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I. Bevezető
Jelen tanulmány a Miniszterelnökség megbízásából, az „Európai Szociális Alap (ESZA)
eredménymutatók előállítása” tárgyú versenyeztetési eljárást követően készült a Revita
Alapítvány kutatóműhelyében, 2015 december 10-i határidővel. A tanulmány célja a 20142020-as időszakra vonatkozó, Európai Szociális Alap (ESZA) által finanszírozott
beavatkozások eredménymérésével, szakmai monitoringjával kapcsolatos módszertan
kialakítása – különös tekintettel a hosszabb távú eredmény-indikátorok előállításához
szükséges mintavételi eljárás meghatározására.
Az új, 2014-2020-as programozási időszakban az ESZA által finanszírozott programokra
vonatkozóan alapvetően megváltoztak a monitoring és információs rendszerrel kapcsolatos
elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének tartalma.
Emiatt vált szükségessé a tagállamok számára az új metodológia kialakítása.
A

monitoringhoz

kapcsolódó

információgyűjtéssel

kapcsolatos

legfontosabb

változások a következők:


Az ESZA közös mutatószámokat határoz meg az általa finanszírozott beavatkozások
eredményeinek mérésére.



A közös eredmény-indikátorok előállításához minden beavatkozásra kiterjedő
adatbázis és monitoring rendszer kialakítása szükséges, amely alkalmas a
résztvevőkre vonatkozó adatok gyűjtésére és rendszerezésére.



A hosszabb távú eredmény-indikátorokhoz kapcsolódóan, a tagállamok maguk
dolgozzák ki a beruházási prioritások szintjén megvalósítandó mintavételi eljárás
rendjét és módszertanát.

Tanulmányunk az előbbiek mentén kijelölt munka első szakaszának eredményeit
összegzi. Elsődleges célja, hogy felvázolja és elemezze a vállalt feladat kontextusát;
emellett elméleti és koncepcionális keretet biztosítson a támogatott beavatkozások mérési
módszertanának kidolgozása számára. Ebből adódóan elsősorban problémákat és
kérdéseket vet fel, illetve elemzi a lehetséges alternatívákat; annak érdekében, hogy a
munka következő szakaszában célzott és megalapozott javaslat készülhessen az eredményindikátorok előállításának módszertani elemeire vonatkozóan.
A rögzített felhasználási területnek megfelelően anyagunkban rögzítjük a monitoringhoz
kapcsolódó mérések célját, illetve részletesen megvizsgáljuk a mérni kívánt indikátorokat.
Áttekintjük a különböző mintavételi eljárásokat, és részletesen foglalkozunk a minta
különböző sajátosságaival, illetve a reprezentativitási szempontokkal.
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A tanulmány elsősorban az Európai Unió által kiadott rendeletekre, valamint az ehhez
kapcsolódó, az Európai Szociális Alap által közzétett releváns, kapcsolódó útmutatókra és
egyéb

hasonló

hivatalos

dokumentumokra;

illetve

a

beavatkozások

mérésének

módszertanával kapcsolatos alapvető szakirodalomra épít. A tanulmányban hivatkozott
rendelet és kapcsolódó útmutatók elsősorban:


Az Európai Kohéziós Politika Monitoringja és Értékelése, Európai Szociális Alap,
2014-2020 Programozási Időszak, Útmutató dokumentum, 2015. június
(A továbbiakban: ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató)
Eredeti cím: Programming period 2014-2020, Monitoring and Evaluation of European
Cohesion Policy, European Social Fund, Guidance document, 2015 June



Az Európai Kohéziós Politika Monitoringja és Értékelése, Európai Szociális Alap,
2014-2020 Programozási Időszak, Útmutató dokumentum, D Melléklet: Gyakorlati
útmutató az adatgyűjtésre és –érvényesítésre vonatkozóan, 2015. szeptember
(A továbbiakban: ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató, D Melléklet)
Eredeti cím: Programming period 2014-2020, Monitoring and Evaluation of European
Cohesion Policy, European Social Fund, Guidance document; Annex D – Practical
guidance on data collection and validation, September 2015



Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU Rendelete (2013. december 17-én)
az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről
(A továbbiakban: 1304/2013/EU Rendelet)
Eredeti cím: Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the
Council of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council
Regulation (EC) No 1081/2006



ESZA Monitoring 2014-2020. Gyakorlati példa – A résztvevők reprezentatív
mintájának kalkulációja (2015. október)
(A továbbiakban: Gyakorlati példa)
Eredeti cím: Monitoring of ESF 2014-2020. Practical Example – Calculation of
representative samples of participants (October 2015)
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II. A monitoringhoz kapcsolódó mérések célja
A beavatkozásokhoz kapcsolódóan többféle mérési eljárás is előírásra került, amelynek
egyértelműen rögzíthető oka van. Az Európai Szociális Alap elsődleges célja az Európai
Unióban elérhető oktatási és foglalkoztatási lehetőségek fejlesztése, illetve a
szegénységgel veszélyeztetett társadalmi csoportok helyzetének javítása. Olyan
programokat támogat emiatt a tagállamokban, melyek ezeket a célokat szolgálják, az
ezekhez kapcsolódó társadalmi problémát próbálják csökkenteni, megoldani. Annak
megállapításához, hogy a támogatásban részesült programok ténylegesen eleget tudtak-e
tenni ennek a feladatnak, illetve mennyiben járultak hozzá a probléma kezeléséhez,
elengedhetetlen a kimeneteik, eredményeik mérése. A programok eredményei több
időpontban is értékelésre kerülnek; rögzítésre kerülnek a közvetlen, kimenetkor
érvényesülő változások, előrelépések, de emellett lényeges kérdés az is, hogy az elért
eredmények mennyire tartósak, maradandóak. A – több időpontban is elvégzett – mérések
így hozzájárulnak a forrás-felhasználás hatékonyságának értékeléséhez is.

III. Indikátorok
A mérés kialakítása és megtervezése előtt minden esetben először abban a tekintetben kell
döntést hozni, hogy mit, illetve mivel szükséges mérni, ugyanis ez alapvetően
meghatározza az adatgyűjtés módszertanát. Az első lépés tehát annak rögzítése, hogy a
beavatkozások mérése során kimenetet, vagy ezzel együtt eredményt, esetleg – az előbbiek
mellett – hatást is mérünk1. Ezután tudjuk kiválasztani az ezekhez kapcsolódó
mutatószámokat (indikátorokat), valamint az ezek előállításához szükséges mérési
módszereket.
A 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan az ESZA által finanszírozott
programok vonatkozásában a kapcsolódó mérések megalapozásaként minden tagállam
számára adottak az előre rögzített közös indikátorok, amelyek között kimeneti és
eredménymutatók
útmutatással.

találhatók,

Mindemellett

a

pontos

definíciós

tagállamoknak

lehatárolással

lehetőségük

van

és

felhasználási

további,

például

hatásindikátorok alkalmazására. Ugyan jelen tanulmány keretében feladatunk elsősorban
a közös indikátorokhoz tartozó hosszabb távú eredmény-indikátorok előállítására terjed ki,
Kimenet (output) alatt ebben a tanulmányban azokat a dolgokat értjük, melyek egy program tevékenységei által
jönnek létre (pl. egy projekt által nyújtott képzések, szolgáltatások. Eredménynek (result) azokat a kimeneteket
tekintjük, melyek egy program előre meghatározott céljához kötődnek, azok megvalósulásáról, így a
bekövetkezett változásokról nyújtanak információt. (Az eredmények legtöbbször a projekt célcsoportjára
vonatkoznak.) A hatás (impact) annyiban tér el az eredménytől, hogy nem egy előre meghatározott célkitűzéshez
képest, hanem egy tényellentétes állapothoz viszonyítva értelmezi a változást, azaz, hogy mi történt volna a
beavatkozás nélkül.
1
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fontosnak tartjuk keretbe foglalni e mutatószámok kialakításának feltételeit, körülményeit,
illetve alapvetéseit annak érdekében, hogy rendszerszerűen átlátható legyen az indikátorok
szerepe és összefüggéseik.

III.1 Milyen indikátorokat mérjünk?
III.1.1 Közös indikátorok
Az ESZA az általa finanszírozott beavatkozások kapcsán kimeneteket és eredményeket mér,
ehhez pedig – a 2014-2020-as programozási időszakban az ezt megelőzőektől eltérően –
egységes mutatószámokat (kimeneti- és eredmény-indikátorokat) határoz meg2.
Ezek a mutatószámok elsősorban egyénekre, a programok résztvevőire vonatkoznak. Az
Alap résztvevőkként definiálja azokat (és csak azokat!) a személyeket, „akiknek közvetlenül
kedvez az ESZA beavatkozása, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára
egyedi kiadásokat különítenek el” (1304/2013/EU rendelet, I. Melléklet). A résztvevők mellett
az információgyűjtés célcsoportjaként/egységeként megjelennek a szervezetek is. Közös
mutatószámok

velük

kapcsolatban

azonban

csak

a

kimenetek

kapcsán

kerültek

megállapításra.
Az ESZA az általa támogatott beavatkozások között – a mérés szempontjából – külön
figyelmet szentel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéseknek. Ezek résztvevőire
vonatkozóan az „általános” eredmény-indikátorok mellett további mutatószámokat jelöl ki.
Az ESZA a hozzá kapcsolódó beavatkozások mérésére vonatkozó ajánlásokban,
szabályokban az eredmény-indikátorokat is differenciálja az idő-dimenzió alapján.
Megkülönböztet ugyanis közvetlen és hosszabb távú mutatószámokat is, melyek nagy
hangsúlyt kapnak a minden tagállam által alkalmazandó indikátorok között is. A közvetlen
eredménymutatók a program elhagyásának időpontjára vonatkoznak, így ezek az azonnal
tapasztalható változásokról nyújtanak információt a projektek résztvevői kapcsán. A
hosszabb távú indikátorok a kilépést követő 180. napra vonatkoznak, így ezek azt is
megmutatják, hogy a beavatkozások kedvezményeinek vonatkozásában a program
eredményei mennyire voltak tartósak, azaz egy adott program mennyire tudta stabilan
csökkenteni/orvosolni az általa megjelölt társadalmi problémát, és teljesíteni az általa előre
meghatározott célokat. Fontos, hogy az ESZA szabályozása alapján a hosszabb távú
eredmény-indikátorok nem a résztvevő projektből való kikerülése óta eltelt hat hónapról
adnak információt, kizárólag a – hellyel-közel – pontosan hat hónap utáni időpillanatban

2

1304/2013/EU Rendelet, 1. Melléklet Az ESZA-beruházások közös kimeneti- és eredménymutatói

6

tapasztalható állapotot mutatják. Jelen munka keretében ezekre az utóbbi, hosszabb távú
indikátorokra fókuszálunk.
Mi a változás ezekben az indikátorokban az előző programozási időszakhoz képest?3


Nem kell külön feltüntetni a teljes résztvevői létszámot.
A teljes résztvevői létszámnak nem kell külön megjelennie az adatbázisban, viszont
azoknak a mutatószámoknak igen, amelyekből elő lehet állítani. A teljes résztvevői
létszám a munkaerő-piaci státuszra vonatkozó kimeneti indikátorokból kerül
kiszámításra (munkanélküliek + inaktívak + foglalkoztatottak).



Az éves adatszolgáltatás csak a belépőkre terjed ki.
Az előző programozási időszakban minden éves jelentésben fel kellett tüntetni a
programból kilépők, illetve az azt folytatók számát is. A jelenlegi időszakban a
kimeneti indikátorok már kizárólag a projektbe belépőkre vonatkoznak.



Új indikátorok kerültek bevezetésre.
o

Életkor
A közös indikátorok között a legfiatalabb és a legidősebb korcsoport – előbbi
esetében alulról, utóbbiéban felülről – nem lehatárolt: 15-24 éves helyett a 25
éven aluli, illetve az 55-64 éves helyett az 54 éven felüli használandó.

o

Munkaerő-piaci helyzet
Az önfoglalkoztatókat nem szükséges külön kategóriaként kezelni, az ilyen típusú
munkaerő-piaci státuszban lévők is a foglalkoztatotthoz sorolandók.
Az oktatásban, képzésben nem részt vevő inaktív kedvezményezettek első
körben az inaktívak között tüntetendők fel, ez után van lehetőség alcsoport
alkalmazására.

o

Iskolai végzettség
A felső középfokú (ISCED 3), valamint a posztszekunder végzettséggel (ISCED
4) rendelkezők csoportja egy kategóriába sorolandó.
Felsőfokú végzettség kategóriája nyitottabbá vált: a korábbi ISCED 5-6 helyett
jelenleg az 5.-től a 8.-ig szinteket kell figyelembe venni.

o

Hátrányos helyzet
A bevándorlók és a kisebbséghez tartozók (például romák) egy indikátorban
kerülnek összevonásra. Továbbá ez az új indikátor jelenleg más kimeneti
indikátorokat is magába foglal (pl. külföldi hátterű személyek, marginalizált
közösségek).

3

ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató, D Melléklet
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Jelen tanulmányhoz kapcsolódó munka célja alapvetően a hosszabb távú eredményindikátorokhoz kapcsolódó mintavételi eljárás, illetve mérési módszertan kidolgozása, ezért a
továbbiakban elsősorban ezekre a mutatószámokra koncentrálunk.
A közös ESZA-indikátorokat az 1. számú táblázat foglalja össze. Ezek közül – a
táblázatban

(szürke

háttérrel)

kiemelt

–

hosszabb

távú,

részvevőkre

vonatkozó

eredménymutatók mérésének körülményeire, feltételeire a későbbi fejezetekben térünk ki.
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1. táblázat Az ESZA által meghatározott közös mutatószámok4 (Forrás: 1304/2013/EU rendelet, 1. és 2. Melléklet. Saját szerkesztés)
Eredmény-indikátorok

Output-indikátorok

Közvetlen

Hosszabb távú

 A szociális partnerek vagy nem
kormányzati szervek által teljesen vagy
részben végrehajtott projektek száma
 A nők foglalkoztatásban való
fenntartható részvételét és
érvényesülési lehetőségeit fokozó
projektek száma
Szervezetekre
vonatkozóan

 A közigazgatási szervekre vagy
közszolgáltatásokra irányuló projektek
száma nemzeti, regionális és helyi
szinten

-

-

 A támogatott mikro-, kis- és
középvállalkozások száma (beleértve a
szövetkezeti vállalkozásokat és a
szociális gazdaságban működő
vállalkozásokat)
Gazdasági aktivitáshoz kapcsolódóan: Közös mutatók – gazdasági aktivitáshoz Közös mutatók – gazdasági aktivitáshoz
kapcsolódóan (kilépéskor):
kapcsolódóan (a kilépés után hat
 inaktív résztvevők, akik munkát keresnek hónappal):

 munkanélküliek, beleértve a tartós
munkanélkülieket is (CO01);
 tartós munkanélküliek (CO02);
Résztvevőkre
vonatkozóan

 inaktív személyek (CO03);
 oktatásban vagy képzésben részt nem
vevő inaktív személyek (CO04);
 foglalkoztatottak, beleértve az
önfoglalkoztatókat (CO05).

(CR01);
 oktatásban/képzésben részt vevők
(CR02);
 képesítést szerző résztvevők (CR03);
 foglalkozatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – levő résztvevők
(CR04);

 foglalkozatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – levő résztvevők
(CR06);

 jobb munkaerő-piaci helyzetben lévő
résztvevők (CR07);
 54 éven felüli résztvevők, akik
foglalkozatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – vannak (CR08);

Az 1304/2013/EU Rendelet angol nyelvű szövegéhez képest a hivatalos magyar fordításban több indikátor esetében is – tartalmi, mérést befolyásoló szintű – fordítási
probléma található. Az indikátorok helyes értelmezése érdekében a fordítás korrigálására vonatkozóan már indult kezdeményezés. A táblázatban az indikátorok angol nyelvű
fogalmának helyes, a hivatalos fordítástól eltérő magyar megfelelőjét használjuk; minden ilyen esetet dőlt betűvel jelölve. A közös hosszabb távú eredmény indikátorok
esetében a fogalmak különbsége által felvetett kérdésre részletesen a III.3 Fogalmak konceptualizálása fejezetben térünk ki.
4
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Output-indikátorok
Életkorhoz kapcsolódóan:
 25 éven aluliak (CO06);
 54 éven felüliek (CO07);
o 54 éven felüli, munkanélküli –
beleértve a tartósan
munkanélkülieket –, vagy
oktatásban vagy képzésben nem
részt vevő inaktív résztvevők
(CO08).
Iskolai végzettséghez kapcsolódóan:
 alapfokú vagy (ISCED 1) vagy alsó
középfokú (ISCED 2) végzettséggel
rendelkező személyek (CO09);
 felső középfokú (ISCED 3) vagy
posztszekunder (ISCED 4)
végzettséggel rendelkező személyek
(CO10);
 felsőfokú (ISCED 5-8) végzettséggel
rendelkező személyek (CO11).
A háztartás összetételéhez
kapcsolódóan:
 munkanélküli háztartásban élő
résztvevők (CO12);
 munkanélküli háztartásban élő,
gyermeket eltartó résztvevők (CO13);
 egyetlen felnőttből álló háztartásban
élő, gyermeket eltartó résztvevők
(CO14).
Egyéb hátrányos helyzethez
kapcsolódóan:
 migránsok, külföldi hátterű személyek,
kisebbségek (beleértve a
marginalizálódott közösségeket,

Eredmény-indikátorok
Közvetlen
Hosszabb távú
 hátrányos helyzetű résztvevők, akik
 hátrányos helyzetű résztvevők, akik
munkát keresnek, oktatásban/képzésben
foglalkoztatásban – beleértve az
vesznek részt, képesítést szereznek,
önfoglalkoztatást – vannak (CR09).
foglalkoztatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – vannak (CR05).
Az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés esetében:

Az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés esetében (a kilépés
után hat hónappal):

 az ifjúsági foglalkoztatási
 további oktatásban, szakképesítést adó
kezdeményezés beavatkozását
képzési programokban,
sikeresen teljesítő résztvevők (Y-CR01);
tanulószerződéses gyakorlati képzésben
o munkanélküli résztvevők, akik
vagy gyakornoki képzésben részt vevők
kilépéskor állásajánlatot kapnak,
száma (Y-CR10);
illetve további oktatásban,
 foglalkoztatásban levő résztvevők száma
tanulószerződéses gyakorlati
(Y-CR11);
képzésben vagy gyakornoki
képzésben való részvételre vonatkozó  önfoglalkoztatásban résztvevők száma
(Y-CR12).
ajánlatot kapnak (Y-CR02);
o munkanélküli résztvevők, akik
kilépéskor oktatásban/képzésben
vesznek részt, képesítést szereznek,
vagy foglalkoztatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – vannak (Y-CR03);
 az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés beavatkozását
sikeresen teljesítő tartósan munkanélküli
résztvevők (Y-CR04);
o tartósan munkanélküli résztvevők,
akik kilépéskor állásajánlatot kapnak,
illetve további oktatásban,
tanulószerződéses gyakorlati
képzésben vagy gyakornoki
képzésben való részvételre vonatkozó
ajánlatot kapnak (Y-CR05);
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Output-indikátorok
például a romákat) (CO15);
 fogyatékossággal élő résztvevők
(CO16);
 egyéb hátrányos helyzetű személyek
(CO17).
A lakhatáshoz kapcsolódóan:
 hajléktalan vagy lakhatással
összefüggő kirekesztéssel érintett
személyek (CO18);
 vidéki területen élők (CO19).

Eredmény-indikátorok
Közvetlen
o tartósan munkanélküli résztvevők,
akik kilépéskor oktatásban/képzésben
vesznek részt, képesítést szereznek,
vagy foglalkoztatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – vannak (Y-CR06);
 oktatásban vagy képzésben nem részt
vevő inaktív résztvevők, akik az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés
beavatkozását sikeresen teljesítik (YCR07);
o oktatásban/képzésben nem részt
vevő inaktív résztvevők, akik
kilépéskor állásajánlatot kapnak,
illetve további oktatásban,
tanulószerződéses gyakorlati
képzésben vagy gyakornoki képzés
való részvételre vonatkozó ajánlatot
kapnak (Y-CR08)
o oktatásban/képzésben nem részt
vevő inaktív résztvevők, akik
kilépéskor oktatásban/képzésben
vesznek részt, képesítést szereznek,
vagy foglalkoztatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – vannak (Y-CR09)
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Hosszabb távú

III.1.2 Program-specifikus indikátorok
Az 1. táblázatban látható, minden tagállam által előállítandó és felmutatandó indikátorok
mellett

a

tagállamoknak

lehetőségük

van

saját

program-specifikus

indikátorok

meghatározására (nem kötelező jelleggel). Ilyen specializált mutatószámokra azért van
szükség, mert segítségükkel hatékonyabban mérhetőek a projektek egyedi célkitűzéseinek
elérése (1304/2013/EU rendelet).
Az egyedi indikátorok meghatározása mellett fontos érv lehet a tagállamok számára,
hogy az általuk kidolgozott operatív programokon belüli kiírások mentén megvalósított
projektek az adott országra sajátosságaihoz – társadalmi problémáihoz és szükségleteihez –
igazodnak. Így minden országban eltérő típusú projektek valósulhatnak meg ugyanabból a
célból: az oktatási és foglalkoztatási lehetőségek fejlesztésére, valamint a szegénység által
veszélyeztetett társadalmi csoportok helyzetének a javítására. A program-specifikus
indikátorokon keresztül így mérhetővé válnak az adott tagállamhoz illeszkedő beavatkozások
eredményei, és ellenőrizhetővé az operatív programok specifikumainak indokoltsága. Ilyen
mutatószámok nélkül előfordulhat, hogy a közös indikátorok önmagukban csak felszínes, és
ezért a többi tagállammal való összehasonlítás szempontjából torzított képet adnak az adott
tagállamban megvalósított beavatkozások eredményességéről.
Amennyiben egy tagállam amellett dönt, hogy további program-specifikus eredményindikátorokat határoz meg, ezek kidolgozása során az elsődleges szempont, hogy ezek
illeszkedjenek a kiírásokon belül meghatározott célokhoz; azaz alkalmasak legyenek arra,
hogy adatokkal szolgáljanak ezek megvalósulásáról. Emellett fontos annak tisztázása, hogy
milyen mély információkra lehet szükség ezek kapcsán. A program-specifikus indikátorok
kialakításakor a tagállamoknak mindenképpen pontosan kell definiálniuk az adott
mutatószámokat, mivel ez elengedhetetlen a hozzájuk kapcsolódó mérések szempontjából5.
Az ESZA által meghatározott közös eredmény-indikátorok túlnyomó többsége közvetlen,
objektív (és ezáltal számszerűsíthető) adatokat gyűjt egy-egy beavatkozás tekintetében –
rövid és hosszabb távon. A program-specifikus indikátorok meghatározására ebből
adódóan többféle út választható (melyek mindegyike nemcsak rövid, de hosszabb távon is
releváns):
1. További közvetlen és objektív indikátorok előállítása.
2. Puha (soft) eredmény-indikátorok meghatározása.
3. Közvetett (indirekt) eredmény-indikátorok meghatározása.

ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató
Eredeti cím: Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund, Guidance document
5

4. A résztvevők háztartására, esetleg tágabb környezetére vonatkozó eredményindikátorok meghatározása.
5. Az eredmény-indikátorok mellett hatásindikátorok meghatározása.
A legkézenfekvőbb lehetőség további, program-specifikus indikátorok előállítására, ha a
közös mutatószámok kerülnek kibővítésre hasonló típusú (közvetlen és objektív) mutatókkal.
Ebben az esetben fontos megalapozottan eldönteni, hogy milyen indikátorok lehetnek még,
melyek relevánsak az adott tagállam társadalmi, gazdasági és egyéb – a foglalkoztatást, az
oktatást vagy a szociális helyzetet befolyásoló – sajátosságaira, körülményei kapcsán.
A konkrét eredmények – adekvát és pontos definiálásuk esetén – objektíven és
számszerűsíthetően mérhetőek. (Ilyen lehet például a nyílt munkaerőpiacon való
elhelyezkedők száma vagy egy képzést elvégzők száma). A puha (soft) eredmények, ezzel
szemben, sokkal inkább csak szubjektíven meghatározhatók – bár esetükben is törekszünk
a számszerűsítésre (pl. az egészségügyi állapot javulása, kompetenciák fejlődése,
életkörülmények változása). Utóbbiak előnye viszont, hogy sokkal mélyebb, árnyaltabb
információt tudnak nyújtani a projekt tevékenységei által létrejött változásokról.
A közvetlen eredmények direkt módon kapcsolódnak a projekt céljához – így az ESZA által
támogatott projektek esetében ezek a foglalkoztatásra, illetve az oktatásra vonatkoznak. A
közvetett eredmények a direkt eredményeken keresztül, azok folyományaként jönnek létre,
a projekt elsődleges céljai között nem jelennek meg. A vizsgált projektek esetében ilyenek
lehetnek többek között az életkörülmények, az életszínvonal javulása. Az ilyen típusú
mutatószámok előnye, hogy információt nyújtanak arról, milyen „tovagyűrűző”, esetleg nem
szándékolt eredményei is lehetnek egyes programoknak.
Az eredmény-indikátorok minőségi szempontjain túl bővíthető az érintettek köre is: a
mutatószámok információt nyújthatnak nemcsak a résztvevők, hanem az ő közelebbi és
tágabb környezetük vonatkozásában bekövetkezett változásokról, így mutatva meg többet a
beavatkozások közvetett kedvezményezettjeiről is. Az ilyen indikátorok tekintetében
nehézséget jelenthet, hogy vagy az adatfelvétel minta elemszáma nő többszörösére, ha ilyen
indikátorok előállításáról születik döntés; vagy közvetett, és ezáltal kevésbé megbízható
adatok kerülnek összegyűjtésre.
Az eredmény-indikátorok kiegészíthetők ezen kívül hatásindikátorokkal is. Ez még nem is
jelent sokkal több plusz befektetést, hiszen a hatásindikátorok is a résztvevők tekintetében
bekövetkezett változásokat mérik bizonyos szempontok alapján. A különbség az, hogy erről
változásról nem az előre meghatározott célokhoz, hanem egy „tényellentétes állapothoz”
viszonyítva adnak információt: azaz, hogy milyen változás lenne tapasztalható, ha az adott
beavatkozás nem következett volna be. Emiatt az indikátor előállításához kapcsolódó mérés
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módszertana és menete részben eltérő – amit szem előtt kell tartani már a tervezés
szakaszában.

III.2 Hogyan mérjük ezeket az indikátorokat? 6
A jelenlegi programozási időszakban meghatározott közös – és a tagállamok egyéni döntése
alapján kialakított – rövid- és hosszabb távú mutatószámokhoz, jellegükből adódóan, három
mérési ponton szükséges adatgyűjtés:
(1) amikor a résztvevő belép a programba;
(2) amikor a résztvevő kilép a programból (a kilépéstől számított legfeljebb 4 héten belül);
illetve
(3) 6 hónappal a programból való kilépést követően.
A résztvevőkről a belépéskor felvett adatok alapvetően a kimeneti indikátorok
előállításához szükségesek. Ekkor – a technikai jellegű, későbbi beazonosításhoz szükséges
alapinformációk (pl. a belépés dátuma, a résztvevő és a beavatkozás azonosítója) mellett –
a közös mutatószámokhoz személyes információk (szocio-demográfiai adatok; valamint
munkaerő-piaci státusszal, iskolai végzettséggel és hátrányos helyzettel kapcsolatos adatok)
kerülnek felvételre – teljes és reprezentatív mintán7. A minden résztvevő bevonásával
lekérdezett adatok felvehetőek a programba való belépést megelőzően, viszont ebben az
esetben egyeztetni, ellenőrizni kell őket a beavatkozás megkezdésekor. A reprezentatív
mintára vonatkozó információkat sem kell pontosan a programba lépéskor összegyűjteni,
viszont az információknak mindenképp erre az időpontra kell vonatkozniuk.
A kilépéskor gyűjtendő adatokra a közvetlen eredmény-indikátorok alapulnak. Ezek közül
mindegyiket az összes résztvevőre vonatkozóan kell felvenni: az alapinformációk (kilépés
dátuma, illetve az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezések esetében a beavatkozás
teljesítése) mellett a munkaerő-piaci helyzettel és az oktatásban, képzésben való részvétel
állapotával, végzettséggel kapcsolatos adatok kerülnek ekkor összegyűjtésre. A közös
indikátorok egyike sem fejezi ki a belépéshez képest bekövetkezett változást, és erre az
előírtan gyűjtendő adatok sem adnak önmagukban lehetőséget. Amennyiben a kilépéskori
adatfelvételkor is rögzítésre kerül a résztvevők személyes azonosítója (amelyet a
belépéskori adatgyűjtéskor egyénileg kapnak), az adatok összekapcsolhatóak, és a két
időpont között bekövetkezett változás – vagy ennek hiánya – is kimutatható. Amennyiben a
ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató, D Melléklet
Egy indikátor-csoport kivételével minden output-indikátor az összes résztvevőre vonatkozóan kerül kialakításra.
Egyedül a lakhatáshoz kapcsolódó mutatószámokhoz (lásd 1. táblázat) szükséges információk azok, amelyek –
elsősorban az adatgyűjtés kivitelezésének nehézségei miatt – reprezentatív mintán gyűjtendők (hajléktalanság és
lakhatási problémák; lakóhely (különösen a vidéki területeken).
6
7
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beavatkozásba

bekerült

kedvezményezettek

jellemzői

oktatási

és

munkaerő-piaci

szempontból heterogének, az egyénileg bekövetkező változások fontos információt
hordozhatnak.

Emellett

sokkal

pontosabban

és

megbízhatóbban

kimutatható

a

beavatkozások eredményessége, és az is összehasonlíthatóvá válik, hogy az adott program
mely célcsoportoknál tudott elérni nagyobb eredményeket.
A minden tagállamra közösen meghatározott hosszabb távú eredmény-indikátorokhoz
szükséges (a munkaerő-piaci helyzettel és az oktatásban, képzésben való részvétel
állapotával, végzettséggel kapcsolatos) adatok 6 hónappal a programból való kilépést
követően;

nem

teljes,

hanem

reprezentatív

mintán

kerülnek

felmérésre.

(Jelen

tanulmányhoz kapcsolódó munka célja elsődlegesen az ehhez kapcsolódó mintavételi
eljárás kidolgozása, illetve a mérés módszertanának megtervezése.) Ezek közül a
mutatószámok közül egy van, amely az alapvetően felvett, és a mintába kerülést befolyásoló
sajátosságokra épít, ez a „jobb munkaerő-piaci lehetőségekkel rendelkező résztvevők”
indikátor, ahol a „munkaerő-piaci lehetőségek” nem tartoznak a kötelezően felvételre kerülő
adatok közé a belépéskor. Az indikátor a foglalkoztatottként programba belépők munkaerőpiaci lehetőségeinek változását vizsgálja két időpont között: a belépés és a kilépést követő 6.
hónapban jellemző lehetőségeket veti össze. Amennyiben ez a változás nem az utolsó
adatfelvétel időpontjában, retrospektív módon kerül rögzítésre, szintén szükségessé válik az
ekkori állapotra vonatkozóan gyűjtött adatok összevetése a korábbi adatfelvételek
eredményeivel. Ahogy a közvetlen eredmény-indikátorok esetében, ennek is feltétele az
adatok összekapcsolása a korábbiakkal, mely a személyes azonosító rögzítésén keresztül
valósítható meg.
A program-specifikus indikátorok előállításához szükséges résztvevői adatok – az
indikátorok jellegétől függően – az adott ponton gyűjtendők össze. Ezeket (magától
értetődően) érdemes a közös mutatószámokhoz kapcsolódó adatgyűjtéssel egy időben, akár
– amennyiben lehetséges – egy és ugyanazon mérőeszköz segítségével megtenni. Az
adatfelvételekkel összekapcsolva egyúttal értékelési célból gyűjtendő információk is
rögzíthetők.
Az adatgyűjtés ütemezését és az adott pontokon gyűjtendő adatok jellegét az 1. ábra foglalja
össze.
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1. ábra A résztvevőkkel kapcsolatos adatgyűjtés menete (Forrás: ESZA Monitoring és
Értékelési Útmutató, D Melléklet. Saját szerkesztésű ábra)

III.3 Fogalmak konceptualizálása
Az ESZA a Monitoring és Értékelési útmutatóban konceptualizálja az indikátorok
előállításához szükséges információkat. Ezáltal ezen adatok mérésének az érvényességét
és a megbízhatóságát javítja, azaz hozzájárul ahhoz, hogy az előállított indikátorok
ugyanazokat az információkat hordozzák, és ennek köszönhetően összehasonlíthatóak
legyenek. A tanulmány kitűzött céljának megfelelően a következőkben csak azoknak a
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fogalmaknak a meghatározásával, információknak a mérésével foglalkozunk, melyek a
hosszabb távú eredmény-indikátorokhoz szükségesek.
A fogalmak konceptualizálását tárgyalva szükséges felhívnunk a figyelmet arra, hogy az
1304/2013/EU Rendelet angol nyelvű szövegéhez képest a hivatalos magyar fordításban
több indikátor esetében is – tartalmi, mérést befolyásoló szintű – fordítási probléma található.
Az indikátorok helyes értelmezése érdekében a fordítás korrigálására vonatkozóan már
indult kezdeményezés. Jelen dokumentum egészében az indikátorok angol nyelvű
fogalmának helyes, a hivatalos fordítástól eltérő magyar (a beadásra került korrekciós
kezdeményezés által használt) megfelelőjét használjuk; minden ilyen esetet dőlt betűvel
jelölve. A legfontosabb fordítási problémából adódó kérdésekre a későbbiekben, a fogalmak
részletes értelmezésénél térünk ki.

2. táblázat Az ESZA által meghatározott közös hosszabb távú eredmény-indikátorokhoz
szükséges információk (Saját szerkesztésű táblázat)
Hosszabb távú eredmény-indikátorok
Hat hónappal a kilépést követően…

Közös mutatók

Az ifjúsági
foglalkoztatási
kezdeményezés
esetében
alkalmazandó
mutatók

Szükséges információk, adatok

foglalkozatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – levő résztvevők

munkaerő-piaci státusz

jobb munkaerő-piaci lehetőségekkel
rendelkező résztvevők

jelenlegi munkaerő-piaci státusz,
bemeneti munkaerő-piaci státusz
(definiálni kell a javulást!)

54 éven felüli résztvevők, akik
foglalkozatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – vannak

munkaerő-piaci státusz,
életkor

hátrányos helyzetű résztvevők, akik
foglalkoztatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – vannak

munkaerő-piaci státusz,
hátrányos helyzet

további oktatásban, szakképesítést adó
képzési programokban, tanulószerződéses oktatási / képzési státusz /
gyakorlati képzésben vagy gyakornoki
végzettség
képzésben részt vevők száma
foglalkoztatásban levő résztvevők száma

munkaerő-piaci státusz

önfoglalkoztatásban résztvevők száma

munkaerő-piaci státusz

Ahogy a táblázatból is látszik, a hosszabb távú eredmény-indikátorok előállításához
elsősorban a munkaerő-piaci státusszal kapcsolatos adatgyűjtéssel kapcsolatos elvárások,
szabályok tisztázása szükséges. Ezzel a jellemzővel kapcsolatban meghatároz fő
kategóriákat (foglalkoztatott, munkanélküli, inaktív), melyek alapvetően egymást kizáróak;
emiatt pedig egy résztvevő csak egy csoportba sorolható. Ezeken belül pedig elkülönít
alkategóriákat (munkanélkülin belül tartós munkanélküli; inaktívon belül oktatásban vagy
képzésben nem részt vevő). A fő- és az alkategóriák sorrendje az adatok felvételénél is
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mérvadó (először meg kell állapítani egy résztvevőről, hogy munkanélküli-e, és azon belül
rögzítendő, ha tartósan, hosszú távon munkanélküli). A szükséges adatok definícióját a 3.
táblázat tartalmazza.

3. táblázat A munkaerő-piaci státuszhoz kapcsolódó itemek meghatározása. (Forrás: ESZA Monitoring és
Értékelési Útmutató, D Melléklet. Saját szerkesztésű táblázat)
Fő kategória

Alkategória

Definíció

Magában foglalja
 alkalmazottak
(támogatott
pozícióban lévők is),
 önfoglalkoztatók,
 családon belül
dolgozók,

Foglalkoztatásban lévő
személyek

Foglalkoztatott8

 GYES-en lévő szülők

Nem foglalja magában
 regisztrált
munkanélküliek, akik
alacsony óraszámú
részmunkaidős
foglalkoztatásban
vesznek részt
(munkanélküliek),
 teljes időben szülői
szabadságon lévők
(amennyiben
regisztráltak,
munkanélküliek; ha
nem, inaktívak),
 alkalmi munkavállalók
(inaktívak)

Nem dolgozó, de
munkára kész
állapotban lévő és
aktívan munkát kereső
személyek (ILO
definíció); regisztrált
munkanélküliek
Munkanélküli

Tartós
munkanélküli

Oktatásban /
képzésben nem
részt vevő
inaktív

 74 év felettiek
(inaktívak)

25 év alattiak, akik 6
hónapnál régebb óta
folyamatosan
munkanélküliek; 25
évesek vagy annál
idősebbek, akik 12
hónapnál régebb óta
folyamatosan
munkanélküliek
 teljes időben tanulók,
akik nem állnak
Nem foglalkoztatottak
foglalkoztatásban
és nem munkanélküliek
(még akkor is, ha
regisztrált
munkanélküliek)

Inaktív

 teljes időben tanulók
(inaktívak),

 önfoglalkoztatók, akkor
is, ha családi
vállalkozásban
(foglalkoztatottak)

Nem foglalkoztatottak,
nem munkanélküliek, és
nem vesznek részt sem
oktatásban, sem
képzésben

A foglalkozatás közös indikátorokban használt definíciója megegyezik az EU Munkaerő Felmérésében
alkalmazott meghatározással. E szerint foglalkoztatás minden olyan munka, amelyet „bérért vagy profitért
végeznek a vonatkoztatási héten, még ha az egy órán keresztül is tart.” (ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató,
D Melléklet.)
8
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A pillanatnyi (a beavatkozásból való kilépés után 180 nappal megfigyelt) munkaerő-piaci
státusz mellett a hosszabb távú eredmény-indikátorok mellett nagy hangsúlyt kap ennek a
változása, amely a programba való belépéshez képest tapasztalható. (Itt is fontos rögzíteni,
hogy ez a mutatószám nem veszi figyelembe a két megfigyelési pont között eltelt időszakban
bekövetkezett változásokat, csak a két pont egymáshoz viszonyított eltérését.) Ennek a
változásnak a méréséhez az ESZA által meghatározott definíció a munkaerő-piaci státusz
változásának fő kategóriáit alkalmazza. Ezek összevetése alapján összesen három
kategóriát határoz meg:
(1) a munkakeresés iránt elkötelezetté vált,
(2) foglalkoztatásba került (beleértve az önfoglalkoztatottakat – kivéve az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezések esetében), illetve
(3) jobb munkaerő-piaci helyzetbe került.
Ahogyan a 4. táblázatban is látszik, utóbbi (3.) kategóriába azok sorolhatók, akik a
programba való belépéskor és kilépéskor is foglalkoztatotti státuszban vannak. Esetükben a
pozitív változás abban ragadható meg, ha új munkát kapnak, vagy ugyanazon a
munkahelyen előléptetik őket. Mindkét esetben a változás során érvényesülnie kell
legalább egynek a következő szempontok közül:


magasabb kompetenciák, készségek vagy képesítések szerzése;



több felelősséghez jutás;



előléptetés;



bizonytalanból stabil foglalkoztatásba kerülés (pl. határozott idejű helyett állandó
szerződés);



alulfoglalkoztatottságból (önkéntelen részidős munkából) teljes foglalkoztatásba
kerülés.

4. táblázat A munkaerő-piaci helyzetben bekövetkezett változás mérése. (Forrás: ESZA
Monitoring és Értékelési Útmutató, D Melléklet. Saját szerkesztésű táblázat)
A résztvevő új állapota
(a hosszabb távú eredményindikátornak megfelelően)

A résztvevő foglalkozatotti státusza
A programba való
belépéskor

A programból való kilépést
követő 6 hónap után

inaktív

munkanélküli

Foglalkoztatásban lévő

inaktív / munkanélküli

foglalkoztatott

Önfoglalkoztató
(Csak az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezések esetén jelent
külön kategóriát)

inaktív / munkanélküli

foglalkoztatott

Jobb munkaerő-piaci helyzetben
lévő

foglalkoztatott

foglalkoztatott

A munkakeresés iránt elkötelezett
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Az életkorhoz kapcsolódó output-indikátorok közül a hosszabb távú eredmény-indikátorok
előállításához csak egyre, az 54 éven felüliek számát mutatóra van szükség. (Ahogy azt
már korábban jeleztük, az előző programozási időszaktól eltérően, az ESZA 2014-2020-ban
a közös indikátorokban nyitva hagyta a legmagasabb életkori kategóriát, az 54 évnél
idősebbeket egy életkori csoportként kezeli). Technikailag az életkor mérése – az ESZA
ajánlása szerint – a születési dátum rögzítése által történik. Ebből az adatból az életkor a
programba való belépéskor kerül kiszámításra (vagy ha technikailag nem is ekkor, de az
indikátorok előállításához kapcsolódó mérések során a belépéskori életkort veszik
figyelembe) – és ezt az adatot kell használni a kimeneti, a közvetlen és a hosszabb távú
mutatószámok előállításakor is. Ez a végső indikátorok értékeinek koherenciáját biztosítja.
A hosszabb távú eredmény-indikátorok között jelenik meg a kapcsolódó rendelet hivatalos
magyar fordításában a „fogyatékossággal élő” kifejezés a negyedik indikátor esetében. A
1304/2013/EU Rendelet angol nyelvű szövegében és az indikátorokkal kapcsolatos, jelen
tanulmány

alapvető

forrásául

szolgáló

útmutatókban

elnevezésében a „disadvantaged” kifejezés szerepel,
fogalomként

fordítható.

Mindemellett

az

ennek

az

indikátornak

az

amely „hátrányos helyzet”

útmutatókban

rögzített

részletes

fogalommagyarázatok9 az indikátor leírásánál a következő definíciót adják az indikátor által
érintett „hátrányos helyzetű résztvevők” („Disadvantaged participants”) fogalomra:


munkanélküli háztartásban élő résztvevők;



egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők;



migránsok, külföldi hátterű személyek, kisebbségek (beleértve a marginalizálódott
közösségeket, például a romákat);



fogyatékossággal élő résztvevők;



egyéb hátrányos helyzetű személyek

azzal a kitétellel, miszerint egy résztvevő akár több csoportba is tartozhat.
A 1304/2013/EU Rendelet hivatalos magyar nyelvű fordításában az indikátornál kizárólag a
„fogyatékossággal élő” fogalom szerepel, már az indikátor megnevezésében is. Ennek
oka – a Megbízó által adott információ szerint – fordítási probléma, amelynek korrigálása
már folyamatban van. Mivel az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során az eredeti,
angol nyelvű rendelet az irányadó, ezért jelen tanulmányban a korrekcióban használt
megfelelő magyar nyelvű kifejezések használatára kerül sor.
Az indikátor – bármely értelmezésben – tartalmazza a „fogyatékossággal élő” kifejezést,
amely fogalom önmagában számos definíciós kérdést felvet. Az ESZA a fogyatékosságot
ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató, C Melléklet (Közös ESZA indikátorok definíciója), 49.o.;
ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató, D Melléklet, 5.6 fejezet, 65.o.
9
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hátrányos helyzetként (ily módon szenzitív információként) kezeli; fogyatékos emberként
pedig azokat a személyeket definiálja, akik az adott nemzet fogalom-meghatározása
szerint hivatalosan („regisztrálva”) ebbe a csoportba tartoznak. Amennyiben vannak
olyan fogyatékossággal élő program-résztvevők, akik a nemzeti ellátórendszerrel nem
kerültek kapcsolatba, ilyen módon a nyilvántartásban nem jelennek meg, ők a monitoringhoz
és az értékeléshez kapcsolódó adatgyűjtés szempontjából „egyéb hátrányos helyzetűnek”
tekintendők. Ide tartoznak azok a fogyatékos emberek, akik a hivatalos adatbázisokban nem
jelennek meg, viszont a Fogyatékos Emberek Jogairól Szóló ENSZ-egyezmény szerint
fogyatékossággal élőknek számítanak: „hosszú távú fizikai, mentális, szellemi vagy
érzékszervi értékvesztéssel rendelkezők, amely az interakcióban különböző korlátokkal
akadályozhatják az egyenlő alapokon nyugvó teljes vagy hatékony társadalmi részvételt
másokkal”10.

A foglalkoztatotti státusz mellett az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezések esetében
az iskolázottsági / képzési „állapot” szükséges a hosszabb távú eredmény-indikátorok
előállításához. Ezzel kapcsolatban elsődlegesen a munkaerő-piaci helyzet nyújt információt,
hiszen azok a résztvevők, akik a programból való kilépésüket követő hat hónap után
valamilyen oktatásban, szakképesítést adó képzési programokban, tanulószerződéses
gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben vesznek részt – amennyiben ezt teljes
időben teszik –, az inaktívak között jelennek majd meg. Emellett azonban elengedhetetlen
célzott kérdéssel mérni azt, hogy a beavatkozás egyes kedvezményezettjei részt vesznek-e
az

előbbi

oktatási/képzési

formák

valamelyikében.

Az

ifjúsági

foglalkoztatási

kezdeményezésekhez kapcsolódó adatgyűjtés során ennek figyelmet kell szentelni.

III.4 Személyes adatok gyűjtése
Ahhoz, hogy az indikátorokról tényadatok szolgáltatására kerüljön sor, feltétlenül szükséges
a résztvevők személyes adatainak összegyűjtése. Mivel minden támogatást felhasználó
országnak adatszolgáltatási kötelezettsége van, ezért kulcsfontosságú, hogy biztosított
legyen a jogszabályi háttere annak, hogy a támogatásból részesülő résztvevők – az EU
elvárásainak megfelelő beszámoló elkészítéséhez szükséges – személyes adatai
összegyűjthetők és feldolgozhatók. Ehhez kapcsolódóan a releváns útmutató is konkrét

10

Forrás: http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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és határozott elvárást fogalmaz meg a támogatást felhasználó tagországokkal szemben, a
jogi alapokra vonatkozóan11.
Hangsúlyozandó mindemellett, hogy a résztvevők számára a támogatott programba való
bekapcsolódás feltétele nem lehet az adatszolgáltatási kötelezettség! Ugyanakkor a
jogszabályi háttérnek támogatnia kell a személyes adatokhoz valóhozzáférést a
monitoring, illetve értékelési rendszerek számára. A személyes adatok összegyűjtéséhez és
becsatornázásához így mérlegelni kell a más adatbázisokhoz való hozzáférést, illetve a
résztvevőktől való adatgyűjtés támogatását.
Az összegyűjtésre kerülő személyes adatok köre csak azokra az információkra kell, hogy
vonatkozzon, amelyek feltétlenül szükségesek a beszámolók elkészítéséhez, az
indikátorok szolgáltatásához. A dokumentáció minimalizálása és a rugalmas szolgáltatások
érdekében ezen felül – jogszabályban előírt – kötelező adatgyűjtés nem javasolt.
A hosszabb távú eredmény-indikátorok kapcsán különösen fontos, hogy a résztvevő
személyes adatainak összegyűjtése – a minimálisan szükséges adatok tekintetében –
mindenképp biztosított legyen. A mintavételi eljárással, reprezentatív mintán felvett adatok
esetében az adathiány szakmai és technikai nehézségeket is felvet, amelyekre –
szakmailag elfogadható mértékű válaszhiányra számítva – lehetséges és szükséges
felkészülni. Ám az adatokhoz való hozzáférés problémáiból adódó – esetlegesen
tömeges – válaszhiány az indikátorokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettséget
indokolatlanul megnehezítheti. Tömeges adathiány esetében számítani szükséges rá,
illetve előfordulhat:


A mintavételi eljárás során kijelölt pótmintát olyan arányban kell felhasználni, amely
előre nem kiszámítható módon, akár többszörösen növeli az adatfelvétel időtartamát
és a szükséges humán-, illetve anyagi erőforrásokat.



A mintavételi eljárás során kijelölt pótminta sem lesz elegendő, így bizonyos
szempont(ok) esetében nem lesz lehetséges a reprezentativitás biztosítása.

Mivel a beszámoló kötelezettség előre ismert, jogosan elvárható, hogy a támogatásban
részesülő országok felkészüljenek az indikátorok mérésére, a szükséges adatok
biztosítására. A résztvevőkről feltétlenül szükséges adatokra vonatkozó, adatgyűjtést
lehetővé tévő és azt támogató jogszabályi háttér kialakítása erősen javasolt.

11

ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató, 3.4.1 pont
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IV. Jelentéstételi kötelezettség
Az indikátor-rendszer tekintetében változatos a jelentéstételi kötelezettség gyakorisága,
illetve időpontja. A közös hosszabb távú eredmény-indikátorok esetében tényadat
szolgáltatására a tervezési időszakon belül kétszer, 2019-ben és 2025-ben kerül sor. Az
Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezések esetében a jelentéstételi kötelezettség a
hosszabb távú eredmény-indikátorok esetében is éves szintű. Minden jelentéstételi
kötelezettség esetében adatgyűjtés történik a beszámoló tárgyát képező indikátorokra
vonatkozóan.

IV.1 ESZA által támogatott beruházási prioritások
A jelentéstétel során a hosszabb távú eredmény-indikátorokról a beruházási prioritások
szintjén kell beszámolni, az adatokat nemek és régiók szerinti bontásban bemutatva. Az
ESZA által támogatott beruházási prioritások az EU 2014-2020 közötti időszakra
vonatkozóan

kijelölt

11

tematikus

célterület

közül

4

tematikus

célkitűzéshez

kapcsolódnak; ezek a 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első bekezdésének 8., 9., 10. és 11.
pontjában kerültek rögzítésre. (Emellett az ESZA az 1-4. célkitűzéseket is támogatja.) A
releváns tematikus célkitűzéseket és az ESZA által támogatott beruházási prioritásokat az 5.
táblázat mutatja be. Mivel a beruházási prioritásokat a különböző tervezési, illetve egyéb
kapcsolódó

dokumentumok

részben

eltérő

fogalomhasználattal,

illetve

más forrás

megjelölésével hivatkozzák, így a táblázatban minden olyan hivatkozási forma megtalálható,
amely az áttekintésre került dokumentumokban szerepel (így a beruházási prioritások
szövege, jogszabályi hivatkozása, tematikus célkitűzésekhez kapcsolódó sorszáma, illetve
az OP-kban használt kódja). A beruházási prioritások szövegszerű megjelenése a különböző
dokumentumokban részben eltérő; jelen tanulmány a jogszabályban rögzített szövegezést
használja.
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5. táblázat ESZA által támogatott beruházási prioritások, tematikus célkitűzésenként (Forrás: 1304/2013/EU Rendelet)
8. tematikus célkitűzés: A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) a)
Beruházási prioritás
Jogszabályi hivatkozás (Kód az OP-ban)
8.i Az álláskeresők és az inaktív személyek – többek között a tartós munkanélküliek és a munkaerőpiactól
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) a) i)
távol esők – foglalkoztatáshoz való hozzáférése, többek között a helyi foglalkoztatási kezdeményezések és
(Kód: 102)
a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is
8.ii. A fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem részesülők, közöttük a
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) a) ii)
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginalizálódott közösségekből jövő fiatalok fenntartható
(Kód: 103)
munkaerő-piaci integrációja, többek között az ifjúsági garancia végrehajtása révén
8.iii. Önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozások, közöttük innovatív mikro-, kis- és
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) a) iii)
(Kód: 104)
középvállalkozások létrehozása
8.iv. A nemek közötti egyenlőség minden területen, többek között a foglalkoztatáshoz való hozzáférés és a
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) a) iv)
munkahelyi előmenetel terén, a munka és a magánélet összeegyeztetése és az „azonos munkáért azonos
(Kód: 105)
bér” elvének előmozdítása
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) a) v)
8.v. A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez
(Kód: 106)
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) a) vi)
8.vi. Aktív és egészséges idősödés
(Kód: 107)
8.vii. A munkaerő-piaci intézmények, például az állami és magán foglalkoztatási szolgáltatások
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) a) vii)
modernizálása, és a munkaerő-piaci igényekhez való igazodás javítása, többek között a munkavállalók
(Kód: 108)
transznacionális mobilitását ösztönző intézkedések, valamint a mobilitási programok és az intézmények és
az érdekeltek közötti együttműködés javítása révén
9. tematikus célkitűzés: A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) b)
Beruházási prioritás
Jogszabályi hivatkozás (Kód az OP-ban)
9.i. Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i)
(Kód: 109)
foglalkoztathatóság javítása érdekében
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) b) ii)
9.ii. A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja
(Kód: 110)
9.iii. A hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem és az esélyegyenlőség
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iii)
(Kód: 111)
előmozdítása
9.iv. A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása,
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv)
(Kód: 112)
beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat
9.v. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) b) v)
(Kód: 113)
társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása

1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) b) vi)
(Kód: 114)
10. tematikus célkitűzés: Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen
át tartó tanulás érdekében
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) c)
Beruházási prioritás
Jogszabályi hivatkozás (Kód az OP-ban)
10.i. A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) c) i)
minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és
(Kód: 115)
középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem
formális tanulási formákat is
10.ii. A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) c) ii)
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos
(Kód: 116)
helyzetű csoportok számára
10.iii. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden korcsoport
számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a munkavállalók ismereteinek, készségeinek 1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iii)
és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek között a (Kód: 117)
pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén
10.iv. Az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a
tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iv)
megerősítése és minőségének javítása többek között a készségek iránti igény előrejelzésén alapuló
(Kód: 118)
mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális tanulási
rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket – létrehozása és továbbfejlesztése
11. tematikus célkitűzés: A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) d)
Beruházási prioritás
Jogszabályi hivatkozás (Kód az OP-ban)
11.i. Azon közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának
növelésébe történő beruházások nemzeti, regionális és helyi szinten, amelyek célja a reformok, a jobb
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) d) i)
szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása. Ez a beruházási prioritás csak a Kohéziós Alap keretében
való támogatásra jogosult tagállamokban alkalmazandó, vagy azokban a tagállamokban, amelyek egy vagy (Kód: 119)
több, a(z) 1303/2013/EU rendelet 90. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett NUTS 2 szintű régióval
rendelkeznek.
11.ii. Az oktatással, az egész életen át tartó tanulással és a képzéssel foglalkozó politikák, valamint a
1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) d) ii)
foglalkoztatási és szociálpolitika kidolgozásában érintett valamennyi érdekelt kapacitásának kiépítése
(Kód: 120)
többek között a nemzeti, regionális és helyi szintű reformok ösztönzését célzó ágazati és területi paktumok
révén
9.vi. Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák
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IV.2 Beruházási prioritások és hosszabb távú eredmény-indikátorok
Az útmutatók előírásai szerint a jelentéstételi kötelezettség során a hosszabb távú
eredmény-indikátorokról az ESZA által támogatott beruházási prioritások szintjén kell
beszámolni, a kapcsolódó – többféle szempont szerint reprezentatív – mintavételi
eljárásoknak ezen a szinten kell megvalósulni. A mintavételi eljárás meghatározásához
szükséges az egyes beruházási prioritásokhoz kapcsolódó indikátorok áttekintése.
A tanulmány készítői számára rendelkezésre álló releváns dokumentumok, amelyek
megmutatják a 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozóan a fejlesztési programok, a
beruházási prioritások és az indikátorok kapcsolatát, azok a fejlesztés alapvető
dokumentumai, az Operatív Programok. Az Európai Bizottság által jóváhagyott Operatív
Programok12 feldolgozása alapján készült el a tanulmány végén megtalálható (kvázi
mellékletként értelmezhető) 9. táblázat Az OP intézkedésekben megjelenő hosszú távú

eredmény-indikátorok, illetve a kapcsolódás az ESZA által támogatott beruházási
prioritásokhoz (Forrás: Az Európai Bizottság által elfogadott Operatív Programok,
https://www.palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_progra
mok_2014_20). A táblázatban szerepel minden olyan intézkedés (az összes OP
áttekintését követően), amely ESZA támogatást (is) felhasznál. A kapcsolódó oszlopokban
jelölésre kerül intézkedésenként a releváns:


hosszabb távú eredményindikátor (közös ESZA, illetve IFK);



régió



tematikus célkitűzés és beruházási prioritás.

A táblázat így a jelentéstételi kötelezettség előkészítése érdekében – szándéka szerint –
áttekinthetővé teszi az egyes beruházási prioritásokhoz kapcsolódó intézkedéseket,
illetve indikátorokat, a későbbi beszámoló kötelező tartalmát, illetve hozzájárul a
mintavételi eljárás tervezéséhez.
Az Operatív Programok feldolgozását követően – a táblázat tanúsága alapján – elmondható,
hogy több olyan beruházási prioritás is van, amelyhez nem kapcsolódik egyetlen
intézkedés sem (8.3; 8.4; 8.6; 8.7; 9.3; 10.5; 11.2), és összesen két olyan beruházási
prioritás van, amihez kapcsolódódik hosszabb távú eredményindikátor, a 8.1 és 8.2.
Az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezéshez kapcsolódó - 1304/2013/EU Rendelet
szerinti – hosszabb távú eredmény indikátorok mindegyike megtalálható a GINOP 5.
prioritási tengelyén (5. Foglalkoztatás) belül, az „5.2 Fiatalok fenntartható munkaerőpiaci
A nyilvános dokumentumok elérhetősége:
https://www.palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_programok_2014_20
12

integrációja I. (Ifjúsági Garancia) – IFK” intézkedésen belül, ami az Ifjúsági Garancia
Program. Az ESZA közös hosszabb távú eredménymutatók közül azonban csupán az
első („Hat hónappal a kilépést követően foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást –
levő résztvevők”) jelenik meg egy GINOP, két TOP, illetve négy VEKOP intézkedésben. A
többi három hosszabb távú eredményindikátor egyáltalán nem kerül nevesítésre egyik OP-n
belül sem.
A Megbízó tájékoztatása szerint az OP-ban való megjelenéstől függetlenül minden ESZA
támogatással megvalósuló program esetében – a kapcsolódó rendelet értelmében –
megtörténik a kötelező adatgyűjtés minden közös indikátorra vonatkozóan. Az
adatgyűjtés során, amennyiben nem értelmezhető egy indikátor, a kapcsolódó érték 0-ként
kerül elszámolásra. Így azonban a jelenleg elérhető nyilvános dokumentumok nem
biztosítanak információt arra vonatkozóan, hogy mely fejlesztési intézkedések
esetében releváns valóban a hosszabb távú eredményindikátor (azaz keletkezik
érdemi elemszám).
A beruházási prioritások szintjén megvalósuló mintavételi eljárás tervezéséhez
szükséges információk:


a beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések (az OP-k által biztosított
információ, de azoknak megfelelően vannak intézkedés által nem támogatott
beruházási prioritások!);



az intézkedések által támogatott fejlesztések során releváns indikátorok;



az egyes indikátorok esetében releváns alapsokaság tervezett célértéke.

A hosszabb távú eredménymutatók érdemi megjelenésével kapcsolatban számos
kérdés felmerül, amelyet tisztázni szükséges a mintavételi eljárás kialakítása előtt. Az
érintett intézkedések meghatározása után lehetséges a potenciális résztvevői létszám
meghatározása,
szervezetek

illetve

az

megjelölése;

(adatszolgáltatásban)
mindkettő

együttműködő

kulcsfontosságú

a

intézmények

beszámolási

és

kötelezettség

teljesítéséhez szükséges mintavételi eljárás tervezéséhez.

V. Mintavételi eljárás kiválasztása
Az indikátorok előállításának útja az alapsokaság (populáció) vizsgálata, amely lehetséges a
teljes mintán (bevonva minden érintettet), vagy mintavételi eljárás segítségével kiválasztott
mintán. Minden olyan helyzetben, amikor e kettő között mérlegelési lehetősége van az
indikátor szolgáltatási kötelezettséget teljesítőnek, akkor számos kutatás módszertani
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kérdés mérlegelésére kerül sor. A következő fejezetben a legfontosabb kapcsolódó
módszertani kérdéseket tekintjük át, kapcsolódva a jelen vizsgálati helyzethez13.

V.1 Teljes minta, illetve mintavételi eljárás alkalmazása
Mintavételi eljárás kiválasztására és megvalósítására minden olyan esetben szükség van, ha
az alapsokaság teljes körű, minden egyes elemére kiterjedő vizsgálat elvetésre kerül. Az
ESZA

hosszabb

távú

eredmény-indikátorai

esetében

az

uniós

ajánlás

(részben

meghatározott szempontok szerinti) reprezentatív mintavételi eljárás lebonyolítását
javasolja, de nem zárja ki a teljes körű minta lekérdezését sem; a kapcsolódó döntés a
tagországok kompetenciája. Nagyon kicsi elemszámú populációnál kifejezetten ajánlott az
útmutató szerint a teljes minta használata a vizsgálat során!
A mérlegelést segíti a teljes körű vizsgálatok elvetéséhez és mintavételi eljárás
választásához vezető tipikus kutatási helyzetek rögzítése. Ilyen jellegű kutatási helyzetek
azok, amikor a teljes populáció minden tagjának elérése:


ésszerűtlenül sokáig, illetve a vizsgálat időbeni kereteihez képest túl sokáig tartana;
és/vagy



olyan erőforrásokat igényel (pl. humán erőforrás, pénzügyi erőforrás), amelyeket a
kutatás nem tud biztosítani; illetve



fizikailag lehetetlen.

Jelen vizsgálat keretében az alapsokaság pontos definiálásának egyik lényeges indoka,
hogy mérlegelési alapot biztosítson a teljes körű minta lekérdezése és a mintavételi eljárás
közötti választáshoz. Az alapsokaság pontos definiálása azért is fontos, mert mintavételi
eljárás alkalmazása esetén a minta mindig kizárólag az adott sokaságra vonatkozóan
nyújt releváns információkat. Ennek megfelelően az alapsokaság pontos meghatározása a
kutatás olyan lépése, mérföldköve, amelyről továbblépni a bizonytalanságok és többértelmű
kifejezések tisztázása nélkül nem lehetséges, mert veszélyezteti a kutatás sikerességét
abban az esetben is, ha minden egyéb módszertani kérdés szakmailag megfelelő módon
kerül megválaszolásra. Mindemellett – akár a teljes minta felmérése, akár mintavételi eljárás
alkalmazása

esetében

–

fontos

a

populáció

behatárolása

a

kutatás

szakmai

megalapozottsága, illetve számos – a későbbiekben releváns – kutatás módszertani kérdés
miatt. Az indikátor-típusonként meghatározandó alapsokasághoz minden hosszabb távú
eredményindikátor esetében külön szükséges az érintett populáció leírása.
Az érintett intézkedések körének véglegesítésével, illetve a vizsgálandó indikátorok körének meghatározása
miatt jelen fejezet nem tartalmaz végleges következtetéseket. Azok az alapvetések kerülnek tárgyalásra, amelyek
kapcsán – a további konkrétumok alapján – a későbbiekben a mintavételi eljárással kapcsolatos döntések
megszületnek meg.
13
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6. táblázat Az egyes indikátorok esetében érintett populáció (Saját szerkesztés14)
A résztvevőkre vonatkozó hosszabb távú közös
eredménymutatók

Érintett populáció

ESZA-beruházások esetében:
Hat hónappal a kilépést követően foglalkoztatásban –
beleértve az önfoglalkoztatást – levő résztvevők

Bemeneti ponton munkanélküli vagy
inaktív résztvevők.

Hat hónappal a kilépést követően belül jobb munkaerő-piaci
lehetőségekkel rendelkező résztvevők

Bemeneti ponton foglalkoztatott
résztvevők.

54 éven felüli résztvevők, akik hat hónappal a kilépést
követően foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást
– vannak

Bemeneti ponton munkanélküli vagy
inaktív, 54 év feletti résztvevők.

Hátrányos helyzetű résztvevők, akik hat hónappal a kilépést
követően foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást
– vannak

Bemeneti ponton munkanélküli vagy
inaktív, hátrányos helyzetű résztvevők.

Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés esetében:
Hat hónappal a kilépést követően további oktatásban,
szakképesítést adó képzési programokban,
tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki
képzésben részt vevők száma

Minden résztvevő.

Hat hónappal a kilépést követően foglalkoztatásban levő
résztvevők száma

Minden résztvevő.

Hat hónappal a kilépést követően önfoglalkoztatásban lévő
résztvevők száma

Minden résztvevő.

Az indikátorok első típusa esetében (közös hosszabb távú eredmény-indikátorok) a
munkaerő-piaci státusz szerinti mindhárom lehetséges érték (foglalkoztatott, munkanélküli,
inaktív) megjelenik legalább egy indikátor érintett populációjában, így ebben az esetben
elmondható, hogy az alapsokaságba minden ESZA által támogatott beruházásból kilépő
résztvevő beletartozik. Az IFK esetében az érintett populáció nem különbözik az egyes
indikátorok mentén; az alapsokaság megegyezik a teljes, IFK-támogatott programból
kilépő résztvevői körrel.
Az alapsokaság definiálására alapozva a teljes minta lekérdezése, illetve a mintavételi
eljárás alkalmazása közötti választáshoz további, az ajánlatkérési felhívásban rögzített
konkrét feladathoz kapcsolódó kérdésfelvetés az indikátor szolgáltatásában érintett
intézményekre vonatkozik. Az ajánlattételi felhívásban rögzítésre került, hogy a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) jelenleg teljes körűen rögzíti a 180. napi munkaerő-piaci
státuszra vonatkozó adatokat. Az ESZA hosszabb távú eredmény-indikátorok előállítása
során a NFSZ mellett számos egyéb intézmény, illetve szervezet is érintett lesz, amennyiben

14

ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató, B melléklet 2.2. pontja alapján
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kezel ilyen indikátorokkal jellemezhető projekteket. Mivel az indikátor szolgáltatása kötelező,
de a teljes minta biztosítása nem, mérlegelni szükséges az érintett intézmények
számosságát, az egy-egy intézmény által – várhatóan – ellátott résztvevők számát, illetve az
intézmény

potenciális

együttműködési

hajlandóságát

a

teljes

körű

mintavétel

lebonyolításában. A mérlegelés során fontos szempont lehet a téma, illetve a teljes minta
által biztosított előnyök intézményi prioritása, illetve az adatfelvétellel járó terhelés leosztása
vagy központi vállalása.
Az alapsokaság és a mintavételi keret a kutatások jó részében – sajnos – nem egyezik
meg. Mintavételi keret az alapsokaságnak azon része, amelyről információval rendelkezünk.
Jelen ajánlattételi felhívás középpontjában az ESZA hosszabb távú eredmény-indikátorai
állnak, amelyek alapsokasága a 6. táblázatban foglaltak szerint alakul. Ugyanakkor – a III.4
Személyes adatok gyűjtése fejezetben leírtak alapján – a résztvevők számára a támogatott
programba való bekapcsolódás feltétele nem lehet az adatszolgáltatási kötelezettség, ezért a
mintavételi keret az alapsokaságtól kisebb is lehet, hiszen csak az a résztvevő számít
ide, aki együttműködő volt az adatszolgáltatás során, válaszolt a kapcsolódó kérdésekre, és
hozzájárult az adatai felhasználásához. Mivel a projektekben való részvételhez kapcsolódó
adatszolgáltatás az elmúlt években megszokottá vált, ezért feltételezhető a válaszadási
hajlandóság magas szintje, ennek eredményeképp pedig az, hogy az alapsokaság és a
mintavételi

keret

nem

különbözik

majd

érdemben.

Ugyanakkor

a

kapcsolódó

jelentésekben szükséges feltűntetni a mintavételi keret alapsokasághoz viszonyított
arányát!

V.2 Mintavételi eljárások bemutatása
A mintavétel minden esetben elvek és eljárások összessége, amely módszert biztosít az
adatszerzéshez felhasználható vizsgálati egységek meghatározásához és kiválasztásához.
Annak érdekében, hogy a nagy esetszámú populációból kiválasztott és mintába került
személyek vizsgálata által az egész alapsokaságról releváns megállapításokat tudjunk
rögzíteni, szükség van a megfelelő mintavételi eljárás – körültekintő és alapos megfontolás
után való – kijelölésére és lebonyolítására. Ehhez első lépésként mérlegelni kell a
különböző mintavételi eljárások alapvető feltételeit, így megvalósíthatóságát a konkrét
vizsgálati helyzetben. Több opcionálisan lebonyolítható mintavételi eljárás közül a választást
a kutatás egyéb sajátosságainak (például minta nagysága, mintába került személyek
elérhetősége, kutatás célja, kapcsolódás egyéb kutatásokhoz) vizsgálata segíti. Ennek oka,
hogy nincs „abszolút tökéletes”, minden helyzetben a „legjobb” mintavételi eljárás; az
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ideális, illetve optimális mintavételi eljárás mindig az aktuális célok, feltételek, körülmények
és sajátosságok figyelembe vételével határozható meg.

Az alapsokaság és a minta közötti kapcsolat elsődleges kérdése a kapcsolat a minta és a
populáció között: az, hogy a minta statisztikai értelemben reprezentálja-e a sokaságot. E
kérdés mentén elkülöníthető a mintavételi eljárások két nagy csoportja:


Nem véletlen (nem valószínűségi) mintavétel



→ A minta statisztikai értelemben nem reprezentálja a sokaságot
Véletlen (valószínűségi) mintavétel
→ A minta statisztikai értelemben reprezentálja a sokaságot

A nem valószínűségi mintavételi eljárás elsősorban a kvalitatív kutatások körében
elterjedt. Ebben az esetben nem a sokaságot statisztikai értelembe véve reprezentáló minta
kialakítása és matematikailag becsülhető hibahatáron belüli, általánosítható információk
összegyűjtése a cél. Sokkal inkább a már ismert, általánosítható adatok okainak,
összefüggéseinek feltárására, mélységi információk megszerzése alkalmas a nem véletlen
mintavételi eljárások köre, így például: elméleti mintavétel, kvótás mintavétel, hólabda
módszer, maximum variáció mintavétel, reputációs, illetve intenzitáson alapuló mintavétel.
Jelen vizsgálati szituációban, az ESZA hosszabb távú eredmény-indikátorainak előállítására
vonatkozóan nem összefüggések és mélységi információk feltárása a cél, így ezek a
mintavételi eljárások nem megfelelőek. A kapcsolódó útmutatóban is rögzítésre kerül, hogy a
nem valószínűségi mintavételi eljárások nem elfogadhatók. Ugyanakkor fontos felmérni azt a
kérdést, hogy az eredmény-indikátorok előállítását követően, esetleg az adatok által kirajzolt
kép oksági összefüggéseinek feltárásában már ilyen típusú mintavételi eljárások (is) fontos
szerepet kaphatnak.

A véletlen (valószínűségi) mintavételi eljárás elsősorban a kvantitatív, számszerűsíthető,
adatszerű információkat gyűjtő kutatások körében kerül felhasználásra, amikor elvárás az,
hogy a minta statisztikai értelemben véve is általánosítható legyen, és matematikailag
becsülhető hibahatáron belül biztosítson adatokat a teljes populációról. Ebben az esetben
nem koncentrálunk mélységi, minőségi információkra és oksági kapcsolatokra; statisztikai
értelemben összefüggés vizsgálata természetesen lehetséges az elemzésre került változók
között. A véletlen mintavételi eljárások alkalmazása során az alapsokaság minden egyes
tagja egyenlő (meghatározott) eséllyel rendelkezik a mintába kerülésre vonatkozóan. A minta
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meghatározott pontossággal fogja tükrözni az alapsokaság vizsgált szempontok szerinti
sajátosságait, összetételét (megbízhatósági szint).

A véletlen mintavétel típusai:


Egyszerű véletlen mintavétel



Szisztematikus mintavétel



Rétegzett mintavétel



Lépcsőzetes (csoportos) mintavétel

Az egyszerű véletlen mintavétel kizárólag akkor alkalmazható, ha teljes nyilvántartás áll
rendelkezésre, amelyben az alapsokaság minden egysége megtalálható. Logikailag
egyszerű; az elsődleges eljárás szerint az alapsokaságból véletlen szám generátor
segítségével kell kiválasztani a minta elemeit, amelyek így azonos valószínűséggel kerülnek
a mintába. A hétköznapi kutatói gyakorlatban az alapsokaságról ritkán rendelkezünk
(hozzáférhető és kutatható) teljes nyilvántartással; jelen vizsgálati kérdés esetében azonban
feltételezhetjük, hogy ez a kutatók rendelkezésére áll.
Ebben a mintavételi eljárásban a mintavételi hiba az alapsokaság elemszámától, a minta
nagyságától és a minta szórásától függ. Így a minta pontosságát, a kapott adatok
megbízhatóságát a minta nagyságának növelésével lehet emelni. A minta nagyságával
kapcsolatos kérdésekkel külön fejezeti egységben foglalkozunk, de az egyértelmű, hogy a
nagyobb minta rendszerint nagyobb költségráfordítást, több munkát és rendszerint hosszabb
adatfelvételi időtartamot eredményez.

A szisztematikus mintavétel abban különbözik az egyszerű véletlen mintavételtől, hogy az
alapsokaságból nem véletlenszerűen választja ki a minta elemeit, hanem minden X. egység
kerül a mintába. Létezik olyan eljárás is, amikor az alapsokaság elemeit valamilyen logika
alapján sorba rendezzük (például személyeket név alapján ABC sorrendbe), és ezt követően
választjuk ki minden X-ediket (például 1000 fős alapsokaság esetében 100 fős mintához
minden 10. személyt). Ez az eljárás azonban – a kutatók szándéka nélkül – torzíthatja a
mintát, hiszen a sorrend olyan – akár ismeretlen – csoportosítási elvet, logikát rejthet
magában, amely ellene hat a véletlenszerűségnek. (Például az nevek ABC sorrendbe
rendezése maga után vonja, hogy a „tipikus” nevekkel bíró csoportok tagjai egymás mellé
kerüljenek, így egész más esélyük lesz a bekerülésre, mint más sorrend esetében.) A
szisztematikus kiválasztás alapját képező sokaság tehát lehetőség szerint minden logikai
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sorrend nélkül kell, hogy rendelkezésre álljon a mintavételi eljárás lefolytatásához. (A lista
véletlen keverése ugyancsak biztosítja az esetleges logikai sorrend feloldását.)

A rétegzett mintavétel abban az esetben kerül alkalmazásra, ha a minta néhány változó
szerinti reprezentativitását kívánjuk biztosítani; az eljárás ezt a homogenitás növelésével (a
minta rétegekre bontásával) éri el a mintavételi hiba csökkentése érdekében. A rétegzett
mintavételhez szükség van olyan szempontokra, amelyek a vizsgált kutatási kérdés
szempontjából relevánsak, lényegesek. A kiválasztott reprezentativitási szempontok szerint
alakulnak ki a (homogén) részcsoportok. Az egyes csoportokon belül további véletlen
mintavétellel kerülnek kiválasztásra a minta elemei; a minta elemszáma az egyes rétegek
nagyságával arányos. (Például ha egy rétegbe az alapsokaság 20%-a tartozik, a minta teljes
elemszáma összesen 100, akkor abból a rétegből 20 egység kerül kiválasztásra az egyszerű
véletlen mintavételi eljárás szabályainak megfelelően). Ezzel az eljárással a minta
összetétele megfelelően tükrözi az alapsokaság rétegek szerinti összetételét. (Ismert a nem
arányos rétegzés is, amely speciális kutatási célok esetében indokolható, ám ebben az
esetben az eredményeket az eltérő arányoknak megfelelően korrigálni kell.)
Ebben a mintavételi eljárásban a reprezentativitási szempont kiválasztása kulcsfontosságú,
a szempont(ok) kijelölése előzetes, meglévő szakmai ismereteket igényel a vizsgálat
tárgyával kapcsolatban. A rétegzési szempontnak relevánsnak kell lennie; olyan rétegzési
szempont(ok)ra van szükség, amelyek szerint az alapsokaság a vizsgálat kérdésében
valóban eltérő csoportokra oszlik. Például ha a legmagasabb iskolai végzettséget szeretnénk
vizsgálni egy megye aktív korú lakosságán belül, akkor releváns reprezentativitási szempont
lehet a lakóhely településtípusa, hiszen – szakirodalmi ismeretek alapján – joggal
feltételezhető, hogy a megyeszékhelyen élő aktív korú lakosság iskolai végzettsége
magasabb a kistelepülésen élőkétől. Ugyanakkor nem releváns rétegzési szempont a
megyében

élő

aktív

korú

lakosok

legmagasabb

iskolai

végzettsége

kapcsán

a

testmagasságuk, a kettő közötti relevanciát semmiféle szakirodalmi állásfoglalás nem
támasztja alá. A „felesleges” reprezentativitási szempontok beépítése ronthat a minta
minőségén, valamint időt, erőforrásokat von el, így egyértelműen kerülendő.
A releváns reprezentativitási szempont(ok) kiválasztása során lényeges – gyakorlati jellegű –
feltétel, hogy az alapsokaság összetétele ismert legyen a rétegzési szempont szerint; a
szempont érvényessége tehát önmagában nem elegendő, a populációnak végrehajtható
módon rétegezhetőnek kell lennie a kiválasztott szempont szerint.
A rétegzett mintavétel előnye, hogy a minta nagyságának emelése nélkül lehetséges a minta
megbízhatóságának, relevanciájának növelése. Abban az esetben lehet nagyon hasznos ez
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a mintavételi eljárás, ha az alapsokaság erősen heterogén; a rétegzést követően egy-egy
csoportba a rétegzési szempontok szerint homogén egységek kerülnek.
Az ESZA indikátorok monitoringjával kapcsolatban kiadott „Gyakorlati példa” rétegzett
mintavétellel mutat alkalmazható gyakorlatot. A kapcsolódó konkrét (képleteket és
behelyettesíthető értékeket tartalmazó) táblázat jól használható a rétegzés során, akár
közvetlenül, akár példaként.

A lépcsőzetes (csoportos) mintavétel abban az esetben jelenthet megoldást, ha nem áll
rendelkezésre az alapsokaságról teljes lista, ekkor a minta kialakítása több fokozatban (több
lépcsőben) történik; egymás után, de egy eljáráson belül több mintavétel lezajlik, mire eljut a
kutató a végleges mintához. Ennek megfelelően lehetővé válik a véletlen mintavétel
követelményeinek teljesítése abban az esetben is, ha nincs teljes körű, használható
nyilvántartás a sokaság minden eleméről.
A lépcsőzetes mintavétel két fontos egysége a következő:
Elsődleges mintavételi egység: Az alapsokaság egységei, amelyekről létezik nyilvántartás
(például tipikusan ilyenek a lakossági kérdezések esetében a közigazgatási vagy földrajzi
körzetek).
Másodlagos mintavételi egység: Az alapsokaság azon elemei, akik a kutatás során
megkeresésre, lekérdezésre vagy megfigyelésre kerülnek (például egy-egy település
lakossága).

A lépcsőzetes mintavételnek több fokozata is lehetséges:
Egylépcsős mintavétel: Először azok az elsődleges mintavételi egységek, csoportok kerülnek
kiválasztásra, a létező nyilvántartás alapján, véletlenszerűen. A kiválasztott csoportokban
ezt követően minden, a másodlagos mintavételi egységbe tartozó alapegység vizsgálata
(pl. személyek lekérdezése) megtörténik.
Két- vagy többlépcsős mintavétel: Többlépcsős mintavétel történik akkor, ha a kiválasztott
elsődleges mintavételi egységeken belül újabb mintavétel történik, akár több is, és csak
ezt követően kerül sor másodlagos mintavételi egységek lekérdezésére.
A lépcsőzetes mintavételi eljárás elsődleges mintavételi egysége rendszerint földrajzi, területi
koncentrációt is jelent, így alacsonyabb lehet a kutatáshoz kapcsolódó erőforrás (elsősorban
idő és költség) ráfordítás. Ugyanakkor növeli az erőforrásigényt – az egyszerű véletlen
mintavételhez

képest

–

nagyobb

elemszámú
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minta

szükségessége,

mert

a

lépcsőzetességből adódóan növekszik a szórás. További nehezítő tényező, hogy egy-egy
csoport valamilyen szempontból nagyobb homogenitást mutathat, így az adott csoport
felülreprezentált lesz a mintában.

V.3 Minták, illetve a kapcsolódó adatfelvételek száma
A minták száma (és az azokhoz kapcsolódó adatfelvétel) alapvetően a jelentéstételi
kötelezettség szerint meghatározott15. Mivel ebben a tekintetben különböző az eljárás a
közös hosszabb távú eredménymutatók és az IFK hosszabb távú eredménymutatók
tekintetében (lásd IV. Jelentéstételi kötelezettség), illetve az útmutatóban is rögzítésre kerül,
hogy indikátor típusonként külön minta szükséges16, ezért külön tárgyaljuk ezeket.
A közös hosszabb távú eredmény indikátorok esetében 2019 és 2025-ben van
jelentéstételi kötelezettség, ehhez kapcsolódóan a mintákra és adatfelvételre vonatkozó
útmutatások a következők:


A két beszámolóhoz egymástól elkülöníthető, a résztvevők tekintetében átfedést
nem tartalmazó minták szükségesek. Javasolt megközelítés:
→ A 2019-es beszámolóhoz vett minta alapsokaságát azok a résztvevők adják,
akik 2018 közepéig hagyták el a programot.
→ A 2025-ös beszámolóhoz vett minta alapsokaságát azok a résztvevők adják,
akik 2018. közepét követően, 2023 végéig hagyták el a programot.
Mindkét beszámolási periódus több évet fed le, a beszámolókhoz tartozó
alapsokaság ezek alatt az évek alatt alakul ki, ami az adatgyűjtéshez kapcsolódó
praktikus kérdéseket vet fel. Nem életszerű (nem elvárható és szakmailag is
megkérdőjelezhető pontosságú) az, hogy a programból való kilépést követő 3-5 év
múlva szolgáltatasson adatot egy résztvevő arra vonatkozóan, hogy milyen
helyzetben volt a programból való kilépést követő 6 hónap múlva. Az adatok
minőségének megőrzése érdekében javasolt ezt az időtartamot több részre
osztani és több adatfelvételt végezni a beszámolóhoz kapcsolódó időtartamon
belül, akár évente lebonyolítani egy mintavételt és a kapcsolódó adatfelvételt17.
(Teljes minta lekérdezése esetében az adatfelvétel folyamatos.)



Mindkét beszámoló során az indikátorokról beruházási prioritásonként kell
beszámolni, a beruházási prioritásokhoz külön minta tartozik.

ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató, 3.1.3. pont
ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató, 3.4.2. pont
17 ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató, „D” Melléklet, 4.6.2. pont
15
16
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Amennyiben egy beruházási prioritáshoz több hosszú távú eredményindikátor
is tartozik és azok alapsokasága eltérő, úgy érdemes – az adott beruházási
prioritáson belül – indikátoronként különböző mintát kialakítani.

Ahogyan a IV.2 fejezetben rögzítettük, a rendelkezésre álló nyilvános dokumentumok
alapján nem rögzíthető előre, hogy mely közös hosszabb távú eredmény indikátorok mely
fejlesztések esetében jelennek meg. Mivel a mintavételi eljárás tervezését – a fentebb
bemutatásra kerültek szerint – számos körülmény befolyásolja, ezért az eljárás tervezéséhez
feltétlenül szükséges az ESZA által támogatott fejlesztések tervezőinek nyilatkozata,
állásfoglalása az indikátorok relevanciájára vonatkozóan. A kapcsolódó információk
(elsősorban a résztvevők tervezett száma, éves bontásban) alapjaiban határozzák meg az
optimális, illetve lehetséges mintavételi eljárást, ezek nélkül nem tervezhető – az
útmutatók elvárásának megfelelően beruházási prioritásonként differenciált mintára
optimalizált – mintavételi eljárás.

Az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezések esetében a hosszabb távú eredményindikátorokat – az egyéb indikátorokhoz hasonlóan – évente be kell mutatni, 2015-el
kezdődően. Az éves beszámolókhoz kapcsolódó reprezentatív minták alapsokasága az
útmutató javaslata szerint minden beszámoló esetében azokból a résztvevőkből áll, akik az
előző év közepéig, illetve ahhoz képest egy évvel visszamenőleg behatárolt
időtartamban léptek ki a programból. Így például a 2016. évi beszámolóhoz kapcsolódó
mintavétel alapsokaságát azok a résztvevők adják, akik 2014. közepe után és 2015. közepe
előtt léptek ki a programból. Ebben az esetben évente egyszer indokolt az alapsokaság
meghatározása, és az útmutató szerint a minta kialakítása, a mintavételi eljárás és az
adatgyűjtés lebonyolítása.
A jelenlegi információk alapján (lásd IV.2 Beruházási prioritások és hosszabb távú
eredmény-indikátorok) az IFK hosszabb távú eredmény-indikátorok mindegyike egy
konkrét intézkedéshez köthető (GINOP 5.2; Ifjúsági Garancia Program), az intézkedés
lebonyolítását az NFSZ koordinálja, amely teljes körű adatfelvételt vállalt a kilépést követő
180. napon aktuális adatokkal kapcsolatban is. Ennek megfelelően maximálisan támogatható
a vállalt adatfelvételben az indikátor meghatározásához szükséges adatok összegyűjtése és
rendelkezésre bocsátása. Ebben az esetben mintavételi eljárás lebonyolítására, minta
kialakítására nincs szükség.
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V.4 A minta nagysága
A minta nagysága egy kutatás során központi kérdés, sok – szakmai és gyakorlati jellegű –
tényezőtől függ. A minta nagyságának meghatározása előtt meg kell ismerni a minta
abszolút nagyságával, illetve az alapsokasághoz viszonyított arányával kapcsolatos
alapvetéseket.
A minta abszolút nagyságával (nettó elemszámával) kapcsolatban fontos mielőbb
rögzíteni, hogy a nagyobb minta nem feltétlenül jobb, mint a kisebb minta. Amennyiben
teljesen egyforma mintavételi eljárásokról beszélünk, ott a mintanagyság növelése
természetesen javít (mintavételtől függő nagyságrendig) a minta relevanciáján, de két
különböző mintavételi eljárás esetében az abszolút mintanagyság már nem ilyen egyszerűen
megítélhető. A kutatási kérdésnek és az alapsokaság sajátosságainak megfelelően
kialakított és lebonyolított mintavételi eljárás esetében a kisebb elemszámú minta sokkal
„jobb”, mint egy kutatási kérdésre és az alapsokaság jellemzőre nem reflektáló – akár sokkal
– nagyobb elemszámú minta.

A minta populációhoz viszonyított arányára vonatkozóan ugyancsak nincs örökérvényű
ideális érték: nagyobb elemszámú alapsokaság vizsgálatához nem feltétlenül szükséges
arányosan nagyobb elemszámú minta. A minta érvényességét a minta standard hibája
jellemzi. A standard hiba számítása alapján rögzíthető, hogy nagyobb populáció esetében az
eredmények megbízhatósága csak a minta abszolút nagyságától függ. Ennek megfelelően
kisebb alapsokaságból arányában nagyobb mintát szükséges venni, míg nagyobb
alapsokaságból jóval kisebb arányú minta is elegendő ahhoz, hogy ugyanannyira
megbízható eredményt kapjunk.

A minta nagyságának meghatározásához több lényeges tételt is rögzíteni kell:


A vizsgálat tárgyát képező alapsokaság pontos számossága.
Az alapsokasággal kapcsolatos definíciós kihívásokról (amely a nagyságrendet
természetesen

erősen

befolyásolhatja),

illetve

az

alapsokaság

számszerű

nagyságának jelentőségéről a korábbi fejezetrészekben részletesen foglalkoztunk.


Az alapsokaság heterogenitása, illetve homogenitása (azaz szóródása) a vizsgálni
kívánt szempontok szerint.
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Az alapsokaság heterogenitása vagy homogenitása növeli vagy csökkenti a
megbízható minta eléréséhez szükséges elemszámot, illetve befolyásolja a
mintavételi eljárást is.


Az elfogadható hiba nagysága.
A vizsgálathoz kapcsolódó útmutató a 2 százalékpontot meg nem haladó hibahatárt
tartja megbízhatónak, a 2 százalékpontot meghaladó, de 5 százalékpont alatti
hibahatárt már kevésbé megbízhatónak értékeli. A „Gyakorlati példa” mellékleteként
szereplő excel tábla lehetőséget ad a teljes minta, illetve az alminták esetében
érvényesíthető hibahatár beállítására is (a kapcsolódó leírásban a számítási mód is
pontosan bemutatásra kerül).



A vizsgálat során szükséges alminták száma.
Amennyiben a mintát több almintára kívánjuk bontani a kutatás során, akkor minden
alminta esetében – a korábbi elveknek megfelelő – mintanagyságra van szükség. Az
alminták megfelelő nagyságának összessége rajzolja ki ebben az esetben a minta
elemszámát.

A minta nagyságának módszertani szempontjai meghatározzák a vizsgálat ideális
mintanagyságát. Ugyanakkor gyakorlati kérdések is felmerülnek, amelyek meghatározzák,
illetve behatárolják a minta nagyságát. A vizsgálat lebonyolításnak keretei, a rendelkezésre
álló humán erőforrás, pénzügyi erőforrások, időbeni keretek és számos más olyan szempont
felmerül, amely a mintanagyságra vonatkozóan befolyásoló tényezőként jelenik meg a
kutatói gyakorlatban.

V.5 Reprezentativitási szempontok
Ahogyan a korábbi fejezetekben a rétegzett mintavétel leírása esetében kifejtésre került,
olyan reprezentativitási szempontok kiválasztása indokolt, amelyek szakmailag
alátámaszható módon erős kapcsolatban állnak a vizsgálat tárgyával; jelen esetben az
indikátorral. A hosszabb távú indikátorok esetében a már hivatkozott, kapcsoló útmutatók
több esetben rögzítik azokat a reprezentativitási szempontokat, amelyeket kötelezően
érvényesíteni szükséges a mintavételi eljárás során, emellett javaslatot tesznek további,
opcionálisan érvényesíthető szempontokra vonatkozóan is. Ugyanakkor az útmutatók
között

nem

teljes

az

összhang

a

kötelezően

érvényesítendő

reprezentativitási

szempontokra vonatkozóan.
Minden útmutatóban egységes az az elvárás, hogy a minta – az e tanulmányban korábban
részletesen rögzítésre került elvárásoknak megfelelően – beruházási prioritásonként mindig
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külön készül el, legalább beszámolási egységenként. A beruházási prioritásonként készült
beszámolóban az adatokat minden esetben nemenként, és a közös indikátorok esetében
régió kategóriánként is külön kell prezentálni. A kötelezően érvényesítendő szempontok
között ezen felül találunk eltérést az útmutatókban.

Az ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató, B és D mellékletek szerint a hosszú távú
eredmény-indikátorok esetében több nem-szenzitív személyes adatot („personal nonsensitive data”) is figyelembe kell venni reprezentativitási szempontként18, amely biztosítja a
minta relevanciáját (7. táblázat).
7. táblázat Kötelező reprezentativitási szempontok (Forrás: ESZA Monitoring és Értékelési
Útmutató. Saját szerkesztés)

A résztvevőkre vonatkozó hosszabb
távú közös eredménymutatók

Beszámolóban
érvényesülő rendezési
elvek
Beruházási
prioritás

Nem-szenzitív személyes adatok

Régió

Nem

Munkaerő
-piaci
státusz

X

LegmagaHáztartási
Életkor sabb iskolai
helyzet
végzettség

ESZA közös hosszabb távú eredménymutatók
Hat hónappal a kilépést követően
foglalkoztatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – levő résztvevők

X

X

X

Hat hónappal a kilépést követően belül
jobb munkaerő-piaci lehetőségekkel
rendelkező résztvevők

X

X

X

54 éven felüli résztvevők, akik hat
hónappal a kilépést követően
foglalkoztatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – vannak

X

X

X

X

Hátrányos helyzetű résztvevők, akik
hat hónappal a kilépést követően
foglalkoztatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – vannak

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezések hosszabb távú eredménymutatók
Hat hónappal a kilépést követően
további oktatásban, szakképesítést adó
képzési programokban,
tanulószerződéses gyakorlati
képzésben vagy gyakornoki képzésben
részt vevők száma

X

X

X

X

X

X

Hat hónappal a kilépést követően
foglalkoztatásban levő résztvevők
száma

X

X

X

X

X

X

Hat hónappal a kilépést követően
önfoglalkoztatásban lévő résztvevők
száma

X

X

X

X

X

X

18

ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató, B melléklet
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Emellett erősen ajánlott a mintavétel során a területi szempontok figyelembe vétele19; az
útmutató szerint a megcélzott alatt eggyel lentebb lévő területi szint az, amelyet érdemes
érvényesíteni. A területi szempont figyelembe vétele a tagállam elbírálása alá esik, és
minden mintavétel esetében külön mérlegelendő szempont, az érintett intézkedések
figyelembe vételével. A kötelező és az ajánlott reprezentativitási szempontok mellett az
útmutató felhívja a figyelmet arra, hogy tagállami specifikumok figyelembe vételével akár
további szempontok is érvényesíthetők a mintavétel során.
Ugyanakkor fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a reprezentativitási szempontok
mindegyike további alminták létrehozásához vezet, a szempont lehetséges értékeinek
megfelelően.
Például:
1. reprezentativitási szempont:

3 érték

2. reprezentativitási szempont:

2 érték

3. reprezentativitási szempont:

4 érték

Alminták száma: 3 x 2 x 4 = 24 db
Minél több reprezentativitási szempontot érvényesítünk a mintában, annál több alminta jön
létre. A véletlen mintavételi eljárások alkalmazásához, illetve a kapcsolódó útmutatókban
rögzített érvényességi elvárásoknak való megfeleléshez feltételeihez szükséges elemszám
minden esetben az alminták szintjén kell, hogy érvényesüljön. Az alminták számának
növekedése így a szükséges teljes mintanagyság növekedéséhez vezet – amely a kutatási
keretek adta lehetőségeket (például rendelkezésre álló idő, energia, forrás stb.) esetlegesen
feszegetheti. Ugyancsak rögzítenünk kell, hogy a reprezentativitási szempontok – egyéb
módszertani kérdéshez hasonlóan – sohasem önmagukban értékelhetők; a kutatás
módszertani eldöntendő kérdések minden esetben komplexitásukban, egy időpontban
figyelembe véve vizsgálhatók.

A „Gyakorlati példa”, amely 2015. októberében került kiadásra, és levezeti a reprezentatív
minta kalkulációjának lépéseit, a rétegzés során a 8. táblázatban bemutatott változókat
használja. (A táblázatot kiegészítettük azzal, hogy a változók egyes csoportjaiba mely
résztvevők kerülnek a bementi adatok alapján.) Ezek a változók a hosszabb távú
eredmény-indikátorok által kiemelt jellemzőket veszik alapul, így sem a legmagasabb
iskolai végzettség, sem a háztartási helyzet nem szerepel köztük.

19

ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató, „D” Melléklet, 4.6.1. pont
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8. táblázat A "Gyakorlati példa" esetében a mintavétel rétegzési szempontjai
Változó

Csoportok a változón belül
(Zárójelben az angol nyelvű kód)

Bemeneti állapot
(Output indikátor érték)
 munkanélküli háztartásban élő
résztvevők (CO12);
 egyetlen felnőttből álló háztartásban élő,
gyermeket eltartó résztvevők (CO14).

Hátrányos helyzet

Életkor

 migránsok, külföldi hátterű személyek,
kisebbségek (beleértve a
marginalizálódott közösségeket, például
a romákat) (CO15);

Hátrányos helyzetű [D]

Nem hátrányos helyzetű [ND]

 fogyatékossággal élő résztvevők
(CO16);
egyéb hátrányos helyzetű személyek
(CO17).
Minden egyéb résztvevő.

54 év alatt [U]

Minden egyéb résztvevő.

54 év fölött [A]

 54 éven felüliek (CO07);

Foglalkoztatott [E]

 foglalkoztatottak, beleértve az
önfoglalkoztatókat (CO05).

Munkaerő-piaci
státusz

 munkanélküliek, beleértve a tartós
munkanélkülieket is (CO01)

Nem foglalkoztatott [NE]

 inaktív személyek (CO03);
Nem

Régió kategória

Férfi [M]

n.r.

Nő [F]

n.r.

Kevésbé fejlett régiók [LR]

n.r.

Fejlettebb régiók [MR]

n.r.

Átmeneti régiók [TR]

n.r.

A példa a változók csoportjai alapján 2x2x2x2x3 = 48 lehetséges kombinációt, azaz
réteget hoz létre. A kapcsolódó excel táblázatban minden indikátorra vonatkozóan külön
levezetésre kerülnek a beszámolónak megfelelően nemek és régiók szerint bontott alminták
is.
Magyarország esetében – a rendelkezésre álló dokumentumokból kinyert információk
alapján – a régi kategória csak két értékű lesz; az eddigiek során fejlettebb és kevésbé fejlett
régiókra található utalás. A táblázat ugyanakkor képes kezelni a nulla értéket is, így ez
önmagában nem csökkenti a táblázat használhatóságát.
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V.6 Javaslat
A

hosszabb

távú

eredmény-indikátorok

előállításának

módja

az

Ifjúsági

Foglalkoztatási Kezdeményezések esetében releváns indikátorokra vonatkozóan – az
V.3 fejezetben rögzítetteknek megfelelően – nem kérdéses. Mivel minden IFK program az
NFSZ-hez tartozik, amely teljes körű lekérdezést vállal a kilépést követő 180. napon
érvényes állapotra vonatkozóan (is), ezért ebben az esetben nem szükséges mintavételi
eljárással foglalkozni. Az indikátorok szolgáltatásához szükséges adatok összegyűjtésére
használható kérdőív az 1. számú mellékletben található. A teljes körű adatfelvétel miatt nem
készül külön minta, ám a jelentéstételi kötelezettség során beruházási prioritásonként
kell beszámolni az indikátorok teljesüléséről ebben az esetben is; ezt az adatok
feldolgozása során szükséges majd figyelembe venni.

Itt kell rögzítenünk, hogy a tanulmány mellékletében szereplő, a (közös, illetve IFK)
hosszabb távú eredmény-indikátorok előállítása érdekében használni javasolt
kérdőívek a koherencia biztosítása érdekében a bemeneti kérdőív – tanulmány
készítésének időpontjában elérhető – aktuális tartalmára, fogalom használatára alapulnak.
A tanulmány készítésének időpontjában a kimeneti kérdőív még nem volt hozzáférhető a
tanulmány készítői számára, de fontos rögzíteni, hogy a 180. napon felvett kérdőív és a
kimeneti ponton felvett kérdőív fogalomhasználata és kérdezési technikája is
koherens kell, hogy legyen. Amennyiben a bemeneti kérdőív (vagy a későbbiekben a
kimeneti kérdőív) érdemben változik, az adatok összehasonlíthatósága miatt a kilépést
követő 180. napon lekérdezett kérdőív változása is szükséges ezzel párhuzamosan.
A mellékeltek között megtalálható kérdőívek kialakítását alapvetően befolyásolta a
tervezett

lekérdezési

körülmények

mérlegelése.

A

legfontosabb

szempontok

a

következők:


Mivel az adatfelvétel a programból való kilépést követően legalább 180 nappal (de
reálisan ettől akár jóval később) zajlik, és a kérdéssor relatíve rövid, ezért a
személyes lekérdezés nem indokolt és nem hatékony. (Kivéve abban az esetben,
ha a résztvevő személyes megjelenése egyéb más indok miatt kötelező.)



A résztvevők egy része esetében a digitális kompetenciák nem megfelelő szintűek az
online válaszadáshoz, illetve – a válaszadás önkéntessége miatt – a válaszadási
motiváció vélhetően nem magas, ezért az online kérdőíves adatfelvétel nem
ajánlható.
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A körülmények és lehetőségek mérlegelésével javasolt a telefonon történő
adatfelvétel,

felkészített

(és

a

szükséges

előzetes

adatokhoz

hozzáférő)

kérdezőbiztosok alkalmazásával. Ez a kérdezi mód lehetővé tenné a válaszok
központi adatbázisba való azonnali rögzítését is, amellyel a kérdezést követő
külön adatrögzítés elkerülhető.

A közös hosszabb távú eredmény-indikátorok esetében ebben a helyzetben –
részletesebb információk hiányában – annak érdekében, hogy a későbbiekben minden
elvárásnak megfelelő, megbízható tényadatok szolgáltatására kerülhessen sor, alapvetően a
teljes körű minta lekérdezése, az alapsokaság minden tagjának adatfelvételbe való
bevonása javasolható. Mivel az NFSZ – a Megbízó által rögzített információk szerint – saját
döntése alapján minden résztvevő esetében felveszi a 180. napon aktuális adatokat,
átgondolandó azoknak a résztvevőknek a száma, akik nem az NFSZ által irányított, de ESZA
forrásból támogatott programban vesznek részt. Amennyiben arányaiban ez elmarad az
NFSZ-programokban résztvevők (és így teljes körűen lekérdezettek) számától, úgy erősen
ajánlott a teljes körű lekérdezés.
A teljes körűen gyűjtendő kimeneti, illetve azonnali távú eredmény indikátorok miatt minden
ESZA-támogatással megvalósuló programban létezik adatfelvételi kapacitás, akár
ezekre is támaszkodhatnak az NFSZ-en kívül érintett egyéb intézmények. Amennyiben ez
nem lehetséges, úgy a más egyéb intézményhez által koordinált intézkedésben évente
érintett résztvevői létszám nagyságrendje alapján mérlegelendő egy külön álló,
folyamatos kérdezői kapacitás működtetése kifejezetten erre a célra. Mivel maga a
kérdéssor rendkívül rövid, ezért várhatóan viszonylag alacsony költségekkel fenntartható
lenne egy ilyen típusú kérdezői egység. Ebben az esetben minden, a mintavételi eljárások
természetéből adódó, illetve a tervezhetetlenségből származó hibalehetőség elkerülhető.

Abban az esetben, ha a teljes körű minta lekérdezése a közös hosszabb távú eredmény
indikátoroknál semmiképp sem lehetséges, úgy – a rendelkezésre álló információk alapján
– az adatok előállításával kapcsolatban a keretek és néhány szakmai javaslat rögzíthető,
mindegy összefoglalva (de részleteiben semmiképp sem ismételve) a korábbi fejezetekben
bemutatásra került alapvetéseket és mérlegelhető szempontokat.
Feltétlenül javasolt a jelentéstételi kötelezettséget átfedő időszakok több részre osztása
annak érdekében, hogy a résztvevők valóban érdemi információt adjanak az indikátorokhoz
kapcsolódóan (a „visszaemlékezés” torzítása több év elteltével elfogadhatatlan). Egy-egy
részidőszakba azok a résztvevők tartoznak, akiknek az adott időtartamba esik a
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programból való kilépésüket követő 180. nap. Az adatfelvétel során feltett kérdések
(bármikor is történjen maga az adatfelvétel) minden esetben az erre a napra érvényes
állapotra vonatkoznak.
Minden részidőszakban beruházási prioritásonként kell beszámolni az indikátorokról, és az
útmutatók alapján beruházási prioritásonként külön mintára van szükség. Az adott
részidőszakban el kell különíteni minden beruházási prioritás alapsokaságát, és
ezekben külön-külön szükséges lebonyolítani a megfelelő mintavételi eljárásokat.
A „Gyakorlati példa” táblázata (szükség esetén más szempontokat – is – érvényesítve)
minden részidőszakban, külön-külön a beruházási prioritásokra jól használható. A rétegzett
mintavétel szabályainak megfelelően előállítja az egyes almintákban lekérdezendő
elemszámot; ezt követően a véletlen mintavétel szabályainak megfelelően kell kiválasztani a
válaszadókat.
A közös hosszabb távú eredmény-indikátorok esetében két féle kérdéssor szükséges az
adatok előállításához. Az egyik kérdéssor (2. számú melléklet) a munkaerő-piaci státuszt
vizsgálja a kilépést követő 180. napon; ez a kérdéssor a négyből három indikátor esetében
alkalmazandó, mégpedig azokban az esetekben, ahol az alapsokaságban a belépéskor
(output indikátor) nem foglalkoztatott résztvevők jelennek meg. Egy indikátor esetében,
amely a belépéskor foglalkoztatottak alapsokaságán vizsgálandó, egy ettől különböző
kérdéssorra van szükség, amely a munkaerő-piaci előrelépést, a lehetőségek bővülését
vizsgálja (3. számú melléklet).
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9. táblázat Az OP intézkedésekben megjelenő hosszú távú eredmény-indikátorok, illetve a kapcsolódás az ESZA által támogatott beruházási
prioritásokhoz (Forrás: Az Európai Bizottság által elfogadott Operatív Programok,
https://www.palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_programok_2014_20)

ESZA forrást felhasználó intézkedések

OP

Prioritási
tengely

Intézkedés
1.1 A halmozottan hátrányos helyzetű
csoportok munkaerő-piaci
eszközökben való részvételének és
munkaerő-piacon való
megjelenésének elősegítése
1.2 A család társadalmi szerepének
megerősítése, továbbá a gyermekek
és fiatalok képességeinek
kibontakoztatása

EFOP

1. Együttműködő társadalom

1.3 Társadalmi együttélés erősítése
1.4 Gyermekeket sújtó nélkülözés
felszámolását célzó programok és
szolgáltatások fejlesztése
1.5 Területi hátrányok felszámolását
szolgáló komplex programok emberi
erőforrást célzó beavatkozásai
1.6 Tartós szegénységben élők, romák
felzárkózásának, periférikus
élethelyzetek felszámolásának
segítése
1.7 Az egymást erősítő,
elmaradottságot konzerváló területi
folyamatok megtörése
1.8 Népegészségügyi program, az
egészségtudatosságot erősítő
programok és szolgáltatások
fejlesztése
1.9 A minőségi feladatellátást
támogató eszközök és alkalmazások
fejlesztése, illetve a korai intervenció

Tematikus cél és beruházási prioritás*

Hosszú
távú
eredmény
indikátorok
ESZA

IFK

Régió

K.F.

Á.

8. TC: Foglalkoztatás, munkaerő
mobilitása
F

9. TC: Társadalmi
befogadás, szegénység

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.3

9.4

X

X

X

X

9.5

10. TC: Oktatás, képzés,
élethosszig tartó tanulás

11. TC:
Intézményi
kapacitás
javítása

9.6 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11.1

11.2

ESZA forrást felhasználó intézkedések

OP

Prioritási
tengely

Intézkedés

Tematikus cél és beruházási prioritás*

Hosszú
távú
eredmény
indikátorok
ESZA

IFK

Régió

K.F.

Á.

8. TC: Foglalkoztatás, munkaerő
mobilitása
F

9. TC: Társadalmi
befogadás, szegénység

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2

9.3

9.4

9.5

10. TC: Oktatás, képzés,
élethosszig tartó tanulás

9.6 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11.1

EFOP

3. Gyarapodó tudástőke

megerősítése

1.10 Az intézményekben,
szolgáltatások területén dolgozó
humán erőforrás életpályájának
javítása, dolgozói mobilitás
1.11 Hátrányenyhítés a társadalmi
integrációt szolgáló társadalmi
gazdaság eszközeivel
3.1 A végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentése, a
köznevelés hátránykompenzációs
képességének növelése
3.2 A minőségi oktatáshoz,
neveléshez és képzéshez való
hozzáférés biztosítása
3.3 A neveléshez és képzéshez való
hozzáférés biztosítása a nem formális
és informális tanulási formákon
keresztül
3.4 A felsőfokúnak megfelelő szintű
oktatás minőségének és
hozzáférhetőségének együttes
javítása
3.5. A munkaerő-piaci kompetenciák
javítása a felsőoktatási rendszerben
3.6 Kutatás, innováció és intelligens
szakosodás növelése a felsőfokú
oktatási rendszer fejlesztésén és
kapcsolódó humánerőforrás
fejlesztéseken keresztül

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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11. TC:
Intézményi
kapacitás
javítása
11.2

ESZA forrást felhasználó intézkedések

OP

Prioritási
tengely

Intézkedés

ESZA

IFK

5. Foglalkoztatás

GINOP

5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a
társadalmi együttműködés erősítése
érdekében, valamint társadalmi innováció
és transznacionális együttműködések

3.7 Az emberi erőforrás fejlesztése az
egész életen át tartó tanulás
eszközeivel
3.8 A humán közszolgáltatásokban
dolgozók szak-, át- és továbbképzése

EFOP

Tematikus cél és beruházási prioritás*

Hosszú
távú
eredmény
indikátorok

Régió

K.F.

5.1 Álláskeresők és inaktívak
foglalkoztatáshoz való hozzáférése

X

5.4 Munkavállalók és vállalkozások
alkalmazkodása

9.4

9.5

X

X

X

?

X

X

X

X

X
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11. TC:
Intézményi
kapacitás
javítása

9.6 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11.1

X

X

1.

9.3

X

5.2 Társadalmi innováció és
transznacionális együttműködések

5.3 Fiatalok fenntartató munkaerőpiaci
integrációja II. - ESZA

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2

10. TC: Oktatás, képzés,
élethosszig tartó tanulás

X

X

M.

F

9. TC: Társadalmi
befogadás, szegénység

X

5.1 Visszatérítendő támogatások
nyújtása vállalkozások számára

5.2 Fiatalok fenntartható
munkaerőpiaci integrációja I. (Ifjúsági
Garancia) - IFK

Á.

8. TC: Foglalkoztatás, munkaerő
mobilitása

11.2

Prioritási
tengely

GINOP

TOP

6. Fenntartható
7. Közösségi szinten
városfejlesztés a
irányított városi helyi
megyei jogú
fejlesztések (CLLD)
városokban

5. Megyei és helyi emberi
erőforrás fejlesztés,
foglalkoztatás ösztönzés,
társadalmi együttműködés

OP

6. Versenyképes
munkaerő

ESZA forrást felhasználó intézkedések

Intézkedés

Tematikus cél és beruházási prioritás*

Hosszú
távú
eredmény
indikátorok
ESZA

IFK

Régió

K.F.

6.1 Egész életen át tartó tanulás

X

6.2 Oktatási és képzési rendszerek
munkaerőpiaci igényekhez való
igazodásának javítása

X

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó
megyei és helyi foglalkoztatási
együttműködések (paktumok)

1.

X

Á.

8. TC: Foglalkoztatás, munkaerő
mobilitása
F

9. TC: Társadalmi
befogadás, szegénység

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2

X

?

5.3. Helyi közösségi programok
megvalósítása

X

X

?

X

?

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi
programok

X

7.2 Helyi közösségszervezés a városi
helyi fejlesztési stratégiához
kapcsolódva

X

X

X
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11. TC:
Intézményi
kapacitás
javítása

9.6 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11.1

?

X

X

9.5

X

X

1.

9.4

X

5.2. A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok

6.8. Gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés

9.3

10. TC: Oktatás, képzés,
élethosszig tartó tanulás

11.2

ESZA forrást felhasználó intézkedések

VEKOP

7. Társadalmi hozzáférést bővítő és
humánerőforrás fejlesztést támogató
programok

VEKOP

Prioritási
tengely

8. Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok

OP

Intézkedés

Hosszú
távú
eredmény
indikátorok
ESZA

a) Kiemelt társadalmi felzárkózási
programok
b) A szociális intézményi háló
tartalom- és szolgáltatásfejlesztése
c) Az egészségügyi ellátórendszer
tartalom- és szolgáltatásfejlesztése
d) Esélyteremtő és kompetenciafejlesztést célzó programok a
köznevelésben
e) A felsőoktatás képzési és kutatási
rendszerének komplex fejlesztése
f) Kompetenciafejlesztés a
foglalkoztathatóság javítása és egyes
humán közszolgáltatások
színvonalának növelése érdekében
a) Az álláskeresők – különösen az
alacsony iskolai végzettségűek –
foglalkoztathatóságának javítása
hatékonyabb aktív eszközök
segítségével
b) Nem állami szervezetek komplex
foglalkoztatási programjai
c) Az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó
foglalkoztatási támogatások
d) Gyakornoki program és vállalkozóvá
válás támogatása a fiatalok körében
e) Munkahelyi rugalmasság és munka
minőségének, valamint a jogszerű
foglalkoztatás ösztönzése
f) Munkaerő-piaci kompetenciák
fejlesztése
g) Munkavállalók munkahelyi
képzésének támogatása

IFK

Tematikus cél és beruházási prioritás*
Régió

K.F.

Á.

8. TC: Foglalkoztatás, munkaerő
mobilitása
F

9. TC: Társadalmi
befogadás, szegénység

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2

X

9.3

9.4

9.5

10. TC: Oktatás, képzés,
élethosszig tartó tanulás

9.6 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.

X

X

1.

X

X

1.

X

X

1.

X

X

X

X

X

X

X

X
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11. TC:
Intézményi
kapacitás
javítása
11.2

ESZA forrást felhasználó intézkedések

OP

Prioritási
tengely

Intézkedés

VEKOP

9. Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések

h) A szakképzés és felnőttképzés
fejlesztése
A szervezeti hatékonyság fejlesztése a
központi és területi közigazgatásban

Hosszú
távú
eredmény
indikátorok
ESZA

IFK

Tematikus cél és beruházási prioritás*
Régió

K.F.

Á.

8. TC: Foglalkoztatás, munkaerő
mobilitása
F

9. TC: Társadalmi
befogadás, szegénység

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2

X

9.3

9.4

9.5

10. TC: Oktatás, képzés,
élethosszig tartó tanulás

11. TC:
Intézményi
kapacitás
javítása

9.6 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11.1
X

X

X

Az egyablakos ügyintézés
elérhetőségének bővítése

X

X

Az ügyintézési folyamatok
adminisztratív terheinek csökkentése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A Közigazgatási Kompetencia Központ
kialakítása
Közigazgatási tudásmenedzsment
rendszer kialakítása
A közszolgálati életpályák képzési
követelményeinek biztosítása
Az egyszerűsítés,
hatékonyságfejlesztés képzési
hátterének biztosítása
Közigazgatási folyamatok
elektronizálása
Az e-közbeszerzési megoldás
széleskörű bevezetése
Kapacitásfejlesztés a korrupciós
esetek nagyobb arányú felderítése
érdekében
Egységes elégedettségmérési
program
Az Integrált Közszolgáltatási
Információs Rendszer bevezetése
A közszolgáltatási szakemberek
kompetenciafejlesztése
A közszolgáltatások szervezési
paradigmáit megújító kutatások
végrehajtása
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11.2

ESZA forrást felhasználó intézkedések

OP

Prioritási
tengely

Intézkedés

Tematikus cél és beruházási prioritás*

Hosszú
távú
eredmény
indikátorok
ESZA

IFK

Régió

K.F.

KÖFOP

KÖFOP

2. A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés 1. Az adminisztratív terhek
megerősítése közszolgálatban
csökkentése

Helyi közszolgáltatás optimalizációs
projektek végrehajtása
Innovatív közszolgáltatás
optimalizációs mintaprojektek
Közigazgatási eljárások átalakítása,
hatékonyságának javítása
A közigazgatás szervezettségének
javítása
Az ügyfél-orientált közigazgatási
folyamatok elektronizálása
A közigazgatáson belüli folyamatok
elektronizálása
Az egyablakos ügyintézés
elérhetőségének bővítése
A közszolgálati szakemberek
kompetenciafejlesztése
A közszolgálati életpályák feltételeinek
biztosítása
A közigazgatási folyamatok
átláthatósága javul
Kapacitásfejlesztés a korrupciós
esetek nagyobb arányú felderítése,
illetve megelőzése érdekében
A közszolgáltatások települési szintű
adatokat tartalmazó integrált és
ügyfélközpontú információs bázisa
kialakul és azt használatba veszik
Az Integrált Közszolgáltatási
Információs Rendszer bevezetése
A közszolgáltatások átszervezését
megalapozó kutatások végrehajtása

Á.

8. TC: Foglalkoztatás, munkaerő
mobilitása
F

9. TC: Társadalmi
befogadás, szegénység

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2

9.3

9.4

9.5

10. TC: Oktatás, képzés,
élethosszig tartó tanulás

11. TC:
Intézményi
kapacitás
javítása

9.6 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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11.2

* A tematikus célok esetében a beazonosításra alkalmas kulcsszavak kerültek a táblázatban megjelenítésre, a célkitűzések pontos szövege az 5. táblázat

ESZA által támogatott beruházási prioritások, tematikus célkitűzésenként (Forrás: 1304/2013/EU Rendelet) olvasható.

52

1. számú melléklet

Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezések esetében releváns hosszabb távú
eredmény-indikátorok előállításához használható kérdéssor

Egyéni azonosító kód:
Az egyéni azonosítás alapján minden korábban – belépéskor, illetve kilépéskor – felvett adat
behívható a válaszadóra vonatkozóan, így ezeket újra megkérdezni semmiképp nem
indokolt. Néhány adat esetében (pl. lakóhely, értesítési adatok) mérlegelhető az újabb
lekérdezés, amennyiben bármilyen szempontból releváns a korábbi adatok változása. A
jelen vizsgálat tárgyát képező indikátorok nem indokolják ezeknek az adatoknak az ismételt
felvételét.
1. Kérdező számára a válaszadó kiválasztását követően generálandó információk
(Ezek az információk és adatok a válaszadást, illetve a releváns, pontos információk
gyűjtését segítik. Nagyobb eséllyel kapunk valós adatok abban az esetben, ha a kérdező – a
korábbi adatok alapján – pontosan meg tudja mondani a 180. nap dátumát; ez nem bízható a
válaszadóra. A kérdezés során fontos, hogy a kérdező ne zavarja össze a válaszadót, és
kizárólag a kilépést követő 180. nap dátumát említse, amikor időpontról beszél!)
1.1 Kapcsolódó projekt:
1.2 Kilépés dátuma:
1.3 Kilépést követő 180. nap dátuma:
A következő néhány kérdés …… (kilépést követő 180. nap)-ra vonatkozik! Kérjük,
hogy válaszaiban mindig az ezen a napon érvényes adatokat adja meg.
(A kérdésekben a dátum minden esetben a kilépést követő 180. nap dátumával
helyettesítendő be! A továbbiakban „dátum”.)
2.

………… (dátum) napján Ön dolgozott? Kérem, akkor nyilatkozzon úgy, hogy
dolgozott, ha legalább heti egy órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy
rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan csak átmenetileg (betegség, szabadság
miatt) volt távol. Egy válasz jelölhető!


Dolgoztam, azaz legalább heti egy órányi, jövedelmet biztosító munkát
végeztem, vagy rendelkeztem olyan munkahellyel, ahonnan csak átmenetileg
(betegség, szabadság miatt) voltam távol.
(A háztartási, ház körüli munkát ne számítsa ide! Ha szülési szabadságon /
gyeden, gyesen vagy gyeten van, és mellette nem dolgozik, ne ezt a
válaszlehetőséget jelölje be, hanem a következő kettő közül az egyiket.)

3.



Nem dolgoztam, de aktívan állást kerestem és munkába is tudtam volna állni.
Ha ezt jelölte meg, akkor kérjük, adja meg, mióta nem dolgozott:
(év/hónap/nap)……………………..................................



Nem dolgoztam, nem kerestem munkát és nem tudtam volta munkába állni.

Kérdező! Ezt a kérdéscsoportot akkor kell megkérdezni, ha az előző, 2. kérdésnél a
válaszadó az első választ jelölte meg: („dolgoztam”). Ha a 2. kérdésnél más választ
adott a válaszadó, akkor kérjük, folytassa a 4. ponttal.
…….-án (dátum) Ön…
3.1 …közfoglalkoztatott volt?20
 Igen.
 Nem.
3.2 ... határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezett?21
 Igen.
 Nem.
3.3 … önfoglalkoztató22 volt, azaz saját tulajdonú vállalkozásában vagy egyéni
vállalkozóként dolgozott, vagy egyéb módon végzett gazdasági tevékenységet
úgy, hogy az egészségbiztosítási, illetve a nyugdíjbiztosítási szolgáltatások
fedezetéről önmaga gondoskodik?
 Igen.
 Nem.
3.4 … az Ön által betöltött munkakör milyen iskolai végzettséget, képesítést
igényelt?23
…………….
3.5 … az Ön által betöltött munkakörhöz szükséges iskolai végzettség,
képesítés…24
 … alacsonyabb ahhoz képest, mint amivel Ön rendelkezik.

Az indikátor előállításához nem szükséges kérdés, a tanulmány készítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás
szerint kérdezendő információ. Amennyiben az ajánlati felhívás csak a közös hosszú távú eredményindikátorokra vonatkozóan teszi ezeket az információkat kötelezővé, és az IFK esetében nem, úgy a kérdés
törölhető.
21 Az indikátor előállításához nem szükséges kérdés, a tanulmány készítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás
szerint kérdezendő információ. Amennyiben az ajánlati felhívás csak a közös hosszú távú eredményindikátorokra vonatkozóan teszi ezeket az információkat kötelezővé, és az IFK esetében nem, úgy a kérdés
törölhető.
22 A „self-emloyed” pontos magyarországi megfelelője, definíciója vitatott, az indikátorok létrehozásához ebben a
kérdésben általános megegyezés, végleges definíció szükséges.
23 Az indikátor előállításához nem szükséges kérdés, a tanulmány készítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás
szerint kérdezendő információ. Amennyiben az ajánlati felhívás csak a közös hosszú távú eredményindikátorokra vonatkozóan teszi ezeket az információkat kötelezővé, és az IFK esetében nem, úgy a kérdés
törölhető.
24 Az indikátor előállításához nem szükséges kérdés, a tanulmány készítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás
szerint kérdezendő információ. Amennyiben az ajánlati felhívás csak a közös hosszú távú eredményindikátorokra vonatkozóan teszi ezeket az információkat kötelezővé, és az IFK esetében nem, úgy a kérdés
törölhető.
20
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… megegyezik azzal, amivel Ön rendelkezik.
… magasabb ahhoz képest, mint amivel Ön rendelkezik.

4. …….-án (dátum) Ön…
4.1 … rendelkezett nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal?
 Igen.
 Nem.
4.2 … regisztrált álláskereső volt?
 Igen.
Ha igen, akkor kérjük, adja meg, mióta volt regisztrált álláskereső (regisztráció
időpontja):
(év/hónap/nap)………………………………….
 Nem.
5. Részesül Ön …..-án (dátum) a következő ellátásban?
5.1 Csecsemőgondozási díj (korábbi elnevezése szerint terhességi gyermekágyi
segély - THGYS)
 Igen.
 Nem.
5.2 Gyermekgondozási díj (GYED)
 Igen.
 Nem.
5.3 Gyermekgondozási segély (GYES)
 Igen.
 Nem.
5.4 Gyermeknevelési támogatás (GYET)
 Igen.
 Nem.
6. Mi volt …..-án (dátum) a legmagasabb iskolai végzettsége?25
 Általános iskola 8 évfolyamánál kevesebb
ebből az elvégzett legmagasabb évfolyam:………………
 Általános iskola 8. évfolyama
 Szakiskolai (szakmunkásképző iskolai) szakképesítést igazoló bizonyítvány
 Középiskolai (gimnáziumi vagy szakközépiskolai) érettségi, szakképesítés
nélkül
 Középiskolai szakképesítést igazoló érettségi, képesítő bizonyítvány
 Érettségit követő képzésben középfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány)
 Felsőoktatási képzésben szerzett szakképesítést igazoló bizonyítvány

25

Az indikátor előállításához nem feltétlenül szükséges kérdés.
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 Főiskolai, felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) szerzett vagy azzal egyenértékű
oklevél
 Egyetemi, felsőfokú mesterképzésben (MA/MSc) szerzett vagy azzal
egyenértékű oklevél
 Tudományos doktori (PhD vagy DLA) fokozatot igazoló oklevél
7. Részt vett Ön …-án (dátum) oktatásban, szakképesítést adó képzési programokban,
tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben?
 Igen.
Amennyiben igen, kérem, adja meg, mikor kezdte ezt a képzést?
Amennyiben több képzésben is részt vett ekkor, kérem, mindegyik
elkezdésének dátumát adja meg.26
………………
 Nem.
8. Hogyan ítéli meg a ….-án (dátum) érvényes saját munkaerő-piaci helyzetét ahhoz
képest, amilyen a programba való belépéskor volt?27
 Jobbnak.
 Nincs változás.
 Rosszabbnak.

Az indikátor a belépéshez képest elkezdett további oktatási, képzési programokra vonatkozik. A kilépést követő
180. napon végzett oktatási, képzési program kezdőnapjának felvétele viszonylag objektív adatot (és kisebb
hibalehetőséget) biztosít, összevetve a belépés (ugyancsak objektív) dátumával.
27 Az indikátor előállításához nem szükséges kérdés, a tanulmány készítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás
szerint kérdezendő információ. Amennyiben az ajánlati felhívás csak a közös hosszú távú eredményindikátorokra vonatkozóan teszi ezeket az információkat kötelezővé, és az IFK esetében nem, úgy a kérdés
törölhető.
26
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2. számú melléklet

Közös hosszabb távú eredmény-indikátorok előállításához használható kérdéssor
Kapcsolódó indikátorok:
 foglalkozatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – levő résztvevők (CR06);
 54 éven felüli résztvevők, akik foglalkozatásban – beleértve az önfoglalkoztatást
– vannak (CR08)
 hátrányos helyzetű résztvevők, akik foglalkoztatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – vannak (CR09)

Egyéni azonosító kód:
Az egyéni azonosítás alapján minden korábban – belépéskor, illetve kilépéskor – felvett adat
behívható a válaszadóra vonatkozóan, így ezeket újra megkérdezni semmiképp nem
indokolt. Néhány adat esetében (pl. lakóhely, értesítési adatok) mérlegelhető az újabb
lekérdezés, amennyiben bármilyen szempontból releváns a korábbi adatok változása. A
jelen vizsgálat tárgyát képező indikátorok nem indokolják ezeknek az adatoknak az ismételt
felvételét.
1. Kérdező számára a válaszadó kiválasztását követően generálandó információk
(Ezek az információk és adatok a válaszadást, illetve a releváns, pontos információk
gyűjtését segítik. Nagyobb eséllyel kapunk valós adatok abban az esetben, ha a kérdező – a
korábbi adatok alapján – pontosan meg tudja mondani a 180. nap dátumát; ez nem bízható a
válaszadóra. A kérdezés során fontos, hogy a kérdező ne zavarja össze a válaszadót, és
kizárólag a kilépést követő 180. nap dátumát említse, amikor időpontról beszél!)
1.1 Kapcsolódó projekt:
1.2 Kilépés dátuma:
1.3 Kilépést követő 180. nap dátuma:
A következő néhány kérdés …… (kilépést követő 180. nap)-ra vonatkozik! Kérjük,
hogy válaszaiban mindig az ezen a napon érvényes adatokat adja meg.
(A kérdésekben a dátum minden esetben a kilépést követő 180. nap dátumával
helyettesítendő be! A továbbiakban „dátum”.)

2.

………… (dátum) napján Ön dolgozott? Kérem, akkor nyilatkozzon úgy, hogy
dolgozott, ha legalább heti egy órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy
rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan csak átmenetileg (betegség, szabadság
miatt) volt távol. Egy válasz jelölhető!
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3.



Dolgoztam, azaz legalább heti egy órányi, jövedelmet biztosító munkát
végeztem, vagy rendelkeztem olyan munkahellyel, ahonnan csak átmenetileg
(betegség,
szabadság
miatt)
voltam
távol.
(A háztartási, ház körüli munkát ne számítsa ide! Ha szülési szabadságon /
gyeden, gyesen vagy gyeten van, és mellette nem dolgozik, ne ezt a
válaszlehetőséget jelölje be, hanem a következő kettő közül az egyiket.)



Nem dolgoztam, de aktívan állást kerestem és munkába is tudtam volna állni.
Ha ezt jelölte meg, akkor kérjük, adja meg, mióta nem dolgozott:
(év/hónap/nap)……………………..................................



Nem dolgoztam, nem kerestem munkát és nem tudtam volta munkába állni.

Kérdező! Ezt a kérdéscsoportot akkor kell megkérdezni, ha az előző, 2. kérdésnél a
válaszadó az első választ jelölte meg: („dolgoztam”). Ha a 2. kérdésnél más választ
adott a válaszadó, akkor kérjük, folytassa a 4. ponttal.
…….-án (dátum) Ön…
3.1 …közfoglalkoztatott volt?28
 Igen.
 Nem.
3.2 ... határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezett?29
 Igen.
 Nem.
3.3 … önfoglalkoztató30 volt, azaz saját tulajdonú vállalkozásában vagy egyéni
vállalkozóként dolgozott, vagy egyéb módon végzett gazdasági tevékenységet
úgy, hogy az egészségbiztosítási, illetve a nyugdíjbiztosítási szolgáltatások
fedezetéről önmaga gondoskodik?
 Igen.
 Nem.
3.4 … az Ön által betöltött munkakör milyen iskolai végzettséget, képesítést
igényelt?31
…………….
3.5 … az Ön által betöltött munkakörhöz szükséges iskolai végzettség,
képesítés…32

Az indikátor előállításához nem szükséges kérdés, a tanulmány készítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás
szerint kérdezendő információ.
29 Az indikátor előállításához nem szükséges kérdés, a tanulmány készítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás
szerint kérdezendő információ.
30 A „self-emloyed” pontos magyarországi megfelelője, definíciója vitatott, az indikátorok létrehozásához ebben a
kérdésben általános megegyezés, végleges definíció szükséges.
31 Az indikátor előállításához nem szükséges kérdés, a tanulmány készítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás
szerint kérdezendő információ.
28
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… alacsonyabb ahhoz képest, mint amivel Ön rendelkezik.
… megegyezik azzal, amivel Ön rendelkezik.
… magasabb ahhoz képest, mint amivel Ön rendelkezik.

4. …….-án (dátum) Ön…
4.1 … rendelkezett nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal?
 Igen.
 Nem.
4.2 … regisztrált álláskereső volt?
 Igen.
Ha igen, akkor kérjük, adja meg, mióta volt regisztrált álláskereső (regisztráció
időpontja):
(év/hónap/nap)………………………………….
 Nem.
5. Részesül Ön …..-án (dátum) a következő ellátásban?
5.1 Csecsemőgondozási díj (korábbi elnevezése szerint terhességi gyermekágyi
segély - THGYS)
 Igen.
 Nem.
5.2 Gyermekgondozási díj (GYED)
 Igen.
 Nem.
5.3 Gyermekgondozási segély (GYES)
 Igen.
 Nem.
5.4 Gyermeknevelési támogatás (GYET)
 Igen.
 Nem.
6. Hogyan ítéli meg a ….-án (dátum) érvényes saját munkaerő-piaci helyzetét ahhoz
képest, amilyen a programba való belépéskor volt?33
 Jobbnak.
 Nincs változás.
 Rosszabbnak.

Az indikátor előállításához nem szükséges kérdés, a tanulmány készítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás
szerint kérdezendő információ.
33 Az indikátor előállításához nem szükséges kérdés, a tanulmány készítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás
szerint kérdezendő információ.
32
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3. számú melléklet

Közös hosszabb távú eredményindikátor előállításához használható kérdéssor
Kapcsolódó indikátor:
 jobb munkaerő-piaci helyzetben lévő résztvevők (CR07)

Egyéni azonosító kód:
Az egyéni azonosítás alapján minden korábban – belépéskor, illetve kilépéskor – felvett adat
behívható a válaszadóra vonatkozóan, így ezeket újra megkérdezni semmiképp nem
indokolt. Néhány adat esetében (pl. lakóhely, értesítési adatok) mérlegelhető az újabb
lekérdezés, amennyiben bármilyen szempontból releváns a korábbi adatok változása. A
jelen vizsgálat tárgyát képező indikátorok nem indokolják ezeknek az adatoknak az ismételt
felvételét.
1. Kérdező számára a válaszadó kiválasztását követően generálandó információk
(Ezek az információk és adatok a válaszadást, illetve a releváns, pontos információk
gyűjtését segítik. Nagyobb eséllyel kapunk valós adatok abban az esetben, ha a kérdező – a
korábbi adatok alapján – pontosan meg tudja mondani a 180. nap dátumát; ez nem bízható a
válaszadóra. A kérdezés során fontos, hogy a kérdező ne zavarja össze a válaszadót, és
kizárólag a kilépést követő 180. nap dátumát említse, amikor időpontról beszél!)
1.1 Kapcsolódó projekt:
1.2 Kilépés dátuma:
1.3 Kilépést követő 180. nap dátuma:
A következő néhány kérdés …… (kilépést követő 180. nap)-on jellemző munkaerő-pici
helyzetére vonatkozik! Kérjük, hogy válaszaiban mindig az ezen a napon érvényes
adatokat adja meg.
(A kérdésekben a dátum minden esetben a kilépést követő 180. nap dátumával
helyettesítendő be! A továbbiakban „dátum”.)
A kérdéssorba beemelésre került néhány kérdés, amely az indikátor előállításához
közvetlenül nem szükséges, de a tanulmány elkészítését megalapozó ajánlati felhívás
szerint kérdezendő. Mérlegelve a felhívás által előírt adatokat, javasoljuk a teljes, munkaerőpiaci státusz meghatározásához szükséges kérdéssor lekérdezését ebben az esetben is.
2.

………… (dátum) napján Ön dolgozott? Kérem, akkor nyilatkozzon úgy, hogy
dolgozott, ha legalább heti egy órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy
rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan csak átmenetileg (betegség, szabadság
miatt) volt távol. Egy válasz jelölhető!
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3.



Dolgoztam, azaz legalább heti egy órányi, jövedelmet biztosító munkát
végeztem, vagy rendelkeztem olyan munkahellyel, ahonnan csak átmenetileg
(betegség,
szabadság
miatt)
voltam
távol.
(A háztartási, ház körüli munkát ne számítsa ide! Ha szülési szabadságon /
gyeden, gyesen vagy gyeten van, és mellette nem dolgozik, ne ezt a
válaszlehetőséget jelölje be, hanem a következő kettő közül az egyiket.)



Nem dolgoztam, de aktívan állást kerestem és munkába is tudtam volna állni.
Ha ezt jelölte meg, akkor kérjük, adja meg, mióta nem dolgozott:
(év/hónap/nap)……………………..................................



Nem dolgoztam, nem kerestem munkát és nem tudtam volta munkába állni.

Kérdező! Ezt a kérdéscsoportot akkor kell megkérdezni, ha az előző, 2. kérdésnél a
válaszadó az első választ jelölte meg: („dolgoztam”). Ha a 2. kérdésnél más választ
adott a válaszadó, akkor kérjük, folytassa a 4. ponttal.
…….-án (dátum) Ön…
3.1 …közfoglalkoztatott volt?34
 Igen.
 Nem.
3.2 ... határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezett?35
 Igen.
 Nem.
3.3 … önfoglalkoztató36 volt, azaz saját tulajdonú vállalkozásában vagy egyéni
vállalkozóként dolgozott, vagy egyéb módon végzett gazdasági tevékenységet
úgy, hogy az egészségbiztosítási, illetve a nyugdíjbiztosítási szolgáltatások
fedezetéről önmaga gondoskodik?
 Igen.
 Nem.
3.4 … az Ön által betöltött munkakör milyen iskolai végzettséget, képesítést
igényelt?37
…………….
3.5 … az Ön által betöltött munkakörhöz szükséges iskolai végzettség,
képesítés…38

Az indikátor előállításához nem szükséges kérdés, a tanulmány készítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás
szerint kérdezendő információ.
35 Az indikátor előállításához nem szükséges kérdés, a tanulmány készítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás
szerint kérdezendő információ.
36 A „self-emloyed” pontos magyarországi megfelelője, definíciója vitatott, az indikátorok létrehozásához ebben a
kérdésben általános megegyezés, végleges definíció szükséges.
37 Az indikátor előállításához nem szükséges kérdés, a tanulmány készítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás
szerint kérdezendő információ.
34
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… alacsonyabb ahhoz képest, mint amivel Ön rendelkezik.
… megegyezik azzal, amivel Ön rendelkezik.
… magasabb ahhoz képest, mint amivel Ön rendelkezik.

4. …….-án (dátum) Ön…
4.1 … rendelkezett nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal?
 Igen.
 Nem.
4.2 … regisztrált álláskereső volt?
 Igen.
Ha igen, akkor kérjük, adja meg, mióta volt regisztrált álláskereső (regisztráció
időpontja):
(év/hónap/nap)………………………………….
 Nem.
5. Részesül Ön …..-án (dátum) a következő ellátásban?
5.1 Csecsemőgondozási díj (korábbi elnevezése szerint terhességi gyermekágyi
segély - THGYS)
 Igen.
 Nem.
5.2 Gyermekgondozási díj (GYED)
 Igen.
 Nem.
5.3 Gyermekgondozási segély (GYES)
 Igen.
 Nem.
5.4 Gyermeknevelési támogatás (GYET)
 Igen.
 Nem.
6. A következő kérdések minden esetben a programba való belépéskor érvényes
munkaerő-piaci helyzetéhez viszonyítanak. Kérem, hogy a válaszadás során a …..-án
(dátum) érvényes helyzetét mindig a programba való belépéskor érvényes helyzetével
vesse össze!
6.1 Megítélése szerint megváltoztak a ….-án (dátum) jellemző munkavégzéssel
kapcsolatos kompetenciái, készségei ahhoz képest, amilyenek a programba való
belépéskor voltak?
 Igen, megváltoztak: fejlődtek, jobbak, magasabb szintűek lettek.
 Igen, megváltoztak: romlottak, alacsonyabb szintűek lettek.
Az indikátor előállításához nem szükséges kérdés, a tanulmány készítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás
szerint kérdezendő információ.
38
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Nem változtak meg.

6.2 ….-án (dátum) rendelkezett Ön több képesítéssel ahhoz képest, mint amikkel a
programba való belépéskor rendelkezett?
 Igen.
 Nem.
6.3 Megváltozott a munkájával járó felelősség ….-án (dátum) ahhoz képzést, mint
amekkora felelőssége volt a programba való belépéskor?
 Igen, változott, több felelősséghez jutottam.
 Igen, változott, kevesebb a felelősségem.
 Nem változott.
6.4 …-án (dátum) Ön milyen pozícióban volt ahhoz képest, amiben a programba
való belépéskor volt?
 Magasabb pozícióban, előléptettek.
 Azzal megegyező pozícióban.
 Alacsonyabb pozícióban.
6.5 Különbözött …..án (dátum) a foglalkoztatásának stabilitása attól, amilyen a
programba való bekerüléskor volt?
 Igen, bizonytalanból stabil foglalkoztatásba kerültem (pl. határozott idejű helyett
állandó szerződés)
 Igen, stabil foglalkoztatásból bizonytalanba kerültem.
 Nem változott.
6.6 Különbözött az …..án (dátum) érvényes foglalkoztatásának időtartama attól,
amilyen a programba való bekerüléskor volt?
 Igen, a részmunkaidős munka teljes foglalkoztatásra módosult.
A korábbi (programba való belépéskor érvényes) részmunkaidős
foglalkoztatás saját döntése volt?
o Igen, akkor én akartam részmunkaidőben dolgozni.
o Nem, önkéntelenen részidős munka volt, alulfoglalkoztatott voltam.
 Igen, a teljes foglalkoztatás részmunkaidőre változott.
 Nem változott.
7. Hogyan ítéli meg a ….-án (dátum) érvényes saját munkaerő-piaci helyzetét ahhoz
képest, amilyen a programba való belépéskor volt?39
 Jobbnak.
 Nincs változás.
 Rosszabbnak.

Az indikátor előállításához nem szükséges kérdés, a tanulmány készítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás
szerint kérdezendő információ.
39
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