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Előadás menete 
 

• Hipotézisek 

• Kutatásmódszertan 

• TÁMOP 4.1. prioritás átfogó elemzésének bemutatása 

• TÁMOP 4.1. kiemelten vizsgált konstrukciók bemutatása 

• Kulcsmegállapítások 

• Javaslatok 

 
 



Hipotézisek I. 
 

• 1) A TÁMOP 4.1. prioritás eredményessége, sikeressége megfelelően 

jellemezhető a különböző adatbázisokban rendelkezésre álló 

információk és az aggregált indikátorok alapján. 

• 2) A TÁMOP 4.1. prioritás keretei között megvalósult beavatkozások 

hatékonynak tekinthetőek. 

• 3) A TÁMOP 4.1. prioritás intézkedései összességében sikeresnek 

tekinthetőek, ugyanakkor bizonyos célkitűzések esetén nem 

egyértelmű a siker. 

 



Hipotézisek II. 
 

• 4) A célcsoportok tekintetében a TÁMOP 4.1. prioritás intézkedései, 

illetve az ehhez kapcsolódó fejlesztési eredmények szakmai 

fogadtatása alapvetően pozitív volt. 

• 5) A TÁMOP 4.1. prioritás keretében – kifejezetten a felsőoktatási 

együttműködési zónákat figyelembe véve – megvalósult projektek, 

fejlesztések segítségével jelentős előrelépést sikerült elérni. 

 
 



Kutatásmódszertan - tevékenységek 
 

• Értékelési-elemzési szempontrendszer meghatározása 

• Hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása 

• TÁMOP 4.1 keretében nyertes projektekről átfogó adatbázis 

létrehozása 

• Mély- és fókuszcsoportos interjúk készítése, online kérdőívezés 

• TÁMOP 4.1 nyertes projektjeinek értékelése, elemzése 

• Szakmai egyeztetések alapján ajánlás gyűjtemény elkészítése 



Kutatásmódszertan – TÁMOP 4.1. átfogó elemzés 
 

• NFÜ által rendelkezésre bocsátott adatok alapján 

 

• Hatékonyság 

• Hatásosság 

• Együttműködések 

• Területi koncentráció 

 
 



Kutatásmódszertan – TÁMOP 4.1. kiírások elemzése 
 

• TÁMOP-4.1.1-08 

• TÁMOP-4.1.2-08/B 

• TÁMOP-4.1.3-08 

 

• NFÜ adatainak elemzése 

• Dokumentumelemzés 

• Mélyinterjúk 

• Fókuszcsoportos interjúk 

• Online kérdőív 
 
 



TÁMOP 4.1. – hatékonyság I. 
 

• 𝐻𝑎𝑡é𝑘𝑜𝑛𝑦𝑠á𝑔 =  
𝐻𝑎𝑡á𝑙𝑦𝑜𝑠 𝑠𝑧𝑒𝑟𝑧ő𝑑é𝑠𝑒𝑘 𝑠𝑧𝑒𝑟𝑧ő𝑑ö𝑡𝑡 𝑡á𝑚𝑜𝑔𝑎𝑡á𝑠𝑎

𝐴𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔á𝑙𝑡 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙á𝑙𝑡 𝑡é𝑛𝑦é𝑟𝑡é𝑘
 

 

• 4.1.1. – túl komplex projektek -> 4.1.2-es indikátorok vizsgálata 

• Vizsgált indikátor csoportok:  

• hallgatók száma 

• képzések 

• tananyagok 

• százalékos arányok 



TÁMOP 4.1. – hatékonyság II. 
 

Jelentős hatékonyságbeli eltérések – érintett konstrukciók és indikátorok 

 
 

 
 

Konstrukció Indikátor Max/min 

TAMOP-4.1.1-08  

TÁMOP-4.1.1.A-10 

Alumni szolgáltatásokat igénybe vevő végzettek, diplomát szerzők és a 

szolgáltatást igénylők (visszajelzők) aránya az összes diplomát szerzőhöz képest 

1,87 

TÁMOP-4.1.2.A/1-11 Az új/adaptált Bologna-konform tananyagokat használó képzésekben részt 

vevő hallgatók száma 

3,04 

TAMOP-4.1.1-08  

TÁMOP-4.1.1.A-10 

Komplex, egyénre szabott tanulmányi-, pályaorientációs, és tehetségsegítő 

szolgáltatást igénybe vevő 

9,23 

TÁMOP-4.1.1.A-10 A projekt megvalósítása és a projekt fenntartási időszaka alatt a fejlesztett 

gyakorlati helyeken gyakorlati képzésben részesülő hallgatók száma 

54,52 

TÁMOP-4.1.2-08/A Adaptált (bologna konform) tananyagok száma 97,14 

TÁMOP-4.1.2-08/A On-line, ingyenesen hozzáférhető tankönyveket, tananyagokat használó 

hallgatók létszáma 

347,49 

TÁMOP-4.1.2-08/A A támogatás keretében kifejlesztett új, (bologna konform) tananyagok száma 539,52 



TÁMOP 4.1. – hatásosság 
 

• Aggregált kumulált indikátor terv- és tényértékek összehasonlítása 

 

• Csak a 2008 és 2009-es konstrukciók adatai 

 

• A legtöbb 2009-es indikátor esetében sikerült a tervezett értéket 

elérni 

• Bizonyos indikátorok esetében jelentős túlteljesítés (>2-szeres) 

• Ahol alulteljesítés, ott jellemzően futó projekt 
 



TÁMOP 4.1. – együttműködések I. 
 

• Hálózatelemzés: partnerek azonosítása, kapcsolatok feltérképezése 

• Együttműködések 

• Konzorciumi szerepvállalások 

• Kapcsolódások 

 

• 310 projektre 395 együttműködés –> konzorcium nem jellemző 

• 13 intézmény legalább 10 projektben 

• Legtöbb projekt = 30 db (Debreceni Egyetem) = össz. projekt ~10 %-a 

• Intézményi átlag = 4,6 projekt 
 

 



TÁMOP 4.1. – együttműködések II. 
 

• Közöttiség centralitás 

• Modularitás 

• Átlagos klaszterezettségi együttható 

• Hálózat sűrűsége 

• Vizualizáció 

• Limitációk 

 
 

 



TÁMOP 4.1. – együttműködések III. 
 

• Az együttműködések során többségben voltak azok az intézmények, amelyek egy 

egymással is kapcsolatban álló hálózatot hoztak létre, míg pár intézmény ettől a 

központi hálózattól (törzsháló) függetlenül, ahhoz nem kapcsolódva valósította meg 

fejlesztéseit. 

• Az együttműködések során domináns szerepet játszottak a vidéki intézmények, 

illetve a tudományegyetemek. A fővárosi intézmények és a főiskolák kevésbé 

jutottak hangsúlyos szerephez. 

• Eltérő rangsor az együttműködések figyelembevételével 

• Egyes vidéki központok jelentős előretörése 

• „Kisvilág” tulajdonság kimutatása 

 

 
 

 



 
Konzorciális együttműködések kedvezményezett intézményeinek és kapcsolódásaik területi 

allokációja a vizsgált TÁMOP konstrukciók esetén 
 

 
 



Együttműködési 
hálózat  

(földrajzi 
elhelyezkedés 

vizsgálata) 
 



Együttműködési 
hálózat  

(intézmény 
típusának 
vizsgálata) 



TÁMOP 4.1 – területi koncentráció I. 
 

Támogatások területi allokációja megyei szinten (százezer főre jutó projektek száma) 
 



TÁMOP 4.1 – területi koncentráció II. 
 

Támogatások területi allokációja megyei szinten (százezer főre jutó támogatás – millió Ft-ban) 



TÁMOP-4.1.1-08 I. 
 

• Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban  

 

• NFÜ által rendelkezésre bocsátott adatok 

• Négy mélyinterjú (Pécs, Győr, BCE + ESZA) 

• Két fókuszcsoportos interjú (DPR – megvalósítók, VIR – felhasználók) 

 

• Komplex kiírás - 5 részcél (VIR, DPR, alumni, tehetségondozás, 

hallgatói szolgáltatások), 9 indikátor 

 

• 28 nyertes projekt (beadott = 34) 

 

 
 
 



TÁMOP-4.1.1-08 II. 
 

• Együttműködések vizsgálata nem releváns – mindössze öt konzorciumi 

projekt – DE: intenzív informális kapcsolat a kedvezményezettek 

között! 

 

• Hatékonyság vizsgálata – módszertani nehézség: a rendelkezésre álló 

információk alapján az indikátorok fajlagos költségei nem 

vizsgálhatóak 

 -> részletesebb pályázati költségvetés/nyilvántartás vagy 

egységes módszertan és képlet szerinti összesítés kellene 

 

 
 
 



TÁMOP-4.1.1-08 III. 
 

• Hatásosság: indikátor terv és tényértékek vizsgálata 

• Túlteljesítés jellemző 

• Leggyengébben teljesített indikátor 92 %-on (Pályakövetési 

rendszer eredményeit az intézményben felhasználók száma) 

• KMR régió teljesítése kiegyensúlyozottabb – 92 %-112 % 

• Konvergencia régió – 87 %-179 % 

 

 

 
 
 



TÁMOP-4.1.1-08 IV. 
 

Nyertes és beadott pályázatok száma valamint a régiónként elnyert támogatás 

 

 
 
 



TÁMOP-4.1.1-08 V. 
 

• Interjúk: kedvezményezett – intézményrendszer; megvalósítók – 

felhasználók 

 

• (+) valós fejlesztési igények; nyitottság a tevékenységek irányába; 

könnyen kezelhető, menedzselhető projektek; önerő nem okozott 

gondot;  

• (-) központi TÁMOP-4.1.3 projekt csúszása; központi rendszerhez való 

kapcsolódás nehézségei; fenntartási időszak nehézségei 
 
 



TÁMOP-4.1.2-08/B I. 
 

• Pedagógusképzést segítő szolgáltató- és kutatóhálózatok kialakítása 

 

• NFÜ által rendelkezésre bocsátott adatok 

• Dokumentumelemzés 

• Két fókuszcsoportos interjú 

• Online kérdőívezés a célcsoport körében 

 

• Három projekt mélyebb elemzése – indikátor vállalások a terveknek 

megfelelően vagy azt meghaladóan teljesültek 

 

 
 
 



TÁMOP-4.1.2-08/B II. 
 

• Interjúk és kérdőív 

 

• (+) indikátorok teljesítése; valós felsőoktatási igények; informális 

partnerség kedvezményezettek között  

• (-) önrész (20 %) előteremtése; közreműködő szervezettel való 

kapcsolattartás; túlzott adminisztráció 

 

• Online kérdőív: pozitív visszajelzések 

• Fejlesztések fenntartásához további hasonló kiírásokra volna szükség 

 
 
 



TÁMOP-4.1.3-08 I. 
 

• A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése  

 

• NFÜ által rendelkezésre bocsátott adatok 

• Dokumentumelemzés 

• Két mélyinterjú (projektmenedzser és szakmai vezető) 

 
 
 



TÁMOP-4.1.3-08 II. 
 

• a kiemelt projekt és az arra épülő, intézményi szintű pályázati kiírások egymáshoz 

igazított ütemezése nem valósult meg a kívánatos mértékben; 

• a konzorciumi partnerség nem tükrözte azt a szakmai, adminisztratív vagy egyéb 

szükségletet, amelyre alapozva indokolt lett volna a konzorcium létrehozása; 

• a megvalósításra az eredetileg tervezett időintervallum nem bizonyult elégségesnek; 

• a projekt során a támogatói feltételrendszernek jelentős adminisztratív tehernövelő, 

és így költségnövelő hatása volt és nem biztosította azt a rugalmas keretrendszert, 

amelyen belül reagálni lehet a projekt megvalósítása során felmerülő belső vagy 

külső hatásokra; 

• továbbá hiányzott a megfelelő, projektcélok teljesülését támogató jogi háttér. 

 
 
 



Kulcsmegállapítások I. 
 

• 1) A TÁMOP 4.1. prioritás eredményessége, sikeressége megfelelően jellemezhető a 

különböző adatbázisokban rendelkezésre álló információk és az aggregált 

indikátorok alapján – csak részben fogadható el 

 

• 2) A TÁMOP 4.1. prioritás keretei között megvalósult beavatkozások hatékonynak 

tekinthetőek – csak részben igazolható 

 

• 3) a TÁMOP 4.1. prioritás intézkedései összességében sikeresnek tekinthetőek, 

ugyanakkor bizonyos célkitűzések esetén nem egyértelmű a siker – nem fogadjuk el 

teljes mértékben 

 
 



Kulcsmegállapítások II. 
 

• 4) A célcsoportok tekintetében a TÁMOP 4.1. prioritás intézkedései, illetve az ehhez 

kapcsolódó fejlesztési eredmények szakmai fogadtatása alapvetően pozitív volt – 

elfogadtuk  

 

• 5) A TÁMOP 4.1. prioritás keretében – kifejezetten a felsőoktatási együttműködési 

zónákat figyelembe véve – megvalósult projektek, fejlesztések segítségével jelentős 

előrelépést sikerült elérni – nem nyílik lehetőség egyértelmű állásfoglalásra 



Kulcsmegállapítások III. 
 

• A megvalósuló projektek egységnyi indikátor teljesítésére jutó fajlagos költségei 

között jelentős eltérések tapasztalhatóak 

• A legtöbb esetben az előzetesen tervezett indikátor értékeket sikerült elérniük a 

pályázóknak a projektek megvalósítása során. 

• A projektek területi koncentráltsága jelenős mértékben követi a felsőoktatási 

intézmények koncentrációját az ország területén 

• Számos esetben sor került konzorciumi együttműködésre, amely 

együttműködéseknél a legnagyobb, legjelentősebb felsőoktatási intézmények 

vállaltak leginkább központi szerepet 

 



Kulcsmegállapítások IV. 
 

• A projektek (hosszú távú) hatásainak vizsgálatához nem telt el elégséges idő 

• Az ágazatban hasznosított európai uniós támogatások rövid- és (várhatóan) hosszú 

távon is éreztetik hatásukat 

• A felsőoktatási intézmények elsősorban pályázati források elérhetősége esetén 

képesek fejlesztési programok megvalósítására 

 

 



Javaslatok I. 
 

• A kiírásra kerülő pályázatok összetettségét érdemes az átfogó célok szerint 

kialakítani 

• Ágazati és intézményi projektek egymásra épülése esetén elengedhetetlen a 

megfelelő időbeli ütemezés, a központi fejlesztések időben történő megvalósítása 

• Az eredmények fenntartásában érdekeltté kell tenni a kedvezményezetteket 

• Az indikátorok az uniós forrásfelhasználás értékelésének kulcsfontosságú mutatói, 

ezért mind meghatározásukkor, mind a költséghatékonyság megítélése 

szempontjából körültekintően kell eljárni 

 

 



Javaslatok II. 
 

• A pályázatok összehasonlítását sokkal inkább támogatná, ha akár a pályázati 

anyagban, akár a megvalósítás során előállna olyan kimutatás, hogy egységnyi 

indikátor teljesítésére mekkora támogatási összeget fordítottak a 

kedvezményezettek 

• A kontinuitás jegyében szükséges akár több pályázati cikluson is átívelő, egymásra 

épülő, hasonló pályázati kiírások megjelentetése 

• A TÁMOP 4.1. prioritás keretében megvalósult projektek, fejlesztések segítségével 

történő előrelépés megítéléséhez a projektek befejezése óta eltelt idő nem 

elégséges. Valamennyi TÁMOP 4.1-es pályázat befejezése után javasolt újabb 

kutatások lefolytatása a kérdésben. 
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