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Programozás Stratégia Monitoring és értékelés



ÉRTÉKELÉS FOGALMA, CÉLJA

Az értékelés* egy program vagy szakpolitika működésének 
és/vagy eredményének módszeres vizsgálata, majd az 
eredmények összevetése a kimondott és ki nem mondott 
elvárásokkal annak érdekében, hogy hozzájáruljon egy 
program vagy bizonyos szakpolitika javításához, 
továbbfejlesztéséhez.

Az értékelések elsődleges célja a fejlesztéspolitikai 
beavatkozások megítélése a beavatkozási logika, a 
forrásfelhasználás hatékonysága, valamint az elért 
eredmények és hatások szempontjából.

Az értékelés: Lényeges információkat szolgáltat (visszacsatol) a 
megfelelő döntéshozatali szintnek. 

* Carol Weiss: Értékelés



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. MONITORING

Az értékeléshez közel álló tevékenység a monitoring, 
melynek célja a fejlesztéspolitikai beavatkozások 
folyamatos nyomon követése. A monitoring feladata a 
végrehajtás állapotának naprakész figyelemmel kísérése, 

míg az értékelés jellemzően időbeni eltolódással, 
ugyanakkor tartalmilag bővebb, mélyebb ismereteket 
szolgáltat a beavatkozásokról. 

Az értékelés támaszkodik a monitoring során gyűjtött 
adatokra, információkra, s általában javaslatokkal 
támogatja, fejleszti magát a monitoring rendszert is 
(kiemelten: indikátorrendszer alakítása). 



ÉRTÉKELÉS VS. AUDIT (ELLENŐRZÉS)

Ellenőrzés (audit): elsősorban a források 
felhasználásának szabályszerűségét vizsgálja, szankciókkal 
járhat. 

A konkrét szankcionálás az értékelésre egyáltalán nem 
jellemző. Az értékelés következménye lehet pl. egy 
intézkedési terv, mely az értékelés megállapításaira, 
javaslataira reagál. 

Az audit tevékenység inkább rendszeres, operatív 
jellegű és kötött módszertanú tevékenység, szemben az 
értékelés módszertani szabadságával és tudományos 
igényű elemző jellegével. 



ÉRTÉKELÉS VS. AUDIT, MONITORING
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EREDMÉNYORIENTÁLT VÉGREHAJTÁS 

AZ ÉRTÉKELÉS 

•a monitoring – outputok nyomonkövetése –

•audit mellett – szabályszerű forrásfelhasználás –

az eredményesség mérésének eszköze. 



PROGRAMÉRTÉKELÉS MAGYARORSZÁGON

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

•EU28 szinten is egyedülálló tevékenység

•Megállapítások, ajánlások – Visszacsatolás a 
végrehajtáshoz, tervezéshez



2014-2020

• Ahhoz, hogy már a végrehajtás alatt is lehessen 
az eredményességi szempontokat 
érvényesíteni: 

• Be kell avatkozni már az időszak alatt, ugyanakkor 
evidencia (hatás) csak idővel mutatható ki �

• Előzetes értékelés szerepének hangsúlyozása 



2014-2020

• Készülő végrehajtási jogszabály: az operatív 
programok felhívásainak ex-ante értékelése 

• Konzisztencia
• Külső, belső koherencia
• Stratégiai megfelelőség
• Erőforrás-allokáció elemzése
• EU 2020-hoz való hozzájárulás
• Indikátorok vizsgálata



2014-2020

• Hogyan lehetséges az értékeléseket 
érvényesíteni? 

• Értékelési megállapítások betartatása jogi 
szabályozókkal?

• Pl. értékelések megállapításainak 
kormányhatározatba foglalása és 
érvényesíttetése a felhívásokban  



ÉRTÉKELÉSEK KOMMUNIKÁCIÓJA

•Értékelés-tervezési szakasz: érintett partnerek 
bevonása a koncepcióalkotásba, a feladatleírás 
véglegesítésébe

•Értékelés folyamán: részeredmények véleményezése

•Értékelés lezárultával: értékelési eredmények előadása   
(workshop, konferencia)

•Fórumok
•Évente értékelési konferenciák - Értékelési Évkönyv

• 2014. október 16-17.
•Honlap





Köszönöm a figyelmet! 

http://palyazat.gov.hu/ertekeles


