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ELŐZMÉNYEK 

• A Bizottság a Kohéziós Politika reformja
keretében meghirdette az eredményorientált
végrehajtás elvét a 2014-2020-as időszakra
(Barca jelentés)

• A mechanizmus célja, hogy erős EU-s
szabályozási elemek segítségével a végrehajtás
figyelmét a források abszorpciójáról a
támogatásokkal elért eredmények irányába
tolja el



2007-2013-AS IDŐSZAK JELLEMZŐI 

• Fő irány: abszorpció
• Értékelések gyakran a végrehajtásra fókuszálnak a 

hatások, eredmények helyett
• A szakpolitikai beavatkozások megítélése nem 

egyértelmű
• Beavatkozási logika az 1990-es évek óta 

változatlan
• Kimutatható-e hatás 1 indikátorral?
• Minden input 1 hatás irányába mutat? 
• Egyéb faktorok, befolyásoló tényezők?
• Ha nincs kiinduló érték – hogyan értelmezhető az 

elért eredmény? 



2014-2020: FÓKUSZBAN AZ EREDMÉNYEK

• Elmozdulás: abszorpciótól az eredmények felé
• Értékelés legyen része a program tervezésnek és a     

végrehajtásnak is
• Új OP-k: beruházási prioritásnak legyen egyértelmű 

kiindulási értéke és eredményindikátora
• 1 indikátor NEM magyarázhat minden változást
• Az eredményindikátor alakulása: egy szakpolitikai 

beavatkozás ÉS egyéb tényezők következménye
• Explicit beavatkozási logika
• Kevesebb indikátor, de kiindulási- és célérték legyen



2014-2020: FÓKUSZBAN AZ EREDMÉNYEK

• Tematikus célkitűzések
• Programok egyértelműen fejezzék ki: mit akarnak 

megváltoztatni és hogyan
• Performance Framework és Performance Reserve a 

megvalósítás ösztönzésére
• ÉRTÉKELÉS: 

• hangsúlyos ex-ante értékelés 
• kötelező értékelési terv
• minden prioritás hatásainak értékelése
• összegzés 2020-ban
• ex-post értékelés (EB)



AZ „EREDMÉNY” FOGALOM

Input Output 

Eredmény 

Hatás

A Kohéziós Politika 
beavatkozásainak működési 

mechanizmusának koncepciója 
2007-2013-ban

Input Output 

Eredmény 

Hatás

A Kohéziós Politika 
beavatkozásainak működési 

mechanizmusának koncepciója 
2014-2020-ban



MI AZ EREDMÉNY?

Specifikus cél: 
Minden prioritási tengely adjon arra választ, hogy mi 
motiválja a szakpolitikát? (Mit akar megváltoztatni?)
Pl. 
EFOP 1. prioritás: Infrastrukturális beruházás és 
befogadó társadalom
EFOP 2. prioritás:Befogadó Társadalom

Eredmény indikátor: 
Megtörtént-e a változás? Sikeres volt-e a szakpolitika?



EREDMÉNYINDIKÁTOR

• Minden specifikus célhoz tartozzék eredményindikátor
• Baseline meghatározása: a program elindulása előtti 

helyzet
• Céllal szembeni elvárások: 

• Hol szeretne tartani a tagállam (régió) a 
programperiódus végén?

• A célnak kvantitatívnak vagy kvalitatívnak kell lennie 
(pl. a célzott változás iránya, tól-ig, szituáció objektív 
leírása, stb.)



MIKOR LEHET EREDMÉNYEKRŐL BESZÉLNI?

• Ha nem csak monitoring adatbázis létezik, hanem
értékelési adatbázis is!

• EMIR vs. Értékelések: mi történt a gazdaságban,
a társadalomban? Miért?
• Felszámoltuk-e egy adott helyen a

szegregációt?
• Ha lett új iskola, elvégezte-e több gyerek az

iskolát?
• Mikor számít sikeresnek egy beavatkozás? Ha

mit értünk el vele?



ÉRTÉKELÉSI TERV

• Elvégzendő értékelések listája
• Használni kívánt módszerek és adatigényük
• Adatok rendelkezésre állásának feltérképezése: 

megvan-e vagy be kell szerezni, elő kell állítani 
• Időtáv 
• Stratégia az értékelések kommunikációjára és 

használatára vonatkozóan 
• Szükséges szakértelem: belső vagy külső 

erőforrás
• Indikatív költségvetés 
• Képzési terv



EREDMÉNYEK - ÉRTÉKELÉSEK

• Hogyan lehetséges az értékeléseket 
érvényesíteni? 

• Értékelési terv: pont ezeket veszi számba: mit 
akarunk tudni, mikorra.

• Ehhez kellenek az adatok és azok rendelkezésre 
állásának időzítései is.

• Volt-e értelme a beavatkozásnak? Ezekre az 
értékelésekkel lehet válaszolni.



AZ ÉRTÉKELÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE

2007-2013: Az Európai Unió Tanácsának 1083/2006/EK rendelete: 
az alapok felhasználása eredményességének, hatásosságának és 
hatékonyságának megismerésére és figyelemmel kísérésére a 
végrehajtás során és annak lezárásakor értékeléseket kell lefolytatni, a 
tagállam vagy az európai bizottság felelősségi körében. 

2014-2020: Az EP és a Tanács 1303/2013/EU rendelete: 
Értékeléseket kell végezni a programok kidolgozása minőségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, valamint eredményességük, 
hatékonyságuk és hatásuk felmérésére. Az adott  ESB-alap
küldetésével összhangban értékelni kell a programok hatását az 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó 
uniós stratégia célértékeihez képest, valamint – adott esetben –
figyelemmel az adott program méretére a GDP-hez és az érintett 
programterületen jellemző munkanélküliséghez képest.



ÉRTÉKELÉS VS. AUDIT, MONITORING

Ellenőrzés Monitoring Értékelés

Cél

A szabályoknak,
előírásoknak való
megfelelés 
vizsgálata

A kitűzött célokhoz
viszonyított 
megvalósulás
Vizsgálata, 
nyomonkövetése

A tevékenység hatásának 
vizsgálata a megoldani kívánt 
társadalmi-gazdasági 
probléma viszonylatában

Időbeliség
Folyamatos a
projektvégrehajtás
során

Folyamatos, a 
projektvégrehajtás 
során

Pontszerű: előzetes, közbenső 
és utólagos

A 
tevékenység
végzője

Külső vagy belső Belső Külső

A vissza-
csatolás 
módja

Szankció
Kiigazítás az 
eredményesség 
érdekében

Tanulási folyamat



PROGRAMÉRTÉKELÉS MAGYARORSZÁGON

• Értékelési rendszer 2007 óta
• Független, külső szakértők – nyílt közbeszerzés
• Előre tervezett tevékenység – értékelési terv
• Részvétel, nyilvánosság

• EU28 szinten is egyedülálló tevékenység  -
eddig is rendelkeztünk értékelési tervvel.

• Megállapítások, ajánlások – Visszacsatolás a 
végrehajtáshoz, tervezéshez





Köszönöm a figyelmet! 

http://palyazat.gov.hu/ertekeles


