 nyertes pályázó töltötte ki a 4. prioritásra vonatkozóan. Az
eljárások típusát vizsgálva a pályázatos eljárásrendek domináltak, a kiemelt projektek aránya
csupán 10 százalék volt. A felsőoktatás koncentráltságából adódóan a válaszadók közel
háromnegyede három, vagy annál több projektet nyert el.
A kérdőívek alapján a projektek felét 3 és 5 hónap között bírálták el, a válaszadók negyede esetében
pedig 5 hónap fölé esett a bírálati szakasz. Az állami szervezeteknél a legtöbb esetben 3-5 hónap
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A konzultációs napokhoz kapcsolódóan az IH részéről útmutató készült az intézményrendszeri résztvevők számára, amely
a konzultációk előkészületének, lefolytatásának és zárásának módszertanát és tapasztalatait tartalmazta.
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közötti bírálati idő volt a jellemző, a nonprofitok esetében a 3-5 hónapos bírálati idő mellett
ugyanannyira gyakori volt az öt hónap feletti időszak is. A szerződéskötések több mint fele (66,3%)
maximum 2 hónap alatt lezajlott, azonban az esetek harmadában (33,7%) a folyamat két vagy több
hónapot vett igénybe.
A projektek ütemezése az esetek több mint felében (55,1 százalékában) tartható volt (mindössze
1% volt azon projektek aránya, melyek az ütemtervnél gyorsabban megvalósultak), ezzel szemben
közel 43,8% volt azon válaszadók aránya, akik szerint a projektjük ütemezése kisebb vagy nagyobb
mértékben elmaradt a tervezettől. A csúszások indokaként legtöbbször a közbeszerzések
elhúzódását és az intézményrendszer lassú reagálását nevezték meg. A likviditás ugyanakkor az
esetek túlnyomó többségében (92,8%) nem vagy csak esetenként okozott problémát.
A válaszadók kétharmada beszámolt olyan, a megvalósítás során fellépett tényezőkről, amelyek a
projektek célját vagy tartalmát befolyásolták: ezen csoport 60,2 százaléka elsősorban az
intézményrendszeri és a megvalósító szervezetben történt változásokat említette.
A válaszadók több mint háromnegyede volt érintett konzorciumban (vezetőként vagy partnerként),
az ezzel kapcsolatos tapasztalatok vegyesek, egyértelműen pozitívan csak a válaszadók 41,8
százaléka értékelte a konzorciumi együttműködést. A konzorciumi formát a megkérdezettek 12,2
százaléka értékelte pusztán adminisztratív jellegű formalitásnak.
A válaszadók egy egytől tízig terjedő skálán jelezhették azokat a szempontokat, amelyekkel a
legjobban meg voltak elégedve, illetve a támogató szemszögéből a legfontosabbnak tartottak a
pályázatok megvalósítása során. Az alábbi válaszokat kaptuk:
►

Átlagosan a legnagyobb elégedettséget az igénybe vehető támogatás nagysága, illetve a
szakmai szempontok figyelembe vétele mutatta (7,77, valamint 7,12 a 10 pontból). A
kedvezményezettek legkevésbé a pályázatok adminisztrációs terhével és a projektekhez
kapcsolódó döntések időigényével voltak megelégedve.

►

A pályázók szerint a támogató intézményrendszer számára a legfontosabb szempontok –
eljárásrendtől függetlenül – az indikátorok teljesítése és a projektek szabályos
megvalósítása voltak. A nonprofit gazdálkodási formájú kedvezményezettek emellett a
támogatási forrás elköltésére gondolták úgy, hogy az intézményrendszer számára kiemelt
jelentőségű. A legkevésbé fontos szempont minden válaszadó szerint a pályázók
véleményének figyelembevétele és a projektek fenntarthatósága volt.

6.6.2. Kapcsolódások megvalósulása
A prioritás konstrukciói több esetben egymáshoz, illetve TIOP-fejlesztésekhez is kapcsolódtak. A
tervezés szintjén az illesztések megvalósultak, létrejött egy komplex fejlesztést elősegítő struktúra
(például számos TÁMOP-konstrukcióhoz kapcsolódott a TIOP-1.3.1, amelynek célja elsősorban
kiscsoportos oktatói, kutatói terek kialakítása volt), ám a gyakorlatban a kapcsolódások nem minden
esetben valósultak meg.
Erre példaként említjük a 2009-ben megjelent TÁMOP-4.2.5 kiemelt projektet (illetve folytatását, a
2011-es B komponenst). Ez a fejlesztés teremtette meg azokat a feltételeket, amelyekkel lehetővé
vált a TÁMOP tartalomfejlesztési eredményeinek, illetve a publikációknak és felsőoktatási
tananyagoknak a nyilvános hozzáférésének biztosítása a Digitális Tankönyvtár (www.tankonyvtar.hu)
internetes portálon (a Tankönyvtárról a prioritás fejlesztéseinek fenntarthatósága kapcsán írunk
bővebben). A rendszer azonban késve készült el, már annak kiépítése előtt rendelkezésre állt az
oldalon elhelyezni tervezett publikációk és tananyagok többsége. Ráadásul a rendszer nem volt
felkészülve az oktatási intézmények produktumainak mennyiségére (a TÁMOP-4.1.2 konstrukción
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belül megvalósult tananyagfejlesztésre a kezdetektől fogva nagy igény mutatkozott), a digitalizáció
nem tudta tartani a lépést a tananyagfejlesztéssel.
A kapcsolódások szempontjából jelentős problémát jelentett a kétéves akciótervek rendszere. Az
akciótervek az intézményrendszeri interjúk alapján indokolatlanul részletes dokumentumok voltak,
amelyeket ráadásul folyamatosan módosítottak, így érdemi hozzáadott értékük nem volt. A kétéves
akcióterveken átívelő fejlesztéseket nem lehetett megvalósítani, így a tervezés szintjén hosszú távú
projekteket is fel kellett szabdalni két éves időtartamokra, ezt az Expanzió Humán Tanácsadó Kft.
által készített 2011. évi értékelés is károsnak ítélte meg a program megvalósítása szempontjából.
Sok esetben két egymáshoz kapcsolódó, egymást követő kiírás között – a korábbi konstrukció lezárása
és a későbbi elindulása között – több hónap is eltelt, ami a folytathatóságot kockáztatta.
(Hasonlóan, a TÁMOP és az EFOP sem ért össze időben az utóbbi kései indulása miatt, ez egy
szakpolitikai becslés szerint körülbelül 1600 szakember – főleg fiatal kutatók, pályázatírók –
elvesztését jelentette.)

6.6.3. A prioritás fejlesztéseinek fenntarthatósága
A prioritás fejlesztései nyomán az egyetemi struktúrák megerősödtek, a kevésbé integrált
intézmények is betagozódtak az egységes felsőoktatási rendszerbe, emellett az intézményekben
kialakultak a sikeres pályázáshoz szükséges szervezeti kapacitások (például innovációs iroda,
technológia-transzfer iroda, stb.), illetve a K+F kapacitások is javultak.
Ugyanakkor az egyes intézmények hozzáállásán is múlott, hogy mennyire tudtak élni a lehetőséggel.
Az intézményrendszeri interjúk alapján három nagyobb csoport körvonalazódott: voltak intézmények,
amelyek már a TÁMOP-TIOP forrásait megelőzően a fejlesztés által ösztönzött pályára álltak; más
intézmények a TÁMOP-TIOP időszaka alatt, a fejlesztések segítségével alakították ki a hosszú távon
is fenntartható profiljukat; végül bizonyos intézmények esetében – külső vagy belső tényezők miatt –
nem sikerült a fejlesztéseket egy koherens irányba terelni, így nem biztosított a fenntarthatóság. Ez
utóbbi csoportba olyan intézmények is tartoznak, amelyek esetében a fejlesztési források paradox
módon éppenséggel (ideiglenesen) konzerválták a nem megfelelő, megújulásra szoruló struktúrákat.
A felsőoktatási intézmények fejlesztéseinek fenntarthatóságát a belső intézményi tényezők mellett
külső externáliák is befolyásolták, akadályozó tényezőként az intézményrendszeri interjúk alapján
három fő változást azonosítottunk:
►

►

Az Európai Bizottság 2003-ban, a rákövetkező évben csatlakozó európai uniós tagjelölt
országok számára támogatási forrásokat tett elérhetővé annak érdekében, hogy elősegítse
részvételüket a Kutatási és Technológiafejlesztési Hatodik Keretprogramban (FP6), akár
projekttagként, akár vezetőként, kifejezetten a tagjelölt országok számára kialakított
konzorciumokban. A 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó Kutatási és
Technológiafejlesztési Hetedik Keretprogramban (FP7) plusz források álltak rendelkezésre
azon régi tagállamok számára, amelyek konzorciumi partnerként újonnan csatlakozott
tagállamokkal - azok pályázó intézményeivel – is társultak, illetve voltak olyan kiírások is,
amelyekkel kifejezetten az újonnan csatlakozott tagállamokat célozták meg. A 2014 és 2020
közötti időszakra vonatkozóan, a Horizont 2020 esetében ezeket a kritériumokat
megszüntették, hátrányos helyzetbe hozva a közép-európai tagállamokat, amelyeknek sokkal
élesebb versenyben kell immáron helytállniuk.
Jogszabályváltozások következtében 2012-től megszűnt az innovációs járulék-kedvezmény,
amelynek lényege az volt, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységek ösztönzése érdekében a
K+F tevékenység közvetlen költsége, valamint meghatározott szervezetektől a saját
tevékenységéhez megrendelt K+F költségek a befizetendő innovációs járulékból levonhatóak
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►

voltak. A változás következtében egy szakpolitikai becslés szerint évi 6-8 milliárd forint
áramlott ki a felsőoktatásból.
2011-ig a szakképzési hozzájárulás lehetőséget biztosított arra, hogy a munkavállalók a
fizetendő járulék meghatározott százalékát a saját dolgozóinak képzésére, valamint szakmai
gyakorlati képzések megszervezésére fordítsák. Ez a felsőoktatásban a szakmai gyakorlati
képzések tekintetében volt releváns, támogatta a gyakorlóhelyek fenntarthatóságát. A 2011.
végi jogszabályváltozások értelmében a szakképzési hozzájárulás saját dolgozók képzésére
fordított forráslehetősége teljesen megszűnt, így 2012-től csak saját forrásból képezhették
munkavállalóit. (A kieső források pótlására a TÁMOP-2.1.3 kiírásai nyújtottak
támogatásokat.) A hozzájárulás egy szakpolitikai becslés alapján évi 4-6 milliárd forintos
kiesést jelentett a felsőoktatás esetében.

A továbbiakban a fejlesztések fenntarthatóságára vonatkozóan hozunk jó gyakorlatokat és kevésbé
sikeres példákat:
►

A kiemelt projektek közül kiemelkedett az informatikai fejlesztéseket tartalmazó TÁMOP4.1.3 konstrukció, amelynek keretében kidolgozásra került az Adattár Alapú Vezetői
Információs Rendszer (AVIR) és a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR). Az Expanzió Humán
Tanácsadó Kft. releváns értékelési jelentése problémaként tárta fel, hogy az AVIR esetében
hiányoztak a támogató funkciók, a minőség-ellenőrzés és a kommunikációs, valamint
adatfeldolgozó modulok, a DPR esetében pedig a támogató funkciók egy része és a
minőségbiztosítás megvalósítása hiányzott. Emellett az adatfeltöltöttség mértékét a jelentés
mindkét rendszer leggyengébb pontjaként jellemezte. A programozási ciklus végére
némiképp módosult az összkép: a DPR jelenleg is használt rendszere nemzetközi szinten is
kiemelkedően komplex, több adatbázis összeköttetésével biztosít részletes adatsorokat a
végzett hallgatók további sorsáról, a szakpolitika az eszközt a gyakorlatban is használja. Ezzel
ellentétben az AVIR lényegében már csak névlegesen működik, az intézményi Vezetői
Információs Rendszerekből (VIR) származó oktatási adatok nem ide, hanem a Felsőoktatási
Információs Rendszerbe (FIR) töltődnek. (A kutatási adatok elérhetősége és egységes
kezelése még kevésbé biztosított: a nemzetközi K+F pályázati adatokat a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal kezeli, míg a publikációk egy külön rendszerben vannak
nyilvántartva.) Ennek megfelelően az AVIR nem teljesíti azt a tervezett célját, hogy egy olyan
egységes, központi adattárként funkcionáljon, amely szakpolitikai döntés-előkészítő
kimutatásokra képes. A már említett Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár 2005-ben indult
el az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztéseként, a rendszer tananyagok
(például tankönyvek, szakkönyvek, folyóiratok) elektronikus és ingyenes közzétételét tette
lehetővé, regisztráció nélkül. A rendszer fejlesztésére a TÁMOP-4.2.5-09 „Elektronikus
tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban” kiemelt projekt keretében
került sor. A projekt az adott tudományterületek nemzetközi szakirodalommal történő
ellátását, illetve digitális tananyagok szélesebb felhasználói körhöz történő eljuttatását
szolgálta. A fejlesztéseket a felhasználók rendszeresen használják, a 2012-től
rendelkezésünkre álló adatok alapján az oldal látogatottsága konstans növekedett: a
látogatók száma 2012-ben 1,5 millió, 2013-ban közel 4 millió, 2014-ben 5,3 millió, 2015ben közel 8 millió volt, 2016 végére pedig már átlépte a 10 milliót. A látogatottság intenzitása
csak a nyári hónapokban csökkent érdemben, amely a tanítási szünetre vezethető vissza.

►

A Nemzeti Kiválóság Program (TÁMOP-4.2.4.A és 4.2.4.B) a 4. prioritás legnagyobb volumen
fejlesztésének indult, majd többszöri újratervezés és átalakítás után, több részre tagolva
végül 2012-ben indult el, az eredetihez képest nyolcadakkora, körülbelül 5 milliárd forintos
kerettel. A program két komponensen keresztül valósult meg: a TÁMOP-4.2.4.A a kiváló
mester- és doktorandusz hallgatók ösztöndíjakkal való támogatását, ezáltal a
Magyarországra történő visszatelepülésük vonzóvá tételét célozta meg, míg a TÁMOP-
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►

4.2.4.B a hallgatók nemzetközi mobilitását állította a középpontba. 102 A projektet a TÁMOP
Záró Végrehajtási Jelentése is jó gyakorlatként nevesítette, elsősorban azért, mert erősítette
a vidéki egyetemi központokra épülő regionális tudáscentrumokat, valamint elősegítette a
régiós hátrányok leküzdését, és növelte a régiók gazdasági, innovációs potenciálját. A
kezdeményezés hozzájárult a fiatal kutatók és oktatók régióban történő megtartásához, a
külföldre történő vándorlásuk csökkentéséhez.
A „Kútfő - a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez
kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok
támogatása által” elnevezésű projekt az Észak-magyarországi Régió felszín alatti
vízkészleteinek komplex vizsgálatából indult ki, új kutatási módszerek kipróbálásával és
hidrogeológiai információ-szerzéssel. A TÁMOP-4.2.2.A komponens keretében megvalósított
projekt öt kutatói modul felállításával, közel 80 kutató bevonásával a globális és regionális
vízgazdálkodási problémákat vizsgálta. Jó gyakorlatként azonosítottuk, hogy a felszín alatti
vizekhez kapcsolódó kompetenciáikat és kutatási potenciált a hazai és nemzetközi
kutatóhelyekkel és piaci szereplőkkel együttműködve fejlesztették tovább. A projekt
fenntarthatóságával kapcsolatban releváns, hogy a kutatási eredmények hivatkozási alapként
szolgálnak a fenntartható hévíz, ásvány-, gyógy- és ivóvíz-készletgazdálkodás tekintetében.

A kérdőíves felmérésünk visszajelzései az eredmények fenntarthatóságáról
A válaszadók többsége (37,7 százaléka) szerint a kiírások ugyan illeszkedtek a fő ágazati célokhoz,
azonban a fejlesztési lehetőségek túl általánosak voltak. Ettől az aránytól ugyanakkor alig maradtak
el azok, akik szerint a fejlesztések teljes mértékben összhangban voltak a szakpolitikai célokkal
(34,6%).
A fejlesztések fenntarthatóságának fő akadályaiként a forráshiány és a szervezeti változások
merültek fel, a megkérdezettek több mint 70 százaléka ezeket a válaszopciókat adta. A válaszadók
fele szerint a prioritás esetében fennmaradó eredménynek leginkább az oktatással összefüggő
fejlesztések (például elektronikus tananyagfejlesztés, roma szakkollégiumok támogatása,
tehetséggondozási rendszerek működtetése, oktatás és kutatási infrastruktúrafejlesztés)
tekinthetőek.
A projektek fejlesztéseinek fenntarthatóságát a megkérdezettek nagyobb részt egyéb
költségvetési (nem célzottan a projekt fenntartására elkülönített forrás), illetve saját működési
forrásból tervezik finanszírozni a továbbiakban. A költségvetési források igénybevétele elsősorban
állami intézményeknél volt jellemző, a nonprofit szervezetek a saját működésből befolyó
forrásokkal számoltak.

6.6.4. A felsőoktatási intézmények tudományos és K+F teljesítménye
A Hétfa jelentése a 2009 és 2011 közötti időszakra vonatkozóan (1) az európai uniós támogatások
és a felsőoktatási intézmények K+F teljesítményének alakulásáról, (2) a felsőoktatás és a
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A TÁMOP-4.2.4.B részeként a Campus Hungary Program egy átfogó pályázati rendszer segítségével nyújtott támogatást
a felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzéshez és tudományos tevékenységek folytatásához. Az országos program
a Balassi Intézet és a Tempus Közalapítvány konzorciumában valósult meg, az első ösztöndíjakat 2012 októberében hirdették
meg, amelyek célja a hallgatói mobilitás növelése volt. A program első két éve alatt több, mint 10 000 hallgató és felsőoktatási
munkatárs nyert el ösztöndíjat a világ közel 100 országába, emellett sikerült jelentősen növelni a Magyarországon tanuló
külföldi hallgatók számát is (a 2007-es szint másfélszeresére). A kezdeményezés sikerét tükrözi, hogy a program a 20142020-as programozási ciklusban Campus Mundi néven folytatódik, az EFOP-3.4.2 kiemelt projekt keretében, megemelt
ösztöndíjkeretekkel, a Tempus Közalapítvány kezelésében.
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vállalkozások közötti K+F+I célú együttműködések volumenéről, illetve (3) a magyarországi K+F
teljesítmény sajátosságairól tartalmazott megállapításokat.
Az értékelés az európai uniós források és az egyes felsőoktatási intézmények K+F teljesítményével
kapcsolatban azt vizsgálta, hogy a javuló teljesítményt felmutató intézmények a vizsgált időszakban
részesedtek-e támogatásból. Ezzel kapcsolatban a fő következtetések az alábbiak voltak:
►

a K+F+I célú saját megrendelésből származó bevétel 2009-2011 közötti változása viszonylag
erős kapcsolatot mutatott azzal, hogy mely intézmények részesültek nagyobb összegű, K+F+I
célú támogatásban. A nemzetközi forrású pályázati bevételek változása és a támogatások
között ennél gyengébb volt az összefüggés, de szintén felfedezhető pozitív irányú kapcsolat;

azon intézmények, amelyek fajlagosan több fejlesztéshez jutottak, az idegen nyelvű
publikációik számát növelték, bizonyos fokig a magyar közlések rovására;
► a magasabb egy oktatóra jutó támogatási összeg jellemzően a K+F+I saját bevétel és
nemzetközi forrású pályázati bevétel nagyobb arányú növekedésével járt együtt.
Az értékelés a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások közötti K+F+I célú együttműködések
alakulását a járműiparban, az infokommunikációs technológiák (IKT) szektorban és a
gyógyszeriparban vizsgálta, amelyekkel kapcsolatban az alábbi megállapításokat tette:
►

a járműiparhoz kapcsolódóan a Széchenyi István Egyetemet (SZE) vizsgálták: itt volt
megfigyelhető leginkább az egyetem-vállalat közötti kooperációs formák működése, illetve a
K+F projektek támogatásának hatása a jelentős összegű, elnyert járműipari témájú
kutatásnak köszönhetően;
► a gyógyszeripar esetében a Debreceni Egyetem (DE) törekedett széleskörű gazdasági
kapcsolatrendszer kialakítására: a térség vállalataival folyatott együttműködések
biztosították a gyakorlati képzések feltételeit, valamint a létrehozott egyetemi ipari park
támogatta a kutató-fejlesztő, szaktanácsadási, illetve szolgáltató tevékenységeket;
► az IKT szektorban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) alakultak ki és működtek
egyetem-vállalat közötti K+F kooperációs formák. Az intézmény jelentős összegű K+F+I célú
megrendelésből származó saját bevételt ért el, kutatás-fejlesztő nonprofit kft-je működött, és
kutatóegyetemi alprojektet valósított meg az informatikához kapcsolódóan.
A magyarországi K+F teljesítménnyel kapcsolatban az értékelés az alábbi főbb megállapításokat tette
a vizsgált időszakra vonatkozóan:
►

►
►
►
►
►
►
►
►

Kevés a nemzetközi szinten is jelentős kutatási tevékenység, az intézményi-vállalati K+F+I
folyamatokban az alkalmazott kutatási és innovációs jellegű elemek domináltak;
a meglévő tudásbázis nehezen alakítható fogyasztói javakká és szolgáltatásokká;
számos esetben szoros volt az intézményi-vállalati együttműködés, azonban ezek fókusza a
képzésre irányult, illetve konkrét vállalati igények kiszolgálását jelentette;
a vállalati K+F projektek az egyetemek perspektívájából gyakorlatilag nem látszottak;
egymás mellett, elkülönülve zajlottak a felsőoktatási intézmények NSRK keretében
támogatott K+F-projektjei és a vállalati megrendelések, ritka közöttük a valódi kapcsolat;
az egyetemi szervezetekben a technológia transzfer irodák gyengék;
intézményvezetők informálisan egyeztetnek az önkormányzatokkal és vállalatokkal, a
konkrét K+F+I projektek pedig személyi kapcsolatokon alapultak;
az egyetemi kutatási eredmények piaci hasznosítása nehezen kiszámítható, sem a kutatók
szellemi termékeinek egyetemi tulajdonba vétele, sem az EU által propagált
szabadalmaztatás, sem az egyetemi szervezetbe integrált technológiatranszfer rövid- és
középtávon nem nyereséges üzletág.
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A K+F fejlesztések fenntarthatósága – a TÁMOP 4.2.1.C példája
Külön megvizsgáltuk a TÁMOP-4.2.1C-14/1/Konv „Tudás-Park – A növekedési zónák
tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával” című
pályázati felhívás megvalósulását, kiemelt figyelemmel a megvalósított eredmények
fenntarthatóságára. A kiíráson belül 12 felsőoktatási intézmény jutott fejlesztési forráshoz (ebből
a konvergencia régióban székhellyel rendelkező nyolc intézményt vizsgáltuk), összesen 6,5 milliárd
forint összegben. A kiírás kiválasztását az indokolta, hogy a ciklus végén jelent meg a felhívás és
jelentős összeget allokált egy olyan tématerületre (felsőoktatási intézmények hálózatosodása),
amely kifejezetten a fenntarthatóságot hivatott növelni.
A felhívás céljai az alábbiakban foglalhatóak össze:
►
►

►

►

A felsőoktatási intézmények és külső partnerek együttműködéseinek stratégiai
megalapozása (kompetencia térkép kialakítása, stratégiai célok és irányok kijelölése);
A tudástranszfer szolgáltatások és K+F+I szolgáltatások kialakítása és fejlesztése (a
felsőoktatási intézmények szerepének növelése a tudástranszfer és tudásmenedzsment
szolgáltatások terén, oktatók, kutatók és hallgatók szerepének előmozdítása, intézményszervezési és gazdálkodási megoldások fejlesztése, a helyi gazdasági szereplők kutatási,
technológiai igényeinek becsatornázása a felsőoktatási intézmények portfóliójába);
A kiemelt kutatási területek minőségi fejlesztésének előkészítése, monitoring
rendszerének kialakítása (alap- és alkalmazott kutatások színvonalának fejlesztése,
oktatók, kutatók és hallgatók számának növelése, az alap- és alkalmazott kutatások
hasznosításának növelése);
Az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése (a triple helix modell 103 elterjesztése, illetve
kiterjesztése a quadruple helix modellre az innováció területén, felsőoktatási intézmények
és gazdasági szereplők együttműködési potenciáljának erősítése, kutatási kapacitások és
szolgáltatások közötti kapcsolat erősítése, képzési együttműködések kialakítása, képzési
utánpótlásra vonatkozó igények becsatornázása a felsőoktatási intézmények
portfóliójába).

Az egyes projektek eredményeit, illetve ezek fenntarthatóságának korlátait az alábbiak szerint
foglaljuk össze:
►

►

►

A legtöbb intézménynél a klasszikus triple helix modell a projekt előtt nem működött: sem
a konzorciumi partnerek között, sem a felsőoktatási intézmény és a vállalkozások között
nem volt intézményesített kapcsolat. Operatív szinten, informálisan egy-egy érdeklődő
vállalat eljuthatott akár közvetlenül, akár közvetítőkön keresztül az egyetemek releváns
kutatói gárdájához, ez azonban a gyakorlatban ritkán valósult meg. (Ellenpéldaként
említhető Győr, ahol a triple helix modell egy több mint másfél évtizedes stratégiai folyamat
eredményeként, részben az Audi jelenlétének köszönhetően a projekt kezdetekor már
sikeresen működött, jó gyakorlatként szolgálva a hazai felsőoktatási intézmények és
önkormányzatok számára.)
Hasonlóan, a konzorciumi partnerek közötti kapcsolat operatív szinten megvolt, a
szereplők a legtöbb esetben ismerték egymást, de vezetői szinten nem volt
intézményesített kapcsolat, így stratégiai kérdésekben nem konzultáltak.
Ennek megfelelően több intézménynél a projekt legfőbb eredményeként említették, hogy
elindult az együttműködés vezetői szinten. Ez azonban a legtöbb esetben továbbra is
informális maradt, személyes ismeretségeken alapult – ha volt is terv rá, nem valósultak
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A triple helix (hármas egység) modell lényege a felsőoktatási intézmények, állami szereplők és piaci szereplő közötti
együttműködés kiépítése, illetve elmélyítése. A quadruple helix (négyes egység) az előbbi három szektor szereplői mellé a civil
szervezeteket is bevonja, mint az együttműködések részeseit.
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►

►

►

►

►

►

►
►

meg olyan struktúrák és mechanizmusok, amelyek az együttműködés kereteit
egyértelműen kijelölték volna, támogatva ezzel a fenntarthatóságot.
A projektbe bevont konzorciumi partnerek köre erősen függött a korábbi kapcsolatok
minőségétől. Bizonyos intézmények az adott város legfontosabb szereplőit vonták be a
projektbe, függetlenül attól, hogy korábban volt-e érdemi kapcsolat közöttük (például a
PTE esetében), de más esetekben a személyes kötődés többet nyomott a latba, mint a
regionális szempontok (például a Kaposvári Egyetem nem vonta be a Somogyi
Kereskedelmi és Iparkamarát). Jó gyakorlatnak ítéltük meg ugyanakkor, ha egy intézmény
a saját városán túlmutatva, a régió szervezeteit is bevonta a megvalósításba (ahogy ezt
például a Pannon Egyetem tette).
Azon felsőoktatási intézmények, amelyek ezt korábban nem tették meg, a projekt
keretében meghatározták a fő stratégiai kutatási irányaikat, az Intelligens Szakosodás
Stratégiájával összhangban. Ez ugyanakkor a legtöbb esetben kimerült a meglévő
kapacitásaik strukturált megfogalmazásában, az azonosított kutatási irányok nem
feltétlenül találkoztak a régióban székhellyel rendelkező kis- és középvállalkozások
profiljaival és kutatási igényeivel (például az SZTE orvosi fókusza nem illeszkedett a régiós
igényekkel, amelyek elsősorban az élelmiszeripart, az informatikát és az energiaipart fedik
le).
A projekt keretében a legtöbb intézmény elkészítette vagy frissítette a K+F stratégiáját és
ezzel kapcsolatos egyéb dokumentumait (Tudásmenedzsment stratégia, smart city
koncepció, stb.), ugyanakkor láttunk arra is példát, hogy elmaradt a vállalás teljesítése
(például a PTE esetében).
A projekt részeként szervezeti integráció, illetve új szervezeti egységek kialakítása is
szerepelt az elérendő célok között, ám ez számos esetben nem valósult meg. Például a PTE
esetében az integráció jellegét érintő fennmaradt vitás kérdések miatt nem jött létre az
eredetileg tervbe vett központi kutatóintézet, a Miskolci Egyetemen pedig a tervezés
szintjén megrekedt egy K+F+I tevékenységeket koordináló szervezeti egység felállítása.
A projekt kimenetei több esetben olyan szolgáltatások voltak, amelyek korábban is
működtek az intézmény vagy a konzorciumi partnerek berkeiben, ennek megfelelően a
projekt legfeljebb ezek fejlesztését tudta szolgálni. Bizonyos korábban meglévő
szolgáltatásokra a projektnek alig volt hatása, de mivel ezek tematikájukban jól illeszkedtek
a kiíráshoz, a Tudás-park részeként lettek feltüntetve – ez ugyanakkor még nem kérdőjelezi
meg a hasznosságukat.
A projekt keretében indikátor szinten elvárás volt együttműködési megállapodást kötni
bizonyos számú vállalattal. Ezt néhány intézmény a korábbi kapcsolatai bázisán valósította
meg (például a Kaposvári Egyetem), más intézmények ellenben valóban új kapcsolatokra
tettek szert ennek köszönhetően (például a Pécsi Tudományegyetem).
További indikátort jelentettek a K+F+I projekttervek, amelyek jobb esetben alkalmasak
voltak GINOP- vagy Horizont2020-források elnyerésére.
A projekt időzítése jelentős nehézséget és kockázatot jelentett a megvalósítás során. A
projekt hivatalosan 2015. február és október között, kilenc hónap időtartamban valósult
volna meg, ami igen szűkös egy ilyen komplex feladatra (a felsőoktatási-állami-vállalati
együttműködés stratégiai megalapozására). A projekt rövid időtartama jelentős nyomást
helyezett a – különböző egyéb projektek zárása miatt egyébként is túlterhelt – résztvevőire,
és alapvetően befolyásolta a projekt szakmai megvalósulásának feltételeit, bizonyos
végtermékek elkészülését.
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A prioritás végrehajtásával és az elért eredmények fenntarthatóságával kapcsolatban az alábbi
megállapításokat tesszük:
►

►

►

►

►

►

A prioritás fejlesztései nyomán az egyetemi struktúrák megerősödtek, a kevésbé integrált
intézmények is betagozódtak az egységes felsőoktatási rendszerbe, emellett az
intézményekben kialakultak a sikeres pályázáshoz szükséges szervezeti kapacitások
(például innovációs iroda, technológia-transzfer iroda, stb.), illetve a K+F kapacitások is
javultak.
Ugyanakkor az egyes intézmények hozzáállásán is múlott, hogy mennyire tudtak élni a
lehetőséggel. Az intézményrendszeri interjúk alapján három nagyobb csoport
körvonalazódott: voltak intézmények, amelyek már a TÁMOP-TIOP forrásait megelőzően a
fejlesztés által ösztönzött pályára álltak; más intézmények a TÁMOP-TIOP időszaka alatt,
a fejlesztések segítségével alakították ki a hosszú távon is fenntartható profiljukat; végül
bizonyos intézmények esetében – külső vagy belső tényezők miatt – nem sikerült a
fejlesztéseket egy koherens irányba terelni, így nem biztosított a fenntarthatóság. Ez
utóbbi csoportba olyan intézmények is tartoznak, amelyek esetében a fejlesztési források
paradox módon éppenséggel (ideiglenesen) konzerválták a nem megfelelő, megújulásra
szoruló struktúrákat.
A 4. prioritás esetében a többihez képest kisebb volumenű külső változásokhoz kellett
alkalmazkodni, mivel az intézményi integrációk jóval a programozási ciklus előtt lezajlottak
(a legújabbak pedig inkább már az EFOP-ot érintik). Ugyanakkor a prioritást is érintette az
intézményi struktúrák többszöri átalakítása, illetve a jogszabályváltozások is többletterhet
róttak mind az intézményrendszerre, mind a kedvezményezettekre, hiszen több esetben
hónapokra leállt az intézményrendszer.
Az abszorpciós célok teljesítése érdekében az intézményrendszer több engedményt is tett
a kedvezményezetteknek (előleg arányának megnövelése, az egyes elszámolási csomagok
értékének rugalmas kezelése), emellett a kiírások megjelenésekor és a pályázati határidő
előtt is információs napokat tartottak, az érvényes támogatási szerződéssel rendelkező
kedvezményezettek számára pedig projektindító napot szerveztek, amelyen az IH és a KSZ
elvárásait adták át a megjelenteknek különféle témakörökben (indikátorok, pénzügyi
kérdések, közbeszerzés, EMIR használata).
Mindemellett a kifizetések felgyorsítása érdekében az intézményrendszer személyes
konzultációkat kezdeményezett a pályázatokon nyertes intézményekkel, átbeszélve
minden egyes projekt státuszát. Ezt a fajta új szemléletű, kivételezett ügyfélkezelési
formát a felsőoktatás koncentráltsága engedte meg, illetve komplexitása és jelentősége
indokolta.
A prioritás konstrukciói több esetben egymáshoz, illetve TIOP-fejlesztésekhez is
kapcsolódtak. A tervezés szintjén az illesztések megvalósultak, létrejött egy komplex
fejlesztést elősegítő struktúra (például számos TÁMOP-konstrukcióhoz kapcsolódott a
TIOP-1.3.1, amelynek célja elsősorban kiscsoportos oktatói, kutatói terek kialakítása volt),
ám a gyakorlatban a kapcsolódások nem minden esetben valósultak meg. Például a
TÁMOP-4.2.5 kiemelt projekt volt hivatott a TÁMOP tartalomfejlesztési eredményeinek,
illetve a publikációknak és felsőoktatási tananyagoknak a nyilvános hozzáférését
biztosítani a Digitális Tankönyvtár (www.tankonyvtar.hu) internetes portálon. A rendszer
azonban késve készült el, már annak kiépítése előtt rendelkezésre állt az oldalon elhelyezni
tervezett publikációk és tananyagok többsége. Ráadásul a rendszer nem volt felkészülve
az oktatási intézmények produktumainak mennyiségére (a TÁMOP-4.1.2 konstrukción
belül megvalósult tananyagfejlesztésre a kezdetektől fogva nagy igény mutatkozott), a
digitalizáció nem tudta tartani a lépést a tananyagfejlesztéssel.
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►

►

►

A kapcsolódások szempontjából jelentős problémát jelentett a kétéves akciótervek
rendszere, amely miatt átívelő fejlesztéseket nem lehetett megvalósítani, így a tervezés
szintjén hosszú távú projekteket is fel kellett szabdalni két éves időtartamokra, ezt az
Expanzió Humán Tanácsadó Kft. által készített 2011. évi értékelés is károsnak ítélte meg
a program megvalósítása szempontjából. Sok esetben két egymáshoz kapcsolódó,
egymást követő kiírás között – a korábbi konstrukció lezárása és a későbbi elindulása
között – több hónap is eltelt, ami a folytathatóságot kockáztatta.
A fejlesztések eredményeként számos új rendszert alakítottak ki és régi rendszert
fejlesztettek (DPR, tankönyvtár, Campus Hungary), azonban néhány esetben a fejlesztések
nem hozták meg a várt eredményeket (például az AVIR-t az intézményrendszer lényegében
nem használja).
A felsőoktatási intézmények fejlesztéseinek fenntarthatóságát külső externáliák is
befolyásolták, negatív hatásként a Horizont 2020 egyre élesedő versenye mellett az
innovációs járulék, valamint a szakképzési hozzájárulás kivezetését azonosítottuk.
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6.7.

TÁMOP 5. prioritás

6.7.1. A prioritás megvalósítása
Összességében egy folyamatosan változó intézményrendszeri és jogszabályi környezetben zajlott le
a prioritás végrehajtása, ahol az Operatív Programban lefektetett célokon kívül alig volt más
kapaszkodó a végrehajtó intézményrendszer és a projektgazdák számára. Hiányoztak az ágazati
stratégiák, cserélődtek az átfogó fejlesztési tervek (Új Magyarország Fejlesztési Terv, Új Széchenyi
Terv), a kormányváltás új irányvonalakat hozott, változott a közigazgatási rendszer, ahogy a
végrehajtó intézményrendszer is. Ebben a változó környezetben az, hogy a prioritás mind a
forrásfelhasználást, mind az indikátorokat tekintve sikeresen megvalósult, kifejezetten nagy
eredménynek tekinthető. Kérdés, hogy az állandó változások miatt az elért eredményekről hosszú
távon is sikeres, fennmaradó fejlesztésként lehet-e beszélni, vagy a többségük a projektek lezárulta
után pár éven belül csak egyszeri, múló projekteredménynek lesz tekinthető. Erről az eredmények
fenntarthatóságához kapcsolódóan írunk.
A teljes időszakon végighúzódott az az alapprobléma, amit már az előző fejlesztési időszakkal
kapcsolatban is jeleztek a kapcsolódó szakértői vizsgálatok, értékelések. Eszerint a projektkiválasztás
folyamatát a projektek szakmai tartalma, minősége, fenntarthatósága mellett legalább annyira
befolyásolja a pályázó szervezetek tőkeereje, és a formai elvárásokat előtérbe helyező rendszerhez
igazodni tudó pályázatíró képesség. Az, hogy mely projektek valósultak meg, és teljesítették ezáltal a
prioritás kitűzött céljait, nem kizárólag a szakmai tartalom elsődlegessége alapján dőlt el (így nem a
leghasznosabb, leghatékonyabb, legjobban fenntartható projektek valósultak meg), hanem a
pályázati rendszer bürokratikus akadályait megugrani tudó pályázók projekttervei.
A magyar fejlesztéspolitika alapkérdései című tanulmányban 104 már az előző fejlesztési időszak egyik
tanulságaként szerepel: „Az NFT projektkiválasztó mechanizmusát erősen torzították a bürokratikus
szempontok érvényesülését erősítő mechanizmusok. Ilyenek például a folyamatok
szabályozottságorientált irányításából adódó explicit torzulások, a formai hibával kizárt pályázók
sokaságával. Másrészről ugyanezen folyamatszervezési elvből következően a magas pályázói
költségek a pályázók közötti nem szándékolt szelekciót hajtanak végre. (…) Ez a torzítás
természetszerűen vezetett ahhoz, hogy a pályázók minden típusában a nagyobb, tőkeerősebb
szereplők nagyobb eséllyel kaptak támogatást a forrásokból.”
A TÁMOP 5. prioritás keretében a területileg célzott, dedikált források rendszere (LHH projektek), a
kiemelt projektek keretében a pályázóknak nyújtott támogatás (pl.: TÁMOP-5.2.1, TÁMOP-5.3.6,
TÁMOP-5.4.5) és általánosságban a pályázatok formai követelményeinek egyszerűsítése
(elektronikus pályázati rendszer kiépítése, eredeti dokumentumok szükségességének elhagyása a
pályázati szakaszban) segített ennek a problémának a csökkentésében. Ennek ellenére a szakmai
tartalom mellett továbbra is hangsúlyos szerepe maradt azoknak az explicit és rejtett
követelményeknek (pl. pályázati „szaknyelv” ismerete), amelyek befolyásolták a projektkiválasztást.
A probléma továbbélését jelzi, hogy a prioritást átfogóan értékelő HÉTFA tanulmány 2013-ban
továbbra is eljárásrendi javaslatként fogalmazza meg a versenyeztetés helyett a rászorultság
figyelembevételét a pályáztatás során:
„Legyenek könnyen alkalmazható forrásallokációs eljárások, amelyek nem a versenyeztetésen, hanem
a rászorultságon alapulnak. A rászorultság pl. térségek esetében néhány társadalmi-gazdasági mutató
alapján megállapítható. (…) E nélkül nem oldható fel a fejlesztéspolitikának a társadalmi befogadás
szempontjából nyilvánvaló alapproblémája, hogy azoknak a térségeknek, társadalmi csoportoknak a
fejlesztése sokkal egyszerűbb, amelyek eleve versenyképes kapacitásokkal rendelkeznek, nagyobb
104

PPH Közpolitikai Elemző Kft. – HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2009): A magyar
fejlesztéspolitika alapkérdései. A fejlesztéspolitika 2007-2008-as éve Budapest, 2009.
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abszorpciót szolgáló szervezeti hátterük van, ugyanakkor azoknak a térségeknek, társadalmi
csoportoknak a felzárkózása sokkal nehézkesebb, amelyek nem rendelkeznek ilyen versenyképes
kapacitásokkal.”105
A megvalósítás első szakaszában jellemző hosszú átfutási idők a pályázatok beadása és a döntés,
szerződéskötés, előleg kifizetése, illetve a projektek zárása között a ciklus végére jelentősen
lerövidültek, ennek egyik legfőbb oka a jogszabályok változása, az intézményrendszernek előírt
rövidebb határidők voltak, de szerepet játszott benne a pályázatok egyszerűsödése, az elektronikus
pályázatkezelés és a pályázók gyakorlottabbá válása is.

A kérdőíves felmérésünk visszajelzései a projektek végrehajtásáról
A kérdőívek adatai alapján a bírálati szakasz átlagos hossza meghaladta az 5 hónapot, a válaszadók
48 százalékánál efölötti idő telt el. A szerződéskötésig átlagosan 7 hónap telt el a pályázatok
benyújtásától kezdve. Az elhúzódó időszak jellemző problémája volt, hogy újra kellett tervezni a
projektek ütemezését, és ha valamilyen egyéb időszakhoz is kötődött az eredeti ütemterv (pl.
iskolai időszakhoz kötött programok a gyermekházak, vagy az iskolai együttműködésekre építő
egyéb programok esetében), akkor egyéb nehézségek is adódtak. De a válaszadók jelezték, hogy a
szerződéskötés elhúzódása miatt előfordult, hogy megváltoztak a szükségletek, vagy idő közben
olyan jogi és egyéb szabályozások módosultak, amit szintén kezelni kellett. A szükséges
módosítások jelentős részét csak szerződésmódosítással tudta kezelni az intézményrendszer, ami
újabb csúszásokat gerjesztett.
A kezdeti csúszások ellenére a kérdőívek adataiból az derül ki, hogy a projektek (módosított)
ütemtervét sikerült tartani, a többség (70%) szerint nem kellett eltérni az ütemezéstől, vagy csak
kismértékű elmaradásról lehet beszélni (25%). A csúszás indokaként legtöbbször az
intézményrendszer lassú reagálása és a közbeszerzések elhúzódása merült fel.
Az időbeli csúszások mellett a projektek célját vagy tartalmát módosító tényezők között legtöbben
az intézményrendszeri és jogszabályi változásokat jelölték meg. Elemzésünkben többször jeleztük,
hogy a TÁMOP 5-ös prioritás megvalósítását jelentősen befolyásolta a meghatározó ágazati
intézményrendszer átalakulása, a kérdőívek válaszai is ezt igazolták vissza.
Miként az egyik válaszadó fogalmazott: a kiíráskor még teljes mértékben illeszkedett a projekt az
ágazat főbb céljaihoz, majd a szakpolitika teljes megváltozása miatt az egész projekt a
fenntartással együtt ellehetetlenült.
Az intézményrendszeri változások a kérdőíves válaszok alapján sokkal jobban érintették az állami
megvalósító szervezeteket, míg a likviditási problémák a nonprofit, civil szervezeteket sújtotta
jobban.
A projektek végrehajtásának csúszása a szervezetek nem elhanyagolható részénél (34%)
esetenkénti likviditási problémákat is okozott, 8 százalékuknál pedig állandó likviditási probléma
jelentkezett.
A kérdőívek elemzéséből az is kiderül, hogy a megvalósító szervezetek véleménye szerint a
támogató intézményrendszer számára a projektek szabályos, határidőben történő megvalósítása
és a pénz elköltése a legfontosabb tényező, míg a pályázók véleményének figyelembe vétele és a
fenntarthatóság a legkevésbé lényeges szempont.
6.7.2. A prioritás fenntarthatóságának elemzése
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A döntően humán fejlesztéseket támogató prioritás egyik legnagyobb problémájának az eredmények
fenntartása, fenntarthatósága tekinthető. Ennek oka egyrészt az, hogy eleve nehéz volt
meghatározni, pontosan mit kell fenntartani egy képzéseket lebonyolító, vagy egy szolgáltatást a
projektidőszakra vállaló program esetében. Ehhez egységes módszertan nem létezett,
konstrukciónként más és más fenntartási elvárások születtek.
Másrészt a már sokszor emlegetett ágazati stratégiák hiánya miatt nem volt olyan fejlesztési vízió,
amely miatt a fejlesztések fenntartásában – a kötelezően elvárt elemeken, mint a beszerzések
hosszabb idejű elidegenítésének tilalmán túl – az intézményrendszer és a politika érdekelt lett volna.
A cél a források hatékony felhasználása, az indikátorok teljesítése volt, ezen túl nem volt elvárás
hosszú távon fenntartani az egyes projektekben elért eredményeket. Emiatt hiányzott a fejlesztési
hatások intézményrendszeri szintű vizsgálata, nem voltak hatásindikátorok, és még az úgynevezett
fenntartási időszak sem volt szigorúan kezelve. A projektfenntartási jelentések adattartalma
alkalmatlan volt bármiféle elemzésre, kizárólag a monitoring mutatókra és az esetleg bekövetkező
változásokra koncentrált.
Az általános elvárás minden projektben az alábbi volt a fenntartási időszak vonatkozásában. Ehhez
kapcsolódott egy-egy kisebb súlyú plusz, konstrukció specifikus elvárás, amiből a legjellemzőbbeket
szintén idézzük:
►
►

►
►

►
►

►
►

►

A projektfenntartáshoz kapcsolódó, minden konstrukciónál szereplő előírás:
A pályázónak vállalnia kell – a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a
támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök
rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely
szervezetnek jogtalan előnye nem származik.
Legjellemzőbb előírások a különböző konstrukcióknál:
A projektgazdának vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében előállított módszertani,
képzési, tájékoztató, érzékenyítő és ismeretterjesztő anyagokat korlátozások nélkül, a projekt
fizikai zárását követő legalább 3 évig online elérhetővé teszi. (TÁMOP-5.2.10-15/1)
A pályázónak vállalnia kell, hogy a szolgáltatást minimum a projekt befejezését követő 1 évig
fenntartja. (TÁMOP 5.2.2/08/1)
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt zárását követőn legalább 6 hónapig
folyamatosan, legalább heti 20 órában minimum egy főt foglalkoztat a projekt szakmai
megvalósítói (szociális munkást vagy közösségfejlesztő vagy település-, terület- és
vidékfejlesztéssel foglalkozó személyt) közül. (TÁMOP 5.1.3.-09/2)
A pályázó vállalja a projektben részvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok
elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül. (TÁMOP-5.3.1/08/2)
A pályázó szervezet a foglalkoztatást legalább a támogatott foglalkoztatási időszak
tartamának feléig, tehát legalább további 4 hónapon keresztül vállalja, valamint a
továbbfoglalkoztatás időtartama alatt havonta legalább egy alkalommal biztosítja
esetmegbeszélő csoportban való részvétel lehetőségét minden programba bevont személy
részére. (TÁMOP-5.4.3-10/2)
Nyomon követi az egyéni fejlesztési tervet sikeresen teljesítő célcsoport tagok a projekt
keretében megszerzett képzettség szerinti munkaerő-piaci elhelyezkedését, és arról a
fenntartási időszak alatt rendszeresen (évente) beszámol. (TÁMOP – 5.6.1.A-11/3)

Az előírások általában a projektzárás utáni pár hónapra, egy évre vonatkoznak, tehát hosszú távú
hatásokról nem lehet beszélni. Ha esetleg a kialakított szolgáltatások továbbra is fennmaradtak, a
képzési és egyéb módszertani anyagok máshol is hasznosultak, arról pedig nem tud az
intézményrendszer, mert nincs olyan eszköz vagy rendszer, ami ezt követné, nyilvántartaná.
Ennek megfelelően összességben nem lehet tudni, hogy mi lett a legtöbb fejlesztés eredményével. A
már hivatkozott értékelés (HÉTFA, 2013) ehhez kapcsolódóan megállapítja, hogy az összes
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szolgáltatás fenntartását eleve csak a programok alig több, mint nyolcadában vállalták a
megvalósítók.
Kivételt ez alól a kiemelt projektek képeznek, ahol viszont több esetben pontosan tudni, hogy a
fejlesztések nagyobb része nem hasznosult. Negatív példaként említhető a „Szociális szolgáltatások
modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai
döntések megalapozása” című kiemelt projekt (TÁMOP 5.4.1), ahol az elkészült szakmai protokollok
ágazati támogatás hiányában nem kerültek bevezetésre. A „Komplex rehabilitáció szakmai
hátterének megerősítése” kiemelt projektben (TÁMOP 5.4.8) megvalósuló központi informatikai
fejlesztés pedig a szervezeti átalakulások során (ORSZI – NRSZH – SZGYF/Fővárosi Kormányhivatal)
veszett el.

A kérdőíves felmérésünk visszajelzései az eredmények fenntarthatóságáról
Elemzésünket kiegészítik a kapcsolódó kérdőíves kutatásból származó adatok és pályázói
vélemények. A fenntartás egyik fő akadályaként a forráshiány merült fel, a válaszadók többsége
szerint fennmaradó eredménynek leginkább az infrastrukturális beruházások tekinthetőek, amik a
TÁMOP 5-ös prioritás esetében csak kiegészítő elemei voltak a fő célként megvalósuló humán
fejlesztéseknek. A válaszadók majdnem fele szerint eleve az volt a probléma, hogy a fejlesztési
lehetőségek vagy túl általánosak voltak, és nem a fő problémákra fókuszáltak, vagy éppen túl
specifikusak voltak, és ezért csak bizonyos problémákra reagáltak, fontos fejlesztendő területeket
kihagyva a támogatásból. Ez pedig átfogóan befolyásolta az eredmények fenntartását.

A prioritás legfontosabb, innovatív, hiánypótló és ténylegesen fennmaradó eredményének a Biztos
Kezdet programok nyomán létrejött gyerekházak tekinthetőek. Ritka kivételként az uniós forrásból
létrehozott Biztos Kezdet Gyerekházak először hazai forrásból, de még pályázati úton, majd 2016-től
fejezeti kezelésű előirányzatként az éves költségvetésből kerülnek finanszírozásra, biztosítva ezzel a
stabil, kiszámítható működést. Ennek jogszabályi háttereként a Biztos Kezdet Gyerekház intézménye
megjelent a Gyermekvédelmi törvényben, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások között.

A prioritás végrehajtásával és az elért eredmények fenntarthatóságával kapcsolatban az alábbi
megállapításokat tesszük:
►
►

►

►

►

Folyamatosan változó intézményrendszeri és jogszabályi környezetben zajlott le a
prioritás végrehajtása, ami jelentősen megnehezítette a projektek lebonyolítását.
A projektkiválasztás folyamatát a projektek szakmai tartalma, minősége, fenntarthatósága
mellett erősen befolyásolta a pályázó szervezetek tőkeereje és a formai elvárások előtérbe
helyezése.
A megvalósítás első szakaszában jellemző hosszú átfutási idők a pályázatok beadása és a
döntés, szerződéskötés, előleg kifizetése, illetve a projektek zárása között a ciklus végére
jelentősen lerövidültek, de az első szakaszban nagyban akadályozták a megvalósulást.
A kérdőíves kutatás válaszadói szerint átlagosan 7 hónap telt el a pályázatok benyújtása
és a szerződéskötés között, ami már a projektek indulásakor megnehezítette a
megvalósítást.
A projektek célját vagy tartalmát módosító tényezők között legtöbben az
intézményrendszeri és jogszabályi változásokat jelölték meg. Az intézményrendszeri
változások az állami szervezeteket sújtották a legjobban.
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►
►

►

Az ágazati stratégiák hiánya miatt nem volt olyan fejlesztési vízió, amely miatt a
fejlesztések fenntartásában az intézményrendszer és a politika érdekelt lett volna.
A fenntartási előírások általában a projektzárás utáni pár hónapra, egy évre vonatkoznak,
tehát hosszú távú hatásokról nem lehet beszélni. Ha esetleg a kialakított szolgáltatások
továbbra is fennmaradtak, arról már nem tud az intézményrendszer.
A megvalósító szervezetek véleménye szerint a támogató intézményrendszer számára a
projektek szabályos, határidőben történő megvalósítása és a pénz elköltése a legfontosabb
tényező, míg a pályázók véleményének figyelembe vétele és a fenntarthatóság a
legkevésbé lényeges szempont.
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6.8.

TÁMOP 6. prioritás

6.8.1. A prioritás megvalósítása
A prioritás – a szektor sajátosságából fakadóan – nagyban támaszkodott az (állami) egészségügy
országos lefedettségű hálózatára. A megvalósítás – ahogy ezt a 4.6. fejezetben is bemutattuk – a
többi prioritáshoz képest is később tudott érdemben elindulni, amit több, részben egymáshoz
kapcsolódó okra vezethető vissza:
►

►

►
►

►

►

A hosszadalmas tervezési időszak és az akciótervek többszöri felülvizsgálata után a prioritás
első pályázati kiírásai 2008 után kezdtek megjelenni. Ugyanakkor a Semmelweis Terv 2011es megjelenéséig a konstrukciók tartalmával kapcsolatban számos szakmai és tervezési vita
zajlott, ami szintén lassította a végrehajtást.
A programidőszak kezdetén a TÁMOP intézkedései háttérbe szorultak, mert a szakpolitika az
infrastrukturális fejlesztéseket támogató TIOP és ROP egészségügyi prioritásainak
előkészítésére koncentrált.
A prioritást érintő jogszabályi hiányosságok gátolták azon fejlesztések elindítását, ahol a
jogszabályi háttér rendezése fontos előfeltétel volt (pl. TÁMOP-6.2.1, TÁMOP-6.2.2).
A szaktárcát a ciklus egészében kapacitáshiány jellemezte, ez főleg a kis értékű
támogatásokra beérkező rengeteg pályázat elbírálásánál jelentett szűk keresztmetszetet. A
humánerőforrás hiányossága a projektek szintjén is megjelent: az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal például több kiemelt projekt gazdája is
volt, de nem rendelkezett a végrehajtáshoz szükséges kapacitásokkal.
2013. január 1-jével az egészségügyi intézmények fenntartói megváltoztak, ez
szerződésmódosítással járt, ami további adminisztrációs terheket rótt az intézményrendszer
szereplőire. Hasonló fennakadásokat okoztak a központi intézmények változásai is (GYEMSZI,
ÁEEK).
A végrehajtást akadályozta a kapcsolódó, más OP keretében megvalósított konstrukciók
esetleges csúszása is. Erre példa a TÁMOP-6.2.3/12/1 („Országos egészségmonitorozási és
kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés”) kiemelt projekt csúszása, melyet a TIOP2.3.2/12/1 és a KMOP-4.3.3/A/12 projektek elhúzódása okozott.

A prioritás által a szűkebb célcsoportok körében elért pozitív változások közül néhányra számadattal
a „TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentése” és az „Egészségügyi tárgyú NSRK fejlesztések értékelése”
szolgált:106
►

►

►

A 6.1.2/11/4 keretén belül létrehozott call center funkció hozzávetőlegesen 6 000 hívást
fogadott, melynek hatására több, mint 1 500-an vettek részt dohányzásról való leszokást
célzó programban. Egy év elteltével 885 fő vallotta magát nemdohányzónak. Mindemellett
országszerte kb. 85 tüdőgondozóban indult dohányzásról való leszokást támogató csoportos
tanácsadás.
A 6.1.2/A konstrukció pályázatai keretén belül összesen 79 951 általános iskolás gyermek
vett részt az egészségtudatos életvezetéshez szükséges kompetenciákat bővítő
programokon.
A 6.1.3 konstrukció keretén belül végrehajtott „Védőnői Méhnyakszűrő Mintaprogram”
képzései folyamán elsősorban 5 000 fő alatti településen dolgozó védőnők sajátítottak el
méhnyakszűréssel kapcsolatos kompetenciákat. A program során 1 148 védőnő képzése
történt meg, valamint 63 763 szűrést bonyolítottak le.

106

TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés; Hétfa Kutatóintézet, Budapest Intézet, Revita Alapítvány (2013): Egészségügyi
tárgyú NSRK-fejlesztések értékelése
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A kérdőíves felmérésünk visszajelzései a projektek végrehajtásáról
A kiküldött kedvezményezetti kérdőívből 462 kitöltőt érintett a TÁMOP 6. prioritása. A válaszadók
legnagyobb része állami szervezetként azonosította magát (38%), ám a nonprofit szervezetek
aránya is viszonylag magas volt (30,6%), a mikro-, kis- és középvállalkozás kategóriájába a
válaszadók 21,7 százaléka sorolta magát. A válaszadók harmada több mint három projektben volt
érdekelt, egy másik harmada azonban csak egy projekt vonatkozásában osztotta meg véleményét.
A kitöltők túlnyomó többsége (93,6%) pályázatos eljárásrendben megvalósított projektben volt
érintett.
A projektek megvalósításával kapcsolatban változatos visszajelzéseket kaptunk. A válaszadók 63,6
százalékuk esetében a bírálati szakasz egy és három hónap közé esett, egyharmaduknál pedig öt
hónapnál is hosszabb időt vett igénybe. A bírálati szakasz elhúzódása leginkább az állami és
nonprofit szervezeteket érintette; utóbbi esetében majdnem 60 százalékuknál az öt hónapnál
hosszabb átfutási idő volt jellemző. A szerződéskötés ideje az esetek 62 százaléka esetében 2
hónap alatti volt; ez az érték az állami szervezetek esetében magasabb volt.
A megvalósítás ütemezése a válaszadók 72,1 százalékánál nem okozott nehézséget, az
ütemtervtől való nagymértékű elmaradás csupán a megkérdezettek 3,5 százalékánál jelentett
gondot. A csúszások leggyakoribb okaként a válaszadók az intézményrendszer lassú reagálását
jelölték meg, ám a közbeszerzés elhúzódása is sokaknál okozott problémát.

6.8.2. A prioritás fejlesztéseinek fenntarthatósága
A prioritás fenntartható eredményei kapcsán több olyan eredményt is azonosítottunk, amelyek
esetében egy EU-s forrásból kifejlesztett módszertant, mechanizmust a hazai jogszabály átemel és
onnantól kezdve az adott szolgáltatást költségvetési forrásból, országos hatáskörben biztosítja – ez
a fenntarthatóságnak a legbiztosabb módja. A legkiemelkedőbb ilyen jellegű projektek az alábbiak
voltak:
►

►

A TÁMOP-6.1.3/13/1/A projekt keretén belül több városban pilot jellegű szűrőprogramokat
hajtottak végre. A Védőnői Méhnyakszűrő Mintaprogram kísérletei sikeresnek bizonyultak és
a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet módosításával 2013-ban megtörtént a
népegészségügyi célú szervezett védőnői méhnyakszűrés jogszabályban történő rögzítése,
mely 2015-ben lépett hatályba. Következményképp, a méhnyakszűrési oktatást végző
intézmények módosították a képzési kerettervüket és a képzési programjaikat.
Emellett a vastagbélszűrő program folytatásaként a Széchenyi 2020 program keretén belül
2016-ban elindult a „Komplex népegészségügyi szűrések” kiemelt projekt (EFOP-1.8.1 és
VEKOP-15-2016-00001), mely alapvetően a vastagbélszűrést terjeszti ki országos szinten.
A TÁMOP-6.1.4 konstrukció keretén belül megvalósuló „Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt
program”-nak köszönhetően nyolc szakmai protokoll került benyújtásra a szaktárca felé.
Ezeknek elfogadása megalapozhatja a projekt keretén belül megvalósult fejlesztések
(szűrővizsgálatok és információáramlás biztosítása egy új informatikai rendszer révén)
folytonosságát a jövőben.

Humánerőforrás szempontjából kétséges a prioritás eredményeinek fenntarthatósága, hiszen a
jelentős szakemberhiányt a prioritás keretében lezajlott projektek nem voltak képesek (és nem is volt
céljuk) megoldani. Az intézményrendszeri interjúk során kiderült, hogy folyamatosan keresik annak a
módját, hogy a prioritás projektjei során elért ágazati humánerőforrást érintő eredményeket miként
lehetne hosszútávon is fenntartani (hiányszakmák betöltése, az egészségügyi ágazat dolgozóinak
pályán tartása, stb.).
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A kérdőíves felmérésünk visszajelzései az eredmények fenntarthatóságáról
A megkérdezettek több, mint fele (52,3%) szerint a kiírásaik teljes mértékben illeszkedtek az ágazat
fő céljaihoz és jól megfogták a valós problémákat, ezzel támogatva az eredmények
fenntarthatóságát. A válaszadók 27 százaléka úgy gondolta, hogy – noha a kiírások igazodtak az
ágazat fő céljaihoz – a fejlesztési lehetőségek túl általánosak voltak és nem a fő problémákra
fókuszáltak. Ezzel szemben 16,4% szerint a fejlesztési lehetőségek éppen, hogy túl specifikusak
voltak, emiatt pedig fontos fejlesztendő területek maradtak ki a támogatásból.
A fennmaradó eredmények közül a legtöbben (28,5%) az egészséges életmódot (egészségmegőrző
foglalkozások, elhivatottság az egészséges életmód mellett) emelték ki. Emellett megjelent a
megszerzett tudás és tapasztalat, a munkaerő képzése és a beszerzett eszközök mint eredmény is.
Az eredmények fenntarthatóságának legnagyobb akadályozó tényezője a válaszok felének
tanúsága szerint a források hiánya volt. Ezt követték a szervezeti változások (15,8%) és a
kapacitás, szakértelem hiánya (13,1%).
Az eredmények fenntartását a válaszadók 42,3 százaléka saját forrásból oldja meg, 32,5 százaléka
pedig állami vagy önkormányzati forrásból. Az állami szervezetek esetében a saját forrás csupán
26,9 százalékot tesz ki, az állami és önkormányzati források ezzel szemben 57,3 százalékot. A kkvk esetében fordított a helyzet, itt a válaszadók 57 százaléka saját forrásból tartja fenn a projekt
eredményeit.

6.8.3. Kapcsolódási pontok
A prioritás bizonyos konstrukciói az OP tervezése során össze voltak hangolva a TIOP 2. prioritásának
konstrukcióival. A két prioritás összehangolása mögött az áll, hogy az egészségügyi fejlesztések
tervezéskor két részre (egy infrastrukturális és egy humánerőforrás fejlesztési lábra) voltak bontva
annak érdekében, hogy ily módon a fejlesztések egymásra épülve, együttesen fejtsék ki hatásukat a
hasonló szakmai területeken.
Mindkét prioritás fejlesztéseit ugyanazon intézményrendszer hajtotta végre, azonban az interjúkon
elhangzottak tanulsága alapján a megvalósításban a két prioritás között jelentős eltérések
mutatkoztak, amelyek meggátolták a különböző konstrukciók megfelelő kapcsolódását (így
kihasználatlanul hagyva a szinergia hatásokat).
A két egészségügyet érintő prioritás szoros összhangja hiányának ellenére voltak konstrukciók,
melyek közvetlenül kapcsolódhattak egymáshoz (elsősorban az egészségügyi információs rendszer
fejlesztésével kapcsolatos intézkedések esetében). Azonban a pályázati útmutatókban csak ritkán
került említésre a TÁMOP és TIOP egészségügyi prioritásai közötti illeszkedés, például a TÁMOP-6.2.5
esetében az illeszkedést a TIOP-2.3.1, 2.3.2 és 2.3.3 konstrukciókkal be kellett mutatni és indokolni
kellett azt. Általánosságban elmondható azonban, hogy a foglalkoztatásra irányuló konstrukciók
esetében ahol hiányszakma betöltésére lehetett pályázni, ott a hiányszakma meghatározásánál
szempont volt, hogy korábban TIOP vagy ROP projektekben fejlesztett infrastruktúrához kötődő be
nem töltött álláshely legyen meghirdetve. Valamint a könnyített eljárásrendű foglalkoztatásra
irányuló konstrukcióknál az útmutató a pályázók körénél felsorolásszerűen tartalmazta azon a TIOP
és ROP keretében támogatást nyert pályázókat, akik benyújthatták a pályázatot.
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A prioritás végrehajtásával és az elért eredmények fenntarthatóságával kapcsolatban az alábbi
megállapításokat tesszük:
►

►

►

►

►
►

A megvalósítás során mind a TÁMOP-6, mind a TIOP-2 prioritás fejlesztéseit ugyanazon
intézményrendszer hajtotta végre, mégis jelentős (időbeli) eltérések mutatkoztak,
meggátolva a különböző konstrukciók megfelelő kapcsolódását.
A csúszás okai többrétűek, a tervezés szakaszában a konstrukciók tartalmával kapcsolatos
szakmai és tervezési viták emelhetőek ki, a megvalósítás során az egészségügyi
intézményeket érintő jelentős intézményrendszeri változások és a közbeszerzések
elhúzódása, a kifizetések csúszását pedig számos egyéb tényező is magyarázza, úgymint
például a jogszabályi hiányosságok, korlátozott humánerőforrás-kapacitások és
kapcsolódó, a TIOP vagy ROP keretében megvalósuló konstrukciók csúszásának
tovagyűrűző hatása.
A fejlesztések fenntarthatóságával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy
általánosságban az eredmények fenntartása és beépítése az egészségügyi rendszerbe nem
volt kiemelt szempont, azonban jó gyakorlatok azonosíthatóak néhány projekt esetében.
A Védőnői Méhnyakszűrő Mintaprogram következményeképpen a méhnyakszűrési
oktatást végző intézmények módosították a képzési kerettervüket és a képzési
programjaikat. Emellett a vastagbélszűrő program folytatásaként a Széchenyi 2020
program keretén belül 2016-ban elindult a „Komplex népegészségügyi szűrések” kiemelt
projekt, mely alapvetően a vastagbélszűrést terjeszti ki országos szinten.
A projektek fenntarthatóságának főbb akadályozó tényezői a fenntartáshoz szükséges
források nem megfelelő tervezése és hiánya, a szakmai humánerőforrás hiánya, illetve a
szervezeti átalakulásokból származó bizonytalanságok.
A TÁMOP 6. prioritásával kapcsolatban kiemelten fontos fenntarthatósági szempont az OP
keretében képzett szakértői állomány megtartása.
A kedvezményezetti kérdőív tapasztalatai alapján a megvalósítást leginkább negatívan
befolyásoló tényező az intézményrendszeri változások voltak. A fenntarthatóságot
elsősorban a forráshiány akadályozza, azonban ezen kívül jelentős akadályozó
tényezőknek bizonyultak a szervezeti változások, valamint a kapacitás és szakértelem
hiánya is. A megkérdezettek több, mint fele szerint ugyanakkor a kiírások, amelyekben
részt vettek, teljes mértékben illeszkedtek az ágazat fő céljaihoz és jól leképezték a valós
problémákat, ezzel támogatva az eredmények fenntarthatóságát.
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7. A horizontális szempontok érvényesülésének értékelése

Jelen fejezetben az OP hozzájárulását vizsgáljuk a horizontális szempontokhoz, hangsúlyosan a
területi kohézióhoz és az esélyegyenlőség javításához (nők, romák aránya a kedvezményezettek
között).
Kapcsolódó értékelési kérdéseink:
►

Figyelembe vette-e az OP a releváns horizontális szempontokat?

►

Mennyiben járult hozzá a TÁMOP a területi egyenlőtlenségek csökkenéséhez?

►

A kedvezményezettek hogyan ítélik meg a horizontális szempontokra vonatkozó
előírásokat? Voltak-e pozitív tapasztalataik a gyakorlatban?

A TÁMOP több horizontális szempont kapcsán érintett, kiemelten a területi kohézió támogatása (a
területi egyenlőtlenségek csökkentése), valamint az esélyegyenlőség elősegítése (különös tekintettel
a nemek közti egyenlőségre, illetve a romák esélyegyenlőségére). A következő fejezetben azt
értékeljük, hogy a TÁMOP fejlesztései miként járultak hozzá ehhez a két horizontális szemponthoz.
Az értékelési jelentésünk írásával egyidejűleg készül egy átfogó értékelés a horizontális szempontok
intézményrendszeri megjelenésével, érvényesítésével kapcsolatosan, így Jelentésünkben a
rendelkezésünkre álló magas szintű adatelemzéseket elsősorban a kedvezményezetti körben gyűjtött
információkkal, meglátásokkal egészítjük ki.
A területi kohézió vizsgálatát az EMIR-adatbázis korlátjai alapvetően meghatározták: minden egyes
projekthez csak egy megvalósítási hely (település) társul, ami pályázatos projektek esetében is
torzíthatja az adatokat. Előfordulhat, hogy bizonyos projektek több helyszínen valósultak meg,
ezekben az esetekben csak a projektek központi helyszínére vonatkozóan áll rendelkezésünkre adat,
ez például a köznevelés területén (több feladatellátási hellyel rendelkező iskolák esetében) alapvető
probléma. A nagy volumenű, országos lefedettséget biztosító kiemelt projektek esetében ez a
pontatlanság akár materiális eltérést is okozhat.
Ezért a vizsgálat során kiszűrtük azon kiemelt projekteket, amelyeknek bár Budapest a feltüntetett
megvalósítási helyük, de tartalmukat tekintve országos lefedettségű projektekről van szó. (Ezt azért
is tehettük meg, mert például az 1. prioritás esetében a kiemelt projektek forrásai munkaerő-piaci
mutatókon alapuló allokációs mechanizmus alapján lettek elosztva a régiók, majd a megyék között,
tehát itt a központi koordináció szintjén érvényesülnek a területi kohézióra vonatkozó horizontális
szempontok.) Ez a szűrés arra elegendő volt, hogy egy nagyjából pontos képet kapjunk a projektek
területi megoszlásáról.
Ugyanez a korlátosság az esélyegyenlőség elemzését is befolyásolta, a nagyarányú roma lakossággal
érintett területek elemzése ugyanis minden bizonnyal nem teljes körű (nem lehet teljes körű), ha a
projektek csak egy-egy megvalósítási helyet tudnak feltüntetni a rendszerben. Ennek megfelelően az
EMIR-adatelemzést kiegészítettük az Irányító Hatóságnak az ESZA-rendelet XXIII. melléklete szerinti
adatgyűjtésének eredményeivel, amely árnyaltabb képet mutat a bevont célcsoportokat (és így a
romák bevonását) illetően.
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7.1.

TÁMOP 1. prioritás

7.1.1. A területi kohézió érvényesülésének vizsgálata
A területi kohézió célja a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása, ennek megfelelően az EU-s
fejlesztéseknek ideális esetben az elmaradott térségeket kell elsősorban támogatniuk. Ennek
vizsgálatához bemutatjuk, hogy hogyan oszlott meg a prioritás pályázatos kiírásainak teljes
támogatási összege az egyes régiók között.

9%

Dél-Alföld

17%
10%

Dél-Dunántúl
Észak-Alföld

9%

16%

Észak-Magyarország
Közép-Dunántúl

16%
23%

Közép-Magyarország
Nyugat-Dunántúl

49. ábra: A TÁMOP-1. pályázatos kiírások támogatásának megoszlása (forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A forráskihelyezés felzárkóztatásra vonatkozó célja teljesül azáltal, hogy az érintett régiók közül a
négy legelmaradottabb (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország) részesült a
legnagyobb támogatásban. Ezekben a régiókban a munkanélküliség az országos átlagnál (6%)
magasabb, valamint az egy főre jutó bruttó hazai termék értéke ezeknél a régióknál a legalacsonyabb.
Mindezt fajlagosan, az egy főre jutó támogatást vizsgálva is elemeztük, megyei bontásban. Baranya,
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyékbe jutott a legmagasabb egy főre jutó támogatás, ami
szintén összhangban van a felzárkóztatási célokkal, hiszen ezekben a megyékben a legalacsonyabb
az egy főre jutó GDP (2014-es adatok alapján).
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50. ábra: A TÁMOP-1. pályázatos kiírások kifizetéseinek egy főre jutó értéke
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

7.1.2. Az esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálata
A romák esélyegyenlőségének elősegítését a TÁMOP úgy tudja támogatni, ha nagyarányú roma
lakossággal érintett térségekben indít fejlesztéseket. Ennek vizsgálata során az EMIR-adatok
elemzéséből kiszűrtük a kiemelt projekteket, hogy azok ne torzítsák az adatokat. Ahogy a területi
kohéziónál, úgy az esélyegyenlőség kapcsán is feltételezzük, hogy az allokációs mechanizmus
biztosítja az elvárt alapelveket (a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű térségek a
tapasztalatok alapján korrelációt mutat a nagyarányú roma lakossággal érintett területekkel),
másrészt a jelentősebb kiemelt projektekre vonatkozóan rendelkezésünkre állnak a célcsoporti
adattáblák, amelyek az EMIR-adatoknál pontosabb képet adnak a romák bevonásáról.
Az EMIR-adatok elemzése során tehát az 1.4-es intézkedésre szorítkoztunk: azon projektek, amelyek
érintettek nagyarányú roma lakossággal rendelkező területek fejlesztésében, az intézkedés
kifizetéseinek 20 százalékát fedték le. Az érintett térségekbe a legjelentősebb összeg a 2012-es
kiírású TÁMOP-1.4.3-as konstrukcióhoz jutott, amely az innovatív, kísérleti foglalkoztatási
programokra irányult – ebben a kiírásban Nógrád és Baranya megyében volt a legmagasabb az egy
főre jutó támogatás.
A vizsgált kiemelt projektek közül legnagyobb arányban a TÁMOP-1.1.2 konstrukció 2011-es
kiírásában, illetve a TÁMOP-1.1.3-ban szerepeltek romák, arányuk 15, illetve 8% volt. Az 1.1.2-es
projekt esetében a romák 53 százalékát képzésbe is bevonták (az összes bevontnak pedig 49
százalékát vonták be) és a képzésben résztvevők jelentős része, 88 százaléka sikeresen be is fejezte
azt. Ebben a viszonylatban nincsenek lemaradva az összlétszám arányához képest. Az összes bevont
roma 31,1 százaléka foglalkoztatott volt a program befejezését követő 180. napon. Ezt az indikátort
vizsgálva mutatkozik némi lemaradás a romákat illetően, mivel a teljes bevont célcsoportot illetően
42,8 százalék volt a 180. napon foglalkoztatottak aránya. Az 1.1.3-as projektben a bevont romáknak
szintén jelentős részét, 58 százalékát vonták be képzésbe is, amelyet 92 százalékuk sikeresen
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elvégzett. Az összes bevont romának 7 százaléka volt foglalkoztatott a program befejezése utáni
180. napon. Ez az arány a projekten belül teljes célcsoport körében 9 százalék volt.
További esélyegyenlőségi szempontként szerepelt a fejlesztésekbe bevont nők aránya. Az ESZArendelet XXIII. melléklete ebből a szempontból az alábbi információkkal szolgált:
►
►

A prioritás projektjeiben részt vett végső kedvezményezettek esetében a nők és férfiak
összesített aránya közel azonos (51,2 vs. 48,8%) volt.
A nők felülreprezentáltak voltak a 25-54 évesek (52,2 százalék), a felsőfokú végzettségűek
(65%), illetve a foglalkoztatottak között (60,2%). Ez alapján a prioritás fejlesztései a –
különböző szempont szerint – kevésbé hátrányos helyzetű nőket nagyobb arányban vonták
be.

A kérdőíves felmérésünk visszajelzései a horizontális szempontokról
A kérdőívben a válaszadók értékelhették, hogy a különféle horizontális szempontoknak volt-e
hozzáadott értéke, vagy ellenkezőleg, csak adminisztratív feladatot jelentett számukra. Az 1-10es skálán (ahol a 10 jelentette a legpozitívabb választ), az 502 darab válasz alapján az alábbi
átlagos értékeket kaptuk:

Gazdasági, társadalmi fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság

Területi kohézió

Esélyegyenlőség

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

51. ábra: A horizontális szempontok fontosságának megítélése a kedvezményezetti kérdőív eredményei alapján
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

Eszerint az esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság érvényesítését érezték a
kedvezményezettek a legnagyobb hozzáadott értékű szempontnak. A különböző célcsoportok
eltérően nyilatkoztak a kérdésben: a kkv-k jellemzően negatív álláspontot képviseltek, míg az állami
szervek kedvezményezettjei mintha tudatosabban állnának hozzá a horizontális szempontokhoz,
nagyobb arányban látják bennük a hozzáadott értéket.
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A prioritás horizontális szempontjainak érvényesülésével kapcsolatos főbb megállapításaink:
►

►

►

►

A forráskihelyezés felzárkóztatásra vonatkozó célja teljesült azáltal, hogy az érintett régiók
közül a négy legelmaradottabb (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, ÉszakMagyarország) részesült a legnagyobb támogatásban. Megyei bontásban Baranya,
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyékbe jutott a legmagasabb egy főre jutó
támogatás, ami szintén összhangban van a felzárkóztatási célokkal, hiszen ezekben a
megyékben a legalacsonyabb az egy főre jutó GDP (2014-es adatok alapján).
A vizsgált kiemelt projektek közül legnagyobb arányban a 2011-es kiírású TÁMOP-1.1.2ben és a TÁMOP-1.1.3-ban vettek részt roma származású emberek (15% és 8%). A
képzésbe bevont romák 88-92 százalékuk sikeresen teljesítette is a képzést ezekben a
programokban, ebben a tekintetben nem mutatkozott lemaradás a teljes célcsoporti
körhöz képest. A program befejezése utáni 180. napon foglalkoztatott romák arányában
jelentkezik némi lemaradás: az 1.1.2-es projekt esetében 24,5 százalékuk (nem romák
esetében 33 százalék), az 1.1.3-as projekt esetében pedig 7 százalékuk (a teljes létszámot
tekintve 9 százalék) állt foglalkoztatásban.
A prioritás projektjeiben részt vett végső kedvezményezettek esetében a nők és férfiak
összesített aránya közel azonos (51,2 vs. 48,8% százalék) volt. Ugyanakkor a bevont nők
az egyes vizsgálati szempontokban (korcsoport, végzettség, munkaerő-piaci helyzet)
rendre a kevésbé hátrányos / érzékeny szegmensben helyezkednek el, ez alapján a
prioritás fejlesztései a hátrányos helyzetű nőket kisebb arányban vonták be.
A kérdőívünk alapján a megvalósítók nem tulajdonítottak túl nagy hozzáadott értéket a
horizontális szempontoknak. Legfontosabbnak az esélyegyenlőség és a környezeti
szempontok érvényesítését tartották, de ezeket is csak közepes fontosságúnak értékelték.
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7.2.

TÁMOP 2. prioritás

7.2.1. A területi kohézió érvényesülésének vizsgálata
A területi kohézió célja a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása, ennek megfelelően az EU-s
fejlesztéseknek ideális esetben az elmaradott térségeket kell elsősorban támogatniuk. Ennek
vizsgálatához bemutatjuk, hogyan oszlott meg a prioritás pályázatos kiírásainak teljes támogatási
összege az egyes régiók között.

11%

13%

Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
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Észak-Alföld
Észak-Magyarország
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22%
15%

Közép-Magyarország
Nyugat-Dunántúl

52. ábra: A TÁMOP-2. pályázatos kiírások támogatásának megoszlása
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A régiók közül Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Közép-Magyarország részesültek a legnagyobb
támogatásban.
Mindezt fajlagosan, az egy főre jutó támogatást vizsgálva is elemeztük, megyei bontásban. SzabolcsSzatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékbe jutott a legmagasabb egy főre jutó
támogatás, ami összhangban van a felzárkóztatási célokkal, hiszen országos viszonylatban ezekben
a megyékben a legmagasabb a munkanélküliségi ráta (2014. évi adatok alapján).
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53. ábra: A TÁMOP-2. pályázatos kiírások kifizetéseinek egy főre jutó értéke
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

7.2.2. Az esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálata
A romák esélyegyenlőségének érvényesülése érdekében fontos, hogy a nagyarányú roma lakossággal
érintett térségekben induljanak fejlesztések. A prioritás teljes támogatási összegének (109 milliárd
forintnak) 11,4 százaléka (12,4 milliárd forint) került nagyarányú roma lakossággal érintett
térségekbe. Ebből a szempontból a TÁMOP-2.1.3.B kiírás kiemelkedő volt, ez a projekt munkahelyi
képzésekhez nyújtott támogatást középvállalkozások számára, a pályázatok elbírálásánál előnyben
részesültek azok a pályázók, akik a 47 leghátrányosabb helyzetű kistérség valamelyikében, vagy más
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és jelentős munkanélküliséggel
sújtott településen tervezték a projektet megvalósítani.
További esélyegyenlőségi szempontként szerepelt a prioritás keretein belül a bevont nők aránya,
amiről az ESZA-rendelet XXIII. melléklete nyújt további információt. Eszerint a prioritás projektjeibe
bevont férfiak és nők aránya lényegében megegyezett. A korcsoportok szerinti bontásban a nők
elérési aránya a 15-24 évesek között volt a legmagasabb (53,5 százalék), míg a munkaerő-piaci
helyzetet tekintve a munkanélküli személyek közül volt arányaiban a legtöbb a nő (64,3%).

A kérdőíves felmérésünk visszajelzései a horizontális szempontokról
A kedvezményezetti kérdőív elemzése alapján a megvalósítók nem tulajdonítottak túl nagy
hozzáadott értéket a horizontális szempontoknak. Egytől tízig terjedő skálán pontozták a
különböző horizontális szempontokat, amelynek eredménye szerint a leghasznosabbak a
környezeti fenntarthatóságot tartották, de ezt is csak közepes fontosságúnak ítélték meg. Az állami
és nonprofit szervezetek körében összességében pozitívabb a megítélése a horizontális
szempontoknak, mint a vállalati kedvezményezettek esetében.
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A prioritás horizontális szempontjainak érvényesülésével kapcsolatos főbb megállapításaink:
►

►
►
►

A régiók közül Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Közép-Magyarország részesültek a
legnagyobb támogatásban. A kifizetett támogatásokat egy főre vetítve és megyei
bontásban szemlélve, a legtöbb forrás Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és BorsodAbaúj-Zemplén megyékbe jutott, ami összhangban van a felzárkóztatási célokkal, hiszen
országos viszonylatban ezekben a megyékben a legmagasabb a munkanélküliségi ráta
(2014. évi adatok alapján).
A prioritás teljes támogatási összegének (109 milliárd forintnak) 11,4 százaléka (12,4
milliárd forint) került nagyarányú roma lakossággal érintett térségekbe.
A nők bevonásának aránya megfelel az országos arányoknak, a nők felülreprezentáltak a
fiatalok és a munkanélküliek körében.
A kérdőívünk alapján a megvalósítók nem tulajdonítottak túl nagy hozzáadott értéket a
horizontális szempontoknak. Ebből a szempontból a vállalati kedvezményezettek tűnnek
kevésbé elkötelezettek, az állami és nonprofit megvalósítók körében pozitívabb volt a
horizontális szempontok megítélése.
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7.3.

TÁMOP 3. prioritás

A TÁMOP 3. prioritás tevékenységei az ország egész területén éreztették hatásukat, mert a
fejlesztések keretében „a társadalomba való betagozódás alappilléreit, azaz az alap– és középfokú
oktatást, valamint az ezek kiépülésének teret adó informális és nem formális oktatási, nevelési és
művelődési tér, a kultúra támogatása” valósult meg. 107 A prioritás harmadik és negyedik pillére olyan
területi és társadalmi csoportok számára biztosította a fejlesztések megvalósítását és elérését, ami
alapján hozzájárult ahhoz, hogy az OP horizontális hatása megvalósuljon, vagyis a területi kohézió és
az esélyegyenlőség javuljon.
Jól jellemzi, hogy a TÁMOP tervezői mennyire komolyan vették ezt a problémát az a tény, hogy a
TÁMOP 3.3 a hátrányos helyzetű, a TÁMOP 3.4 pedig a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését
tűzte ki célul, tehát önálló intézkedéseket kaptak ezek a csoportok. A szakértői interjúk tanúsága
szerint a konstrukciók kiírásaiban a horizontális célok eléréséhez kapcsolódóan nagyon jól körül voltak
írva azok a szempontok, amelyekre figyelni kellett, illetve amelyek a pályázatok elbírálásánál
előnyként jelentek meg.

7.3.1. A területi kohézió érvényesülésének vizsgálata
A területi kohézió célja a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása, ennek megfelelően az EU-s
fejlesztéseknek céljuk szerint az elmaradott térségeket kell elsősorban támogatniuk.
A források megoszlásának területi dimenzió alapján történő vizsgálata alapján megállapítható, hogy
a prioritás keretében a legnagyobb arányban (42%) kifizetés a Közép-Magyarország régióhoz (KMR)
kapcsolódik. Természetesen ez az arány azért ilyen magas, mert a kiemelt központi projektek
kifizetései Budapesthez kerültek besorolásra az EMIR-adatok alapján. Ez az arány megmutatja, hogy
az országos (elsősorban módszertani, szemléletformálást és változást segítő tevékenységek)
programok milyen jelentős hányadot tettek ki a prioritás céljainak elérésében. A régió súlyát az is
növeli, hogy a KLIK megjelenését követően több kiírás esetében is a KLIK volt a központi megvalósító,
aminek eredményeképpen nem látható, hogy az adott fejlesztés hol valósult meg ténylegesen.
A lentebbi ábra azt is megmutatja, hogy a régiók közötti forráseloszlás aránya eltérő, ami nem a
lakosságszámból adódik. Legnagyobb arányban régiós szinten támogatást az Észak-Alföld és az
Észak-Magyarország régiók kaptak (11%), hasonló arányban részesült a kifizetésre került forrásokból
a Dél-Alföld régió is. Régió szinten a legkisebb (5%) arányban Nyugat-Dunántúl részesült a
kifizetésekből. A három legnagyobb arányban szereplő régió (nem számítva a Közép-Magyarország
régiót) esetében kiemelten magas a hátrányos helyzetű térségek aránya, ami közvetve azt mutatja,
hogy a források nagyobb arányban jutottak el a hátrányos területekre. (A kifizetések 8 százalékához
kapcsolódóan nem volt megadva a projektek megvalósítási helye.)

107

TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés, 160. o.
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5%

8%

Nincs megadva régió

10%

Dél-Alföld
Dél-Dunántúl

7%

Észak-Alföld

42%

Észak-Magyarország
11%

Közép-Dunántúl
Közép-Magyarország

6%

11%

Nyugat-Dunántúl

54. ábra: A prioritás régiók szerinti kifizetése (forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A források megoszlásának területi aspektusát mutatja az is, ha megnézzük, hogy a kistérségi
központokban megvalósult programok kifizetési aránya miként alakul. A lentebbi ábra mutatja, hogy
a 3.1-es intézkedés esetében a legalacsonyabb a kistérségi központokban történő kifizetés, ami azt
mutatja, hogy a nem központi szerepet betöltő települések intézményei, művelődési, közösségi
szervezetei is tudtak a különböző konstrukciókban sikeresen szerepelni. Ez az arány a 3.3 és a 3.4
intézkedés esetében magasabb, aminek az lehet az oka, hogy az intézkedés keretében a
fejlesztéseket megvalósító szervezetek területi hatása nagyobb és inkább kistérségi központokban
találhatók (például nemzetiségi kulturális fejlesztések).
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89%

85%
81%
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75%
71%
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65%
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55. ábra: A prioritás intézkedéseinek kistérségi központok szerinti kifizetési aránya
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

7.3.2. Esélyegyenlőségi szempontok
A prioritás megvalósításának közel felénél a források felhasználásában változás történt, mert míg a
ciklus első szakaszában az esélyegyenlőség szempontja volt a legfontosabb (hogy minden
intézményben egyenlő feltételek álljanak rendelkezésre), addig a programozási időszak második
felében a felzárkóztatás szempontja és a halmozottan hátrányos helyzetű területek felzárkóztatása
került előtérbe.

196

A romák esélyegyenlőségének érvényesülése érdekében fontos, hogy a nagyarányú roma lakossággal
érintett térségekben induljanak fejlesztések. A prioritáson belül intézkedésenként eltérő, hogy milyen
arányban kerültek kifizetések közvetlenül nagyarányú roma lakossággal rendelkező területeknek. A
3.2 és a 3.3 intézkedés esetében volt a legnagyobb a vonatkozó kifizetések aránya (12% fölött).
A prioritás keretében intézkedésenként 17-42 százalék közötti arányt mutat a hátrányos helyzetű
kistérségekbe kifizetett forrás, a leghátrányosabb kistérségekbe jutott a források 12-27 százaléka. A
legnagyobb arányban a 3.2 intézkedés forrásai kerültek ezekre a területekre (42, illetve 27%).
Legkisebb arányban a 3.4 intézkedés keretében történt kifizetések hátrányos kistérségekbe, de
ennek az intézkedésnek ez nem is volt célja. A 3.3 intézkedés területén a hátrányos kistérségbe
irányuló kifizetések aránya 34%, ami az intézkedés fő célkitűzésének (a hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatása) ismeretében alacsonynak tekinthető.
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44. ábra: Azon projektek kifizetési összegének aránya, amelyek leghátrányosabb helyzetű kistérséget érintettek
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A kérdőíves felmérésünk visszajelzései a horizontális szempontok érvényesüléséről
A kérdőív tanúsága szerint a végrehajtók számára a horizontális területek közül leginkább az
esélyegyenlőség elősegítése (10-ből 8,13 pont) és a környezeti fenntarthatóság (7,98 pont)
okozott nehézséget.
A válaszadók valamennyi horizontális terület hasznosságát a közepesnél kicsivel értékelték csak
jobbra, 10 pontból 5,87 és 6,15 közötti értékeket kaptak a területek.

A prioritás horizontális szempontjainak érvényesülésével kapcsolatos főbb megállapításaink:
►

►

A kiírások és a pályázatok bírálatai esetében megjelent a horizontális szempontok
figyelembevétele. A horizontális szempontok fontosságát jelzi, hogy a TÁMOP tervezői
külön intézkedéseket szenteltek kiemelt célcsoportoknak, így a hátrányos helyzetű
tanulóknak (TÁMOP-3.3), illetve a sajátos nevelési igényű tanulóknak (TÁMOP-3.4).
A fejlesztések megvalósulását követő adatgyűjtés hiányossága miatt a szakpolitikának
nincs valós képe arról, hogy az ország egyes településein milyen fejlesztések és mekkora
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►

►

►

►

értékben valósultak meg. Így a szakpolitika nem végezhetett megfelelő monitoring
tevékenységet a fejlesztések felett.
Az EMIR szerint a fejlesztési források 42%-a KMR-ben került kifizetésre. Ennek egyik oka a
sok kiemelt projekt, amelyek hatásukat országosan fejtették ki. A másik oka a KLIK-en
keresztül megvalósult fejlesztések. Az okok ellenére ez az arány túl magas.
A fejlesztési források régiók közötti eloszlása azt mutatja, hogy a források nagyobb
arányban kerültek a három keleti, elmaradottabb régióba. Az elosztás vesztese a DélDunántúl régió, amely szintén alacsonyan fejlett, de jóval kevesebb forráshoz jutott, mint
a másik három fejletlenebb régió.
A nagyarányú roma lakossággal rendelkező területekre jutott a fejlesztési források 5-12%a, az egyes intézkedések nagy különbségeket mutatnak ebben a tekintetben.
A hátrányos helyzetű kistérségekben történt kifizetés a 3.2 intézkedésben volt a
legmagasabb (42%). A 3.3 intézkedés értéke (34%) alacsonynak tekinthető annak
fényében, hogy ez a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztését célozta.
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7.4.

TÁMOP 4. prioritás

7.4.1. A területi kohézió érvényesülésének vizsgálata
A területi kohézió célja a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása, ennek megfelelően az EU-s
fejlesztéseknek ideális esetben az elmaradott térségeket kell elsősorban támogatniuk.
Ennek vizsgálatához először bemutatjuk, hogy hogyan oszlott meg a prioritás kiírásainak teljes
támogatási összege az egyes régiók között. Ezt követően a prioritáson belül az egy főre jutó
forráskihelyezés mellett az egy hallgatóra jutó kifizetések arányát is megvizsgáljuk.
Az alábbi ábra alapján az ország mind a hét régiója többé-kevésbé egyenlő nagyságrendű kifizetésben
részesült az országos kihatású kiemelt projekteket nem vizsgálva:
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56. ábra: TÁMOP 4. prioritás régiók szerinti kifizetése, 2009-2015 (forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A három legelmaradottabb régió közül Észak-Magyarország rendelkezik országosan
legalacsonyabb, az Észak-alföldi és Dél-alföldi régiók pedig a legmagasabb kifizetéssel.

a

A következő ábrán a prioritás egy főre jutó kifizetéseit mutatjuk be megyénként a pályázatos kiírások
tekintetében. Mivel ez nagyban függ az adott területen található felsőoktatási intézmények számától
és lakosságvonzó képességétől, az ábráról leolvasható értékek nem meglepőek.
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57. ábra: A prioritás kifizetéseinek egy főre jutó értéke (forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A legmagasabb egy főre jutó kifizetés Hajdú-Bihar megyére jut, de a Debreceni Egyetem mellett a
Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem is látható nyomot hagyott a saját megyéjük
teljesítményében. (Az egy főre jutó kifizetés tekintetében még Győr-Moson-Sopron megye értéke
magas, ehhez két egyetem, a győri Széchenyi István Egyetem és a soproni székhelyű Nyugatmagyarországi Egyetem is hozzájárul).
Az egy hallgatóra jutó kifizetések aránya már más képet mutat a forráskihelyezés arányairól, mint az
előző ábra.
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58. ábra: A prioritás kifizetéseinek egy hallgatóra jutó értéke (forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

Messze a legmagasabb értéket Békés megye érte el: itt nincs egy intézménynek sem központja,
ugyanakkor a Szent István Egyetem és a Kodolányi János Főiskola telephelyeik fejlesztésére majdnem
5,9 milliárd forintnyi kifizetésben részesültek. A magasabb fajlagos értékek közül kiemelendő még
Nógrád megye, amelynek szintén nincs saját felsőoktatási intézménye, a magas fajlagos kifizetését
az Óbudai Egyetem (2017-ben megnyíló) kihelyezett telephelye magyarázza.
Összességében a prioritás a területi kohéziós célokkal összhangban van olyan tekintetben, hogy noha
a Közép-magyarországi régióban tanul a felsőoktatási hallgatók fele, addig a teljes támogatás csupán
16 százaléka került ehhez a régióhoz.

7.4.2. Az esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálata
A romák esélyegyenlőségének elősegítését a TÁMOP úgy tudta támogatni, ha nagyarányú roma
lakossággal érintett térségekben indított fejlesztéseket. Ennek vizsgálata azonban a prioritás
esetében korlátozott: a kiemelt projektek területi lefedettségéről nem állt rendelkezésünkre tételes
információ, az EMIR-adatok alapján pedig mindössze 409 millió forint értékben (a teljes kifizetés 0,33
százaléka erejéig) valósultak meg olyan projektek (kizárólag a 4.2 intézkedésen belül), amelyek
nagyarányú roma lakosságú térségeket érintettek.
Az intézményrendszeri szereplők általános tapasztalata szerint a felsőoktatási intézmények esetében
a horizontális szempontok csak a formalitás szintjén jelentek meg, jó gyakorlatról csupán a roma
szakkollégiumok kapcsán számoltak be. A TÁMOP-4.1.1.D-12 kiírás részcélja a hátrányos helyzetű,
elsősorban roma származású hallgatók tanulmányi sikerességének előmozdítása, kutatási
tevékenységekbe történő bevonása, illetve társadalmi szerepvállalásának megerősítése volt. Az
egymilliárd forint keretösszeggel meghirdetett pályázatra szakkollégiumok, illetve szakkollégiumi
tevékenységet folytató intézmények pályázhattak. Az intézményrendszeri interjúkon elhangzottak
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alapján a szakkollégiumok nem egységes színvonalon működtek, illetve nem reflektáltak teljes
mértékben a valós igényekre, amely miatt a szakkollégiumi jelleg hatékonysága kérdőjeleződött meg.
További esélyegyenlőségi szempont a prioritás által bevont célcsoporttagokon belül a nők aránya,
erre az ESZA-rendelet XXIII. melléklete ad magas szintű információt. Eszerint a prioritás projektjeiben
részt vett végső kedvezményezettek esetében a nők és férfiak összesített aránya közel azonos (49,6%
vs. 50,4%) volt, érdemi eltérés ettől a korcsoportok szerinti bontásban nem volt. A végzettség szerinti
bontás alapján a bevont nők alulreprezentáltak voltak a „középfokú oktatást követő, nem felsőfokú
képzésben részt vettek” körében (35,1%), ellenben felülreprezentáltak voltak az „általános vagy
egyéb alapfokú oktatás” kategóriában (63,9%).

A kérdőíves felmérésünk visszajelzései a horizontális szempontokról
A válaszadók szintén egy egytől tízig terjedő skálán mondhatták el véleményüket a horizontális
szempontok megvalósulásával kapcsolatban. Ez alapján annak ellenére, hogy az esélyegyenlőség
és a környezeti fenntarthatóság megvalósítása átlagosan kevésbé okozott nehézséget a
válaszadók számára, a horizontális célok elérésére inkább adminisztratív nehézségként tekintettek
(legmagasabb értéket az esélyegyenlőség elősegítése és a környezeti fenntarthatóság kapott 7,51
ponttal).
A beérkezett adatok azt támasztották alá, hogy a környezeti fenntarthatóság és az
esélyegyenlőség megteremtése a nonprofit szervek számára kevesebb nehézséget jelentett, mint
az állami szerveknek. A területi kohézió elősegítése (a területi egyenlőtlenségek csökkentése, a
hátrányos helyzetű térségek támogatása révén) azonban az állami szervek számára volt könnyebb.
Átlagosan a legkevesebb hozzáadott értéket az állami szervek esetében a területi kohézió
elősegítése, a nonprofit szervezetek számára pedig a gazdasági, társadalmi fenntarthatóság
hordozta.

A prioritás horizontális szempontjainak érvényesülésével kapcsolatos főbb megállapításaink:
►

►

►
►

►

A prioritás összhangban van a területi kohéziós célokkal, azonban a felsőoktatási
intézmények esetében a horizontális szempontok csak a formalitás szintjén jelentek meg,
jó gyakorlatról csupán a roma szakkollégiumok kapcsán számoltak be.
A romák esélyegyenlőségének támogatásával kapcsolatban a teljes kifizetés 0,33
százaléka erejéig valósultak meg olyan projektek, amelyek nagyarányú roma lakosságú
térségeket érintettek.
A három legelmaradottabb régió közül Észak-Magyarország rendelkezik országosan a
legalacsonyabb, az Észak-alföldi és Dél-alföldi régiók pedig a legmagasabb kifizetéssel.
A legmagasabb egy főre jutó kifizetés Hajdú-Bihar megyére jutott, ám jelentős összegek
kerültek kifizetésre Csongrád, Baranya és Győr-Moson-Sopron megyék számára is. Az egy
hallgatóra jutó kifizetések aránya Békés megye mellett Nógrád megyében volt a
legmagasabb.
A végső kedvezményezettek esetében a nők és férfiak összesített aránya közel azonos
volt, eltérés csupán a végzettség szerinti bontásban volt.
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7.5.

TÁMOP 5. prioritás

7.5.1. A területi kohézió érvényesülésének vizsgálata
A területi kohézió célja a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása, ennek megfelelően az EU-s
fejlesztéseknek ideális esetben az elmaradott térségeket kell elsősorban támogatniuk. Ez különösen
igaz a TÁMOP 5. prioritására, amely a hátrányos helyzetben lévők társadalmi felzárkóztatását tűzte
ki alapvető céljának. Ennek vizsgálatához bemutatjuk, hogy hogyan oszlott meg a prioritás pályázatos
kiírásainak teljes támogatási összege az egyes régiók között. 108
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59. ábra: A prioritás régiók szerinti kifizetése (forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

Magyarország két legelmaradottabb régiója, Észak-Magyarország és Észak-Alföld a pályázatos
konstrukciók által lefedett uniós források majdnem felét kapták a vizsgált időszakban, a harmadik
legnagyobb részesedéssel pedig a szintén gyenge makrogazdasági mutatókkal bíró Dél-Alföld régió
rendelkezik – a három régió együtt lefedi a kifizetések majdnem kétharmadát. A területi kohézió
szempontja tehát regionális szinten egyértelműen érvényesül.
Mindezt fajlagosan, az egy főre jutó támogatást vizsgálva is elemeztük, megyei bontásban. Baranya,
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékbe jutott a legmagasabb egy főre jutó
támogatás, ami szintén összhangban van a felzárkóztatási célokkal, hiszen ezekben a megyékben a
legmagasabb a munkanélküliségi ráta és a legalacsonyabb az egy főre jutó GDP (2014-es adatok
alapján).

108

Az EMIR-adatokban összesen 1,2 milliárd forint értékben nem voltak régióhoz társítva projektek.
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60. ábra: A TÁMOP-5. pályázatos kiírások kifizetéseinek egy főre jutó értéke
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

A 2013-ban készült, „Szegénység es a társadalmi kirekesztés megoldása” című tanulmány is
bemutatja, hogy a forráselosztás területi egyenlőtlenségeinek csökkentéséhez mérhetően hozzá
tudott járulni a program: az LHH kistérségek átlagos támogatása az országos átlag 71 százalékáról
85 százalékra nőtt.
A megyei szintnél kisebb területi sajátosságokat viszont nem lehetett az egyes kiírásokban
megfelelően figyelembe venni, ezért ezeknek az intézkedéseknek a támogatásai oda jutottak el
nagyobb arányban, ahol több es tapasztaltabb pályázó működött. Emiatt megnövekedett a jobb
helyzetű kistérségekre, járásokra jutó források aránya, tehát egyfajta lefölözésről itt is lehet beszélni.

7.5.2. Az esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálata
A romák esélyegyenlőségének elősegítését a TÁMOP úgy tudja támogatni, ha nagyarányú roma
lakossággal érintett térségekben indít fejlesztéseket. Ennek különösen nagy jelentősége van a TÁMOP
5. prioritásánál, hiszen a társadalmi felzárkóztatás egyik kiemelt célcsoportja a hazai roma lakosság.
A TÁMOP 5. prioritása ebben a tekintetben kiemelkedik a TÁMOP prioritásai közül, az EMIR-adatok
alapján a kifizetett támogatások 23,6 százalékát olyan projektek kapták, amelyek (legalább részben)
nagyarányú roma lakossággal érintett térségekben valósultak meg. Összehasonlításul, a 2-3.
legnagyobb arány épphogy 10% fölött van (3. és 6. prioritás). Ugyanakkor ezekben az értékekben
szerepelnek a kiemelt projektek, amelyeknek sok esetben – noha központi (fővárosi)
kedvezményezettel rendelkeznek – országos kihatásuk van, így negatív irányban torzítják a vizsgált
mutatót.
A prioritás intézkedései között jelentős különbségek mutatkoznak a nagyarányú roma lakossággal
érintett térségek lefedése vonatkozásában, ahogy ezt az alábbi ábra mutatja:
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61. ábra: A TÁMOP-5. intézkedéseinek érintettsége a nagyarányú roma lakosságú területek vonatkozásában
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

Az 5.1-es intézkedés kiemelkedő értéke (65,7%) nem meglepő, hiszen célja éppen a leghátrányosabb
helyzetű térségek felzárkóztatása, a településen belüli szegregáció felszámolása, és az érintett
térségekben élők társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának biztosítása volt – márpedig a
hátrányos helyzetű és a nagyarányú roma lakossággal érintett térségek közötti korreláció közismert.
Meglepő az 5.3-as intézkedés alacsony értéke (hiszen ez célzottan a romák társadalmi integrációjára
fókuszált), ugyanakkor ezt magyarázza, hogy a kiemelt projektek mindegyike központi (fővárosi)
kedvezményezettel rendelkezik, miközben országos kiterjedésű projektekről van szó.109
A horizontális szempontok esetében elmaradt a jó gyakorlatok összegyűjtése, pedig ez hasznos lett
volna az új pályázatok, új projektek részére. Az intézményrendszernek nem volt energiája erre a
területre, a hátrányos helyzetű, LHH térségek plusz forrásallokációján túl érdemben nem foglalkozott
senki a horizontális területek eredményeivel.
Az intézményrendszer szereplőivel folytatott interjúk alapján a horizontális szempontok
érvényesítése a ciklus kezdeti időszakában nagy terhet jelentettek mind a kedvezményezettek, mind
az intézményrendszer részére (később módosultak, egyszerűsödtek az elvárások). Emiatt a
horizontális szempontokhoz kapcsolódó elvárások a mögöttük húzódó „filozófia” helyett gyakran
értelmetlen teherként, felesleges adminisztratív időrablásként csapódtak le a megvalósítóknál. Az
első kiírásoknál megjelenő környezeti fenntarthatósági szempontok például infrastrukturális
beruházásokra voltak kitalálva (a kötelezően választható tevékenységek többsége valamilyen építési
beruházással kapcsolatban volt igazán értelmezhető és teljesíthető110), ezért a prioritás humán
fejlesztései esetében eleve nem volt életszerű.

109

A legalább 500 millió forint kifizetéssel rendelkező projektek egyike sem fed le nagyarányú roma lakossággal érintett
területeket az EMIR-adatbázis alapján, ezek összkifizetése 21,7 milliárd forint, ami az intézkedés összkifizetésének 48
százalékának felel meg.
110
A tevékenységek: környezettudatos menedzsment, fenntartható helykiválasztás, zöld beszerzés, anyag-, energia- és
erőforrás-hatékonyság és felhasználás növelése, szennyezőanyag kibocsátás csökkentés, kármegelőzés, környezetegészség
(emberi egészség és életmód), szállítási igények csökkentése, ipari ökológia javítása.
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A kérdőíves felmérésünk visszajelzései a horizontális szempontokról
A megvalósító szervezetekkel készített kérdőíves kutatás eredményei alapján kijelenthető, hogy a
területi kohézió elősegítése okozta a legnagyobb nehézséget a válaszadók körében, majd a
gazdasági, társadalmi fenntarthatóság következett. A megvalósítói oldalon legkevésbé jelentkezett
problémaként az esélyegyenlőség elősegítésének érvényesítése (8,04). Ez számszerűen azt jelenti,
hogy a válaszadók egytől - tízig terjedő skálán a nehézségeket az első esetben 6,81 ponttal
(gazdasági, társadalmi fenntarthatóság), a második esetben 7,36 (területi kohézió elősegítése),
míg a 3., környezeti fenntarthatóság esetében 7,63 ponttal jelölték. Egy ugyanilyen, 1-10 skálás
válaszadás adatait elemezve az is elmondható, hogy a megvalósító szervezetek nem tulajdonítanak
komolyabb értéket a horizontális szempontoknak; az esélyegyenlőség és a környezeti
fenntarthatóság területén egyaránt 5,5-ös átlag (a 10 pontból) azt jelenti, hogy ezen a területen a
célokat még nem sikerült átütően megvalósítani.

Hosszabb távon viszont az egyszerűbb, életszerűbb szempontok segítségével 111 és a projekteken
kívül is zajló esélyegyenlőségi, környezetvédelmi folyamatokkal együtt sikerült elérni, hogy a
köztudatba bekerüljenek a horizontális szempontok, azaz az esélyegyenlőségi, környezeti
fenntarthatósági szempontok fontossága.

A prioritás horizontális szempontjainak érvényesülésével kapcsolatos főbb megállapításaink:
►
►

►
►

►

A horizontális szempontok esetében a területi esélyegyenlőségi szempont érvényesültek
leginkább, a többi szempont kevésbé.
A területi esélyegyenlőségi szempontok esetében is egyfajta lefölözés zajlott, ahol a
leghátrányosabb, a projektmegvalósításban legkevésbé gyakorlott kistérségek,
települések jutottak kevesebb forráshoz.
A ciklus elején a nem életszerű horizontális szempontokhoz kapcsolódó elvárások inkább
kontraproduktívak voltak és felesleges teherként jelentkeztek a megvalósítók oldalán.
A kérdőíves kutatásunk válaszadói nem tartják igazán lényegesnek a horizontális
szempontokat, megvalósításukat nehézségként, plusz problémaként élték meg. A területi
kohézió elősegítése okozta a legnagyobb nehézséget, majd a gazdasági, társadalmi
fenntarthatóság következett. Az esélyegyenlőség elősegítésének érvényesítése jelentette
a legkevesebb problémát.
Legnagyobb eredménynek a különböző esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági
szempontok köztudatba kerülése, esetenként evidenciává válása tekinthető, a szempontok
tényleges érvényesülése, különös tekintettel a környezeti fenntarthatóságra, már
kevésbé.

111

A módosított tevékenységek: környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások
beszerzésénél; környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős,
munkacsoport kijelölése; fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya; a projekt
kiterjed a környezet, fenntarthatósági ismeretek bővítése; újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az
irodai és nyomdai munkák során; gépkocsi használat csökkentése.
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7.6.

TÁMOP 6. prioritás

7.6.1. A területi kohézió érvényesülésének vizsgálata
A területi kohézió célja a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása, ennek megfelelően az EU-s
fejlesztéseknek ideális esetben az elmaradott térségeket kell elsősorban támogatniuk. Éppen ezért, a
prioritás pályázatai során a horizontális szempontok minden esetben kötelező kritériumai voltak a
kiválasztásnak.
Fontos megemlíteni, hogy az egészségügy esetében a területek GDP alapon történő összehasonlítása
nem biztos, hogy pontosan fedi le a valós egészségegyenlőtlenségeket, azonban, mivel a
hátrányosság mértéke általánosságban GDP alapján kerül meghatározásra, ezért a prioritás
elemzésénél is a régiók, illetve a megyék GDP értékei váltak az összehasonlítás alapjává. A
szakértőkkel lefolytatott interjúk egyöntetűen egy alternatív besorolást (például a 75 év alatti
lakosság elkerülhető halálozási mutatóját) tartanák kívánatosnak az egészségügyet érintő területi
különbségek meghatározására, azonban a legfrissebb ilyen jellegű felmérés csak 2005-ös adattal tud
szolgálni. Ennek tudatában kérdéses, hogy a prioritás programjai által megvalósult fejlesztések
mennyiben járultak hozzá az egészségegyenlőtlenségek valós csökkentéséhez.
Az alábbi ábrán a TÁMOP 6. prioritásának kifizetései láthatóak (az országos jelentőségű kiemelt
projektek nem szerepelnek benne) régiók szerinti bontásban. Az adatoknak az országos jelentőségű
kiemelt projektek adataival való megtisztítását az indokolja, hogy az EMIR-adatok ezeket a
projekteket egy régióhoz sorolja a kedvezményezett központi jellege miatt, miközben maguk a
projektek országos lefedettségűek. Emellett e projektek forrásai átfogó egészségügyi politikai célokat
szolgáló allokációs mechanizmus alapján lettek elosztva a régiók között. Ezáltal a prioritás általános
célrendszere mellett érvényre jutnak a területi kohézióra vonatkozó horizontális szempontok is.

9%
7%

Dél-Alföld

23%

Dél-Dunántúl
Észak-Alföld

11%

Észak-Magyarország
14%

Közép-Dunántúl
Közép-Magyarország

22%

Nyugat-Dunántúl
14%

62. ábra: A TÁMOP-6. prioritás országos jelentőségű pályázatoktól szűrt kiírások támogatásainak megoszlása
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

►

A pályázatos kiírásokat tekintve két régió részesült hasonlóan magas támogatásban: DélAlföld (11,79 milliárd forint) és Észak-Magyarország (10,83 milliárd forint). Az előbbi
régióban, az országban a negyedik legalacsonyabb, az utóbbiban pedig a legalacsonyabb az
egy főre GDP mértéke.
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►

A közép-magyarországi (3,61 milliárd forint) és nyugat-dunántúli (4,59 milliárd forint) régiók
részesültek a legalacsonyabb támogatási összegben. Ebben a két régióban a legmagasabb az
egy főre jutó GDP mértéke.

A forráskihelyezés alapvető célja, hogy az érintett régiók közül a legelmaradottabb régiók
részesüljenek a legnagyobb mértékű támogatásban (területi kohézió). Ez teljesül azáltal, hogy a
legalacsonyabb egy főre jutó bruttó hazai termék mutatóval rendelkező régiók részesültek a
támogatások legnagyobb hányadával (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és ÉszakMagyarország).
Az alábbi ábrán az egy főre jutó kifizetések megoszlása látható megyénként (az előbbiekben kifejtett
szűrés szerint).

63. ábra: A prioritás kifizetéseinek egy főre jutó értéke (forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

Békés (12 353 Ft/fő) és Heves (11 036 Ft/fő) megyékben figyelhető meg a legmagasabb egy főre
jutó támogatási érték. Az előbbi esetében az egy főre jutó GDP kevesebb, mint 70 százaléka az
országos átlagnak, az utóbbi esetében ugyanez a mutatószám kevesebb, mint 60%. A legalacsonyabb
egy főre jutó kifizetések Pest megyét (554 Ft/fő) és Budapestet (1 685 Ft/fő) érintették. Ezek alapján
megállapítható, hogy a TÁMOP 6. prioritásában – a pályázatos kiírások tekintetében – megfelelően
érvényre jutottak a területi kohézióra vonatkozó horizontális szempontok.
Az LHH területeket érintő fejlesztések alapvetően két kategóriába sorolhatóak, az egészségtudatos
magatartás és öngondoskodás növelése, valamint az egészségügyi szereplők (szakellátó központok)
humánerőforrás szükségleteinek kielégítése (átképzés és megfelelő foglalkoztatás biztosítása). Ezen
fejlesztések eredményességéről az alábbi megállapítások szolgálnak támpontként:
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►
►

►
►

A TÁMOP-6.1.2-es konstrukció keretében kiírt projektekben 230 000 fő vett részt, ebből 32
000 fő LHH kistérségekben.
A legjelentősebb LHH térségre koncentráló projekt a TÁMOP-6.1.2/11/LHH/B volt, melynek
folyamán 61 Egészségfejlesztési Iroda (EFI) jött létre és kezdte meg a működését, ebből 20
található LHH és 18 HH járásban.
A területi egyenlőtlenségek csökkentésére szolgáltak a szűrőprogramok kiemelt projektjei
(méhnyakrákszűrés, vastagbélszűrés, kora gyermekkori szűrések).
A TÁMOP éves értékelésében (2010) megállapításra került, hogy a horizontális célok
megvalósulását kiemelten célzó LHH konstrukciók fejlesztési céljai nem voltak megfelelően
fókuszálva (a koherencia hiánya az LHH térségek fő fejlesztési igényeivel és más prioritások
konstrukcióival). Ennek eredménye, hogy inkább betegközpontú fejlesztések mentek végbe,
mint helyi szükségleteket kielégítőek.

Esélyegyenlőségi szempontok
A romák esélyegyenlőségének elősegítését a TÁMOP a nagyarányú roma lakossággal érintett
térségekben indított célzott fejlesztésekkel támogatta. A 6. prioritás keretein belül 10% fölötti az
aránya azon projektekre kifizetett összegeknek, amelyek nagyarányú roma lakossággal rendelkező
területeket érintettek - a prioritás 1. intézkedése esetében ez az arány 17% (5,9 milliárd forint), a 2.
intézkedés esetében pedig 11,1% (1,7 milliárd forint). Fontos azonban megemlíteni, hogy
meglehetősen nehéz felmérni azt, hogy valójában a magyar romaság mekkora hányadát érintették a
prioritás projektjei, hiszen a hovatartozásra való tekintettel az eredmények meglehetősen kétesek a
kérdéskör szenzitivitásából kifolyólag.
A szűrőprogramok kiemelt projektjeinek egyik fő célkitűzése volt a szociális egyenlőtlenségek
csökkentése. 2011-ig bezárólag a roma kötődésű lakosság 6,9%-a vett részt szűrővizsgálatokban és
lett bevonva kapcsolódó életmód-tanácsadásba és 2,9%-a vett részt állapotfelmérésen és
kockázatbecslésen. Bár a roma kötődésű lakosok száma megkérdőjelezhető, az előbbi két
arányszámból nem következik, hogy a források jól célzottak lettek volna a társadalmi és szociális
esélyegyenlőségi célok teljesülését figyelembe véve bár hasonló adatok a 2011-et követő időszakra
vonatkozóan nem érhetőek el.
További esélyegyenlőségi szempontként szerepelt a prioritás keretein belül a nők aránya. Az ESZA
rendelet XXIII. melléklete ebből a szempontból is további információval szolgált:
►
►

►

►

A prioritás projektjeiben részt vett végső kedvezményezettek esetében a nők aránya
valamivel magasabb, mint a férfiaké (előbbi 57,65%, utóbbi pedig 42,35%).
A korcsoportok szerinti bontásban a nők elérési aránya a 25-54-es korcsoportban volt a
legmagasabb (58,4%). Ehhez hasonlóan a másik két kategóriában (15-24, illetve 55-64-es
korcsoportokban) úgyszintén magasabb volt a nők aránya (54,8% és 55,6%).
A végzettség szerinti bontásban a rendelkezésre álló négy kategóriából „a felsőoktatásban
részt vettek” esetében volt a legmagasabb a nők aránya, 62,6%. A legkisebb arányban pedig
a „középfokú oktatás felsőbb évfolyamaiban részt vettek” közül kerültek ki a nők, 54,5
százalékos aránnyal. Megállapítható, hogy mind a négy kategória tekintetében nagyobb
arányban vettek részt nők.
Az érzékeny csoportokat vizsgálva az egyéb hátrányos helyzetűek csoportjában volt a
legnagyobb a nők aránya (66,9%). A legalacsonyabb arány a nők részvételét illetően (56,15%)
a kisebbségek esetében mutatkozott.
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A kérdőíves felmérésünk visszajelzései a horizontális szempontokról
A kérdőív alapján kiderült, hogy a válaszadók nem tartották túl fontos szempontnak a horizontális
célok megvalósítását, nem látták a hozzáadott értékét. A megvalósítás alatt legnagyobb
nehézséget az esélyegyenlőség elősegítése okozta (egy tizes skálán 7,11-es átlagot kapott ez a
szempont, azaz a nők és férfiak esélyegyenlősége, illetve kisebbség bevonása).
A kérdőívben a válaszadók emellett értékelhették, hogy a különféle horizontális szempontoknak
volt-e hozzáadott értéke, vagy ellenkezőleg, csak adminisztratív feladatot jelentett számukra. Az
1-10-es skálán (ahol a 10 jelentette a legpozitívabb választ), a 462 darab válasz alapján az alábbi
átlagos értékeket kaptuk:

Gazdasági, társadalmi fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság

Területi kohézió

Esélyegyenlőség

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

64. ábra: A horizontális szempontok fontosságának megítélése a kedvezményezetti kérdőív eredményei alapján
(forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés)

Eszerint a kedvezményezettek hozzávetőlegesen hasonlóan vélekedtek a négy megadott
szempontról azok hozzáadott értéke kapcsán. A különböző célcsoportok némileg eltérően
nyilatkoztak a kérdésben: a kkv-k jellemzően és az állami szervezetek is jellemzően negatív
álláspontot képviseltek, míg a nonprofit szervek kedvezményezettjei mintha tudatosabban állnának
hozzá a horizontális szempontokhoz, valamivel nagyobb arányban látják bennük a hozzáadott
értéket.

A prioritás horizontális szempontjainak érvényesülésével kapcsolatos főbb megállapításaink:
►

►

►

A horizontális szempontokat figyelembe vette az OP a megvalósítás során, azokat kötelező
jelleggel vállalniuk kellett a projektgazdáknak (akik ezt kevésbé hangsúlyos előírásként
élték meg).
A forráskihelyezés felzárkóztatásra vonatkozó célja teljesült azáltal, hogy Magyarország
régiói közül a négy legelmaradottabb (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, ÉszakMagyarország) részesült a legnagyobb támogatásban. Megyei bontásban már más a
helyzet, itt Békés és Heves megyékre jutott a legmagasabb egy főre jutó támogatás.
A felzárkóztatásra vonatkozó célok tekintetében a TÁMOP-6.1.2-es konstrukció járult
hozzá kiemelkedően hátrányos helyzetű térségek egészségügyi helyzetének javításához (a
20 LHH és 18 HH kistérségben létrejött Egészségfejlesztési Irodák legalább 32 000 főt
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►

►

►

értek el). Ennek eredményeképpen az életmódprogramok fejlesztési forrásai az átlagnál
nagyobb arányban kerültek magasabb szükségletekkel rendelkező leghátrányosabb
helyzetű kistérségekhez.
2011-ig bezárólag a roma kötődésű lakosság mindössze 6,9 százaléka vett részt
szűrővizsgálatokban és lett bevonva kapcsolódó életmód-tanácsadásba, illetve csupán 2,9
százaléka vett részt állapotfelmérésen és kockázatbecslésen. (A roma lakosság
tekintetében hasonló adatok a 2011-et követő időszakra vonatkozóan nem érhetőek el.)
A prioritás projektjeiben részt vett végső kedvezményezettek esetében a nők aránya
meghaladta a férfiakét (nők 57,7%, férfiak 42,3%).
A kedvezményezetti kérdőívek alapján a megvalósítók nem tulajdonítottak túl nagy
hozzáadott értéket a horizontális szempontoknak. A megvalósítás alatt legnagyobb
nehézséget az esélyegyenlőség elősegítése okozta.
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Mellékletek
1. számú melléklet: Az intézményrendszeri interjúalanyok listája

Név, beosztás

Szervezet
Általános

Müller Katalin

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Péntek Zsolt Gyula

Emberi Erőforrások Minisztériuma

TÁMOP 1. prioritás
Gerzsényi Ágnes

Nemzetgazdasági Minisztérium

Tóth Renáta

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nagy Judit

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ruszkai Zsolt

Nemzetgazdasági Minisztérium

Kiss Csaba

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Rózsa Zoltán

Emberi Erőforrások Minisztériuma

TÁMOP 2. prioritás
Probáld Anna

Nemzetgazdasági Minisztérium

Tóth Renáta

Nemzetgazdasági Minisztérium

Szebeni Kinga

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ruszkai Zsolt

Nemzetgazdasági Minisztérium

Jankó Tamás

Nemzetgazdasági Minisztérium

Benkó Bernadett

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Budai Linda

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Dióssi Katalin

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Kiss Csaba

Emberi Erőforrások Minisztériuma

TÁMOP 3. prioritás
Ádámné Némety Gabriella

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Balogh Péter

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fehér Marianna

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Ferenczi Zoltán

Emberi Erőforrások Minisztériuma
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Név, beosztás
Vissi Andrea

Szervezet
Emberi Erőforrások Minisztériuma

TÁMOP 4. prioritás
Ádámné Némety Gabriella

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Balogh Péter

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Bertalan Nikoletta

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fonyó Attila

Emberi Erőforrások Minisztériuma

TÁMOP 5. prioritás
Fischl Erika

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Jurinka Ágnes

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Linzenbold Ildikó

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Mester Dániel

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Ulicska László

Emberi Erőforrások Minisztériuma

TÁMOP 6. prioritás
Balogh Tamás

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Debreczeniné Fábián Anett

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Divinyi Zsombor

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

dr. Antal Tímea

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fodorné Ichim Tünde

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Hunya Balázs

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Sári Károly

Emberi Erőforrások Minisztériuma
21. táblázat: Az intézményrendszeri interjúalanyok listája (forrás: saját szerkesztés)
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2. számú melléklet: Az értékelés során felhasznált stratégiai dokumentumok és korábbi
értékelések listája

Dokumentumok
Általános, a teljes OP-t érintő stratégiai dokumentumok
A Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,
2006. 07.11.
Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. (2010): A Társadalmi Megújulás Operatív Program félidei áttekintő értékelése - Záró
jelentés v4, 2010. december 14.
Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült Nemzeti Akcióprogram a Növekedésért és Foglalkoztatásért 2008-2010
EURÓPA 2020 - Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája, 2010. március 3.
Lisszaboni Stratégia
Magyarország Nemzeti Reform Programjai
TÁMOP éves jelentések, TÁMOP Záró Végrehajtási Jelentés (2016. december 9-én rendelkezésünkre bocsátott verzió)
Új Magyarország Fejlesztési Terv – Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007–2013, 2007. május
Új Széchenyi Terv – A talpraállás, megújulás és felemelkedés fejlesztéspolitikai programja, 2011. január
TÁMOP 1. prioritás
dr. Antal Tímea, dr. Fedor Mihály, Szabó Ágnes (szerk.): Foglalkoztatási, társadalmi befogadási és egészségügyi fejlesztések
Magyarországon, TÁMOP és TIOP programok, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012
Pannon Elemző Iroda Kft., Hétfa Elemző Központ Kft. (2012): Foglalkoztatás növelését támogató fejlesztések értékelése –
Értékelési zárójelentés, 2012. június 30.
Revita Alapítvány, Hétfa Kutatóintézet (2013): Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése – Értékelési
zárójelentés, 2013. március 25.
Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet (2013): Foglalkoztathatóságot javító beavatkozások célcsoport- és hatásvizsgálata
c. tanulmány, 2013. szeptember 24.
TÁMOP 2. prioritás
Egész életen át tartó tanulás programja (Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK Határozata az egész életen át
tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról), 2006. november 15.
Pannon Elemző Iroda Kft., Hétfa Elemző Központ Kft. (2012): Foglalkoztatás növelését támogató fejlesztések értékelése –
Értékelési zárójelentés, 2012. június 30.
Revita Alapítvány, Hétfa Kutatóintézet (2013): Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése – Értékelési
zárójelentés, 2013. március 25.
Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet (2013): Foglalkoztathatóságot javító beavatkozások célcsoport- és hatásvizsgálata
c. tanulmány, 2013. szeptember 24.
TÁMOP 3. prioritás
Revita Alapítvány, Hétfa Kutatóintézet (2013): A felsőoktatást célzó programok értékelése – Értékelési zárójelentés, 2013.
február 28.
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Dokumentumok
Revita Alapítvány, Hétfa Kutatóintézet (2012): A középületek utólagos akadálymentesítését szolgáló NSRK-fejlesztések
értékelése – Értékelési zárójelentés, 2012. október 12.
Hétfa Kutatóintézet (2013): A közoktatás fejlesztését célzó NSRK-támogatások értékelése – Értékelési zárójelentés, 2013.
március 25.
Revita Alapítvány, Hétfa Kutatóintézet (2013): A kulturális intézményrendszer oktatást támogató szolgáltatási és
infrastrukturális fejlesztéseinek értékelése – Értékelési zárójelentés, 2013. március 25.
Expanzió Humán Tanácsadó Kft. (2011): A TÁMOP felsőoktatási, közoktatási és kulturális konstrukcióinak értékelése –
Értékelő jelentés, 2011. december 20.
Egész életen át tartó tanulás programja (Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK Határozata az egész életen át
tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról), 2006. november 15.
Expanzió Humán Tanácsadó Kft (2011): Értékelő jelentés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára „a TÁMOP 4.1.3
konstrukcióinak értékelése” témában, 2011. december 22.
Pannon Elemző Iroda Kft., HÉTFA Elemző Központ Kft., Városkutatás Kft. (2012): Roma integrációt szolgáló EU-s
fejlesztések értékelése – Értékelési zárójelentés, 2012. március 5.
TÁMOP 4. prioritás
Revita Alapítvány, Hétfa Kutatóintézet (2013): A felsőoktatást célzó programok értékelése – Értékelési zárójelentés, 2013.
február 28.
Expanzió Humán Tanácsadó Kft. (2011): A TÁMOP felsőoktatási, közoktatási és kulturális konstrukcióinak értékelése –
Értékelő jelentés, 2011. december 20.
dr. Antal Tímea, dr. Fedor Mihály, Szabó Ágnes (szerk.): Oktatási fejlesztések Magyarországon, TÁMOP és TIOP programok,
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012.
Expanzió Humán Tanácsadó Kft. (2011): Értékelő jelentés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára „a TÁMOP 4.1.3
konstrukcióinak értékelése” témában, 2011. december 22.
TÁMOP 5. prioritás
„Legyen Jobb a Gyerekeknek” Nemzeti Stratégia 2007–2032
Revita Alapítvány, Hétfa Kutatóintézet (2013): A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás)
értékelése – Értékelési jelentés, 2013. március 27.
dr. Antal Tímea, dr. Fedor Mihály, Szabó Ágnes (szerk.): Foglalkoztatási, társadalmi befogadási és egészségügyi fejlesztések
Magyarországon, TÁMOP és TIOP programok, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012.
Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet (2013): Napközbeni Gyermekellátó intézmények kapacitásbővítésének célzottsága,
2013. március 31.
Nemzeti stratégiai jelentés a szociális védelemről és társadalmi összetartozásról 2006-2008, 2006. január
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – (2011-2020), 2011. november
Roma Integráció Évtizede Program (RIÉP) 2005-2015, 2007. december 27.
Pannon Elemző Iroda Kft., HÉTFA Elemző Központ Kft., Városkutatás Kft. (2012): Roma integrációt szolgáló EU-s
fejlesztések értékelése – Értékelési zárójelentés, 2012. március 5.
PPH Közpolitikai Elemző Kft. – HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2009): A magyar fejlesztéspolitika
alapkérdései. A fejlesztéspolitika 2007-2008-as éve Budapest, 2009.
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Dokumentumok
Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról 20112041, 2011. július 21.
Hétfa Elemző Központ Kft., Revita Alapítvány, Városkutatás Kft. (2013): Szegénység és a társadalmi kirekesztés
megoldása, 2013. október 31.
Új Országos Fogyatékosügyi Program 2007-2013, 2006. február 16.
TÁMOP 6. prioritás
Befektetés az egészségbe (Investing in Hrealth - Commission Staff Working Document Social Investment Package), 2013.
február 20.
Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet (2013): Egészségügyi tárgyú NSRK-fejlesztések kvantitatív értékelése – Értékelő
jelentés, 2013. március 20.
dr. Antal Tímea, dr. Fedor Mihály, Szabó Ágnes (szerk.): Foglalkoztatási, társadalmi befogadási és egészségügyi fejlesztések
Magyarországon, TÁMOP és TIOP programok, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012.
Egészséges Társadalom Komplex Program (1. olvasat), Egészségügyi Minisztérium, 2006. június 6.
Egészségügyi fejlesztéspolitikai koncepció, Egészségügyi Minisztérium, 2005. december 12.
Gyógyuló Magyarország - Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére, 2011, május 11.
Hétfa Elemző Központ Kft., Revita Alapítvány, Budapest Intézet (2013): Egészségügyi tárgyú NSRK-fejlesztések értékelése
– Értékelési jelentés, 2013. március 31.
22. táblázat: Az értékelés során felhasznált stratégiai dokumentumok és korábbi értékelések listája
(forrás: saját szerkesztés)
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3. számú melléklet: A kedvezményezetti kérdőív eredményei

Alapadatok

A 2007-2015-ös programozási időszakban kedvezményezettként hány projekt esetében nyert el EU-s támogatást?
TÁMOP-1
Darab

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

1

240

47,8%

420

55,9%

268

23,8%

19

19,4%

73

21,1%

138

29,9%

2

74

14,7%

125

16,6%

251

22,3%

8

8,2%

57

16,5%

97

21,0%

3

47

9,4%

49

6,5%

175

15,6%

13

13,3%

42

12,1%

68

14,7%

több

141

28,1%

158

21,0%

431

38,3%

58

59,2%

174

50,3%

159

34,4%

Összesen

502

100,0%

752

100,0%

1125

100,0%

98

100,0%

346

100,0%

462

100,0%

23. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása a válaszadók által megvalósított projektek száma alapján (forrás: saját szerkesztés)

A projektje / projektjei milyen pályázati eljárásrend alapján részesült / részesültek EU-s támogatásban? (Több projekt esetében több is
megjelölhető.)
TÁMOP-1
Darab

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

egyszerűsített pályázatos eljárásrend

359

60,03%

505

57,6%

644

45,8%

28

20,7%

171

35,6%

313

51,5%

standard egyszakaszos pályázatos eljárásrend

180

30,10%

289

33,0%

570

40,6%

78

57,8%

232

48,2%

219

36,0%

standard kétszakaszos pályázatos eljárásrend

29

4,85%

55

6,3%

78

5,6%

16

11,9%

37

7,7%

37

6,1%

kiemelt projekt eljárásrend
Összesen

30

5,02%

28

3,2%

113

8,0%

13

9,6%

41

8,5%

39

6,4%

598

100,0%

877

100,0%

1405

100,0%

135

100,0%

481

100,0%

608

100,0%

24. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása a válaszadók projektjének / projektjeinek pályázati eljárásrendje(i) szerint (forrás: saját szerkesztés)

218

Gazdálkodási formáját, jogi besorolását tekintve milyen típusú a kedvezményezett szervezet? (Többféle besorolás esetében több válasz is
megjelölhető.)
TÁMOP-1
Darab
Állami szerv, szervezet

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

82

16,08%

114

14,8%

799

69,1%

86

81,9%

157

44,1%

184

38,0%

Nonprofit szerv, szervezet

133

26,08%

113

14,6%

274

23,7%

13

12,4%

185

52,0%

148

30,6%

Mikro-, kis- és középvállalkozás

278

54,51%

471

61,0%

48

4,2%

4

3,8%

11

3,1%

105

21,7%

10

1,96%

67

8,7%

10

0,9%

2

1,9%

3

0,8%

37

7,6%

Nagyvállalkozás
Egyéb
Összesen

7

1,37%

7

0,9%

25

2,2%

0

0,0%

0

0,0%

10

2,1%

510

100,0%

772

100,0%

1156

100,0%

105

100,0%

356

100,0%

484

100,0%

25. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása a kedvezményezett szervezet gazdálkodási formája, jogi besorolása szerint (forrás: saját szerkesztés)

Melyik megyében volt a projektjének / a projektjeinek a megvalósítási helyszíne(i)? Több, különböző megvalósítási helyszínhez kötődő projekt
esetén több választ is megjelölhet.
TÁMOP-1
Darab

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

68

10,29%

52

5,7%

77

5,4%

9

4,8%

25

4,2%

37

6,2%

Baranya megye

53

8,02%

49

5,3%

70

4,9%

7

3,7%

48

8,0%

39

6,5%

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

51

7,72%

29

3,2%

70

4,9%

8

4,3%

37

6,2%

27

4,5%

Bács-Kiskun megye

43

6,51%

85

9,2%

125

8,8%

7

3,7%

39

6,5%

52

8,7%

Győr-Moson-Sopron megye

43

6,51%

61

6,6%

82

5,8%

12

6,4%

32

5,3%

42

7,0%

Pest megye

43

6,51%

46

5,0%

66

4,6%

13

6,9%

24

4,0%

28

4,7%

Hajdú-Bihar megye

42

6,35%

65

7,1%

69

4,8%

18

9,6%

29

4,8%

32

5,3%

Csongrád megye

36

5,45%

64

7,0%

111

7,8%

22

11,7%

38

6,3%

44

7,3%
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TÁMOP-1
Darab

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

Fejér megye

35

5,30%

37

4,0%

52

3,7%

10

5,3%

21

3,5%

24

4,0%

Zala megye

29

4,39%

39

4,2%

80

5,6%

8

4,3%

29

4,8%

31

5,2%

Somogy megye

28

4,24%

37

4,0%

51

3,6%

4

2,1%

19

3,2%

28

4,7%

Vas megye

28

4,24%

21

2,3%

49

3,4%

5

2,7%

24

4,0%

20

3,3%

Veszprém megye

27

4,08%

59

6,4%

95

6,7%

19

10,1%

48

8,0%

35

5,8%

Békés megye

24

3,63%

35

3,8%

68

4,8%

4

2,1%

27

4,5%

19

3,2%

Heves megye

24

3,63%

76

8,3%

99

7,0%

4

2,1%

43

7,2%

35

5,8%

Jász-Nagykun-Szolnok megye

23

3,48%

22

2,4%

41

2,9%

5

2,7%

27

4,5%

19

3,2%

Tolna megye

20

3,03%

29

3,2%

46

3,2%

5

2,7%

19

3,2%

24

4,0%

Nógrád megye

18

2,72%

41

4,5%

69

4,8%

6

3,2%

27

4,5%

31

5,2%

Komárom-Esztergom megye

17

2,57%

41

4,5%

61

4,3%

8

4,3%

26

4,3%

19

3,2%

Budapest

9

1,36%

32

3,5%

43

3,0%

14

7,4%

18

3,0%

13

2,2%

Összesen

661

100,0%

920

100,0%

1424

100,0%

188

100,0%

600

100,0%

599

100,0%

26. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása a projektek megvalósítási helyszínei szerint (forrás: saját szerkesztés)
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Szerződéskötés

Mekkora volt a bírálati szakasz (a pályázat benyújtása és a támogatói döntés meghozatala közötti) szakasz időtartama? Több projekt esetén
egy átlagos értéket adjon meg.
TÁMOP-1
Darab
1 hónap alatti

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

24

4,8%

16

2,1%

11

1,0%

2

2,0%

2

0,6%

5

1,1%

1-3 hónap közötti

162

32,3%

228

30,3%

290

25,8%

22

22,4%

48

13,9%

114

24,7%

3-4 hónap közötti

109

21,7%

167

22,2%

358

31,8%

32

32,7%

91

26,3%

123

26,6%

4-5 hónap közötti

47

9,4%

66

8,8%

135

12,0%

18

18,4%

40

11,6%

57

12,3%

5 hónap fölötti

160

31,9%

275

36,6%

331

29,4%

24

24,5%

165

47,7%

163

35,3%

Összesen

502

100,0%

752

100,0%

1125

100,0%

98

100,0%

346

100,0%

462

100,0%

27. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása a projekt bírálati szakaszának átlagos időtartama szerint (forrás: saját szerkesztés)

Mekkora volt a szerződéskötési szakasz (a támogatói döntés meghozatala és a szerződéskötés közötti) szakasz hossza? Több projekt esetén
egy átlagos értéket adjon meg.
TÁMOP-1
Darab
1 hónap alatti

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

84

16,7%

102

13,6%

117

10,4%

11

11,2%

33

9,57%

50

10,8%

1-2 hónap közötti

251

50,0%

363

48,3%

484

43,0%

54

55,1%

144

41,74%

235

50,9%

2-3 hónap közötti

101

20,1%

148

19,7%

338

30,0%

24

24,5%

103

29,86%

117

25,3%

66

13,1%

139

18,5%

186

16,5%

9

9,2%

65

18,84%

60

13,0%

502

100,0%

752

100,0%

1125

100,0%

98

100,0%

345

100,0%

462

100,0%

3 hónap fölötti
Összesen

28. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása a projekt szerződéskötési szakaszának átlagos hossza szerint (forrás: saját szerkesztés)
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Okozott-e nehézséget a szerződéskötéshez kért dokumentumok összegyűjtése? Értékelje egy tizes skálán, ahol az 1 a „komoly nehézséget
okozott”, míg az 10 az „egyáltalán nem okozott nehézséget” választ jelöli.
TÁMOP-1
A szerződéskötéshez kért dokumentumok összegyűjtésének
nehézsége (átlag)

TÁMOP-2
6,8

TÁMOP-3
6,9

TÁMOP-4
7,0

TÁMOP-5
6,8

TÁMOP-6
7,3

7,1

29. táblázat: A szerződéskötéshez kért dokumentumok összegyűjtésének nehézsége a kérdőív válaszai szerint (forrás: saját szerkesztés)

222

Megvalósítás

A projektje / projektjei a tervezett ütemtervnek megfelelően valósult / valósultak meg? Több projekt esetében az alábbi opciók közül a
leginkább jellemzőt válassza.
TÁMOP-1
Darab
A projekt a tervezettnél gyorsabban valósult meg
A projekt a tervezett ütemtervet tartva valósult meg

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

15

3,0%

16

2,1%

6

0,5%

1

1,0%

1

0,3%

2

0,4%

369

73,5%

527

70,1%

792

70,4%

54

55,1%

243

70,2%

331

71,6%

A projekt megvalósítása kis mértékben elmaradt az ütemtervtől

99

19,7%

168

22,3%

286

25,4%

39

39,8%

86

24,9%

113

24,5%

A projekt megvalósítása nagy mértékben elmaradt az ütemtervtől

19

3,8%

41

5,5%

41

3,6%

4

4,1%

16

4,6%

16

3,5%

502

100,0%

752

100,0%

1125

100,0%

98

100,0%

346

100,0%

462

100,0%

Összesen

30. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása a válaszadók projektjének / projektjeinek átlagos ütemezése szerint (forrás: saját szerkesztés)

Ha a tervezett ütemtervhez képest lassabban sikerült a projekte(ke)t megvalósítani, mik voltak ennek az okai? Kérem, az alábbi opciók közül
válasszon (több is megjelölhető):
TÁMOP-1
Darab

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

Közbeszerzés elhúzódása

36

6,6%

64

7,6%

169

12,2%

39

26,2%

51

11,7%

56

10,4%

Intézményrendszer lassú reagálása

66

12,2%

125

14,8%

193

13,9%

28

18,8%

55

12,6%

79

14,6%

Személyi változások a kedvezményezettnél

35

6,4%

58

6,9%

87

6,3%

15

10,1%

33

7,6%

39

7,2%

Szervezeti változások a kedvezményezettnél

18

3,3%

39

4,6%

118

8,5%

11

7,4%

26

6,0%

26

4,8%

Szakpolitikai változások
Nem releváns (sikerült tartani az eredeti ütemezést)
Egyéb
Összesen

15

2,8%

17

2,0%

54

3,9%

11

7,4%

28

6,4%

12

2,2%

364

67,0%

526

62,2%

745

53,8%

42

28,2%

231

53,1%

319

59,1%

9

1,7%

16

1,9%

18

1,3%

3

2,0%

11

2,5%

9

1,7%

543

100,0%

845

100,0%

1384

100,0%

149

100,0%

435

100,0%

540

100,0%

31. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása az ütemtervhez képest lassabb megvalósítás okai szerint (forrás: saját szerkesztés)
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Az alábbiak közül jelölje azokat, amelyek a szerződés megkötését követően érintették a projektjét / projektjeit, és ezzel a projekt(ek) célját,
megvalósításának feltételrendszerét, tartalmát vagy szervezeti hátterét befolyásolta, módosította. (Több válasz is megjelölhető.)
TÁMOP-1
Darab

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

A projekt tevékenységét érintő jogszabályi változás

74

12,8%

99

11,3%

164

11,5%

21

15,0%

81

17,2%

62

11,2%

A projektet érintő intézményrendszeri változás

64

11,1%

126

14,4%

366

25,6%

29

20,7%

93

19,8%

89

16,1%

A projekt tevékenységét érintő szakpolitikai változás

29

5,0%

48

5,5%

92

6,4%

16

11,4%

38

8,1%

23

4,2%

A megvalósító szervezetben történt változás

66

11,4%

102

11,7%

258

18,0%

27

19,3%

73

15,5%

88

15,9%

340

58,8%

486

55,7%

547

38,2%

47

33,6%

176

37,4%

287

52,0%

5

0,9%

12

1,4%

5

0,3%

0

0,0%

9

1,9%

3

0,5%

578

100,0%

873

100,0%

1432

100,0%

140

100,0%

470

100,0%

552

100,0%

Nem volt ilyen
Egyéb
Összesen

32. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása a projekteket befolyásoló tényezők szerint (forrás: saját szerkesztés)

A végrehajtott tevékenységek mennyiben voltak azonosak az eredetileg tervezettekkel?
TÁMOP-1
Darab
A tervezett és végrehajtott tevékenységek lényegében
megegyeztek
Egy-két esetben szükség volt változásbejelentés keretében
új/módosított tevékenységek beillesztésére
Folyamatos változásbejelentéssel kellett követni az újabb és újabb
tevékenységek megjelenését
Olyan mértékű volt a tevékenységek változása, hogy a támogatási
szerződés módosítására volt szükség
Összesen

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

325

64,7%

486

64,6%

720

64,0%

51

52,0%

170

49,1%

283

61,3%

144

28,7%

201

26,7%

352

31,3%

38

38,8%

147

42,5%

146

31,6%

13

2,6%

34

4,5%

32

2,8%

5

5,1%

12

3,5%

16

3,5%

20

4,0%

31

4,1%

21

1,9%

4

4,1%

17

4,9%

17

3,7%

502

100,0%

752

100,0%

1125

100,0%

98

100,0%

346

100,0%

462

100,0%

33. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása az eredetileg tervezett és a végrehajtott tevékenységek közötti eltérés szerint (forrás: saját szerkesztés)
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Nehézséget jelentett-e a likviditásuk fenntartása a projekt végrehajtásával összefüggésben?
TÁMOP-1
Darab
Nem
Igen, de csak a projekt zárásakor
Igen, esetenként

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

300

59,8%

491

65,3%

645

57,3%

63

64,3%

156

45,1%

269

58,2%

27

5,4%

35

4,7%

67

6,0%

4

4,1%

44

12,7%

31

6,7%

136

27,1%

176

23,4%

336

29,9%

28

28,6%

119

34,4%

135

29,2%

Igen, gyakran

29

5,8%

32

4,3%

55

4,9%

2

2,0%

19

5,5%

19

4,1%

Igen, folyamatosan

10

2,0%

18

2,4%

22

2,0%

1

1,0%

8

2,3%

8

1,7%

502

100,0%

752

100,0%

1125

100,0%

98

100,0%

346

100,0%

462

100,0%

Összesen

34. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása aszerint, hogy nehézséget jelentett-e a projekt likviditásának fenntartása (forrás: saját szerkesztés)

Nehézséget okozott-e a célcsoporttagok bevonása a projekt(ek)be? Több projekt esetén a leginkább jellemző opciót válassza.
TÁMOP-1
Darab
A projekt(ek) jellegéből fakadóan nem okozott nehézséget a
célcsoporttagok elérése és bevonása
A projekt kapott külső segítséget a célcsoporttagok eléréséhez és
bevonásához, így az nem okozott jelentős nehézséget
A célcsoporttagok elérése jelentős nehézséget okozott, bevonásuk
azonban nem
A célcsoporttagok elérése nem okozott nehézséget, bevonásuk
(motiválásuk) azonban igen
A célcsoporttagok elérése és bevonása (motiválása) is kihívást
jelentett
Összesen

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

355

70,7%

570

75,8%

923

82,0%

70

71,4%

203

58,7%

327

70,8%

33

6,6%

55

7,3%

72

6,4%

8

8,2%

35

10,1%

29

6,3%

26

5,2%

21

2,8%

11

1,0%

2

2,0%

17

4,9%

7

1,5%

45

9,0%

71

9,4%

99

8,8%

14

14,3%

58

16,8%

79

17,1%

43

8,6%

35

4,7%

20

1,8%

4

4,1%

33

9,5%

20

4,3%

502

100,0%

752

100,0%

1125

100,0%

98

100,0%

346

100,0%

462

100,0%

35. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása aszerint, hogy nehézséget jelentett-e a célcsoporttagok bevonása a projektbe (forrás: saját szerkesztés)
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Nehézséget jelentett-e a projekten belüli munkatársak közötti együttműködés fenntartása a projekt végrehajtásával összefüggésben?
TÁMOP-1
Darab
Nem

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

417

83,1%

639

85,0%

927

82,4%

73

74,5%

273

78,9%

388

84,0%

6

1,2%

3

0,4%

10

0,9%

0

0,0%

8

2,3%

3

0,6%

Igen, esetenként

61

12,2%

98

13,0%

173

15,4%

25

25,5%

59

17,1%

67

14,5%

Igen, gyakran

12

2,4%

8

1,1%

13

1,2%

0

0,0%

5

1,4%

4

0,9%

6

1,2%

4

0,5%

2

0,2%

0

0,0%

1

0,3%

0

0,0%

502

100,0%

752

100,0%

1125

100,0%

98

100,0%

346

100,0%

462

100,0%

Igen, de csak a projekt zárásakor

Igen, folyamatosan
Összesen

36. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása aszerint, hogy nehézséget jelentett-e az együttműködés fenntartása a munkatársak között (forrás: saját szerkesztés)

Nehézséget jelentett-e a projekt megvalósulási helyszínén a helyi szereplőkkel való együttműködés fenntartása a projekt végrehajtásával
összefüggésben?
TÁMOP-1
Darab
Nem

427

Igen, de csak a projekt zárásakor

Arány
85,1%

TÁMOP-2
Darab
656

Arány
87,2%

TÁMOP-3
Darab
962

Arány
85,5%

TÁMOP-4
Darab
84

Arány
85,7%

TÁMOP-5
Darab
265

Arány
76,6%

TÁMOP-6
Darab
389

Arány
84,2%

0

0,0%

5

0,7%

5

0,4%

0

0,0%

6

1,7%

1

0,2%

Igen, esetenként

63

12,5%

85

11,3%

153

13,6%

13

13,3%

68

19,7%

68

14,7%

Igen, gyakran

11

2,2%

6

0,8%

5

0,4%

1

1,0%

4

1,2%

3

0,6%

Igen, folyamatosan
Összesen

1

0,2%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

3

0,9%

1

0,2%

502

100,0%

752

100,0%

1125

100,0%

98

100,0%

346

100,0%

462

100,0%

37. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása aszerint, hogy nehézséget jelentett-e a helyi szereplőkkel való együttműködés (forrás: saját szerkesztés)
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Volt-e olyan projektje, amelyet konzorciumban valósított meg?
TÁMOP-1
Darab

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

Igen, konzorciumi vezetőként

54

10,8%

40

5,3%

167

14,8%

32

32,7%

86

24,9%

42

9,1%

Igen, konzorciumi partnerként

37

7,4%

37

4,9%

172

15,3%

15

15,3%

48

13,9%

57

12,3%

Igen, konzorciumi vezetőként és partnerként is részt vettem
projekt megvalósításában

27

5,4%

34

4,5%

74

6,6%

29

29,6%

41

11,8%

35

7,6%

Nem

384

76,5%

641

85,2%

712

63,3%

22

22,4%

171

49,4%

328

71,0%

Összesen

502

100,0%

752

100,0%

1125

100,0%

98

100,0%

346

100,0%

462

100,0%

38. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása aszerint, hogy a válaszadónak volt-e konzorciumban megvalósított projektje (forrás: saját szerkesztés)

Amennyiben van tapasztalata konzorciumban való együttműködésre, milyen általános benyomásai vannak ezzel kapcsolatban?
TÁMOP-1
Darab
A konzorciumi tagok közötti együttműködés hatékony volt,
szakmailag támogatták egymást
A konzorciumi tagok közötti együttműködés formális maradt,
főként az adminisztrációra korlátozódott
A konzorciumi tagok közötti együttműködés csak hivatalosan
valósult meg, a tagok között érdemi kapcsolat nem alakult ki
Vegyesek a tapasztalatok, voltak kifejezetten hatékony és kevéssé
eredményes együttműködések is az érintett projekt(ek)
megvalósítása során
Összesen

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

106

48,4%

122

29,5%

320

53,8%

41

41,8%

131

47,3%

110

47,8%

21

9,6%

36

8,7%

75

12,6%

12

12,2%

18

6,5%

28

12,2%

13

5,9%

16

3,9%

23

3,9%

0

0,0%

8

2,9%

15

6,5%

79

36,1%

239

57,9%

177

29,7%

45

45,9%

120

43,3%

77

33,5%

219

100,0%

413

100,0%

595

100,0%

98

100,0%

277

100,0%

230

100,0%

39. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása a konzorciumi együttműködés általános benyomásai szerint (forrás: saját szerkesztés)
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Kapcsolódott-e projektje (kapcsolódtak-e projektjei) más konstrukció keretében, mások által megvalósított projekt(ek)hez?
TÁMOP-1
Darab

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

Igen

30

6,0%

47

6,3%

111

9,9%

30

30,6%

54

15,6%

33

7,1%

Nem

313

62,4%

502

66,8%

650

57,8%

36

36,7%

167

48,3%

283

61,3%

Nem tudok róla

159

31,7%

203

27,0%

364

32,4%

32

32,7%

125

36,1%

146

31,6%

Összesen

502

100,0%

752

100,0%

1125

100,0%

98

100,0%

346

100,0%

462

100,0%

40. táblázat: A kérdőív válaszadóinak megoszlása aszerint, hogy kapcsolódott-e a projektjük más konstrukcióban, mások által megvalósított projektekhez (forrás: saját szerkesztés)

Amennyiben több, EU-s forrásból finanszírozott projektje is volt a 2007-2013-as időszakban, ezek kapcsolódtak-e egymáshoz?
TÁMOP-1
Darab

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

Igen

73

14,5%

82

10,9%

323

28,7%

53

54,1%

98

28,3%

94

20,3%

Nem

247

49,2%

364

48,4%

589

52,4%

33

33,7%

190

54,9%

263

56,9%

Csak egy projekt kapott támogatást

182

36,3%

306

40,7%

213

18,9%

12

12,2%

58

16,8%

105

22,7%

Összesen

502

100,0%

752

100,0%

1125

100,0%

98

100,0%

346

100,0%

462

100,0%

41. táblázat: A kérdőív során beérkező válaszok megoszlása a saját projektek kapcsolódása szerint (forrás: saját szerkesztés)

Amennyiben volt a projektjei között kapcsolódás, származott-e ebből előnye? Az alábbi opciók közül válasszon (több válasz is megadható).
TÁMOP-1
Darab
Az összekapcsolódó projektek komplexebb fejlesztést tettek
lehetővé
Az összekapcsolódó projektek révén egyidejűleg lehetett a
szakmai és infrastrukturális igényeket kielégíteni
Az összekapcsolódó projektek támogatták a fenntartási
kötelezettséget
Az összekapcsolódó projektek támogatták a projekt
eredményeinek hosszú távú finanszírozását
Az összekapcsolódó projektekből nem származott előnye

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

55

10,2%

67

8,5%

258

20,46%

46

35,7%

85

21,2%

72

14,4%

38

7,1%

36

4,5%

142

11,26%

19

14,7%

42

10,5%

40

8,0%

11

2,0%

14

1,8%

46

3,65%

12

9,3%

18

4,5%

13

2,6%

8

1,5%

9

1,1%

28

2,22%

8

6,2%

14

3,5%

11

2,2%

20

3,7%

41

5,2%

70

5,55%

9

7,0%

20

5,0%

33

6,6%
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TÁMOP-1
Darab
Nem volt kapcsolódás
TÁMOP projekt keretében alkalmazott munkavállaló segédkezett
leader projekt végrehajtásában
Összesen

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

404

75,2%

624

78,8%

717

56,86%

35

27,1%

222

55,4%

330

66,1%

1

0,2%

1

0,1%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

537

100,0%

792

100,0%

1261

100,0%

129

100,0%

401

100,0%

499

100,0%

42. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása aszerint, hogy volt-e előnye vagy hátránya a projektek közötti kapcsolódásnak (forrás: saját szerkesztés
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Fenntarthatóság
Véleménye szerint az önt érintő kiírások mennyiben voltak összhangban az ágazatának főbb céljaival, problémáival?
TÁMOP-1
Darab
A kiírások teljes mértékben illeszkedtek az ágazat fő céljaihoz, jól
megfogták a valós problémákat
A kiírások jellemzően illeszkedtek az ágazat fő céljaihoz, a
fejlesztési lehetőségek azonban túl általánosak voltak, nem a fő
problémákra fókuszáltak
A kiírások jellemzően illeszkedtek az ágazat fő céljaihoz, a
fejlesztési lehetőségek azonban túl specifikusak voltak, csak
bizonyos problémákra fókuszáltak, fontos fejlesztendő területeket
kihagyva a támogatásból
A kiírások nem kellő mértékben illeszkedtek az ágazat fő céljaihoz,
a fejlesztési lehetőségek nem a legfontosabb problémákra
koncentráltak
Egyéb (nem részletezve)
Összesen

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

261

52,0%

368

48,9%

590

52,4%

34

34,7%

148

42,8%

242

52,3%

113

22,5%

215

28,6%

293

26,0%

37

37,8%

90

26,0%

125

27,0%

87

17,3%

118

15,7%

192

17,1%

22

22,4%

86

24,9%

76

16,4%

41

8,2%

49

6,5%

47

4,2%

5

5,1%

20

5,8%

19

4,1%

1

0,2%

2

0,3%

3

0,3%

0

0,0%

2

0,6%

1

0,2%

503

100,2%

752

100,0%

1125

100,0%

98

100,0%

346

100,0%

463

100,0%

43. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása aszerint, hogy a kiírások mennyiben álltak összhangban az ágazat főbb céljaival (forrás: saját szerkesztés)

Mik a projekt(ek) eredményeinek fenntarthatóságát akadályozó fő tényezők? Több választ is megjelölhet.
TÁMOP-1
Darab

Arány

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

Forrás hiánya

296

47,1%

360

38,3%

788

52,1%

69

46,0%

258

52,9%

293

49,2%

Kapacitás, szakértelem hiánya

103

16,4%

124

13,2%

117

7,7%

15

10,0%

52

10,7%

78

13,1%

Szakpolitika megváltozása

47

7,5%

95

10,1%

126

8,3%

18

12,0%

47

9,6%

43

7,2%

Szervezeti változások

79

12,6%

172

18,3%

292

19,3%

37

24,7%

85

17,4%

94

15,8%

A fejlesztett eredmény hasznosításra alkalmatlan

9

1,4%

16

1,7%

12

0,8%

3

2,0%

4

0,8%

7

1,2%

A fejlesztett termék / szolgáltatás iránti kereslet megszűnése

34

5,4%

53

5,6%

51

3,4%

3

2,0%

10

2,0%

15

2,5%

Egyéb

60

9,6%

121

12,9%

126

8,3%

5

3,3%

32

6,6%

65

10,9%

628

100,0%

941

100,0%

1512

100,0%

150

100,0%

488

100,0%

595

100,0%

Összesen

44. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása az eredmények fenntarthatóságának főbb akadályozó tényezői szerint (forrás: saját szerkesztés)
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Milyen forrásból biztosítják a projekt(ek) fenntartását? Több választ is megjelölhet.
TÁMOP-1
Darab
Célzott, a projekt fenntartására elkülönített költségvetési (állami,
önkormányzati) forrás
Egyéb költségvetési (állami, önkormányzati) forrás

Arány

38

6,3%

TÁMOP-2
Darab

Arány

TÁMOP-3
Darab

Arány

TÁMOP-4
Darab

Arány

TÁMOP-5
Darab

Arány

TÁMOP-6
Darab

Arány

47

5,3%

107

8,1%

11

8,7%

49

11,2%

65

11,5%

83

13,7%

90

10,1%

471

35,7%

50

39,4%

134

30,5%

118

21,0%

Költségvetésen kívüli, saját működési forrás

220

36,2%

358

40,0%

370

28,1%

39

30,7%

146

33,3%

238

42,3%

A projekt saját bevétele

145

23,9%

207

23,1%

52

3,9%

10

7,9%

21

4,8%

31

5,5%

Egyéb forrás

121

19,9%

193

21,6%

318

24,1%

17

13,4%

89

20,3%

111

19,7%

Összesen

607

100,0%

895

100,0%

1318

100,0%

127

100,0%

439

100,0%

563

100,0%

45. táblázat: A kérdőív válaszainak megoszlása aszerint, hogy az eredmények fenntartását milyen forrásból biztosítják (forrás: saját szerkesztés)
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Horizontális szempontok
A horizontális feltételek (esélyegyenlőségi, területi, környezeti szempontok) teljesítése okozott-e nehézséget a projekt(ek) megvalósítása
során? Értékelje egy tizes skálán, ahol az 1 a „komoly nehézséget okozott”, míg a 10 az „egyáltalán nem okozott nehézséget” választ jelöli.
A 0 válasz opciót akkor jelölje be, ha az adott horizontális szempont a projektje vonatkozásában nem releváns, nem volt előírva ilyen
követelmény.
TÁMOP-1
az esélyegyenlőség elősegítése (nők és férfiak egyenlősége,
fogyatékossággal élők esélyegyenlősége, roma emberek
esélyegyenlősége, családbarát intézkedések
a területi kohézió elősegítése (a területi egyenlőtlenségek
csökkentése, a hátrányos helyzetű térségek támogatása révén

TÁMOP-2

TÁMOP-3

TÁMOP-4

TÁMOP-5

TÁMOP-6

8,01

8,32

8,13

7,51

8,04

7,84

7,24

7,69

7,59

7,10

7,36

7,18

környezeti fenntarthatóság

7,86

8,21

7,98

7,51

7,63

7,82

gazdasági, társadalmi fenntarthatóság

6,93

7,55

7,08

7,24

6,81

6,86

46. táblázat: A kérdőív válaszadóinak átlagos véleménye a horizontális feltételek teljesíthetőségéről (forrás: saját szerkesztés)

Hogyan látja, volt-e hozzáadott értéke a horizontális szempontok vállalásának vagy – ellenkezőleg – csak adminisztratív feladatot jelentett,
hozzáadott érték nélkül. Értékelje egy tizes skálán, ahol az 1 az „egyáltalán nem volt hozzáadott értéke”, míg a 10 a „jelentős hozzáadott
értéke volt” választ jelöli. A 0 válasz opciót akkor jelölje be, ha az adott horizontális szempont a projektje vonatkozásában nem releváns, nem
volt előírva ilyen követelmény.
TÁMOP-1
Az esélyegyenlőség elősegítése (nők és férfiak egyenlősége,
fogyatékossággal élők esélyegyenlősége, roma emberek
esélyegyenlősége, családbarát intézkedések
A területi kohézió elősegítése (a területi egyenlőtlenségek
csökkentése, a hátrányos helyzetű térségek támogatása révén

TÁMOP-2

TÁMOP-3

TÁMOP-4

TÁMOP-5

TÁMOP-6

5,76

5,68

6,15

4,78

5,93

5,83

5,80

5,71

6,15

4,86

5,65

5,81

Környezeti fenntarthatóság

5,78

5,89

6,13

4,98

5,45

5,94

Gazdasági, társadalmi fenntarthatóság

5,71

5,97

5,87

5,14

5,42

5,68

47. táblázat: A kérdőív válaszadóinak átlagos véleménye a horizontális szempontok vállalásának hozzáadott értékéről (forrás: saját szerkesztés)
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Elégedettség

Kérjük összegezze, hogy milyen mértékben elégedett a projekthez kapcsolódó alábbi elemekkel. Elégedettségi szintjét minden esetben egy
tizes skálán értékelje, ahol az 1 az „egyáltalán nem elégedett”, míg a 10 a „teljes mértékben elégedett” választ jelöli. A 0 válasz opciót akkor
jelölje be, ha az adott szempontra vonatkozóan nincs tapasztalata.
TÁMOP-1

TÁMOP-2

TÁMOP-3

TÁMOP-4

TÁMOP-5

TÁMOP-6

Az igénybe vehető támogatás nagysága

7,45

7,60

8,16

7,77

8,02

7,99

Az elszámolható költségek köre

7,07

7,20

7,26

6,93

7,33

7,36

A bírálat során a szakmai szempontok figyelembevétele, súlyozása

7,32

7,24

7,60

7,12

7,28

7,31

A projekthez kapcsolódó döntések tényleges időigénye

5,46

5,03

5,73

5,25

4,99

5,50

A számla alapú kifizetések tényleges időigénye

6,35

6,17

6,30

6,57

6,37

6,42

A pályázati információk minősége

6,60

6,39

6,89

6,45

6,50

6,86

A pályázattal kapcsolatos kommunikáció, intézményrendszeri
támogatás minősége

6,46

6,35

6,75

6,49

6,41

6,85

A pályázat készítésének adminisztrációs terhe

5,36

5,25

5,05

4,48

5,18

5,27

A pályázat megvalósításának adminisztrációs terhe

5,10

4,92

4,77

4,41

4,95

5,02

A fenntartási időszak adminisztrációs terhe

6,09

6,18

6,07

5,99

6,05

6,10

A fenntarthatósági követelmények teljesíthetősége

6,71

6,81

6,57

6,56

6,25

6,59

Az esélyegyenlőségi követelmények teljesíthetősége

7,26

7,42

7,18

6,43

7,00

7,11

48. táblázat: A kérdőív válaszadóinak átlagos elégedettsége (forrás: saját szerkesztés)
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Mit gondol, a támogató milyen mértékben tartja fontosnak az alábbiakat? Az alábbi szempontokat minden esetben egy tizes skálán értékelje,
ahol az 1 az „egyáltalán nem fontos”, míg a 10 a „nagyon fontos” választ jelöli. A 0 válasz opciót akkor jelölje be, ha az adott szempontra
vonatkozóan nincs véleménye.
TÁMOP-1

TÁMOP-2

TÁMOP-3

TÁMOP-4

TÁMOP-5

TÁMOP-6

A támogatási forrás elköltése

8,49

8,47

8,87

8,77

8,74

8,58

A tervezett szakmai eredmények elérése

8,32

8,21

8,78

8,28

8,54

8,60

Az indikátorok teljesítése

8,98

8,83

9,36

9,32

9,35

9,10

A projekt szabályos megvalósítása

9,16

9,06

9,41

9,27

9,40

9,32

A projekt határidőre történő megvalósítása

8,73

8,44

9,10

8,49

8,85

8,89

A projekt eredményeinek fenntarthatósága

8,21

8,23

8,52

7,81

8,19

8,44

A pályázók véleményének figyelembe vétele

6,67

6,56

6,87

6,19

6,63

7,00

49. táblázat: A kérdőív válaszadóinak átlagos véleménye a támogató prioritásairól (forrás: saját szerkesztés)
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