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A közoktatás fejlesztését célzó NSRK-támogatások értékelése – értékelési zárójelentés 

Értékelés főbb megállapításai 
Az értékelés során a közoktatás fejlesztéseit (ingatlan-, eszközállomány, oktatási programok 

minősége és pedagógusképzés), azok célzottságát, relevanciáját és eredményességét vizsgáltuk.   

Az általunk vizsgált konstrukciók korai kiírásai jól illeszkedtek az eredeti, még az első NFT során 

megfogalmazott stratégia célrendszerhez. A 2010-es kormányváltást követően azonban az 

oktatáspolitika irányvonalát markáns paradigmaváltás jellemzi, ami elsősorban a cél eléréséhez 

szükséges beavatkozások meghatározásában érhető tetten. A konstrukciók legújabb kiírásai lekövetik 

az új stratégiai és jogszabályi környezet által hozott változásokat. Az elért eredmények 

fenntartásában lényeges kockázatot csak a közoktatási intézmények fenntartóváltása jelenthet. 

A kiírások pályáztatási és elbírálási rendje nem egyformán fókuszálta a pályázatokat. A permetező 

elvű pedagógusképzési, valamin tartalom- és eszközfejlesztési pályázatoknál alapvetően a pályázói 

szándék és kapacitás befolyásolta az elosztást és a bírálatok hatása elenyésző. Ez nem kedvezett az 

egyébként stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű, de általában gyengébb pályázási kapacitással 

bíró nehéz helyzetben lévő intézményeknek. A horizontális célok (fenntarthatóság, területi kohézió) 

szerepének súlya leginkább a fókuszálásra kényszerülő ingatlanfejlesztési pályázatoknál szembetűnő. 

A fejlesztések hatása az eltelt idő rövidsége miatt egyelőre nem vizsgálható, azonban 

esettanulmányaink szerint a támogatásoknak vannak olyan pozitív hatásai (iskola népszerűségének 

növekedése, lemorzsolódás csökkenése, iskola szervezeti fejlődése), amelyek hosszabb távon már a 

kompetenciamérések eredményeiben is megjelenhetnek.  

Nem találtunk bizonyítékot arra, hogy az intézményi integrációban betöltött szerepek befolyásolnák 

az iskolák pályázati tevékenységét, sem az integráció előtt, sem az integrációt követően, de arra sem 

találtunk bizonyítékot, hogy az integrációban betöltött szerepet befolyásolná a korábbi pályázati 

siker. 

Az iskolák többsége a csökkenő források miatt folyamatos pályázati kényszerben működik, ezért arra 

pályáztak, amire lehetett, de mindig megpróbálták az adott kiírást a saját igényeik szerint 

"átformálni". Azok a konstrukciók váltak ezért népszerűvé, amelyekből az intézmények minél több 

tevékenységet tudnak megvalósítani, illetve az elég nagy pályázható keret miatt még az 

átcsoportosítható részekből is jelentős beruházásokat reméltek megvalósítani.  

A finanszírozási nyomás miatt az is befolyásolta az egyes kiírások népszerűségét, hogy milyen 

elsődleges tevékenységet tudtak az intézmények helyettesíteni belőlük. Szinergiák esetében tehát 

nem a kiíró által feltételezett egymásra épüléseket tekintik az iskolák a legfontosabbnak, hanem azt, 

hogy egyik programból kimaradt fejlesztésüket melyik másik támogatásból tudnák kipótolni.  

A fejlesztések között tervezett egymásra épülést a kiírói oldalon tapasztalható elhúzódó egyeztetések 

is akadályozták. Az OP-k közötti eredeti feladatmegosztása 2010-től kezd átjárhatóbbá válni, ami a 

fejlesztések jobb összekapcsolását eredményezheti iskolai szinten, mivel az intézmények részéről is 

komoly igény jelentkezik az ERFA és ESZA típusú fejlesztések együttes bevezetésére. 

Javaslataink elsősorban a versenyeztetést a problématérképre alapozott normatív pályázatokra való 

cseréjére, illetve a szinergiákra nagyobb esélyt nyújtó átjárhatósági szabály növelésére valamint 

fejlesztéspolitikai szereposztásra irányulnak, a független minőség kontroll megtartása mellett. 
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Main conclusions of the evaluation 
During the evaluation we have examined the measures of the public education system (real-estate 

development, equipment stock development, education programme development, and teachers’ 

training), their targeting, relevance, and effectiveness. 

The early calls of the examined constructions are fit well to the original framework of strategic 

objectives formulated during the first NDP. Following the change of government in 2010 the 

direction of the education policy is marked by a significant paradigm shift. This is mainly observable 

at the determination of the measures necessary to reach the aims. The most recent calls of the 

programmes follow the changes brought by the changes in the strategic and legal background. The 

only significant risk factor in the sustainment of the achieved results is the shift in the sponsorship of 

the public education institutions. 

The granting and selection procedures of the calls were not uniformly focused the calls. In case of the 

„sprinkled” grants for teachers’ training, content development, and equipment development, the 

allocation have been mostly influenced by the applicants’ intentions and capacities, and the effect of 

selection is negligible. This phenomena has not favoured the institutions with weaker application 

capacities which are on the other hand, have key strategic importance. The importance of the 

horizontal aspects (sustainability, territorial cohesion) is most apparent in case of the real estate 

applications which require a narrower focus. 

The effects of the measures are not assessable because only a short time passed, however according 

to our case studies the funds had such positive effects (growth of popularity of the school, reduction 

of the drop-out ratio, institutional development of schools) which are on the long term can make an 

effect on the results of the competencies assessment. 

We have not found proof that the roles of schools in the institutional integration would affect their 

application activity, neither before, nor after the integration. We also have not found any proof that 

their role in the integration would be affected by their previous success in the applications. 

The majority of the schools are under a constant pressure for grant seeking, therefore they have 

applied for what was available. However they have always tried to „transform” the particular call to 

meet their own needs. Because of this, those constructions became popular which enabled the 

institutions to realise as much activities as possible, likewise due to the large applicable amount even 

the amount transferable between goals (ESF and ERDF) made significant investments possible. 

Due to the financial pressure, the popularity of the particular calls have been also affected by the 

nature of the primary activity, which they could substitute with the grants. In case of synergies the 

schools therefore do not assessed those synergies as the most important which were presumed by 

the managers of the calls, rather they focused on the aspect that if one of their development had 

been missed out, in which other funding they could incorporate it. 

The interdependence between the measures have been also hindered by the prolonged negotiations 

on the announcers’ side. The original task allocation between the OPs has started to become more 

interoperable since 2010. This can result in a better linkage of the different developments on the 

schools’ level, because on the side of the institutions there is also a remarkable demand for the 

simultaneous introduction of the ERDF and ESF type developments.  
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Our recommendations are mainly about the replacement of competitive granting for need indicator 

based funding on the ground of problem maps, as well the increase of the interoperability by the 

rules to provide a better chance for synergies, and about the setting of roles in the development 

policy along the sustainment of an independent quality control. 
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Vezetői összefoglaló 
1. Feladatunk 

A közoktatás fejlesztését célzó NSRK-támogatások értékelése során a fejlesztések 4 csoportjára 

koncentráltunk: 

a. a közoktatási ingatlanállomány fejlesztését szolgáló ROP-konstrukciókra, 

b. a közoktatás eszközállományát támogató TIOP-fejlesztésekre, 

c. az oktatási programok minőségét támogató TÁMOP-konstrukciókra, 

d. valamint a pedagógusképzést támogató TÁMOP-konstrukciókra. 

 

2. Módszertan 

Az értékelési kérdéseket egy vegyes kvantitatív, kvalitatív módszertannal vizsgáltuk. A kvalitatív 

elemek megállapításait (fejlesztéspolitikai dokumentumok, korábbi elemzések, értékelések) 

összevetettük az adatelemzési eredményeinkkel (EMIR, kompetencia-adatbázis, TSTAR adatbázis 

elemzése). A megvalósulás folyamatát félig strukturált szakértői interjúkkal (a közoktatás és a 

fejlesztéspolitika szakértői körben) valamint 16 iskolai esettanulmánnyal vizsgáltuk, amelyek 

folyamatok megváltoztatására tettük meg javaslatainkat. 

 

3. Eredményeink 

Relevancia 

Az NSRK-források tervezéséhez még az első NFT idején az Oktatási Minisztérium által elkészített 

középtávú fejlesztési stratégia szolgáltatta a stratégiai megalapozást. A tervezési folyamat 

zárószakaszában azonban a fejlesztéspolitika és a szakpolitika céljai különváltak, és az oktatási 

kormányzat már nem tekintette magáénak a fejlesztéspolitika által továbbra is legitimnek tekintett 

dokumentum minden pontját. A viták következtében a fejlesztési elemeknek a tervezéskor még 

összekapcsolódó, szinergikus hatásokat eredményező konstrukciói elválltak egymástól és a 

tervezett egymásra épülést a szaktárca és a HEP IH között elhúzódó egyeztetési folyamatok 

meghiúsították. Mivel a fenti viták a ROP IH és a tárca között lényegesen gyorsabban oldódtak meg, 

így a fejlesztések az IH-k között is eltérő ütemezésben indultak meg. Mindazonáltal a végül 

megszülető, általunk vizsgált konstrukciók továbbra is illeszkedtek az eredeti stratégiában 

megfogalmazott célrendszerekhez, ezért úgy tűnik, a vitás pontokat nem a vélemények nagy 

távolsága, inkább az egyeztetési folyamat intézményi feszültségei okozták. 

A 2010-es kormányváltást követően az oktatáspolitika irányvonalát markáns paradigmaváltás 

jellemzi, amelyben a stratégiai funkciókat ideiglenesen (az új stratégia megszületéséig) átvevő 

köznevelési törvény hozott jelentős változást. A változásokat leginkább a cél eléréséhez szükséges 

beavatkozások meghatározásában érhetjük tetten. Ugyanakkor, bár az egyes konstrukciók legújabb 

kiírásai részben lekövetik az új stratégiai és jogszabályi környezet által implikált változásokat, a 

kiíró figyelemmel van az indikátorok teljesítésének kötelezettségeire is. Az elért eredmények 

fenntartásában lényeges kockázatot jelent a közoktatási intézmények fenntartóváltása, de ezek a 

problémák javarészt jogszabályi és adminisztratív intézkedéssekkel orvosolhatóak.  
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A kiírások célzottságát vizsgáló eredményeink arra mutatnak rá, hogy a jelenlegi pályáztatási és 

elbírálási rend a bírálat során nem egyformán fókuszálta a pályázatokat. A permetező elvű 

pedagógusképzési, valamin tartalom- és eszközfejlesztési pályázatoknál alapvetően a pályázói 

szándék és kapacitás befolyásolta az elosztást és a bírálatok hatása elenyésző, ugyanakkor nem 

kedvezett az egyébként stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű, de általában gyengébb pályázási 

kapacitással bíró nehéz helyzetben lévő intézményeknek. A fejlesztéspolitika horizontális céljai 

(fenntarthatóság, területi kohézió) lényegesen nagyobb szerepet kaptak a forráshoz jutásban, mint a 

fejlesztések célja, a kompetencia alapú oktatásban való eredményesség vagy eredménytelenség, 

vagy ezek tárgyi vagy humán feltételeinek feltételezhető hiánya. A horizontális célok szerepének 

súlya leginkább a fókuszálásra kényszerülő ingatlanfejlesztési pályázatoknál szembetűnő. 

Intézményi integráció 

Eredményeink szerint az integrációban betöltött szerepek nem befolyásolták a pályázati 

tevékenységet sem az integráció előtt, sem az integrációt követően. Esettanulmányaink szerint 

ugyanakkor a pályázatoknak volt az integráció könnyebb lebonyolítását segítő hatásuk a projektek 

végrehajtásában való közös munka, illetve a projekt eredményeinek (leginkább az 

eszközpályázatoknak) az integrációban részt vevő intézmények közötti megosztása révén. Fordított 

irányú kapcsolatra sem találtunk egyértelmű bizonyítékot, tehát az integrációban betöltött szerepet 

sem befolyásolta a korábbi pályázati tevékenység, azaz nem találtunk példát a fenntartási 

kötelezettségre alapozott stratégiai viselkedésre. 

Fejlesztési kereslet  

A korábbiakban elmondottak szerint a pályázói szándék és motiváció lényegesen nagyobb szerepet 

játszott a források megszerzésében, mint a kiíró esetleg megjelenő fókuszálási szándéka. Az 

értékelésben ezért külön is vizsgáltuk, hogy mely tényezők tettek népszerűbbé egy- egy kiírást, illetve 

a pályázók mit kerestek egy-egy kiírásban, mit szándékoztak a forrásokkal megoldani.  

Vizsgálatainkból kiderült, hogy az oktatási teljesítmény nem meghatározó a fejlesztések iránti 

keresletben, ugyanakkor az ezzel szorosan korreláló területi és finanszírozási helyzet meghatározó 

a pályázati szándékokban. Az iskolák többsége a csökkenő források miatt folyamatos pályázati 

kényszerben működik, ezért arra pályáztak, amire lehetett, de mindig megpróbálták az adott kiírást 

a saját igényeik szerint "átformálni". Ezért azok a konstrukciók váltak népszerűvé, amelyekből az 

intézmények minél több tevékenységet tudnak megvalósítani, illetve az elég nagy pályázható keret 

miatt még az átcsoportosítható részekből is jelentős beruházásokat reméltek megvalósítani. A 

finanszírozási nyomás miatt az is befolyásolta az egyes kiírások népszerűségét, hogy milyen 

elsődleges tevékenységet tudtak az intézmények helyettesíteni belőlük. 

Esettanulmányaink tanulsága szerint az iskolák elsősorban a forráscsökkenés miatt elmaradó tanórán 

kívüli foglalkozásokhoz, a tanítási munka hatékonyságát segítő eszközállományuk bővítéséhez és 

elavult épületeik energetikai korszerűsítéséhez keresik a forrásokat. E szándékoknak köszönhetően 

mind a TÁMOP-on belül, mind a KEOP-ban felértékelődtek a vizsgálatunkba nem bevont, de ezen 

célokhoz forrásokat biztosítani tudó más pályázatok. Az egyes konstrukciók együttpályázásai is azt 

sejtetik, hogy nem a kiíró által feltételezett szinergiákat tekintik az iskolák a legfontosabbnak, 

hanem azt, hogy egyik programból kimaradt fejlesztésüket melyik másik támogatásból tudnák 

kipótolni.  
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Térképeink és az adatelemzés tanulságai arra is rávilágítottak, hogy a fenti fejlesztési kereslet nem 

egyenletesen oszlik meg az országban, ami az elosztott források megoszlásában is tetten érhető: míg 

az eszközállományt fejlesztő és a pedagógusképzést támogató pályázatok és a pályázaton nyert 

összegek földrajzi eloszlása viszonylag homogén képet mutat, addig az ingatlanállományt és az 

oktatási programok minőségét fejlesztő egy iskoláskorú állandó lakosra jutó pályázati támogatások 

nagyobb összegben jutottak az elmaradottabb területekre.  

Amint arra adatelemzésünk is rámutatott, a kereslet a pályázási kapacitástól is nagymértékben függ, 

ezért a pályázatírók szerepét is vizsgáltuk a konstrukciókban. Esettanulmányaink tapasztalata szerint 

komoly szerepük van a közoktatási intézmények pályázatainak megírásában és menedzselésében. 

A keveset pályázó intézmények gyakrabban veszik őket igénybe, a sokat pályázó intézményeknél 

(kezdeti pályázatíró segítség után) ugyanakkor kiépültek a pályázatíráshoz szükséges kapacitások, 

bár minden szervezetnél van a pályázatoknak egy olyan nagyságrendje, amelyhez egy-egy 

intézmény saját kapacitásokkal már nem mer hozzáfogni. 

A fejlesztések eredményessége 

Bár a kompetenciamérések adatai még nem fednek le elég hosszú időt ahhoz, hogy megvizsgálhassuk 

a források szerepét a kompetenciaeredményekben, esettanulmányaink szerint a támogatásoknak 

azonban vannak olyan pozitív hatásai (iskola népszerűségének növekedése, lemorzsolódás 

csökkenése, iskola szervezeti fejlődése), amelyek hosszabb távon már a kompetenciamérések 

eredményeiben is megjelenhetnek. A későbbi vizsgálatok kérdése részben az, hogy ezek az 

eredmények milyen gyorsan konvertálódnak a kompetenciaeredményekben, másrészről hogy a 

szervezeti kultúrában, iskolai vonzerőben és lemorzsolódás csökkenésében tetten érhető 

eredményeket sikerül-e hosszabb távon is fenntartani. E tekintetben a fejlesztéspolitika részéről 

kívülről negatív kockázatként jelentkezik, hogy a 62 év feletti életkorú pedagógusok kötelező 

nyugdíjba vonulásával a humántőke-befektetések egy részét az oktatási rendszer ki fogja vonni a 

használatból.  

Szinergia 

Megvizsgáltuk, hogy a tervekhez képest mennyire tudott megvalósulni a fejlesztések egymásra 

épülése. Feltételeztük, hogy a kiíró által tervezett, de nem mindig megvalósult egymásra épülések 

mellett az intézmények is tudatosan építik egymásra a pályázatokat, hogy kihasználják a 

szinergiahatásokat. 

Egyrészt azt tapasztaltuk, hogy a tervezett egymásra épülés mellett azt az OP-k közötti eredeti 

feladatmegosztás (ROP-ból infrastruktúra, TIOP-ból informatikai infrastruktúra, illetve TÁMOP-

tartalmak) kezd átjárhatóbbá válni. Az új TÁMOP 3.1.4-es kiírás nagyobb teret engedett arra, hogy az 

intézmények eszközbeszerzésre is fordíthassanak összegeket, amely változás jelentős mértékben 

növelte az adott forrás iránti keresletet is, mivel az intézmények részéről is komoly igény jelentkezik 

az ERFA és ESZA típusú fejlesztések együttes bevezetésére. 

Másrészről az intézményi oldalon arra az eredményre jutottunk, hogy bár találunk példákat a 

fejlesztések tudatos egymásra építésére, az esetek többségében a pályázat fő motivációja mégis a 

forráshiány volt, és a megszerzett forrásoknak a már létező oktatási program javításába történő 

beillesztése volt a szinergiák egymásra épülések legfontosabb terepe.  
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4. Javaslatok 

Javaslatainkban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fejlesztések hatékonyságában és a szinergiákban 

tapasztalt hiányokat az alkalmazott forráselosztási rendszerből eredő magas koordinációs költségekre 

és a fejlesztéspolitika irányítóinak a fejlesztési igényekkel kapcsolatos információhiányára lehet 

visszavezetni. További lehetőségeket, de kihívásokat is jelent a hatékonyság javításában az állam 

fenntartói szerepének megjelenése az iskolarendszerben is. Ezen okokból javasoljuk:  

- A fejlesztések megtervezése és megvalósítása szorosabban integrálódjon az oktatásirányítás 

szövetébe (amint arra a jelenlegi folyamatok is mutatnak)  
 

- A források közötti átjárhatóság intézményének erősítésével, ne pedig a párhuzamos kiírások 

rendszerével segítsük a fejlesztések egymásra épülését 
 

- A fejlesztést támogató módszertani kiemelt projekteket az első kiírások között kell a jövőben 

elindítani, ami segítheti a fejlesztési célok internalizálását is az iskolák esetében. 
 

- Készüljön részletes kereslet- és kapacitásfelmérés a közoktatási rendszer céljai mentén 
 

- Az intézményi pályáztatás helyett ezen problématérképekre alapozott normatív finanszírozási 

rendszert vezessenek be a kötelező feladatok finanszírozására.  

A KLIK iskolái esetében kiemelt projektként, a KLIK-en kívüli iskolák esetében normatív 

pályázati formában, de mindkét esetben az oktatási rendszer helyi egységes 

elvárásrendszerét képviselő tankerületek szakmai felügyelete mellett javasoljuk ezt 

megvalósítani. 
 

- Az ingatlanfejlesztések esetén ugyancsak normatív finanszírozást javaslunk a 

problématérképek alapján tankerületi felügyelettel.  

A KLIK-en kívüli körben ezt a kötelező feladatok normatív finanszírozásával együttesen 

érdemes kezelni, addig a KLIK-kel szerződésben álló önkormányzatok számára önálló 

normatív pályázatban szükséges megvalósítani  
 

- Míg a kötelező feladatok esetén a pályáztatást a hatékonyságot rontó tényezőnek tartjuk, 

fontos, hogy a nem kötelező feladatokhoz kapcsolódóan továbbra is fennmaradjanak olyan 

pályázatok, amelyek jutalmazzák a kreativitást, az innovációt, egyúttal fenntartják az iskolák 

motivációját és erősítik vezetési kapacitásait. 
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Bevezetés 
A Megrendelő által megadott célja az értékelésnek az NSRK keretében közoktatási céllal támogatott 

fejlesztések relevanciájának, célzottságának, szinergiáinak, a pályázói kereslet, valamint a kapacitások 

felmérésére. 

Az értékelés elsősorban négy forráscsoportra fókuszál: 

- a közoktatási ingatlanállomány fejlesztését szolgáló ROP-konstrukciókra,  

- a közoktatás eszközállományát támogató TIOP-fejlesztésekre,  

- az oktatási programok minőségét támogató TÁMOP-konstrukciókra, 

- valamint a pedagógusképzést támogató TÁMOP-konstrukciókra. 

Kiegészítő jelleggel az értékelés bemutatja a közoktatási intézményeket érintő KEOP programokat is.  

Az értékelés közbenső és utólagos jellegű, ezért elsősorban azon konstrukciókat vizsgálja, amelyek 

2012. szeptember 30-ig tartalmaznak lezáruló projekteket. Az értékelés során vizsgált konstrukciókat 

a 3-ik fejezetben mutatjuk be részletesen. 

A projekt az általános iskolai és középiskolai oktatást érintő fejlesztésekre fókuszál, a ROP-ok 

esetében vizsgálja az óvodai fejlesztéseket is.  

Az értékélés vizsgálja az EU-támogatások relevanciáját, azaz hogy mennyire illeszkednek a kiírt 

pályázatok a mindenkori kormányzat által megfogalmazott közoktatási stratégiához, mennyire jól 

céloztak a források a közoktatás-fejlesztési igényekre (célzottság). Az értékelés kitér arra is, hogy a 

HEFOP értékelése során megfogalmazódott tapasztalatok beépültek-e a közoktatást érintő 

konstrukciók kiírásába. Az értékelés megvizsgálta, hogy az egymással párhuzamosan futó programok 

fejlesztései mennyire épültek egymásra (szinergia). A projektgazdai oldal vizsgálatával feltárta, hogy 

az intézményi környezet változásainak kezelésében milyen szerepet játszottak az EU által biztosított 

források, s milyen motivációk mentén pályáztak az intézmények a forrásokra (keresletfelmérés, 

forrásabszorpció-vizsgálat). Végül az értékelés a sikeres és sikertelen oktatási teljesítménypályát 

felmutatni képes intézmények vizsgálatával előzetes megállapításokat tett a programok 

eredményességére vonatkozóan. 

A következőkben először részletesen bemutatjuk az értékelés során vizsgált kérdéseket, 

hipotéziseket, majd az értékelés szakpolitikai környezetét és a vizsgált konstrukciók főbb jellemzőit. 

Ezt követően bemutatjuk a konstrukciók stratégiai relevanciáját és forráskihelyezésének célzottságát, 

majd az ötödik fejezetben megvizsgáljuk az intézményi életutak és a pályázati aktivitás és nyerési 

esély kapcsolatát, illetve a hatodik fejezetben a pályázói keresletet meghatározó főbb tényezőket. A 

hetedik és nyolcadik fejezetben a fejlesztések eredményességét és szinergiáit vizsgáljuk. Az értékelést 

a következtetések és javaslatok megfogalmazása zárja. Az értékelés módszertanának részleteit, 

elemzési adattábláikat, valamint az elkészített esettanulmányokat a melléklet tartalmazza. 
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1. Értékelési kérdések és módszerek 
1. táblázat 

Az értékelés főbb kérdései és hipotézisei 
A megbízó által a feladatmeghatározásban adott kérdéseket és fókuszokat a projekttervben hat 

csoportba rendeztük. Ez alapján az értékelés során vizsgáltunk  

- a kiírások relevanciáját, azaz hogy a közoktatási intézmények fejlesztését célzó kiírások 

mennyire illeszkedtek az aktuális oktatási irányítás stratégiai céljaihoz, fókuszaihoz, 

- a támogatások kölcsönhatását az intézményrendszer átalakulásával, azaz, hogy az iskolák 

pályázati keresletét illetve elnyert forrásait mennyiben befolyásolták az iskola intézményi 

környezetében várható vagy bekövetkezett változások (fenntartóváltás vagy integrációban 

való részvétel), 

- a pályázati források keresletének meghatározó tényezőit, 

- a kiírások és a fejlesztések közötti szinergiákat, 

- a pályázatok eredményességét, hatását az iskolák oktatási teljesítményére, 

- végül javaslatokat tettünk a futó programok hatékonyságának javítására. 

 

A következő oldalakon részletesen bemutatjuk az ezekhez a témákhoz a projekttervben 

megfogalmazott kérdéseket és hipotéziseket.  

Relevanciavizsgálat 
A relevanciavizsgálat során arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan kapcsolódnak a kiírások az oktatás 

stratégiai céljaihoz. Olyan kérdésekre keressük a választ, mint: 

K1. Mennyire vannak összhangban a kiírt pályázatok a kormányzatok által megfogalmazott 

közoktatási stratégiával (prioritásokkal)? Tudták-e támogatni ezek céljait?  

K2. Hogyan reagáltak a kiírások a stratégiában bekövetkezett változásokra? 

Hipotézisünk szerint, mivel a kiírások megjelenésétől a belőlük születő nyertes projektek 

leszerződéséig akár több mint egy év is eltelik, a stratégiában bekövetkezett változásokra csak 

nagyobb késéssel történik reakció, és csak átmeneti idő után áll helyre az összhang a szakpolitikai 

stratégia és a fejlesztéspolitika által aktuálisan támogatott fejlesztések között (H1. 1.1 táblázat). 

A stratégiai relevancia kérdéseinél a vizsgált kiírások körét azokra kiírásokra is kiterjesztettük, 

amelyeknél még nem zárult le egyetlen projekt sem 2012. szeptember 30-ig.1 

K3. Adódnak-e fenntarthatósági problémák a stratégia változásából? Ha igen, milyen 

javaslatok vannak ennek kezelésére?  

Feltételeztük, hogy a lassú alkalmazkodás fenntarthatósági problémákat okoz azoknál a projekteknél, 

amelyek még a stratégiaváltozás előtti szakpolitikákhoz illeszkednek (H2.). 

 

                                                           
1
 A vizsgált kiírások közül igaz ez a TÁMOP 3.1.4/12-1 és TÁMOP 3.1.4/12-1 (döntés sem volt), TÁMOP 3.4.3/11-1 és TÁMOP 

3.4.3/11-2 és gyakran a ROP-os kiírások A, B komponensei közül 09-10-ben kiírtakra. 
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A relevanciavizsgálat része egy célzottság-vizsgálat, amelynek során azt vizsgáltuk, hogy azok az 

oktatási intézmények jutottak-e többségében forrásokhoz, akiknek a fejlesztését a fejlesztéspolitika 

célul kitűzte.  

K4. Mennyire céloztak jól a konstrukciók, azaz azokhoz az intézményekhez, területekre, 

településekre érkeztek-e a fejlesztési források, ahol arra az oktatási teljesítmény vagy a 

társadalmi környezeti hátrányok miatt a legnagyobb szükség lett volna? 

A vizsgálat során a projekttervben meghatározott konstrukciókörre koncentráltunk: a közoktatási 

ingatlanállomány fejlesztését szolgáló ROP-konstrukciókra, a közoktatás eszközállományát támogató 

TIOP-fejlesztésekre, az oktatási programok minőségét támogató TÁMOP-konstrukciókra, valamint a 

pedagógusképzést támogató TÁMOP-konstrukciókra. 

Mivel nem minden vizsgált konstrukció alkalmazott szakmai bírálatot, ezért a projekttervben 

meghatározottak szerint a célzottság vizsgálatnál sem minden konstrukcióra fókuszáltunk. A 

regionális programok pályázatai esetében vizsgáltuk a szakmai feltételek érvényesülését, azonban 

mivel a kijelölt TÁMOP- és TIOP-konstrukciók elbírálása szakmai döntést nem tartalmazott, ezért a 

projekttervben foglaltak szerint a TÁMOP-on belül a 3.3-as intézkedés célzottságát vizsgáltuk. E 

kérdésben a megerősítendő hipotézisünk az volt, hogy a projektkiválasztási folyamat során sikerült 

érvényesíteni a fejlesztéspolitika szempontjait (H3. a 1.1 táblázatban).  

 

1.1 táblázat: Kérdések és hipotézisek a relevanciavizsgálat során 

Kérdés Hipotézis 

K1. Mennyire vannak összhangban a kiírt pályázatok a kormányzatok által 
megfogalmazott közoktatási stratégiával (prioritásokkal)? Tudták-e támogatni 
ezek céljait? 

K2. Hogyan reagáltak a kiírások a stratégiában bekövetkezett változásokra? 

H1. A kiírások csak lassan reagálnak a 
stratégia és a kiírások közötti összhang 
nem mindig áll fenn. 

K3. Adódnak-e fenntarthatósági problémák a stratégia változásából? Ha igen, 
milyen javaslatok vannak ennek kezelésére? 

H2. A stratégiaváltozás fenntarthatósági 
problémákat okoz a támogatott 
projekteknél. 

K4. Mennyire céloztak jól a konstrukciók, azaz azokhoz az intézményekhez, 
területekre, településekre érkeztek-e a fejlesztési források, ahol arra az oktatási 
teljesítmény vagy a társadalmi környezeti hátrányok miatt a legnagyobb szükség 
lett volna? 

H3. A kiválasztási folyamattal a pályáztató 
a céljának megfelelő célcsoporthoz tudta 
juttatni a támogatásokat. 

 

Támogatások szerepe az intézményrendszer átalakulásában 
Amint azt a következő fejezetben részletesen bemutatjuk, az intézményrendszer alapvető 

átalakuláson ment keresztül a vizsgált időszakban. Arra a kérdésre is kerestük tehát a választ, volt-e 

szerepe a pályázatok útján elérhető forrásoknak abban, hogy milyen módon változott az intézmények 

működése az integrációs időszakban (az intézményi működés körülményeinek megváltozását 

intézményi életutaknak neveztük). Az értékelés során megválaszolandó kérdések konkrétan a 

következők voltak: 

K5. Milyen kapcsolat mutatható ki a fejlesztési források megítélése és az "intézményrendszeri 

életutak" között? Hozzájárultak-e a források az intézményi integrációkhoz vagy inkább az 

intézmények önállóságát segítettek megőrizni?  

K6. Hogyan befolyásolta az intézményi keresletet, pályázati stratégiát az intézményi életút? 
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Hipotézisünk szerint (H4. 1.2 táblázat) azok az intézmények kerülnek az integráció során is előnyös 

helyzetbe, akik a legtöbbet pályáznak. 
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1.2 táblázat: Kérdések és hipotézisek az intézményrendszer átalakulásának hatásával kapcsolatban 

Kérdés Hipotézis 

K5. Milyen kapcsolat mutatható ki a fejlesztési források megítélése és 
az intézményrendszeri életutak között? Hozzájárultak-e a források az 
intézményi integrációkhoz vagy inkább az intézmények önállóságát 
segítettek megőrizni? 

H4a. Azok a közoktatási intézmények kerültek az 
integráció során előnyös helyzetbe, amelyek az 
átlagost meghaladó mértékben éltek a pályázati 
lehetőségekkel 

K6. Hogyan befolyásolta az intézményi keresletet, pályázati stratégiát 
az intézményi életút? 

H4b. Az intézmények célja a pályázatokkal részben 
az, hogy ezzel is elősegítsék iskolájuk 
önállóságának fennmaradását. 

Keresletvizsgálat 
A keresletvizsgálat során 2 kérdéskör megválaszolására törekedtünk: egyrészt mi alapján választják ki 

az intézmények, illetve fenntartóik, hogy mire pályázzanak, másrészt milyen jellemzőkkel 

rendelkeznek azok az iskolák (vagy fenntartóik), akik pályáznak (kik azok, akik nagyobb 

valószínűséggel pályáznak)? 

K7. Mely konstrukciók voltak a legnépszerűbbek a közoktatási intézmények között, miért 

ezeket a konstrukciókat részesítették előnyben? 

K8. Milyen tényezők okozhatják a pályázói érdeklődés növekedését/csökkenését?  

 

Feltételezésünk szerint a pályázatok népszerűségének hátterében az áll, hogy mennyire széleskörű 

tevékenységet lehet végrehajtani a pályázaton belül, illetve hogy milyen mértékben pótolja a 

fenntartónál hiányzó forrásokat, emellett az alacsony saját erő is fontos jellemzője a népszerű 

pályázatoknak (H5. a 1.3 táblázatban).  

 

K9. Mennyire jól illeszkednek a konstrukciók és a kapott támogatások az intézmények 

igényeihez? 

 

Kiindulási hipotézisünk szerint az iskolák által megszerezhető támogatások jól illeszkedtek az 

intézmények igényeihez (H6. a 1.3 táblázatban). 

 

K10. Eltérő-e a fejlesztési kereslet az oktatási intézményrendszer különböző szegmenseiben (pl. 

elit/”rossz” iskolák, városi/falusi, nagy/kicsi intézmények, integrált/önálló, 

állami/egyházi/alapítványi intézmények)? 

 

A sikeresen pályázó intézmények jellemzőivel kapcsolatos hipotézisünk az volt, hogy a tanulmányi 

sikeresség, a fenntartó és a területi elhelyezkedés a pályázói siker legfontosabb befolyásoló tényezői 

(H7. a 1.3 táblázatban). Ebben a kérdéskörben a Megbízó kérésére külön vizsgáltuk azt is, hogy az 

óvodák milyen jellemzők alapján pályáztak sikeresen.  

K11. Mi a megítélt források területi megoszlása? 

 

Mivel a ROP-ok kiírásai esetében előnyt élveztek a hátrányos területeken működő intézmények, ezért 

kiindulási hipotézisünk ebben az esetben is az volt, hogy a források azokra a területekre jutottak, ahol 

a legnagyobb szükség volt rájuk (H8 a 1.3 táblázatban). Vizsgálatunkat e kérdés kapcsán is 

kiterjesztettük a többi oktatási támogatás területi eloszlására is. 
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K12. Mi a pályázatírók szerepe a sikeres pályázatoknál? 

Feltételezéseink szerint az EU-s források olyan fontos szerepet töltöttek be az intézmények 

fejlesztésében, hogy az intézmények és fenntartóik idővel kialakították a szükséges pályázatírói 

kapacitásaikat és ezért nem veszik már igénybe a pályázatírók segítségét (H9. a 1.3 táblázatban) 

1.3 táblázat: Kérdések és hipotézisek a kereslet vizsgálat során 

Kérdés Hipotézis 

K7. Mely konstrukciók voltak a legnépszerűbbek a közoktatási intézmények 
között, miért ezeket a konstrukciókat részesítették előnyben? 

K8. Milyen tényezők okozhatják a pályázói érdeklődés 
növekedését/csökkenését? 

H5. Azok a pályázatok népszerűek, amelyhez 
kevés saját erő szükséges, amelyek esetében 
széleskörű tevékenységet lehet végrehajtani 
és pótolja a fenntartónál hiányzó forrásokat. 

K9. Mennyire jól illeszkednek a konstrukciók és a kapott támogatások az 
intézmények igényeihez? 

H6. A kapott támogatások jól illeszkednek az 
intézmények igényeihez. 

K10. Eltérő-e a fejlesztési kereslet az oktatási intézményrendszer különböző 
szegmenseiben (pl. elit/”rossz” iskolák, városi/falusi, nagy/kicsi 
intézmények, integrált/önálló, állami/egyházi/alapítványi intézmények)? 

H7. A tanulmányi sikeresség, a fenntartó és a 
területi elhelyezkedés a sikeresen pályázó 
intézmények legfontosabb jellemzői. 

K11. Mi a megítélt források területi megoszlása? H8. A források elsősorban az elmaradott, 
hátrányos területekre koncentrálódtak. 

K12. Mi a pályázatírók szerepe a sikeres pályázatoknál? H9. A pályázatírók szerepe egyre kisebb a 
sikeres pályázatok esetében. 

Eredményességvizsgálat 
Bár amint arra már a projekttervben felhívtuk a figyelmet, az idősorok rövidsége miatt 

adatelemzéssel támogatott választ nem tudtunk adni a források eredményességére vonatkozó 

kérdésre, de az esettanulmányok felhasználásával vizsgáltuk, hogy hogyan kapcsolódnak össze, és mi 

az ok-okozati összefüggés a pályázati szokások és az iskola sikeressége között.  

 

K13. Milyen kapcsolat mutatható ki a kompetenciaeredményekben jelentős 

teljesítményváltozást felmutató intézmények (javulás és romlás) sikere és a fejlesztési 

forrásokhoz való hozzáférése között? 

Hipotézisünk szerint a sikeresen pályázó iskolák az esetek nagy részében dinamikusan javuló vagy 
stabil jó teljesítményt mutatnak (H10. a 1.4 táblázatban). 

1.4 táblázat: Kérdések és hipotézisek az eredményességvizsgálat során 

Kérdés Hipotézis 

K13. Milyen kapcsolat mutatható ki a kompetenciaeredményekben jelentős 
teljesítményváltozást felmutató intézmények (javulás és romlás) 
sikere/sikertelensége és a fejlesztési forrásokhoz való hozzáférése között? 

H10. Hipotézisünk szerint a sikeresen 
pályázó iskolák az esetek nagy részében 
dinamikusan javuló vagy stabil jó 
teljesítményt mutatnak. 

 

Szinergiák, konstrukciók egymásra épülése: 
A szinergiák vizsgálatának része volt annak vizsgálata is, hogy a több pályázaton is sikeresen pályázó 

intézmények miként választották ki, mire pályázzanak, illetve hogy pályázati portfoliójukat mennyire 

tudatosan építették ki. E témakörben a következő kérdéseket vizsgáltuk: 

K14. Mennyire épültek egymásra a közoktatási fejlesztések a tervezésnél, a konstrukciók 

kialakításánál?  
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K15. Hogyan működött az OP-k közötti lehatárolás?  

K16. Mennyire épültek egymásra a közoktatási fejlesztések az intézményeknél? (ROP/TIOP vs. 

TÁMOP) 

K17. Jelentkezett-e szinergiahatás?  

K18. Milyen intézményi mechanizmusok segítették vagy gátolták az infrastrukturális és 

tartalmi fejlesztések összehangolását? 

Feltételezésünk szerint az intézmények és fenntartóik az előírásokon túl is tudatosan választották ki a 
pályázatok közül azokat, amelyekre szükségük volt. A szinergiahatások két szinten is megjelenhettek, 
egyrészt iskolai szinten is egymásra épülhet két pályázat, másrészt az oktatók szintjén is 
összeérhetnek a különböző támogatások hatásai. 

1.5 táblázat: Kérdések és hipotézisek a szinergiavizsgálat során 

Kérdés Hipotézis 

K14 Mennyire épültek egymásra a közoktatási fejlesztések a 
tervezésnél, a konstrukciók kialakításánál? 

H11. Egymásra épültek. 

K15 Hogyan működött az OP-k közötti lehatárolás? H12. ROP-ok infrastruktúra, TIOP informatikai 
infrastruktúrája, TÁMOP-tartalom. 

K16 Mennyire épültek egymásra a közoktatási fejlesztések az 
intézményeknél? (ROP/TIOP vs. TÁMOP) 

H13. Az intézmények tudatosan építették egymásra a 
különböző pályázatokból megvalósított fejlesztéseket. 

K17 Jelentkezett-e szinergiahatás? H14. Jelentkeznek szinergiahatások. 

K18 Milyen intézményi mechanizmusok segítették vagy gátolták 
az infrastrukturális és tartalmi fejlesztések összehangolását? 

H15. Voltak olyan tényezők, amelyek gátolták a 
pályázatok sikeres egymásra épülését. 

 

Értékelés módszertanának ismertetése 
Az értékelést egy vegyes kvalitatív, kvantitatív módszertannal vizsgáltuk:  

- ökonometriai elemzést végeztünk a támogatási adatok (EMIR) és a kompetenciamérés 

intézményi adatainak összevetésével,  

- feldolgoztuk a korábbi értékelések, elemzések eredményeit és összevetettük a 

fejlesztéspolitikát meghatározó stratégiai és végrehajtási dokumentumokat, 

- tizenöt esettanulmányt készítettünk az oktatási rendszer eltérő tulajdonságaival bíró 

intézményeiről, fejlesztési/pályázati szokásaikról, 

- interjúkat készítettünk az oktatási rendszert és a fejlesztési rendszert ismerő szakértőkkel. 

Módszertani megközelítésünk lényege az volt, hogy a korábbi értékelésekből, az adatelemzésből és 

az esettanulmányokból feltárt összefüggéseket ütköztettük és magyaráztuk a 

dokumentumelemzésben, az esettanulmányokban és az interjúkban feltárt motivációkkal és 

intézményi korlátokkal. 

A kérdések és módszerek kapcsolatát a következő táblázatban mutatjuk be, majd az alfejezet további 

részében az alkalmazott módszertanokat mutatjuk be röviden. 
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1.6 táblázat: Értékelési kérdések és módszertanok összekapcsolása  

Fókusz Kérdés Módszer Módszertan részletei 

Dokumentumelemzés Oktatási stratégiai (szakpolitikai dokumentumok) és fejlesztéspolitikai 
(programok, akciótervek, pályázati kiírások) dokumentumok  

K1 

Félig strukturált interjúk  Szakpolitikai és fejlesztéspolitikai szakértők 

Dokumentumelemzés Oktatási stratégiai (szakpolitikai dokumentumok) és fejlesztéspolitikai 
(programok, akciótervek, pályázati kiírások) dokumentumok  

K2 

Félig strukturált interjúk  Szakpolitikai és fejlesztéspolitikai szakértők 

Dokumentumelemzés Oktatási stratégiai (szakpolitikai dokumentumok) és fejlesztéspolitikai 
(programok, akciótervek, pályázati kiírások) dokumentumok  

K3 

Félig strukturált interjúk  Szakpolitikai és fejlesztéspolitikai szakértők 

Adatelemzés Kompetencia-, területi és támogatási adatbázis összekapcsolása 

Félig strukturált interjúk Fejlesztéspolitikai szakértők 

R
el

ev
an

ci
a 

K4 

Dokumentumelemzés Fejlesztéspolitikai (programok, akciótervek, kiírások) dokumentumok 

Esettanulmány Intézményi „életutak” alapján képzett csoportokban K5 

Adatelemzés Kompetencia-, területi és támogatási adatbázis összekapcsolása 

Esettanulmány Intézményi „életutak” alapján képzett csoportokban 

In
te

gr
á-

ci
ó

 

K6 

Adatelemzés Kompetencia-, területi és támogatási adatbázis összekapcsolása 

K7 Adatelemzés Kompetencia-, területi és támogatási adatbázis összekapcsolása 

K8 Adatelemzés Kompetencia-, területi és támogatási adatbázis összekapcsolása 

K9 Esettanulmány 16 intézmény  

Sikerességi dimenzió alapján képzett csoportokban 

Fenntartó dimenzió alapján képzett csoportokban 

Esettanulmány 

Területi dimenzió alapján képzett csoportokban 

K10 

Adatelemzés Kompetencia-, területi és támogatási adatbázis összekapcsolása 

K11 Adatelemzés Kompetencia-, területi és támogatási adatbázis összekapcsolása 

K
er

es
le

t 

K12 Esettanulmány 16 intézmény  

Er
ed

m
é-

n
ye

ss
ég

 K13 Esettanulmány 16 intézmény  

K14 Dokumentumelemzés Fejlesztéspolitikai (programok, akciótervek, kiírások) dokumentumok 

K15 Dokumentumelemzés Fejlesztéspolitikai (programok, akciótervek, kiírások) dokumentumok 

Esettanulmány 16 intézmény  K16 

Adatelemzés Kompetencia-, területi és támogatási adatbázis összekapcsolása 

K17 Esettanulmány 16 intézmény  

Esettanulmány 16 intézmény  

Sz
in

er
gi

a 

K18 

Dokumentumelemzés Fejlesztéspolitikai (programok, akciótervek, kiírások) dokumentumok 

 

Statisztikai vizsgálatok 
A statisztikai, ökonometriai adatelemzés során a támogatási adatbázis (EMIR) és az oktatási rendszert 

és környezetét jellemző (kompetenciamérés, TSTAR) adatokat vizsgáljuk. Az adatbázisok 

összeállítását M1 mellékletben mutatjuk meg. A következőkben röviden bemutatjuk az értékelés 

során leggyakrabban használt ökonometriai modellek, a probit modellek sajátosságait. 

Legyen a y egy olyan változó, aminek csak két kimenetele lehetséges (például, hogy egy adott 

intézmény beadott-e pályázatot egy kiírásra, ekkor legyen az y értéke 1, vagy nem adott be, ekkor 

legyen az Y értéke 0). Feltételezzük, hogy rendelkezésre állnak olyan magyarázó változók, x-k 

(például intézményi jellemzők, esetünkben legyen ez az, hogy az intézmény fenntartója kistérségi 

társulás stb.), amelyekről feltételezzük, hogy befolyásolják azt, hogy az y melyik értékét veszi fel 

(pályázik vagy nem). Általánosan a modell a következő alakot veszi fel: 
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( ) ( )Pr 1 'y X X β= = Φ , 

ahol Pr annak a feltételes valószínűségét jelenti, hogy adott x-k (példánkban: az intézmény 

fenntartója kistérségi társulás) mellett2 az y az 1 értéket veszi fel (azaz az intézmény megírja és 

benyújtja az adott pályázatot). A modell sajátossága, hogy szemben a lineáris valószínűségi modellel, 

ahol bizonyos esetekben a becsült valószínűség kívül esik a (0;1) tartományon, itt egy transzformáció 

segítségével (ezt jelöli a Φ ,ami a standard normális eloszlás kumulált eloszlás függvénye) kizárjuk 

ennek a lehetőségét. Emiatt a transzformáció miatt azonban a becsült koefficienseket nem lehet 

azonosítani azzal, hogy x változóban bekövetkezett változás milyen mértékben befolyásolja az y 

bekövetkeztét (mennyit változna a pályázat beadásának valószínűsége, ha nem kistérségi társulás a 

fenntartó). Ehhez ugyanis szükséges, hogy a kapott koefficienseket visszatranszformáljuk a kumulált 

eloszlásfüggvény segítségével. Azonban mivel a standard normális eloszlás kumulált 

eloszlásfüggvénye nem lineáris, ezért az x-ben bekövetkezett változás másképpen befolyásolja a 

várható valószínűséget, attól függően, hogy milyen körülmények között következik be a változás. Ez 

azt jelenti, hogy esetünkben az intézmény többi jellemzője (településtípus, eredmények stb.) 

befolyásolja annak mértékét, hogy a pályázat beadásának valószínűsége mennyire függ attól a 

ténytől, hogy a fenntartó kistérségi társulás. Ez azt is jelenti, hogy a becslések eredményeként 

konkrét esetekben meg lehet mondani, hogy egy-egy tényező mennyit változtat például a pályázat 

beadásának valószínűségén, de általánosságban ezt nem lehet megmondani. Ezért a becslések során 

a becsült koefficiensek előjelére koncentrálunk, azaz arra, hogy minden más változatlansága mellet 

emelte vagy csökkentette-e az adott változó az esemény bekövetkeztét.  

Az értékelés során több esemény bekövetkeztét is fogjuk probit modellekkel vizsgálni, az eddig is 

példaként használt pályázat beadását, a benyújtott pályázat elutasításának valószínűségét stb. A 

magyarázó változókat a M2. mellékletben mutatjuk be részletesen. 

Mivel a rendelkezésünkre álló adatbázisok panelek, ezért a fenti probit becslésnek a panel 

adatbázisokra kialakított változatát használjuk. A becsléseket véletlen hatás módszerrel becsültük. 

Ugyan feltételezhető, hogy miden intézmény rendelkezik olyan meg nem figyelt jellemzőkkel, 

amelyek befolyásolják a pályázati tevékenységet, tehát ennek alapján egy fix hatás modell is 

alkalmazható lett volna, több változónknak mégsincs varianciája csoporton belül (sikeresség, 

fenntartó, területi jellemzők), amiket a fix hatás modell nem tudott volna kezelni a becslés során. 

Interjúk 
Az értékelés során a kapott eredmények verifikálása, a javaslatok döntési környezetének feltárása és 

a javaslatok megfogalmazása, tesztelése érdekében az oktatáspolitika döntéselőkészítői, 

döntéshozói, az oktatáspolitikai kutatás szakértői és a fejlesztéspolitikai döntések előkészítői, 

döntéshozói körében 18 félig strukturált interjút folytattunk le. Az interjú céljára megkeresettek 

körét a következő táblázat mutatja. 

                                                           
2 A képletben szereplő X azt jelenti, hogy több magyarázó változó esetén a x-k egy oszlopvektorba vannak rendezve. 



 

 23 

A közoktatás fejlesztését célzó NSRK-támogatások értékelése – értékelési zárójelentés 

 

1.7 táblázat: Elkészített interjúk 

Szakértő Intézmény Interjú típusa Mikor Ki 

Halász Gábor  

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közoktatási szakértő 2012.12.20 Herczeg Bálint 

Wolfné Dr. Borsi 

Julianna 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

főigazgató helyettes 

közoktatási szakértő 2013.01.10. Herczeg Bálint 

Setényi János  

 

Expanzió Kft. közoktatási szakértő 2012.12.18  Domokos 

Veronika 

Héjja Anita  

 

NFÜ ROP IH fejlesztéspolitikai 

szakértő 

2012.11.30 Balás Gábor 

Kis Sándor Csaba  

 

NFÜ HEP IH fejlesztéspolitikai 

szakértő 

Hamza Zsófia NFÜ HEP IH fejlesztéspolitikai 

szakértő 

Dévai Edina NFÜ HEP IH fejlesztéspolitikai 

szakértő 

2013.01.10. Herczeg Bálint 

Greffné Kovács Edina 

 

ESZA Kht. Közoktatási Programok Osztálya 

osztályvezető 

fejlesztéspolitikai 

szakértő 

2012.01.31. Domokos 

Veronika 

Kerekes Balázs Oktatási Hivatal szakpolitikai szakértő 2013.03.14. Domokos 

Veronika 

Dr. Gloviczki Zoltán Emberi Erőforrás Minisztériuma 

közoktatásért felelős helyettes államtitkár 

szakpolitikai szakértő 2013.01.21. Domokos 

Veronika 

Halasi István Emberi Erőforrás Minisztériuma 

Közoktatás-fejlesztési főosztály 

szakpolitikai szakértő 2013.02.19. Balás Gábor 

Hámoriné Váczy 

Zsuzsa 

OKM közoktatásért felelős szakállamtitkár 

helyettes 

szakpolitikai szakértő 2013.01.07. Domokos 

Veronika 

E Vámos Ágnes Tinta Kft. 

korábban OKM államtitkár helyettes 

szakpolitikai szakértő 2013.01.31. Herczeg Bálint 

Kajdi Ákos Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 

igazgató 

szakpolitikai szakértő 2013.02.14  Balás Gábor 

Bakos András Educatio 

fejlesztési igazgató 

fejlesztéspolitikai 

szakértő 

Koplányi Emil Educatio 

osztályvezető helyettes 

fejlesztéspolitikai 

szakértő 

Nagy Regina Educatio 

irodavezető 

fejlesztéspolitikai 

szakértő 

Karman Henriett Educatio fejlesztéspolitikai 

szakértő 

2013.02.14. Herczeg Bálint 

 

Esettanulmányok során felkeresett intézmények kiválasztása 
Esettanulmányok során interjúkat készítettünk a kiválasztott intézmények fenntartójával, az 

intézményen belül a pályázatért felelős személlyel és azokkal az oktatókkal, akik a fejlesztés 

lebonyolításában részt vettek. 

Az esettanulmányok célja az volt, hogy megvizsgáljuk azokat a motivációkat és szokásokat, amelyek 

befolyásolják a pályázati (indulnak-e, mire pályáznak) és fejlesztési szokásait (hogyan használják a 

kapott forrásokat) a közoktatási intézményeknek, illetve megvizsgáljuk, hogy a fejlesztések milyen 

szerepet töltenek be az intézmények életében. Célunk volt, hogy megértsük, ezek a szokások, 
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motivációk és eredmények milyen dimenziók mentén különböznek az egyes közoktatási intézmények 

esetében. 

A vizsgált dimenziók, melyek egyúttal az esettanulmányok mintáját is strukturálják, a következők 

voltak: 

- sikeresség, 

- fenntartó típusa, 

- különböző intézményi „életutak”, 

- területi különbségek. 

Ezen felül figyelmet fordítottunk arra is, hogy a kiválasztott intézmények között szerepeljenek 

olyanok is, amelyek nem pályáztak a vizsgált időszak alatt, illetve olyanok is, amelyek a Megbízó által 

kijelölt konstrukciók valamelyikére pályáztak.  

Sikerességi dimenzió 
Az esettanulmány-helyszínek kiválasztásának egyik dimenziója az intézmény közoktatási 

teljesítménye. Noha az iskolák sikeressége nehezen mérhető, összetett fogalom, az értékelés során a 

kompetenciaeredményeket használtuk a megvizsgálandó telephelyek kiválasztásához: a 

telephely/képzés kompetenciaeredmények szerinti relatív pozíciója a kistérségben. Mivel a 

kompetenciaeredményeket erőteljesen befolyásolja a tanulók szociális háttere, a relatív pozíciókat 

minden esetben korrigáljuk a szerint, hogy a tanulók mekkora része halmozottan hátrányos helyzetű 

(HHH). Alternatívaként felmerülhet az általános iskolák esetében a sikeresség felvételi arányokkal 

történő mérése, de ezt az értékelés során elvetettük3  

Bár a rövid adatsor és a mutatók egyes iskoláknál tapasztalható nagy változékonysága miatt óvatosan 

kell kezelni ezt a mutatót, mégis abból a négy csoportból, ahol az eredmények egy irányba mutattak, 

mintát vettünk az esettanulmányainkhoz. E csoportok: a. amelyek tartósan jó eredményt értek el 

(statikusan jó) vagy b. amelyek tartósan rossz mutatókkal bírtak (statikusan rossz), illetve c. amelyek 

folyamatosan javuló eredményeket tudnak felmutatni (dinamikusan javuló) vagy d. folyamatosan 

romló eredményeket mutatnak fel (dinamikusan romló). 

Fenntartó típusa 
E dimenzió szervezőkérdése az, hogy különbözik-e a pályázati tevékenység attól függően, hogy a 

fenntartó önkormányzat/kistérségi társulás/egyház stb. Ez a fenntartó-iskola viszony egyik 

meghatározó eleme lehet. 

Kategóriák: önkormányzat által fenntartott intézmények (ide kerülnek a több önkormányzat által 

létrehozott intézményfenntartó társulások és kistérségi társulások által fenntartott intézmények is), 

nem önkormányzatok által fenntartott intézmények (ebbe a kategóriába kerülnek az egyházak, 

valamint egyéb nonprofit szervezetek és az egyéb fenntartók – pl. a gyakorló iskolák fenntartója 

valamely felsőoktatási intézmény, illetve minisztériumi fenntartásban működő intézmények), 

továbbá a fenntartót váltó intézmények. 

                                                           
3 Erre csak az általános iskolák esetében van lehetőség, mivel az általános iskoláknál egyértelműen sorba lehet 
rendezni a felvételi lehetőségeket (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola stb.), és a tanulóknak mindenképpen 
választaniuk kell a lehetőségek közül. Ezzel szemben középfokon összetettebb kép mutatkozik: a szakiskolák esetében 
például nem feltétlenül a továbbtanulás a cél, tehát lehet, hogy az a legjobb kimenet, ha a tanuló a szerzett tudásával el 
tud helyezkedni. Így a lehetőségeket nem lehet egyértelműen sorba rendezni, tehát ez alapján azt sem lehet 
megmondani, melyik szakiskola számít sikeresnek. 
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Mivel az utolsó rendelkezésünkre álló kompetenciavizsgálat 2011-es, ezért a 2011 májusa óta 

bekövetkezett fenntartóváltásokról nem áll rendelkezésünkre adat. Ennek az adathiánynak pótlása 

csak a KIR-STAT által összeállított októberi statisztikából lett volna lehetséges, de azok az adatok nem 

álltak rendelkezésre. 

Különböző intézményi „életutak” 
A kérdések, melyeket ez a felosztás segítene megválaszolni: hogyan befolyásolta az intézmények 

„életútját”, hogy pályázott, illetve milyen EU-forrásokra pályáztak a különböző életúttal bíró iskolák. 

Az életutakat a következő kategóriákba csoportosítjuk: a. akik változtatás nélkül működtek tovább b. 

amely intézmények alá további tagintézményeket osztottak be egy integrációs folyamat során 

(integráló) és akik tagintézményekké váltak egy integrációban (integrálódott). 

Földrajzi különbségek 
Az eltérő forráshozzáférés és fejlesztési igény miatti különbségekre tekintettel csoportképzésünkben 

törekedtünk arra, hogy az iskolák között vizsgálhatóak legyenek a következő dimenziókban való 

eltérések is:  

- Közép-Magyarország régióba, illetve nem oda tartozó iskolák, 

- a komplex módszertannal fejlesztendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekből érkező iskolák a 

többi iskolával szemben, 

- az aprófalvas kistérségek iskolái a többi iskolával szemben. 

 

Az esettanulmányban felkeresett intézményeket a fenti dimenziók alapján csoportosítva az 1.8 

táblázatban mutatjuk be. 



1.8 táblázat: Kiválasztott esettanulmányok, kiválasztási kritériumok alapján 

Intézmény/telephely 1. Sikeresség 
2. 
Fenntartó 

3. Életutak 4. Területi 5. Pályázott 
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027246 
Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakközépiskola 
Pécs Hunyadi u. 9. 7621 

1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

027355 Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sellye Zrínyi u. 13. 7960 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

029003 Göőz József Általános Iskola Aszaló Rákóczi út 72. 3811 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

029073 IV. Béla Körzeti Általános Iskola és Napközis Otthonos Óvoda Hejőkeresztúr Petőfi u. 111. 3597 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

029122  
Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 
Kossuth Lajos Tagiskolája (korábban 029227) Újcsalános Kossuth tér 1. 3716 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

029236 Körzeti Általános Iskola és Szakiskola Lak Ady Endre u. 1. 3786 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

030216 
Árpád Szakképző Iskola és Kollégium Szent István Szakképző Iskolája (korábban 030208) Székesfehérvár Ady 
Endre u. 17. 8000 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

031090 Petőfi Sándor Általános Iskola Debrecen Szabó Kálmán u. 3-5. 4030 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

035246 Szent István Gimnázium Budapest Ajtósi Dürer sor 15. 1146 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

038071 Budapesti Német Általános Iskola Budapest Cinege u. 8/c. 1121 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

200064 LIA Alapítványi Általános Iskola és Szakközépiskola Piliscsaba Fő u. 124. 2081 0 1 0 0 1  0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

200914  Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény (korábban 036414) Tamási Deák Ferenc u. 6-8. 7090 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 

201060  Suli Harmónia Általános Iskola Káld (korábban 036672) Káld Rákóczi u. 1. 9673 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

034862 Lázár Ervin Általános Iskola Budapest Erzsébet u. 31. 1043 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

035385 
FVM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, 
Kollégium és FVM Gyakorlóiskola, Budapest Maglódi út 4/b 1106 

0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

201193 
Vadrózsa Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Győrsövényház Gárdonyi Géza út 
45. 9161 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Összesen  4 5 3 5 10 5 3 5 4 7 6 5 7 5 6 4 5 

 



2. Hazai áttekintés a közoktatási intézmények fejlesztésének 
hátteréről 
2. táblázat 

A 2000-es és 2003-as PISA-felmérések eredményei hatására merült fel az igény a hazai 
közoktatás 1. NFT keretében megkezdett átalakításának folytatására a 2007–2013 programozási 
időszak megalapozása során. A célnak megfelelően a TÁMOP operatív program szintű 
indikátoraiban a PISA 2012-es felmérésére már javítási célt határozott meg. Ahogy az alábbi 
(2.1) táblázat mutatja, 2009-ig Magyarországnak egyik teszttípus esetében sem sikerült 
szignifikánsan javítania eredményein4 

2.1 táblázat: PISA-felmérés eredményei és országok sorrendje 

 2000 2003 2006 2009 
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 pont # pont # pont # pont # pont # pont # pont # pont # pont # pont # pont # pont # 
Ausztria 492 10 502 8 505 6 490 11 506 8 491 13 490 12 506 7 511 8 470 22 496 10 494 15
Belgium 508 5 521 3 497 8 507 6 529 3 509 5 501 6 521 3 511 9 506 3 515 3 507 9
Bulgária 430 19 430 19 448 18    402 24 413 25 434 24 429 24 428 24 440 24
Csehország 492 9 498 9 511 5 488 13 517 4 523 3 483 14 510 6 513 7 478 19 493 13 500 11
Dánia 497 7 515 5 482 13 492 9 514 5 475 19 495 10 513 5 495 14 495 10 503 6 499 12
Egyesült Királyság 525 3 530 2 533 2 507 5 494 12 499 10 495 9 495 13 515 6 494 11 492 14 514 5
Észtország     500 7 515 4 531 2 501 4 512 5 527 2
Finnország 546 1 536 1 538 1 543 1 544 1 548 1 547 1 548 1 564 1 535 1 541 1 554 1
Franciaország 505 6 518 4 501 7 496 8 511 6 511 4 488 13 495 14 495 15 496 8 497 8 498 13
Görögország 474 15 448 17 460 16 472 19 445 20 481 18 460 23 460 23 473 23 483 17 466 23 470 23
Hollandia  513 4 538 2 525 2 507 5 531 2 525 3 509 2 525 2 522 3
Írország 528 2 503 7 514 3 515 2 503 10 505 7 517 2 501 11 509 10 495 9 487 17 508 8
Lengyelország 479 14 470 13 483 12 497 7 490 15 497 11 508 3 495 12 498 13 500 5 495 11 508 7
Lettország 459 17 463 14 461 15 490 12 483 17 489 14 480 16 486 18 490 16 484 15 482 21 494 16
Litvánia     470 19 486 19 488 19 468 23 477 22 491 18
Luxemburg 443 18 446 18 445 19 480 16 493 13 483 17 479 17 490 17 487 20 472 21 489 16 484 22
Magyarország 480 13 489 11 496 9 482 14 490 14 503 8 482 15 491 16 504 11 494 12 490 15 503 10
Németország 485 12 491 10 488 11 492 10 504 9 503 9 495 8 504 9 516 5 498 7 513 4 521 4
Olaszország 488 11 458 15 478 14 476 18 466 19 487 16 469 20 461 22 475 21 486 14 483 20 489 20
Portugália 470 16 455 16 459 17 478 17 466 18 468 20 472 18 466 21 474 22 489 13 487 18 493 17
Románia 428 20 425 20 441 20    396 25 415 24 418 25 424 25 427 25 428 25
Spanyolország 493 8 478 12 491 10 481 15 485 16 487 15 461 22 480 20 489 17 481 18 484 19 489 21
Svédország 517 4 511 6 512 4 514 3 509 7 507 6 507 4 503 10 504 12 498 6 494 12 495 14
Szlovákia  469 20 498 11 495 12 466 21 492 15 488 18 478 20 496 9 491 19
Szlovénia     494 11 504 8 519 4 483 16 502 7 512 6
OECD átlag 501 501 501 494  500 500 492 498 500 493 496 501
Adatok forrása: http://www.oecd.org/pisa/ 
Megjegyzés: A relatív helyzetromlás gyakran annak köszönhető, hogy a sorrend több ország figyelembevételével 
került kialakításra. 

                                                           
4 A szövegértési eredmények a 2006-os 482 pontról 2009-re 494 pontra emelkedtek, de mind a 2006-os, mind a 
2009-es mérés standard hibája 3,8, így a két érték nem tekinthető szignifikánsan különbözőnek (a szokásos 95% -os 
szignifikanciaszinten). 
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A felmerült igénnyel összhangban az Új Magyarországi Fejlesztési Tervben (NSRK) kiemelt 
helyet kapott a közoktatás fejlesztése, ahol a következő célok fogalmazódtak meg (93. o.):  

- az oktatási rendszer minőségének és eredményességének javítása, 

- az oktatás és a képzés tartalmának, valamint a képzési szerkezetnek a társadalmi és 
gazdasági igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának támogatása; (az alapkészségek, 
a munkaerő-piaci kompetenciák – főként az idegennyelv-tudás, a digitális írástudás, a 
matematikai és természettudományos ismeretek, a sikeres életvitelhez szükséges 
ismeretek és a vállalkozói ismeretek – erősítése révén); 

- Az oktatási minőség és eredményesség javítása (az oktatási tartalom fejlesztése, 
minőségirányítási rendszer fejlesztése, a formális, nem formális és informális rendszerek 
összekapcsolása, továbbá a tanárképzés és a továbbképzés korszerűsítése révén); 

- Az oktatási rendszer költséghatékonysági problémáit, területi különbségeinek 
mérséklését és a demográfiai, társadalmi és gazdasági változásokra reagáló 
változtatásokat segítő szervezeti reformok támogatása (integráció, racionalizáció); 

- Az esélyegyenlőség elősegítése és  

- a tehetséggondozás feltételeinek biztosítása. 

A fejlesztési terv is hangsúlyozza, hogy a fizikai és infrastrukturális fejlesztéseknek meg kell 
alapozniuk a tartalmi fejlesztések sikerét. 

 

A fejlesztések elindulásával egy időben azonban jelentősen megváltozott a közoktatási 
intézmények működési környezete. Fehérvári [2011] összefoglalója alapján a legfontosabb 
közoktatási intézmények működését befolyásoló folyamat a gyerekszám csökkenése volt. Az 
általános iskolába elsősként beiratkozó tanulók létszáma a 2000/2001-es és 2011/2012-es 
tanév között 21%-kal csökkent. (EMMI [2012]) Ugyanezen időszak alatt a középfokú képzés 
intézményei nem küzdöttek hasonló mértékű létszámproblémákkal, mivel a képzés vertikális 
kibővítése (pl. 6. és 8. osztályos gimnáziumi képzések és a 13-15. évfolyamok megjelenése) még 
megfelelő létszámot biztosított a problémamentes működéshez. (Fehérvári [2011]) 

Részben a gyerekszám csökkenése indokolta a közoktatás rendszerének átalakulásában 
azonosítható másik fontos folyamatot, a 2005-től kezdődő forráselvonást. A forráselvonás sem 
egyformán érintette a különböző szintű oktatási intézményeket. Míg a középfokú intézmények 
esetében változatlan tanulói létszám mellett csökkentek az egy diákra jutó kiadások, addig az 
alapfokú képzésben a tanulólétszám csökkenésénél kisebb mértékben csökkentek a kiadások.  

A kiadáscsökkentés elsősorban a központi költségvetésből származó közoktatási normatívát 
érintette. Az alapfokú oktatásban 2001–2005 között inkább támogató, pozitívan diszkrimináló, 
míg 2006 után a büntető finanszírozási politika érvényesült. 2005-ben még plusz támogatást 
igényelhetett a fenntartó azon intézményei után, amelyek nem teljesítették a közoktatási 
törvényben meghatározott létszámhatárok 65%-át (1. évfolyamon), illetve 50%-át (2-4. 
évfolyamon). 2007 óta a korábbi pozitív diszkrimináció megszűnt, ellenben azokat az iskolákat, 
amelyek a közoktatási törvény szerinti létszámhatárokat nem érik el, normatívamegvonásban 
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részesítették. Ez a támogatási forma éppúgy a tanulólétszámra alapoz, mint a korábbi, csak 
mindezt részletezettebb formában teszi, hiszen elvár egy központilag optimálisnak tekintett 
osztály- és pedagóguslétszámot. Ugyanakkor a különböző kistérségi társulásokat egyre nagyobb 
mértékben finanszírozta az állam, arra ösztönözve a kistelepülések iskoláit, hogy az iskolák 
működtetésére társulásokat hozzanak létre. (Fehérvári [2011]) 

E változások együttesen oda vezettek, hogy az általános iskolai képzést folytató intézmények 
száma 2001/2002-es 3423-ról 2011/2012-re 2227-ra csökkent. (EMMI [2012]) Az intézmények 
számának csökkenése azonban inkább intézményi összevonásokat jelentett, mivel ugyanezen 
idő alatt az általános iskolai feladatellátási helyek száma csak 600-zal csökkent. A középfokú 
intézmények változása kisebb mértéket mutat: adott idő alatt összességében 90 intézmény szűnt 
meg5, viszont létrejött 450 új feladatellátási hely6. (EMMI [2012]) 

Mind a három fent bemutatott folyamat, a tartalmi megújulás igényének fennmaradása; a 
forráscsökkenés és az intézményrendszer változása komoly befolyásoló erővel bírhat az 
intézmények és fenntartóik pályázói keresletére és a fejlesztések felhasználására vonatkozó 
képességére. 

 

Az új köznevelési törvény7 és a kapcsolódó jogszabályok8 értelmében a stratégia végrehajtási 
környezet nagyon jelentősen megváltozik 2013-tól a közoktatási intézmények állami 
fenntartásba kerülésével (az óvodák kivételével). A rendelkezések értelmében 2013. január 1-
jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) foglalkoztatotti állományába kerültek a 
pedagógus-munkakörben dolgozók, illetve a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő 
munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint – amennyiben az intézményt 2013. 
január 1-jétől nem a települési önkormányzat működteti, az állami köznevelési alapfeladatnak 
minősülő feladat ellátásához szükséges működtetési feladatok elvégzésére foglalkoztatott 
technikai dolgozók is. Az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő ingatlan és ingó vagyon 
(taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések) pedig a KLIK ingyenes használatába, illetve – 
amennyiben nem az önkormányzat a működtető – ingyenes vagyon kezelésébe került. Az – 
elfogadásuk óta többször módosított – jogszabályok a működtetési feladatok ellátóját a település 
nagysága illetve gazdasági helyzete mentén határozzák meg. Az alapeset szerint a 3000 főt 
meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik – a szakképző iskola 
kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről, azaz saját forrásai terhére biztosítja a 
köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon 
működtetésével összefüggő személyi feltételeket. A települési önkormányzat e 
kötelezettségének teljesítése alól –jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás mellett – 

                                                           
5 Az intézmények összetétele is változott, a gimnáziumok és speciális szakiskolák száma növekedett, miközben a 
szakiskolák és szakközépiskolák száma csökkent, a feladatellátási helyek száma minden intézmény típus esetén 
növekedett, legnagyobb mértékben (40%-kal) a szakiskolák esetében (EMMI [2012]).  
6 Ez idő alatt az óvodák száma is lecsökkent 3522-ről 2441-re, a feladatellátási helyek száma azonban itt is kisebb 
csökkenést mutat (297), ami arra utal, hogy óvodák esetében is összevonások állnak az intézmények számának 
csökkenése mögött. 
7
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

8
 A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 

2012. évi CLXXXVIII. törvény 
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felmentést kérhet, továbbá egyes területszervezéssel és a lakosságszám változásával összefüggő 
rendkívüli esetben mentesül. A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési 
önkormányzat ezzel szemben vállalhatja – a szakképző iskola kivételével – az illetékességi 
területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetéséről való gondoskodást. Erre akkor van lehetősége, ha a működtetéssel járó 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges gazdasági és jövedelemtermelő képességgel 
rendelkezik, és ezt igazolni is tudja.  

Bár a vizsgált időszakunkat ez a változás még nem érintette, de javaslatainknál fontos lesz 
figyelembe venni, hogy ezek az intézményi változások a fejlesztéspolitikai környezetet 
alapvetően változtatták meg, amelyek kihatnak a még a futó programok végrehajtására is, de a 
2014-től induló időszak tervezése már egy egészen más intézményi környezetben fog történni, 
mint amelyben 2007-ben a kijelölt célokat el kellett érni.  
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3. Az értékelendő beavatkozások bemutatása 
3. táblázat 

Ebben a fejezetben röviden bemutatjuk azokat a feladatmeghatározásban felsorolt 
konstrukciókat, amelyekre az értékelés során fókuszálunk. Az értékelés azokat a kiírásokat 
vizsgálja, amelyek az értékelés indulásakor már lezárt projektekkel rendelkeztek, és amelyek 
keretében oktatási-nevelési intézmények épített és tárgyi infrastruktúrájának és oktatási 
anyagainak fejlesztésére, pedagógusainak képzésére lehetett pályázni. A vizsgálat körét 
bizonyos kérdéseknél (pl. stratégiai relevancia) azonban kiterjesztjük az értékelés időpontjában 
már meghirdetett, de még lezárt projekttel nem rendelkező oktatási pályázatokra is. 

 

Oktatási infrastruktúra fejlesztését célzó konstrukciók 
A regionális operatív programokon belül a humán infrastruktúra-fejlesztési prioritási 
tengelyekhez illeszkedő konstrukciók keretében lehetett pályázni oktatási-nevelési 
intézményeknek: 
- épületek átfogó felújítására, 
- bővítésére, 
- rekonstrukciójára, 
- energiatakarékossá tételére, 
- különösen indokolt esetben új oktatási-nevelési intézmény építésére (akadálymentesítve), 
- épületek akadálymentesítésére (önállóan nem, csak a fentiek kiegészítéseképpen pályázható), 
- épületek udvarának felújítására, balesetmentesítésére (önállóan nem, csak alaptevékenységgel 
együtt). 

Ezen konstrukciók köre a következő volt:  

- DAOP 4.2.1 Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának 
fejlesztése 

- DDOP 3.1.2 Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése;  
- ÉAOP 4.1.1 Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése 
- ÉMOP 4.3.1 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és 

infrastruktúrájának fejlesztése 
- KDOP 5.1.1 Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés 
- KMOP 4.6.1 Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása 
- NYDOP 5.3.1 Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése) 

Noha 2007-2008-ban az egyes régiókban külön azonosítószámú pályázati kiírások jelentek meg, 
azok legtöbb esetben csak néhány régióspecifikus elemben (pl. hátrányos helyzetű kistérségek 
felsorolása) különböztek egymástól. Kivételt képeztek a DDOP-ban megjelent konstrukciók, 
melyekben sokkal hangsúlyosabb szerepet kapott az oktatási intézmények összevonásának 
támogatása.9 2009-től egyesített kiírások jelentek meg, elsősorban komplex módszertannal 
fejlesztendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeknek szóló és az óvodai férőhelyek bővítését 

                                                           
9 Ebben az esetben konzorciumok pályázhatnak intézmények összevonására, önállóan azonban csak eleve többcélú 
intézmény fenntartója pályázhat. 
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támogató kiírások esetében. Ezek az utóbbi kiírások abban is különböznek a 2007-es, 2008-as 
kiírásoktól, hogy míg azok kétfordulósak voltak, addig az utóbbiak standard egyfordulós 
eljárásrendet követtek.  
A 2011-13-as akcióterv keretében a hangsúly az oktatási intézmények felöl átkerült az óvodák 
bővítésre. A közoktatási intézmények felújítását finanszírozó pályázati lehetőségre már csak 
Észak-Alföldi és Észak-Magyarország régióban került sor. A ROP-konstrukciók 
megvalósulásának jelenlegi állását a következő táblázat (3.1 táblázat) foglalja össze. 

3.1 táblázat: A közoktatási infrastruktúra fejlesztését célzó ROP-konstrukciók főbb jellemzői 

AT Konstrukció Támogatás 
kerete MFt 

Min-max 
MFt 

Támogatás 
mértéke % 

Támogatott 
projektek 
tervezett 

száma 

Beérkezett 
pályázat 

Hatályos 
szerződés 

Hatályos 
szerződés 

összege 
MFt 

2007–2008 DAOP4.2.1-07/2F 8995 20-1200 90 (95) 35 209 43 9397 
2007–2008 DAOP-4.2.1-08/2/2F 4500 20-1200 90 20 37 22 5377 
2009–2010 DAOP-4.2.1-09/C 150 75-150 90 2 2 2 170 
2009–2010 DAOP-4.2.1-09/B 1800 20-350 95 5 17 14 1480 
2011–2013 DAOP-4.2.1-10/B 308 20-300 95 11 2 1 80 
2011–2013 DAOP-4.2.1-11 2350 20-200 95 16 39 16 1886 
2007–2008 DDOP-3.1.2-07/2F 10285 20-1200 90 (95) 25 53 25 20558 
2009–2010 DDOP-3.1.2-09/A 4070 20-600 90 6 22 6 2932 
2009–2010 DDOP-3.1.2-09/B 1031 20-600 95 2 2 2 1028 
2011-2013 DDOP-3.1.2-12 4900 20-200 100 32 3 0 0 
2007–2008 ÉAOP-4.1.1-07/2F 12213 20-1200 90 (95) 30 301 54 18600 
2007–2008 ÉAOP-4.1.1-07/2/2F 5000 20-1200 90 20 69 15 4914 
2009–2010 ÉAOP-4.1.1-09/A 2362 50-400 90 8 13 11 3730 
2009–2010 ÉAOP-4.1.1-09/B 2500 20-300 95 18 18 14 2410 
2009–2010 ÉAOP-4.1.1-10/A/2 1200 20-150 95 12 33 23 2410 
2009–2010 ÉAOP-4.1.1-10/B 171 20-300 95 1 2 1 45 
2011–2013 ÉAOP-4.1.1-11/A 2000 20-200 95 15 39 21 2705 
2011–2013 ÉAOP-4.1.1-12/A 4113 50-520 100 10 14 0 0 
2007–2008 ÉMOP-4.3.1-07/2F 6524 20-1200 90 (95) 30 263 33 8182 
2007–2008 ÉMOP-4.3.1-08/2/2F 8000 20-1200 90 32 79 34 7760 
2009–2010 ÉMOP-4.3.1-09/A 4000 20-100 90 (95) 45 46 29 2610 
2009–2010 ÉMOP-4.3.1-09/B 4900 20-300 95 14 52 36 4372 
2009–2010 ÉMOP-4.3.1-10/B 673.71 20-300 95 5 6 4 416 
2011–2013 ÉMOP-4.3.1-11/A 2000 20-200 95 15 28 13 1613 
2011–2013 ÉMOP-4.3.1-12/A 7000 50-520 100 25 39 0 0 
2007–2008 KDOP-5.1.1-07/2F 5732 20-500 90 15 175 29 7790 
2009–2010 KDOP-5.1.1-08/2/2F 2005 20-100 90 25 28 9 1990 
2009–2010 KDOP-5.1.1-09 1980 20-100 75 25 45 2 191 
2007–2008 KMOP-4.6.1-07 4972 10-500 90 45 165 14 2396 
2009–2010 KMOP-4.6.1-09/A_2 7972 10-50 90 40 24 9 162 
2009–2010 KMOP-4.6.1-09/B 3912 20-100 90 (95) 40 29 20 1760 
2009–2010 KMOP-4.6.1-09/B_2 n/a n/a n/a n/a 219 40 10572 
2011–2013 KMOP-4.6.1-11 3040 20-200 95 20 62 22 3548 
2007–2008 NYDOP-5.3.1-07 5250 20-1200 90 25 167 27 5688 
2007–2008 NYDOP-5.3.1-08/2/2F 3150 20-1200 90 25 24 20 3055 
2009–2010 NYDOP-5.3.1–09/B 1000 5-60 90 20 13 13 724 
2009–2010 NYDOP-5.3.1-10/A 3100 20-300 90 20 25 14 3047 

2011–2013 NYDOP-5.3.1-12/A 1300 
100-

1300 
100 1 1 0 0 

Adatok forrása: https://emir.nfu.hu/nd/kozvel/?link=umft_1_1 és akciótervek 
Megjegyzés: a szürkével kiemelt konstrukciók esetében nem volt lezárt projekt 2012. 09. 30-án 

Az oktatás tárgyi infrastruktúrájának fejlesztését célzó konstrukciók adatai 
A TIOP 1.1.1 (A pedagógiai, módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése) 2007-es 
pályázata adott lehetőséget arra, hogy az infrastrukturális fejlesztéseket az oktatási intézmények 
infokommunikációs technológiai fejlesztésekkel is kiegészítsék. Ennek keretében tantermi 
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prezentációs csomagok (projektor, számítógép és interaktív táblák) és alapvető internetes 
infrastruktúra (szerverek, szoftverek, tűzfal, levelező szoftverek stb.) beszerzésére volt 
lehetőség. Ezzel szemben a 2009-es TIOP 1.1.1 már olyan oktatási környezet kialakítását 
finanszírozta, amelyben minden tanuló rendelkezésére áll egy hordozható számítógép, illetve a 
tanórai és a tanórán kívüli oktatás is infotechnológiai eszközök támogatásával történik. 

A TIOP 1.2.5 (Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó 
tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek 
esélyegyenlőségéért) hasonló célokkal rendelkezik, mint a TIOP 1.1.1, csak területileg a komplex 
programmal fejlesztendő leghátrányosabb kistérségekre koncentrál. A fejlesztésektől a kiírók 
azt remélik, hogy azok elősegítik a kompetencia alapú oktatás elterjesztését és hozzájárulnak a 
területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.  

A 3.2 táblázat mutatja be a fenti két konstrukció előrehaladását. Az Új Széchenyi terv keretében 
már mindkét konstrukció esetében kiemelt pályázatok kerültek kiírásra. 

3.2 táblázat: A közoktatás tárgyi infrastruktúrájának fejlesztését célzó TIOP-konstrukciók főbb jellemzői 

AT Konstrukció Támogatás 
kerete MFt 

Min-max 
MFt 

Támogatás 
mértéke % 

Támogatott 
projektek 
tervezett 

száma 

Beérkezett 
pályázat 

Hatályos 
szerződés 

Hatályos 
szerződés 

összege 
MFt 

2007–2008 TIOP-1.1.1-07/1 24111 0,5-700 100 896 1193 963 24762 
2009–2010 TIOP-1.1.1-09/1 4300 0-190 100 200 190 151 3712 
2011–2013 TIOP-1.1.1-12/1 9400 0-9400 100 1 1 0 0 
2009–2010 TIOP-1.2.5-09/1 989 2-150 100 28 26 24 898 
2011–2013 TIOP-1.2.5-12/1 341 2.9-65 100 22 21 12 194 
Adatok forrása: https://emir.nfu.hu/nd/kozvel/?link=umft_1_1 és akciótervek 
Megjegyzés: a szürkével kiemelt konstrukciók esetében nem volt lezárt projekt 2012. 09. 30-án 

Tananyag és oktatás minőségének fejlesztése 
A TÁMOP 3.1.4 (Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben) 
2008-as Közép-Magyarország, illetve a konvergencia régiók számára kiírt pályázatának alapvető 
célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 
megalapozását szolgáló képességek fejlesztése volt. Emellett a pályázat a kompetencia alapú 
oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozta, a pedagógusok 
módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak 
egyénre szabott fejlesztését és megerősítését a rendszerben meglévő szelektív hatások 
mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak 
érvényesítésével.  

A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi-módszertani) 
fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon 
járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához. Ezen felül az is cél volt, hogy segítse a 
TIOP keretében beszerzett eszközök pedagógiai, szakmai használatának mindennapossá válását.  

A befogadási, teljességi és jogosultsági kritériumokat teljesítő pályázatokról automatikus 
eljárásrendben döntöttek a támogatási keret kimerüléséig. 2009-ben Közép-Magyarország 
régióra változatlan tartalommal újra kiírásra került a 2008-as kiírás. A 2012-es kiírás 
megváltozott címe (Innovatív iskolák fejlesztése) is mutatja azt a váltást a közoktatás-fejlesztés 
stratégiájában, amit részletesebben a relevanciavizsgálat során fogunk bemutatni. Ezzel együtt a 
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támogatás célját is erőteljesen kiterjesztették, a korábban is szereplő módszertani változás 
mellett az intézmények pályázhattak: egészséges életmódra történő nevelésre, szabadidős 
tevékenységekre, helyi társadalmi szervezetekkel történő együttműködésre, vállalkozási készség 
fejlesztésére.  

A 2008-as TÁMOP 3.4.3 (Iskolai tehetséggondozás) konstrukció célja az iskolai 
tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok szakmai-módszertani 
felkészítése, az iskolai tehetséggondozási tevékenységek és programok (pl. tanulmányi 
versenyek) ösztönzése, elterjesztése, valamint a közoktatási intézményekben személyre szóló 
tehetséggondozást végző pedagógusok és a tehetséges fiatalok bekapcsolása az országos 
tehetségsegítő hálózatba. 

A konstrukció kiemelt célja a hallgatók eltérő szociális helyzetéből, az intézmények közötti 
színvonaleltérésből fakadó esélykülönbségek mérséklése, a tehetséggondozási szolgáltatásokhoz 
való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. A konstrukció keretében a tehetséges és a lemaradó 
tanulókkal való integrált foglalkozás valósul meg a tehetséggondozás és a felzárkóztatás 
módszereivel, ami a szándékok szerint hozzájárul az oktatás minőségének és hatékonyságának 
javításához. 

A 2011-es kiírás célja nem változott, azonban szemben a 2008-as kiírásokkal, már nem 
tartalmazott szakmai értékelést és automatikus eljárási rendben történt az elbírálásuk. 

3.3 táblázat: A tananyag és oktatás minőségét célzó TÁMOP-konstrukciók főbb jellemzői 

AT Konstrukció Támogatás 
kerete MFt 

Min-
max 
MFt 

Támogatás 
mértéke % 

Támogatott 
projektek 
tervezett 
száma 

Beérkezett 
pályázat 

Hatályos 
szerződés 

Hatályos 
szerződés 
összege 
MFt 

2007– 2008 TÁMOP-3.1.4-08/1 1470 5-23 100 90 46 36 2210 
2007–2008 TÁMOP-3.1.4-08/2 16100 5-25 100 1020 443 390 18915 
2009–2010 TÁMOP-3.1.4-09/1 1431 5-23 100 90 54 38 1237 
2011–2013 TÁMOP-3.1.4-12/1 1300 5-300 100 50 388 0 0 
2011–2013 TÁMOP-3.1.4-12/2 15100 5-300 100 400 1297 0 0 
2007–2008 TÁMOP-3.4.3-08/1 67 5-20 100 10 38 23 305 
2007–2008 TÁMOP-3.4.3-08/2. 428 5-20 100 40 143 85 1277 
2011–2013 TÁMOP-3.4.3-11/1 180 5-20 100 25 164 2 34 
2011–2013 TÁMOP-3.4.3-11/2. 960 5-20 100 110 580 1 20 
Adatok forrása: https://emir.nfu.hu/nd/kozvel/?link=umft_1_1 és akciótervek 
Megjegyzés: a szürkével kiemelt konstrukciók esetében nem volt lezárt projekt 2012. 09. 30-án 

Pedagógusképzés 
A pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5-09/1 és TÁMOP 3.1.5-09/1 (a pedagógiai kultúra 
korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) konstrukcióinak célja egyrészt az volt, hogy a 
pedagógiai kultúra korszerűsítése az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül 
szükséges új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési 
megoldások, kooperatív tanulási technikák, projektmódszer stb.), eszközök (pl. IKT) 
használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével történjen. Másrészt kiemelt 
szempont volt, hogy mindez az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi 
fejlesztések korszerűsítésével történjen, amit azzal indokolt, hogy az új körülményekhez való 
gyors alkalmazkodáshoz, az oktatás színvonalának emeléséhez és az oktatási szolgáltatások 
széleskörű bevezetéséhez a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai 
fejlesztésére van szükség. A konstrukció keretében az osztálytermi gyakorlaton túl felsőoktatási 
képzések is támogathatók voltak. Ezeknek a célja, hogy olyan szakmai, szakértői területekre 
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készítsék fel a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat, amelyek a fejlesztések 
implementációs folyamatait támogatják, illetve a már módosított pedagógiai programok 
hatékony, minőségi megvalósítását garantálják. A 2012-es kiírás kiemelt támogatást 
tartalmazott, amelynek célja egyrészről, hogy az új köznevelési törvény szemléletéhez igazítsa a 
pedagógusképzéseket, másrészt pedig hogy kialakítsa a pedagógus-életpálya modellhez tartozó 
nyomon követés informatikai hátterét és az életpálya modell fokozataihoz kapcsolódó képzési és 
minősítési rendszert. A konstrukcióhoz tartozó kiírások legfőbb adatait a 3.4 táblázat 
tartalmazza. 

3.4 táblázat: A pedagógusok képzését célzó konstrukciók főbb jellemzői 

AT Konstrukció Támogatás 
kerete MFt 

Min-max 
MFt 

Támogatás 
mértéke % 

Támogatott 
projektek 
tervezett 
száma 

Beérkezett 
pályázat 

Hatályos 
szerződés 

Hatályos 
szerződés 
összege 
MFt 

2009–2010 TÁMOP-3.1.5-09/A/1 801 3-20 100 100 131 82 864 
2009–2010 TÁMOP-3.1.5-09/A/2 6075 3-20 100 900 666 481 4786 
2009–2010 TÁMOP-3.1.5-09/B-

PADF 
4300 n/a 100 1 2 0 0 

2011–2013 TÁMOP-3.1.5-12 10000 n/a 100 1 1 1 9997 
Adatok forrása: https://emir.nfu.hu/nd/kozvel/?link=umft_1_1 és akciótervek 
Megjegyzés: a szürkével kiemelt konstrukciók esetében nem volt lezárt projekt 2012. 09. 30-án 
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4. Relevanciavizsgálat 
4. ábra 

4. táblázat 

Az értékelés egyik feladata a stratégiai illeszkedés vizsgálata, azaz annak feltárása, hogy az NSRK 

keretében kiírt pályázatok mennyire voltak összhangban a kormányzati közoktatási 

stratégiával/stratégiákkal, valamint hogy a kiírások hogyan reagáltak a stratégiában bekövetkezett 

változásokra.  

K1. Mennyire vannak összhangban a kiírt pályázatok a kormányzatok által 
megfogalmazott közoktatási stratégiával (prioritásokkal)? Tudták-e támogatni ezek 
céljait?  

K2. Hogyan reagáltak a kiírások a stratégiában bekövetkezett változásokra? 
 

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a releváns stratégiák célrendszerét és a főbb változásokat. Ezt 

követően pedig konstrukciónként mutatjuk be azok relevanciáit, illetve a főbb változásokat és azok 

hátterét.  

Stratégiai környezet és változásai 
Az EU-csatlakozást megelőző időszak ágazati stratégiai tervezése már az uniós források felhasználása 

szemléletében zajlott. Az Oktatási Minisztérium 2003-ban készítette el Középtávú közoktatás-

fejlesztési stratégiáját, melyet 2005-ben követtet a hosszú távú fejlesztési stratégia (2005–2015). A 

2003-as stratégia az NFT I. tervezését alapozza meg gondos helyzetelemzésre támaszkodva. Az egyes 

tématerületekhez kapcsolódóan megfogalmazott célkitűzések a fejlesztési prioritásokat hosszú időre 

kijelölik. A stratégia fő alapját a „PISA-sokk” jelenti, azaz a PISA-felmérések gyenge eredményei. Ezért 

– összhangban az európai uniós ajánlásokkal10 – a stratégia egyik fő prioritása a kulcskompetenciák 

fejlesztése, illetve markánsan megjelenik az oktatási integrációs szándék is. Az oktatás tárgyi és 

személyi feltételrendszerének javítása (épület és felszerelés, pedagógusképzés, infokommunikációs 

technológiák fejlesztése) is a kulcskompetenciák fejlesztésének alapját kell megteremtsék. A hosszú 

távú stratégia már az NFT II. „formálódó célrendszeréhez” alkalmazkodva fogalmazza meg átfogó 

társadalom- és gazdaságpolitikai céljait, melyek a versenyképesség, valamint a társadalmi kohézió 

erősítése. Az alapvető célkitűzésekben azonban a 2005-ös dokumentum nem tér el elődjétől, és 

továbbviszi a középtávú stratégia azon alapvetését, hogy a minőségi oktatási környezet (tárgyi és 

személyi feltételrendszer) biztosításán túl a kulcskompetenciák megerősítése a cél, ami viszont nem 

képzelhető el az oktatási esélyegyenlőséget biztosító intézkedések nélkül és viszont.  

Fontos megemlítenünk, hogy ebben az időszakban több olyan stratégia is napvilágot lát, melyek a 

közoktatást célzó beavatkozások szempontjából releváns célkitűzéseket fogalmaznak meg. Ide 

tartozik az OM Oktatási informatikai stratégiája (2004) és a Stratégia az egész életen át tartó 

tanulásról (LLL-stratégia, 2005). Az oktatási informatikai stratégia teljes mértékben harmonizál a 

közoktatás-fejlesztés IKT területre vonatkozó megállapításaival, azaz szükséges, hogy az IKT-eszközök 

oktatási rendszerbe történő integrációja, ennek révén egy új oktatási paradigma meghonosítása 

megtörténjen. Az LLL-stratégia az oktatás, képzés esélyteremtő szerepének erősítése és az oktatás, 

                                                           
10 Ld. pl. Európai Közösségek Bizottsága Memorandum az egész életen át tartó tanulásról, Brüsszel, 2000. október 30.  
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képzés minőségének javítása prioritásában szorgalmazza az IKT-eszközök széles körű használatának 

megerősítését, valamint az oktatási rendszerek fizikai infrastruktúrájának javítását, a készség- és 

kompetenciafejlesztés előtérbe helyezését.  

4.1 táblázat: Az OM közép- és hosszú távú közoktatás-fejlesztési stratégiájának célrendszere 

Középtávú stratégia (2003)→NFT I. Hosszú távú stratégia (2005)→NFT II./NSRK 
Az élethossziglan tartó tanulás megalapozása a 
kulcskompetenciák fejlesztése révén 

• Oktatási programok fejlesztése 

• Idegen nyelvek tanulásának fejlesztése 

• Multikulturális fejlesztési program 

• Testkulturális nevelés fejlesztése 
 
 
Oktatási egyenlőtlenségek mérséklése 

• Az óvodáztatás kiterjesztése a hátrányos helyzetű 
gyermekcsoportok körében 

• A szakiskolai hálózat modernizációja 

• Roma és hátrányos helyzetű gyermekek 
integrációja 

• Antidiszkriminációs program 

• Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja 
Oktatás minőségének fejlesztése 

• A mérési értékelési rendszer továbbfejlesztése 

• A helyi-intézményi minőségfejlesztési rendszer 
továbbfejlesztése 

• Programfejlesztési és támogatási rendszer 
kialakítása 

A pedagógus szakma fejlődésének támogatása 

• A pedagógus szakma fejlesztése 

• Egységes pedagógusképzési rendszer 
megteremtése 

 
 
 
Az információs és kommunikációs technológiák 
alkalmazásának fejlesztése 

• Az oktatási tartalomfejlesztés és szolgáltatás 
kiszélesítése 

• Az információs és kommunikáció technológiák 
alkalmazásának kiszélesítése 

• A kritikai médiatudatosság fejlesztése a Nemzeti 
Médianevelési Stratégiai Terv szerint 

Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása 

• Építés és rekonstrukció a közoktatási 
intézményhálózatban 

• Az eszköz- és felszerelési jegyzék felülvizsgálata, az 
eszközellátottság fejlesztése 

• A hardver- és szoftverellátás fejlesztése 
A közoktatás költséghatékonyságának és irányításának 
javítása 

• Az oktatásfinanszírozási rendszer fejlesztése 

• A helyi-területi tervezési rendszerek fejlesztése 

• Társulások, települések és intézmények közötti 
együttműködés támogatása 

• A közoktatási információs és statisztikai rendszer 
fejlesztése 

• Az intézményi szintű menedzsment fejlesztése 
 

Oktatási eredményességi célok 
Versenyképes tudás 

• Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciák fejlesztése a közoktatás 
valamennyi szintjén 

• A tanulók infokommunikációs készségeinek 
fejlesztése 

• A tanulók idegen nyelvi készségeinek fejlesztése 
Oktatási egyenlőtlenségek mérséklése 

• Az iskolai kudarcok csökkentése 

• A sajátos nevelési igényű tanulók integrációja 
 
 
 
 
 
A közoktatás minőségével kapcsolatos célok 
Hatékony közoktatási rendszer 

• Az azonos szinthez tartozó intézménytípusok és az 
egyes intézmények közötti 
teljesítménykülönbségek mérséklése 

• Az oktatási ráfordítások hatékonyabb 
felhasználásának biztosítása 

Befogadó közoktatási rendszer 

• A szelekció és a hátrányos megkülönböztetés 
mérséklése  

• A szakképzés minőségének és esélyteremtő 
képességének javítása 

 
Mindkét célrendszert szolgáló, a tanulási környezet 
fejlesztését szolgáló célok 

• A különböző kompetenciák fejlesztésére orientált 
és differenciált pedagógiai gyakorlat elterjedését 
szolgáló feltételek megteremtése 

• Az infokommunikációs eszközök tanítási-tanulási 
gyakorlatba való integrálását szolgáló feltételek 
megteremtése 

• Az intézményi minőségfejlesztés és pedagógiai 
innováció feltételeinek megteremtése 

• Az oktatási tárgyi feltételek standardjainak 
kialakítása, az azoknak megfelelő feltételek 
megteremtése 

• A pedagógiai szakszolgálatok hozzáférhetőségének 
javítása 

• Az egész oktatási szektorra egységesen kialakított 
kimeneti követelmény- és kvalifikációs rendszer 
kialakítása 

• Egységes és individualizált pályaorientációs 
tanácsadási rendszer kialakítása 

 

 



 

 38 

A közoktatás fejlesztését célzó NSRK-támogatások értékelése – értékelési zárójelentés 

További két, a közoktatás szempontjából releváns stratégia a következő kormányzati ciklusban 

(2006–2010) készül el: a Nemzeti ifjúsági stratégia (2009), valamint a „Legyen jobb a gyerekeknek” 

2007–2032 stratégia (2007). Utóbbi egy specifikus terület, a gyermekszegénység mérséklésének 

nézőpontjából fogalmaz meg célkitűzéseket a közoktatásra (is) vonatkozóan, és így a minőségi 

közszolgáltatások elérhetőségének területi különbségeinek kiegyenlítését, a szegregáció minden 

formájának felszámolását és a hátrányos helyzet közoktatási rendszeren belüli kompenzációs 

lehetőségeinek (óvodai ellátás biztosítása, a lemorzsolódás csökkentését elősegítő pedagógiai 

eszközrendszer alkalmazása stb.) a megerősítését szorgalmazza. A szegregációmentesség és az iskolai 

lemorzsolódás csökkentése a Nemzeti ifjúsági stratégia célkitűzéseinek is szerves részét képezi, mint 

ahogyan a versenyképes tudás megszerzését és az önálló élethez szükséges kulcskompetenciák 

elsajátítását biztosító, dinamikus és alkalmazkodni képes oktatási intézmények kifejlesztése. 

Meg kell említenünk, hogy az intézményi szereplők által készített interjúink, illetve egyes 

értékelések11 árnyalt összképet festenek a stratégiaalkotás és az európai uniós források tervezésének 

kapcsolatáról, illetve nincs közöttük konszenzus abban, milyen mértékben alapult a stratégiára a 

2007–2013-as programozási időszak tervezése. Az interjúalanyok egy része – főképp a 2007–2013-as 

tervezési időszakban érintettek – hangsúlyozzák a hosszú távú stratégia szerepét a tervezésben, míg 

mások véleménye szerint csak implicit, többnyire konszenzus nélküli stratégiák léteztek, és az NSRK 

tervezése kevéssé vette figyelembe azokat. Tény, hogy a magyarországi struktúra, azaz hogy az uniós 

források tervezése egy a szaktárcától elkülönített, független intézményrendszerben zajlik, 

megnehezíti a szakpolitikai stratégia és a tervezés összekapcsolását.  

A Regionális Operatív Programok tervezése régiós szinten zajlik (regionális fejlesztési ügynökségek), 

és az NSRK tervezési időszakában készülnek el az OKÉV (az Oktatási Hivatal jogelődje) által koordinált 

régiós közoktatás-fejlesztési stratégiák is, ezzel egy új területi szintet, a regionális szintet beemelve a 

decentralizált stratégiaalkotási folyamatba. A regionális közoktatás-fejleszésti stratégiák és a ROP-ok 

tervezésének kapcsolatáról szóló értékelés12 ugyanakkor arra mutat rá, hogy egyetlen, a Dél-

dunántúli régió kivételével a szakpolitikai célokat nem sikerült a tervezésben érvényesíteni, az 

operatív programok készítésekor a regionális közoktatás-fejlesztési stratégiát ténylegesen nem, vagy 

csak alig vették figyelembe, illetve az interjúk tapasztalatai azt hangsúlyozzák, hogy a tervezettnél 

végül jóval kevesebb szabadságot kaptak a regionális stratégiaalkotók (erős központi ráhatás 

érvényesült), így kevéssé sikerült e dokumentumokban a régióspecifikus elemeket, beavatkozási 

pontokat megjeleníteni.  

A középtávú közoktatás-fejlesztési stratégia egyik célkitűzése, a hátrányos helyzetű, roma és sajátos 

nevelési igényű gyermekek integrációja az NSRK tervezési dokumentumaiban horizontális célként 

jelenik meg13 (mely nem keverendő össze az esélyegyenlőség mint horizontális elv érvényesítésével a 

pályáztatás során). Az elképzelés ambiciózus, az integrációt célzó, illetve egyéb, esélyegyenlőséget 

növelő intézkedéseket tartalmazó tervek kötelezvényét a ROP-kiírásokban a kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek között rögzítik, az intézkedési terv a pályázati dokumentáció 

                                                           
11 Ld pl. értékelő jelentés nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára „A TÁMOP 3 prioritás közoktatási és kulturális 
konstrukcióinak értékelése” témában, Expanzió Humán Tanácsadó, 2011. december 20.  
12 Oktatáskutató és Fejlesztő intézet TÁMOP 3.1.1, kiemelt projekt 7.3.2. „A regionális oktatástervezés 
támogatása”empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására. 
Zárótanulmány, 2009. december – 2010. január. 
13 Előzményei a HEFOP-ban: HEFOP 2.1 intézkedés. 
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mellékletét kell képezze, és a TÁMOP 3.3.1 kiemelt konstrukció keretében bizonyos pályázók14 

számára kötelezően igénybeveendő, valamint az OKM/Educatio által képzett szakértőket szükséges 

igénybe venni. Sőt a TÁMOP 3.3 intézkedésen belül külön konstrukció jelenik meg később az 

esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására15 (TÁMOP 3.3.2). Az intézkedések 

végrehajtása plusz forrás bevonása nélkül is kötelező, azok elmulasztása esetén a pályázók 

szankciójával fenyeget.16 A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzések és intézkedési tervek 

készítésének kötelezettsége a közoktatási törvénybe is bekerül, melynek értelmében minden hazai és 

nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázaton való részvétel feltétele e dokumentumok 

elkészítése.17  

A 2010-es kormányváltást követően új közoktatási ágazati stratégia eddig nem készült, jelenleg 

készül egy a 2014–2020-as fejlesztési periódus tervezését megalapozó stratégia. A jelenlegi tervezést 

alapvetően meghatározó, a beavatkozások fókuszát kijelölő stratégiai dokumentum az Európa 2020 

Stratégia és az ahhoz kapcsolódó, tagállami vállalásokat meghatározó Nemzeti Reform Program 

(2011).  A közoktatási rendszerhez szervesen illeszkedő uniós szintű célkitűzés a korai iskolaelhagyók 

(azaz az oktatásban, képzésben nem részesülő, legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkező, 

18-24 év közötti fiatalok) 15%-ról 10% alá csökkentése, az ehhez kapcsolódó magyarországi vállalás 

az arány 10,5%-ról (2010) 10%-ra csökkentése. A program alapvetése, hogy az célindikátor teljesítése 

szorosan összefügg a „szociokulturális, illetve szocioökonómiai szempontból leginkább hátrányos 

helyzetű” tanulók iskolai sikerességével, valamint hogy a korai iskolaelhagyás összetett okokra 

vezethető vissza – szegénység, egészségügyi, lakhatási és foglalkoztatási hátrányok –, melyek 

különösen a területi hátrányokkal párosulva súlyos problémát okoznak. Ezért az indikátor 

teljesítéséhez szükséges beavatkozásokat is e logika mentén strukturálja. A program részben reflektál 

a 2011 decemberében elfogadott, új Köznevelési törvényre, például a beavatkozások között 

szerepelteti a HÍD-programot és az előkészítő osztályok indítását (utóbbi végül nem került be a 

törvény végleges szövegébe). A jelenlegi kormányzati ciklus másik, témánk szempontjából 

meghatározó stratégiai dokumentuma a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – 

mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – (2011–2020) (2011). E stratégia szintén egy speciális 

területre fókuszál, és a közoktatásra mint a társadalmi befogadás egy részterületére vonatkozóan 

fogalmaz meg célkitűzéseket. A lemorzsolódást mérséklő intézkedések között olyan beavatkozások is 

szerepelnek, melyekre NSRK-források is igényelhetőek (Tanoda és Második Esély típusú programok), 

valamint az új törvényre való reflexió itt is megjelenik, a tankötelezettség korhatárának 16 évre 

történő leszállításával kapcsolatban. A stratégia részét képezik a Kormány–ORÖ 

Keretmegállapodásában foglalt indikátorok is: ennek értelmében 20 000 roma fiatal 50 – a 

felzárkózásban résztvevő – szakmunkásképző iskola keretében szerezhet piacképes szakmát; 10 000 

roma fiatal érettségit adó képzésben tanulhat; valamint 5000 tehetséges roma személy felkészülhet a 

felsőoktatásban való sikeres részvételre.  

                                                           
14 Olyan pályázók, akik településén legalább egy olyan iskola található, ahol a hátrányos helyzetű gyermekek aránya 
meghaladja a 40%-ot.  
15 A TÁMOP 3.1 intézkedésen belül, a TÁMOP 3.1.4 és 3.1.5 konstrukciókban is szervesen megjelenik ez a szemlélet, 
azaz források e konstrukciókon keresztül is rendelkezésre állnak. 
16 Jelen értékelés keretein és fókuszán túllép a kérdés megválaszolása, hogy mennyiben sikerült ezeket a 
szabályozókat, szankciókat érvényesíteni, azonban arra röviden utalunk, hogy a szankcionálás alapvetően elmaradt, 
illetve hogy a helyzetfeltárások és a beavatkozási pontok viszonylag konkrét megjelöléséhez képest a tervekben 
megjelölt beavatkozási eszközrendszer „felpuhul”. Erről ld. pl. Az esélyegyenlőségi és integrációs kiemelt projekt 
külső értékelése, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet, 2010. március 3.  
17 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-a. 
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4.2 táblázat: A Nemzeti Reform Program és a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia közoktatást érintő 
célkitűzései 

Nemzeti Reform Program (2011) Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011) 

Halmozottan hátrányos helyzetű (köztük roma) diákok 
iskolai sikerességének elősegítése 

• Minél korábbi életkorban történő óvodai ellátásuk 
elősegítése, óvodai fejlesztőprogramok 
megvalósítása. 

• A pedagógusok pedagógiai eszköztárának bővítése 

• A hátrányos helyzetűek, a leszakadó 
kistérségekben, válságövezetekben, illetve 
szegregált lakókörülmények között élő családok 
minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
elősegítése. 

• Az együttnevelést, a befogadó oktatást szolgáló 
intézkedések útján a tanulók egyéni képességének, 
tehetségének kibontakoztatása, tanulási, 
továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, az 
alapkészségek (írás, olvasás, szövegértés, számtan) 
minél jobb elsajátítása szakiskolai felzárkóztató 
oktatás szervezése, amelynek keretében a 15 éves 
tanulók alapfokú iskolai végzettség hiányában is 
bekapcsolódhatnak a szakképzésbe.  

• A szakképzésben részt vevők számára a tanulmányi 
ösztöndíj rendszer kiterjesztése. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai 
sikerességének elősegítése 

• A korai fejlesztés és gondozás, az óvodai nevelés, a 
személyre szabott fejlesztés, az iskolai nevelés és 
oktatás, a fejlesztő felkészítés keretében kell 
biztosítani az e célra létrehozott tagozaton, 
osztályban, csoportban vagy a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt.  

• Az olyan fejlesztések, mint a gyógypedagógiai 
tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás és a 
tanulási képességet vizsgáló szakértői és 
rehabilitációs tevékenység, várhatóan 
hozzájárulnak a roma gyermekek, tanulók 
indokolatlan fogyatékossá minősítésének 
megakadályozásához. 

Komplex közoktatási intézkedések 

• Iskolai előkészítő év indítása 

• HÍD-program 
A közoktatás céljainak megvalósulását támogató kulturális 
és sportszolgáltatások 

• A nem formális és informális képzési programok, 
tanórán kívüli szabadidős programok bővítése. 

• A kulturális intézmények – művészeti intézmények, 
könyvtárak, múzeumok, közművelődési 
intézmények – és sportszervezetek által nyújtott 
nem formális és informális tanulást támogató 
programok biztosítása. 

 

• Meg kell teremteni a három éves kortól kötelező 
óvodáztatás infrastrukturális feltételeit.  

• A lemorzsolódás megakadályozása és a 
lemorzsolódott tanulók oktatási rendszerbe való 
visszavezetése érdekében az iskolai és iskolán kívüli 
támogató szolgáltatásokat meg kell erősíteni, azok 
hatékony területi koordinációja mellett. (Tanoda és 
Második Esély típusú programok).  

• A hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok iskolai 
sikerességét előmozdító ösztöndíjprogramokat kell 
működtetni.  

• A felsőoktatásban tanuló roma fiatalok 
tehetséggondozása, tanulmányi sikerességének 
biztosítása érdekében roma szakkollégiumi 
hálózatot kell létrehozni.  

• A hátrányos helyzetű kisgyermekekkel és 
tanulókkal foglalkozó pedagógusok képzésébe és 
továbbképzésébe be kell iktatni olyan modulokat, 
amelyek a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok 
nevelését, személyiségfejlesztését, illetve a szülők 
bevonását segítik.  

• Támogatni kell a felzárkóztatást segítő pedagógiai 
programokat, az egész napos iskolák, általános 
iskolai kollégiumok fejlesztését, illetve 
működtetését, a segítő szakemberek alkalmazását.  

• Intézkedést kell kidolgozni a 16 évesen az 
iskolarendszerből szakképzettség nélkül kikerülő, a 
tankötelezettség felső korhatárát betöltött 
gyerekek számára a szakképzettség megszerzés 
támogatására. 

• Kistérségi szinten közösségi központokat és 
szociális foglalkoztató és képző centrumokat kell 
létrehozni. 

 

 

Jóllehet e két stratégia a közoktatást célzó fejlesztéseknek egy bizonyos szegmensébe enged csak 

betekintést, annyi megállapítható, hogy míg a fő célkitűzések szintjén nem történik radikális 

elmozdulás, a cél eléréséhez használt eszközrendszert illetően paradigmaváltás érzékelhető, melyet 

egyes kiírások is tükröznek (pl. kompetencia alapú oktatás, deszegregáció, illetve esélyegyenlőség 

kifejezések kikerülése). Az új köznevelési törvényből a közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési 
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tervek készítésének kötelezettsége is kikerül, illetve a helyi esélyegyenlőségi programok készítésének 

szabályozását kizárólag a módosított egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló törvény hatálya alá delegálja.18 

A 2011. decemberében elfogadott Köznevelési törvényt más szempontból is szükséges 

megemlítenünk. Hatályos köznevelési stratégia hiányában ugyanis ez az – alapvetően ágazati 

működtetést szabályozó – dokumentum szolgál alapul a beavatkozások tervezéséhez, 

módosításához, illetve - mint ahogyan alább látni fogjuk – több olyan módosítás is történt az egyes 

konstrukciók kiírásaiban, melyek kifejezetten a köznevelési törvény végrehajtását hivatottak 

támogatni. A köznevelési törvény leglényegesebb, az általunk vizsgált konstrukciók szempontjából is 

releváns változásai között szerepel a közoktatási intézmények állami fenntartásba vétele (kivéve: 

óvodák, lásd fentebb), a Pedagógus Életpálya Modell bevezetése (várhatóan 2013. szeptembertől), a 

tankötelezettség korhatárának 16 évre történő leszállítása, az óvodáztatás 3 éves kortól kötelezővé 

tétele, a minden napos testnevelés óra felmenő rendszerű bevezetése. 

 

A kiírások változásai és azok stratégiai relevanciája 

A közoktatási ingatlanállomány fejlesztését szolgáló ROP-konstrukciók 
A közoktatási ingatlanállomány fejlesztését célzó konstrukciókat a hét regionális operatív program 

keretében írták ki (DAOP 4.2.1 Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok 

infrastruktúrájának fejlesztése; DDOP 3.1.2 Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és 

központjaik fejlesztése; ÉAOP 4.1.1 Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése; ÉMOP 4.3.1 

Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése; KDOP 5.1.1 

Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés; KMOP 4.6.1 Közoktatási intézmények beruházásainak 

támogatása; NYDOP 5.3.1 Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése). 

Fentebb már röviden érintettük, hogy a regionális közoktatás-fejlesztési stratégiák mennyire tudták 

(avagy nem tudták) elképzeléseiket érvényesíteni a regionális operatív programokban. A ROP-ok 

fejlesztési területei közül a humán közszolgáltatásokkal foglalkozó prioritás tartalmazza a közoktatás-

fejlesztési elemeket, és olyan, általánosabb célkitűzéseket jelölnek meg (infrastruktúra-fejlesztés, 

korszerűsítés, kapacitásbővítés), melyek harmonizálnak a központi/ágazati célkitűzésekkel.  

Az első (2007-es) ROP-kiírások nagyjából ugyanazon célkitűzéssel jelentek meg, melyek lényege, hogy 

a 21. század iskolája zászlóshajó programnak megfelelően a minőségi oktatáshoz szükséges tárgyi 

feltételeket biztosítsák. E konstrukciókban is megjelenik az oktatás minőségében tapasztalható 

területi különbségek csökkentésének, a társadalmi kohézió növelésének célkitűzése, mivel a 

demográfiailag növekvő vagy stagnáló népességű települések mellett a magas számban hátrányos 

helyzetű gyermekeket nevelő-oktató intézmények fejlesztése kap prioritást. A konstrukció keretében 

az intézmények épületének átfogó felújítására, férőhelybővítésre, energetikai korszerűsítésre, csak 

különösen indokolt esetben új intézmény létesítésére, illetve – kiegészítő tevékenységekként – 

akadálymentesítésére, udvarok felújítására lehetett pályázatot benyújtani. A megvalósuló 

fejlesztéseknek támogatnia kell a pedagógiai-módszertani reformokat, azaz harmonizálnia kell a 

tartalomfejlesztéssel (TÁMOP) és alkalmasnak kell lennie az IKT-eszközök fogadására. A 

                                                           
18 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 
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konstrukciókban az esélyegyenlőségi és integrációs szempont hangsúlyosan megjelenik: kötelezően 

megvalósítandó tevékenységként a pályázónak el kell készítenie közoktatási esélyegyenlőségi 

helyzetelemzését és intézkedési tervét. 

Érdekes, hogy még a 2012-es kiírások is tartalmazzák – az egyébként megváltozott jogszabályi 

hátterű – a beruházással érintett feladatellátási hely szerinti települési önkormányzat által elkészített 

helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének kötelezettségét, ami a támogatási szerződés 

megkötésének feltétele, jóllehet az intézmények állami fenntartásba vételével erősen kérdéses, hogy 

a helyi önkormányzatoknak mekkora a felelősségi és jogosultsági köre a közoktatást érintő 

beavatkozások tervezésében. 

Egyes kiírások célmeghatározása régióspecifikus célokat is tükröz: például – elsősorban a részcélok 

között – megjelenik az óvodai férőhelyek bővítése (DDOP, ÉMOP, NYDOP), illetve az oktatási 

szolgáltatások térségi alapon összehangolt fejlesztése (DDOP, ÉMOP, NYDOP). Különösen a DDOP-

konstrukcióban jelenik meg markánsan az intézményi összevonás ösztönzése, valamint ez az a 

konstrukció, mely a leginkább „saját képére formálja” a kiírást. Az interjúk tanulsága szerint ennek 

oka elsősorban az, hogy a dél-dunántúli OP volt a legjobban kidolgozva, megalapozott, már konkrét 

fejlesztéseket tartalmazó elképzelésekkel, megfelelő szakember-gárdával. A már hivatkozott régiós 

értékelés19 is kiemeli Dél-Dunántúl régió egyedülállóságát a tervezés és a regionális közoktatás-

fejlesztési stratégia összekapcsolódása, valamint a régióspeficikus beavatkozások megjelenítésének a 

szempontjából. Az említetteken kívül a KMOP konstrukciója annyiban tér el, hogy külön komponens 

keretében önállóan eszközbeszerzésre is lehetett pályázatot benyújtani – ami minden bizonnyal 

enyhítette a TIOP-fejlesztésekből kimaradt intézmények ezirányú igényeit.  

A 2008-as kiírások (nem minden régióban jelent meg, DD és KMOP kivételével) az előzőekkel teljes 

mértékben egyezőek, hiszen az előző körben forráshiány miatt tartaléklistára került, de az elbírálás 

során „zöld utat kapott” intézmények, illetve fenntartóik nyújthatták be pályázataikat.  

A 2009-es és 2010-es konstrukciók négy régió esetében két komponensre oszlanak, ugyanis a „B” jelű 

komponens az LHH-programban résztvevő 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség külön eljárás 

szerint elbírált, dedikált források elosztását szolgálta.  

Más 2009-es konstrukciókban már megjelennek különböző specifikumok a célmeghatározást, a 

megvalósítható tevékenységeket és a pályázók körét illetően, e sajátosságok különbözőségének 

legfőbb oka, hogy a ROP IH az RFÜ-k kezébe adta a szűkítési szempontok meghatározását. A 

szűkítésekre elsősorban azért volt szükség, mert az előző AT időszakban e konstrukciókra többszörös 

volt a túlpályázás. Ezen kívül konfliktusos helyzetet eredményezett, hogy az első kiírásokból egyházi, 

alapítványi, egyéb, pl. kisebbségi önkormányzati fenntartású intézmények csak kevéssé nyertek 

(részben például azért, mert az általuk fenntartott intézmények alacsonyabb tanulószámmal is 

működtethetőek, ami azonban eleve ütközött a ROP-os kiírások stagnáló vagy növekvő létszámú 

intézmények fejlesztésének az elvével).  

                                                           
19 Oktatáskutató és Fejlesztő intézet TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt 7.3.2. „A regionális oktatástervezés 
támogatása”empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására. 
Zárótanulmány, 2009. december – 2010. január. 
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Dél-Alföldön például a DAOP 2009-4.2.1/C konstrukció, az eddigi célmeghatározás változatlanul 

hagyása mellett, a nemzetiségi oktatást-nevelést végző közoktatási intézményekre, illetve az azokat 

fenntartó kisebbségi önkormányzatokra szűkíti a pályázók körét, sőt kiemelt konstrukcióként írja ki. 

Az ÉAOP 4.1.1-09/A konstrukcióra már csak megyei jogú városok és történelmi egyházak pályázhattak 

a fenntartásukban lévő intézmények fejlesztésére. 

Már ekkor megjelenik továbbá a nevelési intézmények kapacitásbővülést eredményező 

fejlesztésének prioritása: Nyugat-Dunántúlon az NYDOP 5.3.1-09/B konstrukció, Közép-Dunántúlon a 

KDOP 5.1.1-09 kiírás keretében van erre lehetőség.  

Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon két további konstrukciót írnak ki 2012-ben, közös 

felhívásban (ÉAOP 4.1.1/A-12, ÉMOP 4.3.1/A-12), melyek szintén közvetlenül kapcsolhatók az új 

köznevelési törvényben szereplő változásokhoz: a kiírás kiemelt célja ugyanis, hogy a 2012. 

szeptember 1-jén hatályba lépő törvény szerinti mindennapos testnevelés infrastrukturális és 

eszközrendszerbeli feltételeit megteremtse. Az erre vonatkozó tevékenységek a pályázat kötelezően 

megvalósítandó tevékenységeinek részét képezik.  

A közoktatási infrastruktúra fejlesztését célzó ROP-os konstrukciókról összefoglalóan tehát az 

mondható el, hogy az általános célú infrastruktúra-fejlesztéseket tartalmazó első körös kiírásra 

többszörös támogatási igény érkezett, így a második körös kiírások az első körből forráshiány miatt 

kimaradt, de pozitív elbírálásban részesült pályázók felé nyitották meg az utat. A 2009-es kiírások már 

fókuszáltabbak, egyrészt e kiírások külön komponensei szolgálják az LHH-programon belüli 

közoktatási intézmény-fejlesztések megvalósítását (ezek részben átcsúsznak a 2010-es kiírásokba), 

valamint az RFÜ-k határozhatják meg a szűkítés szempontjait. Ennek eredményeképpen megjelennek 

olyan kiírások, melyek a pályázók körét részben az eddig „elhanyagolt”, egyházi és kisebbségi 

önkormányzatú fenntartókra szűkítette, illetve a megyei jogú városokra (DAOP és ÉAOP).  

Már az új köznevelési törvény elfogadása előtt kiírásra kerülnek továbbá azok a konstrukciók, melyek 

kifejezetten az óvodai férőhelybővítést támogatják, ez az új jogszabály elfogadása után fő prioritássá 

válik, mint ahogyan kiemelt célként fogalmazódik meg a közoktatási intézmények fejlesztésére kiírt 

konstrukciókban a mindennapos testnevelés feltételrendszerét biztosító fejlesztések megvalósítása 

is. 

 



 

 44 

A közoktatás fejlesztését célzó NSRK-támogatások értékelése – értékelési zárójelentés 

4.1 ábra: ROP-kiírások változásai 

 

A közoktatás eszközállományát támogató TIOP-konstrukciók 
A közoktatási eszközállomány fejlesztését célzó TIOP-konstrukciók közül az értékelésben kettő 

szerepel, a TIOP 1.1.1 (A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 

fejlesztése) és a TIOP 1.2.5 (Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó 

tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek 

esélyegyenlőségéért). 

TIOP 1.1.1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 
fejlesztése 
A konstrukció a stratégiának azon pontjához illeszkedik, ami az információs és kommunikációs 

technológiák (IKT) alkalmazásának kiterjesztését sürgeti. A terület kiemelt jellegét jelzi, hogy 2004-

ben külön Oktatási informatikai stratégiát készített a minisztérium. E stratégia legfontosabb 

megállapításai, hogy fel kell gyorsítani a magyar oktatásban az IKT-eszközök integrálását, és annak 

használatát általánossá kell tenni mind a hallgatói/tanulói, mind pedig az oktatói és kutatói oldalon, 

valamint, hogy támogatni kell az IKT alapra épülő oktatás módszertani fejlesztéseit. A konstrukció 

kapcsolódik az élethosszig tartó tanulás elősegítéséhez, valamint a kulcskompetenciák fejlesztéséhez 

is.  

Mivel az alapvetés az volt, hogy az iskolák javarészt elavult gépparkkal és informatikai eszközökkel 

rendelkeznek, ezért a fő cél az volt, hogy a lehető legtöbb intézménybe eljussanak ezek a 

fejlesztések. (Az eredeti kiírás a pályázatok várható számát a 2007–2013 közötti időszakban 4000-ben 

határozza meg.) 
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A konstrukciót eredetileg két körösre tervezték, a 2007-es Útmutató szerint a 2007–2013 között 

rendelkezésre álló forrás mintegy 60%-át a 2007-es kiírás keretében lehetett megpályázni, míg a 

fennmaradó 40%-ot a 2009-ben meghirdetésre kerülő konstrukció keretében, igazodva a TÁMOP és a 

ROP kapcsolódó közoktatás-fejlesztési pályázataihoz, az ott megvalósuló fejlesztések támogatására 

lehetett igénybe venni. Kiemelt cél volt tehát az, hogy az IKT-fejlesztéseket összekapcsolják a tanulói 

környezeti (ROP) és a tartalmi (TÁMOP) fejlesztésekkel. Ezt a szempontot azonban – részben a 

közbeszerzési problémák következtében – csak jelentős csúszással sikerült érvényesíteni. A 2007-es 

kiírás módosítása az előbbi kitételt már nem tartalmazza, és 2009-ben került kiírásra azzal, hogy a 

2008-ban támogatói döntésben részesített pályázók adhatják be újra pályázataikat.  

A 2007-es konstrukció módosított kiírásával gyakorlatilag egy időben meghirdetésre kerülő TIOP 

1.1.1/09/1 végül a „Tanulói laptop program” alcímet viseli, és ennek megfelelően fő célja az IKT-val 

támogatott oktatási környezet megteremtésén belül a tanulók számára hordozható számítógépek 

rendelkezésre bocsátása. E konstrukció is szorosan kapcsolódik a TÁMOP-on belüli 

tartalomfejlesztéshez, a kompetencia alapú oktatás implementációjához – olyannyira, hogy a 

pályázók körét a kiíró kizárólag azokban a fenntartókban határozta meg, akik a TÁMOP 3.1.4/08/220-

es konstrukció keretében támogatást nyertek, és pályázatukba betervezték a tanulói laptop 

programba való bekapcsolódás feltételeit, valamint teljes körűen igazolták a szakmai feltételek 

meglétét.   

A TIOP 1.1.1 2012-es kiírása a stratégiai illeszkedés tekintetében nem tér el, jóllehet, már a 2010–

2014-es időszakra vonatkozó, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációs Államtitkársága 

által készített – az NFM honlapján közzétett – Digitális Megújulás Cselekvési Tervre hivatkozik, 

melyben szerepel az a célkitűzés, hogy a közoktatás minden szereplője sajátítsa el a digitális 

készségeket (a cselekvési terv – többek között – 2014-ig a digitális írástudatlanok számát 1 millió 

fővel kívánja csökkenteni).  

Nagy különbség azonban, hogy ez kiemelt konstrukció, aminek legfőbb oka, hogy ettől a források jól 

célzott, „igazságos” elosztását várják. Mivel az ezt megelőző kiírásoknak köszönhetően – a problémák 

mellett is – számos intézmény részesült már fejlesztésekben, az első kiírást jellemző célzottság nélküli 

forráselosztás helyett a központosított és a minisztériumi háttérintézmények adatbázisaival 

összehangolt elosztás lép életbe. 

                                                           
20 A 2-es komponens a konvergencia régiókra vonatkozott, erre a megszorításra azért volt szükség, mert a TIOP 1.1.1 
nem támogatta a KMR intézményeit.  
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4.2 ábra: TIOP 1.1.1 kiírások változásai 

 

TIOP 1.2.5 Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó 
tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek 
esélyegyenlőségéért 
A TIOP 1.2.5 az értékelésben szereplő konstrukciók „kakukktojása”, mivel az LHH-program keretén 

belül, sajátos eljárásrend keretében került kiírásra. E sajátosságból fakad az is, hogy a konstrukció a 

közművelődési intézmények felé is nyit, elsősorban az egész életen át tartó tanulás elősegítésének 

stratégiai céljára alapozva.21 Emellett célkitűzései megegyeznek a TIOP 1.1.1 konstrukcióban 

rögzítettekkel. Mint az LHH-program részeként kiírt konstrukció, a TIOP 1.2.5 szervesen kapcsolódik a 

hátrányos helyzetű térségek fejlesztésének, a területi egyenlőtlenségek csökkentésének céljához is. 

Fontos különbség a TIOP 1.1.1-gyel szemben, hogy e konstrukció keretében – épp az eljárásrendből 

következően – nem eszközcsomagokra lehetett pályázni, hanem az egyéni igények megjelenítésére 

volt lehetőség, valamint nagy hangsúly került a közművelődési intézményekkel való 

együttműködésre is.  

A 2012-es kiírás címében kisebb módosítások találhatók (Infrastrukturális fejlesztések az 

esélyegyenlőség elvű minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében az 

LHH kistérségekben „A komponens”), azonban sem céljaiban, sem eljárásrendjében (dedikált 

támogatások) nem különbözik elődjétől.  

                                                           
21 Mint ahogyan az LHH Program közoktatást érintő TÁMOP-konstrukciója, a TÁMOP 3.3.7 is 
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4.3 ábra: TIOP 1.2.5 kiírások változásai 

 

Az oktatási programok minőségét támogató TÁMOP-konstrukciók 
Az oktatási programok minőségének fejlesztését célzó konstrukciók közül kettőt, a TÁMOP 3.1.4 

(Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben), valamint a TÁMOP 

3.4.3 (Iskolai tehetséggondozás) eredeti céljait és annak változását vizsgáltuk meg. 

TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben 
A legmarkánsabban ennek a konstrukciónak a kiírásai tükrözik a szakpolitikai változásokat. 

A konstrukció közvetlen előzménye a HEFOP 3.1.1 (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése 

kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira), közvetett előzménye pedig a Phare és egyéb 

közösségi programok keretében indított, egy-egy részterületet célzó fejlesztések (ITK, idegen nyelv, 

szakképzés stb.). A konstrukció alapját a PISA-felmérések, illetve e felmérések gyenge eredményei 

adták, ami rámutatott az alapvető kompetenciák fejlesztésének szükségességére. Mindez 

összhangban áll az Európai Parlament és a Tanács ajánlásával az egész életen át tartó tanuláshoz 

szükséges kulcskompetenciákról.22  

A 2008-as konstrukció alapvető célja tehát, hogy a kompetencia alapú oktatás elterjesztésével 

elősegítse a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását szolgáló képességek fejlesztését. A tervezésben kiemelt szempontot kap a 

konstrukció, illetve az azon belüli tartalmi fejlesztések összekapcsolása az infrastrukturális (ROP és 

TIOP) fejlesztésekkel. A tanulók kompetenciafejlesztésének alapfeltétele a pedagógusok módszertani 

kultúrájának, pedagógiai eszközrendszerének megújítása. Hangsúlyosan megjelenik továbbá a 

TÁMOP és a középtávú OM stratégia esélyegyenlőtlenséget, szegregációt felszámoló célkitűzése is, 

illetve illeszkedik a 2003 óta kormányzati forrásokból működtetett IPR -programhoz23 is, ugyanis egy 

bizonyos hátrányos helyzetű tanulói arány (40%) felett tantestületi IPR-képzések megvalósítását írja 

elő.24 

                                                           
22 2006/962/EK, 2006. december 18.  
23

 IPR az Integrációs Pedagógiai Rendszer rövidítése, aminek keretében az iskolák a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók differenciált oktatásához kapnak forrásokat. A program célja az esélyegyenlőség elősegítése, a 

tanulók képességeinek kibontakoztatása (pl. az óvodából iskolába való bekerülés segítése). 
24

 Az integrációs- és képességkibontakoztató normatívát majd céltámogatást a 2003/2004-es tanévtől kezdődően vezeti be 

a minisztérium, melynek lényege, hogy az integrált oktatást megvalósító intézmények kiegészítő illetményben 

részesülhetnek. Később ez kiegészül az óvodai programmal, valamint a pedagógusok anyagi támogatásával. A forrást a 
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A 2009-es kiírás célkitűzéseiben, megvalósítható tevékenységeiben nincs különbség, azaz azonos 

tartalommal írták ki – de csak Közép-Magyarország régió intézményeire. 

A 2012-es kiírás már címében is változik (Innovatív iskolák fejlesztése), ami jól jelzi a szakpolitikai 

változásokat. A kiírás továbbra is a TÁMOP célrendszeréhez illeszkedik, hiszen alapvető célja továbbra 

is a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek és ismeretek fejlesztése, és ebben 

már a Kormányprogramban rögzített egymillió új munkahely létrejöttének célkitűzésére hivatkozik. 

Azonban fontos változás, hogy nem módszertani képzések mentén képzeli ezek fejlesztését, hanem 

különböző tématerületeken belül megvalósított tevékenységekkel, mint idegennyelvtudás, digitális 

írástudás, vállalkozói, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, 

környezettudatosság, aktív állampolgárság, valamint az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás 

elterjesztése. További lényeges változás, hogy a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű 

tanulók integrációjának támogatása kikerül a megvalósítható tevékenységek köréből, azonban 

ugyanúgy cél marad a társadalmi leszakadás megelőzése, emellett pedig a tehetséggondozás. Azaz a 

2012-es kiírás is a készségek (és ismeretek) fejlesztését helyezi a középpontba, ellenben azt más 

eszközrendszer segítségével kívánja elérni, a kompetencia alapú oktatásról a nem formális oktatási 

formákra helyezve a hangsúlyt. Az új köznevelési törvény hatásai egyes tevékenységelemekben 

markánsan tetten érhetők, mint pl. a sportfoglalkozások, a tehetséggondozás, az egész napos 

iskolarendszer ösztönzése.  

A 2012-es kiírás tehát „kinyitja” a megvalósítható tevékenységek körét és igen nagy szabadságot ad a 

pályázóknak. Lényeges mozzanat továbbá, hogy eddig nem látott mértékű forrást lehet igényelni, 

tanulónként 500 ezer, maximálisan 300 millió forint tervezhető (az addigi 25 millió forintos plafonnal 

szemben). A költséghatár jelentős emelésében bizonyára szerepet játszott az abszorpciós kényszer, 

az európai uniós, és különösen a TÁMOP-források bent ragadása.  

 

4.4 ábra: TÁMOP 3.1.4 kiírások változásai 

                                                                                                                                                                                     
Magyar Köztársaság adott évi költségvetése tartalmazza. Az IPR működtetése meghatározott módszertan alapján 

lehetséges, és az Országos Oktatási Integrációs Hálózat (OOIH) koordinálja.  
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TÁMOP 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás 
A 2008-as konstrukció a Magyar Géniusz Zászlóshajó Program részeként valósul meg, szoros 

összhangban az országos tehetséggondozási hálózat kialakítását célzó Integrált Tehetségsegítő 

Pogram kiemelt (TÁMOP 3.4.4/B) és nyílt pályázatos eljárás útján megvalósított konstrukcióival. 

Alapvető célja az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, illetve a 

tehetséggondozási szolgáltatásokhoz való egyenlő mértékű hozzáférés biztosítása. A pályázók között 

– egyéb szempontok mellett – előnyben részesítették azokat, akik a hátrányos helyzetű és sajátos 

nevelési igényű tanulókat is bevonják, illetve a hátrányos helyzetű térségekben megvalósuló 

pályázatokat. 

Ez a konstrukció az ágazati stratégiához nem illeszkedik szorosan, megvalósítása pedig egy adott 

szervezethez (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége – MATEHETSZ) kötődik. Az, hogy 

kevéssé illeszkedik az ágazati stratégiához, természetesen nem jelenti azt, hogy a közoktatás 

rendszerében ne lennének tehetséggondozást segítő programok, azonban ez a fejlesztés nem 

kapcsolódik a még „szocializmusból megörökölt” tehetséggondozási rendszerhez.  

A 2011-es kiírás célmeghatározásában nagy különbséget nem mutat, igaz, már az EU 2020 Stratégiára 

hivatkozik. Mégis lényeges különbség, hogy a konstrukció már nem tartalmaz szakmai értékelést, 

illetve az elbírálás során előnyben részesítő jellemzőket. E konstrukció is ösztönzi továbbá az egész 

napos iskolai formát. 

 

4.5 ábra: TÁMOP 3.4.3 kiírások változásai 

 

A pedagógusképzést támogató TÁMOP-konstrukciók 

TÁMOP 3.1.5 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új 
szerepben) 
A konstrukció fő célja, hogy az oktatás minőségének növelését a pedagógusok képzésén keresztül 

érje el, segítve alkalmazkodásukat az új körülményekhez, a megváltozott pedagógusszerephez. Az 

intézményi innovációk, új módszerek és eszközrendszer implementációját támogatva a pedagógiai 

kultúra korszerűsítését tűzi ki célul, azaz hogy a pedagógusok megtanulják használni az új eszközöket 

és oktatás-módszertani eljárásokat (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos 

tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projektmódszer stb.). Ez a konstrukció 
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sem tartalmaz célzottságot vagy szűkítő kritériumot, azaz az a célja, hogy minél több intézmény, 

pedagógus részt vegyen ezekben a képzésekben. 

A 2012-es kiírás már kiemelt, és javarészt a köznevelési törvényhez kapcsolódik. Alapvető célja 

ugyanis a Nemzeti Köznevelési Rendszerre épülő pedagógus-továbbképzési rendszer létrehozatala, 

amely a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó továbbképzési programokat, ezek 

követelményszintjeit, értékelési minősítési rendszerét és más továbbképzési programokat tartalmaz. 

A projekt keretében létrehozott, nyomon követő rendszer képes a visszacsatolásra, illetve – az 

igények, hiányosságok felmérését követően – a továbbiakban a célzott fejlesztésekre, a 

központosítástól tehát a források hatékonyabb felhasználását várják. Ennek lényege tehát, hogy az 

egyes képzések valós igények mentén, illetve azok központi ellenőrzésével-koordinációjával 

valósuljanak meg az egyes intézményekben. Minden bizonnyal az állami fenntartásba vett 

intézmények esetében az új struktúra ezt az adatgyűjtést és visszacsatolást jól tudja majd támogatni. 

Emellett olyan távoktatási keretrendszert dolgoznak ki, ami lehetővé teszi a távoktatásban 

megvalósuló, illetve az ún. kevert típusú képzések használatát, ami a pedagógus-továbbképzési 

rendszer költséghatékony működését segíti elő. A konstrukció a Nemzeti Reform Program azon 

célkitűzéséhez illeszkedik, amelyik a pedagógusok eszköztárának bővítését írja elő. A konstrukció 

célja az is, hogy a pedagógusok hiányzó vagy elavult informatikai ismereteit bővítse, valamint hogy 

legalább egy idegen nyelvből rendelkezzenek a mindennapi életben és a tanítói, tanári munka során 

egyaránt alkalmazható praktikus nyelvtudással, azaz az IKT és az idegen nyelvi kompetenciák e 

konstrukció keretében is a fókuszban maradnak.  

 

4.6 ábra: TÁMOP 3.1.5 kiírások változásai 

 

Összefoglalóan elmondható tehát, hogy egyrészt a kiírások közötti változások nem feltétlenül 

stratégiabeli változásokon alapultak (hanem például a források kimerülésén, vagy épp ellenkezőleg, 

az abszorpciós képesség növelése érdekében), másrészt több ponton is sikerült a 2010-es 

kormányváltást követően kijelölt szakpolitikai irányvonalakat érvényre juttatni a legújabb 
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kiírásokban. A szakértői interjúk emellett azonban arra is rávilágítanak, hogy radikális változtatásokra 

már csak azért sem kerülhetett sor, mert a kiíró az OP-szintű indikátorok teljesítésére is tekintettel 

volt. Jó példa erre a TÁMOP 3.1.4-es konstrukció sorsa, hiszen a TÁMOP 3. prioritásának egyik 

indikátora a kompetencia alapú oktatást bevezető feladat-ellátási helyek száma, melynek 2015-ös 

célértéke 2500 feladat-ellátási hely. Így, noha a konstrukció címéből kikerül a „kompetencia” 

kifejezése, a 2011-2013-as AT-ben is a TÁMOP 3.1.4-et rendeli ennek az indikátornak a teljesítéséhez.  

 

Válasz (K1-2) 
Az általunk vizsgált konstrukciók szorosan illeszkedtek a stratégiai célokhoz. A stratégiai változások 

utódkonstrukciókban való megjelenítését részben az indikátorszintű vállalások akadályozzák, 

másrészt – a lehetőségekhez mérten – több markáns ponton is reagálnak a stratégiabeli változásokra. 

 

K3. Adódnak-e fenntarthatósági problémák a stratégia változásából? Ha igen, milyen 
javaslatok vannak ennek kezelésére? 
Az elért eredmények fenntarthatóságában az állami fenntartásba vétel, valamint a fenntartói és 

működtetői feladatok, felelősségi körök szétválása az esetek egy részében alapvetően kihatnak a 

megvalósuló projektek eredményeinek fenntartására, valamint a fenntartási időszakra kötelezően az 

indikátorok teljesíthetőségére. Itt elsősorban az intézményi struktúra megbontásával járó 

létszámváltozásokra, valamint a beruházások keretében beszerzett eszközök tulajdonlására 

gondolunk. A ROP-konstrukciók kifejezetten támogatták például a térségi intézmények kialakítását, a 

többcélú, egységes iskolák pályázását, ugyanakkor az államosítás csak az alap- és középfokú iskolákat, 

intézményeket érinti. Ugyanilyen változásokat idézhet elő az agrárszakképzéssel foglalkozó 

intézmények, tagintézmények Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába kerülése vagy az e 

szakképzés kikerülése az adott intézmény profiljából. Ezeket a problémákat jogszabályi, illetve 

adminisztratív eszközökkel meg lehet oldani (jogutódlás, támogatási szerződések módosítása), 

azonban jelentős adminisztrációs terhet jelent, mely akadályoztatja a kifizetések gördülékenységét. 

Mivel a kiíró is tisztában van az indikátorok teljesítésének kötelezettségével, azokat az általunk 

vizsgált konstrukciók és azok utódkonstrukciói figyelembe vették, valamint elég tágan 

meghatározottak ahhoz, hogy a vállalások indikátorszerű teljesítése ne kerüljön veszélybe. Épp 

emiatt lehet az, hogy az esélyegyenlőségi program elkészítésére vonatkozó kötelezettséget a 

kiírásban hagyták, jóllehet a közoktatási beavatkozások már nem a települési önkormányzat 

fennhatósági körébe tartoznak.  

A köznevelési törvény koncepciójában voltak olyan elemek, melyek nagymértékben veszélyeztették 

volna az elért eredmények fenntarthatóságát, de amelyek a törvény végleges szövegébe végül nem 

kerültek bele. Ilyen volt például a kis létszámú osztályok, felkészítő osztályok szervezésének 

lehetősége, melyek az elkülönítés irányába hatottak, szemben az elmúlt évek deszegregációs 

törekvéseivel, valamint egyes OP-szintű indikátorokkal, mint például az integrációs nevelésben 

részesített halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma.25, a Nemzeti Reform Program és a 

                                                           
25

 Az erre vonatkozó indikátor teljesítésének további nehezítő tényezője lehet, hogy a köznevelési törvény az eddigi 

definíció helyett a hátrányos halmozottan hátrányos helyzet  definícióját nem tartalmazza, annak meghatározását a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény kompetenciája alá helyezi.  
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Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia pedig kifejezetten az NSRK keretén belül is támogatható 

beavatkozásokat is rögzít a céljai eléréséhez szükséges beavatkozások között.  

Kérdés persze az is, hogy vajon a tantermi, oktatási-nevelési folyamatokra, az ezt célzó fejlesztésekre 

milyen hatást gyakorol a törvény változása, illetve az új jogszabályt jellemző paradigmaváltás. Ennek 

hatásait egyelőre nem látni, de a szakértői interjúk alapján elmondható, hogy noha eddig sem 

lehetett bizonyítani, hogy az adott pedagógus mennyit értékesít az új módszertani eljárásokból, a 

jövőben is lesz lehetőség arra, hogy a módszertani megújulást célzó korábbi fejlesztéseket beépítse 

pedagógiai kultúrájába. 

A szakpolitikai változások nem csak a célok tekintetében, de a szabályozói környezet változásai révén 

is befolyásolhatják a programokban tett vállalásokat. Ennek egyik példája lehet hogy a korai 

iskolaelhagyók arányának csökkentése a TÁMOP egy fontos indikátora, mely szerint a 2006-os 12,4%-

os érték 2015-re 10%-ra csökkenne, többek között a TÁMOP beavatkozásainak hatására (a célt az 

Európa 2020 Stratégiához kapcsolódó magyarországi vállalások is tartalmazzák). Egyes külső és belső 

szakpolitikai változások azonban kockáztathatják ennek a stratégiai célnak a teljesülését. A 

tankötelezettségi korhatár leszállítása 16 évre vagy a hiányzásokat az iskoláztatási támogatás 

megvonásával szankcionáló törvénymódosítás olyan ösztönzőket tartalmaz,26 amellyel kapcsolatban 

egyes vizsgálatok27 arra hívják fel a figyelmet, hogy bizonyos térségekben és iskolatípusokban a 

magántanulói státusz kérelmének növekedéséhez vezettek. E státusz azonban a lemorzsolódás és a 

korai iskolaelhegyás egyik kockázati tényezője, aminek következtében a TÁMOP beavatkozásaitól 

függetlenül, illetve azok ellenére maradhat el a megcélzott indikátor javulás. Bár témánkhoz nem 

kapcsolódik, így külön nem vizsgáltuk, de feltehetően ezzel a kockázattal is összefüggésben van, hogy 

a változással párhuzamosan a 2011-2013-as Akciótervben kifejezetten a lemorzsolódás kockázatainak 

csökkentését célzó új konstrukciók is megjelennek.28  

 

Válasz (K3) 
A stratégiai változások befolyásolják az elért eredmények fenntarthatóságát, azonban azok 

indikátorszintű teljesítésére a kiíró figyelemmel volt. A közoktatási intézmények állami fenntartásba 

vételével kapcsolatos problémák egy része még megoldásra vár, viszont nagy részük jogszabályi és 

adminisztrációs eszközökkel orvosolható.  

                                                           
26 2010. évi LXVI. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő 
módosításáról. 
27 Elemzés az iskoláztatási támogatás bevezetésének tapasztalatairól, TÁRKI-TUDOK, 2011. szeptember. 
28

 Ilyenek például a TÁMOP 3.3.9 - „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő 

intézkedések támogatása” vagy a TÁMOP 3.3.10 –„Alternatív tanulási útvonalak támogatása a hátrányos helyzetű, 
formális iskolarendszerből lemorzsolódott fiatal felnőttek számára” kiírások. 
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Célzottságvizsgálat 
 

K4. Mennyire céloztak jól a konstrukciók, azaz azokhoz az intézményekhez, területekre, 
településekre érkeztek-e a fejlesztési források, ahol arra az oktatási teljesítmény vagy a 
társadalmi környezeti hátrányok miatt a legnagyobb szükség lett volna? 
A fenti kérdésre két lépésben adtunk választ. Elsősorban arra kerestük választ, hogy azok az 

intézmények kapták-e a fejlesztési forrásokat, akiknek feltételezhetően a legnagyobb szüksége volt 

rá. Egyben azt is megvizsgáltuk, hogy milyen összhangban állnak a kiírások céljai (milyen 

intézményeket akartak támogatni) és azoknak a jellemzői, akikkel szerződést kötöttek. 

Természetesen e vizsgálat során nem kötelező elemekre koncentráltunk (tehát nem a jogosultságot 

vagy teljességet vizsgáljuk), hanem inkább a szakmai értékelés során a preferenciákat megjelenítő 

többletpontokat és az esetleges informálisan megfogalmazódott célok érvényre jutását próbáltuk 

ellenőrizni. A pontrendszert a kiírások alapján vizsgáltuk, az informális célokat pedig interjúk során 

próbáltuk feltárni. 

Kinek van szüksége a forrásokra? 
Az interjúk alapján nem egyértelmű, kiket gondol a szakpolitika fejlesztésre szoruló intézményeknek. 

Nem egyértelmű például, hogy a rosszul teljesítő intézményekkel mi a szándéka az 

oktatáspolitikának: megpróbálja szankciókkal, szabályozással rávenni őket arra, hogy 

átszerveződjenek, beolvadjanak más intézményekbe (amitől önmagában még nem várható a 

teljesítményük javulása), vagy esetleg fejlesztési forrásokat biztosít számukra, és ezen a módon 

próbálja elérni teljesítményük javulását. Ez utóbbi folyamat hosszabb időt vesz igénybe és a 

költségvonzata is nagyobb (pl. fejlesztési forrásokat költ olyan intézmények rendbetételére, amit 

aztán később mégis bezárnak).29  

Azt, hogy a befektetett források megtérülnek-e, azaz javul-e az adott intézmény teljesítménye, csak 

hosszabb távon lehet mérni. Ezzel a kérdéssel egy későbbi fejezetben fogunk külön foglalkozni. 

Alapvető kérdésként fogalmazódik meg tehát az, hogy a fejlesztési források biztosításának egyáltalán 

voltak-e olyan mögöttes megfontolásai, hogy kiemelten, valamely szándékkal célozzák a rosszul 

teljesítő iskolákat. Az általunk vizsgált konstrukciók egy jelentős része azon az elv alapján került 

kiírásra, hogy az adott fejlesztésre (IKT, pedagógusképzés) minden intézménynek szüksége van, a 

kompetencia alapú oktatás implementációját pedig olyan paradigmaváltásnak szánták, amibe eltérő 

etapokban ugyan, de minden intézmény bekapcsolódik.  

Tehát nem egyértelmű, hogy az oktatáspolitika szerint nekik van legnagyobb szükségük a forrásokra 

vagy éppen ellenkezőleg, nekik szánnák a legkevesebb forrást, de külön vizsgáltuk, hogy a 

szegényebb területeken található, rosszul teljesítő iskolák mennyire fértek hozzá a fejlesztési 

forrásokhoz. 

                                                           
29 Ahogy korábban már bemutattuk több általunk vizsgált konstrukció (TIOP 1.1.1, TÁMOP 3.1.5) 2012-ben már 
kiemelt formában kerül kiírásra. Ennek célja részben éppen az, hogy a háttérintézmények adatbázisaira támaszkodva 
azoknak az intézmények számára tegyék elérhetővé a fejlesztési forrásokat, akiknek a legnagyobb szüksége van 
azokra vagy akik valamilyen ok miatt kimaradtak az előző fejlesztési körökből. 
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Vizsgálat kivitelezése 
A vizsgálat során 3 panel probit modellt becsültünk (probit modellek általános specifikációját a 

módszertani fejezet tartalmazza). Egyrészt vizsgáltuk, hogy milyen jellemzők növelték a 

valószínűségét annak, hogy az intézmény benyújtotta az adott pályázatot. Ezt követően pedig külön 

vizsgáltuk, hogy milyen jellemzőkkel rendelkező intézmények által benyújtott pályázatokat utasított 

el vagy támogatott nagyobb valószínűséggel a támogató szervezet.30  

A magyarázó változókat 1 éves csúszással kapcsoltuk a pályázati tevékenységhez, azaz a 2012 

pályázati tevékenységhez a 2011-es intézményi és területi változók kapcsolódnak. Ennek az a 

magyarázata, hogy egy pályázat összeállítása hosszabb időt vesz igénybe, ezért jobban befolyásolják 

azok az erőforrások, amik a megírás előtt is rendelkezésre állnak, ezen felül pedig ezek voltak azok az 

adatok, amelyek a pályázat elbírálása során (annak érdekében) a kiíró rendelkezésére álltak. 

A becslés eredményeit összevetettük azzal, amit az adott konstrukciókkal kapcsolatban a kiíró 

preferenciájáról megtudtunk. Azon kiírások esetében, ahol nem voltak sem hivatalosan, sem 

informálisan megfogalmazott preferált intézmények (TÁMOP, TIOP), azt ellenőriztük, hogy sikerült-e 

megvalósítani, hogy minden intézmény ugyanolyan valószínűséggel pályázhasson és/vagy 

szerezhessen fejlesztési forrást. 

Helytakarékossági okok miatt itt csak a konstrukciók korábban bemutatott csoportjait vizsgáljuk 

(közoktatás eszköz- és ingatlanállományának fejlesztését, pedagógusképzést és oktatási programok 

minőségének javítását célzó kiírások), a konstrukciónkénti becslési eredményeket a M4 mellékletben 

közöljük. 

Milyen jellemzőket vizsgálunk? 

Intézményi változók 
Az közoktatási intézményekről rendelkezésre álló adataink alapja a kompetencia adatbázisban 

szereplő információk voltak. Ez azt jelenti, hogy csak azokról az intézményekről és/vagy 

telephelyekről állt rendelkezésünkre adat, amelyek részt vesznek az Országos Kompetencia 

Mérésben. Ez alapján például nem volt adatunk olyan telephelyről, ahol csak alsó tagozaton 

oktatnak, de nem láttuk például a gyógypedagógiai intézményeket sem. 

Azoknál a pályázatoknál, amelyeknek volt szakmai bírálata, a pontozásos rendszer az intézmények 

bizonyos jellemzőire nyújtott többletpontokat. Sajnos jelentős részükhöz nem állt rendelkezésünkre 

adat, így bár a kiíró ezeket a jellemzőket preferálta, jelen értékelés során ezeket nem tudtuk vizsgálni 

a(z): 

- hátrányos helyzetű gyerekek arányát, 

- kapacitáskihasználtságot, 

- többcélú intézményeket 

- egységes iskolákat. 

Az egyetlen jellemző, amelyről intézményi szinten rendelkezésünkre állt adat, és így amit ebből a 

körből vizsgálni tudtunk, az a fenntartó típusa, ezen belül is a preferált kis- és mikrotérségi fenntartói 

                                                           
30 A nyertes és elutasított pályázatok majdnem komplementer halmazai egymásnak (a különbséget a formai hibák és a 
jogosultság hiánya miatt kiesett pályázatok jelentik) –, ezért adott változó koefficiensei gyakran hasonló 
nagyságrendűek, de ellentétes előjelűek a két probit modellben. 
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társulások. A pontrendszer több pontot adott olyan jellemzőkre is, amelyek pályázathoz, választott 

indikátorokhoz vagy a benyújtott tervekhez kapcsolódtak – ezekről nem állt rendelkezésünkre adat. 

A fenntartók típusán kívül a vizsgálatba további intézményi magyarázó változókat is bekapcsoltunk, 

úgy mint a kompetenciaméréseken elért eredményeket (a több egymást követő évben is (statikusan) 

jó és rossz eredményeket elért iskolák) és az integrációban betöltött szerepet (betagozódó és 

integráló intézmények). A változók részletes leírását a M2 melléklet tartalmazza. 

Területi változók 
A szakmai értékelések nem csak az intézmény jellemzőire adtak többletpontokat, hanem azok 

földrajzi elhelyezkedésére is. Pluszpontot jelentett, ha intézmény székhelytelepülése: 

- leghátrányosabb helyzetű kistérségekben helyezkedik el, 

- társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott vagy az országos átlagot 

jelentősen meghaladó munkanélküliséggel küzdő település. 

Ezt figyelembe véve a település vagy kistérség gazdasági és demográfiai helyzetét 5 változó 

segítségével írtuk le: a települési gazdasági erő, demográfiai változók (3–5, 4–13 és 14–17 éves 

korosztály létszámának változása a megelőző 5 évben), településtípusok és a hátrányos helyzet 

különböző dummy változói (a 311/2007 (XI. 17.) kormányrendelet besorolása szerint 

leghátrányosabb helyzetű (LHH), aprófalvas kistérség, 240/2006 (IX. 30) kormányrendelet által 

felsorolt társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott vagy az országos átlagot 

jelentősen meghaladó munkanélküliséggel küzdő települések). Ezeken felül egy dummy változó 

segítségével jelöltük azokat a településeket, amelyek önhibájukon kívül (ÖNHIKI) hátrányos helyzetbe 

került helyi önkormányzatokat támogató keretből támogatást igényeltek. Az itt felsorolt változók 

pontos definícióját a M2 melléklet tartalmazza. 

Mivel a sikeres és sikertelen pályázatokat intézményi szinten tudtuk csak a közoktatási 

intézményekhez kapcsolni, ezért a székhelyintézmény településének gazdasági és demográfiai 

jellemzői szerepelnek a magyarázó változók között. Tisztában vagyunk vele, hogy egyes esetekben a 

telephelyek jellemzői lényegesen eltérhetnek a székhelyintézménynek helyet adó település 

jellemzőitől, de egyrészről esettanulmányaink tanulsága szerint a pályázati tevékenység legtöbb 

esetben a székhelyintézményhez kapcsolódik, másrészről nem állt rendelkezésünkre olyan adatbázis, 

ami segítene abban, hogy telephely szinten is kövessük a fejlesztéseket. Így természetesen azt sem 

látjuk, hogy milyen fejlesztések milyen arányban jutnak el a különböző tagintézményekbe. 

Érdemes kiemelni a demográfiai mutatók sajátosságait. Mivel ezek általában negatívak (azaz a 

gyerekszám csökkent a megfigyelés előtti 5 évben), ezekben az esetekben a becslés eredményéül 

kapott negatív koefficiens azt jelenti, hogy minél jobban csökken a gyereklétszám, annál nagyobb 

eséllyel pályáztak (vagy utasították el a pályázatukat, vagy kötöttek a pályázóval szerződést – attól 

függően, hogy mi a konkrét kérdés) az adott csoportra. 

A közoktatás eszközállományát támogató konstrukciók 
Az ebbe a csoportba tartozó általunk vizsgált konstrukciókkal a kiíró célja az volt, hogy minél 

szélesebb körben elterjessze az IKT-felszereléseket. Így az ebbe a csoportba tartozó kiírásoknál nem 

volt szakmai értékelés vagy intézményi fókusz, kivéve két esetet: a TIOP 1.1.1-09 esetében azok 

pályázhattak, akik TÁMOP 3.1.4 keretében projektet bonyolítottak le, a TIOP 1.2.5-09 és TIOP 1.2.5-

12 pedig az LHH térségekre fókuszált. Ezen kívül a KMOP 4.6.1-07/2 konstrukció A komponensét is 
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ide csoportosítottuk, mivel ennek az elsődleges célja szintén a közoktatási intézmények 

eszközellátottságnak javítása volt. Azonban mivel a TIOP 1.1.1-07-es kiírásra fordított források és a 

beérkezett pályázatok száma többszöröse a többi kiírásnak, ezért azt vártuk, hogy minden 

intézménynek ugyanakkora esélye legyen a pályázásra, az elutasításra és arra, hogy érvényes 

szerződést kötnek vele. 

A pályázási esélyre felírt probit modell eredményei a 4.3 táblázat 2. és 3. oszlopában találhatók. Az 

önkormányzati fenntartású intézményeknél nagyobb eséllyel pályáztak fenntartó társulások vagy 

nonprofit szervezetek által fenntartott intézmények. A később betagozódott intézmények is kisebb 

valószínűséggel pályáztak eszközbeszerzésre. Tovább csökkent a pályázat benyújtásának 

valószínűsége, ha rossz eredményeket ért el az intézmény a kompetenciaméréseken, de növelte a 

pályázás valószínűségét, ha az intézmény integráló szerepet játszott később az integráció során.  

Szintén nagyobb valószínűséggel pályáztak azok az intézmények, melyek székhelye községekben vagy 

nagyközségekben található. A területi változók közül az LHH és a magas munkanélküliséget 

megjelenítő dummy változók különböznek szignifikánsan 0-tól. Azonban sem az egy főre eső 

gazdasági erő, sem pedig az önhibáján kívül (ÖNHIKI) rossz gazdasági helyzetbe kerülő 

önkormányzatokat jelölő dummy nem szignifikáns. Ha a M4. mellékletben bemutatott 

konstrukciónkénti becslést hasonlítjuk össze az itteni eredményekkel, akkor az LHH számára 

meghirdetett TIOP 1.2.5 esetében annyi különbséget érdemes kiemelni, hogy LHH kistérségeken 

belül nagyobb valószínűséggel pályáztak a relatíve gazdagabb községek, míg a ÖNHIKI státusz 

csökkentette a pályázás valószínűségét. 

A 4.3 táblázat 4-5. oszlopában a beadott pályázatok támogató általi elutasításának valószínűségét 

befolyásoló tényezők találhatóak. Nagyobb eséllyel utasítják el a nagyon jól és a nagyon rosszul 

teljesítő intézmények pályázatait. A később betagozódott intézmények pályázatai is nagyobb eséllyel 

kerültek a nem támogatott kategóriába.  

Egyetlen területi változó szignifikáns, ez pedig az elmaradott területek dummy-ja. Ennek az előjele 

alapján növeli az elutasítás esélyét, ha az intézmény olyan településen található, amelyik szerepel a 

240/2006 (IX. 30) kormányrendelet által megjelölt települések listáján. A többi területi változó nem 

növeli és nem is csökkenti az elutasítás valószínűségét, a települési gazdasági erő sem szignifikáns. A 

6–13 és 14–17 éves korosztály változása is ellentétes irányba változtatja az elutasítás esélyét, azaz ha 

csökken az adott korosztályban az állandó lakosok száma, akkor az növeli az elutasítás esélyét.  

A 4.3 táblázat utolsó két oszlopában azokat a tényezőket vizsgáljuk, amelyek befolyásolják a beadott 

pályázatok esetében a szerződéskötés esélyeit. A beadott pályázatok kisebb eséllyel jutottak 

szerződéskötési fázisba, ha az intézmény szélsőséges (jó vagy rossz) eredményeket ért el a 

kompetenciaméréseken. A később tagozódott intézmények is kisebb, az integráló intézmények pedig 

nagyobb valószínűséggel jutnak szerződéskötésig. Ezt a becslést úgy is elvégeztük, hogy nem csak azt 

vizsgáltuk, hogy a pályázó intézményeken belül mi határozza meg a nyerés esélyeit, hanem a jogosult 

intézmények teljes populációján belül mi növeli vagy csökkenti a nyerés valószínűségét (a becslés 

pontos eredményeit helytakarékosság miatt M5. mellékletbe tettük). Az eredmények annyiban 

térnek el a 4.3 táblázat utolsó oszlopaiban kapott eredményektől, hogy ha az intézmény székhelye 

községben vagy nagyközségben található, akkor az növeli a nyerés esélyét, ha pedig megyei jogú 

városban van a székhely az csökkenti. 
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Területi változók közül az LHH és az elmaradott besorolás csökkentette, az ÖNHIKI besorolás növelte 

a szerződéskötés valószínűségét. Az elutasítás valószínűségével ellentétben a szerződékötés 

valószínűségét csökkenti, ha a 6–13 és 14–17 éves korosztály létszáma csökken. 
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4.3 táblázat: A közoktatás eszköz állományának fejlesztését célzó konstrukcióka, pályázati és szerződéskötési 
valószínűségeit befolyásoló tényezők (panel probit modellek) 

Változók Pályázott Pályázók közül elutasított Pályázók közül érvényes 
szerződést kötött 

  koefficiens P>|z|
b,

 koefficiens P>|z|
 b,

 koefficiens P>|z|
 b,

 

a fenntartó állami szerv 0,1792 0,4910 -0,1378 0,8620 -0,1362 0,8560 
a fenntartó társulás 0,2145 0,0020 -0,0524 0,6860 0,0674 0,6060 
egyházi fenntartó 0,1178 0,3110 -0,0797 0,7920 -0,0478 0,8910 
egyéb nonprofit fenntartó 0,3217 0,0260 0,1367 0,7050 -0,5571 0,1230 
egyéb fenntartó 0,0766 0,8960     
statikusan rossz eredmények -0,4870 0,0040 0,9828 0,0000 -1,0836 0,0000 
statikusan jó eredmények -0,0180 0,9340 1,0222 0,0010 -1,1613 0,0000 
betagozódott intézmény -0,2828 0,0040 0,3437 0,0500 -0,4361 0,0150 
integráló intézmény 0,1423 0,0570 -0,2049 0,1590 0,2745 0,0790 
egy főre eső települési 
gazdasági erő 

-0,0103 0,7800 -0,1251 0,1590 0,0974 0,2530 

3–5 éves korosztály 
létszámának változása 

-0,0133 0,9190 -0,0834 0,7440 0,0480 0,8510 

6–13 éves korosztály 
létszámának változása 

0,2509 0,2880 -0,9002 0,0450 1,4001 0,0020 

14–17 éves korosztály 
létszámának változása 

0,1437 0,4120 -0,5704 0,0980 0,5896 0,0870 

intézmény községben 
található 

0,9311 0,0000 -0,1693 0,2500 -0,3187 0,0500 

intézmény nagyközségben 
található 

0,9518 0,0000 -0,2103 0,3540 -0,1621 0,5120 

intézmény megyei jogú 
városban található 

-0,9249 0,0000 0,2366 0,4650 -0,4718 0,1590 

intézménye Budapesten 
található 

0,2083 0,4530 0,4426 0,5730 0,1151 0,8890 

ÖNHIKI 0,0253 0,7120 -0,0194 0,8800 0,2406 0,0740 
komplex programmal 
fejlesztendő LHH kistérség  

0,2464 0,0040 0,1207 0,4060 -0,3121 0,0430 

aprófalvas kistérség -0,0938 0,2250 -0,0646 0,6540 0,1313 0,3690 
elmaradott település -0,0089 0,9190 0,3235 0,0250 -0,3366 0,0230 
országos átlagot meghaladó 
munkanélküliségű település 

0,1677 0,0590 0,1375 0,3730 -0,2084 0,1940 

Közép-Magyarország -2,0086 0,0000 1,1311 0,0300 -1,1192 0,0420 
Észak-Magyarország -0,0570 0,6040 -0,3524 0,1160 0,4281 0,0530 
Észak-Alföld 0,0696 0,5540 -0,2224 0,3490 0,4994 0,0380 
Dél-Alföld -0,1506 0,2280 -0,1895 0,4470 0,6399 0,0170 
Dél-Dunántúl -0,0846 0,4420 0,1244 0,5610 0,0172 0,9360 
Közép-Dunántúl -0,2055 0,0620 0,0715 0,7460 0,1395 0,5300 
2008 3,1366 0,0000 -0,2982 0,0420 0,9477 0,0010 
2010 1,4872 0,0000   0,2744 0,3730 
konstans -7,9696 0,0000 -0,7498 0,0240 0,4850 0,2590 

N 19196   958   958   

Megjegyzés: a fenntartó, a település és a régió dummy-jainak koefficiensei egy nyugat-dunántúli város 

önkormányzata által fenntartott iskola pályázati esélyeihez képest méri az adott jellemzőkkel rendelkező iskola 

pályázati esélyeit. 
a,

 TIOP 1.1.1, TIOP 1.2.5-ös konstrukciók és a KMOP 4.6.1 07/2 A komponense 
b,

 A szürkével kiemelt változók 10%-os szignifikancia szinten különböznek nullától. 
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Összegezve az eszközállomány fejlesztését célul kitűző konstrukciók célzottságát, azt találtuk, hogy a 

minden intézmény számára ugyanolyan esélyeket nyújtó "permetező elv" nem érvényesült 

maradéktalanul. Kisebb eséllyel jutottak szerződéskötésig azok az intézmények, amelyek később 

betagozódtak egy másik intézménybe, és a demográfiai változók alapján is azok az intézmények 

pályáztak sikeresen nagyobb eséllyel, ahol növekszik (legalábbis nem csökken nagyon) az iskoláskorú 

állandó lakosok száma. 

Másrészről, bár a LHH kistérségek intézményei nagyobb eséllyel pályáztak, de a térség hátrányos 

besorolása nem segítette a pályázatok sikerét. A rossz teljesítményt nyújtó intézmények eleve kisebb 

valószínűséggel pályáztak, benyújtott pályázataikat viszont nagyobb eséllyel utasították el és kisebb 

eséllyel végződtek érvényes szerződéssel. 

A közoktatási ingatlanállomány fejlesztését szolgáló konstrukciók  
A közoktatási intézmények ingatlanállományát fejlesztő ROP-os pályázatok szakmai értékelése során 

pluszpontokat adtak bizonyos intézmény- és fenntartó típusokra. Amennyiben sikerül a kiírónak az 

így kinyilvánított preferenciáit érvényesíteni, akkor nagyobb valószínűséggel kellene sikeresen 

pályáznia egy olyan intézménynek, amely esetében (amennyiben eltekintünk azoktól a jellemzőktől, 

amire nem áll rendelkezésünkre adat, lásd korábban): 

- kistérségi társulás a fenntartó; 

- integrált, többcélú intézményről van szó; 

- nő a gyermeklétszám a településen; 

- LHH kistérségben található; 

- infrastrukturálisan elmaradott vagy magas munkanélküliséggel sújtott településen található. 

A következő táblázatban a pályázati célokra alkalmazott szűkítéseket mutatjuk be (4.4 táblázat). 

Mivel Közép-Magyarország régió számára az elkülönített források mértéke az intézmények számához 

képest sokkal kisebb volt, a vizsgálatot két részre bontjuk, és Közép-Magyarországtól elkülönülten 

vizsgáljuk a konvergenciarégiókat. 

A 4.5 táblázatban szereplő probit modellekkel azt vizsgáljuk, hogy a különböző intézményi, területi 

tényezők hogyan befolyásolják annak valószínűségét, hogy egy adott intézmény pályázik-e 

ingatlannal kapcsolatos beruházásokra, illetve, hogy elutasítják vagy támogatják a pályázatát. 

A 4.5 táblázat 2-3 oszlopában a pályázatbeadási esélyeket vizsgáljuk. Az önkormányzat által 

fenntartott intézményeknél kisebb eséllyel pályáznak azok az intézmények, amelyek állami 

fenntartásúak. Növeli a pályázás valószínűségét, ha a fenntartó társulás, illetve/ha az intézmény 

integrált intézmény székhelyévé válik. Mind a jó, mind a rossz teljesítmény csökkenti a pályázás 

esélyét. 
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4.4 táblázat: Közoktatási ingatlan állomány fejlesztését célzó konstrukciók jogosultsági és a célzottsági 
szűkítései 
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2007–
2008 

DAOP4.2.1-07/2F 
   x x x x x x x x   

2007–
2008 

DAOP-4.2.1-08/2/2F 
   x x x x x x     

2009–
2010 

DAOP-4.2.1-09/C 
  

kisebbségi 
 önkormányzat 

x  x       x 

2009–
2010 

DAOP-4.2.1-09/B 
x   x x x x   x x x  

2011–
2013 

DAOP-4.2.1-10/B 
x   x x x x   x x x  

2011–
2013 

DAOP-4.2.1-11 
 x    x  x   x x x 

2007–
2008 

DDOP-3.1.2-07/2F 
   x x x  x x x    

2009–
2010 

DDOP-3.1.2-09/A 
   x x x  x x     

2009–
2010 

DDOP-3.1.2-09/B 
x             

2011-2013 DDOP-3.1.2-12              
2007–
2008 

ÉAOP-4.1.1-07/2F 
   x x x x x x     

2007–
2008 

ÉAOP-4.1.1-07/2/2F 
   x x x x x x     

2009–
2010 

ÉAOP-4.1.1-09/A 
  

egyházak,  
megyei jogú 

x  x    x    

2009–
2010 

ÉAOP-4.1.1-09/B 
x   x x x x   x x x  

2009–
2010 

ÉAOP-4.1.1-10/A/2 
 x            

2009–
2010 

ÉAOP-4.1.1-10/B 
x   x x x x   x x x  

2011–
2013 

ÉAOP-4.1.1-11/A 
 x    x  x   x x x 

2011–
2013 

ÉAOP-4.1.1-12/A 
             

2007–
2008 

ÉMOP-4.3.1-07/2F 
   x x x x x x x x   

2007–
2008 

ÉMOP-4.3.1-08/2/2F 
   x x x x x x x x   

2009–
2010 

ÉMOP-4.3.1-09/A 
 x  x x x x   x x   

2009–
2010 

ÉMOP-4.3.1-09/B 
x   x x x x   x x x  

2009–
2010 

ÉMOP-4.3.1-10/B 
x   x x x x   x x x  

2011– ÉMOP-4.3.1-11/A  x    x  x   x x x 
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2013 
2011–
2013 

ÉMOP-4.3.1-12/A 
             

2007–
2008 

KDOP-5.1.1-07/2F 
   x x x x x x     

2009–
2010 

KDOP-5.1.1-08/2/2F 
   x x x x x x     

2009–
2010 

KDOP-5.1.1-09 
 x  x x x    x x   

2007–
2008 

KMOP-4.6.1-07 
   x x x x   x    

2009–
2010 

KMOP-4.6.1-09/A_2 
   x x x x   x    

2009–
2010 

KMOP-4.6.1-09/B 
 x  x  x    x    

2009–
2010 

KMOP-4.6.1-09/B_2 
   x x x x   x    

2011–
2013 

KMOP-4.6.1-11 
 x  x x x  x   x x x 

2007–
2008 

NYDOP-5.3.1-07 
   x x x x x x x x   

2007–
2008 

NYDOP-5.3.1-
08/2/2F 

   x x x x x x x x   

2009–
2010 

NYDOP-5.3.1–09/B 
 x  x x x    x x  x 

2009–
2010 

NYDOP-5.3.1-10/A 
  

gimnázium nem , 
 óvoda 
hangsúlyos 

 x x    x x x x 

2011–
2013 

NYDOP-5.3.1-12/A   kiemelt           
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4.5 táblázat: A közoktatás ingatlanállományának fejlesztését célzó konstrukcióka, pályázati és 
szerződéskötési valószínűségeit befolyásoló tényezők (panel probit modellek) – konvergenciarégiók 

Változók Pályázott Pályázók közül 
elutasított 

Pályázók közül érvényes 
szerződést kötött 

  koefficiens P>|z|
 b,

 koefficiens P>|z|
 b,

 koefficiens P>|z|
 b,

 

a fenntartó állami szerv -0,6934 0,0420     
a fenntartó társulás 0,2256 0,0030 -0,0224 0,8620 -1,8590 0,2120 
egyházi fenntartó 0,1707 0,1160 -0,2038 0,3060 -9,2456 0,9940 
egyéb nonprofit fenntartó -0,1413 0,4020 -0,5560 0,0700   
egyéb fenntartó -0,1529 0,8140     
statikusan rossz eredmények -0,7325 0,0000 0,2935 0,5020   
statikusan jó eredmények -0,6111 0,0280 -0,0131 0,9810   
betagozódott intézmény 0,0858 0,3350 -0,0092 0,9530 -1,0679 0,6360 
integráló intézmény 0,1926 0,0080 -0,1770 0,1440 -2,4502 0,2080 
egy főre eső települési 
gazdasági erő 

-0,0577 0,1870 0,0826 0,3540 5,4826 0,0990 

3–5 éves korosztály 
létszámának változása 

0,0078 0,9580 0,1827 0,4940 15,5673 0,0850 

6–13 éves korosztály 
létszámának változása 

0,3739 0,1620 -0,4194 0,3880 9,0639 0,1380 

14–17 éves korosztály 
létszámának változása 

0,0317 0,8730 0,0791 0,8220 -16,7133 0,0310 

intézmény községben található 0,0789 0,3120 -0,0025 0,9860 -1,3622 0,4660 
intézmény nagyközségben 
található 

0,3776 0,0040 -0,2553 0,2120 2,6154 0,1550 

intézmény megyei jogú 
városban található 

-0,4045 0,0000 0,2117 0,2470 21,0628 0,9880 

intézménye Budapesten 
található 

      

ÖNHIKI -0,1042 0,1510 0,0049 0,9690 -1,6843 0,1590 
komplex programmal 
fejlesztendő LHH kistérség  

0,3276 0,0000 -0,2619 0,0900 1,4801 0,6170 

aprófalvas kistérség 0,1580 0,0490 -0,2653 0,0600 9,0678 0,0590 
elmaradott település -0,0954 0,3090 -0,3048 0,0490 2,2571 0,1360 
magas munkanélküliségű 
település 

0,0274 0,7700 -0,0774 0,6390 6,5799 0,1340 

Észak-Magyarország 0,0467 0,6720 0,1413 0,4740 24,1290 0,9760 
Észak-Alföld 0,2490 0,0320 0,0200 0,9250 26,2530 0,9740 
Dél-Alföld 0,2646 0,0280 -0,1639 0,4380 25,2112 0,9750 
Dél-Dunántúl -0,9741 0,0000 -0,3708 0,3390 -9,4821 0,9960 
Közép-Dunántúl -0,2309 0,0340 -0,1916 0,3270 16,0145 0,9930 
2008 2,7484 0,0000 0,8966 0,0200 -34,3436 0,9690 
2009 0,6943 0,0000 0,2465 0,6440 -6,4802 0,1070 
2010 0,8152 0,0000 -1,5315 0,0090 0,2344 0,7990 
2011 -0,0656 0,7670     
2012 -0,6524 0,0630     
konstans -3,1754 0,0000 -0,3896 0,4310 -33,0035 0,9670 

N 14150   790   790   

Megjegyzés: a fenntartó, a település és a régió dummy-jainak koefficiensei egy nyugat-dunántúli város 

önkormányzata által fenntartott iskola pályázati esélyeihez képest méri az adott jellemzőkkel rendelkező iskola 

pályázati esélyeit. 
a,

 DAOP 4.2.1, DDOP 3.1.2, ÉAOP 4.1.1, ÉMOP 4.3.1, KDOP 5.1.1, NYDOP 5.3.1 
b,

 A szürkével kiemelt változók 10%-os szignifikancia szinten különböznek nullától. 
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A területi változókat vizsgálva azt találtuk, hogy se a települési gazdasági erő, se az önkormányzati 

fizetési problémák (ÖNHIKI) nem befolyásolják a pályázat beadásának valószínűségét. Ez alapján az 

önerő fizetésének kötelezettsége nem ijesztette el a szegényebb települések intézményeinek 

fenntartóit. Az LHH és aprófalvas térségi besorolás növeli a pályázat beadásának valószínűségét, az 

LHH esetében ezt az magyarázhatja, hogy számukra kisebb volt a pályázatok önköltségének mértéke 

(10% helyett csak 5%). A kisebb településtípusok növelik a pályázat beadásának valószínűségét. 

A beadott pályázat elutasításának valószínűségét (4.5 táblázat 4-5. oszlop) csökkentette, ha a pályázó 

elmaradott, LHH vagy aprófalvas térségben található intézmény volt (ez egybe esik a kiíró 

preferenciáival). Viszont sem a társulások által fenntartott, sem az integráló intézmények pályázatát 

nem befolyásolta az elutasítás valószínűsége (ami ellentmond a kiíró preferenciáinak). 

A beadott pályázatok közül nagyobb valószínűséggel végződtek érvényes szerződéssel azok (a 4.5 

táblázat 6-7. oszlopában bemutatott eredmények alapján), amelyeket jobb gazdasági helyzetben 

lévő településeken található intézmények nyújtottak be. A 14–17 évesek létszámának csökkenése 

ugyanakkor emelte a benyújtott pályázat szerződéskötési esélyét.  

A kiíró preferenciái annyiban érvényesültek, hogy nagyobb eséllyel jutottak érvényes szerződésig 

azok a pályázatok, amiket társulások által fenntartott, elmaradott területeken található intézmények 

nyújtottak be. Az integráló intézményekkel azonban ebben az esetben is kisebb valószínűséggel 

kötöttek szerződés.  

A 4.6 táblázat első két oszlopában látható, hogy Közép-Magyarország régióban tényleg más jellemzők 

határozták meg az ingatlanfejlesztésre pályázó intézmények pályázási valószínűségét. Se a fenntartó, 

sem az intézmény típusa, sem pedig az integrációban betöltött szerep nem befolyásolta a pályázat 

benyújtásának esélyét. Ugyanakkor látható, hogy a szegényebb, kisebb települések nagyobb 

valószínűséggel pályáznak. Ahogy a táblázat többi oszlopa alapján láthatjuk, az általunk vizsgált 

jellemzők nem befolyásolják a benyújtott pályázat elutasításának vagy a szerződéskötésének esélyét. 

Mivel Közép-Magyarország régióban nincsenek sem LHH, sem pedig elmaradott térségek, ezért ezek 

előnyben részesítését nem tudjuk tesztelni. 

Összegezve a fentieket: a kiírónak csak részben sikerült érvényesíteni a preferenciáit. Nagyobb 

eséllyel pályáztak és jutottak szerződéskötésig azok az intézmények, amelyeknél a kistérségi 

jellemzők (hátrányos helyzet) egybeestek a kiíró preferenciáival. Ugyanakkor, bár az integráló szerep 

a pályázási valószínűségét jó irányba terelte, a szerződéskötési esélyekre mindez nincs hatással, a 

fenntartói társulások által fenntartott intézmények pedig nem élveznek előnyt a pályázás során.  

Ha az alapján összegzünk, hogy azok kapták-e, akik nagy valószínűséggel rászorulnak, akkor azt látjuk, 

hogy a szegény települések iskoláinak pályázatai kisebb eséllyel végződtek érvényes szerződéssel. A 

rossz eredményeket elérő iskolák pályázatait pedig nagyobb valószínűséggel utasították el. Ezek 

alapján a legnehezebb helyzetben lévő intézmények nem fértek könnyebben hozzá a fejlesztési 

forrásokhoz. 
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4.6 táblázat: A közoktatás ingatlanállományának fejlesztését célzó konstrukcióka, pályázati és 
szerződéskötési valószínűségeit befolyásoló tényezők (panel probit modellek) – Közép-Magyarország régió 

Változók Pályázott Pályázók közül elutasított Pályázók közül érvényes 
szerződést kötött 

  koefficiens P>|z|
 b,

 koefficiens P>|z|
 b,

 koefficiens P>|z|
 b,

 

a fenntartó állami szerv       
a fenntartó társulás -0,1052 0,7660 0,0831 0,8810 0,3513 0,5830 
egyházi fenntartó 0,0554 0,7970 -0,3661 0,2770 0,3354 0,4030 
egyéb nonprofit fenntartó 0,0839 0,6980 -0,3760 0,3480 -0,1679 0,7660 
egyéb fenntartó       
statikusan rossz eredmények 0,3153 0,4800 0,5388 0,4470   
statikusan jó eredmények       
betagozódott intézmény 0,0492 0,8480 0,4925 0,2150 -0,5836 0,2640 
integráló intézmény -0,0082 0,9680 0,1598 0,6470 0,2149 0,6000 
egy főre eső települési 
gazdasági erő 

-0,3156 0,0010 -0,1374 0,2600 -0,0395 0,8270 

3–5 éves korosztály 
létszámának változása 

-0,3687 0,3750 0,4422 0,5080 -0,8395 0,3320 

6–13 éves korosztály 
létszámának változása 

-0,5112 0,4320 -0,0650 0,9520 1,3046 0,3170 

14–17 éves korosztály 
létszámának változása 

2,0444 0,0000 -0,0702 0,9290 1,0815 0,2850 

intézmény községben 
található 

0,3321 0,0680 -0,1881 0,4620 0,2478 0,4310 

intézmény nagyközségben 
található 

0,4874 0,0740 -0,0554 0,8780 0,4557 0,2620 

intézménye Budapesten 
található 

0,2532 0,4750 0,4872 0,3160 0,4075 0,5710 

ÖNHIKI 0,4029 0,1480 -0,3192 0,4280   
2008 1,4076 0,0000 0,4303 0,0250 0,2405 0,3330 
konstans -1,8529 0,0000 0,6098 0,0690 -1,4221 0,0010 

N 5046   214   214   

Megjegyzés: a fenntartó és a település dummy-jainak koefficiensei egy közép-magyarországi város 

önkormányzata által fenntartott iskola pályázati esélyeihez képest méri az adott jellemzőkkel rendelkező iskola 

pályázati esélyeit. 
a,

 KMOP 4.6.1 (kivéve a 2007/2 kiírás A komponensét) 
b,

 A szürkével kiemelt változók 10%-os szignifikancia szinten különböznek nullától. 

A pedagógusképzést támogató konstrukciók 
A pedagógusképzések esetében nem volt a kiírásban kifejezett preferencia, és az interjúk alapján 

informálisan sem volt intézményi fókusza a kiírásoknak. A "permetező" elv érvényesülése esetén 

minden intézménynek ugyanakkora eséllyel kellett tudnia sikeresen pályáznia. Ebben az esetben is 

kettébontottuk az elemzést és külön néztük meg a konvergenciarégiókat. Ezt vizsgáljuk probit 

modelljeink becslésével, amelyeknek eredményeit 4.7 táblázatban mutatjuk be. 
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4.7 táblázat: A pedagógusok képzését célzó konstrukcióka, pályázati és szerződéskötési valószínűségeit 
befolyásoló tényezők (panel probit modellek) – konvergenciarégiók 

Változók Pályázott Pályázók közül elutasított Pályázók közül érvényes 
szerződést kötött 

  koefficiens P>|z| koefficiens P>|z| koefficiens P>|z| 

a fenntartó állami szerv -0,2894 0,0580 -0,1414 0,7830 0,5256 0,3740 
a fenntartó társulás 0,0506 0,4390 -0,3118 0,1530 0,2399 0,2620 
egyházi fenntartó -0,1980 0,0170 -0,3216 0,2890 0,1436 0,6220 
egyéb nonprofit fenntartó -0,3311 0,0070 0,2465 0,5360 -0,7062 0,0640 
egyéb fenntartó -0,5522 0,0410 0,7889 0,3950   
statikusan rossz eredmények -0,2746 0,2390     
statikusan jó eredmények -0,3861 0,3290     
betagozódott intézmény -0,1215 0,1480 0,4107 0,1280 -0,2396 0,3830 
integráló intézmény -0,0117 0,8650 0,0347 0,8740 -0,1080 0,6210 
egy főre eső települési 
gazdasági erő 

-0,1188 0,0040 0,1542 0,2540 -0,1159 0,3870 

3–5 éves korosztály 
létszámának változása 

0,1125 0,4410 -0,5317 0,2800 0,4067 0,4090 

6–13 éves korosztály 
létszámának változása 

-0,6026 0,0160 -0,9578 0,3220 1,3606 0,1590 

14–17 éves korosztály 
létszámának változása 

0,4379 0,0210 1,1619 0,1360 -1,0843 0,1690 

intézmény községben 
található 

-0,4604 0,0000 0,1968 0,4040 -0,0985 0,6770 

intézmény nagyközségben 
található 

-0,3577 0,0090 0,4764 0,3050 -0,8154 0,0730 

intézmény megyei jogú 
városban található 

0,1425 0,0170 0,1594 0,3940 -0,0549 0,7680 

ÖNHIKI -0,1722 0,0170 -0,2110 0,4300 0,1190 0,6500 
komplex programmal 
fejlesztendő LHH kistérség  

-0,0813 0,3650 0,0541 0,8580 0,0426 0,8890 

aprófalvas kistérség 0,0100 0,8820 0,2632 0,2280 -0,2876 0,1850 
elmaradott település -0,0823 0,4410 -0,3166 0,4110 0,4237 0,2880 
magas munkanélküliségű 
település 

-0,1731 0,0570 0,3514 0,2350 -0,1783 0,5500 

Észak-Magyarország 0,0059 0,9510 0,1300 0,6990 -0,2426 0,4650 
Észak-Alföld 0,0443 0,6410 0,6070 0,0550 -0,5005 0,1140 
Dél-Alföld -0,0292 0,7690 0,4271 0,1880 -0,4032 0,2120 
Dél-Dunántúl -0,0690 0,4460 0,1866 0,5500 -0,3634 0,2330 
Közép-Dunántúl 0,0042 0,9600 0,7880 0,0050 -0,6796 0,0140 
2009 -0,1535 0,0200 -0,6024 0,0140 0,4544 0,0560 
konstans -1,4927 0,0000 -1,5552 0,0010 1,5299 0,0010 

N 14150   406   406   

Megjegyzés: a fenntartó, a település és a régió dummy-jainak koefficiensei egy nyugat-dunántúli város 

önkormányzata által fenntartott iskola pályázati esélyeihez képest méri az adott jellemzőkkel rendelkező iskola 

pályázati esélyeit. 
a,

 TÁMOP 3.1.5 
b,

 A szürkével kiemelt változók 10%-os szignifikancia szinten különböznek nullától. 

A 4.7 táblázat 2-3. oszlopa alapján a pályázás esélyeit csökkentette, ha az intézmény fenntartója 

állami, egyházi vagy egyéb nonprofit szervezet. A többi intézményi változónak nincs hatása a pályázat 

benyújtására. A területi változók közül a gazdasági erő emelkedése csökkenti a pályázási 

hajlandóságot, a nagyobb településméret viszont emeli, illetve a településen található magas 
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munkanélküliség is csökkenti a pályázás valószínűségét. A gyerekek számának változása 

inkonzisztensen hat a pályázás valószínűségére, a 14–17 évesek számának csökkentése csökkenti, a 

6–13 évesek létszámának csökkenése növeli annak valószínűségét, hogy az intézmény pályázott a 

pedagógusok képzésére. 

A beadott pályázatok esetében az elutasítás és a szerződéskötés esélyeit ugyanakkor nem 

befolyásolják az általunk vizsgált intézményi és területi változók, alig egy-két koefficiens különbözik 

szignifikánsan 0-tól. Ez alapján azoknak az intézményeknek a pályázatai, akiknek a fenntartója egyéb 

nonprofit szervezet és a székhelyük nagyközségben található, kisebb eséllyel jutnak szerződéskötésig, 

mint a többi intézmény. Ha a nyerés esélyeit a teljes populáción belül vizsgáljuk (szemben a 

pályázatot beadó intézményekkel), akkor nagyjából azokat a jellemzőket kapjuk vissza, amelyek 4.7 

táblázat tanulsága szerint a pályázat beadásának valószínűségét befolyásolja. Két eltérés érdemes 

kiemelni, egyrészt a teljes populáción belül nagyobb eséllyel nyertek azok az intézmények, 

amelyeknek a fenntartója önkormányzatok társulása. Másrészt az aprófalvas kistérségek intézményei 

is nagyobb valószínűséggel nyertek (M5 melléklet). 

4.8 táblázat: A pedagógusok képzését célzó konstrukcióka, pályázati és szerződéskötési valószínűségeit 
befolyásoló tényezők (panel probit modellek) – Közép-Magyarország régió 

Változók Pályázott Pályázók közül elutasított Pályázók közül érvényes 
szerződést kötött 

  koefficiens P>|z| koefficiens P>|z| koefficiens P>|z| 

a fenntartó állami szerv -0,1994 0,5980     
a fenntartó társulás -0,2542 0,5530     
egyházi fenntartó -0,0963 0,5550 0,1797 0,7500 -0,9824 0,7080 
egyéb nonprofit fenntartó -0,4715 0,0210 -0,5023 0,5130 2,2845 0,5650 
betagozódott intézmény -0,6272 0,0990     
integráló intézmény 0,0588 0,7170 0,5466 0,5990 1,2889 0,5800 
egy főre eső települési 
gazdasági erő 

-0,0206 0,7450 0,5715 0,6320 1,3227 0,6200 

3–5 éves korosztály 
létszámának változása 

0,2811 0,5970 3,5361 0,4900 11,7213 0,4340 

6–13 éves korosztály 
létszámának változása 

-1,0521 0,1620 11,0100 0,1700 70,7777 0,3020 

14–17 éves korosztály 
létszámának változása 

0,7760 0,1850 12,2026 0,0700 -102,8750 0,2050 

intézmény községben 
található 

-0,2666 0,1540 0,9417 0,9720 -0,0883 0,9820 

intézmény nagyközségben 
található 

-0,0616 0,8200 1,4055 0,1240 -10,1027 0,2570 

intézménye Budapesten 
található 

-0,0129 0,9600 5,0294 0,1130 -23,4103 0,2410 

elmaradott település 0,7207 0,1620     
2009 0,6664 0,0000 -0,8118 0,1980 3,5325 0,3290 
konstans -2,1870 0,0000 -2,6707 0,0690 12,4042 0,2090 

N 5046   89   89   

Megjegyzés: a fenntartó és a település dummy-jainak koefficiensei egy közép-magyarországi város 

önkormányzata által fenntartott iskola pályázati esélyeihez képest méri az adott jellemzőkkel rendelkező iskola 

pályázati esélyeit. 
a,

 TÁMOP 3.1.5 
b,

 A szürkével kiemelt változók 10%-os szignifikancia szinten különböznek nullától. 
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Közép-Magyarország régióban a pedagógusképzésekre beadott pályázatokat befolyásoló tényezők 

fentiek hasonló képet mutatnak (az 4.8 táblázatban bemutatott becslési eredmények alapján). A 

pályázat benyújtásának esélyét még befolyásolják az intézmény fenntartói, de az elutasítás és a 

szerződéskötési esélyeire gyakorlatilag egyik itt felsorolt jellemző sem hat (kivéve a 14–17 évesek 

számának változása, de koefficiens itt is gyanúsan nagy). Kicsit tér el a kapott kép abban az esetben, 

ha a nyerés esélyeit a teljes populáción belül vizsgáljuk (M5 melléklet): nagyobb eséllyel nyernek 

budapesti iskolák, községben található székhely ezzel szemben csökkenti a nyerés esélyeit. 

Összegezve, a pályázási készség eltért a különböző intézmények között, de a szerződéskötési és az 

elutasítás valószínűsége alig különbözik az eltérő jellemzőkkel rendelkező intézmények között. Azaz 

teljesült, hogy minden intézmény azonos valószínűséggel jutott el érvényes szerződésig, ha egyszer 

beadta a pályázatot.  

Ha a nehéz helyzetben lévő intézményekre koncentrálunk, akkor azt láthatjuk, hogy a pályázati 

hajlandóság magasabb a szegény települések intézményei között, de ez a sikeres pályázat esélyeit 

nem befolyásolta. 

 

Az oktatási programok minőségét támogató konstrukciók 
A TÁMOP 3.1.4 esetében szintén az volt a kiíró célja, hogy elérjék a fejlesztések kritikus tömegét, így 

a pályázatoknak nem volt szakmai elbírálása.31 Ezzel ellentétben a TÁMOP 3.4.3 2008-as kiírása 

előnyben részesítette azokat az intézményeket ahol: 

- az intézmény jelentős szerepet tölt be a település és a régió közoktatásában,  

- az intézmény hátrányos helyzetű térségben található, 

- a program hátrányos helyzetű tanulókat érint, 

- az intézmény együttnevelő gyakorlatot folytat, 

- a pályázónak és partnereinek megfelelők a humánerőforrásaik. 

A fent felsoroltakból jelen értékelésben csak a hátrányos helyzetű területeket tudjuk magyarázó 

változóként tesztelni. A források eloszlása és a pályázatok száma alapján valószínűsíthetjük, hogy 

TÁMOP 3.1.4-es pályázatok jellemzői dominálják a csoporthoz kapcsolódó megállapításokat. 

Hasonlóan az előzőekhez, az eltérő nagyságú keretek és a pályázó intézmények összetétele miatt itt 

is külön vizsgáljuk Közép-Magyarország és a többi régió sajátosságait.  

A 4.9 táblázat 2-3. oszlopában látható probit becslések alapján kisebb valószínűséggel pályáznak azok 

az intézmények, akiknek a fenntartója állami vagy egyéb nonprofit szerv, viszont az egyházi és 

társulás által fenntartott intézmények nagyobb eséllyel adnak be pályázatot. A terület nehéz 

helyzetét megjelenítő dummy változók közül csak az aprófalvas besorolás növeli szignifikánsan a 

pályázás valószínűségét. De a TÁMOP 3.1.4 2008-as és 2012-es kiírása esetében is növeli a pályázat 

benyújtásának esélyét, ha magas a települési gazdasági erő változó (M4. melléklet) és a legtöbb 

esetben (TÁMOP 3.1.4 2012-es kiírás, TÁMOP 3.4.3 2008-as és 2011 kiírás) az is csökkenti a pályázás 

esélyét, ha az intézmény székhelye községben van. Csökkenti azonban a pályázás esélyét, ha az 

önkormányzatnak anyagi problémái vannak (ÖNHIKI dummy koefficiense negatív előjelű). Különösen 

                                                           
31 Az informális preferenciák hiányát interjúink alátámasztották, valamint az Expanzió [2011] értékelése is. 
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igaz ez a TÁMOP 3.1.4 2012-es és TÁMOP 3.4.3 2011-es kiírására (M4. melléklet), hiszen ezekben az 

esetekben szintén szignifikánsan negatív a dummy változó előjele.  

4.9 táblázat: Az oktatási programok minőségének fejlesztést célzó konstrukcióka, pályázási és 
szerződéskötési valószínűségeit befolyásoló tényezők (panel probit modellek) – konvergenciarégió 

Változók Pályázott Pályázók közül elutasított Pályázók közül érvényes 
szerződést kötött 

  koefficiens P>|z|
 b

 koefficiens P>|z|
 b

 koefficiens P>|z|
 b

 

a fenntartó állami szerv -0,2348 0,0090     
a fenntartó társulás 0,1282 0,0060 -0,9736 0,1240 0,6893 0,2790 
egyházi fenntartó 0,1056 0,0740 -1,0244 0,4170 -0,0822 0,9270 
egyéb nonprofit fenntartó -0,5305 0,0000     
egyéb fenntartó -0,6627 0,0000     
statikusan rossz eredmények -0,0553 0,7440 1,6116 0,4520 -4,1733 0,1800 
statikusan jó eredmények -0,1942 0,4840     
betagozódott intézmény -0,1069 0,2030 1,2931 0,1380 -0,8617 0,3160 
integráló intézmény 0,0136 0,8140 -0,3810 0,6020 0,0938 0,8680 
egy főre eső települési 
gazdasági erő 

0,0171 0,4710 -0,5781 0,2200 0,5684 0,2530 

3–5 éves korosztály 
létszámának változása 

-0,0270 0,7800 1,0286 0,4500 -0,9577 0,4440 

6–13 éves korosztály 
létszámának változása 

0,0882 0,5980 1,1502 0,6260 -1,0483 0,6020 

14–17 éves korosztály 
létszámának változása 

0,1334 0,2900 -2,8645 0,1350 1,5758 0,3630 

intézmény községben 
található 

0,0553 0,2570 -0,5760 0,3840 0,7268 0,2830 

intézmény nagyközségben 
található 

0,2124 0,0130 -0,5774 0,6250 0,5354 0,5870 

intézmény megyei jogú 
városban található 

-0,0398 0,4150 -0,1565 0,8440 -0,2769 0,6740 

intézménye Budapesten 
található 

      

ÖNHIKI -0,1326 0,0110 -0,4347 0,5090 0,5012 0,4030 
komplex programmal 
fejlesztendő LHH kistérség  

-0,0254 0,6740 1,0558 0,1580 -0,4851 0,4520 

aprófalvas kistérség 0,0826 0,0940 0,1740 0,7950 -0,0113 0,9830 
elmaradott település -0,0966 0,1350 0,2861 0,7020 -0,5808 0,4070 
magas munkanélküliségű 
település 

0,0597 0,3270 -0,8857 0,2580 0,8124 0,2980 

Közép-Magyarország       
Észak-Magyarország 0,1321 0,1400 2,6121 0,0400 -2,6785 0,1590 
Észak-Alföld 0,0579 0,8810 0,8677 0,4750 -1,3713 0,2920 
Dél-Alföld 0,0504 0,8660 0,8486 0,4920 -0,8071 0,4800 
Dél-Dunántúl 0,0802 0,3750 2,5070 0,0360 -2,8012 0,1490 
Közép-Dunántúl -0,0615 0,3490 1,9855 0,1180 -1,6234 0,2560 
Nyugat-Dunántúl       
2008 0,1488 0,0080 -2,1104 0,0110 1,4430 0,1630 
2012 1,7345 0,0000     
konstans -1,9991 0,0000 -2,2250 0,1840 1,6208 0,3380 

N 14150   351   351   

Megjegyzés: a fenntartó, a település és a régió dummy-jainak koefficiensei egy nyugat-dunántúli város 

önkormányzata által fenntartott iskola pályázati esélyeihez képest méri az adott jellemzőkkel rendelkező iskola 

pályázati esélyeit. 
a,

 TÁMOP 3.1.4 és TÁMOP 3.4.3 konvergenciarégiós komponens 
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b,
 A szürkével kiemelt változók 10%-os szignifikancia szinten különböznek nullától. 

Az általunk vizsgált jellemzők nem befolyásolták annak valószínűségét, hogy a beadott pályázatot 

elutasították-e (4.9 táblázat 4-5. oszlop) vagy sikerült-e érvényes szerződést kötni (4.9 táblázat 6-7. 

oszlop). Ezeknél a vizsgálatoknál eltekintünk a TÁMOP 3.4.3-as 2011-es és a TÁMOP 3.1.4-es 2012-es 

kiírásokra beadott pályázatoktól, mivel ezekben az esetekben még nem született meg a támogató 

vagy elutasító döntés. Ha az M5 mellékletben bemutatott módon a 2008-as kiírások nyerteseit a 

teljes populációval összevetve vizsgáljuk, akkor azt az eredményt kapjuk, hogy a nyerés esélyét más 

tényezők is befolyásolták, mint ami a pályázás esélyeit befolyásolja. A fenntartó társulás, a községben 

vagy nagyközségben található székhely növeli a nyerés esélyét, ahogy az aprófalvas térség is. Ezzel 

szemben az elmaradott térség és rossz kompetencia eredmények csökkentik annak esélyét, hogy az 

intézmény megnyerte a pályázatot. 

Amennyiben ugyanezt a becslést megismételjük Közép-Magyarország régió változóira (4.10 táblázat), 

akkor azt láthatjuk, hogy a kapott kép nagyon hasonló. A pályázás valószínűségét intézményi (pl. 

később betagozódott intézmények kisebb valószínűséggel pályáznak) és területi változók egyaránt 

befolyásolják (települési gazdasági erő növeli). Ha a különböző konstrukciókat külön vizsgáljuk (M4. 

melléklet), akkor változatosabb képet kapunk: TÁMOP 3.4.3 2011-es kiírására nagyobb 

valószínűséggel adták be állami vagy társulások által fenntartott intézmények, még TÁMOP 3.1.4 

2008-as és 2009-es kiírásaira nonprofit vállalatok adták be pályázataikat nagyobb valószínűséggel. 

Ahogy a 4.10-es táblázatban is látható a települési gazdasági erő emelkedésével együtt emelkedik 

annak valószínűsége, hogy egy intézmény pályázik, oktatási program minőségének fejlesztésére. Az 

M4. melléklet eredményei alapján elmondhatjuk, hogy ezt az eredményt leginkább a TÁMOP 3.4.3 

2011-es kiírása és TÁMOP 3.1.4 2012-es kiírása befolyásolta, hiszen ezek konstrukciók, amelyek 

esetében a gazdagabb települések nagyobb valószínűséggel pályáztak. Az elutasítás és 

szerződéskötés valószínűségeinek becslésénél a kis elemszám miatt az általunk vizsgált jellemzők 

jelentős része kiesik, amit viszont bent tart a modell, azok nem szignifikánsak. Tehát a modell alapján 

nem tudjuk megmondani, melyek azok a jellemzők, amelyek befolyásolják az elutasítás és a 

szerződéskötés esélyeit. Ha a teljes jogosult populáción belül vizsgáljuk a nyerés esélyeit (M5. 

melléklet) akkor annyiban különbözik az eredmény, hogy nagyobb eséllyel nyernek a nonprofit 

szervezetek által fenntartott intézmények és a Budapest dummy előjelet vált, azaz emeli annak 

esélyét, hogy az intézmény nyer.  

Összegezve, teljesült "a mindenki egyenlő eséllyel" elv: az elutasítás- szerződéskötés esélyeit 

egyetlen általunk vizsgált változó sem befolyásolja, annak valószínűségét viszont, hogy egy intézmény 

beadja-e a pályázatot, a fenntartó típusa és a területi változók (ÖNHIKI, aprófalvas térség) egyaránt 

befolyásolják. 
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4.10 táblázat: Az oktatási programok minőségének fejlesztést célzó konstrukcióka, pályázási és 
szerződéskötési valószínűségeit befolyásoló tényezők (panel probit modellek) – Közép-Magyarország régió 

Változók Pályázott Pályázók közül elutasított Pályázók közül érvényes 
szerződést kötött 

  koefficiens P>|z| koefficiens P>|z| koefficiens P>|z| 

a fenntartó állami szerv 0,0086 0,9620     
a fenntartó társulás 0,1419 0,4530     
egyházi fenntartó 0,1089 0,2550   -5,1446 1,0000 
egyéb nonprofit fenntartó -0,0070 0,9370 -0,0820 0,9760 1,3640 0,9250 
egyéb fenntartó -0,0462 0,8250     
statikusan rossz eredmények -0,1299 0,7330     
betagozódott intézmény -0,5147 0,0300   0,1923 0,9280 
egy főre eső települési 
gazdasági erő 0,0661 0,0710 0,2300 0,5070 -0,5618 0,9250 
3–5 éves korosztály 
létszámának változása -0,6424 0,0250 0,8333 0,7310 1,2409 0,9250 
6–13 éves korosztály 
létszámának változása 4,2383 0,0000 7,0302 0,3630 2,3636 0,9260 
14–17 éves korosztály 
létszámának változása -3,5449 0,0000 4,0602 0,3620 5,4096 0,9250 
intézmény községben 
található 0,0011 0,9920 12,2253 0,9980 -0,6741 0,9250 
intézmény nagyközségben 
található -0,0890 0,6060 13,4770 0,9970 -0,6005 0,9260 
intézmény megyei jogú 
városban található 0,0768 0,7340     
intézménye Budapesten 
található -0,5721 0,0000 27,4577 0,9990 2,5029 0,9250 
ÖNHIKI -0,4146 0,2580   -7,9505 0,9990 
elmaradott település -0,0382 0,9410     
2008 -0,7314 0,0000 -2,2980 0,3920 -7,9187 0,9990 
2009 0,3093 0,0000     
konstans -1,3098 0,0000 -17,3148 0,9970 -0,4865 0,9260 

N 5046   62   62   

Megjegyzés: a fenntartó és a település dummy-jainak koefficiensei egy közép-magyarországi város 
önkormányzata által fenntartott iskola pályázati esélyeihez képest méri az adott jellemzőkkel rendelkező iskola 
pályázati esélyeit. 
a,

 TÁMOP 3.1.4 és TÁMOP 3.4.3 konvergenciarégiós komponens 
b,

 A szürkével kiemelt változók 10%-os szignifikancia szinten különböznek nullától. 

Válasz (K4) 
A kérdésre, miszerint azok kapták-e a forrásokat, akiknek legnagyobb szükségük lett volna rá, 

nemleges választ kell adnunk. A nehéz helyzetben lévő intézmények (alacsony gazdasági erő, 

elmaradott besorolás, rossz kompetenciaeredmények), bár gyakran nagyobb valószínűséggel 

pályáztak, mégis kisebb eséllyel adtak be sikeres pályázatokat. Tehát nem állíthatjuk, hogy ezek az 

intézmények könnyebben jutottak volna fejlesztési forrásokhoz. 

Ennek egyik oka az lehet, hogy az esetek nagy részében a fejlesztéseknek nem volt intézményi 

fókusza, inkább a fejlesztések kritikus tömegének elérésére törekedtek (noha ezekben az esetekben 

is találtunk olyan intézménytípust, ami nagyobb valószínűséggel jutott el szerződéskötésig). Ellenben 

ahol voltak a kiírónak pluszpontokban megfogalmazott preferenciái, azok ott sem érvényesültek 

teljes mértékben (pl. ingatlanfejlesztés esetében az integráló intézmények). 
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Összefoglalás 
Az EU-s források tervezéséhez még az NFT I. idején az Oktatási Minisztérium középtávú fejlesztési 

stratégiája hosszú időre megalapozta a fejlesztések irányvonalait. Az NSRK tervezésének stratégiai 

megalapozottságát illetően nincs konszenzus a megkérdezett intézményi szereplők és szakértők 

között, azonban ezek a beavatkozások is egy jól lehatárolható beavatkozási logika mentén épültek 

fel. A tervezési szinten szorosan összekapcsolódó, szinergikus hatásokat eredményező konstrukciók a 

megvalósítás szintjén már nem váltották be ezeket az elképzeléseket, aminek legfőbb oka az 

egymásra épülő konstrukciók kiírásának, valamint a szaktárca és az NFÜ közötti egyeztetési 

folyamatok elcsúszása volt. Mindazonáltal az általunk vizsgált konstrukciók jól illeszkednek a 

stratégiában megfogalmazott célrendszerekhez. A legutóbbi kormányváltást követően az 

oktatáspolitikai irányvonalat markáns paradigmaváltás jellemzi, azonban a vonatkozó stratégiák 

célrendszere nem tartalmaz radikális eltérést – a változásokat leginkább a cél eléréséhez szükséges 

beavatkozások meghatározásában érhetjük tetten. Az egyes konstrukciók legújabb kiírásai részben 

lekövetik az új stratégiai és jogszabályi környezet által implikált változásokat, azonban a kiíró 

figyelemmel van az indikátorok teljesítésének kötelezettségeire is. Az elért eredmények 

fenntartásában lényeges kockázatot jelent a közoktatási intézmények állami fenntartásba vétele, de 

ezen problémák javarészt jogszabályi és adminisztratív intézkedéssekkel orvosolhatók.  

A célzottságvizsgálat eredményei arra mutatnak rá, hogy a jelenlegi pályáztatási és elbírálási 

eljárásrend nem kedvez az egyébként stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű, nehéz helyzetben 

lévő intézményeknek. Meg kell említenünk, hogy ez részben abból is ered, hogy az általunk vizsgált 

konstrukciók többsége nem tartalmazott ilyen szempontú kritériumokat az elbírálás során. 

 

Kérdés Hipotézis Hipotézisvizsgálat 
eredménye 

K1. Mennyire vannak összhangban a kiírt pályázatok a 
kormányzatok által megfogalmazott közoktatási 
stratégiával (prioritásokkal)? Tudták-e támogatni ezek 
céljait? 
K2. Hogyan reagáltak a kiírások a stratégiában 
bekövetkezett változásokra? 

H1. A kiírások csak lassan 
reagálnak a stratégia és a 
kiírások közötti összhang nem 
mindig áll fenn. 

Részben alátámasztva 

K3. Adódnak-e fenntarthatósági problémák a stratégia 
változásából? Ha igen, milyen javaslatok vannak ennek 
kezelésére? 

H2. A stratégiaváltozás 
fenntarthatósági problémákat 
okoz a támogatott projekteknél 

Részben alátámasztva 

K4. Mennyire céloztak jól a konstrukciók, azaz azokhoz 
az intézményekhez, területekre, településekre érkeztek-
e a fejlesztési források, ahol arra az oktatási teljesítmény 
vagy a társadalmi környezeti hátrányok miatt a 
legnagyobb szükség lett volna? 

H3. A kiválasztási folyamattal a 
pályáztató céljának megfelelő 
célcsoporthoz tudta juttatni a 
támogatásokat. 

Elvetve 
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5. Az intézményi integráció vizsgálata 
5. ábra 

5. táblázat 

Ahogy korábban az intézményi környezet változásának bemutatásakor szó volt róla, a 2007−2008-as 

időszakban az intézményrendszer egy integrációs folyamaton ment keresztül. Az integrációban 

résztvevő intézmények vagy más intézményeket integrálnak, vagy egy másik intézmény 

tagintézményévé váltak (az intézmény egy másik intézmény telephelyévé válik), vagy beolvadtak egy 

másik intézménybe (az épületben is megszűnik az oktatás, a diákokat egy másik intézmény fogadja 

be).32 Ebben a fejezetben arra kérdésre keressük a választ, hogy volt-e kapcsolat a pályázati aktivitás 

az integrációban betöltött szerep között. Két lehetséges befolyásolási módot vizsgálunk: 

elképzelhető, hogy a pályázati tevékenységet és az integrációban betöltött szerepet ugyanazok a 

sajátosságok befolyásolják (szegényebb települések iskolái tagozódnak be és ezek az iskolák 

teljesítettek rosszul a pályázatok beadása során is). Másik lehetséges kapcsolat a pályázás során, 

hogy a fejlesztések a fenntartási kötelezettségen keresztül alapvetően abban segítik az 

intézményeket, hogy megőrizzék az önállóságukat. A fejezetben vizsgálandó hipotéziseink szerint a 

pályázati tevékenység többletinformációt nyújt az intézményekről, és a stratégiai (fenntartási 

kötelezettség) viselkedés sem teljesen idegen az intézményektől.  

 

K5. Milyen kapcsolat mutatható ki a fejlesztési források megítélése és az 
"intézményrendszeri életutak" között? Hozzájárultak-e a források az intézményi 
integrációkhoz, vagy inkább az intézmények önállóságát segítettek megőrizni? 
Az 5.1 táblázatban három panel probit modell becslésének eredményeit mutatjuk be, amelyek 

segítségével azt vizsgálhatjuk, hogy hogyan hatottak az integrációban betöltött szerepre a különböző 

intézményi, területi jellemzők, ide értve a pályázati szokásokat leíró változókat. A 2-3. oszlopban a 

függő változó a betagozódás, azaz hogy az intézmény egy másik intézményen belül folytatja 

működését. A 4-5. oszlopban a beolvadó intézmények esetében vizsgáljuk ezeknek a jellemzőknek a 

hatását. Végül a 6-7. oszlopban az integráló intézmények (hozzá tagozódnak be vagy ő marad az új 

intézmény székhelyintézménye) esetében hajtjuk végre a vizsgálatokat. Jelen elemzésnél eltekintünk 

a területi változók jelentős részétől, mivel az intézmények integrációja esetek többségében 

településen, mikrotérségen belül történt. Ez azt jelenti, hogy a területi változók egyaránt ugyanolyan 

hatással voltak az betagozódó és az integráló intézményre – hiszen a betagozódás és az integráció 

mindig párban történik. Egyedül az ÖNHIKI és Dél-Dunántúl régió dummy-ját tartjuk meg a 

vizsgálatban. Az előbbi a(z önhibáján kívül) nehéz helyzetbe került településeket mutatja, ami 

segíthet abban, hogy az önkormányzat anyagi helyzetének hatását kontrolálhassuk az általuk 

fenntartott közoktatási intézmények integrációban betöltött szerepére. Dél-Dunántúl régió 

vizsgálatát azért emeljük ki, mert ebben a régióban az ingatlanfejlesztések feltételeként sokkal 

hangsúlyosabb szerepet kapott a térségi intézményintegrációk ösztönzése. 

                                                           
32 Az vizsgálatot ebben az esetben is intézményi szinten végezzük el, azaz egy-egy telephely megszűnését nem 
vizsgáljuk. Hangsúlyoznunk kell, hogy integráló intézménynek azt az intézményt nevezzük, amelyek tagintézményeket 
fogadnak be, mivel azt, hogy a beolvadó intézmények esetében melyik intézmény fogadja be a diákokat, nem tudjuk 
(kivéve esettanulmányokat). Ezeknek a szerepeknek a pontos definícióját és az adatbázisunkban történő az 
azonosítását a M2 mellékletben mutatjuk be. 
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Jelen kérdés megválaszolásához elsősorban azoknak a magyarázó változóknak a koefficienseit 

vizsgáltuk, amelyek pályázati tevékenységhez kapcsolódnak. Ezek alapján azt látjuk, hogy a tény, mely 

szerint egy intézmény pályázatot nyújt be, szignifikánsan csökkentette annak az esélyét, hogy az 

intézmény betagozódik, vagy beolvad. Ellentétben az előző eredményekkel a leszerződött pályázat 

már növelte annak esélyét, hogy az intézmény később betagozódik. Az integráló szerepkörre nem hat 

a pályázatok benyújtásának vagy szerződéskötésnek a ténye. Ez akkor is igaz, ha a beadott és sikeres 

pályázatokat csak ROP keretein belül beadott ingatlanfejlesztésre korlátozzuk.33 

Itt a választóvonalat inkább a fenntartók típusa jelenti: azt láthatjuk, hogy az egyéb nonprofit 

szervezetek által fenntartott intézmények kisebb eséllyel tagozódtak be, de nagyobb eséllyel váltak 

integráló intézménnyé. Az intézmény által elért eredmények is hatottak az integráció során betöltött 

szerepre. A rossz kompetenciaeredmények növelték annak valószínűségét, hogy egy intézmény 

betagozódott, illetve csökkentették annak esélyét, hogy az integrált intézmény székhelyévé váljon az 

intézmény (a beolvadásnál multikollinearitási problémák miatt kiestek ezek a változók). Másik 

jellemző, ami emeli a betagozódás vagy beolvadás esélyét, az székhely-település anyagi problémái (az 

ÖNHIKI dummy koefficiense mind a két esetben szignifikánsan pozitív előjelű). 

5.1 táblázat: A közoktatási intézmények integrációjában betöltött szerepet befolyásoló tényezők (panel 
probit modellek) 

Változók Később betagozódott 
intézmény 

Később beolvadt 
intézmény 

Később integráló 
intézmény 

  koefficiens P>|z|
 a

 koefficiens P>|z|
 a

 koefficiens P>|z|
 a

 

pályázatot nyújtott be -1,0416 0,0000 -0,7948 0,0000 -0,0630 0,7160 
benyújtott pályázat érvényes 
szerződést eredményezett 

1,1507 0,0000 -0,0090 0,9730 -0,0106 0,9620 

a fenntartó állami szerv -1,5375 0,0160 -5,0100 0,0540 0,7570 0,1190 
a fenntartó társulás -0,0228 0,8980 -0,2705 0,0820 0,1335 0,4650 
egyházi fenntartó -2,0118 0,0430 -6,8613 0,0000 0,2408 0,3140 
egyéb nonprofit fenntartó -4,9749 0,0000 -5,9003 0,0000 2,4425 0,0000 
statikusan rossz eredmények 2,1154 0,0000   -1,2181 0,0140 
statikusan jó eredmények 1,2561 0,0640   -1,3443 0,1260 
ÖNHIKI 0,3306 0,0220 0,7533 0,0000 0,0798 0,6230 
Dél-Dunántúl 0,2048 0,3660 0,6788 0,0010 -0,1682 0,5180 
2007 2,3103 0,0000   10,0585 0,0000 
2008 1,9668 0,0000 -0,3135 0,0120 9,6254 0,0000 
2009 1,6417 0,0000 -0,6634 0,0000 5,3268 0,0000 
2010 1,5105 0,0000 -0,9500 0,0000 3,3065 0,0000 
2011   -1,1003 0,0000 1,7870 0,0000 
konstans -8,2715 0,0000 -5,2855 0,0000 -28,9031 0,0000 

N 19196   19211   19211   

Megjegyzés: a fenntartó önkormányzat által fenntartott iskola pályázati esélyeihez képest méri az adott 

jellemzőkkel rendelkező iskola pályázati esélyeit. 
a,

 A szürkével kiemelt változók 10%-os szignifikancia szinten különböznek nullától. 

 

Korábban az célzottságvizsgálat során a másik irányú ok-okozati kapcsolatot vizsgálatuk és arra 

jutottuk, hogy az integrációban betöltött szerep csak az eszközállomány-fejlesztés esetében játszik 

                                                           
33 Ennek a probit modellnek az eredményeit itt nem közöljük külön, de az értékelők igény esetén rendelkezésre tudják 
bocsátani. 
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jelentős szerepet (4.3 táblázat), itt a pályázás és a szerződéskötés esélyeit is befolyásolja. Az 

ingatlanok esetében a pályázati valószínűséget növeli, ha az intézmény később integráló szerepet tölt 

be.  

Esettanulmányaink eredménye szerint sem volt befolyással az integrációt megelőző pályázati 

tevékenység az integrációban betöltött szerepre.  

Esettanulmányaink alapján, ha különböző önkormányzatoknak kell megegyezniük abban, hogy nem 

településen belül történik az integráció, akkor általában a nagyobb települések 

(kistérségi/mikrotérségi központok) adnak helyet az integrált intézmények székhelyének. Igaz ez a 

térségi integrált szakképző központok kialakítása során is. Ugyanakkor, ha egy településen belül 

vannak az intézmények, akkor a központ székhelye nem attól függött, hogy milyen pályázati 

tevékenységet folytattak az intézmények az integráció előtt, hanem inkább az intézmény 

érdekérvényesítő képességtől és a helyi politikai erőviszonyoktól.34 Máskor csak a törvényi 

kötelezettség miatt kellett tagintézményeket integrálni: a sellyei, a hejőkeresztúri és a laki iskola 

esetében is a körzetében lévő, csak 1–4 vagy 1–6 osztályokban oktató intézmények tagozódtak be.  

A betagozódott intézmények esetében a gyerekek számának lecsökkenése és így az iskola 

ellehetetlenülése játssza a legnagyobb szerepet. Újcsalános fenntartója önállóan is pályázott, az 

intézménynek mégis be kellett tagozódnia, mivel a gyerekek száma lecsökkent, a fenntartó pedig 

nem tudta biztosítani a szakos ellátottságot (összevonás során a pályázatokat is összevonták). A káldi 

iskola estében a fenntartó nem tudott segítséget biztosítani a pályázatokhoz (önrészt nem igénylő 

pályázatokon sem vettek részt), az intézményt sem tudta fenntartani, logikusan következett ebből a 

betagozódás. Véletlen példáinkban tehát a betagozódott iskolák között egyaránt vannak nyertes 

pályázók és nem pályázó intézmények. 

Ha az integrálódó intézmények egy fenntartóhoz tartoznak, akkor kerülhet sor igazából 

beolvasztásra.35 Ebben az esetben gyakran praktikus szempontok döntöttek, pl. az épület nagysága 

(azaz hogy mindkét iskola diákjainak állományát magába tudja foglalni), és nem az intézmény 

minősége vagy pályázati aktivitása. Például az esettanulmányok során felkeresett újpesti iskolák 

esetében a beolvadó Árpád Fejedelem Általános Iskolában jobb tanulmányi eredményeket értek el, 

mint a beolvasztó Erzsébet Utcai Általános Iskolában, de az Erzsébet Utcai Általános Iskola nagyobb 

épülete egyszerre tudta fogadni a két iskola diákjait, ezért ez maradt meg.  

A pályázatok azonban segíthetik az integráció előre mozdulását is. A szakképzés integrálására, azaz a 

térségi integrált szakképző központok (TISZK-ek) kialakítására, a jogszabályi kötelezettségeken túl, 

                                                           
34 Györgyi [2011] eredményei alapján a jó alkupozíció máshol is fontos szempont volt az integráció során. Általános 
iskolák esetében alkupozíciót jelenthet például egy jól felszerelt iskola vagy egy mások számára hiányzó szaktanár. Az 
egyik interjúalanyunk korábbi tapasztalata alapján egyes esetekben az önkormányzatok formális-informális 
munkamegosztás keretében építették ki ezeket az alkupozíciókat. A mikrotérségen belül az egyik önkormányzat az 
egyik funkcióját fejlesztette hangsúlyosabban (pl. közoktatás), míg egy másik önkormányzat egy másik területre 
fektetette a hangsúlyt (pl. egészségügyi ellátás). Így mikor integrációra került a sor, már nem volt kérdéses, melyik 
funkciónak melyik település lett az integráló központja. 
35 Feltételezhetően az intézmények azonnali beolvadása csak abban az esetben lehetséges, hogyha ugyanaz a 
fenntartójuk (azaz nagyobb településeken gyakoribbak). Kisebb települések esetében ez ritkább, itt az integráció 
gyakran több lépésben történik: első lépésben az intézmény "csak" tagintézménnyé válik egy fenntartó kezében, majd 
második lépésként a tagintézmény szűnik meg, ha fenntartása már nem indokolt. Így a tényleges integrációs folyamat 
hosszabb időt vehet igénybe, ami esetenként több választási cikluson is átnyúlhat. 
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külön pályázatok kerültek kiírásra. Így ebben az esetben nehéz választ adni arra, hogy milyen 

kapcsolatban van az integráció a pályázati tevékenységgel. 

Gyakran a pályázatoknak abban is komoly szerepe van, hogy az integráció során segítsék a két, 

korábban önálló intézmény összeolvasztását. A közös munkához szükség van arra, hogy tantestületek 

összeszokjanak, megismerjék egymást.36 Ezek a tevékenységek részei az integráló pályázatoknak (pl. 

TISZK-es pályázatoknak), de gyakran más pályázatok keretében is megvalósítanak ilyen 

tevékenységet az intézmények. Az újpesti Lázár Ervin Iskolában például a TÁMOP 3.1.4-es részeként 

megvalósított pedagógusképzéseket használták arra, hogy segítsék a két tantestület között 

esetlegesen fennálló különbségek elsimítását, erősítsék az együttműködést. 

Külön kérdést jelent, hogy milyen mértékben tudnak a pályázatok eredményei lecsorogni a 

tagintézményekbe is. Eszközök esetében ez viszonylag egyszerű, hiszen gyakran gyermekszám-

arányosan osztják el a TIOP-ból nyert informatikai eszközöket (Újcsalános, Hejőkeresztúr). A 

pedagógiai program esetében eleve lehetett úgy tervezni, hogy több tagintézményben 

(feladatellátási helyen) valósuljon meg a program. Tanárképzések esetében viszont akkor van esély 

arra, hogy a tagintézmények is profitáljanak a pályázatból, ha a pedagógusok mindkét iskolában 

oktatnak (erre legtöbbször a felső tagozaton van példa), vagy ha a tagintézményben oktató 

pedagógusok is részt vesznek a képzéseken. Nehezebb kérdés, hogy milyen módon tudnak a 

tagintézmények részesülni a székhelyintézményben megvalósuló infrastrukturális beruházások 

hatásaiból, hiszen a székhelyintézmény felújításának csak akkor van hatása a tagintézményekre, ha 

ezeket az erőforrásokat is megosztják – pl. közösen használják az iskola tornatermét – erre viszont 

Györgyi [2011] eredményei alapján nagyon kevés esetben kerül sor. 

 

Válasz (K5) 
Eredményeink szerint nem a pályázati tevékenység az a jellemző, ami elválasztja egymástól a 

betagozódott intézményeket és az integráló intézményeket. Ennek ellenére a pályázatok direkt (pl. 

TISZK-es integrációt segítő pályázatok) és indirekt (pl. közös képzésekkel segítik az összeolvadt 

tantestületek munkáját) módon egyaránt segíthetik az intézmények integrációját. 

 

K6. Hogyan befolyásolta az intézményi keresletet, pályázati stratégiát az intézményi életút? 
 

Válasz (K6) 
Az esettanulmányok alapján nem igazolható, hogy a pályázati magatartás mögött bármilyen 

stratégiai megfontolás lenne. A mintánkba bekerült intézmények esetében senki nem számolt be 

olyan pályázati motivációról, hogy ezen az úton (az 5 éves fenntartási kötelezettség útján) akarták 

megőrizni az intézmény fennmaradását. Olyan stratégiai megfontolásra természetesen volt példa, 

hogy a megvalósított programok segítségével tudják csak megtartani vagy visszacsábítani a tanulókat, 

ezúton segítve az intézmény további működését. Ez esetben tehát versenyelőnyt jelentenek a 

                                                           
36 Nincs szükség ezekre lépésekre, ha a két intézmény csak névleg integrálódott, de tényleges szakmai együttműködés 
nem alakult ki a két intézmény tanári karja között. Györgyi [2011] alapján gyakori jelenség, hogy az integráció 
céljaként megjelölt nagyobb intézmények csak papíron jöttek létre, sem tartalmi, sem gazdasági előnyt nem realizálva. 
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pályázatból megvalósított oktatási programok, beszerzett eszközök. Ilyen magyarázatra példa az 

esettanulmányok közül az aszalói vagy az újpesti iskola. Másik stratégiainak nevezhető megfontolás, 

hogy a nehezebb helyzetben lévő intézmények pályázatok segítségével próbálják finanszírozni 

magukat, tehát nem a véghezvitt fejlesztésen van a hangsúly, hanem hogy ezeknek a 

többletforrásoknak a segítségével az intézmény tovább tud működni (pl. a projektmenedzsment 

keretéből sikerül fénymásoló papírt venni, a keretből szerveznek szakköröket). Ennek következtében 

bármire pályáznak, amire jogosultak.37 Az esettanulmányok során esetek többségében felmerült a 

"kényszer pályázás" motívuma, egyedül a Budapesti Német Általános Iskola és Gimnázium a kivétel, 

mivel fenntartója minden szükséges forrással ellátja az intézményt. 

 

Összefoglalás 
Eredményeink szerint az integrációban betöltött szerepeket nem befolyásolta a pályázati 

tevékenység, de a pályázatoknak voltak az integráció könnyebb lebonyolítását segítő hatásaik. A 

fenntartási kötelezettségre alapozott stratégiai viselkedésre nem találtunk példát, de az intézmények 

jelentős részénél nagyon sok esetben a pályázható források magához a túléléshez szükségesek. Ezek 

alapján kiinduló hipotéziseinket mindkét kérdés esetében el kell vetnünk. 

 

Kérdés Hipotézis Hipotézisvizsgálat 
eredménye  

K5. Milyen kapcsolat mutatható ki a fejlesztési források 
megítélése és az intézményrendszeri életutak között? 
Hozzájárultak-e a források az intézményi integrációkhoz 
vagy inkább az intézmények önállóságát segítettek 
megőrizni? 

H4a. Azok a közoktatási intézmények 
kerültek az integráció során előnyös 
helyzetbe, amelyek az átlagost meghaladó 
mértékben éltek a pályázati 
lehetőségekkel 

Elvetve 

K6. Hogyan befolyásolta az intézményi keresletet, 
pályázati stratégiát az intézményi életút? 

H4b. Az intézmények célja a pályázatokkal 
részben az, hogy ezzel is elősegítsék 
iskolájuk önállóságának fennmaradását. 

Elvetve 

                                                           
37 A TÁMOP 3.1.4-es konstrukció 2012-es kiírása jellemzői (nagy forrás, tágan megfogalmazott tevékenységek), ideális 

jelölté teszik ehhez a stratégiához, nem véletlenül lett roppant népszerű. 
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6. Keresletvizsgálat 
6. táblázat 

6. ábra 

Ahhoz, hogy a közoktatási intézmények igényeihez legjobban illeszkedő konstrukciókat/kiírásokat 

tudjon meghirdetni a kiíró, ahhoz szükséges ismernie, hogy a közoktatási intézményeknek milyen 

fejlesztésekre van szükségük. Ebben a fejezetben a kereslet felméréshez kapcsoló kérdésekre 

keressük a válaszokat. Elsősorban azt vizsgáljuk, hogy mely kiírások voltak népszerűek, mire pályáztak 

az intézmények és mi volt a pályázat mögött a motiváció. Külön vizsgáljuk, hogy az intézmények 

milyen jellemzői befolyásolták a keresletet, illetve mi volt a pályázatírók szerepe az intézmények 

pályázati tevékenységében. 

 

K7. Mely konstrukciók voltak a legnépszerűbbek a közoktatási intézmények között, miért 
ezeket a konstrukciókat részesítették előnyben? 

K8. Milyen tényezők okozhatják a pályázói érdeklődés növekedését/csökkenését?  
A válaszadás első lépéseként azt kell definiálnunk, mit értünk népszerű konstrukción/kiíráson. Két 

definíció adódik. A legkézenfekvőbb válasz az, hogy azokat a konstrukciókat/kiírásokat tekintjük 

népszerűnek, melyekre nagyon sok pályázat érkezett be. A pályázatok számát a 1. táblázatban 

mutatjuk be. 

6.1 táblázat: Beérkezett pályázatok a közoktatás fejlesztését célzó kiírások esetében 

Kiírás Beérkezett pályázatok száma 
TIOP-1.1.1-07/1 1193 
TÁMOP-3.1.4-12/2 1041 
TÁMOP-3.1.5-09/A-2 666 
TÁMOP-3.4.3-11/2 581 
TÁMOP-3.1.4-08/2 443 
TÁMOP-3.1.4-12/1 349 
ÉAOP-4.1.1/2F 301 
ÉMOP-4.3.1/2F 263 
KMOP-4.6.1/B_2 219 
DAOP-4.2.1/2F 215 
TIOP-1.1.1-09/1 190 
KDOP-5.1.1/2F 175 
NYDOP-5.3.1/2F 167 
KMOP-4.6.1 165 
TÁMOP-3.4.3-11/1 164 
TÁMOP-3.4.3-08/2 143 
TÁMOP-3.1.5-09/A-1 131 

 

Ez alapján a definíció alapján a TIOP 1.1.1 konstrukció 2007-es kiírása a legnépszerűbb, hiszen közel 

1200 pályázat érkezett a kiírásra. Elősegítette a kiírás népszerűségét, hogy a pályázat 100%-os 

támogatási intenzitású volt, és olyan eszközöket lehetett beszerezni segítségével, amelyekre minden 

intézménynek szüksége volt. Az ezt követő népszerű kiírások a különböző közoktatási célú TÁMOP-

konstrukciók (3.1.4 2012-es és 2008-as, 3.4.3 2011-es kiírása) konvergenciarégiós komponensei. Ezek 
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a konstrukciók nagy földrajzi területet fednek le, ami részben magyarázza a beérkezett pályázatok 

magas számát. Ez után következik a TÁMOP 3.1.4 2012-es kiírásának a KMR komponense. E 

konstrukció népszerűségének okaira később visszatérünk. A TÁMOP-hoz tartozó kiírásokat 

sorrendben a regionális operatív programok keretében meghirdetett kétfordulós, ingatlanállomány 

fejlesztését célzó, 2007-es kiírásai követik. Az ingatlanfejlesztési kiírások közül ezek voltak az elsők és 

a későbbi kiírásokban a pályázható tevékenységek köre erősen szűkült (részben éppen a pályázatok 

népszerűsége miatt). Az intézmények jelentős részének a mai napig szüksége lenne 

ingatlanállománya fejlesztésére, ezért az önrész ellenére érthető, hogy a fenntartók nagyon szerették 

ezeket a pályázatokat. 

Másik lehetséges módja a népszerűség definiálásának, hogy azokat a kiírásokat tekintjük 

népszerűnek, amelyek esetében a legmagasabb a "túlpályázás", azaz az igényelt támogatások aránya 

a kiírás keretéhez viszonyítva. Talán helyesebb lenne ezeket a kiírásokat a várakozásokhoz képest 

népszerűnek tekinteni. A 2. táblázatban azok a kiírások szerepelnek, ahol ez az arány meghaladja a 

1,5-öt. 

6.2 táblázat: Túligénylés mértéke a közoktatás fejlesztését célzó kiírások esetében 

Kiírások Igényelt támogatás Kiírás kerete Túlpályázási arányok 

TÁMOP-3.1.4-12/1 32 360 000 000 Ft 1 300 000 000 Ft 24,89231 

TÁMOP-3.4.3-11/1 2 820 000 000 Ft 180 000 000 Ft 15,66667 

KMOP-4.6.1 28 780 000 000 Ft 2 000 000 000 Ft 14,39 

TÁMOP-3.4.3-11/2 9 870 000 000 Ft 960 000 000 Ft 10,28125 

TÁMOP-3.4.3-08/1 557 100 000 Ft 67 828 000 Ft 8,213422 

TÁMOP-3.1.4-12/2 108 400 000 000 Ft 15 130 000 000 Ft 7,164574 

KMOP-4.6.1/2 48 898 100 000 Ft 7 972 650 000 Ft 6,13323 

TÁMOP-3.4.3-08/2 2 317 000 000 Ft 428 172 000 Ft 5,411377 

DDOP-3.1.2/2F-2f 20 320 000 000 Ft 10 285 000 000 Ft 1,975693 

ÉAOP-4.1.1/A-09 4 249 000 000 Ft 2 362 760 000 Ft 1,798321 

TÁMOP-3.1.5-09/A-1 1 362 000 000 Ft 801 720 016 Ft 1,698847 

NYDOP-5.3.1/A-10 5 198 000 000 Ft 3 100 000 000 Ft 1,676774 

TÁMOP-3.1.4-08/1 2 412 000 000 Ft 1 470 314 624 Ft 1,640465 

ÉAOP-4.1.1/2F-2f 18 710 000 000 Ft 12 213 000 000 Ft 1,531974 

Forrás: EMIR-adatbázis és a pályázatok kiírásai 

Látható, hogy a legnépszerűbb kiírások, kevés kivétellel, Közép-Magyarország régióhoz kötődnek, a 

TÁMOP 3.1.4-12 - és a TÁMOP 3.4.3-11 KMR-komponense mellett a KMOP 4.6.1 két kiírása is az 

oszlop tetején található. Ezek mellett a TÁMOP 3.1.4-12 és a TÁMOP 3.4.3-11 konvergenciarégiókra 

kiírt komponensére is többszörös volt a túljelentkezés.  

Több oka is lehet annak, miért ezek a kiírások népszerűek. Egyrészt Közép-Magyarország régióban – 

hasonlóan a többi régióhoz – nagy a forrásigény, különösen az épületek felújításához, miközben 

kisebb az erre pályázható keret, ezért túlpályázottak a KMOP 4.6.1-es kiírások (ezen felül a KMR 

4.6.1/2-esnek külön eszközbeszerzési komponense is volt, amivel az intézmények a számukra nem 
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elérhető TIOP 1.1.1-es fejlesztéseket tudták pótolni)38. Másrészt, ahogy a relevanciavizsgálat során 

már kifejtettük, a TÁMOP 3.1.4-12-es és TÁMOP 3.4.3-11-es kiírások már az új köznevelési 

törvényhez illeszkednek, így ezekből sokkal többféle tevékenységet tudnak finanszírozni az iskolák. Az 

esettanulmányok tanulsága megerősíti ezt a jelenséget: az intézmények leginkább azokat a 

pályázatokat szeretik, amelyeket leginkább a saját igényeikre tudnak alakítani, és azokat, ahol egy 

pályázaton belül minél több dologra (képzés, program, kisebb infrastruktúra-fejlesztések, 

eszközberuházások) tudnak pályázni. Több esettanulmány (Debrecen, Zugló, Tamási) esetében is 

elhangzott, hogy sikerült mindent beleírniuk a TÁMOP 3.1.4-es pályázatukba, amire jelenleg az 

iskolában szükségük lenne, így pedagógiai programjuk olyan elemeit is meg tudnák valósítani, 

melyekhez eddig nem volt belső forrásuk. Harmadrészt, szemben ugyanezeknek a konstrukcióknak a 

korábbi kiírásaival, jelentősen megemelkedett az igényelhető támogatás kerete (a maximális 25 millió 

helyett 300 millió Ft-ra emelkedett, az egy tanulóra vetített költség felső határa pedig 500 000 Ft).39 A 

fenti, 2011−2012-ben kiírt pályázatok népszerűségét egy további, külső körülmény is emelte: 

2010/2011 között nem voltak iskoláknak szóló kiírások, ezért az intézmények nagyon vártak a 

lehetőségre, hogy addicionális forrásokkal egészíthessék ki működésüket. A forráséhséget jól 

szemlélteti, hogy a TÁMOP 3.4.3-11-es kiírására úgy érkezett többszörös forrásigény, hogy az 

intézmény számára igényelhető keret 20 millió Ft maradt. 

Az intézmények pályázati keresletéhez hozzátartozik azt is, hogy az eddig vizsgált fejlesztési 

csoportokon kívül milyen más konstrukciókra pályáztak. Az általunk azonosított pályázatok közül 

2381 olyat találtunk, amelyek közoktatási intézményekhez köthetőek, de nem sorolhatóak az előző 

csoportok egyikébe sem. Ezeket a pályázatokat 3 csoportban mutatjuk be: egyéb TÁMOP-pályázatok, 

KEOP-ba tartozó pályázatok és egyéb pályázatok. 

Az intézmények az előző csoportokba tartozó TÁMOP-konstrukciókon kívül is pályáztak TÁMOP-

konstrukciókra. Ezek közül a legnépszerűbbek a kompetencia alapú oktatási intézkedések (TÁMOP 

3.1) további konstrukciói, az egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartás ösztönzése (TÁMOP 

6.1), a közoktatási rendszer hatékonyságának javítása (TÁMOP 3.2), az eltérő igényű csoportok 

oktatása (TÁMOP 3.4) és szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése (TÁMOP 2.2), ahogy az 

6.3 táblázatban látható. 

                                                           
38 Közép-Magyarország régió pályázatai az alacsonyabb keret mellett azért is lehetnek kiemelten népszerűek, mert a 
fővárosban nagyon jól szervezett pályázatíró-piac működik, ami önmagában is jelentős keresletet generálhat. A 
pályázatírókkal kapcsolatos kérdéseket lásd a 12. kérdésben. 
39 A nagyobb keretösszeg egyben azt is jelenti, hogy nagyobb összegű a különböző források (ESZA, ERFA) közötti 
átjárhatóság egy nagy projekt részeként, így nagyobb mennyiségű eszközt is be lehet szerezni. 
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6.3 táblázat: Közoktatási intézmények által pályázott egyéb TÁMOP-konstrukciók 

Intézkedés kódja és neve Azonosított 
pályázatok 
száma 

TÁMOP-1.1. A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése, integrált munkaügyi és szociális rendszer 
kialakítása 

1 

TÁMOP-1.4. Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és 
megállapodások 

9 

TÁMOP-2.1. A képzéshez való hozzáférés segítése 1 
TÁMOP-2.2. A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése 102 
TÁMOP-2.4. Rugalmasság és biztonság 4 
TÁMOP-3.1. A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása 481 
TÁMOP-3.2. A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és 
együttműködések kialakítása 

229 

TÁMOP-3.3. A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, 
esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban 

40 

TÁMOP-3.4. Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók 
integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás 

134 

TÁMOP-5.1. A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli 
szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása 

6 

TÁMOP-5.2. Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok 31 
TÁMOP-5.3. A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása 
érdekében 

3 

TÁMOP-5.4. A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 1 
TÁMOP-5.5. Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése 9 
TÁMOP-5.6. A társadalmi kohézió erősítése a foglalkoztatásba ágyazott képzés és a civil aktivitás 
segítségével 

39 

TÁMOP-6.1. Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés 258 
TÁMOP-6.2. Egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás- és 
szolgáltatásfejlesztés 

2 

 

A 6.4. táblázatban bemutatott panel probit modellekkel azt szeretnénk megvizsgálni, hogy milyen 

jellemzők befolyásolták a pályázati tevékenységet, a szerződéskötési és elutasítási valószínűséget. A 

pályázat benyújtásának valószínűségét (2-3. oszlop) csökkenti, ha az intézmény később betagozódott, 

vagy ha az intézmény székhelye községben vagy nagyközségben található. Az anyagi gondokkal küzdő 

önkormányzatok iskolái szintén kisebb eséllyel pályáznak. 

 

Nagyobb valószínűséggel utasítják el a pályázatot (a 4-5. oszlop található koefficiensek alapján), ha az 

intézmény fenntartója az egyéb kategóriába tartozik (pl. vállalkozások). Az 6-7 oszlop alapján pedig a 

benyújtott pályázat támogatásának az esélyét növeli, ha az intézmény székhelye Budapesten 

található, viszont csökkenti a szerződéskötés valószínűségét, ha a székhelytelepülésen átlagon felüli a 

munkanélküliség. 
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6.4 táblázat: A közoktatási intézmények által pályázott egyéb TÁMOP-konstrukcióka, pályázati és 
szerződéskötési valószínűségeit befolyásoló tényezők (panel probit modellek) 

Változók Pályázott Pályázók közül elutasított Pályázók közül érvényes 
szerződés  

  koefficiens P>|z|
 b,

 koefficiens P>|z|
 b,

 koefficiens P>|z|
 b,

 

a fenntartó állami szerv 0,3903 0,0000 -0,2123 0,4380 0,0958 0,6780 
a fenntartó társulás 0,0425 0,5580 0,0862 0,6050 -0,1086 0,5060 
egyházi fenntartó -0,0335 0,6660 0,0979 0,5290 0,0606 0,6900 
egyéb nonprofit fenntartó -0,0830 0,3570 0,0664 0,7390 -0,2271 0,2380 
egyéb fenntartó 0,1862 0,2220 0,8375 0,0180 0,1920 0,5420 
statikusan rossz eredmények 0,2313 0,2240 -0,6701 0,1150 -0,2325 0,5630 
statikusan jó eredmények -0,0910 0,8060 0,3898 0,6780 -6,4053 1,0000 
betagozódott intézmény -0,2061 0,0230 0,1034 0,6200 -0,0910 0,6640 
integráló intézmény -0,0484 0,4950 -0,0711 0,6640 -0,0056 0,9710 
egy főre eső települési 
gazdasági erő 

-0,0437 0,2120 -0,0225 0,7970 -0,1248 0,1470 

3–5 éves korosztály 
létszámának változása 

0,3066 0,0370 0,4194 0,2490 -0,7821 0,0300 

6–13 éves korosztály 
létszámának változása 

0,4916 0,0490 -0,7644 0,2520 1,0794 0,0990 

14–17 éves korosztály 
létszámának változása 

-0,5994 0,0020 0,6630 0,1960 -0,2944 0,5600 

intézmény községben 
található 

-0,6116 0,0000 0,0204 0,9120 -0,1423 0,4350 

intézmény nagyközségben 
található 

-0,5964 0,0000 -0,0119 0,9770 0,0017 0,9970 

intézmény megyei jogú 
városban található 

0,1876 0,0030 -0,0766 0,5820 0,1788 0,1720 

intézménye Budapesten 
található 

0,1224 0,4460 0,0089 0,9820 0,7935 0,0380 

ÖNHIKI -0,1453 0,0590 -0,0440 0,8220 0,0685 0,7200 
komplex programmal 
fejlesztendő LHH kistérség  

0,0970 0,3000 -0,0513 0,8010 -0,0998 0,6040 

aprófalvas kistérség 0,0678 0,3630 0,1390 0,3730 -0,0331 0,8280 
elmaradott település 0,0520 0,6380 -0,4362 0,1210 0,2642 0,3190 
magas munkanélküliségű 
település 

-0,0326 0,7410 0,1610 0,4610 -0,4969 0,0220 

Közép-Magyarország -0,2076 0,0820 0,3084 0,2170 -0,4917 0,0460 
Észak-Magyarország 0,0330 0,7470 0,0895 0,6720 -0,0779 0,7060 
Észak-Alföld 0,0218 0,8340 -0,2043 0,3510 -0,0928 0,6560 
Dél-Alföld -0,0195 0,8560 -0,1743 0,4410 0,0882 0,6820 
Dél-Dunántúl -0,0764 0,4500 -0,1171 0,5780 -0,0310 0,8780 
Közép-Dunántúl -0,1769 0,0680 -0,2517 0,2420 0,0516 0,8000 
Nyugat-Dunántúl       
2008 -0,3150 0,0000 0,9700 0,0000 1,1877 0,0000 
2009 0,4003 0,0000 1,0447 0,0000 1,1790 0,0000 
2010 0,7839 0,0000 1,7333 0,0000 0,5310 0,0000 
2011 0,7721 0,0000 0,2584 0,1130 2,0065 0,0000 
2012       
konstans -0,4534 0,1650 -1,3158 0,0000 -0,4534 0,1650 

N 19196   998   998   
Megjegyzés: a fenntartó, a település és a régió dummy-jainak koefficiensei egy nyugat-dunántúli város 
önkormányzata által fenntartott iskola pályázati esélyeihez képest méri az adott jellemzőkkel rendelkező iskola 
pályázati esélyeit. 
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a,
 TÁMOP 1.1.1, TÁMOP 1.4.1, TÁMOP 1.4.3, TÁMOP 2.1.3, TÁMOP 2.2.3, TÁMOP 2.2.4, TÁMOP 2.2.5, TÁMOP 

2.4.5, TÁMOP 3.1.3, TÁMOP 3.1.6, TÁMOP 3.1.7, TÁMOP 3.1.11, TÁMOP 3.2.1, TÁMOP 3.2.3, TÁMOP 3.2.4, 
TÁMOP 3.2.9, TÁMOP 3.2.11, TÁMOP 3.2.12, TÁMOP 3.2.13, TÁMOP 3.3.2, TÁMOP 3.3.5, TÁMOP 3.3.7, 
TÁMOP 3.4.1, TÁMOP 3.4.2, TÁMOP 3.4.4, TÁMOP 5.1.1, TÁMOP 5.2.5, TÁMOP 5.3.1, TÁMOP 5.4.4, TÁMOP 
5.5.1, TÁMOP 5.5.2, TÁMOP 5.6.1, TÁMOP 6.1.2, TÁMOP 6.2.2 
b,

 A szürkével kiemelt változók 10%-os szignifikancia szinten különböznek nullától. 

 

Az intézmények nemcsak a regionális operatív programok, hanem az energia- és környezetvédelmi 

operatív programok keretében is pályázhattak az ingatlanfelújítások egy típusára, mégpedig az 

épületenergetikai fejlesztésére (KEOP 5.3). Ez azért is fontos, mert szemben az igen szűkös ROP-os 

pályázati lehetőségekkel, ebben az esetben Közép-Magyarország régió intézményei is korlátozások 

nélkül pályázhattak. A másik gyakori KEOP-ba tartozó intézkedés a fenntartható életmód és az ehhez 

kapcsolódó viselkedésminták ösztönzése (KEOP 6.1). A további KEOP-os intézkedéseket az 6.5 

táblázat tartalmazza. 

 

6.5 táblázat: Közoktatási intézmények által pályázott KEOP-konstrukciók 

Intézkedés kódja és neve Azonosított 
pályázatok 
száma 

KEOP-3.3. Erdei iskola hálózatfejlesztés 1 
KEOP-4.1. Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból 6 
KEOP-4.2. Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból 66 
KEOP-4.4. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, valamint 
biometán termelés 

1 

KEOP-4.9. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 45 
KEOP-5.1. Hatékony energia-felhasználás 10 
KEOP-5.3. Épületenergetikai fejlesztések 102 
KEOP-6.1. A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok 

124 

KEOP-6.2. Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket 
elősegítő mintaprojektek 

56 

 

A 6.6 táblázatban szereplő panel probit modellekkel azt vizsgáljuk, hogy milyen intézményi és területi 

változók befolyásolták az ezekkel a pályázatokkal kapcsolatos pályázati tevékenységet. 
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6.6 táblázat: A közoktatási intézmények által pályázott KEOP-konstrukcióka, pályázati és szerződéskötési 
valószínűségeit befolyásoló tényezők (panel probit modellek) 

Változók Pályázott Pályázók közül elutasított Pályázók közül érvényes 
szerződés 

  koefficiens P>|z|
 b,

 koefficiens P>|z|
 b,

 koefficiens P>|z|
 b,

 

a fenntartó állami szerv 0,0782 0,5950 0,2641 0,6290 0,6813 0,1910 
a fenntartó társulás 0,0621 0,3750 0,3123 0,2230 -0,1235 0,5660 
egyházi fenntartó 0,3672 0,0000 -0,3537 0,1870 0,5717 0,0130 
egyéb nonprofit fenntartó 0,0156 0,8890 0,0446 0,9170 -0,3280 0,3680 
egyéb fenntartó -0,5448 0,1220 6,8066 0,9960 -6,7079 1,0000 
statikusan rossz eredmények -0,2829 0,3090 7,5526 0,9940 -0,8652 0,4430 
statikusan jó eredmények -0,1708 0,6800 -6,1497 0,9970 -6,2095 1,0000 
betagozódott intézmény -0,1243 0,2240 -0,5705 0,1780 -0,2842 0,3900 
integráló intézmény -0,0115 0,8850 -0,3482 0,2770 0,2697 0,3070 
egy főre eső települési 
gazdasági erő 

-0,0341 0,3550 0,2037 0,1850 -0,2337 0,0680 

3–5 éves korosztály 
létszámának változása 

0,4941 0,0010 0,4815 0,4370 -0,1226 0,8120 

6–13 éves korosztály 
létszámának változása 

0,3598 0,1380 1,6741 0,1150 -0,9392 0,2760 

14–17 éves korosztály 
létszámának változása 

0,0056 0,9760 -0,5651 0,4950 -0,0960 0,8940 

intézmény községben 
található 

-0,0422 0,5550 -0,1732 0,4810 0,3056 0,1460 

intézmény nagyközségben 
található 

0,1870 0,1070 -0,7948 0,0910 0,1683 0,6230 

intézmény megyei jogú 
városban található 

-0,0831 0,2340 -0,3512 0,1780 0,3503 0,1120 

intézménye Budapesten 
található 

0,0787 0,6890 -0,7323 0,4010 0,6307 0,3790 

ÖNHIKI -0,2261 0,0050 0,2144 0,5030 -0,5001 0,0660 
komplex programmal 
fejlesztendő LHH kistérség  

-0,0519 0,5860 -0,0229 0,9440 -0,1545 0,5880 

aprófalvas kistérség -0,0365 0,6180 0,0235 0,9290 -0,0161 0,9450 
elmaradott település 0,0267 0,7940 0,0181 0,9630 0,4640 0,1830 
magas munkanélküliségű 
település 

-0,1004 0,2990 -0,3218 0,3760 -0,0167 0,9570 

Közép-Magyarország -0,8099 0,0000 -0,4420 0,4420 0,0597 0,8990 
Észak-Magyarország -0,1399 0,1570 0,5699 0,1030 -0,6461 0,0320 
Észak-Alföld -0,1040 0,3060 0,2031 0,5780 -0,0160 0,9610 
Dél-Alföld -0,1913 0,0720 0,2015 0,5920 -0,2827 0,3850 
Dél-Dunántúl 0,0074 0,9370 -0,1156 0,7240 -0,3254 0,2540 
Közép-Dunántúl -0,3056 0,0010 -0,2970 0,4230 -0,1442 0,6350 
Nyugat-Dunántúl       
2008 -0,3066 0,0000 -0,4045 0,2660 0,0591 0,8470 
2009 -0,0123 0,8610 -0,9988 0,0190 0,6904 0,0090 
2010 0,3059 0,0000 -0,0214 0,9230 -0,0528 0,7880 
2011       
2012       
konstans -1,7968 0,0000 -0,5319 0,2940 0,6121 0,1560 

N 19196   345   345   

Megjegyzés: a fenntartó, a település és a régió dummy-jainak koefficiensei egy nyugat-dunántúli város 

önkormányzata által fenntartott iskola pályázati esélyeihez képest méri az adott jellemzőkkel rendelkező iskola 

pályázati esélyeit. 
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a,
 KEOP 3.3.0, KEOP 4.1.0, KEOP 4.2.0, KEOP 4.4.0, KEOP 4.9.0, KEOP 5.1.0, KEOP 5.3.0, KEOP 6.1.0, KEOP 6.2.0,  

b,
 A szürkével kiemelt változók 10%-os szignifikancia szinten különböznek nullától. 

 

Az intézményi jellemzők közül ki kell emelnünk, hogy az egyházi fenntartású intézmények jellemzően 

nagyobb valószínűséggel pályáznak KEOP-ba tartozó kiírásokra és nagyobb valószínűséggel is jutnak 

érvényes szerződésig a benyújtott pályázataikkal. A területi változók közül az önkormányzat 

gazdasági helyzete egyaránt csökkenti a pályázás és a szerződáskötés valószínűségét. 

A 6.7 táblázat alapján a nem KEOP-ba és nem TÁMOP-ba tartozó pályázatok közül messze az oktatási 

és kulturális intézmények együttműködését támogató (TIOP 1.2) intézkedések a legnépszerűbbek (az 

ebbe tartozó 1.2.5-ös konstrukciót korábban az eszköztámogatások között már vizsgáltuk). 

 

6.7 táblázat: Közoktatási intézmények által pályázott egyéb támogatások 

Intézkedés kódja és neve Azonosított 
pályázatok 
száma 

DAOP-1.1. Üzleti infrastruktúra regionálisan kiegyensúlyozott fejlesztése 7 
DAOP-1.2. Klaszterek, vállalati együttműködések kialakítása, fejlesztése 2 
DAOP-4.1. Egészségügyi és szociális szolgáltatások korszerűsítése, fejlesztése 1 
DAOP-4.3. Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 21 
DDOP-3.1. Humán közszolgáltatások fejlesztése 15 
DDOP-5.1. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 1 
ÉAOP-4.1. Humán infrastruktúra-fejlesztés 55 
ÉMOP-3.1. Integrált szociális jellegű városrehabilitáció 1 
ÉMOP-4.2. Szociális infrastruktúra fejlesztése és utólagos akadálymentesítés 57 
KDOP-5.3. Intézményfejlesztés 13 
KMOP-3.3. Környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése 23 
KMOP-4.1. A munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése 4 
KMOP-4.4. A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 2 
KMOP-4.5. Lakossághoz közeli szociális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése 41 
NYDOP-1.1. Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, 
szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése 

2 

NYDOP-2.1. Kiemelt jelentőségű turisztikai fejlesztések 2 
NYDOP-5.1. Közszolgáltatások fejlesztése 15 
NYDOP-5.3. Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 9 
TIOP-1.2. Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra 
fejlesztése 

334 

TIOP-3.1. Szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának fejlesztése 11 
TIOP-3.3. Akadálymentesítés 1 
TIOP-3.4. Bentlakásos szociális intézmények modernizációja 3 

 

A 6.8 táblázatban láthatóak az egyéb pályázatokhoz kapcsolódó, pályázási szokásokat befolyásoló 

tényezők vizsgálatára koncentráló probit modellek. Ahogy látható, a pályázás esélyeit csökkenti, ha 

az intézmény székhelye községben található és a 240/2006 (IX. 30) kormányrendelet alapján 

társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések közé besorolt 

településeken székhellyel rendelkező intézmények is kisebb valószínűséggel pályáznak. A fenntartók 

közül csak az egyéb besorolású fenntartók (pl. vállalkozások) befolyásolják konzisztensen a pályázási 
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lehetőségeket (kisebb valószínűséggel pályáznak, nagyobb valószínűséggel utasítják el a 

pályázataikat, illetve kisebb eséllyel jutnak el érvényes szerződésig). 
6.8 táblázat: A közoktatási intézmények által pályázott egyéb konstrukcióka, pályázati és szerződéskötési 
valószínűségeit befolyásoló tényezők (panel probit modellek) 

Változók Pályázott Pályázók közül elutasított Pályázók közül érvényes 
szerződés 

  koefficiens P>|z|
 a,

 koefficiens P>|z|
 a,

 koefficiens P>|z|
 a,

 

a fenntartó állami szerv -0,4242 0,0020 -0,0595 0,8870 -0,2206 0,5890 
a fenntartó társulás 0,0798 0,1450 -0,2375 0,1810 0,1919 0,2070 
egyházi fenntartó -0,1360 0,0540 -0,2182 0,2840 0,1511 0,4010 
egyéb nonprofit fenntartó -0,5169 0,0000 -0,8108 0,0590 -0,2481 0,4950 
egyéb fenntartó -0,4954 0,0100 1,1104 0,0910 -0,9847 0,0880 
statikusan rossz eredmények -0,1123 0,5200 -5,8090 0,9920 0,0254 0,9660 
statikusan jó eredmények -0,1001 0,6960 -5,0053 0,9950 -6,8923 1,0000 
betagozódott intézmény -0,0305 0,6790 0,3685 0,1130 -0,2939 0,1620 
integráló intézmény 0,0051 0,9310 0,3636 0,0570 -0,1011 0,5520 
egy főre eső települési 
gazdasági erő 

-0,0701 0,0220 0,0294 0,7730 0,0444 0,6220 

3–5 éves korosztály 
létszámának változása 

0,1209 0,2780 0,3952 0,3050 0,1019 0,7590 

6–13 éves korosztály 
létszámának változása 

0,5197 0,0070 0,1420 0,8230 -0,1397 0,8010 

14–17 éves korosztály 
létszámának változása 

-0,0871 0,5640 0,7133 0,2280 -0,3180 0,5210 

intézmény községben 
található 

-0,1609 0,0040 0,2770 0,1280 -0,2592 0,0950 

intézmény nagyközségben 
található 

-0,0979 0,3400 -0,2819 0,4370 0,1035 0,7240 

intézmény megyei jogú 
városban található 

-0,0058 0,9180 -0,1365 0,3960 0,0974 0,4880 

intézménye Budapesten 
található 

0,2135 0,1760 0,6586 0,2320 -0,1431 0,7660 

ÖNHIKI -0,0076 0,8950 -0,2116 0,2800 -0,0286 0,8610 
komplex programmal 
fejlesztendő LHH kistérség  

-0,0316 0,6590 -0,1843 0,4260 0,1699 0,3980 

aprófalvas kistérség 0,0467 0,4290 -0,2177 0,2210 0,0834 0,5780 
elmaradott település -0,1820 0,0210 -0,1962 0,4640 0,2759 0,2160 
magas munkanélküliségű 
település 

-0,0469 0,5180 0,0209 0,9290 0,0217 0,9160 

Közép-Magyarország -0,6723 0,0000 0,1806 0,6490 -0,1420 0,6780 
Észak-Magyarország 0,2280 0,0050 0,4179 0,0980 -0,1482 0,4850 
Észak-Alföld 0,1219 0,1530 0,4395 0,0900 -0,2791 0,2020 
Dél-Alföld 0,0822 0,3540 0,4822 0,0810 -0,5037 0,0300 
Dél-Dunántúl -0,1459 0,0860 0,4438 0,0900 -0,2306 0,2960 
Közép-Dunántúl -0,0956 0,2310 0,2865 0,2480 -0,2887 0,1720 
Nyugat-Dunántúl       
2008 0,4100 0,0000 -1,1155 0,0000 -1,8323 0,0000 
2009 0,7748 0,0000 -0,2251 0,3070 0,8305 0,0000 
2010 0,2972 0,0000 1,6341 0,0000 -0,9693 0,0000 
2011 -0,3425 0,0000 0,5194 0,1730 0,0622 0,8470 
2012 0,5540 0,0000 1,4122 0,0000 -0,7010 0,0010 
konstans -1,8016 0,0000 -1,3285 0,0030 0,3831 0,2710 

N 19196   886   886   
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Megjegyzés: a fenntartó, a település és a régió dummy-jainak koefficiensei egy nyugat-dunántúli város 

önkormányzata által fenntartott iskola pályázati esélyeihez képest méri az adott jellemzőkkel rendelkező iskola 

pályázati esélyeit. 
a,

 A szürkével kiemelt változók 10%-os szignifikancia szinten különböznek nullától. 

 

A keresletvizsgálat fontos része, hogy a megvizsgáljuk, milyen lehetőségeik vannak az 

intézményeknek arra, hogyha egy pályázaton nem nyernek finanszírozást, akkor más EU-s 

forrásokból tudják megoldani oktatási programjuk finanszírozását. 

A 6.9 táblázatban tehát a különböző csoportok közötti helyettesíthetőséget vizsgáljuk a 

konvergenciarégióban, azaz mire pályáznak az intézmények/fenntartóik, ha valamelyik pályázatukat 

elutasítják. A táblázatban szereplő korrelációs együtthatók azt mutatják, hogyha egyik csoportban 

korábban elutasítják a pályázatot, akkor milyen másik pályázati csoportra milyen valószínűséggel 

nyújtott be pályázatot az adott közoktatási intézmény.  

Hátránya ennek a vizsgálatnak, hogy csak korrelációs együtthatókat tartalmaz, de nem mutat ok-

okozati összefüggést, tehát nem tudjuk megmondani, hogy azért pályázik valaki, mert a korábbi 

pályázatát elutasították, és így próbál más módon forrást szerezni, vagy pedig két teljesen különböző 

szükségletről van szó. 

Az táblázatban azt láthatjuk, hogy akinek nem sikerül nyernie az egyéb TÁMOP programokra 

benyújtott pályázatával, azok az intézmények nagyobb valószínűséggel pályáztak a TÁMOP 3.1.4-es 

konstrukció 12-es kiírására vagy egyéb TÁMOP kiírásokra. Mindemellett leginkább azok pályáznak 

szívesen szinte mindenre, akiknek nem sikerült a korábban ingatlanfejlesztésre beadott pályázatuk. 

6.9 táblázat: Pályázás és nem nyerés korrelációja a konvergenciarégiókban 

  Pályázatot nyújtott be 
  eszköz-

állomány 
oktatási 
program 
2008-ban 

oktatási 
program 

2011−2012-
ben 

pedagógus- 
képzés 

ingatlan- 
állomány 

egyéb 
TÁMOP 

KEOP egyéb 

0,0668 0,1540 0,1320 0,0944 0,0735 0,1450 0,1893 0,1163 eszköz-
állomány 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0517 n/a 0,1295 0,1769 0,0569 0,1342 0,1614 0,1051 oktatási 
program 
2008-ban 0,0014  0,0000 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 

n/a n/a 0,1780 0,0818 n/a 0,1820 0,1805 0,1051 pedagógus- 
képzés 

  0,0000 0,0000  0,0000 0,0000 0,0000 

0,1436 0,3382 0,3410 0,4183 0,1473 0,4174 0,4296 0,4060 ingatlan- 
állomány 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0517 0,0889 0,2435 0,1637 n/a 0,2809 0,1805 0,1859 egyéb 
TÁMOP 

0,0014 0,0000 0,0000 0,0000  0,0000 0,0000 0,0000 

0,0422 0,0513 0,1722 0,0668 0,0329 0,1551 0,1614 0,1214 KEOP 

0,0089 0,0015 0,0000 0,0000 0,0418 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1234 0,1852 0,2147 0,2414 0,0870 0,2611 0,2490 0,2733 N
em

 n
ye

rt
 a

 k
o

rá
b

b
an

 b
en

yú
jt

o
tt

 p
ál

yá
za

ta
: 

egyéb 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Megjegyzés: a szürkével kiemelt cellákban található korrelációs együtthatók szignifikánsan különböznek 0-tól 
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Ugyanebben a vizsgálatban érdemes Közép-Magyarország régiót külön kezelni, hiszen az e régióban 

található intézmények más forrásokat tudnak elérni, azaz másképpen tudnak egy pályázatot egy 

másikkal helyettesíteni. Ez esetben is gyakran előfordulnak a fent is ismertetett párok: elutasított 

egyéb TÁMOP és megpályázott pedagógusképzés vagy TÁMOP 3.1.4-12. Ebben az esetben is gyakran 

együtt szerepelnek korábbi nem nyertes ingatlan felújításra benyújtott pályázat és a KEOP-os 

pályázat (vagy bármely másik csoport). 

6.10 táblázat: Pályázás és nem nyerés korrelációja Közép-Magyarország régióban 

  Pályázatot nyújtott be 
  eszköz- 

állomány 
oktatási 
program 
2008-ban 

oktatási 
program 

2011−2012-
ben 

pedagógus- 
képzés 

ingatlan- 
állomány 

egyéb 
TÁMOP 

KEOP egyéb 

n/a n/a 0,0768 0,1034 n/a 0,0712 n/a n/a eszköz- 
állomány   0,0073 0,0003  0,0128   

0,2874 n/a 0,1405 n/a n/a 0,1594 0,2510 n/a oktatási 
program 
2008-ban 0,0000  0,0000   0,0000 0,0000  

n/a n/a 0,1604 n/a n/a 0,2143 n/a n/a pedagógus- 
képzés   0,0000   0,0000   

0,4066 0,5483 0,3785 0,4026 0,6036 0,4208 0,5630 0,3997 ingatlan- 
állomány 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

n/a n/a 0,2919 0,2741 n/a 0,3521 0,2510 0,1782 egyéb 
TÁMOP   0,0000 0,0000  0,0000 0,0000 0,0000 

n/a n/a 0,1087 n/a n/a n/a n/a n/a KEOP 

  0,0001      

0,2874 n/a 0,1541 0,1034 0,1066 0,1747 0,2510 0,1782 N
em

 n
ye

rt
 a

 k
o

rá
b

b
an

 b
en

yú
jt

o
tt

 p
ál

yá
za

ta
: 

egyéb 

0,0000  0,0000 0,0003 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 

Megjegyzés: a szürkével kiemelt cellákban található korrelációs együtthatók szignifikánsan különböznek 0-tól 

Válasz (K7–8) 
A kiírások népszerűségét növeli, ha a pályázható tevékenységi kör megfelelően rugalmas ahhoz, hogy 

a pályázat tartalmát az intézmények hozzá tudják igazítani saját pedagógiai programjukhoz. Ebben az 

esetben jobban sajátjuknak érzik a pályázatot, hiszen saját ötleteiket valósíthatják meg, olyan 

tevékenységeket, melyekhez eddig nem volt forrásuk. Az esettanulmányok tapasztalataiból azt a 

következtetést is levonhattuk, hogy tovább javítja a pályázatok népszerűségét, ha a pályázható keret 

megfelelően magas ahhoz, hogy ténylegesen nagyobb szabású, komplex projekteket is finanszírozni 

lehessen belőle. Erősen befolyásolja ugyanakkor egyes kiírások népszerűségét, hogy milyen 

elsődleges tevékenységet tudnak az intézmények helyettesíteni belőlük (pl. ROP-os ingatlanfejlesztés 

vs. KEOP-os energetikai korszerűsítés). Mivel jelen értékelés keretébe nem fértek bele ilyen irányú 

mélyebb vizsgálatok, a jövőben érdekes lenne részletesebben megvizsgálni, hogy milyen 

helyettesíthetőségek állnak fenn a különböző konstrukciók között. 
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K9. Mennyire jól illeszkednek a konstrukciók és a kapott támogatások az intézmények 
igényeihez? 
Alapvető feltételezés, hogy a pályáztatási rendszer csak akkor működhet megfelelően, ha a kiírók 

tisztában vannak az iskolák fejlesztési keresletével. Az interjúk tanulsága szerint azonban a korai 

pályázatok esetében gyakran csak a túlpályázások eredményeként derült ki a kiíró számára, hogy az 

adott irányú fejlesztésekre mekkora a tényleges igény (a ROP-os fejlesztésekre első körben annyi 

pályázat érkezett, hogy egy zártkörű második pályázat is szükségessé vált). A keretek szűkösségének 

következtében ezeknek a túlpályázásoknak gyakran a kiírások jobb fókuszálása (a pályázható 

tevékenységek szűkítése) lett az eredménye. Az interjúkban arra is találhatunk példát, hogy a kiírások 

intézmények igényeihez való igazítására a kiíró milyen lépéseket tett. A már többször bemutatott 

TÁMOP 3.1.4-es konstrukció 2012-es kiírás esetében részben azért alakítottak ki ilyen tág kereteket a 

kiírás számára, hogy az intézmények minél jobban tudják érvényesíteni akaratukat, igényeiket. Ebbe 

a folyamatba illeszkedik az is, hogy az újabb kiírásokat, ahol lehetett, már úgy hirdették meg, hogy 

azokra közvetlenül az intézmények, és ne a fenntartók pályázhassanak. E mögött az a feltételezés 

húzódott meg, hogy az intézmény a fenntartójánál is jobban tudja, milyen fejlesztések segítenék 

legjobban a munkájukat. 

A szegényebb településeken működő iskoláknak legtöbbször alapvető hiányosságokat is orvosolniuk 

kell ahhoz, hogy a pedagógiai munkájukat elvégezhessék (a hiányosságok gyakran ceruzáknál és 

füzeteknél vagy a villanyszámla kifizetésénél kezdődnek). Ezeknek a problémáknak a kezeléséhez 

finanszírozásra lenne szükségük, amire viszont kevés forrás áll rendelkezésre.40 Pályázhatnak azonban 

fejlesztési forrásokra, és akkor a fejlesztés megvalósítása mellett az intézmény működését is meg 

tudják oldani ideig-óráig. Korábban az integrációban betöltött szerepek és a pályázási viselkedés 

vizsgálata során (5. fejezet) kifejtettük, hogy egyes intézmények számára túlélési stratégiává vált a 

pályázás. Ennek keretében ezek az intézmények mindenre pályáznak, amire jogosultak (lásd 

korábban, a kereslet vizsgálatnál az elutasított pályázat legtöbb esetben együtt jár új pályázat 

benyújtásával vagy fordítva). Erre utal az is, hogy az esettanulmányok elkészítése során felkeresett 

intézményekben a pályázati programokat gyakran azért találták ki, hogy pályázhassanak, azaz az 

intézmények teljesen a pályázat keretein belül fogalmazták meg az igényeiket.41 Ezekben az 

esetekben természetesen látszatra tökéletes a pályázat és az iskola igényének illeszkedése, és 

ténylegesen azokra az eszközökre is szükségük van az intézményeknek (és nem is tudnák más 

forrásból beszerezni), amelyekre például a TIOP keretében pályázhattak, de az elsődleges motiváció 

mégis az, hogy az intézmény továbbműködését megoldják. Ez a viselkedés még nagy, viszonylag jól 

finanszírozott intézmények esetében is jellemző, bár ezek esetében nagyobb az intézmény képessége 

arra, hogy az eltérő fókuszú pályázatokat saját arcukra alakítsák. Jó példa erre a Szent István 

Gimnázium migrációs pályázata, amit sikerült teljesen az iskola tehetséggondozó tevékenységéhez 

illeszteni. Elmondhatjuk, hogy az intézmények finanszírozási problémái rákényszerítették őket arra, 

hogy a forrásokért elvárt fejlesztéseket megvalósítsák. 

További illeszkedési problémák jelentkezhetnek azokban az esetekben, ahol már 

kidolgozott/megvalósított program fenntartásához keresnek az intézmények további finanszírozást. 

Ezekben az esetekben előfordulhat, hogy a kiírt pályázatba nem férnek bele a kidolgozott oktatási 

                                                           
40 Egyik ilyen forrás lehet az IPR-pályázatokkal szerezhető támogatások, lásd korábban. 
41 Ez annak is köszönhető, hogy a korai pályázatok – pl. a TÁMOP 3.1.4-es 2008-as – kiírásai tartalmilag még 
meglehetősen kötöttek voltak abból a szempontból, hogy milyen programokat lehet és kell az intézményeknek 
megvalósítania. 
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program egyes elemei. Ez volt a helyzet a hejőkeresztúri iskolával is, ahol az évtized elején 

megkezdett programjuk fenntartásához pályáznak. A problémát az jelentette, hogy a 

tehetséggondozásos pályázatuk keretében nem sikerült finanszírozást találniuk az általuk 

rendszeresen szervezett országos táblajáték versenyhez, ami viszont oktatási programjuk fontos 

részét képezi. 

Majdnem minden esettanulmányban megjelenik, hogy az intézménynek szüksége lenne valamilyen 

szintű felújításra, fűtéskorszerűsítésre vagy nyílászárócserére. Ez még azokra az iskolákra is igaz, akik 

valamilyen formában már kaptak forrásokat ingatlanjaik felújításához, hiszen például az Aszalón 

működő Göőz József Általános Iskola fenntartója annyi forrást tudott csak pályázni a felújításhoz, 

amiből az épület felénél tudták beépítetni tetőteret, és a nyílászárók cseréjére sem maradt forrás. 

Hasonló a helyzet állt elő Sellyén, ahol az új épület kialakítása során nem jutott forrás arra, hogy a 

konyha és az étkező is az új épületbe költözzön, így a diákoknak a régi épületbe kell átjárniuk étkezni. 

Sok intézményben szükség lenne tornatermek építésére vagy korszerűsítésére, mivel másképpen 

nem tudnának megfelelni a napi tornaórák jelentette kötelezettségnek. Ebben az esetben a kiírások 

jól igazodnak az igényekhez, de a rendelkezésre álló források messze elmaradnak ezekhez képest, 

különösen Közép-Magyarország régióban, ahol – mint korábban bemutattuk – minden 

ingatlanfejlesztési forrást sokszorosan túlpályáztak. Feltételezéseink szerint ezekben az esetekben az 

intézmények/fenntartók gyakran a KEOP-forrásokat felhasználva próbálják megvalósítani ingatlanjaik 

fejlesztését (lásd korrelációkat a 6.9 és 6.10-es táblázatban) 

Válasz (K9) 
Az iskolák többsége a csökkenő források miatt folyamatos pályázati kényszerben működik, ezért arra 

pályáztak, amire lehetett, de mindig megpróbálták az adott kiírást a saját igényeik szerint 

"átformálni".A kereslet és a kínálat eltéréséből adódóan azonban a saját program továbbvitele újabb 

pályázatot is feltételezett, így a félbe maradt, illetve a következő pályázatra váró fejlesztéseket is 

szép számmal találtunk esettanulmányaink során (lásd sellyei konyha, aszalói padlás). 

 

K10. Eltérő-e a fejlesztési kereslet az oktatási intézményrendszer különböző szegmenseiben 
(pl. elit/”rossz” iskolák, városi/falusi, nagy/kicsi intézmények, integrált/önálló, 
állami/egyházi/alapítványi intézmények)? 
Az esettanulmányokat és a korábbi probit becsléseket is felhasználhatjuk arra, hogy megvizsgáljuk, 

mennyire különböznek az általunk választott dimenziók mentén eltérő jellemzőkkel bíró intézmények 

fejlesztési kereslete. 

Első lépésként a jól és a rosszul teljesítő iskolák különbségeit vizsgáljuk meg. Az esettanulmányok 

alapján komoly különbségeket találhatunk a pályázási motivációban. A statikusan jó iskolák általában 

többletfinanszírozást keresnek azokhoz a programokhoz, amiket már korábban megkezdtek. Céljuk, 

hogy a programjukat minél magasabb színvonalon fenn tudják tartani. Mivel ehhez a fenntartók 

általában más úton nem tudnak segítséget nyújtani (legfeljebb likviditási problémák felmerülésekor 

tudnak áthidaló finanszírozást nyújtani egyes esetekben), ezért támogatják az intézmények pályázati 

tevékenységét (de jórészt csak önerő nélküli pályázatok esetében). Ezekre az iskolákra jellemző, 

hogyha nem nyer egy pályázatuk, akkor megpróbálják egy másik pályázatból, esetleg önerőből 

megvalósítani a kidolgozott programot. Például a Szent István Gimnáziumban a sikertelen 

audiovizuális emlékgyűjtés pályázati programját (Norvégiában élő ’56-os emigránsokkal szerettek 
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volna interjúkat készíteni) sikerült egy kisebb helyi alapítvány támogatásával megvalósítani. A 

pályázatokat gyakran házon belül készítik és menedzselik, hiszen a kezdeti kísérletek során megfelelő 

pályázati és projektmenedzsment-tapasztalatot szereztek ehhez. Mivel gyakran jó szakmai 

tartalommal rendelkező pályázatokat írnak, nehezményezik, amikor a pályázat sorsa nem a szakmai 

elbíráláson, hanem pl. beérkezési sorrenden múlik. A statikusan rosszul teljesítő iskolák esetében 

gyakori törekvés, hogy megújuljanak a pályázatok eredményeként megvalósuló oktatási programok 

segítségével. Ezzel szeretnék elérni, hogy ismét vonzóvá váljanak a szülők számára és az iskola a 

jövőben is fennmaradjon. Pályázataikat gyakran pályázatírók készítik.  

Ugyanakkor mielőtt általánosítanánk az esettanulmányok eredményeit, fel kell ismernünk a tényt, 

hogy az esetek nagy részében az intézmény teljesítménye erősen korrelál az intézmény finanszírozási 

helyzetével és területi adottságaival. Amennyiben ezeket a változókat kontrolláljuk, ahogy tettük azt 

korábban a célzottság vizsgálatára futtatott probit modellek esetében (4.3 – 4.9 és 6.4, 6.6, 6.8-as 

táblázatok) akkor azt találjuk, hogy a pályázási valószínűségek nem különböznek markánsan az 

iskolák teljesítménye szerint. Ez alapján elmondhatjuk, hogy a pályázati viselkedés különbségét 

ebben az esetben nem az intézmény jó vagy rossz teljesítménye okozta, hanem azok a tényezők 

(területi jellegzetességek, finanszírozási helyzet), amelyek egyben teljesítményüket is befolyásolták. 

Az esettanulmányok alapján gyakorlatilag nincs különbség az intézmények pályázati szokásai között a 

települések típusa szerint. A hatásokat vizsgálva is csak egyetlen kérdésben találhatunk különbséget: 

a városi iskolák esetében gyakoribb, hogy a pályázati tevékenység a szervezeti felépítést is 

befolyásolja (bővebben erről a 7. fejezetben). Amennyiben a korábbi probit modellek eredményeit is 

áttekintjük, akkor azt találjuk, hogy bizonyos fejlesztési csoportok esetében a községek nagyobb 

valószínűséggel pályáztak a városokkal szemben (pl. 4.3 táblázatban szereplő eszközbeszerzések 

estén a községek és nagyközségek nagyobb valószínűséggel pályáznak). Más esetekben (pl. 4.6 

táblázatban szereplő pedagógusképzések esetében a megyei jogú városok) nagyobb valószínűséggel 

pályáznak a városban székhellyel rendelkező intézmények. Elmondhatjuk tehát, hogy a pályázati 

viselkedést befolyásolja az intézmények székhelyéül szolgáló települések típusa, de a szerődéskötési 

esélyeket ezek a változók nem befolyásolják. 

A nagy és kicsi intézmények között az esettanulmányok alapján nem találtunk különbségeket, a 

betagozódott és az integráló intézmények közötti különbségekről pedig az előző fejezetben beláttuk, 

hogy a pályázási viselkedés nem befolyásolja az integrációban betöltött szerepet, és fordítva sincs sok 

kapcsolat az intézmények integrációja és a pályázatok között. Egyedül a 4.3 táblázatban az eszköz 

állomány javítására kiírt pályázatok esetében láthattuk, hogy a később betagozódott intézmények 

kisebb valószínűséggel pályáztak és hogy a pályázataikat nagyobb valószínűséggel utasították el, 

továbbá hogy kisebb valószínűséggel is jutottak el érvényes szerződésig, miközben az integráló 

intézmények nagyobb valószínűséggel pályáztak és kötöttek érvényes szerződést ezeken a 

pályázatokon. 

Az esettanulmányok tapasztalatai szerint a különböző fenntartású intézmények eltérően pályáznak. 

Az önkormányzatoknak nincs forrásuk arra, hogy másképpen oldják meg az intézmények fejlesztését, 

azonban ha intézményeik nem tudnak megújulni, akkor elnéptelenednek, mivel a szülők más 

iskolákba viszik a gyerekeket. Ennek megfelelően az önkormányzati fenntartású intézmények nagyon 

reménykednek abban, hogy a fejlesztések hatására javul az intézmény vonzóképessége és így a 

településen belül marad az iskola. A nem önkormányzati intézmények ritkábban is pályáznak, az 
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esettanulmányok között szereplő 4 intézmény közül csak egy pályázott önállóan. Ezt az eredményt a 

probit modellek eredményei is alátámasztják. Feltételezhető, hogy rendelkezésükre állnak más 

források, melyekből az esetlegesen szükséges fejlesztéseket meg tudják oldani.  

 

Válasz (K10) 
Amennyiben kontrolláljuk a területi és finanszírozási helyzetet befolyásoló tényezőket, nem találunk 

különbséget az intézmények pályázati szokásai között. Az intézmény mérete, integrációban betöltött 

szerepe és a székhelytelepülés településtípusa sem befolyásolja lényegesen a pályázati 

tevékenységet. Ezzel szemben a fenntartó típusa befolyásolja a pályázati tevékenységet: a nem 

önkormányzati intézmények kisebb valószínűséggel pályáznak, hiszen egyes esetekben 

rendelkezésükre állnak más források is. 

 

K11. Mi a megítélt források területi megoszlása? 
Az általunk közoktatási intézményekhez kapcsolt NSRK-támogatások területi eloszlását vizsgáljuk a 

következő térképek segítségével, melyekhez hozzákapcsoljuk a korábban bemutatott probit 

becslések eredményeit is.  

Az 6.1 ábrán az összes, általunk közoktatási célú támogatásként azonosított pályázat területi 

eloszlását ábrázoltuk. Az ábra alapján látható, hogy a támogatások aránya a perifériák felé emelkedik. 

Kevés forrás jutott Közép-Magyarországra, Dél-Dunántúlra, viszont Dél-Alföldre és Észak-

Magyarországra sok, de a perifériákon is vannak fehér foltok. Mivel az igazán nagy összegű 

támogatások az ingatlanfejlesztések során kerültek a kistérségekbe, várakozásaink szerint az összes 

forrás eloszlása követi az ingatlanfejlesztéseket. 

A 6.2 ábrán az eszközállomány fejlesztését célzó megnyert támogatások területi eloszlását 

ábrázoljuk. Két dolgot érdemes kiemelni: egyrészt azt, hogy a támogatások eloszlása a 

konvergenciarégiókban viszonylag homogén. Egy-két kistérség emelkedik ki a többi közül, ezek között 

egyaránt vannak fejlettek (Győri, Veszprémi) és hátrányos helyzetűek (Encsi, Szigetvári) vegyesen. 

Másrészt bár van olyan eszközfejlesztést célzó konstrukciónk, amely Közép-Magyarország régióban is 

elérhető, a térkép tanulsága szerint mégis sokkal több olyan pályázatot találtunk, amelyek ehhez a 

térséghez köthetőek. Ez annak a következménye, hogy az EMIR-adatbázisban gyakran csak a pályázó 

székhelye szerepel, a projekt helyszíne nincs megadva. Ezekben az esetekben jobb megoldás 

hiányban a pályázó székhelyéhez kötöttük a megnyert támogatást.  
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6.1 ábra: Egy iskoláskorú állandó lakosra jutó közoktatási célú támogatás és a nyertes pályázatok földrajzi megoszlása 

Forrás: Hétfa Kutatóintézet 

6.2 ábra: Egy iskoláskorú állandó lakosra jutó eszközállományt fejlesztő támogatás és a nyertes pályázatok földrajzi 
megoszlása 

Forrás: Hétfa Kutatóintézet 
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Korábban a célzottságvizsgálat során azt találtuk (4.3 táblázat), hogy eszközállomány fejlesztését 

célzó támogatások esetében a nyertes és a vesztes pályázatok aránya kisebb az elmaradott 

térségekben (azaz az elmaradott térségek kisebb valószínűséggel nyernek) és az Észak- vagy Dél-

Alföld régiókban. Ezeket a jellemzőket az 6.2 ábrán található térképeken is megfigyelhetjük. 

A 6.3. ábra az ingatlanállomány fejlesztését célzó NSRK-támogatások területi eloszlását mutatja be, 

az ábra több szempontból is érdekes. Egyrészt az egy iskolás korú gyerekre eső támogatások erősen 

szóródnak, a legkisebb alig érte el a 991 Ft-ot (Budaörsi kistérség), míg a legmagasabb 600 000 forint 

felett volt (Abaúj-Hegyközi kistérség). Azt is láthatjuk, hogy a legtöbb támogatás a Dél-Dunántúlra, 

azon belül is részben az LHH kistérségekbe érkezett, a második leginkább támogatott térség Észak-

Magyarország, ezen belül is az Abaúj-Hegyközi és Fehérgyarmati kistérségek. Ez megerősíti a korábbi 

probit eredményeket (4.4 táblázat), miszerint az elmaradott térségek nagyobb valószínűséggel 

nyernek. Ezzel szemben Közép- és Nyugat-Dunántúl régiókban, ahol az iskolák számára kiírt 

pályázatok egy részét humán infrastruktúra fejlesztéseként együtt írtak ki más szektorokkal, sokkal 

kevesebb ingatlanfejlesztési forrás jutott, ahogy Közép-Magyarországra is csak nagyon kevés. Ha a 

beadott pályázatok számát nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a Dunántúlról alig érkezett pályázat 

(még a déli részekről is, amelyek a legtámogatottabb térségek az országon belül), ami egybecseng a 

probit modellek azon eredményeivel, hogy a Dunántúlon található intézmények kisebb 

valószínűséggel pályáznak. Azt is láthatjuk, hogy ezzel egy időben Közép-Magyarország régióban 

túlpályázták a keretet (ebben a fejezetben korábban a népszerűség vizsgálatnál már vizsgáltuk ennek 

okait).  

6.3 ábra: Egy iskoláskorú állandó lakosra jutó ingatlan állományt fejlesztő támogatás és a nyertes pályázatok földrajzi 
megoszlása 

Forrás: Hétfa Kutatóintézet 
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6.4 ábra: Egy iskoláskorú állandó lakosra jutó pedagógusok képzését célzó támogatások és a nyertes pályázatok földrajzi 
megoszlása 

Forrás: Hétfa Kutatóintézet 

A pedagógusképzéseket támogató pályázatok és az iskoláskorú állandó lakosra jutó támogatások 

területi eloszlását mutatja be a 6.4 ábra. A támogatások eloszlása véletlenszerűnek tűnik. 

Az oktatási programok minőségének javítását célzó támogatások földrajzi megoszlását ábrázoltuk az 

6.5 ábrán látható térképen. Mivel az adatbázisok lezárásának időpontjában se a TÁMOP 3.1.4-es 

konstrukció 2012-es kiírásáról, se a TÁMOP 3.4.3-as konstrukció 2011-es kiírásáról nem született még 

támogatási döntés, így ezeket a benyújtott pályázatokat lehagytuk az ábráról. Az egy iskoláskorú 

állandó lakosra jutó támogatások nagyobb valószínűséggel jutottak az ország déli részére és az 

Alföldre. Ellentétben azzal, hogy korábban a célzottságvizsgálat probit becslései során arra az 

eredményre jutottunk (4.8 táblázat), hogy a területi változók nem befolyásolják a beadott pályázat 

nyerési, elutasítási esélyeit, a térképen az láthatjuk, hogy Nyugat-Dunántúli és Dél-Alföld régióban 

sokkal jobb a nyertes/vesztes pályázatok aránya.  
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6.5 ábra: Egy iskoláskorú állandó lakosra jutó oktatási programok minőségét javító támogatások és a nyertes pályázatok 
földrajzi megoszlása 

Forrás: Hétfa Kutatóintézet 

Ahogy korábban láttuk, a közoktatási intézmények nemcsak az előbb felsorolt fejlesztési csoportokra 

pályáztak, hanem különböző egyéb TÁMOP, KEOP és más pályázatokat is benyújtottak. A közoktatási 

intézmények által benyújtott egyéb TÁMOP-pályázatok (a korábban vizsgált TÁMOP 3.1.4, TÁMOP 

3.1.5 és TÁMOP 3.4.3 kívüli egyéb TÁMOP-pályázatok) száma és az egy iskoláskorú gyerekre jutó 

támogatások értéke szerepel a 6.6. ábrán. A térképen látható támogatások nem mutatnak 

semmilyen mintát, de a beadott pályázatok száma a megyei jogú városokban koncentrálódik. A 

korábbi probit modellek eredményeit is viszont láthatjuk, ezek alapján Közép-Magyarország régióban 

kisebb eséllyel nyernek beadott pályázatukkal az intézmények (6.4 táblázat). 
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6.6 ábra: Egy iskoláskorú állandó lakosra jutó közoktatási intézmények (vagy fenntartóik) által pályázott egyéb TÁMOP-
támogatások és a nyertes pályázatok földrajzi megoszlása 

Forrás: Hétfa Kutatóintézet 

Az intézmények/fenntartóik által megpályázott Környezet és Energia Operatív Programba tartozó 

konstrukció nyertes pályázatainak területi megoszlását mutatja a 6.7 ábra. Ahogy a térképen látható, 

az egy iskoláskorú állandó lakosra jutó pályázati források különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében csoportosulnak, más mintát nem sikerült felfedezni. A korábban bemutatott becslések 

alapján Közép-Magyarország régióból kisebb valószínűséggel pályáznak (6.6 táblázat). 

Végül azokat az intézmények által benyújtott pályázatokat vizsgáljuk, amelyeket egyik korábbi 

csoportba sem tudtuk besorolni. A 6.8. ábrán láthatjuk az egyéb támogatásoknak az egy iskolás korú 

lakosra jutó értékének és a pályázatok számának eloszlását. Ezek a források elsősorban a központi 

területekre (nem a perifériákra) kerültek, ez egybeesik a probit eredményekkel (minden 

elmaradottság csökkenti a pályázás valószínűségét).  
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6.7 ábra: Egy iskoláskorú állandó lakosra jutó közoktatási intézmények (vagy fenntartóik) által pályázott KEOP-
támogatások és a nyertes pályázatok földrajzi megoszlása 

Forrás: Hétfa Kutatóintézet 

6.8 ábra: Egy iskoláskorú állandó lakosra jutó közoktatási intézmények (vagy fenntartóik) által pályázott egyéb 
támogatások és a nyertes pályázatok földrajzi megoszlása 

Forrás: Hétfa Kutatóintézet 
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Válasz (K11) 
Összefoglalva a térképek és a korábbi probit modellek területi eloszlásra vonatkozó eredményeit, azt 

mondhatjuk, hogy az eszközállományt fejlesztő és a pedagógusképzést támogató pályázatok, 

valamint a pályázaton nyert összegek földrajzi eloszlása viszonylag homogén képet mutat. Ezzel 

szemben az ingatlanállományt és az oktatási programok minőségét fejlesztő, egy iskoláskorú állandó 

lakosra jutó pályázati támogatások nagyobb összegben jutottak az elmaradottabb területekre. 

Várakozásoknak megfelelően a legnagyobb összegű ROP-os (ingatlan) fejlesztések befolyásolják 

leginkább a fejlesztési források területi eloszlását, ugyanakkor a többi forrás eloszlása tompítja 

valamennyire ezek hatását. 

 

K12. Mi a pályázatírók szerepe a sikeres pályázatoknál? 
Az esettanulmányok alapján azt találtuk, hogy az intézmények jelentős része igénybe vesz 

pályázatírókat és gyakran projektmenedzsereket is. A 16 esettanulmányból alig egy-két esetben 

(eltekintve azoktól, akik egyáltalán nem nyújtottak be pályázatokat) nem volt külső szereplő, aki 

segítette volna a pályázat megírását. 

Több oka is van annak, hogy a pályázatírók segítsége népszerű: 

- a fenntartóknak még megyei jogú városok (Debrecen), budapesti kerületek (Zugló) vagy 

minisztériumok esetében sincs kapacitásuk arra, hogy segítsék iskoláikat a pályázatok megírásában. A 

kapacitáshiány mellett a szakmai ismeretek is hiányoznak (a program kidolgozása pályázatíró 

esetében is az iskolára hárul); 

- a pályázatírók értik a pályázatok nyelvezetét, tudják, minek hol kell szerepelnie ahhoz, hogy a 

pályázat nyerési esélyeit javítsák ("Beszélnek NFÜ-ül"), ezen felül ismerik az eljárásrendet; 

- amennyiben a projektmenedzsmentben is részt vesznek, adminisztrációs terhet is levehetnek az 

iskola válláról. 

Egyes esetekben a pályázatírót a fenntartó biztosítja (választja ki, finanszírozza stb.), más esetekben 

az iskola magának választja ki, hogy kivel íratja meg a pályázatait (gyakran az iskolába járó gyerekek 

szülei segítik ilyen módon az iskolát – persze nem feltétlenül önzetlenül). 

A pályázatírók igénybevétele alól kivételt képeznek azok az intézmények, amik már elég gyakorlottak 

a pályázatok írásában ahhoz, hogy kiismerjék magukat a pályázatírók segítsége nélkül. Ezekben az 

esetekben is gyakori, hogy az első pályázatokat még pályázatíró segítségével állítják össze az 

intézmények, és csak a tapasztalatszerzést követően kezdenek önálló pályázatokba (olyan is 

előfordul, hogy rossz tapasztalatot követően kezdenek önálló pályázásba, pl. a változás átvezetésre 

nem hajlandó az eredetileg a projektmenedzsmentet is elvállaló pályázatíró cég). Ennek az is az 

előnye, hogy így a projektmenedzsment költségeit is intézményen belül lehet tartani, azaz díjazni 

tudja az intézmény azokat, akik részt vállalnak a projekt tervezésében és megvalósításában. Nagyobb 

szervezeteknél gyakran van legalább egy ember a szervezeten belül, akinek egyik fő feladata,42 hogy 

segítsen a pályázatok kiválasztásában, írásában és menedzselésében. 

                                                           
42 Van olyan iskola, amelyik megbízási szerződéssel foglalkoztat olyan személyt, aki segíti a pályázatok 
adminisztrációs teendőinek elvégzését (a szerződés nem exkluzív).  
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Válasz (K12) 
A pályázatíróknak komoly szerepük van a közoktatási intézmények pályázatainak megírásában és 

menedzselésében. A keveset pályázó intézmények gyakrabban veszik őket igénybe, a sokat pályázó 

intézményeknél (kezdeti pályázatírói segítség után) kiépültek a pályázatíráshoz szükséges 

kapacitások. Induló hipotézisünk szerint a pályázatírók szerepe kicsi a közoktatási intézmények és 

fenntartóik által benyújtott pályázatok esetében, azonban ezt a hipotézist az esettanulmányok 

alapján el kell vetnünk. 

 

Összefoglalás 
Amennyiben kontrolláljuk a területi és finanszírozási helyzetet befolyásoló tényezőket, nem találunk 

különbséget a különböző teljesítményű intézmények pályázati szokásai között. Az iskolák többsége a 

csökkenő források miatt folyamatos pályázati kényszerben működik, ezért arra pályáztak, amire 

lehetett, de mindig megpróbálták az adott kiírást a saját igényeik szerint "átformálni". Ezért 

népszerűek azok konstrukciók, amelyekből az intézmények minél több tevékenységet tudnak 

megvalósítani, és elég nagy a pályázható keretük ahhoz, hogy még az átcsoportosítható részekből is 

jelentős beruházásokat lehessen megvalósítani. Az is befolyásolja továbbá egyes kiírások 

népszerűségét, hogy milyen elsődleges tevékenységet tudnak az intézmények helyettesíteni belőlük. 

Összefoglalva a térképek és a korábbi probit modellek területi eloszlásra vonatkozó eredményeit, azt 

mondhatjuk, hogy az eszközállományt fejlesztő és a pedagógusképzést támogató pályázatok, 

valamint a pályázaton nyert összegek földrajzi eloszlása viszonylag homogén képet mutat. Ezzel 

szemben az ingatlanállományt és az oktatási programok minőségét fejlesztő, egy iskoláskorú állandó 

lakosra jutó pályázati támogatások nagyobb összegben jutottak az elmaradottabb területekre. 

A pályázatíróknak komoly szerepük van a közoktatási intézmények pályázatainak megírásában és 

menedzselésében. A keveset pályázó intézmények gyakrabban veszik őket igénybe, a sokat pályázó 

intézményeknél (kezdeti pályázatíró segítség után) kiépültek a pályázatíráshoz szükséges kapacitások.  
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Kérdés Hipotézis Hipotézisvizsgálat 
eredménye 

K7. Mely konstrukciók voltak a legnépszerűbbek a 
közoktatási intézmények között, miért ezeket a 
konstrukciókat részesítették előnyben? 
K8. Milyen tényezők okozhatják a pályázói érdeklődés 
növekedését/csökkenését? 

H5. Azok a pályázatok 
népszerűek, amelyhez kevés 
saját erő szükséges, amelyek 
esetében széles körű 
tevékenységet lehet végrehajtani 
és pótolja a fenntartónál hiányzó 
forrásokat. 

Alátámasztva 

K9. Mennyire jól illeszkednek a konstrukciók és a kapott 
támogatások az intézmények igényeihez? 

H6. A kapott támogatások jól 
illeszkednek az intézmények 
igényeihez. 

Elvetve 

K10. Eltérő-e a fejlesztési kereslet az oktatási 
intézményrendszer különböző szegmenseiben (pl. 
elit/”rossz” iskolák, városi/falusi, nagy/kicsi 
intézmények, integrált/önálló, 
állami/egyházi/alapítványi intézmények)? 

H7. A tanulmányi sikeresség, a 
fenntartó és a területi 
elhelyezkedés a sikeresen 
pályázó intézmények 
legfontosabb jellemzői. 

Részben alátámasztva 

K11. Mi a megítélt források területi megoszlása? H8. A források elsősorban az 
elmaradott, hátrányos 
területekre koncentrálódtak. 

Részben alátámasztva 

K12. Mi a pályázatírók szerepe a sikeres pályázatoknál? H9. A pályázatírók szerepe egyre 
kisebb a sikeres pályázatok 
esetében. 

Részben elvetve 
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7. Eredményesség vizsgálat 
7. ábra 

7. táblázat 

Jelen fejezetben arra kérdésre keressük a választ, hogy milyen hatásai vannak az eddig megvalósult 

pályázatoknak. Sikerült-e a fejlesztési forrásoknak megmozdítaniuk az intézmények eredményeit, 

fejlődési pályára állítani őket? Azt vizsgáltuk, hogy milyen járulékos hatásokról tudnak a nyertes 

iskolák beszámolni. 

 

K13. Milyen kapcsolat mutatható ki a kompetenciaeredményekben jelentős 
teljesítményváltozást felmutató intézmények (javulás és romlás) sikere és a fejlesztési 
forrásokhoz való hozzáférése között? 
A kérdés adatelemzéssel történő megválaszolásához még rövidek az idősoraink. Ahhoz ugyanis, hogy 

a fejlesztések kifejthessék hatásaikat, az intézménynek nemcsak a pályázatot kell megnyernie és a 

programot megvalósítania, hanem időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a fejlesztések (új eszközök, 

módszertanok, pedagógusok által elsajátított új ismeretek, oktatáshoz jobban illeszkedő környezet) 

beépüljenek a mindennapos rutinok közé, beágyazódjanak az oktatási-nevelési folyamatba, hogy 

több egymást követő osztály/évfolyam is részesülhessen azok hatásaiban. Ez éveket jelent a projekt 

lezárását követően. Az első kiírások 2007-ben jelentek meg, 2009-előtt ritkán fejeződtek be 

projektek, azaz az első hatások talán a 2011-es kompetenciamérésektől kezdődően jelenhetnek meg. 

Ez alapján még jó pár évnyi adatgyűjtésnek43 kell eltelnie, amíg az eredményeket ökonometriai 

módszerekkel is érdemes keresni. Ennek megfelelően a fejezet további részében azt foglaljuk össze, 

hogy azt esettanulmányok során milyen hatásokról számoltak be az intézmények vezetői/fenntartói.  

Nehéz összekapcsolni a pályázatokat a kompetenciaeredményekben elért sikerekkel. Az 

esettanulmányok között nem találtunk pozitív példát, azaz olyan intézményt, aki azt állította volna, 

hogy a kapott támogatásokból megvalósított projektek hatására javultak volna a 

kompetenciaeredményeik. Vannak ugyanakkor kifejezetten negatív esetek, például a sellyei iskola 

esetében kifejezetten sok pályázatot sikerült megnyerniük (ingatlan-, eszköz- és oktatási program-

fejlesztés, referenciahálózat kiépítése – alapvetően mindent megkaptak, amit a rendszer adni 

tudott), mégsem sikerült ellensúlyozni az iskola tanulói összetételéből eredő negatív hatásokat.44 

A pályázatok hatását viszont nem csak a kompetenciaeredményeken lehet tetten érni. Az újpesti 

Lázár Ervin Általános Iskola azon iskolák közé tartozik, amelyek számára megváltásként érkezett a 

TÁMOP 3.1.4-esből megvalósított módszertani reform. A gettósodó iskolában az új módszertanok 

hatására sikerült a diákok körében népszerűbbé tenni a matematika tanulását és a szövegértési 

kompetenciák fejlesztésével is sikerült előrébb lépni. Ezen kívül a pályázat segített abban is, hogy az 

iskola hírneve javuljon, így az iskola a szülők számára is elfogadhatóbbá vált. Beiskolázási számaik 

folyamatosan javulnak az utóbbi években és végre megint 3 elsős osztályt tudnak indítani. Így, bár az 

                                                           
43 A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek ismeretében lehet majd érdemes újra megvizsgálni az adatelemzéssel 
alátámasztott eredményességvizsgálat eredményeit. 
44 Ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit nem tudjuk megfelelően kontrollálni olyan részletes adatbázis hiányában, 
ami tartalmazza a hátrányos helyzetű tanulókat is. 
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eredmény még nem figyelhető meg a kompetenciaeredményekben, a pályázatnak mégis nagyon 

pozitív hatása volt az iskola életére. Tehát a pályázatok segíthetnek a szülők megnyerésében is. 

A lemorzsolódás csökkenése is jelezheti a pályázatok pozitív hatását. Ilyen hatásokat tapasztaltak 

például a Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) Vályi Péter Szakképző 

Iskolai Tagintézményében. 

Egy másik fontos hatás lehet, hogy az intézmények hozzászoknak, megtanulják kezelni a nagyobb 

nyilvánosságot. Ilyen hatásról számoltak be például a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolában, ahol 

még HEFOP-os pályázatuk során évente 1000-nél is több hospitáló tanár érkezett, többször felvételt 

készítettek a tanórákról. Ennek hatására az oktatók „kamera képessé” váltak, tudnak nyilatkozni. 

Hasonló pozitív hatásról számoltak be a Szent István Gimnáziumban is, itt az intézménynek egy-egy 

pályázathoz kötődő esemény nyitásából vagy zárásából általában sajtó eseményt sikerül szerveznie, 

aminek hatására az iskola ismertsége tovább emelkedett.  

A sellyei Kiss Géza Általános Iskola a pályázatok egyik pozitív hatásaként azt említette, hogy a 

pályázatok révén javult a szülőkkel való kapcsolattartás, mivel jóval több, az ő bevonásukat célzó 

programot tudtak megvalósítani. Ezen kívül – nemcsak a sellyei, hanem pl. a tamási iskola is – arról 

számoltak be, hogy a képzések hatására valóban sikerült a pedagógusok szemléletformálása, ami a 

későbbiekben már közvetlenül a tanulói eredményességben is kimutathatóvá válik.  

A székesfehérvári példában a szervezetfejlődésben értek el jelentős eredményeket, a számos 

pályázat hatására ma már egy külön stáb dolgozik a pályázatok figyelésén és írásán, melynek vezetője 

az intézmény szóvivője. Javult a külső és a belső kommunikációjuk is. Szintén a székesfehérvári iskola 

emelte ki, hogy egy-egy projekt – ha közvetlenül nem is mérhető, de – olyan fontos hatásokat fejthet 

ki, mint pl. a tanulási motiváció erősödése.  

Válasz (K13) 
A támogatásoknak vannak pozitív hatásai (iskola népszerűségének növekedése, lemorzsolódás 

csökkenése, iskola szervezeti fejlődése), azonban ezek nem minden esetben jelentek még meg a 

kompetenciamérések eredményeiben. Hosszabb időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a fejlesztések 

hatása nyomon követhető legyen a kompetenciamérések eredményeiben is. Amennyiben ezeket a 

szervezeti kultúrában, iskolai vonzerőben és lemorzsolódás csökkenésében tetten érhető 

eredményeket sikerül fenntartani, pozitív hatásuk feltehetően hosszabb távon és a 

kompetenciaeredményekben is meg fog mutatkozni.45 

 

Összefoglalás 
A támogatásoknak vannak pozitív hatásai (iskola népszerűségének növekedése, lemorzsolódás 

csökkenése, iskola szervezeti fejlődése), azonban ezek nem minden esetben jelentek még meg a 

kompetenciamérések eredményeiben. Hosszabb időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a fejlesztések 

hatása nyomon követhető legyen a kompetenciamérések eredményeiben is. Amennyiben ezeket a 

szervezeti kultúrában, iskolai vonzerőben és lemorzsolódás csökkenésében tetten érhető 

                                                           
45 Negatív kockázatot jelent az eredmények fenntarthatóságának szempontjából, hogy a 62. életévüket betöltött 
pedagógusoknak kötelezően nyugdíjba kell vonulniuk. Ez azt is jelentheti, hogy az EU-támogatások egy része a 
"használatból kivont" humántőkébe került befektetésre. 
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eredményeket sikerül fenntartani, pozitív hatásuk feltehetően hosszabb távon és a 

kompetenciaeredményekben is meg fog mutatkozni.46 

 

Kérdés Hipotézis Hipotézisvizsgálat 
eredménye 

K13. Milyen kapcsolat mutatható ki a 
kompetenciaeredményekben jelentős 
teljesítményváltozást felmutató intézmények (javulás és 
romlás) sikere/sikertelensége és a fejlesztési forrásokhoz 
való hozzáférése között? 

H10. Hipotézisünk szerint a 
sikeresen pályázó iskolák az 
esetek nagy részében 
dinamikusan javuló vagy stabil jó 
teljesítményt mutatnak. 

Nem alátámasztható 

 

                                                           
46 Negatív kockázatot jelent az eredmények fenntarthatóságának szempontjából, hogy a 62. életévüket betöltött 
pedagógusoknak kötelezően nyugdíjba kell vonulniuk. Ez azt is jelentheti, hogy az EU-támogatások egy része a 
"használatból kivont" humántőkébe került befektetésre. 
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8. Szinergiavizsgálat 
8. ábra 

8. táblázat 

A NSRK-vizsgált konstrukciói a közoktatási rendszer fejlesztését annak különböző szegmensein 

(tárgyi, személyi feltételek) keresztül igyekeztek megvalósítani. A szinergia vizsgálat során arra 

keressük a választ, hogy a fejlesztések milyen irányú és mértékű egymásra épülését szerette volna 

elérni a kiíró és hogy a közoktatási intézmények szintjén milyen egymásra épülés valósult meg ebből. 

Külön vizsgáljuk, hogy milyen tényezők segítették vagy akadályozták a konstrukciók tervezett 

egymásra épülését.  

 

K14. Mennyire épültek egymásra a közoktatási fejlesztések a tervezésnél, a konstrukciók 
kialakításánál?  

K15. Hogyan működött az OP-k közötti lehatárolás?  
Az általunk vizsgált ROP, TIOP- és TÁMOP-konstrukciók (különösen a TÁMOP 3.1.4) a tervezési 

szinten még nagymértékben egymásra épültek, azaz tudatosan akarták szolgálni a közoktatási 

intézmények többirányú (épület- és eszközállomány, oktatási program) fejlesztését. Ez a stratégiai 

célokhoz is szorosan kapcsolódik, hiszen az OM hosszú távú stratégiájában lefektetett célok egyszerre 

irányulnak az oktatás tárgyi feltételrendszerének javítására, az infokommunikációs technikák széles 

körű elterjesztésére, valamint a kulcskompetenciákat fejlesztő, az egész életen át tartó tanulást 

megalapozó módszertani innovációra. A megvalósítás szintjén a tervezett erős szinergiahatás már 

nem vagy csak kevéssé valósult meg. Mielőtt ennek okaira kitérünk, röviden bemutatjuk, hogy az 

egyes konstrukciók tervezési szinten hogyan kapcsolódtak egymáshoz.  

Az adott intézmény többirányú fejlesztését az egyes kiírások pályázói körének a meghatározásával, 

illetve egyes konstrukciók pályázói szinten való összekapcsolásával kívánták elérni. A ROP-os 

nyerteseknek a 2007 és 2008-as kiírások szerint kötelezően pályázatot kellett benyújtaniuk a TÁMOP 

3.1.4 konstrukcióra (kompetencia alapú oktatás elterjesztése). Az esélyegyenlőségi-együttnevelési 

szempontok mindkét konstrukcióban markánsan megjelennek, azaz a ROP-pályázatok elbírálásában 

előnyben részesítették az integrált formában oktató vagy az azt tervező pályázatokat (a csatolt 

esélyegyenlőségi tervben kellett ezirányú intézkedéseket vállalnia a pályázónak). Hasonlóan a 

TÁMOP 3.1.4-08-as és 09-es kiírás is kötelezően megvalósítandó tevékenységek között tartalmazza a 

hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének javítását – méghozzá oly 

módon, hogy például bizonyos HH-arány felett tantestületi IPR-képzést ír elő. Az informatikai 

infrastruktúra fejlesztését célzó TIOP 1.1.1-es konstrukció is ebbe a körbe illeszkedik: egyik kiemelt 

célja, hogy a kompetenciák fejlesztését célzó innovatív oktatás és módszertani eljárások korszerű 

informatikai hátterét megteremtse. Az első kiírás (TIOP 1.1.1.-07) útmutatója rögzíti, hogy a 

konstrukció keretén belül rendelkezésre álló forrásra két körben lehet majd pályázni (kb. 60-40% 

arányban), melyek közül a 2009-re tervezett másodikat már célzottan a megvalósuló ROP és TÁMOP-

fejlesztésekkel kapcsolják össze. A TIOP 1.1.1 jelentős csúszása miatt végül a 2009-es kiírás (“Tanulói 

laptop program”) azon intézményfenntartókban határozza meg a pályázók körét, akik a TÁMOP 

3.1.4-08/2-es konstrukcióban nyertes pályázatot adtak be, és a pályázatba betervezték a tanulói 

laptop-programba való bekapcsolódás feltételeit, valamint igazolni tudják a szakmai feltételek 
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meglétét. A TÁMOP 3.1.4-12-es kiírás már a komplexitás felé mozdul el, ugyanis az ERFA-átjárhatóság 

terhére lehetőség van IKT-eszközök beszerzésére is.  

Nemcsak egyes OP-közötti, hanem egy adott OP-n belül is összekapcsolódtak a tervezői szándék 

szintjén az egyes konstrukciók. Erre példa a TÁMOP 3. prioritási tengelye, melyben a kiemelt (TÁMOP 

3.1.1, 3.1.8, stb.) vagy régiós (TÁMOP 3.2.2) konstrukciók voltak hivatottak biztosítani a nyílt pályázati 

rendszerben nyertes projektek megvalósulásának szakmai feltételrendszerét (tartalomfejlesztés) és 

minőségbiztosítását. Ez az elképzelés azonban meghiúsult a konstrukciók kiírásának elcsúszása miatt, 

és a kiemelt konstrukciók nem egy esetben a nyílt pályázati rendszerben megjelenő konstrukciók 

után, késve, illetve jelentős módosítással kerültek kiírásra, aminek következtében az utóbbiakban 

nyertes projektek nem tudták használni a kiemelt program eredményeit.  

Ugyanígy szándék volt arra is, hogy az NFT és az NSRK fejlesztéseit egymásra építsék. Az NFT “csonka” 

fejlesztési időszakában kiírt konstrukciókat a szaktárca egyfajta “pilot-programnak” tekintette, amire 

alapozva a TÁMOP-konstrukciók révén lehet disszeminálni a kidolgozott fejlesztések eredményeit. A 

TÁMOP 3.1.4-08/09-es kiírás közvetlen előzményeként határozza meg a HEFOP 3.1.1-es konstrukciót. 

Ugyanígy, a TÁMOP 3.2.2 konstrukcióban a HEFOP keretében létrejövő TIOK (térségi iskola és óvoda 

központ) -intézményeket kapcsolták volna be. A fejlesztések egymásra épülésének legfőbb gátja 

tehát a konstrukciók kiírásának jelentős időbeli elcsúszása, egyes esetekben tartalmának 

megváltoztatása volt. Az intézményi szereplőkkel készített interjúk e csúszások összetett okaira 

világítanak rá. Mindenképpen nehezítette a tervezést, a konstrukciók kiírásának folyamatát a 

szaktárca és az IH közötti kommunikáció akadozása, az egyeztetések elcsúszása, és ugyanilyen 

akadozás figyelhető meg a minisztériumi tervezésben érintett két főosztályának (esélyegyenlőségi és 

közoktatás-fejlesztési) kommunikációjában is, aminek a hatására egymást átfedő, és nem feltétlenül 

kapcsolódó programok születtek, a TIOP 1.1.1 konstrukció esetében pedig a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása okozott jelentős csúszást. További nehezítő tényező volt a kétéves akciótervi időszakolás, 

az AT-k folyamatos módosítása. Nem utolsó sorban pedig ide tartozik, hogy a szakmai szempontok 

rovására megszülető döntések is veszélyeztették a konstrukciók megvalósításának eredményességét 

– például a TÁMOP 3.1.4 célértékét a 2007−2008-as akciótervben a bekapcsolódó intézmények 

vonatkozásában a többszörösére növelték,47 amihez nem tudták biztosítani a kiemelt programon 

belül a szükséges kapacitásokat (képzők képzése stb.) 

Válasz (K14-K15) 
Noha a tervezési szinten erős szándék volt a konstrukciók és azok eredményeinek egymásra 

építésére, a gyakorlatban ez a szándék nem vagy csak kevéssé valósult meg, elsősorban a szaktárca 

és az IH közötti elhúzódó egyeztetések, valamint a különböző OP-kon belüli konstrukciók, illetve 

egyazon OP-n belüli kiemelt konstrukciók megjelenésének jelentős csúszása miatt. 

                                                           
47 A 2007-2008-as Akcióterv a 2010-es célértéket 1700 intézményben határozza meg. 
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K16. Mennyire épültek egymásra a közoktatási fejlesztések az intézményeknél? (ROP/TIOP 
vs. TÁMOP) 
 

8.1 táblázat: Pályázati csoportok korrelációja a konvergenciarégiókban 

 Eszköz- 

állomány 

Oktatási 

program 

Pedagógus- 

képzés 

Ingatlan- 

állomány 

Egyéb 

TÁMOP 

KEOP Egyéb 

1,0000       Eszköz- 

állomány        

0,2460 1,0000      Oktatási 

program 0,0000       

0,0183 0,2424 1,0000     Pedagógus- 

képzés 0,2563 0,0000      

0,3781 0,2466 0,1049 1,0000    Ingatlan- 

állomány 0,0000 0,0000 0,0000     

0,0354 0,2849 0,3026 0,1525 1,0000   Egyéb 

TÁMOP 0,0282 0,0000 0,0000 0,0000    

0,1318 0,2043 0,1400 0,1245 0,2062 1,0000  KEOP 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000   

0,1993 0,2670 0,1935 0,3881 0,2452 0,1463 1,0000 Egyéb 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  

Megjegyzés: a szürkével kiemelt cellákban található korrelációs együtthatók szignifikánsan különböznek 0-tól 

Az intézmény szintű egymásra épülés vizsgálatához első lépésként arra keressük a választ, hogy a 

különböző fejlesztési csoportok mennyire jártak együtt az intézmények esetében. Ennél a vizsgálatnál 

az intézmények szándékaira vagyunk kíváncsiak, tehát a beadott pályázatokra koncentrálunk. Mivel 

Közép-Magyarország régióban kisebbek voltak a fejlesztési keretek, ezért feltételezhetjük, hogy 

ebben a régióban más pályázási stratégiákat követnek az intézmények/fenntartók. Ennek 

megfelelően külön vizsgáljuk a korrelációkat a konvergencia- és Közép-Magyarország régiókban. A 8.1 

táblázat a fejlesztési csoportok közötti korrelációkat tartalmazza a konvergenciarégiókra 

vonatkoztatva, tehát annak a mértékét, hogy mennyire valószínű, hogy ha az egyik csoportra pályázik 

az intézmény, akkor a másik csoportra is beadja a pályázatot. A korrelációs együtthatók alapján, pl. 

nagyobb valószínűséggel pályázik valaki egyszerre eszközállomány- és ingatlanfejlesztésre, mint 

például eszközállomány-fejlesztésre és pedagógusképzésekre. A legvalószínűbb fejlesztési párok (ahol 

az együttható 0,25 felett van) az ingatlan–eszköz, pedagógus–egyéb TÁMOP, oktatási program–

egyéb TÁMOP, oktatási program–egyéb konstrukció, ingatlan–egyéb konstrukciók. Ahogy az előző 

kérdéseknél már kifejtettük, az ingatlanállomány és az oktatási program fejlesztésének 

összekapcsolása előírás az intézmények számára, ez a korrelációs együttható is pozitív. 
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8.2 táblázat: Pályázati csoportok korrelációja a KMR-ban 

 Eszköz- 

állomány 

Oktatási 

program 

Pedagógus- 

képzés 

Ingatlan- 

állomány 

Egyéb 

TÁMOP 

KEOP Egyéb 

1,0000       Eszköz- 

állomány        

0,0749 1,0000      Oktatási 

program 0,0089       

0,0370 0,2082 1,0000     Pedagógus- 

képzés 0,1969 0,0000      

0,0122 0,2078 0,0386 1,0000    Ingatlan- 

állomány 0,6711 0,0000 0,1775     

0,0798 0,2701 0,3668 0,1109 1,0000   Egyéb 

TÁMOP 0,0052 0,0000 0,0000 0,0001    

-0,0161 0,1027 -0,0042 0,0955 0,0103 1,0000  KEOP 

0,5746 0,0003 0,8827 0,0008 0,7196   

Egyéb 0,0542 0,0731 0,0549 0,0734 0,1165 0,1078 1,0000 

 0,0585 0,0106 0,0553 0,0103 0,0000 0,0002  

Megjegyzés: a szürkével kiemelt cellákban található korrelációs együtthatók szignifikánsan különböznek 0-tól 

A 8.2 táblázatban a fenti vizsgálatot ismételjük meg Közép-Magyarország régióban. A gyakran 

előforduló párok közé tartozik az oktatási–egyéb TÁMOP és a pedagógusképzés–egyéb TÁMOP. 

Két kérdésre nem tud választ adni a fenti vizsgálat: egyrészt nem látunk időbeliséget, azaz hogy 

melyik pályázati csoportra adja be a pályázatot előbb az intézmény. A másik kérdés, amire nem 

tudunk választ adni: van helyettesítés a különböző csoportok között. A fenti példánál maradva, nem 

tudjuk, hogy azért adja-e be ugyanaz az intézmény az egyéb TÁMOP-csoportba sorolt konstrukcióra 

és oktatási programra a pályázatát, mert szinergiahatásokat akar kihasználni, vagy mert nem sikerült 

az oktatási programok minőségét fejlesztő pályázatokon nyerniük és más forrást keresnek 

programjukhoz. 

A 4.8 – 4.9 táblázatban bemutatott probit modelleket kiegészíthetjük olyan változókkal, amelyek azt 

mutatják meg, hogy az oktatási program fejlesztésére pályázatot beadó intézmény korábban 

pályázott vagy esetleg nyert-e ingatlanfelújításra is forrásokat. A becslések eredményei azt mutatják, 

hogy az oktatási programok pályázatának benyújtásának, elutasításának vagy nyerésének esélyeit 

nem befolyásolja az a tény, hogy az intézmény korábban pályázott vagy nyert-e ingatlanfelújításra 

forrásokat. Tehát bár az kiíró szándéka szerint a két konstrukciónak kötelező jelleggel egymásra 

kellene épülnie, mégsem találunk kapcsolatot például a két pályázat nyerési esélyei között. 

Az esettanulmányok esetében is találtunk egymásra épülő pályázatokat. Az eredeti elképzelés az lett 

volna, hogy az intézmények és fenntartók 3 operatív programból gyűjtik ki azokat az elemeket, 

amikre szükségük van az intézményük fejlesztéséhez: TÁMOP-ból az oktatási programot és a 

pedagógusképzéseket lehetett megvalósítani, TIOP-ból az informatikai infrastruktúrát, a ROP-okból 

pedig az épületeket lehetett felújítani. Kevés olyan intézményt találtunk azonban, ahol sikerült 

működőképesen összeilleszteni a 3 forrást, azaz mind a három területen sikerült fejlesztenie (lásd 

sellyei és aszalói esettanulmányokat). Ennek több oka is volt: egyrészt, ahogy azt már korábban 

említettük, a rendszerben olyan időbeli csúszások történtek, amik megnehezítették/lehetetlenné 
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tették az intézmények számára, hogy mind a 3 operatív programból egy időben pályázzanak. 

Másrészt ez azt is jelentette volna, hogy egy intézménynek, illetve fenntartójának 3 

pályázatot/projektet kellett volna egyszerre kezelnie, ami egyes intézmények/fenntartók számára 

kezelhetetlenül magas adminisztrációs és egyéb terhekkel járt volna.  

Hasonló egymásra épülő fejlesztésekre volt lehetőség a területi integrált szakképző központok (TISZK) 

esetében is. TÁMOP 2.2.3-ból lehetett képzéseket tartani és tantermi fejlesztéseket megvalósítani, a 

konvergenciarégiókban a TIOP 3.1.1, Közép-Magyarország régióban pedig a KMOP 4.1.1/A kiírás 

révén az infrastruktúrát javítani. 

 

K17. Jelentkezett-e szinergiahatás? 
Az esettanulmányok alapján az intézményeknek sikerült kihasználni a különböző kiírások közötti 

szinergiahatásokat. Nagyon jól felépített pályázati stratégiát lehet például megfigyelni a Szent István 

Gimnázium esetében, amelynek során sikerült kihasználniuk a különböző fejlesztések 

szinergiahatásait. Az gimnázium az ország egyik legjobb középiskolája, ennek megfelelően fő profilja 

a tehetséggondozás. Ez az a vezérfonal, amire az iskola pályázatait is fel lehet fűzni: egyrészt 

pályáztak tehetséggondozó hálózat kiépítésére (TÁMOP 3.4.4), másrészt a pedagógusképzéses 

pályázatuk (TÁMOP 3.1.5) keretében több oktató is tehetséggondozói képzettséget szerzett (külön 

figyelmet fordítottak arra, hogy minden oktatási/tudomány területen, mint pl. matematika, 

történelem stb. legyen tehetséggondozói képzettséggel rendelkező oktató). Még az iskola migráns 

pályázata (TÁMOP 3.4.1) is beleillik a tehetséggondozás kereteibe, a pályázat során ugyanis jó 

képességű kínai és vietnámi gyerekek magyar nyelvi oktatását és mentorálását valósították meg. 

Azonban nem kell feltétlenül tudatos stratégia ahhoz, hogy az intézmények profitálhassanak a 

hatások egymásra épüléséből. Például több intézmény is beszámolt arról, hogy a pályázatok megírása 

során az intézmény maga is átalakult, letisztultak a döntési mechanizmusok, egyértelműbbé váltak a 

felelősségi körök. Tehát a pályázati tevékenység hatására intézményfejlődés terén is előreléphettek 

az intézmények. Hasonló pozitív hatás, hogy a kezdeti sikerek további pályázásra ösztökélték az 

intézményeket és a tanárokat egyaránt. Emellett az is nem várt hatásként értelmezhető, hogy a 

pályázatokból megvalósított programok a pedagógusok számára megtörik a napi rutin monotóniáját, 

ezzel is segítve annak elkerülését, hogy a nehéz helyzetben lévő pedagógusok idő előtt kiégjenek. 

"De az is ennek a pályázatnak köszönhető, hogy megerősödött az intézményen belüli és kívüli 

kommunikáció, új honlap és naprakész adatbázis készült, melynek segítségével gyorsan tudnak 

adatot szolgáltatni. Ezek a fejlesztések „felpiszkálták a bennük rejlő oroszlánt” az állandó újításra." 

Válasz (K16–17) 
A felmerült problémák (csúszások) ellenére az intézményeknek sikerült egymásra építeniük a 

különböző konstrukciókat, és bizonyos esetekben előre tervezett és spontán szinergiahatásokat is ki 

tudtak használni. 

 

K18. Milyen intézményi mechanizmusok segítették vagy gátolták az infrastrukturális és 
tartalmi fejlesztések összehangolását? 
Központi szinten problémát jelent az, hogy a kiírások egyeztetése során az irányító hatóság és az 

szakpolitika között a konszenzus elérése bizonyos esetekben hosszú időt vesz igénybe, ami igencsak 
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meghosszabbítja a kiírások véglegesítését. Ez volt például az oka annak, hogy a bár azoknak az 

intézményeknek, akik ingatlanfejlesztésre támogatást nyertek, kötelező volt a TÁMOP 3.1.4-es 

konstrukciót is megpályázni, mielőtt befejezték a felújítási projektet, a TÁMOP 3.1.4 meghirdetése 

annyit csúszott, hogy ez bizonyos esetekben komoly problémákat okozott.48 

Intézményi szinten a legfőbb dolog, ami megnehezíti a pályázatok egymásra építését, az az, hogy 

benyújtott pályázat nem feltétlenül kapja meg a támogatást. "A projektek szinergikus hatását a 

tervezés szintjén figyelembe veszik, azonban a csúszások miatt ez esetlegessé válik, illetve ebben az is 

kockázati tényező, hogy az egyik tagintézmény egy adott pályázaton nyertes lesz, míg a másik nem." 

Az intézményi szinten komolyan megnehezíti a pályázatok egymásra építését, hogy a kiírások 

rendkívül képlékenyek, gyakran változnak. Előfordult például, hogy a pályázat beadási határidejét 

hirtelen előrehozták a nyári szünet közepére, amikor – bár ügyelet volt iskolákban – lemaradtak a 

kész pályázatuk beadásáról. 

Gyakori oka lehet az megvalósítás során felmerülő időbeli csúszásoknak (ezzel tovább nehezítve a 

pályázatok egymásra építését), ha a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban felmerül valami 

probléma (pl. nem jelentkezik senki és ezért meg kell ismételni az eljárást). "Mivel a párszázezer és a 

százmilliós nagyságrendű beruházásokra is azonos feltételeket írtak ki, a kisebb volumenű és értékű 

beruházásra nem jelentkezett olyan ajánlattevő, aki megfelelt volna a kritériumoknak. Ezért a kisebb 

beruházásokra 3-4 közbeszerzési kiírás is történt, ami nemcsak a megvalósítás idejét tolta ki, hanem 

az arra fordítható összeget is csökkentette. Mire sikeresen lefolytatták a közbeszerzési eljárást, a 

kisebb összegből már csak rosszabb minőségű, befejezetlen beruházások valósultak meg." 

Válasz (K18) 
Különösen megnehezítette a fejlesztések egymásra építését, hogy a különböző forrásokra pályázni 

kellett, amivel kiszámíthatatlanná vált, hogy egy komplex fejlesztés minden elemét sikerült-e 

megvalósítani. További problémákat jelent, hogy a kiírások megjelenése, a kiírás tartalma, beadási 

határidők gyakran változnak, csúsznak. Emellett gyakoriak a eredménytelen vagy a bíróságon 

megtámadott közbeszerzések, amik további időbeli csúszásokat okoznak. 

 

Összefoglalás 
Jelen fejezetben azt vizsgáltuk, hogy milyen egymásra épüléseket terveztek a kiírók, illetve milyen 

egymásra épülések valósultak meg az intézményi szinten. Hipotéziseink szerint a tervezett, de nem 

mindig megvalósult egymásra épülések mellett az intézmények is tudatosan építik egymásra a 

pályázatokat, hogy kihasználják a szinergiahatásokat. 

Az tervezett egymásra épülés mellett azt láthatjuk, hogy az OP-k közötti eredeti feladatmegosztás 

(ROP-ból infrastruktúra, TIOP-ból informatikai infrastruktúra, TÁMOP tartalom miatt) kezd 

                                                           
48 A kiíró is felismert a problémát, így a ROP-kiírásokban rögzítette, hogy amennyiben pályázó neki fel nem róható 
okokból nem rendelkezik a TÁMOP 3.1.4-re pályázást igazoló dokumentummal, megvalósíthatja a ROP-projektjét. Fel 
nem róható okok között: TÁMOP kiírás meg nem jelenése a szerződéskötésig. Később a problémák miatt lazulnak 
szabályok, interjúk alapján már azt is teljesíti a követelményeket, ha fenntartási időszak végéig sikerül az 
intézménynek a módszertani változásra forrást nyernie, vagy ha bármelyik TÁMOP 3.1 intézkedések közé tartozó 
konstrukcióra sikeresen pályázik. 
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átjárhatóbbá válni, az új TÁMOP 3.1.4-es kiírás nagyobb teret engedett például arra, hogy az 

intézmények eszközbeszerzésre is fordíthassanak összegeket. 

Az intézményi oldalon arra az eredményre jutottunk, hogy bár találunk példákat tudatos egymásra 

építésre, az esetek többségében mégsem a fejlesztések miatt pályáztak, hanem az elérhető források 

miatt.  

 

Kérdés Hipotézis Hipotézisvizsgálat 
eredménye 

K14 Mennyire épültek egymásra a közoktatási 
fejlesztések a tervezésnél, a konstrukciók 
kialakításánál? 

H11. Egymásra épültek. Alátámasztva 

K15 Hogyan működött az OP-k közötti lehatárolás? H12. ROP-ok: infrastruktúra, TIOP: informatikai 
infrastruktúra, TÁMOP:tartalom. 

Részben 
alátámasztva 

K16 Mennyire épültek egymásra a közoktatási 
fejlesztések az intézményeknél? (ROP/TIOP vs. 
TÁMOP) 

H13. Az intézmények tudatosan építették 
egymásra a különböző pályázatokból 
megvalósított fejlesztéseket. 

Részben 
alátámasztva 

K17 Jelentkezett-e szinergiahatás? H14. Jelentkeznek szinergiahatások. Alátámasztva 

K18 Milyen intézményi mechanizmusok segítették 
vagy gátolták az infrastrukturális és tartalmi 
fejlesztések összehangolását? 

H15. Voltak olyan tényezők, amelyek gátolták a 
pályázatok sikeres egymásra épülését. 

Alátámasztva 
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9. Óvodák pályázatai 
9. ábra 

9. táblázat 

A megbízó kérésére azt is megvizsgáltuk, hogy az óvodák esetében milyen választ lehet adni 

keresletre vonatkozó tízedik értékelési kérdésre.. Bár az óvodák csak e kérdés kapcsán kerültek a 

vizsgálat fókuszába, de az adatproblémák és relevancia problémák ellenére is számos további 

információ, tény látott napvilágot vizsgálatunkban az óvodákra vonatkozóan, ezért ebben a 

fejezetben összefoglaljuk mindazon ismereteket, amelyek az óvodákról az egyes értékelési 

kérdésekhez kapcsolódóan megtehető vizsgálatunk alapján. 

Nem tudunk természetesen minden kérdésre (kérdéscsoportra) válaszolni. Vannak olyan kérdések, 

amelyeket nehéz értelmezni óvodák esetében. Ilyen például az fejlesztések eredményessége, hiszen 

az óvodák pedagógiai munkájának nincs számszerűsített mutatója. Más esetekben adathiány 

nehezítette/akadályozta meg a válaszadást. Az esettanulmányok közé nem kerültek óvodák, az 

adatelemzésnél pedig az EMIR mellett az értékelés alapadatbázisa a kompetenciamérések 

eredményét tartalmazó adatbázis volt (amiben nem szerepelnek az óvodák), így az értékelés során 

nem állt olyan adatbázis a rendelkezésünkre, amelyben minden (pályázó és nem pályázó) óvoda 

szerepelt volna. Ez a hiányosság megakadályozta, hogy a beadott pályázatokat hozzákössük az 

intézményekre vonatkozó számos tulajdonsághoz, de az EMIR eltérő kódolásai miatt még a többször 

pályázó intézmények beazonosítása sem volt megvalósítható. . Nem tudunk tehát intézményszintű 

magyarázó változókat vizsgálni, és azok a kérdések sem megválaszolhatóak, amelyek a szinergiákat 

vagy az integrációt vizsgálják. Mivel nem látjuk azokat az intézményeket, akik nem adtak be 

pályázatot, a pályázatbeadás valószínűségét sem tudjuk vizsgálni. 

A következő értékelési kérdésekre a fenti korlátok között azonban tudunk válaszolni az óvodákra 

vonatkozóan: relevanciavizsgálat, keresletvizsgálat, földrajzi eloszlás és területi jellemzők hatása a 

pályázás elutasítási vagy az érvényes szerződéskötési esélyek alakulására. Ezeket ismertetjük a 

következőkben. 

 

Relevanciavizsgálat 
A kiírások vizsgálatánál arra jutottunk, hogy a 2007-es ROP-kiírásokban az óvodák fejlesztése még 

csak a részcélok között szerepelt, ekkor is többnyire többcélú intézményeken belül lehetett a 

pályázatok során óvodát vagy bölcsödét felújítani. A 2010-es és azutáni kiírásokban markáns fordulat, 

hogy a konstrukciók egy bő köre már kifejezetten a nevelési intézmények fejlesztését teszi lehetővé, 

melyek kiemelt célja az óvodai férőhelybővítés. Ezt a célkitűzést Észak-Alföldön egy 2010-es kiírás 

(ÉAOP 4.1.1-10/A/2), majd 2011-ben közös kiírásban négy régióra vonatkozóan (DAOP 4.2.1-11, 

ÉAOP 4.1.1/A-11, ÉMOP 4.3.1/A-11, KMOP 4.6.1-11), míg 2012-ben a DDOP-3.1.2-12-es konstrukció 

jeleníti meg. Az óvodai férőhelybővítést célzó konstrukciók minden bizonnyal a köznevelési törvény 3 

éves kortól kötelező óvodáztatási előírása kapacitásigényének kielégítésére szolgálnak. Érdekesség, 

hogy a kiírások rögzítik, miszerint a kiírás célrendszere hozzájárul az EU 2020 Stratégia megvalósítása 

érdekében vállalt azon cél teljesítéséhez, hogy a 18–24 éves népességen belül a korai iskolaelhagyók 

aránya 2020-ra 10%-ra csökkenjen – jóllehet, a konstrukciók keretében megvalósuló fejlesztések 

végső kedvezményezettei (az óvodások) 2020-ra még jócskán alatta maradnak a 18–24 évesesek 
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korosztályának.
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9.1 táblázat: Óvodák által pályázott támogatások (ROP-os pályázatok) 

Az intézkedés neve és kódja Azonosított 
pályázatok száma 

DAOP-4.1. Egészségügyi és szociális szolgáltatások korszerűsítése, fejlesztése 79 
DAOP-4.2. Humáninfrastruktúra-fejlesztések 92 
DAOP-4.3. Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 13 
DAOP-5.1. Térségfejlesztési akciók 2 
DDOP-3.1. Humán közszolgáltatások fejlesztése 31 
DDOP-5.1. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 1 
ÉAOP-4.1. Humán infrastruktúra-fejlesztés 277 
ÉMOP-1.1. Regionálisan kiegyensúlyozott, térségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése 1 
ÉMOP-3.1. Integrált szociális jellegű városrehabilitáció 1 
ÉMOP-3.2. Település és környezetének fejlesztése 1 
ÉMOP-4.2. Szociális infrastruktúra fejlesztése és utólagos akadálymentesítés 81 
ÉMOP-4.3. Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése 212 
KDOP-5.1. Közoktatási infrastrukturális fejlesztés 111 
KDOP-5.2. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 35 
KDOP-5.3. Intézményfejlesztés 13 
KEOP-4.1. Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból 1 
KEOP-4.2. Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból 50 
KEOP-4.4. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, valamint 
biometán termelés 2 
KEOP-4.9. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 16 
KEOP-5.1. Hatékony energia-felhasználás 4 
KEOP-5.3. Épületenergetikai fejlesztések 35 
KEOP-6.1. A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok 15 
KEOP-6.2. Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket 
elősegítő mintaprojektek 13 
KEOP-7.3. Természeti értékeink jó kezelése 2 
KMOP-3.3. Környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése 5 
KMOP-4.5. Lakossághoz közeli szociális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése 117 
KMOP-4.6. Közoktatási intézmények infrastruktúra-fejlesztése 187 
NYDOP-5.1. Közszolgáltatások fejlesztése 24 
NYDOP-5.3. Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 72 
TÁMOP-1.4. Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és 
megállapodások 2 
TÁMOP-2.2. A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése 2 
TÁMOP-2.4. Rugalmasság és biztonság 13 
TÁMOP-2.5. A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése 1 
TÁMOP-3.1. A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása 1132 
TÁMOP-3.2. A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és 
együttműködések kialakítása 15 
TÁMOP-3.3. A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, 
esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban 10 
TÁMOP-3.4. Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók 
integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás 162 
TÁMOP-5.1. A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció 
csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása 1 
TÁMOP-5.2. Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok 10 
TÁMOP-5.5. Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése 5 
TÁMOP-5.6. A társadalmi kohézió erősítése a foglalkoztatásba ágyazott képzés és a civil aktivitás 
segítségével 4 
TÁMOP-6.1. Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés 217 
TIOP-1.1. Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése - az 'Intelligens iskola' 7 
TIOP-1.2. Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra 
fejlesztése 19 
TIOP-3.4. Bentlakásos szociális intézmények modernizációja 2 
TIOP-3.5. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése 1 
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Tehát az láthatjuk, hogy az óvodák fejlesztése folyamatosan bővült, kezdetben csak részcél a meglévő 

kapacitások felújítása, majd ahogy az óvodai nevelés a köznevelés fontos elemévé emelkedett, 

megjelentek az új kapacitások kiépítését célzó konstrukciók is. Ez esetben a kiírásoknak sikerült jól 

követni a stratégiai változásokat. 

 

Keresletvizsgálat 
A ROP-os kiírásokon kívül az óvodák nagyon sok további pályázatot is benyújthattak. Az M1 

mellékletben bemutatott eljáráshoz hasonló keresési algoritmussal, ha a pályázat címében csak az 

óvoda, bölcsőde szó szerepel, de iskola vagy gimnázium nem, kigyűjtöttük azokat a pályázatokat is, 

amelyek nagy valószínűséggel óvodákhoz köthetőek. Összesen 3096 ilyen pályázatot azonosítottunk 

(a ROP-os pályázatokat is beleértve). A pályázatok intézkedések közötti megoszlását mutatja a 9.1 

táblázat. 

A táblázat alapján látható, hogy az óvodák körében is nagyon népszerűek a különböző TÁMOP-os 

konstrukciók, különösen a kompetencia alapú nevelést elterjeszteni szándékozó 3.1 intézkedés. 

9.1 ábra: Egy óvodáskorú állandó lakosra jutó közoktatási célú támogatások és a nyertes pályázatok földrajzi megoszlása 

Forrás: Hétfa Kutatóintézet 

A fenti óvodai pályázatokon elnyert összegek földrajzi eloszlását a 9.1 ábra mutatja. Az egy óvodás 

korú (3–5 éves) állandó lakosra eső támogatások összege Közép- és Dél Dunántúl régióban tűnik 

alacsonynak. Ennek az is oka lehet, hogy pl. Dél-Dunántúlon csak az integrálódó intézmények 

pályázhattak (vagy azok, akik a pályázat során integrálódtak), aminek következménye lehet, hogy az 
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itt létrejött óvodafejlesztéseket nem látjuk külön óvodafejlesztésként. A Dunántúlon a pályázatok 

száma is alacsonyabb, mint a többi régióban. 

9.2 táblázat: Az óvodák ingatlanállományának fejlesztését célzó konstrukciók esetében az elutasítás és a 
szerződéskötés valószínűségét befolyásoló tényezők (probit modellek) 

Óvoda ingatlan Pályázók közül elutasított Pályázók érvényes szerződés 

  koefficiens P>|z|
 a,

 koefficiens P>|z|
 a,

 

egy főre eső települési gazdasági erő 0,0580 0,2600 -0,0735 0,1750 
3-5 éves korosztály létszámának változása -0,5370 0,0420 0,7251 0,0200 
intézmény községben található 0,0819 0,5230 -0,3279 0,0250 
intézmény nagyközségben található 0,1266 0,5470 -0,4084 0,0880 
intézmény megyei jogú városban található -0,0830 0,6860 0,3111 0,1920 
ÖNHIKI 0,0025 0,9850 -0,1318 0,4390 
komplex programmal fejlesztendő LHH kistérség  -0,0406 0,8190 -0,1424 0,4840 
aprófalvas kistérség 0,0629 0,6910 0,0089 0,9620 
elmaradott település 0,0348 0,8330 0,0091 0,9620 
magas munkanélküliségű település 0,0125 0,9450 0,1731 0,4100 
Közép-Magyarország 0,0773 0,7450 0,3406 0,2360 
Észak-Magyarország -0,0359 0,8790 -0,0197 0,9450 
Észak-Alföld -0,0726 0,7730 -0,0540 0,8590 
Dél-Alföld -0,0825 0,7590 0,0730 0,8210 
Közép-Dunántúl 0,2745 0,2390 -1,4296 0,0000 
2008 -0,1393 0,2570 -0,8267 0,0000 
2009   2,1879 0,0000 
2010 -1,5112 0,0000 1,1875 0,0000 
2011   1,0193 0,0650 
konstans 0,0424 0,8870 -0,4453 0,1950 

N 770   849   
Megjegyzés: a település és a régió dummy-jainak koefficiensei egy nyugat-dunántúli városi óvoda pályázati 

esélyeihez képest méri az adott jellemzőkkel rendelkező óvoda pályázati esélyeit. 
a,

 A szürkével kiemelt változók 10%-os szignifikancia szinten különböznek nullától. 

A 9.2 és a 9.3 táblázatokban azoknak probit modellek eredményeit mutatjuk be, amelyekkel azt 

vizsgáljuk, hogy a különböző területi jellemzők milyen irányban befolyásolják a pályázat 

elutasításának vagy a szerződéskötésnek a valószínűségét. Két dologban térnek el ezek a vizsgálatok 

az értékelésben korábban használtaktól. Egyrészt mivel nem tudtunk panel adatbázist építeni, ezek 

egyszerű probit modellek, nem veszik figyelembe, hogy a megfigyelések összetartozhatnak. Másrészt 

mivel nincs adatbázisunk a nem pályázó óvodákról, a pályázás valószínűségét nem tudjuk vizsgálni. 

A 9.2 táblázatban az óvodák vagy fenntartóik által benyújtott ingatlan fejlesztését célul kitűző 

pályázatok elutasítási vagy szerződéskötési valószínűségeit vizsgáljuk. Láthatjuk, hogy az elutasítás 

esélyét növelte, ha az óvodás korú gyerekek létszáma a pályázat beadását megelőző 5 évben 

csökkent, sőt minél jobban csökken a gyerekek száma, annál nagyobb az esélye annak, hogy 

elutasítják a pályázatot. A szerződéskötés valószínűségét ezzel összhangban csökkenti, ha csökken a 

gyerekek száma (vagy ellenkezőleg: növeli, ha a pályázat beadását megelőzően növekedett a 3–5 

éves korosztály létszáma. Ez alapján az óvodai ingatlanfejlesztések azokra a településekre jutottak, 

ahol növekszik a gyerekek száma, azaz a legnagyobb szükség van az óvodai szolgáltatásokra. 

Kisebb valószínűséggel kötnek érvényes szerződést azokkal az intézményekkel, amelyek székhelye 

községben vagy nagyközségben található.  
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Az óvodák által beadott egyéb pályázatok esetében nem látható a fentiekhez hasonló minta (azaz 

hogy valamelyik jellemző az elutasítás valószínűségét felfelé/lefelé befolyásolná, a szerződéskötés 

esélyét pedig ezzel ellentétesen). A becslések eredményei alapján nagyobb valószínűséggel utasítják 

el azoknak az óvodáknak a pályázatait, amelyeknek a székhelye megyeszékhelyen vagy/és Közép-

Magyarországon található. A szerződéskötés valószínűségét pedig az növeli, ha az önkormányzat 

önhibáján kívül nehéz anyagi helyzetbe került. 

9.3 táblázat: Az óvodák egyéb pályázatai esetében az elutasítás és a szerződéskötés valószínűségét 
befolyásoló tényezők (probit modellek)  

Óvoda egyéb Pályázók közül elutasított Pályázók érvényes szerződés 

  koefficiens P>|z|
 a,

 koefficiens P>|z|
 a,

 

egy főre eső települési gazdasági erő 0,0085 0,7930 -0,0361 0,2530 
3-5 éves korosztály létszámának változása -0,0708 0,7500 0,0349 0,8540 
intézmény községben található 0,0612 0,5540 -0,1447 0,1050 
intézmény nagyközségben található -0,2029 0,3110 -0,1450 0,3690 
intézmény megyei jogú városban található 0,3085 0,0060 0,0463 0,6370 
ÖNHIKI 0,0310 0,8060 0,2072 0,0510 
komplex programmal fejlesztendő LHH kistérség  -0,1244 0,4050 -0,0179 0,8840 
aprófalvas kistérség 0,1809 0,1370 -0,1660 0,1110 
elmaradott település 0,1230 0,4280 0,0371 0,7820 
magas munkanélküliségű település 0,0301 0,8310 -0,1456 0,2290 
Közép-Magyarország 0,8367 0,0000 -0,1863 0,2540 
Észak-Magyarország 0,1729 0,3420 -0,1007 0,5100 
Észak-Alföld 0,2192 0,2450 -0,0181 0,9090 
Dél-Alföld 0,0943 0,6110 0,0357 0,8170 
Dél-Dunántúl 0,0633 0,7220 0,0155 0,9180 
Közép-Dunántúl 0,0239 0,8980 -0,0490 0,7500 
2008 1,0441 0,0000 0,4501 0,0010 
2009 0,7483 0,0000 1,9296 0,0000 
2010 1,2995 0,0000 1,5226 0,0000 
2011 0,6703 0,0000 2,1578 0,0000 
konstans -2,0934 0,0000 -1,0860 0,0000 

N 2239   2239   
Megjegyzés: a település és a régió dummy-jainak koefficiensei egy nyugat-dunántúli városi óvoda pályázati 

esélyeihez képest méri az adott jellemzőkkel rendelkező óvoda pályázati esélyeit. 
a,

 A szürkével kiemelt változók 10%-os szignifikancia szinten különböznek nullától. 

 

Összefoglalás 
Az értékelés fő fókuszába nem tartozó óvodák esetében kevés értékelési kérdésre tudunk válaszolni, 

egyrészt mivel nem minden kérdés értelmezhető óvodák esetében (eredményesség), másrészt mivel 

nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok. Azon kérdések esetében, melyeket vizsgálni tudunk, a 

következő eredményekre jutottunk:  

- A kiírásoknak sikerült követni a köznevelési hangsúlyokban bekövetkezett változásokat, az óvodai 

nevelés felértékelődésével megjelentek azok a kiírások, amelyek segítenek a önkormányzatoknak 

megfelelni a törvényi előírásoknak. 
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- Keresletvizsgálat során arra jutottunk, hogy az ingatlan fejlesztését célzó kiírások mellett a 

kompetencia alapú oktatás bevezetését segítő konstrukciók voltak a legnépszerűbbek. 

- A pályázatok földrajzi eloszlásánál azt láthattuk, hogy Közép- és Dél-Dunántúl régióban kevesebb az 

egy óvodás korú gyerekre jutó forrás. 

- Az ingatlanállomány fejlesztését célzó támogatások jól céloztak, amennyiben azokon a 

településeken található óvodákkal kötöttek nagyobb valószínűséggel szerződést, ahol a gyerekszám 

növekedett a pályázat beadását megelőző 5 évben. 
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10. Következtetés és javaslatok 
Az értékelés tapasztalatai szerint a közoktatási fejlesztések hatékonyságát alapvetően az érintett 

szereplők közötti koordinációs zavarok rontották, így a hatékonyság javítását e zavarok 

megszüntetése szolgálhatná, nevezetesen:  

- a fejlesztéspolitika irányítói és a fejlesztők, vagyis a projektgazdák eltérő motivációinak jobb 

összehangolása, 

- a fejlesztési csomagok elemeinek összekapcsolását akadályozó fejlesztéspolitikai 

széttagoltság csökkentése, 

- a fejlesztéspolitika és a közoktatás irányítás közötti koordinációs problémák megszüntetése 

szolgálhatná. 

E három, a hatékonyságot rontó tényező szorosan összekapcsolódik.  

Az eltérő motiváció alapja, hogy a fejlesztés végrehajtói nem azonos hiányosságokat, feloldandó 

korlátokat érzékelnek iskolájuk oktatási teljesítményének javulása előtt, mint amit a fejlesztéspolitika 

az oktatási rendszer egészének hiányosságaként diagnosztizált, így a projektgazdák a kiírások adta 

lehetőségekkel csak akkor élnek, ha az céljaikhoz igazítható. Mindez a szűkre szabott kiírásoknál 

abszorpciós problémát okoz, a tágra szabottnál pedig egyrészt a források elégtelenségét, másrészt 

megkérdőjelezi a kiíró stratégiájában, operatív programjában megfogalmazott céljainak beépülését a 

helyi fejlesztési tevékenységbe. Míg az iskolák a fejlődés előtti akadályt a hiányzó (ingatlan, tárgyi és 

humán) kapacitások kiépítésében látják, az oktatásirányítás az új pedagógiai módszerek 

(kompetencia alapú oktatás) tantermi megjelenésétől, valamint ennek tárgyi és humán feltételeinek 

megteremtésétől várta a változást. Esettanulmányaink alapján úgy tűnik, hogy az oktatási programok 

átalakítását pusztán pénzügyi ösztönzőkkel nem lehet elérni, ahhoz a fejlesztési célok iskolák általi 

internalizálása szükséges. Önmagában ez sem elégséges feltétel – nem utolsó sorban azért, mert egy 

pályáztatási rendszerben a pályázó autonóm döntése a fejlesztés kezdeményezése. A fejlesztések 

internalizálását segítő támogató, módszertani kiemelt projektek késése, elmaradása szintén nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy a kiíró és a megvalósító céljai közötti párbeszéd nem valósulhatott meg. Az is 

látszik továbbá, hogy az iskolák célja nem ellentétes a közoktatási célokkal, amennyiben maguk is 

oktatási teljesítményük javulását, intézményük vonzóbbá tételét, a pedagógusaik oktatási-nevelési 

munkájában való sikerét ambicionálják, azonban az odavezető út, a hiányzó fejlesztések tekintetében 

eltértek az oktatásirányítás megközelítésétől. Az eltérés elsősorban abban állt, hogy míg helyi szinten 

a sikerhez hiányzó kapacitásokról volt egy jól megfogható elképzelés addig, központi szinten – 

megfelelő információ hiányában – a tárgyi és humán feltételek teljes hiányából indultak ki. Amint 

szinergia vizsgálatunk mutatta, a pályázók nem azokat a projekt kombinációkat részesítették 

leginkább előnyben, amelyek szükségességét a kiíró feltételezte. 

A két oldal szándékai ugyanakkor abban megegyeztek, hogy mindkét megközelítés sikere a fejlesztési 

eszközök komplexitását igényelné. A komplexitás ez esetben azonban lényegesen szűkebb értelmű 

fogalom, mint amit általában értünk alatta: itt mindössze annyit jelent, hogy mindkét megközelítés 

igényelte mind a humántőkébe (pedagógusi képesség és pedagógiai program), mind a fizikai tőkébe 

(eszközök, ingatlan) való befektetések kombinálhatóságát, mely igények attól váltak komplexszé, 

hogy hozzájuk eltérő programok finanszírozását kellett volna bekapcsolnia a projektgazdának. És 
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ezzel átértünk a második problémára: a források összekapcsolhatóságának kérdésére. A fejlesztések 

egymásra épülését nagymértékben gátolta, hogy ezek forrásaihoz egymástól független 

pályázatokban, előre nem látható ütemezésben és feltételekkel, illetve eltérő elbírálási szabályok 

mentén lehetett csak hozzáférni, ráadásul a megszerzett források felhasználásának ütemezését sem a 

fejlesztés hatékonysága, hanem a programozási ciklus és az abszorpciós kényszer ütemezése szabta 

meg.  

Amint azt a 2012-es pályázatokra érkezett sokszoros igények mutatták, a közoktatás-fejlesztésre 

szánt források is szűkös erőforrást jelentenek, így azok hatékony felhasználása azt feltételezi, hogy 

csak ott és azt a fejlesztést finanszírozzuk, ami a célok szempontjából hiányzó kapacitást hoz létre. Ez 

azonban a hiányzó kapacitások ismeretét, valamint az igények ezen szempontok szerinti 

priorizálására való szándékot igényelne. A pályázati szűkítéseket alapvetően nem a cél szempontjából 

feltárt kapacitáshiányok (hiányzó eszközök, képzettségek vagy programok pótlása) vagy 

feltételezhető kapacitáshiányok (pl. rossz kompetenciaeredményekkel bíró intézményeknél), hanem 

horizontális célok (pl. területfejlesztési célok, lásd LHH térségek preferálása vagy esélyegyenlőségi 

célok) vagy a fejlesztéspolitika fenntarthatósági céljai (hosszú távon is legyen elegendő gyerek a 

fejlesztett intézményben) motiválták, és azt is csak az ingatlanfejlesztésekre fókuszálták. Amint 

elemzésünk mutatta, az alapvetően permetező elven működő eszköz- és tartalompályázatokat így 

nem a közoktatási célok, hanem a pályázók aktivitása, szándékai, nem utolsó sorban pedig pályázati 

kapacitásai szelektálták csak a források megszerzésében. A szakpolitika nem akart, a fejlesztéspolitika 

nem tudott választ adni arra a kérdésre, hogy a kompetenciaeredmények egyenlőtlenségeire hogyan 

kell reflektálnia az elvileg a kompetencia alapú oktatás elterjesztését megcélzó program kiírásainak. 

Míg ezt a dilemmát az oktatási kormányzat viszonylag hamar érzékelte és a cél számára hiányzó 

elemek feltárását – a stratégia módosítása nélkül – az iskolák motivációjában bízva a pályázói kereslet 

felé terelte volna, addig az OP stratégiája és leginkább indikátora (kompetencia alapú oktatást 

bevezető 2500 feladat ellátási hely) miatt teljesítési kényszerben lévő HEP IH a TÁMOP-ban leírt 

fejlesztések minél szélesebb – adott esetben a kereslet hiányában is végigviendő – elterjesztésében 

volt érdekelt. Ezen fejlesztések szétterítését egyben forrásai nagysága is biztosította, sőt az 

abszorpciós nyomás mentén kényszerítette. Míg a tárca és a HEP IH között az eltérő ösztönzők miatti 

viták a kiírások megjelenését hátráltatták, addig a hasonló indikátor által kényszerhelyzetbe nem 

hozott, ráadásul az igényekhez képest szűkösebb forrással is rendelkező regionális programok, illetve 

azok IH-ja, a ROP IH könnyen tudott alkalmazkodni a tárca keresletre alapozott fejlesztési 

elképzeléseihez. A két IH eltérő „alkalmazkodási sebessége” ahhoz vezetett, hogy a fejlesztési 

csomag különböző elemei egymástól elválasztva, illetve nem a szükségesnek tervezett sorendben 

kerültek kiírásra és váltak elérhetővé a pályázók számára. 

A koordinációs zavarok megszüntetése: 

- Részben a fejlesztési intézményrendszer ágazati tervezésbe való jobb betagozódását 

igényelné, mind az ESZA-, mind az ERFA-típusú fejlesztések vonatkozásában,  

- másrészt a fókuszálási döntések szempontjából meghatározó információk, problématérképek 

rendelkezésre állására, valamint a tervezésben és végrehajtásban való alkalmazásra lenne 

szükség, amellyel kiváltható lenne a pályáztatásra építő nem hatékony önszelekció.  

- A nehézkes koordinációs lépések számának csökkentését jelenthetné és egyben a fejlesztések 

könnyebb egymásra épülését szolgálná, ha a párhuzamos pályázatok helyett a támogatási 
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szerződésekben az átjárhatóságon keresztül lehetne biztosítani a tartalmi fejlesztések és az 

eszköz (és ingatlan) -fejlesztések összehangolását. 

 

A közoktatás intézményrendszerében 2013-ban bekövetkezett változások - a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központon keresztül az állam intézményfenntartó szerepének megerősödése - új 

helyzetet, így új lehetőségeket, de egyúttal új kihívásokat is teremtett a következő időszak 

közoktatásra vonatkozó fejlesztéspolitikája számára. 

Az új lehetőségek elsősorban abból adódnak, hogy mivel iskolarendszer 90%-ának a KLIK az 

fenntartója, ezért  

- az igényekről való korábbi információ hiány általa könnyebben csökkenthető, 

- a közoktatás stratégiai változásaihoz vagy a motivációs rendszer miatt eddig nehezen 

átvihető változásokhoz (pl. iskolai integráció) könnyebben igazítható hozzá az 

intézményrendszer, 

- harmadrészt az egyenlőtlen projektmenedzsment-kapacitásokból adódó nem szándékolt 

szelekciók a KLIK által felvállalt projektmenedzsment-feladatok által a fejlesztésekben 

orvosolható problémákká válhatnak. 

Másrészről viszont kockázatot is jelent legalább öt oldalról, mely kockázatok feloldása a következő 

időszak legfontosabb kihívása a fejlesztéspolitika számára:  

- Egyrészről az oktatási rendszer KLIK-en kívüli 10%-a bár a kisebbsége az intézményeknek, de 

mivel a területi eloszlás nem egyenletes, ezért egyes (gyakran hátrányos helyzetű) 

térségekben a közoktatás-fejlesztési célok megvalósulását csak ezen fenntartókkal való 

partnerségben, az ő igényeiket is figyelembe véve lehet biztosítani. Félő, hogy erre kisebb 

motiváció és figyelem jut az új felállásban, és amint láttuk, már eddig is kevésbé lehetett ezen 

intézményeket bevonni a központi célokat szolgáló fejlesztésekbe.  

- Másrészt a közoktatásban a domináns szereplő jelenléte új feszültségpontot jelenthet a 

fejlesztések szakmai irányításában, amennyiben a KLIK mint szervezet fejlesztési stratégiája 

és a közoktatás ágazati irányításának ágazatfejlesztési stratégiája nem feltétlenül azonos 

célokra fog épülni. 

- Harmadrészt a fejlesztések sikere a fejlesztést megvalósító intézmények vezetői és 

pedagógusainak elkötelezettségét igényli, amit nem feltétlenül könnyít meg a nagyobb 

szervezeti hierarchia léte. 

- Negyedrészt a KLIK megjelenése egy új koordinációs feladatot hozott létre: a fenntartó és a 

működtető fejlesztési céljainak összehangolását.  

- Ötödrészt az új szervezeti rendszer kialakítása sok időt és energiát vesz igénybe, és ezek 

költségei várhatóan mind az új időszak tervezése, mind a folyamatban lévő projektek 

menedzselése szempontjából problémát okozhatnak. 

 

A fenti lehetőségek jobb kiaknázását és a kockázatok kezelését szolgálhatja, ha a mérési, értékelési és 

statisztikai rendszerek továbbra is független, az egész oktatási rendszerre kiterjedő módon 
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működnek a közoktatásban, ezek fejlesztését támogatja a fejlesztéspolitika, nem utolsó sorban az 

egységes problématérképek létrehozatala érdekében. 

Érdemes három részre szétválasztani a fejlesztések finanszírozásának rendszerét.  

1. A feladatellátásához szükséges minimális feltételek megteremtéséhez kapcsolódó 

fejlesztések (eszköz ellátottság – a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI-rendelet alapján – és pedagógiai 

továbbképzések) esetén a fejlesztéshez szükséges forrásokat a KLIK kiemelt pályázatán 

keresztül lenne érdemes megfinanszírozni, intézményi pályázatok nélkül. A forrásokat 

(szükségesség szerint) az alapján érdemes elosztani, hogy melyik intézmény milyen messze 

van a feladatellátáshoz szükséges minimum szinttől. Ezt egyetlen hét éves, de éveken belül 

ütemezett kiemelt projekt formájában érdemes a KLIK-en keresztül eljuttatni az iskoláknak, 

de a tankerültek szakmai felügyelete mellett. Az ugyancsak minimálisan szükséges 

ingatlanfejlesztések esetén a KILK-kel szerződésben lévő önkormányzatok a tankerületek 

felmérése alapján normatív módon kerüljenek finanszírozásra.  

2. Részben az utóbbihoz hasonlóan érdemes támogatni a KLIK-en kívüli iskolák hasonló célú 

pályázatait, azonban ez esetben a problématérképen (szükségességen) alapuló normatív, 

több éves pályázatok esetében az összes tárgyi feltételt, a tankerületek felügyelete mellett, 

csomagban érdemes megpályáztatni, ahol az ingatlanfejlesztések mellé tett átjárhatósági 

lehetőségek önmagukban biztosíthatják az ERFA–ESZA-koordinációt. 

3. Az iskolák fejlesztésekben való motivációjának fenntartása érdekében lehetőséget kell 

teremteni arra, hogy az intézmények kötelező feladataikon túl plusz tevékenységeket 

valósíthassanak meg (pl. iskolán kívüli tevékenység, tanórán kívüli tevékenységek, versenyek 

szervezése stb.). Ez segítene abba, hogy az intézmények jobban tudjanak idomulni a 

környezetükhöz, jobban a maguk képére tudják alakítani oktatási programjukat. Ebben az 

esetben indokolt lehet a pályáztatás valamilyen formájának a megtartása: egyrészt 

gondolkodásra késztet (ki kell dolgozni a programot), másrészt az intézmények és a 

pedagógusok jobban magukénak érezhetik a megvalósított programot. Ezeknek a 

pályázatoknak a keretében külön figyelmet kell arra fordítani, hogy a többletfeladatokat 

(akár a program keretében, akár a projektmenedzsmentben) vállaló pedagógusok valamilyen 

ellentételezésben is részesüljenek. Arra is szükség van, hogy ezek a pályázatok szakmai 

elbírálásban részesüljenek. (Megfontolandó, hogy a kötelező projektekbe való aktív 

bekapcsolódás ösztönzésére érdemes ezeknél az innovatív pályázatoknál valamilyen 

ösztönzőt beépíteni, pl. nagyobb projektméret a kötelező fejlesztésekben sikeres 

intézmények számára.) 

 

A fenti javaslatok az értékelés adta keretek között elvégzett elemzés eredményein alapulnak. Az 

elvégzett munka során azonban számos olyan további szempont merült fel, amelyeket egy később 

értékelésben érdemesebb lesz részletesebben is megvizsgálni:  

- legkorábban a 2012-as kompetencia felmérés eredményeinek ismeretében már 

adatelemzéssel is alátámasztható módon érdemes lesz a támogatások hatásait is vizsgálni. 

Ezt a hatásvizsgálatot adott esetben a kompetencia mérési eredmények mellett a 

továbbtanulási eredmények változásával is érdemes lenne meg próbálni. 
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- Megfelelő adatbázis rendelkezésre állása esetén érdemes lenne a hazai támogatási adatokkal 

is összekötni a vizsgálatot, mivel a pályázatok bizonyos iskolacsoportoknál és fejlesztési 

irányoknál a hazai támogatások alternatíviként is jelentkezhettek. 

- Mivel az intézmény számos változóját a mostani vizsgálat a kompetencia mérés eredményeit 

felhasználva vizsgálta, ezért például a HH-s gyerekek arányát csak közelíteni tudtuk és nem 

tudtuk vizsgálni az iskola kapacitás kihasználtságánák hatását a fejlesztéspolitikai 

teljesítményre. Ezen információk a KIR adatbázis rendelkezésre állása esetén már pontosan 

és teljeskörűen vizsgálhatóvá válhatnának, ami további érdekes eredményeket hozhat. A KIR 

rendelkezésre állása vagy a kompetencia mérések későbbi hullámának rendelkezésre állása 

esetén az intézményi életút fejlesztéspolitikai hatásának pontosabb vizsgálata is elvégezhető 

lesz, mivel abban már a 2011 nyarán történt jelentős fenntartóváltási hullám is vizsgálhatóvá 

válik. 

- Az értékelés közben merült fel, hogy további lehetőségek vannak a pályázatok közötti 

helyettesíthetőség vizsgálatában, amelyekre most idő hiányában csak egy egyszerű 

korrelációs vizsgálatot végeztünk el. A pályázatokban finanszírozható tevékenységek 

megfelelő klaszterezése mellett eEgy mélyebb elemzés is elvégezhető lenne, amelynek 

segítségével megérthetnénk, hogy az iskolák számára mely pályázatok voltak alternatívák 

céljaik elérésében, illetve ezeket a lehetőséget az oktatási intézmények milyen mértékben 

ismerték fel és alkalmazták. 
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