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Bevezetés 

E tanulmány A közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai című OTKA-kuta-

tás1 keretei között készült, melynek átfogó célja annak vizsgálata, hogy az uniós forrásokból 

finanszírozott magyarországi oktatásfejlesztési beavatkozások milyen feltételek mellett fej-

tenek ki jelentős (azaz az osztálytermi gyakorlatot, az alkalmazott tanulásszervezési mód-

szereket és a tanári viselkedést jelentős mértékben módosító) és tartós (azaz a fejlesztési 

beavatkozás lezárulása után is fennmaradó) hatást.  

 

A tanulmány közvetlen célja az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések hátte-

rének bemutatása és az e fejlesztések mögött meghúzódó koncepciók feltárása. Az unió belső 

és külső fejlesztési gyakorlatának bemutatása mellett elemzi azokat a tényezőket, amelyek 

meghatározzák a későbbi, nemzeti keretek között zajló programimplementációt, továbbá mér-

földköveket jelentenek az eredményesség elérése szempontjából. Hozzájárul azon tágabb kon-

textus megértéséhez, amely a jelen kutatás empirikus szakaszában vizsgált fejlesztési beavat-

kozások hátterét képezi, így részletesen kitér az EU strukturális alapjaiból finanszírozott 

fejlesztések szabályozási, finanszírozási, menedzsment- és értékelési kérdéseire.  

 

A tanulmány a kutatás első szakaszában a nemzetközi fejlesztőszervezetekkel kapcsolatban 

feltárt összefüggéseket az Európai Unió fejlesztési tevékenységét elemezve vizsgálja tovább, 

árnyalva és kiegészítve implementációs tudásunkat.  

 

Az Európai Unió fejlesztési tevékenysége 
 

Az Európai Unió fejlesztéseit vizsgálva megkülönböztethetjük a saját határain belül (továb-

biakban: belső) és az azon kívül (továbbiakban: külső) végzett tevékenységeit. Attól függően, 

hogy belső vagy külső fejlesztésekről beszélünk, másként írhatjuk le a fejlesztő és a fogadó 

partnerek viszonyát, a lehetséges célok vagy az alkalmazható kontrolleszközök körét. A kétfé-

le fejlesztés közötti különbségeket, lehetséges kapcsolatokat a későbbiekben részletesen 

elemezzük, e fejezetben a belső és külső fejlesztések főbb jegyeit ismertetjük röviden.  

 

A belső fejlesztéseket elemezve beszélhetünk az Európai Bizottság végrehajtó szervezetei 

által menedzseltekről, amely beavatkozások alapvetően innovációs, a kísérletezést támogató 

céllal valósulnak meg, és ahol e szervezetek állnak közvetlen kapcsolatban a végső kedvez-

ményezettekkel, projektszintű megvalósítókkal2. E projektek szolgálják egyben a szuprana-

cionális szinten formált szakpolitikai célok megvalósítását. A másik meghatározó csoportot a 

strukturális3 vagy kohéziós alapokból finanszírozott fejlesztések alkotják, amelyek a régiókra 

fókuszálva a kohézió növelése érdekében, nagy volumenű programok keretében, a tagállamok 

irányításával, hétéves programozási időszakok során valósulnak meg. 

 

                                                 
1
 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok – OTKA, 101579. Időtartama: 2012. március – 2015. március. 

Témavezető: Halász Gábor (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Felsőoktatás-menedzsment Intézeti 

Központ). Vezető kutató: Fazekas Ágnes. Részt vevő kutatók: Szőllősi Tímea, Schnellbach Máté és Németh 

Szilvia. A kutatást támogató Szakmai Tanácsadó Testület tagjai: Balázs Éva, Setényi János, Wolfné Borsi 

Julianna. További szakmai támogatók: Banai Bajzáth Angéla, Kovács István Vilmos, Keczer Gabriella. 
2
 Az oktatás területén például a Comenius, az Erasmus, a Grundtvig, a Leonardo da Vinci és a Soctrates prog-

ramok keretén belül finanszírozott fejlesztések. 
3
 Strukturális alapok: Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Halászati Orientációs és 

Pénzügyi Eszköz, Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs szekciója.  
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A strukturális alapok támogatásával folytatott fejlesztésekre fordítható keret az utóbbi két év-

tizedben a közösség büdzséjének egyre nagyobb hányadát teszi ki, változik a források felhasz-

nálásáról való gondolkodás és a tagállami szinten eredményes implementációt biztosító felté-

telekről alkotott elképzelés is. Az Európai Unió kohéziós fejlesztéspolitikájának keretei az 

1990-es években nyerték el mai formájukat, ekkor fektették le a már említetett hétéves fej-

lesztési ciklusok megvalósításának maihoz hasonló alapjait is (Tarschys, 2003). A belső fej-

lesztések esetében – ahogyan arra már korábbi tanulmányainkban is többször is utaltunk 

(Fazekas-Halász, 2012; Halász-Szőllősi, 2012) – beleütközünk abba a problémavilágba, 

amely az unió és tagállamai viszonyából fakad. Az EU saját határain belül végzett oktatási 

fejlesztéseit belsőnek tekinthetjük, ugyanakkor az ágazat irányításában szuverén tagállamok 

szempontjából ezek külső fejlesztésekként is értelmezhetőek, hiszen a források és 

felhasználásuk szabályai kívülről érkeznek. A másik fél szemszögéből pedig: az Európai 

Bizottság e területen korlátozott jogkörrel rendelkezik tagállamai befolyásolására4. 

 

A humán erőforrások fejlesztését segítő tevékenységek az Európai Szociális Alapból, az Eu-

rópai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

finanszírozhatóak. Érdemes azonban hozzátennünk, hogy az Európai Bizottság fejlesztési 

tevékenysége sokrétű, amelynek alapvető mozgatórugója a tagállamok fejlődésének ösztön-

zése, a tanulás intenzív támogatása, így a fejlesztésekről szóló reflexió az unió többszereplős, 

dinamikus világának állandó része. 

 

Az Európai Unió határain kívül folytatott fejlesztései kapcsán beszélhetünk a szomszédos 

országaival történő együttműködésekről, valamint a harmadik világban zajló programjairól.5 

Az Európai Unió a világ legnagyobb donorszervezete, jelentős politikaformáló és -koordináló 

hatásával aktív szereplője és befolyásolója a nemzetközi fejlesztési gondolkodás és gyakorlat 

alakulásának6. A külső fejlesztések irányításáért, a tagországok közötti egyeztetésekért és 

együttműködésért, illetve az eredményesség növelését megalapozó beszámolók, kutatások el-

készítéséért az Európai Bizottság EuropeAid7 nevű főigazgatósága felelős. A tagállamok és a 

bizottság tevékenységeinek harmonizációjára irányuló törekvések egyik legjelentősebb lépése 

az utóbbi évtizedben éppen a EuropeAid koordináló szerepének erősítése volt. Az európai 

fejlesztési tudás egy központba koncentrálása révén, valamint a folyamatos hálózatos 

együttműködésekre épülő tudásépítő tevékenységével (The European Parliament-Council-

Commission, 2005) – tagállami tapasztalataira építve, egyben az élénk nemzetközi fejlesztő 

közösség tagjaként – az Európai Unió a világ egyik legértékesebb implementációs tudással 

rendelkező fejlesztő közössége.  
 

A külső fejlesztések egy különösen érdekes területét alkotják a csatlakozni kívánó országok-

ban zajló programok, amelyek egyaránt magukon viselik a külső és belső fejlesztések jegyeit. 

Mivel ezek célja egyrészt a strukturális alapok fogadására való felkészülés, a belső körben is 

alkalmazott menedzsment és kontroll mechanizmusokat érvényesítik, ugyanakkor mindez 

                                                 
4
 A belső és külső fejlesztések megkülönböztetésének problémáit lásd részletesen: Fazekas–Halász, 2012. 58–

59. 
5
 A külső fejlesztések implementációját támogató eszközök: Fejlesztési Együttműködési Eszköz, Európai 

Szomszédság és Partnerség Eszköz és az Európai Fejlesztési Alap. 
6
 Az oktatásfejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusainak kérdései a nemzetközi fejlesztőszervezetek 

tevékenysége c. tanulmányunkban részletesen elemezzük a külső fejlesztések problémavilágát (Halász–Szőllősi, 

2012). 
7
 Fejlesztés és Együttműködés – EuropaAid, a korábbi Fejlesztési, valamint EuropeAid Főigazgatások össze-

olvadásából jött létre annak érdekében, hogy egyetlen szervezet irányítsa az Európain Unió határain kívül zajló 

fejlesztéseket.  
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olyan erős kapacitásfejlesztési elemekkel is kiegészül, ami a belső fejlesztések esetén csak a 

tagállamok saját kezdeményezésére valósulhat meg. Az uniós csatlakozás, belső szemszögből 

a bővítések és a velük együtt járó belső diverzifikálódási folyamat, azaz a kultúrájukban és 

fejlettségükben akár jelentősen különböző országok taggá válása, a bizottságot fokozottan 

ösztönzik a strukturális alapokból finanszírozott fejlesztésekkel kapcsolatos reflexióra. Ez 

pedig olyan folyamatokat ösztönöz, mint például a külső fejlesztések tapasztalatainak a belső 

fejlesztésekbe való becsatornázása.  
 

1. táblázat: Az Európai Bizottság belső és külső fejlesztései  

Fejlesztések az Európai Unión belül  Fejlesztések az Európai Unión kívül 

 Partnerség 

 Addicionalitás 

 Szubszidiaritás 

 Koncentráció 

 Mérhetőség 

A fejlesztési 

együttműködés 

alapelvei 

 Differenciált fejlesztési együttműködés 

 Partnerség és elkötelezettség 

 Koherencia  

 A gazdasági és társadalmi kohézió 

erősítése az Európai Unióban 

 Európai Szociális Alap: a foglalkoz-

tatottság növelése, az emberi erőfor-

rások fejlesztésének támogatása 

 Európai Regionális Fejlesztési Alap: 

a régiók közötti különbségek mér-

séklésének támogatása 

Célok  A szegénység mértékének csökkentése, a 

Milleniumi Fejlesztési Célok elérésének 

támogatása 

 Az országok kormányzásának javítása  

 Inkluzív és fenntartható növekedés az 

emberi fejlődésért 

 Európai Bizottság 

 Tagállamok  

Meghatározó 

szereplők 
 Európai Bizottság 

 Tagállamok 

 Nemzetközi fejlesztőszervezetek  

 Fejlesztési szakértők 

 Általános rendelet a strukturális ala-

pokról és a kohéziós alapról  

 A strukturális alapok felhasználására 

vonatkozó egyedi szabályok  

 Az Európai Bizottság végrehajtási ren-

delete  

Szabályozás  Cotonu nemzetközi megegyezés (az Eu-

rópai Fejlesztési Alap esetében)  

 A különböző kooperációs programok 

alapvető szabályai  

 Finanszírozási szabályozások 

 

 

 

 Az Európai Unió és a tagállamok közös 

finanszírozásával  

 Az addicionalitás elvén alapulva 

 Nemzeti fejlesztési programok 

támogatása érdekében  

 

 Közvetett kontroll  

 Stratégiákra alapozva 

 Programozás 

 A tagállamokon belül a tagállamok 

döntése alapján, a nemzeti intézmény-

rendszeren kívül vagy belül felállított 

menedzsmentrendszerek 

 Ex-ante (középtávú 2000–2006 között), 

ex post értékelés  

 Tényekre alapozott döntéshozatal támo-

gatása  

Finanszírozás 

és irányítás 

 

Finanszírozás 

 

 

 

 

 

A fejlesztés 

menedzselése 

 

 

 

 

 

Értékelés és 

hatáselemzés 

 

 

 

 Segély, támogatás formájában  

 Költségvetési támogatás (general budget 

support), szektorális programok vagy 

projekt finanszírozása. 

 

 

 Közvetlen kontroll  

 Stratégiákra alapozva 

 A kapacitásoktól függően: a nemzeti 

intézményrendszeren kívül vagy belül 

felállított rendszerekben 

 

 

 

 Ex-ante, ex post értékelés 

 Tényekre alapozott döntéshozatal támo-

gatása  
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 Nincs formális megkülönböztetés a tag-

államok között 

Abszorpciós  

kapacitás  
 Az adott ország abszorpciós kapacitása a 

támogatás mértékéről, formájáról, céljáról 

való döntést befolyásoló szempont 

 A nyitott koordinációs mechanizmus esz-

közeinek alkalmazásával, a tanulás ösz-

tönzésével: hálózatok létrehozásának tá-

mogatása, a legjobb gyakorlatok bemuta-

tása.  

 Technikai segítségnyújtás a fogadó 

országok kezdeményezésére.  

Támogatás  Direkt, technikai segítségnyújtáson ke-

resztül  

 A horizontális tanulás ösztönzésével: 

például hálózatok létrehozásának támo-

gatásával, a legjobb gyakorlatok bemu-

tatása. 

 

Az Európai Unió belső és külső fejlesztései legfontosabb jellemzőit összegezve (lásd 1. 

táblázat) megjelenítettük az együttműködéseket meghatározó alapelveket, a kiindulópontot 

képező alapvető célokat, a mindezeket befolyásoló szereplők körét, a fejlesztések 

szabályozási dokumentumait, irányításuk és finanszírozásuk jellemzőit, az abszorpciós 

kapacitás problémakörét, valamint a fejlesztések során nyújtott támogatás jellemzőit. Mivel 

empirikus kutatásunkban a belső fejlesztések implementációját vizsgájuk, későbbi 

elemzésünk alapvetően e fejlesztési terület bemutatására tér ki. 

 

A fejlesztések implementációs problémakörei 
E fejezetben részletesen vizsgáljuk a fejlesztéseket meghatározó kereteket és az ezekből faka-

dó lehetséges implementációs problémákat. Elemzésünk kiindulópontjai azok a probléma-

területek, amelyeket külső fejlesztésekkel foglalkozó tanulmányunkban azonosítottunk 

(Halász–Szőllősi, 2012). A következőkben így az Európai Bizottság fejlesztési tevékenységét 

vizsgálva elemezzük, hogy az eredményes és fenntartható kimeneteket produkáló fejlesztés 

érdekében hogyan biztosítható az érintettek elköteleződése, a kontextusra reflektáló imple-

mentációs folyamat, az ágazatközi együttműködésekre is építő komprehenzív szemlélet, a fej-

lesztési célok elérését biztosító menedzsment, valamint a tartós fejlődést megalapozó kapa-

citásépítés. Bemutatjuk a fejlesztések céljait, az Európai Bizottság szerepét, a fejlesztések ki-

vitelezését megalapozó szabályrendszert, az ezen alapuló irányítási, menedzsment, értékelési 

és kapacitásépítési gyakorlatot orientáló alapvető folyamatokat.  

Az Európai Unió lehetséges szerepei  

Amint azt korábban már láttuk (lásd 1. táblázat), az Európai Bizottság szerepe, az általa hasz-

nálható eszköztár eltérő a külső és belső fejlesztések esetében. A belső fejlesztések sajátos és 

gyakran tárgyalt problémája éppen a tagállamok és az Európai Bizottság viszonya, a szakterü-

letek jellegétől is függő, jól vagy kevéssé élesen meghatározható szerepköre és e szerepek 

változásának dinamikája. Az oktatási szektor és a nemzeti oktatási rendszerek világa a bi-

zottság közvetlen hatáskörén kívül eső szféra, azonban szükségszerű, hogy egyrészt a közös 

európai stratégiai célok megvalósítása kapcsán, másrészt pedig a tagállamok számára a kö-

zösségi együttműködés következtében megnyíló „lehetőségablakok” tényéből fakadóan, az 

oktatás és az oktatásfejlesztés is olyan területté váljon, ahol a bizottság fokozódó befolyással 

bíró szereplőként jelenik meg. E problémavilágnak sajátos árnyalatot ad az tény, hogy az Eu-

rópai Bizottságnak az uniós tagállamok megbízásából, a közös forrásokat felhasználva, azok 

érdekében kell végeznie tevékenységét, ugyanakkor a közösség tevékenységeinek ered-

ményességét maximalizálnia kell, továbbá számot kell adnia forrásai hatékony felhasználá-

sáról, amely megköveteli, hogy irányítsa, ellenőrizze és értékelje saját megbízója tevékeny-

ségét is (Halász, 2012). 
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A külső fejlesztések esetében az Európai Unió és partnerországai más erőtérben működnek 

együtt, ahol leginkább donor és fogadó szereplőkről beszélhetünk, illetve ahol a függőségi 

viszony és az irányító szerep egyértelműen meghatározható. A külső fejlesztési együttmű-

ködések esetében az Európai Bizottság egyértelműen modernizációs tevékenységet végez, 

fejlesztési és szakpolitikai tudását exportálja, a források folyósítása felett pedig egyoldalú és 

alig befolyásolható döntési jogkörrel rendelkezik. Az oktatási fejlesztések esetében a fogadó 

országok részéről nem vetődnek fel hangsúlyosan a nemzeti kultúra veszélybe kerülését vagy 

a nemzeti szuverenitás megsértését firtató hiedelmek. Az oktatás ugyanolyan erősen forrás-

hiányos ágazat, mint a többi, amelynek szüksége van a segélyekre, így természetesen a sze-

génység felszámolásában olyan nélkülözhetetlen terület, amelyhez az átfogó célok megvalósí-

tását szolgáló, önálló ágazati fejlesztési stratégiák kapcsolódnak.  

 

Amíg a belső fejlesztések esetében az oktatási ágazat fejlesztéséhez kerülőút vezet, a meg-

valósítás pedig alapvetően olyan nemzeti hatáskör, amelybe a bizottság közvetlenül nem 

láthat bele, legfeljebb szakmai és pénzügyi támogatást nyújthat a tagállamoknak (Fazekas–

Halász, 2012), addig a külső fejlesztésekben az eszközök szélesebb körét alkalmazhatja az 

implementációs folyamatok befolyásolására: fejlesztési szakértőket küldhet a partnerorszá-

gokba, nyíltan megnevezhet olyan problémákat, amelyek a kormányzáshoz vagy a rendszerek 

fejlettségéhez kapcsolódnak.  

 

Szakpolitika-formálás és célkijelölés 

Korábbi tanulmányainkban (Halász-Szőllősi, 2012) az oktatási ágazatban zajló fejlesztésekkel 

kapcsolatban már kiemeltük, hogy azok átfogó, a társadalmi és gazdasági fejlődést elősegítő 

stratégiákba ágyazódva valósulnak meg. Az Európai Unió belső és külső fejlesztései esetén 

sincs ez másként, azonban a belső fejlesztések kapcsán az oktatás „instrumentális szerepének” 

meghatározó következményei lesznek. Az ágazat humánerőforrás-fejlesztő funkciója teszi 

lehetővé, hogy a strukturális alapok fokozódó arányban támogassák az oktatási rendszerek 

fejlesztését is, és így az uniós fejlesztéspolitika az oktatási ágazatba is behatoljon.  

 
Az Európai Szociális Alap (ESZA) és az oktatás 

 

A strukturális alapokból finanszírozott fejlesztések célja az Európai Unión belüli régiók gaz-

dasági és társadalmi kohéziójának növelése, ennek érdekében a közösség olyan fejlesztéseket 

finanszíroz, amelyek kapcsolódnak versenyképességi stratégiáihoz. Az Európai Szociális Alap 

azért jött létre, hogy a közös piac kialakulásával ellensúlyozza a strukturális alkalmazkodásból 

fakadó hátrányokat, majd folyamatosan az EU foglalkoztatási stratégiája megvalósításának 

legfontosabb eszközévé vált, ahol a humán erőforrások fejlesztésének támogatásával, az okta-

tási ágazat területére is elkerülhetetlenül behatolt. A lisszaboni stratégia, amelyben az oktatás 

az élethosszig tartó tanulás támogatásának természetszerűen elengedhetetlen komponense, e 

folyamatokat még inkább felerősítette (European Communities, 2006; Halász, 2012). 

 

Az Európai Szociális Alap 2000 és 2006 közötti időszakra vonatkozó szabályozása már bi-

zonyos régiókban lehetővé tette a rendszerszintű oktatási fejlesztéseket – „az oktatási, képzési 

és foglalkoztatási rendszerek és szakpolitikák modernizációját és adaptációját” – (European 

Communities, 1999b), azonban erre az időszakra döntően ez egyének képzési célú támogatása 

jellemző (Brine, 2004). Az ESZA oktatási célú felhasználásának jelentőségét maga az Európai 

Bizottság is felismerte, így a 2007–2013 közötti időszakra a Foglalkoztatás, Szociális Ügyek 

és Társadalmi Összetartozás Főigazgatóság, valamint az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság 
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külön ajánlást adott ki az ESZA oktatási célú felhasználásáról (European Commission, 2006), 

kifejezetten a rendszerszintű beavatkozások támogatása érdekében8.  

A dokumentum részletesen bemutatja azt a szakpolitikai hátteret, amely az oktatás és képzés 

jelentőségét hangsúlyozza a versenyképesség növelésében, a társadalmi kohézió erősítésében, 

és így kiemelten kezeli a terület fejlesztését (például a maastrichti szerződésben, a lisszaboni 

stratégiában, az Oktatás és Képzés 2010-ben és az Európai Ifjúsági Paktumban lefektetett 

szakpolitikák). Az ESZA támogatásával megvalósuló humánerőforrás-fejlesztés fontosságát 

fejlettségi szintjétől függetlenül minden ország és régió számára javasolja, bemutatva, hogy a 

programozási folyamat mely szakaszába hogyan integrálhatóak az oktatási rendszerek fejlő-

dését segítő tevékenységek, és hogy a terület fejlesztését támogató akciók milyen más fejlesz-

tési prioritásokhoz párosíthatóak.  A dokumentum a 2000–2006-os időszakban megvalósult, az 

ESZA támogatásával implementált oktatásfejlesztési beavatkozások példáinak felsorolásával 

zárul. Ha megvizsgáljuk az ajánlásokat (lásd a keretes írást), egy, a társadalmi változások 

előidézésére irányuló, meghatározott fejlesztési koncepciót láthatunk kibontakozni.  

                                                 
8
 Az “Oktatás és képzés az Európai Szociális Alapban 2007–2013” című dokumentum. 



 

 

9 

 

 

A fejlesztési prioritások és célok átfogó természete implementációs szempontból azért is 

érdekes számunkra, mert – ahogyan azt már korábbi tanulmányainkbanis elemeztük (Fazekas-

Halász, 2012; Halász-Szőllősi, 2012) – megköveteli a különböző szektorok irányítóinak, 

képviselőinek és érintettjeinek együttműködését. Ennek hagyományai vagy az erre való 

képesség minden egyes nemzet esetében más lehet, és a nem létező vagy rosszul funkcionáló 

együttműködési csatornák a fejlesztések megvalósításában gátakat képezhetnek. Az ágazati 

együttműködés képességének kérdése az egyik olyan, a kormányzási kultúrába mélyen 

beágyazott elem, amely működésének minősége alapvetően meghatározhatja a fejlesztési 

beavatkozások kimeneteit. A kormányzás milyensége és minősége például összefügg a 

rendszerek kapacitásainak fejlettségével is (Fazekas–Halász, 2012; Halász–Szőllősi, 2012). 

Az Oktatás és képzés az Európai Szociális Alapban 2007–2013  

 ESZA-felhasználást leíró ajánlások 

 

 Befektetés a jövőbe: az alapkompetenciák fejlesztése  

– A veszélyben lévő társadalmi csoportok részvételének támogatása a formális okta-

tásban és a felnőttképzésben  

– A tudás alapú társadalomban való boldoguláshoz szükséges alapkompetenciák 

megszerzése a kötelező oktatási szakasz befejezéséig 

– A teljes oktatási rendszer minőségének és színvonalának növelése  

– Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés mind infra-

strukturális értelemben, mind a szükséges kompetenciákat tekintve  

– A felsőoktatási intézmények és a felsőoktatási rendszer modernizációja 

– A tudástranszfer és együttműködés erősítése az egyetemek és az ipari szereplők 

között  

– A tanárképzési rendszerek fejlesztése  

 Rendszerfejlesztés, hogy az élethosszig tartó tanulás mindenki számára valóság lehessen 

– A rendszerek kormányzásának javítása a partnerségek erősítésével a kormányzás 

minden szintjén (a minisztériumok együttműködésének ösztönzése – leginkább a 

foglalkoztatás és oktatási minisztériumok között –), együttműködés a társadalmi 

partnerekkel és más stakeholderekkel (szülők, tanárok, önkéntes szektor, helyi 

szereplők) 

– A felnőttképzési és továbbképzési rendszerek fejlesztése  

– A korai iskolaelhagyók számának csökkentése  

– A nemzeti képesítési keretrendszerek és a minőségbiztosítási rendszerek fejlesztése  

– A validációs rendszerek fejlesztése  

– A nem hagyományos tanulók (például dolgozók) hozzáférésének ösztönzése a 

felsőoktatási rendszerhez  

– Tanácsadási és orientációs szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése az élethosszig 

tartó tanulás minden szakaszához kapcsolódva  

 A szakképzési rendszer minőségének fejlesztése és vonzerejének növelése  

– A szakképzési szolgáltatások minőségének javítása és fejlesztésük támogatása  

– Kurrikulumfejlesztés és rugalmasság (a közoktatási rendszer és szakképzés 

átjárhatóságának biztosítása) 

– A munkavállalók részvételének ösztönzése a szakképzési programokban   

– Célzott befektetés, az előzetes tudás elismerése, személyre szabott oktatás a kevés 

megfelelő szintű kompetenciával rendelkező egyének és csoportok számára  

– A szakképzési rendszer oktatói és képzői fejlődésének támogatása  

– A munka világának és a szakképzés kapcsolatát megteremtő eszközök fejlesztése  

– A szakképzésről való információszolgáltatás rendszereinek fejlesztése 
 

Forrás: European Commission, 2006 
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Az Európai Unió belső és külső fejlesztési gyakorlata között éppen az az egyik markáns 

különbség, hogy míg az előbbi esetében a kormányzás kérdése nemzeti ügy, amelybe az EU 

nyílt beleszólása nagy ellenállást váltana ki, addig az utóbbinál éppen a kormányzás 

eredményességének javítása az egyik elsődleges fejlesztései prioritás. A külső fejlesztések fő 

fejlesztési prioritásait lásd a keretes írásban. A belső fejlesztések esetében ugyanakkor épp a 

strukturális alapok felhasználása során jelentkező implementációs problémák mutatnak rá 

arra, hogy a jó kormányzás támogatására e fejlesztésekben is jelentős forrásokat kell 

biztosítani, illetve ösztönözi a tagállamokat a terület jelentőségének figyelembevételére.  

 

 

A kormányzás és az ágazatközi együttműködés problémavilágát árnyalja tovább az uniós 

belső fejlesztések azon gyakorlata, hogy e fejlesztések alapvetően régiókra irányulnak, és 

azok fejlettségének megfelelően kerülnek kialakításra9. A fejlesztések területalapú (place-

based)10 megközelítése szintén újabb konfliktusok és a diszfunkcionális működés forrása 

lehet, amennyiben a tagállamok nem rendelkeznek megfelelő kapacitásokkal ahhoz, hogy a 

regionális megközelítést és a régiókon alapuló menedzsmentet hozzákapcsolják meglévő 

irányítási rendszereikhez.  

 

A célok kapcsán fontos megemlítenünk, hogy amíg a belső fejlesztések kiindulópontja a ré-

giók közötti konvergencia erősítése és a strukturális alapokból finanszírozott fejlesztések e 

célhoz közeledést szolgálják, addig a külső fejlesztéseké a nemzetközi fejlesztési közösség 

által meghatározott prioritások érvényesítése, mindig az adott ország fejlettségi szintje és az 

ehhez mért legalapvetőbb fejlesztési szükségletei. Az, hogy a belső fejlesztések esetében az 

uniós stratégiákban meghatározott célok a tagállamok szektoriális szakpolitikái számára 

mennyire relevánsak, és hogy a stratégiákhoz való kapcsolódási kényszer milyen konf-

liktusokat eredményezhet, a belső fejlesztések sajátos jegyének tekinthető (Halász, 2002). 

 

                                                 
9 Az Európai Unió külső fejlesztési dokumentumaiban saját erősségeként emeli ki a regionális fejlesztéseken 

szerzett tapasztalatait (European Commission, 2011) és az ezekre alapuló exportálható fejlesztési szaktudást.  
10

 A területalapú (place-based) és emberalapú (people-based) megközelítésről lásd például Indermit Gill (2010): 

„Regional development policies: Place-based or people-centred?” blogbejegyzését 

(http://www.voxeu.org/article/regional-development-policies-place-based-or-people-centred). 

Főbb fejlesztési célok és az oktatás fejlesztésének átfogó céljai a EuropeAid tevékenységében 

 
Az EU fejlesztés politikája hatékonyságának növelése: a változtatás útja című dokumentumban lefektetett 

fejlesztési prioritások 

1. Emberi jogok, demokrácia és a jó kormányzás más kulcselemeinek fejlesztése 

2. Fenntartható és inkluzív növekedés az emberi fejlődésért 

– Társadalmi védelem, egészség, oktatás és munka 

– Üzleti környezet, regionális integráció és világpiacok  

– Fenntartható mezőgazdaság és energia  
 

Az Európai Bizottság határain kívül zajló oktatási fejlesztések céljai kapcsolódnak minden, az ágazatot érintő 

nemzetközi megegyezéshez és a donorszervezetek által közösen koordinált programhoz, például a 

Millenniumi Fejlesztési Célok (általános alapfokú oktatás és a nemek egyenlősége) vagy az Oktatás 

Mindenkinek egyezményben lefektetett célokhoz (az alapkompetenciák megszerzését biztosító oktatáshoz 

való hozzáférés a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek számára). Mindezek mellett jellemző uniós 

prioritásként jelenik meg a minőségi oktatás, a szakképzés és az egyenlőtlenségek kérdése.  

 

Forrás: European Commission, 2011 
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A célok és a politikaformálás kapcsán érdemes kitekintenünk a strukturális alapok felhasz-

nálásában arra az alapvető szemléletváltozásra, amelyre az ESZA oktatási célú felhasználása 

során részben már utaltunk. A strukturális alapok felhasználása a kohéziós politika múltjában 

még kizárólag a tagállamok nemzeti stratégiáira épült. Az utóbbi két évtized hozadékának 

tekinthető az a változás, amely a 2007–2013-as időszakban már expliciten követeli meg, hogy 

a tagállamok a közös, uniós stratégiákra reflektálva alakítsák ki fejlesztési programjaikat, és 

ezek alapján számoljanak be e programok eredményességéről is (Manzella–Mendez, 2009). E 

változásokat tükrözik a strukturális alapok felhasználásának szabályai is, amelyekkel a 

következő fejezetben foglalkozunk. A belső és külső fejlesztések tekintetében ez a formálódó 

gyakorlat némi közeledést mutat, de különböznek azok a szintek, ahol a stratégiák képződnek, 

illetve amely szinten álló szereplők felelősséggel tartoznak ezek megvalósításáért. Az unió 

határain kívül zajló fejlesztések a nagy nemzetközi egyezményeken és szerződéseken alapuló, 

a szegénység felszámolásáért küzdő stratégiákhoz kapcsolódnak, amelyek megvalósításáért a 

fejlesztőszervezetek vállaltak felelősséget, és egyben ők azok, akik rendszeresen jelentést 

tesznek tevékenységeikről és eredményeikről.  

 

A fejlesztések szabályozása 

A következőkben a strukturális alapok felhasználására vonatkozó szabályok tartalmi kom-

ponenseit vizsgáljuk, valamint kitekintünk a nemzetközi fejlesztések szabályozására is, ele-

mezve ezek alakulását annak érdekében, hogy feltárjuk, milyen pontokon igyekszik változ-

tatni az Európai Bizottság az eredményesség növelése érdekében.  

 

A szabályozás kérdése különösen a belső fejlesztések vizsgálatban érdekes, mert ahogyan erre 

már korábban utaltunk, a strukturális alapokból finanszírozott fejlesztések esetén ezek jelen-

nek meg a legnagyobb jelentőséggel a későbbi, tagállami keretek között zajló implementációt 

befolyásoló eszközökként. Céljuk, hogy olyan kereteket biztosítsanak a fejlesztéseknek, 

amelyekben a tartalmi hatások is maximalizálódhatnak. Abban az esetben pedig, amikor a 

tagállamok fejlesztéspolitikai, fejlesztési kultúrája többé vagy kevésbé eltér az uniós szabá-

lyok által megköveteltektől, a szabályozások maguk is formáló, fejlesztő hatásokat idézhetnek 

elő. 

 

A belső fejlesztések esetében a fejlesztési források felhasználásához kötődő szabályozás ki-

alakítását a tagállamok képesek bizonyos mértékig befolyásolni. Döntési szabadságuk azon-

ban csak a keretszabályozás által nyitottan hagyott, specifikus kérdésekben nyilvánulhat meg. 

A külső fejlesztéseknél az Európai Bizottság és a nemzetközi fejlesztőszervezetek deter-

minálják a szabályozást. Ugyanakkor a megelőző fejlesztések tapasztalatainak vagy az 

értékelések során felhalmozott tudás visszacsatornázásának mindkét esetben meghatározó 

szerep jut.  

 

A fejlesztések szabályozása tehát mind a belső, mind a külső fejlesztések esetén dinamikus 

térben alakul, amelynek számos szereplője van, és amely egyre inkább építhet a fejlesztések 

eredményességéről való gondolkodást is befolyásoló, növekvő implementációs tapasztalatra 

és tudásra. Az európai uniós szabályozások trendjeinek vizsgálata jól tükrözi a nemzetközi 

fejlesztéspolitikai világban zajló változások irányait, amelynek az Európai Unió és tagállamai 

éppúgy alakítói, mint befogadói.  
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A strukturális alapokból finanszírozott fejlesztések szabályozási dokumentumai a következők:  

– Általános rendelet a strukturális alapokról és a kohéziós alapról
11

 

– A strukturális alapok felhasználására vonatkozó egyedi szabályok
12

 

– Az Európai Bizottság végrehajtási rendeletei
13

 

 

A szabályozások fő tartalmi elemeit az alábbiakban összegezhetjük:  

 a fejlesztési együttműködés alapelveinek lefektetése (partnerség, addicionalitás, kon-

centráció, programozás);  

 a régiók határainak kijelölése és az alapvető fejlesztési célok meghatározása; 

 a fejlesztések megvalósításának technikai keretei (a fejlesztések stratégiai kereteinek 

kijelölése, a támogatható tevékenységek körének kijelölése; a fejlesztések menedzs-

mentjében, értékelésében és auditjában részt vevő szervezetek és feladataik, a menedzs-

ment, az értékelés, a monitoring, az ellenőrzés és a finanszírozás rendszere);  

 a tagállamok és az Európai Bizottság feladatai, felelősségi körei. 
 

Jelen kutatás empirikus szakaszában a Magyarországon 2004–2008 között megvalósult 

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program kompetenciafejlesztési beavatkozásainak imp-

lementációs mechanizmusait tárjuk fel és elemezzük. Annak érdekében, hogy világosan 

lássuk, e fejlesztések milyen keretek között valósultak meg, részletesen bemutatjuk a 2000–

2006 közötti programozási időszak szabályrendszerét, amelynek változási trendjeire a ké-

sőbbiekben térünk ki.  
 

Ahogyan azt korábban jeleztük, a strukturális alapok felhasználását irányító szabályozások 

keretszabályozásoknak tekinthetők. Céljuk, hogy az eredményességet, hatékonyságot és átlát-

hatóságot a szubszidiaritás elvének érvényesítése mellett, a tagállamok, régiók és helyi sze-

replők döntési szabadságát meghagyva, azok elkötelezettségére építve biztosítsák. A struk-

turális alapok felhasználásának alapvető céljai mellett lefektetik a partnerek együttmű-

ködésének elveit, a különböző alapok más-más régiókban való felhasználhatóságának elveit, a 

fejlesztések alapjául szolgáló kötelezően benyújtandó dokumentumokat, azok tartalmát, a fe-

lelős menedzsmentszervezeteket és feladataikat, valamint a menedzsment, az értékelési, a 

monitoring és a felülvizsgálati folyamatokat. 
 

A szabályozás a strukturális alapok támogatásával megvalósuló fejlesztések implementálását 

decentralizált folyamatokon keresztül írja le, azaz a korábban említett tagállami, regionális és 

helyi szereplők bevonására építő döntéshozatali folyamatokat támogatja, kiemelve, hogy az 

ilyen típusú megvalósításban kulcsszerepet kell játszania a hatékony monitorozásnak, a me-

nedzsment és monitoring funkciók világos elválasztásának. Ez alapján a tervezési és meg-

valósítás folyamat minőségéért, például a tervezési és az implementációs dokumentumok 

előkészítéséért, a menedzsment funkciók ellátásáért, a monitoring folyamatok működtetéséért, 

                                                 
11 A 2000–2006-os időszakban: European Commission (1999): Council Regulation. (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 

laying down general provisions on the Structural Funds. Official Journal of the European Communities, Brussels 
12 A 2000–2006-os időszak Európai Szociális Alap felhasználására vonatkozó szabályozás: European Parliament and the 

European Council (1999): Regulation (EC) No 1784/1999 of the European Parliament and of the Council of 12 July 1999 

on the EuropeanSocial Fund.  Official Journal of the European Communities, Brussels 
13 A 2000–2006-os időszak végrehajtásra vonatkozó részletes szabályai: Commission Regulation (EC) No 448/2001 of 2 

March 2001 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1260/1999 as regards the 

procedure for making financial corrections to assistance granted under the Structural Funds;Commission Regulation (EC) 

No 438/2001 of 2 March 2001 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 

1260/1999 as regards the management and control systems for assistance granted under the Structural Funds;Commission 

Regulation (EC) No 1685/2000 of 28 July 2000 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation 

(EC) No 1260/1999 as regards eligibility of expenditure of operations co-financed by the Structural Funds;Commission 

Regulation (EC) No. 1159/2000 of 30 May 2000 on information and publicity measures to be carried out by the Member 

States concerning assistance from the Structural Funds 

http://www.esf.ie/downloads/448.pdf
http://www.esf.ie/downloads/438.pdf
http://www.esf.ie/downloads/438.pdf
http://www.esf.ie/downloads/16852000.pdf
http://www.esf.ie/downloads/16852000.pdf
http://www.esf.ie/downloads/CommissionInformationReg.pdf
http://www.esf.ie/downloads/CommissionInformationReg.pdf
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az ex ante és a középtávú értékelések elkészítéséért alapvetően a tagállamok felelnek, míg az 

Európai Bizottság felelősségi körébe tartozik a tervezési és implementációs dokumentumok 

véleményezése, jóváhagyása, a finanszírozási támogatásról való döntés vagy az ex post 

értékelések lefolytatása. A szabályozás szerint a tagállamoknak ki kell jelölniük egy, a me-

nedzsmentért felelős szervezetet, vagy létre kell hozniuk egy ilyet, valamint alapítaniuk kell 

egy Monitorozási Bizottságot, amely a menedzsmentszervezet tevékenységét és a fejlesztések 

implementációját felügyeli (European Communities, 1999a). A különböző szereplők, vég-

rehajtási egységek alapvető feladatait lásd a 2. táblázatban.  

2. táblázat: A Strukturális Alapok támogatásával megvalósuló fejlesztések szereplői, a végrehajtásban 

résztvevő entitások és feladataik 

Szereplők Feladatok 

Európai Bizottság 

 A fejlesztések pénzügyi kontrollja. 

 Felelős annak biztosításáért, hogy a tagállamok a megfelelő menedzs-

ment- és kontrollrendszereket állítsák fel és ezeket megfelelően 

működtessék.  

 Az implementációs folyamatok felügyelete (például ellenőrzések, előre 

nem meghatározott időpontokban). 

 Felelős a fejlesztések ex post értékeléseinek lefolytatásáért.  

Tagállamok 
 Felelős az implementációs folyamat nyomon követéséért és az esetleges 

korrekciók végrehajtásáért. 

Menedzsmentért felelős 

szervezet
14

 

 Felelős a fejlesztések átlátható és elszámoltatható pénzügyi folyamatainak 

működtetéséért. 

 Felelős a fejlesztések menedzsmentjéért és az implementáció haté-

konyságáért és megfelelőségéért.  

 Feladata, hogy: 

– a megbízható pénzügyi és statisztikai információk elérése, a megfe-

lelő értékelés érdekében az információk továbbítását lehetővé tevő 

rendszereket állítson fel,  
– biztosítsa a tevékenységek megfelelőségét egy belső monitorozási 

rendszer működtetésével, 

– a tagállamok jogi, pénzügyi és intézményi rendszerének megfelelően 

cselekedjen, 

– évente implementációs beszámolókat készítsen.  

Monitorozásért felelős 

bizottság
15

 
 

 Feladata az implementáció minőségének és eredményességének vizs-

gálata; a fejlesztések menedzselésének ellenőrzése; az uniós irányel-

veknek való megfelelés vizsgálata a fejlesztés során.  

 Felügyeli a Közösségi Támogatási Keret vagy az Egységes Programozási 

Dokumentum és az operatív programok megvalósítását
16

.  

 Jóváhagyja a Program Kiegészítést és a benne foglalt indikátorokat. 

 Elfogadja a programok kiválasztásának kritériumrendszerét.  

 Rendszeresen ellenőrzi az implementációs folyamatokat, és vizsgálja 

azok eredményeit. 

 Jóváhagyja az éves és záró implementációs beszámolókat. 

 Tárgyal és jóváhagy minden a programot érintő módosítást. 

 Javaslatokat tesz a menedzsmentért felelős szervezetnek az imple-

mentációs folyamatok eredményességének növelése, valamint a menedzs-

ment folyamatok fejlesztése érdekében.   

Forrás: European Communities, 1999a 

                                                 
14

 Bármilyen közintézmény vagy privát szervezet, testület (nemzeti, regionális vagy helyi szinten) betöltheti ezt a 

szerepet, a tagállamok által kijelölve, vagy lehet maga a tagállam. Amennyiben a menedzsmentszervezet nem a 

tagállam, hanem egy ettől különálló szervezet, annak viszonyát a tagállamhoz és az európai Bizottsághoz 

definiálni kell. Amennyiben a tagállam úgy dönt, a menedzsment és kifizető szervezet lehet ugyanaz a szervezet. 
15

A monitorozásért felelős bizottságot a tagállamok hozzák létre, a menedzsmentért felelős szervezetettel és a 

partnerekkel egyeztetve. A monitorozásért felelős bizottságban az Európai Bizottság egy tagja tanácsadóként 

vesz részt.  
16

 E dokumentumok tartalmáról lásd e tanulmány 14-15 oldalát.  
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A strukturális alapokból finanszírozott fejlesztések hétéves periódusokra bontva valósulnak 

meg, amely időszakok beavatkozásrendszerének alapjait különböző stratégiai dokumentumok 

képezik. A fejlesztési programokat a tagállamok a gazdasági és társadalmi helyzet elemzésére 

épülő fejlesztési terveikre támaszkodva dolgozzák ki. Az Európai Bizottság által támogatott 

programok e terveken alapulva, a Közösségi Támogatási Keret című dokumentumban és az 

operatív programokban (vagy az Egységes Programozási Dokumentumban
17

) jelennek meg 

(European Communities,1999a). 

 

A programozás (programming) egy több szakaszból álló, szervezési, döntéshozatali és pénz-

ügyi folyamat, amely a hétéves periódusokban a tagállamok és az Európai Bizottság part-

nerségére építve lehetővé teszi a kitűzött fejlesztési célok elérését. Első lépése, hogy a tag-

államok a partnerekkel való konzultáción alapuló nemzeti fejlesztési terveiket benyújtják a bi-

zottságnak, amely a dokumentumot véleményezi és értékeli. E tervek elfogadása után a 

bizottság a Közösségi támogatási keretben jelzi a támogatott tevékenységeket és a pénzügyi 

támogatás tervezett mértékét. A tagállamok operatív programjaikat, melyek a Közösségi 

támogatási keret megvalósítását szolgálják, benyújtják a bizottságnak, amely ezeket már a 

végleges költségvetési támogatás mértékét kijelölve hagyja jóvá (European Communities, 

1999a). A fejlesztési folyamatot irányító dokumentumok tartalmi elemeit lásd a 3. 

táblázatban.  
 

3. táblázat: A strukturális alapok által finanszírozott fejlesztések alapdokumentumai 

Dokumentum Készítő és tartalom 

Fejlesztési terv:  

 

A kitűzött céloknak megfelelő helyzetértékelést és az 

alapvető fejlesztési szükségleteket foglalja magában, 

kiegészítve a stratégiával, a tervezett tevékenységek, a 

specifikus célok és az előzetes finanszírozási szük-

ségletek kijelölésével. 

Készítik: a tagállamok, a nemzeti és regionális prio-

ritásokon alapulva, az Európai Bizottság által kiadott 

előzetes irányelveknek megfelelően.  

 

Tartalma: 

A) Helyzetleírás és fejlesztési lehetőségek  

B) A célok elérését támogató stratégia leírása, a fenn-

tartható fejlődés és a régiók, területek átalakulásának 

támogatásával (például a foglalkoztatási stratégiához 

való kapcsolódás, rendszerfejlesztések) 

C) A pénzügyi támogatás felhasználásának terve (az 

addicionalitás, a köz- és privát források jelzése) 

D) A partnerekkel való konzultációk listája 

Közösségi támogatási keret:  

 

Az Európai Bizottság és tagállamok által közösen el-

fogadott dokumentum, a nemzeti fejlesztési tervek 

értékelését követően. Magában foglalja az alapokból 

finanszírozott tevékenységeket és a költségvetési ter-

vet. A dokumentum a prioritásokon alapul, és a tag-

államok által kidolgozott operatív programokon 

keresztül valósul meg.  

 

Készíti: az Európai Bizottság az érintett régiókba 

érkező támogatások koordinálása érdekében.  

 

Tartalma: 

A) A stratégiára és prioritásokra vonatkozó közös cse-

lekvési szándék kinyilvánítása, a célok leírása, az ope-

ratív programok tervei 

B) Költségterv  

C) A végrehajtásra vonatkozó rendelkezések (me-

nedzsmentszervezet kijelölése, a monitorozásért fele-

lős bizottság kijelölése) 

 

 

 

 

                                                 
17

 Egységes Programozási Dokumentumot a 2-es és 3-as célterületek esetében készítenek a tagállamok. Ezek 

tartalma megegyezik a Közösségi Támogatási Keret és az operatív programok tartalmával. A dokumentum része 

a Program Kiegészítés, amely tartalma az operatív programokéval megegyező.  
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Operatív program:  

 

A Bizottság által elfogadott dokumentum, amely a 

Közösségi támogatási keret implementálását szolgálja. 

Magában foglalja a prioritások rendszerét, a többéves 

programokat, amelyeket akár több támogatási alap is 

finanszírozhat. Az integrált operatív programok tevé-

kenységeit több alap támogatja.  

 

Készítik: a tagállamok a Közösségi támogatási 

keretben meghatározott támogatás alapján 

(régiónkénti vagy ágazati operatív programok). 

 

Tartalma: 

A) Prioritások és a Közösségi támogatási kerethez 

való kapcsolódás, specifikus célok és az elvárt hatások 

leírása  

B) A tervezett tevékenységek listája  

C) Költségterv  

D) Az implementációs folyamatok leírása (Az 

operatív program menedzsmentjéért felelős szerv, a 

menedzseléssel kapcsolatos megegyezések, a moni-

torozási és az értékelés rendszer leírása, átlátható 

pénzügymenedzsment-rendszer, monitorozási terv) 

Programkiegészítés:  

 

Az a dokumentum, amely a stratégia és a prioritások 

implementációját támogatja, és részletes informá-

ciókat tartalmaz az operatív program intézkedéseinek 

megvalósításáról. A tagállamok vagy a menedzsment-

szervezet készíti őket, az Európai Bizottsághoz pedig 

informálás céljából kell a dokumentumot továbbítani.  

Készítik: a tagállamok 

Tartalom: 

A) Az implementációs eszközök, ex ante értékelés, 

indikátorok leírása 

B) A pénzügyi kedvezményezettek listája 

C) Költségterv az intézkedések szerint (a társfi-

nanszírozási megegyezések leírásával)  

D) A publicitás biztosításának eszközei  

E) Az Európai Bizottság és a tagállam megegyezése 

az elektronikus információszolgáltatásról  

Forrás: European Communities, 1999a 

 

A strukturális alapok felhasználási szabályai az alapvető kereteket lefektetve az operatív prog-

ramok szintjéig hatolnak le. A szabályozások szövege nem követeli meg például konkrét me-

nedzsmentszemlélet érvényesítését és konkrét menedzsmenteszközök használatát, erre vonat-

kozó alapvető stratégiai elvárásai leginkább a fejlesztési alapelvekből és néhány kötelező 

menedzsmenttevékenységen keresztül tükröződnek vissza. Ezek a változásmenedzsment gya-

korlatának számos elemét magukban foglalják. Ilyen például a partnerek kölcsönös bevonó-

dásának fontossága az elkötelezettség megteremtése érdekében mind a tagállamok és az 

Európai Bizottság viszonyában, mind pedig a tagállamok és társadalmi partnereik viszo-

nyában; a valós társadalmi változások elérését támogató koherens politikai gondolkodás 

ösztönzése az erőforrások csoportosításával és a programozás alapelvén keresztül érvényesülő 

változtatási időtávokban való gondolkodás ösztönzésével, vagy a beavatkozások előzetes 

hatásmechanizmusainak feltérképezésére való ösztönzéssel az ex ante értékelések keretén 

belül. A projektszintű fejlesztési beavatkozások megvalósításának – mint amilyenekre később 

e kutatás empirikus vizsgálata irányul – e nagy rendszerekbe kell illeszkednie, de a saját 

hagyományokhoz és gyakorlatokhoz is igazodó projektszintű implementációs szabályok 

kialakítása már a tagállamok saját feladata és felelőssége.  

 

Az Európai Bizottság különböző módszertani támogató dokumentumok kiadásával segíti a 

tagállamokat a stratégia- és programalkotási folyamatban annak érdekében, hogy a terepeken 

zajló projektimplementáció minél inkább a kitűzött célok megvalósítását szolgálja.18 

 

A belső fejlesztések megvalósításának irányt adó szabályozások változásának ösztönzője el-

sősorban a strukturális alapok európai stratégiákban játszott szerepéről való gondolkodás vál-

                                                 
18 Támogató módszertani dokumentumok például: Kézikönyv a strukturális alapok terveihez és a programozási doku-

mentumokhoz (European Commission, 2000a); A strukturális alapok által támogatott beavatkozások ex ante értékelése 

(European Commission, 2000b); Monitoring és értékelési indikátorok: egy jelzős módszertan (European Commission, 

2000c); Sourcebook on sound planning of ESF programmes című dokumentum (European Commission, 2007). 
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tozása és az alapok hatékonyabb felhasználásának érdekében hozott módosító döntések. Az 

utóbbiaknak inputot adó implementációs tapasztalatok nagyon hasonlóak azokhoz, amelyeket 

az Európai Bizottság az unió határain kívül végzett fejlesztései során szerez, és amelyekről 

már a nemzetközi fejlesztőszervezetek munkáját vizsgáló tanulmányunkban is szóltunk 

(Halász–Szőllősi, 2012). Ilyenek például a fejlesztések menedzsmentjéhez köthető problé-

makörök: a bemenetorientált megközelítések kritikája és az eredményközpontú szemlélet 

erősítésének szükségessége; az adminisztratív folyamatok dominanciájának kritikája és az 

ezek egyszerűsítésére, az átláthatóság növelésére irányuló folyamatok; az erőfeszítések szét-

szabdaltságának kritikája és a politikák koherenciájának megteremtésére irányuló törekvések; 

a belső és külső érintettekhez köthető problémakörök: a szereplők elkötelezettségére és 

együttműködési kultúrájára irányuló kritikák, a helyi szereplők bevonására, valamint a 

decentralizált irányítás ösztönzését mutató törekvések; a megfelelő szakértelem hiánya, az 

alacsony kapacitások problémája (akár a fejlesztők, akár a befogadók részéről); vagy az ab-

szorpció és az implementációs kapacitás problémaköre. Az Európai Unió fejlesztés-

politikájában, például az OECD fejlesztési eredményességet ösztönző tevékenységeinek 

hatására is, így válik kiemeltté többek között az eredményorientált menedzsment szerepe vagy 

a kapacitások fejlesztésének fokozódó szükségessége.  

 

A strukturális alapok 2000–2006-os programozási időszaktól 2014–2020-ig
19

 való változá-

sának főbb mérföldköveit a 4. táblázat tartalmazza, amelyek jól mutatják a fentiekben bemu-

tatott problémákra adott válaszokat. Ezeket a következőkben összegezhetjük: 

 A strukturális alapok felhasználása egyre szorosabban kötődik az EU stratégiáihoz, 

támogatva a kohéziós törekvéseket is.  

 A input- (finanszírozás) orientált megközelítés helyét átveszi a teljesítményorientált 

megközelítés, amelynek elemei: az eredményközpontú szemlélet, az ex ante feltételek 

teljesülése és az ex ante értékelések felértékelődése; a tagállamok döntési és felelősségi 

körének szélesedése, valamint a teljesítményalapú partneri együttműködési szerződések.  

 A különböző kezdeményezések összekapcsolását lehetővé tevő szabályozási keretek 

biztosítása a koherencia és koncentráció érdekében.  

 

 
 

4. táblázat: A strukturális alapokból finanszírozott fejlesztéseket meghatározó trendek.  

Trend 2000–2006 2007–2013 

1. Tervezési keretek stratégiai szinten 

A kizárólag nemzeti 

stratégiákon nyugvó 

fejlesztésektől az EU-s 

stratégiákhoz és célokhoz illesz-

kedő nemzeti fejlesztési straté-

giákig 

Az Európai Bizottság indikatív 

irányelvei alapján körvonalazott 

stratégiák. 

 

Regionális fejlesztési tervek és 

Közösségi támogatási keret 

(Community Support Framework) 

az 1-es célterületeken
20

.  

 

A Közösségi stratégiai irány-

elveken (Community Strategic 

Guidelines) alapulva (az Európai 

Bizottság javaslata alapján az 

Európai Unió Tanácsa által 

jóváhagyva) 

 

Minden tagállam Nemzeti stra-

tégiai kereteket (National 

Strategic Framework) hoz létre, 

amely a Közösségi stratégiai 

irányelveken alapszik.  

 

(Az 1-es célterületek esetében 

nem szükséges többé a Közösségi 

támogatási keretek megalkotása.) 

                                                 
19 E programozási időszak esetében a szabályozások javaslatai állnak rendelkezésre.  
20 Azok a területek, amelyek GDP/fő-je a vásárlási paritási erőben értelmezve alacsonyabb az uniós átlag 75%-ánál.  
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2. A tervezési keret operacionális szinten 

Fokozatos eltolódás a projekt-

asszisztenciától a programozásig (a 

80-as évek során a programozás 

1988-as általánossá válásáig). 

A felelősség a programok tartal-

máért fokozatosan a tagállamokhoz 

kerül át (2000–2006 és 2007–2013) 

A programozás tartalma egysze-

rűsödik, és a felelősség decent-

ralizálódik az operatív programok és 

az Egységes programozási do-

kumentumok (Single Programming 

Document) felé, leginkább a 

horizontális prioritásokra építve. 

A részletes, programszintű infor-

mációk a Programkiegészítésben 

(Program Supplement) jelennek meg, 

a tagállamok felelősségeként.  

A programozás tartalma egysze-

rűsödik, stratégia-központú és még 

inkább decentralizált.  

Az Egységes programozási do-

kumentumok és a Programkiegészítés 

kikerülnek a szabályozásból, az 

operatív programok lesznek a kulcs 

menedzsmentelemek. Ezeket továbbra 

is az Európai Bizottsággal egyeztetik 

a tagállamok, de a fókusz alapvetően 

a stratégiai prioritásokon van. 

3. A területkijelölés rendszere 

A földrajzi alkalmasság kezdetben a 

nemzeti területek kijelölésén 

alapult. A statisztika 

mutatószámokon alapuló kijelölést 

1988-ban vezetik be. 

A 2007–2013-as időszakban a 

régiók kijelölése a tagállamok 

feladata.  

1-es célterületek 

(a korábbi 6-os célterületeket is 

magukban foglalva) 

 

Tanácsi határozat alapján 2-es 

célterületek.  
 

A Közösségi kezdeményezések az 

egész EU-ra kiterjednek a területi, 

tematikus/szektorális kritériumoknak 

való megfelelőség alapján.  

 

A tagállamok felelőssége, hogy a re-

gionális versenyképesség és foglal-

koztatottság alapján a fejlesztési terü-

leteket kiválasszák. Minden konver-

genciarégión kívüli terület regionális 

versenyképesség és foglalkoztatottság 

régió.  

 

A konvergenciarégiók az 1-es cél-

területeket jelentik, de ezeken kívüli 

régiókat is magukban foglalhatnak.  

A konvergenciarégiók listáját az 

Európai UnióTanácsa hagyja jóvá.  

 

Területi együttműködési régiók 

4. Monitorozás és értékelés 

A politika monitorozása és ér-

tékelése kezdetben rendszertelen és 

strukturálatlan volt. 

1988 és 2006 között a szabályozási 

követelmények szorosabbá váltak és 

letisztultak. 

Egy rugalmasabb, szükséglet alapú 

megközelítés jellemzi a 2007–2013-

as időszakot, különösen az 

opcionális középtávú értékelések és 

teljesítménytartalékok kapcsán. 

2007-től a tagállamok stratégiai 

jelentéseket tesznek az Európai 

Unió Tanácsának.  

Részletes visszajelzés az indiká-

torokról és a beavatkozási terüle-

tekről.  

Monitorozási bizottságok 

(Monitoring Committees) (az Európai 

Bizottság mint megfigyelő jelenik 

meg) 

 

A tagállamok éves előrehaladási 

jelentéseket és záróbeszámolókat ké-

szítenek.  

 

Ex ante, középtávú (kötelező, a 

tagállamok által) ex post értékelés (az 

Európai Bizottság által) 

 

Teljesítménytartalékok képzése.  

Az indikátorokkal párosított célok 

csak a prioritások szintjén jelennek 

meg.  

 

Monitorozási bizottságok (az Európai 

Bizottság megfigyelő szerepben). 

A tagállamok éves előrehaladási 

jelentéseket tesznek a prioritások 

szintjére fókuszálva, és záró-

beszámolókat készítenek.  

 

Ex ante (tagállamok által), 

folyamatos (választható) és ex post 

értékelések. 

 

Teljesítmény- és vésztartalékok.  

Forrás: Manzella–Mendez, 2009 

5. Az Európai Szociális Alap (ESZA) és a rendszerszintű oktatásfejlesztések 

Ahogyan a fejlesztések egyre job-

ban kötődnek az uniós stratégiákhoz 

és azok implementációjához, az 

oktatási szektorban zajló fej-

lesztések egyre nagyobb hangsúlyt 

kapnak és mozgásteret nyernek.  

A 3-as célterületeken, az ESZA 

forrásokból végrehajthatók a fog-

lalkoztatottság növeléséhez hozzá-

járuló rendszerszintű, strukturális 

oktatási fejlesztések is. 

(European Communities, 1999b) 

Az Európai Bizottság javaslatot ad ki 

az ESZA-ból finanszírozható 

rendszerszintű oktatásfejlesztések 

támogatása érdekében. (A javaslatnak 

az alapkompetenciák fejlesztését 

segítő kurrikulumfejlesztések is 

építőkövei.) 

Az integrált fejlesztések támogatása 

érdekében (pl. az IKT-kompetenciák 

fejlesztésére irányuló eszközigényes 

fejlesztések esetében) az ESZA-ból 

tárgyi eszközök beszerzése is finan-

szírozható.  

(European Commission, 2006) 
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2014–2020 

 Az Európa 2020 stratégia végrehajtásának megalapozása, az oktatás és az oktatási rendszerek fejlesztésének kiemelt 

szerepével.  

 Eredményorientált megközelítés (teljesítmény-keretrendszer kijelölése a programokhoz, teljesítménytartalékok, ex 

ante feltételek teljesülése (a befektetés hatékonyságához szükséges előfeltételek meglétének ellenőrzése, makroöko-

nómiai feltételek) 

 Közös stratégiai keretre épülő partnerségi szerződések és nemzeti operatív programok 

 Kötelező stratégiai értékelési tevékenység: Strategic Environmental Assessment 

Az adminisztratív hatékonyság növelése és a folyamatok egyszerűsítése: az adminisztrációs kapacitás megerősítése 

(mentességek a tartósan jó eredményeket elért alrendszerek esetében) 

 

Forrás: Az EU kohéziós politikája 2014–2020. Az Európai Bizottság javaslatai. 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm) 

 

A külső fejlesztések irányításában bekövetkezett egyik legjelentősebb változás a politikák ko-

herenciájának megteremtésére irányuló kezdeményezés volt: az EU tagállamai közös fejlesz-

tési politikákat alakítanak ki; az Európai Bizottság fejlesztéspolitikája és más donorszerve-

zetek fejlesztéspolitikája közeledik egymáshoz; azon országokban, ahol több donorszervezet 

is jelen van, megtörténik a politikák harmonizációja; a bizottság fejlesztéseit az adott ország 

igényeiből kiindulva, annak stratégiáihoz, politikához illesztve valósítja meg.  

 

A fejlesztések finanszírozása 

A fejlesztési források, ezek mennyisége és felhasználásának szabályai olyan területek, ame-

lyek több szempontból és szinten is (például makro- vagy mikrogazdasági szinten) be-

folyásolják a beavatkozások által keltett hatásmechanizmusokat. A finanszírozás eszközei és 

formái az uniós fejlesztések esetében a belsőnek és külsőnek tekintett fejlesztések között elté-

rő mintákat mutatnak. Ha azonban a fejlesztések kapcsán megjelenő problémakörökre tekin-

tünk, találhatunk közös terülteket. Ilyenek például az elszámoltathatóság igényével kapcso-

latban megjelenő túlzott pénzügyi adminisztrációs terhek. A külső fejlesztések esetében ez 

részben a szélsőséges kockázatkerülésből fakad, és a belsőknél sem teljesen kizártak a nem 

megfelelő felhasználáshoz vagy csalásokhoz kötődő aggodalmak. Az értékelések azt mutat-

ják, hogy a fogadó féllel szembeni bizalom egyformán gyenge lehet a belső és külső fejlesz-

tések esetében, ugyanakkor a megnövekedett adminisztrációs terhek (amelyek nemcsak az 

átlátható finanszírozási rendszerek iránti igényekből fakadnak, hanem az értékelési, moni-

torozó adatszolgáltatási feladatokból is) a projektek egészének eredményességét is 

veszélyeztetik. A résztvevők adminisztratív túlterhelése alááshatja az elköteleződést, ami a 

fejlesztés stratégiai céljai teljesülése szempontjából kifejezetten káros lehet. Az admi-

nisztrációs követelmények erősítésével biztosítani kívánt átláthatóság ugyanakkor korlátozott 

mértékben képes a korrupt tevékenységek megelőzésére, visszaszorítására. A fejlesztések 

finanszírozásához szorosan köthető az abszorpciós kapacitás kérdése, amellyel a későb-

biekben foglalkozunk. A belső fejlesztések finanszírozására vonatkozó szabályozási alap-

elveket lásd a kertes írásban. 

 

A belső fejlesztések finanszírozására vonatkozó szabályozások alapelvei 

 

A belső fejlesztések esetében három meghatározó követelmény is befolyásolja a fejlesztések finanszí-

rozását: a társfinanszírozás szükségessége, az addicionalitás elve és a koncentráció elve.  

 

A társfinanszírozás azt jelenti, hogy a régiók fejlettségétől függően, a tagállamok és régiók különböző 

mértékű összegekkel járulnak hozzá az adott fejlesztési program finanszírozásához. Az olyan, nyitott 

koordinációs mechanizmusokra épülő irányítás esetében, mint ami a strukturális alapokból finanszírozott 

fejlesztések esetén ma érvényesül, a társfinanszírozás az elkötelezettséget és ez által az eredményességet 

növelő eszköz (Mendez, 2011). Mindezek mellett ugyanakkor megkérdőjelezhető, hogy az Európai 
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Bizottság képese-e a tagállamokkal szemben a közös finanszírozás tényéből fakadóan bármilyen kontrollt 

is érvényesíteni.  

 

Az addicionalitás elve azt jelenti, hogy a strukturális alapok nem helyettesíthetik a tagállamok közki-

adásait, azaz a forrásokat valóban fejlesztések finanszírozására és nem a rendszer fenntartására kell 

fordítaniuk. A 2004-ben és ezután csatlakozott tagállamok vagy erősen forráshiányos régiók felhasználási 

gyakorlata gyakran mégis ez utóbbi jelenséget tükrözi. Az uniós kohéziós politika értékelői kiemelik, 

hogy a strukturális politika nem tudott reagálni a csatlakozó tagállamok, a hagyományos kohéziós orszá-

gokétól jelentősen elmaradó fejlettségi szintjére, inadekvátan értelmezte ezek igényeit, amelyek olyan 

alapszükségletekre vonatkoztak, mint például a fizikai infrastruktúra fejlesztése, a humán tőke fejlesztése, 

a dinamikus üzleti környezet erősítése, illetve arra sem, hogy mindeközben adminisztratív struktúráik 

jelentős változásokon mentek keresztül (Bradley–Untiedt, 2012). 

 

A koncentráció ösztönzi, hogy az erőforrások, ez esetben a pénzügyi erőforrások, ne szabdalódjanak 

annyira szét, hogy hatásuk minimális legyen. A különböző strukturális alapok együttes felhasználását 

megengedő szabályozások ezen elv érvényesülését is támogatni kívánják.  

 

A nemzetközi fejlesztőszervezetekkel foglalkozó tanulmányunkban már utaltunk rá, hogy az 

olyan hosszú távon értékelhető társadalmi változások előidézésére irányuló fejlesztések 

esetében, mint amilyenek a kurrikulumfejlesztési beavatkozások is, a tartós elköteleződés és 

az e mellé párosuló tartós pénzügyi támogatás meghatározó jelentőségű (Halász–Szőllősi, 

2012). Az Európai Bizottság által folytatott belső fejlesztések egyik kritikája éppen arra hívja 

fel a figyelmet, hogy a különböző periódusokban zajló fejlesztések támogatásának konti-

nuitása nem biztosított, pedig a mélyreható változások esetében ez alapvető fenntarthatósági 

feltétel lenne (Baumfeld–Hummelbrunner–Lukesch, 2002). 

 

A finanszírozás kapcsán alkalmazott jelenlegi rendszer rugalmatlanságát emelik ki továbbá 

azok az értékelések, amelyek hangsúlyozzák: gyakori tapasztalat, hogy a programok terve-

zése, a támogatásról szóló bizottsági döntés és a programok tényleges megvalósítása között 

olyan hosszú idő telik el, ami a jelenlegi fluktuáló gazdasági környezetben szinte lehetetlenné 

teszi a reális pénzügyi tervezést, amely számos problémát eredményez az implementáció 

során (Österreichisches…, 2003).  
 

A külső fejlesztések esetében változatos finanszírozási formákkal és eszközökkel találkozunk. 

A finanszírozás itt nemcsak támogatások, hanem kölcsönök formájában is érkezhet az orszá-

gokhoz, valamint a nemzetközi fejlesztőszervezetek gyakorlatának megfelelően, elkülönít-

hetünk programszintű, szektoriális és általános költségvetési támogatásokat is (erről rész-

letesen lásd Halász–Szőllősi, 2012). Leírható ugyanakkor az a gyakorlat is, hogy azon 

országok esetében, amelyekben az Európai Bizottság hosszú távú, kiterjedt tapasztalatokkal 

rendelkezik, és amely országok kapacitásai elég fejlettek, a bizottság a strukturális alapok 

felhasználásához hasonló finanszírozási alapelveket érvényesít, és hasonló menedzsment-

technikákat alkalmaz.  
 

Abszorpciós kapacitás és kockázatok 

A fejlesztések világában az implementáció kérdéseivel és az eredményességgel foglalkozó 

szakértők által vizsgált egyik kiemelt terület az abszorpciós kapacitás kérdése. Ezt ma már 

olyan, a beavatkozásokról szóló döntéseket befolyásoló tényezőnek tekintik, amely alapvető-

en meghatározza a fejlesztések által generált hatásmechanizmusokat, valamint maga is szá-

mos más olyan tényező függvénye, amelyek az implementáció kérdései iránt érdeklődők 

számára nem ismeretlenek. Az Európai Bizottság által finanszírozott fejlesztési beavatko-

zások kapcsán az egyik alapvető kérdés: milyen hatásokat generálnak a régiókhoz vagy 
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fogadó országokhoz érkező jelentős mértékű források akár makro- akár mikroszinten, és, 

hogy a fogadó felek képesek-e e forrásokat hatékonyan felhasználni (Reszkető, 2008).  

 

Az abszorpciós kapacitás kérdése a kohéziós régiók és a nemzetközi fejlesztési terepeken 

megjelenő, jelentős fejlettségi hátrányokkal rendelkező nemzetek kapcsán régóta jelen van az 

uniós fejlesztéspolitikai gondolkodásban, azonban a 2004-ben csatlakozott országokban zajló 

első fejlesztések tapasztalatai kapcsán a téma kiemelt figyelmet kapott. Ahogyan a finanszíro-

zási kérdések vizsgálata során már említettük, a bizottság kohéziós politikájában nem készült 

fel kellően arra, hogy ezen országok a „hagyományos” kohéziós országokhoz viszonyítva is 

más szükségletekkel és kapacitásokkal rendelkeznek (Kálmán, 2011). A fejlesztési források 

fokozatos folyósítása sem tudta az eltérő fejlettségi szintből adódó abszorpciós problémákat 

ellensúlyozni.  

 

Az abszorpciós kapacitás input- és outputorientált módon is értelmezhető, amely az előbbi 

esetben a forrásfelhasználás hatékonyságát vizsgálja, az utóbbiban pedig minden olyan 

problémát abszorpciós nehézségnek tekint, amely a források által generált, elvárt, maximális 

hatástól való eltérést eredményezi (Herve–Holzmann, 1997 id. Reszkető, 2008). Az Európai 

Bizottság belső fejlesztései esetén domináns az inputorientált megközelítés, így a tagállamok 

pénzügyi és menedzsmenttevékenységei alapján következtetnek abszorpciós problémákra, 

azok alacsony szintjére.  

 

Ahogyan a fogalom tág meghatározása is érzékelteti, abszorpciós problémát számos terület 

diszfunkcionális vagy alacsony minőségű működése is eredményezhet. A Netherlands 

Economic Institute (továbbiakban NEI) például (2002 id. Horvat, 2005) az abszorpciós kapa-

citás alábbi három változatát különbözteti meg:  

 makrogazdasági abszorpciós kapacitás (a GDP arányához viszonyított abszorpciós ké-

pesség); 

 adminisztratív abszorpciós kapacitás (képesség a központi, regionális és helyi szinteken 

a tervezésre, a programok, projektek kivitelezésére, az adminisztratív tervek elkészí-

tésére, finanszírozási és implementációs folyamatok előrejelzésére és a korrupció kikü-

szöbölésére); 

 finanszírozási abszorpciós kapacitás (képesség a saját finanszírozás előteremtésére). 

 

Reszkető Petra 2008-as tanulmányában az abszorpciós problémák kormányzással való össze-

függéseit hangsúlyozza, és az alábbi problémaköröket írja körül:  

1. Alapvető információs nehézségek: a szereplők korlátozott információiból fakadó ab-

szorpciós nehézségek.  

2. Intézményi problémák: a kormányzás megszervezéséből fakadó abszorpciós ne-

hézségek. 

 Adminisztratív nehézségek: a menedzsmentkapacitások és a személyi kompe-

tenciák szűkössége.  

 Az ügynök-megbízó probléma: a megosztott felelősségi köröknek köszön-

hetően a feladatok és felelősségek átfedik egymást, vagy nem jól körvo-

nalazottak. 

3. Motivációs nehézségek: a bevonódás, az érintettség hiánya 

 Járadékvadászat21, amely összefügg a kultúrával és a politikai gyakorlattal, és 

ami a kormányzati, központi, helyi irányító szervek szereplőit vagy bármilyen 

privát szereplőt érinthet.  

                                                 
21

 Mesterségesen létrehozott szűkösség okozta járadékért folyó, társadalmilag káros verseny. 
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 Időzítési problémák: a tervezés és az implementáció között eltelt idő hosszú-

ságából adódó problémák, a továbbfinanszírozás lehetőségének figyelmen 

kívül hagyása, a bürokratikus folyamatok időigényessége, illetve a kedvezmé-

nyezettek alacsony pénzügyi racionalitása. 

 Felelősségi körökből adódó motivációs konfliktusok.  

 

A fenti kategorizációk alapján az abszorpciós kapacitás akár gyűjtőfogalomnak is tekinthető, 

amely az implementációs problémák nagy körét öleli fel, definíciójából is fakadóan ezek je-

lenlétére utal. Az abszorpciós problémák legnagyobb része tehát a kontextushoz köthető olyan 

tényezők által is befolyásolt, mint például az implementációs kapacitás vagy az intézmény-

rendszer működése. A kormányzási kultúra mássága gyakran emlegetett kockázati tényező, és 

a sikeres fejlesztés feltételének tekinthető.  

 
A fejlesztési források becsatornázása által generált hatásokat meghatározó abszorpciós kapacitás 

az oktatás területén zajló fejlesztések esetén is különösen jelentős. Az oktatási szektor egy rend-

kívül összetett, nehezen változó társadalmi alrendszer, amelyben hagyományosan nem jellemző 

például a stratégiai vagy változásmenedzsment szemlélet jelenléte, a nagymértékű források 

kezelésének pénzügymenedzsment gyakorlata. Másrészről – mint láttuk – az abszorpciós 

problémákat eredményezhetik az aktorokhoz köthető motivációs faktorok is, amelynek például a 

kurrikulumfejlesztésekben alapvető szerepe van. A fejlesztések kapcsán felmerülő abszorpciós 

kérdések tehát az oktatási ágazatban determinisztikussá válhatnak, így az ágazat esetében a támo-

gatható kapacitásfejlesztési tevékenységek kiemelt teret kell, hogy nyerjenek.  

 

Az Európai Bizottság fejlesztési törekvései is tükrözik a 2004-ben és utána csatlakozott 

államokban zajló fejlesztések kapcsán jelentkező problémák kezelésének szükségességét, 

amely leginkább a rendszerszintű intézményi kapacitások fejlesztésének lehetőségében nyíl-

vánul meg (Koning et al., 2006). A kapacitások fejlesztését a belső fejlesztések esetében az 

Európai Bizottság egyrészt az Európai Szociális Alapból finanszírozható tevékenységek 

körében, másrészt a tanulás ösztönzésével, harmadrészt pedig a strukturális alapok keretében 

igénybe vehető technikai segítségnyújtással támogatja. 

 

A fejlesztések menedzselése 

A fejlesztések menedzselésének néhány kérdését a szabályozások bemutatása kapcsán már 

részben érintettük. A menedzsmentfolyamatok jelentőségét korábbi tanulmányainkban is 

hangsúlyoztuk, mert ezek alkotják azt az alapvető technikai keretet, amelyben a programok 

megvalósulnak, így a menedzsmentfolyamatok helyessége vagy helytelensége a beavatko-

zások során formálódó hatásrendszer determinánsa. A beavatkozások szempontjából alapvető 

kérdés, hogy milyen az a menedzsmentrendszer, amely egyszerre képes biztosítani az ered-

ményességet, a gyorsaságot és a szabályosságot, valamint a tartalmi hatások maxima-

lizálódását.  

 

A belső fejlesztések esetén a menedzsmentfolyamatok közvetlen közösségi kontrollja, a 

korábban már elemzett tagállami és a bizottsági viszonyból fakadóan, nem lehetséges. Az 

Európai Bizottság kontrollja ugyanakkor az évek során egyre jelentősebbé vált, például a poli-

tikaalkotás, a politikai keretek kialakítása, a nemzeti fejlesztési tervek egyeztetése, a moni-

torozás és az értékelés tevékenységein keresztül (Brine, 2004). A strukturális alapokból finan-

szírozott fejlesztések során alkalmazott kontroll/menedzsment-eszközöket az Österreichisches 

Institut für Raumplanung (továbbiakban: ÖIR) 2003-as tanulmánya így összegzi 

(Österreichisches… 2003):  
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- Többéves programozás (multiannual programming): A célok alapján, a szocio-

ökonómiai kontextus fényében meghatározott beavatkozási módok.  Több szakaszban 

megszervezett irányítási folyamat, döntéshozatal és finanszírozás. Az uniós straté-

giákon alapulva, az egyeztetés és partnerség elvét érvényesítve.  

– A projektek szelekciója: a bizottsággal egyeztetett kritériumokon alapuló projekt-

kiválasztás.  

– Monitorozás: rendszeres felülvizsgálatok, szisztematikus információszerzés az imple-

mentációról.   

– Értékelés: a programok relevanciájának és hatékonyságának értékelése.  

– Pénzügyi kontroll: az addicionalitás elvének érvényesítése és audit.  

– A jó teljesítmény jutalmazása.  

– Információ és nyilvánosság.  

 

A külső fejlesztések során az Európai Bizottság közvetlenül is felügyelheti a fejlesztések 

folyamatát, így a fent felsorolt eszközök mellett a fejlesztendő országokban és régiókban 

irodákat alakíthat ki, és szakértőket, tanácsadókat küldhet a folyamatok hatékonyságának 

növelése, a kapacitások fejlesztése érdekében.  

 

Az uniós fejlesztések a stratégiai menedzsment általános vezetési és szervezeti kultúráját 

képviselik, amelyben kiemelt jelentősége van a partneri együttműködésnek, az érintettek 

(stakeholders) bevonódásának és a szeparált szektorális szemlélet helyett, a koherens, 

együttműködő fejlesztésekben való gondolkodásnak. Az elköteleződés ösztönzése érdekében 

létrehozott többszintű menedzsmentstruktúrák (Mendez, 2011) nemcsak a kooperációt, hanem 

a felelősségek világos megosztását is megkövetelik. E menedzsmentkultúra része az, amire 

korábban a szabályozások kapcsán is utaltunk, és amivel az értékelés fejezetben külön 

foglalkozunk: az input, az output, az outcome és a hosszú távú hatások szisztematikus 

megkülönböztetése az eredmény és a teljesítmény maximalizálása érdekében.  

 

A strukturális alapok által támogatott fejlesztések esetében a tagállamoknak kötelező egy 

menedzsmentért és egy kifizetésért felelős szervezetet létrehozni, amely szervezetek illesz-

kedését a meglévő intézményi és adminisztratív rendszerekbe maguk határozzák meg. Annak 

megválasztása, hogy a menedzsmentért felelős szerv integrálódik-e a meglévő struktúrákba 

vagy ezeken kívül jön-e létre, következményekkel bír az adminisztratív rendszerben játszott 

súlyának mértékére, együttműködési pozíciójára is (Österreichisches…  2003). Korábbi, 

fejlesztőszervezetekkel foglalkozó tanulmányunkban részletesen elemeztük a meglévő intéz-

ményi struktúrákba integrált vagy ezektől új, szeparáltan működő menedzsmentrendszerek 

felállításának előnyeit és hátrányait (Halász–Szőllősi, 2012), és megállapítottuk, hogy a 

kapacitások fejlesztését az integrált menedzsmentrendszerek támogathatják leginkább. A 

belső fejlesztések kapcsán minden esetben a tagállamok által működtetett rendszerekről 

beszélünk, így a párhuzamos rendszerek is kapacitásfejlesztő hatásúak, és hosszú távon fenn-

tarthatóan, eredményesen működhetnek, de a fő áramvonalra, azaz a menedzsment minden-

napi, uniós fejlesztéseken kívüli gyakorlatára nem hatnak ki.  Utóbbit az ÖIR 2003-as, a 

strukturális alapok implementációját részletesen feltérképező tanulmánya gyengeségként 

értékelte (Österreichisches…   2003).  

 

A külső fejlesztések esetében a fejlesztések során a stratégia szemlélet mellett, egy 1992-ig 

visszanyúló múlttal rendelkező, logikai keretmátrixok használatára épülő projekt-

menedzsment szemlélet érvényesül (European Commission, 2004). Mivel a külső fejlesztési 

együttműködések leggyakoribb formái ekkor a projektek voltak, a projektmenedzsment 

kultúra direkt terjesztése természetes volt.  
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Értékelés és hatáselemzés 

Az értékelési és hatáselemzési folyamatok a fejlesztéspolitika azon területei, amelyek a e 

politikák eszközrendszere fejlődési katalizátoraiként is működnek.  Az eredményességről és 

hatékonyságról való gondolkodás fokozatosan az értékelési mechanizmusok finomításához, az 

értékelések során nyert egyre pontosabb információkon keresztül pedig az implementációs 

folyamatok és fejlesztési politikák sikerességének növeléséhez vezet. Az „értékelő közösség” 

így mind a belső, mind a külső fejlesztések alakulására meghatározó befolyással van, nehezen 

tudnánk ma olyan fejlesztő tevékenységet végző szervezetet mutatni, aki ne fordítana különös 

figyelmet az értékelés területére, és ne kapcsolódna be vagy végezne maga is a területen ku-

tatásokat, vagy építeni tudásbázist.22 A nemzetközi hatások (például az OECD befolyása) a 

strukturális alapok felhasználását irányító politikákban is felismerhetőek (Barca–McCann, 

2011).  

 

Az európai hozzáadott érték23 keresése problémás folyamat, hiszen a gazdasági és társadalmi 

változásokat tényezők komplex hatásrendszere formálja. A kohéziós politikát értékelő vizs-

gálatok hangsúlyozzák, hogy az értékelés hagyományos keretei nem adhatnak világos képet 

az inputok, az outputok, az eredmények, hatások összefüggéseiről, valamint a tevékenység- és 

finanszírozásorientált megközelítések alkalmatlanok azon tényezők feltérképezésére, amelyek 

a valós folyamatokat formálják (Barca–McCann, 2011; Bradley–Untiedt, 2012).  Az ehhez 

hasonló értékelések hatására erősödnek fel azok a folyamatok, amelyek egyrészt a stratégiai 

célokhoz köthető indikátorok alapján történő megközelítések fontosságát hangsúlyozzák, 

másrészt pedig a hatások értékelésének új formáira irányítják a figyelmet. Utóbbi közé tar-

toznak például azok a hatásvizsgálatok, amelyek a programokban részt vevő és nem részt 

vevő szereplők (kontrollcsoport) közötti különbségek utólagos értékelésével kívánnak 

visszajelzést adni a programok valós eredményességéről. E módszertan támogatói szerint az 

így nyert információk értéke jelentősen meghaladja az alkalmazás során felmerülő extra-

költségeket.24 A jelenlegi uniós értékelési gyakorlat hasonló információkat kíván kinyerni az 

ex ante értékelések kötelezővé tételével. Az ex ante értékelések célja, a kontextus alapos 

feltérképezésének igényével, kettős. Egyrészt, ahogyan jeleztük, ezek az értékelések erős 

hatásértékelési (impact assessment) jelleggel bírnak, ugyanakkor céljuk a reális alapokon 

zajló tervezés támogatása nemcsak tartalmi, hanem a pénzügyi és humánerőforrás-igényekkel 

kapcsolatban is. Egy másik, az ex post értékelések során gyűjtött információk hitelességét 

firtató kritikákra adott reakció az, hogy az Európai Bizottság stratégiai szinten határozzon 

meg indikátorokat, és ezek teljesülését értékelje. A stratégiai célokon alapuló, a tervezett out-

                                                 
22

 Pl.: Az Európai Unió hatásértékelési portálja: http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm, az Európai 

Unió szocioökonómiai fejlesztésekről szóló értékelési portálja:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/index_en.htm 
23 Az Európai Unió fejlesztési tevékenységekből fakadó pozitív hatások, előnyök. A közösségi hozzáadott érték a 

foglalkoztatásért felelős főigazgatóság értékelés és hatáselemzési egysége szerint az alábbi kulcsdimenziókban 

értelmezhető. Volumen hatások: az Európai Szociális Alapból finanszírozott program kiegészít egy létező 

programot, akár úgy, hogy átfogó akciókat vagy a nemzeti szakpolitika egy  speciális területét támogatja. 

Hatókör hatások: az Európai Szociális Alapból finanszírozott program egy létező program kiszélesítését 

támogatja, olyan csoportok vagy szakpolitikai területek támogatásával, amelyek az ESZA nélkül nem kerültek 

volna a támogatott programok körébe. Szerep hatások: az Európai Szociális Alapból finanszírozott program 

helyi/regionális innovációk elterjesztését támogatja országis szinten, vagy nemzeti szintű kezdeményezések 

széles körben való elterjesztését. Folyamat hatások: az Európai Szociális Alapból finanszírozott program 

befolyásolja a tagállam programhoz kapcsolódó adminisztrációs és szervezési folyamatait (Training and 

Employment…, 2012). 
24

 Érték Café – Értékelők szakmai blogja: Élet a tényellentétes hatásértékelésen túl: http://ertekcafe.hu/elet-a-

tenyellentetes-hatasertekelesen-tul/ 

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
http://ertekcafe.hu/elet-a-tenyellentetes-hatasertekelesen-tul/
http://ertekcafe.hu/elet-a-tenyellentetes-hatasertekelesen-tul/
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putokhoz való viszonyítás a tervezési folyamat fókuszát az eredményorientált szemlélet felé 

tereli, amely az inputorientált megközelítésekkel ellentétben, tudatossá és célvezéreltté teszi 

az implementációs folyamatokat is.  

 

A belső és külső fejlesztések esetén is kötelező ex ante és ex post értékelések mellett, a  

2007–2013-as belső fejlesztési időszakban a Európai Bizottság ösztönzi a tagállamokat arra, 

hogy az implementációs folyamat során a monitorozási és értékelési tevékenységekből fakadó 

információkat még a folyamat közben, formatív értékelési események keretében visszacsator-

názzák a még zajló fejlesztésekbe. A 2000–2006-os időszakban kötelező, középtávú érté-

kelések a tagállamok nyomásának köszönhetően kikerültek a szabályozásból, mert ezeket 

alacsony hozadékú, jelentős többletterhekkel járó feladatnak tekintették. Az értékelési tevé-

kenységek definícióját az 5. táblázat tartalmazza.   

 

5. táblázat: Az értékelési tevékenységek definíciója 

Ex ante 

értékelés 
 

A nemzeti fejlesztési tervek készítésének és a fejlesztési programok tervezésének bázisa. 

Kötelező eleme például a SWOT-elemzés.  

Kötelező tartalma:  

a) A társadalmi, gazdasági helyzet elemzése; trendek leírása, a humán erőforrások 

értékelése 

b) Környezeti helyzet értékelése 

c) A férfiak és nők társadalmi helyzetének értékelése 

d) Az implementációs és monitoringmegegyezések igazolása, a közösségi politikákkal 

való harmonizáció igazolása 

Középtávú 

értékelés 
 

Az ex ante értékelések fényében a kezdeti eredmények értékelése, relevanciája, a célok 

elérésének mértéke, a forrásfelhasználás és a monitorozási rendszer működésének érté-

kelése 

A 2000–2006-os időszakban lefolytatása a menedzsmentszervezet felelőssége (az adott 

tagállammal és az Európai Bizottsággal együtt). 

Független értékelő végzi. 

Ex post 

értékelés 
 

Az erőforrások felhasználása, a segítségnyújtás eredményessége, hatékonysága és 

hatása, következtetéssekkel a kohéziós politika eredményességére; az implementáció 

sikerességéhez és eredménytelenségéhez vezető faktorok azonosítása, az elért ered-

mények és fenntarthatóságuk vizsgálata. 

Az Európai Bizottság felelősségi körében (a tagállammal és a menedzsmentszervezettel 

együttműködve)  

Független értékelő végzi.  

Forrás: European Communities, 1999a 

 

A kurrikulum fejlesztésére irányuló változtatások szempontjából az értékelési folyamatok fent 

jelzett irányú finom változásai kedvező környezetet teremthetnek. Ahogyan tanulmá-

nyainkban már többször hangsúlyoztuk, a kurrikulumfejlesztései beavatkozások komplex és 

sokszereplős változtatási folyamatok, amelyek gondos tervezést, stratégiai beágyazottságot és 

hosszú távon fenntartható támogatást igényelnek.  

 

  

Tanulás 

Az abszorpciós kapacitások elemzése kapcsán már e tanulmányban is utaltunk a kapacitás-

fejlesztés jelentőségére, korábbi, nemzetközi fejlesztőszervezetekkel foglalkozó vizsgála-

tunkban pedig, részletesen írtunk e folyamatok meghatározó szerepéről. A kapacitások 

fejlesztése és a tanulás a fejlesztések azon területe, amely az egyénektől a szupranacionális 

szintig a sikeres fejlődés megalapozója.  
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Az Európai Bizottság programozási periódusról periódusra alakítja fejlesztéspolitikáját, 

amelynek változtatásában támaszkodik a saját és a tagállamai által felhalmozott tapasz-

talatokra, amelyek egy szeletét a nemzetközi fejlesztések keretében zajló tevékenységek jelen-

tik. A külső és belső fejlesztések közötti tudásáramlás mindkét fejlesztési területet gazdagítja, 

és lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság egyedülálló implementációs tudást halmozzon 

fel. E tudásáramlás csatornái egyrészt azok a szakértők (jellemzően például az értékelési 

szakemberek), akik a belső és külső fejlesztések között ingázva ötvözik a területeken szerzett 

élményeiket, valamint a bizottság azon főigazgatóságai vagy végrehajtó szervezetei, amelyek 

e területek határán tevékenykednek. Oktatási szempontból ezek közül kiemelkedő jelentőségű 

az Európai Képzési Alapítvány (ETF), amely az Európai Bizottság belső oktatáspolitikáját 

exportálja az uniót körülvevő országokba, valamint ezen túlmenően néhány távoli országba is. 

Az ETF vezető szervezetében, mind a belső, mind a külső fejlesztéspolitika kulcsszereplőit 

megtaláljuk, így elképzelhetetlen, hogy ez a szervezet ne működjön a belső és külső fejlesz-

tések között, oda-vissza nyitott hídként. Hasonlóan nyitott területnek tekinthetők a csatlako-

zásra váró országokban zajló fejlesztések, amelyekben a strukturális alapok fogadására való 

felkészülés zajlik, jelentős modernizációs kapacitásfejlesztési tevékenységek kíséretében. 

Arra is találunk ugyanakkor példát, hogy az Európai Bizottság a strukturális alapok megvaló-

sításának támogatására létrehozott kézikönyvében (lásd a „Sourcebook on sound planning of 

ESF programmes” c. dokumentumot, European Communities, 2007) épít más nemzetközi 

szervezetek tudására.  

 

Az utóbbi évek tendenciái afelé mutatnak, hogy a nyitott koordinációs mechanizmus esz-

közeit a strukturális politika keretei között is kezdik alkalmazni a fejlesztések irányítására, így 

a horizontális tanulás ösztönzése, a jó gyakorlatok megosztásának támogatása vagy a 

benchmarking e politika területen fokozottan érvényesül. A bizottság támogatásával működő 

klaszterek25 ugyanakkor a szakterületeken zajló tartalmi fejlesztésekről való tapasztalatcserén 

keresztül a strukturális alapok keretein belül zajló fejlesztési tapasztalatokat is megosztják 

egymással. Így például a „Kulcskompetenciák klaszter” kurrikulumreformokkal kapcsolatos 

társas tanulási találkozójáról szóló beszámolójában olvashatunk arról, hogy a strukturális 

alapok támogatását hogyan használták a görög és a magyar kurrikulumfejlesztésekben 

(European Commission, 2008a).  
 

Ugyanakkor például a horizontális tanulás és a jó gyakorlatok megosztása elemei lesznek a 

külső fejlesztések technikai kooperációs (technical cooperation) eszközének, amely a tech-

nikai segítségnyújtás mellett a kapacitások fejlesztésének fő eleme. A technikai segítség-

nyújtáson alapuló közvetlen befolyásolás és kontroll a külső fejlesztések sajátos jegye marad, 

hiszen – ahogyan arra már utaltunk – a belső fejlesztések esetében a hasonló direkt 

mechanizmusok a tagállamok és a bizottság viszonyából fakadóan csak a tagállamok kérésére 

érvényesülhetnek.  

 

 

                                                 
25

 „Az oktatás és képzés 2010” stratégia megvalósításában a klaszterek mint a nyitott koordinációs mechanizmus 

társas tanulási eszközei szerepelnek. A klaszterek lényege, hogy a különböző témákban megteremtsék a 

lehetőséget a tagállamok közötti tapasztalatcserére, segítve a szakpolitikák fejlesztését és implementációját. 

2006-tól az Európai Bizottság 8 oktatási kérdéssel foglalkozó klaszter működését támogatja: a felsőoktatás 

modernizációja, az erőforrások hatékony felhasználása, oktatók és képzők, hozzáférés és társadalmi inklúzió, 

matematika, tudomány és technológia, kulcskompetenciák, IKT, tanulási eredmények elismerése (European 

Commission, 2008b). 
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Összegzés 
 

Tanulmányunkban megvizsgáltuk, hogy az Európai Bizottság belső (az unió határain belül 

zajló) és külső (az unió határain kívüli) fejlesztései esetében milyen alapvető keretek között 

törekszik eredményes fejlesztéseket folytatni.  

 

Leírtuk, hogy az Európai Bizottságnak mind belső, mind külső fejlesztései esetében eszközök 

komplex rendszerét kell alkalmazni annak érdekében, hogy a később, projektek keretében 

megvalósuló beavatkozások a stratégiai célok (gazdasági és társadalmi kohézió a belső 

fejlesztések esetében, a szegénység csökkentése, a kormányzás javítása és a fenntartható 

fejlődés a külső fejlesztések esetében) eredményes megvalósítását szolgálják.  

 

A belső fejlesztések szabályozása kapcsán részletesen bemutattuk a strukturális alapok fel-

használásának általános szabályait, szóltunk az egyes alapok felhasználását orientáló szabá-

lyozásokról, a végrehajtási szabályokról, és megemlítettük azokat a dokumentumokat, 

amelyeket a szabályozások mellett a bizottság a tagállamok támogatása érdekében jelentet 

meg (például kézikönyvek, segédletek a tervezésről, az indikátorok meghatározásáról, az 

értékelésről).  

 

A strukturális alapok felhasználásának szabályai olyan keretszabályozások, amelyek az 

operatív programok szintjéig hatolva kijelölik a tervezés, a megvalósítás, a monitoring és az 

értékelés sarokpontjait. A partnerek kölcsönös bevonódásának szükségessége, a koherens 

szakpolitikai gondolkodás, illetve a változtatási időtávokban való gondolkodás ösztönzése 

vagy az ösztönzés a beavatkozások előzetes hatásmechanizmusainak feltérképezésére például 

olyan, a strukturális alapok felhasználásához kapcsolódó követelmények, amelyek jól tükrözik 

a bizottság gondolkodását az eredményes fejlesztési beavatkozás feltételeiről. Az uniós sza-

bályrendszer keretei között zajló fejlesztések ösztönzik és segítik az országokat abban, hogy 

stratégiai megközelítéssel, az implementációs folyamat sikerességét jelentősen növelő me-

nedzsmenteszközök használatával folytassák fejlesztéseiket. A belső fejlesztések esetében a 

tagállamok nemzeti fejlesztési terveket készítenek, amely céljainak elérését operatív 

programok keretében bontják ki.  

 

A fejlesztések menedzselésében az Európai Bizottság által alkalmazott eszközrendszer elemei 

a következőkben összegezhetők: programozás (a hétéves periódus fejlesztéseiről szóló 

döntéshozatali folyamatok), a projektek kiválasztásának egyeztetése (döntés a támogatható 

projektekről), monitorozás és értékelés (rendszeres információszerzés az implementációról és 

a beavatkozások eredményességének értékelése), pénzügyi kontroll (az addicionalitás elve 

érvényesülésének vizsgálata), jutalmazás (az eredményesnek bizonyult beavatkozások 

támogatása), információ és nyilvánosság (Österreichisches…   2003)..  

 

A belső fejlesztések finanszírozásának elemzésében kiemeltük a társfinanszírozás, az addi-

cionalitás és a koncentráció alapelveit. A társfinanszírozás szükségessége ösztönzi a tagálla-

mokat arra, hogy felelősséget érezzenek a fejlesztéseikért, bevonódjanak és elköteleződjenek 

a stratégiai célok iránt. Az addicionalitás elve azt kívánja biztosítani, hogy a források valóban 

fejlesztések megvalósítására és ne a rendszerek a fenntartására fordítódjanak. A koncentráció 

elve pedig az erőforrásokkal való átgondolt és hatékony gazdálkodást biztosítja. A finan-

szírozás kapcsán jelentkező problémák körében megemlítettük a saját forrás hiányát és az 

alacsony abszorpciós kapacitást. A saját források hiánya bizonyos tagállamok, szektorok 

esetében torzulásokat eredményez a fejlesztések valódi céljait tekintve. A társfinanszírozások 

összege kimerítheti a szektorok teljes saját forrását, a fejlesztési források pedig a rendszer 
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fenntartására fordítódhatnak, ilyen esetekben pedig az addicionalitás elve is korlátozottan 

érvényesül.  

 

Az értékelés kapcsán kiemeltük, hogy az uniós támogatással megvalósult fejlesztések 

eredményességének értékelése, illetve az eredményességet meghatározó tényezők azonosítása 

számos nehézséggel jár. Az input- (tevékenység és finanszírozás) orientált megközelítések 

alkalmatlanok azon tényezők feltérképezésére, amelyek a valós folyamatokat formálják. A 

kötelező ex ante értékelés célja a hatásmechanizmusok előzetes feltárása, a tervezés reális 

alapokra való helyezése. Az ex post értékelések az előzetesen kitűzött célok eléréséről szol-

gáltatnak információkat.  

 

Az oktatási szektor szerepét érintően kiemeltük az Európai Bizottság azon törekvéseit, hogy 

segítse tagállamait az Európai Szociális Alapból finanszírozható lehetséges oktatási fej-

lesztések azonosításában és kivitelezésében. Megállapítottuk, hogy a bizottság ajánlásában 

(European Commission, 2006) egy meghatározott fejlesztési koncepció bontakozik ki a 

társadalmi változások indukálására, amelynek a kurrikulumfejlesztés alapvető építőköve.  
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