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Bevezető 
 
2010 októberében a Magyar Innovációs Szövetség TTI Értékelési Tagozata azzal a céllal jött létre, 
hogy a tudomány- és technológiapolitika (TTI) területén átfogóan segítse a hazai értékelési kultúra 
fejlődését és támogassa megfelelő értékelési módszertanok kifejlesztését. A Tagozat vállalta, hogy 
kidolgozza és a szakpolitika, valamint a TTI területén dolgozó értékelők figyelmébe ajánlja a hazai 
kutatási-fejlesztési és innovációs szakpolitikák és támogatások esetében alkalmazható TTI Értékelési 
Standardokat, mely fontos lépés lehet az intézményi tanulást segítő, „jó gyakorlat” szerint 
végrehajtott értékelések elterjedésében. A munkát két lépésben valósítjuk meg: 

1. Az osztrák TTI értékelési standardokat alapul véve elkészülnek a magyar Nemzeti Innovációs 
Rendszer sajátosságait figyelembe vevő TTI Értékelési Standardok, ajánlásként. 

2. A Tagozat a TTI Értékelési Standardok véglegesítését és elfogadtatását széles körű szakmai 
egyeztetések szervezésével segíti. Fontos ugyanis, hogy az ajánlásként megfogalmazott 
Standardokat az érintettek elfogadják és a TTI értékelések során alkalmazzák. 

 
Ideális esetben a Standardok alkalmazására szélesebb körben is sor kerül, mely lehetővé teszi 
maguknak a Standardoknak is a fejlesztését, újabb, fejlettebb változatok elkészítését. 
 
A TTI Értékelési Standardok az egységes fogalmi-módszertani keretek és az értékeléshez használható 
lépések és egyéb ismeretek közreadásával elsősorban az értékelőket és az értékeléseket megrendelő 
intézményeket segítik. Hisszük, hogy a Standardok felhasználása egyben garanciát is jelent az 
értékelési folyamat egyfajta jó gyakorlat szerinti végrehajtására. 
 

Kiket és miben segítenek a Standardok? 

A szakpolitikusokat 

 a TTI programok kialakításában 

 az értékelésre vonatkozó közbeszerzési kiírás megfogalmazásában (ToR, 
terms of reference) 

 az értékelők kiválasztásában 

 az értékelési eredmények értelmezésében és az ajánlások végrehajtásában 

A TTI programok végrehajtóit 
 a monitoring-rendszer kialakításában 

 egyedi projektek értékelésében 

Azokat, akiket értékelnek 

 a pályázati projekt-dokumentáció megfogalmazásában 

 a pályázati projektek tartalmának tervezésében 

 a pályázati projektmenedzsment kialakításában 

Az értékelőket 

 az értékelési projekt megtervezésében 

 szerepük megerősítésében az értékelési megbízást adó, és az értékelt felek 
felé egyaránt 

 az értékelés információbázisának kialakításában 

 
A fenti táblázatos áttekintés alapján kijelenthető, hogy a fejlett értékelési kultúra szerves része a 
stratégiai irányok mentén működő és tanuló TéT politikának. A jó értékelési kultúra a jó gyakorlat 
szerint működtetett TéT politika előfeltétele és egyben következménye is: hatékonyság, átláthatóság, 
és méltányosság egyszerre jellemzi. 
 
Amennyiben a TTI értékelésekben érintettek számára az ajánlásként közzétett Standardok 
megfelelőek és hasznosak, megfontolható – az osztrák platformhoz hasonlóan – hogy a szakpolitika 
stratégiai irányítói, a lehetséges értékelők, a TTI programok programgazdái, illetve a Nemzeti 
Innovációs Rendszer további főbb intézményei közös nyilatkozatban deklarálják, hogy a TTI Értékelési 
Standardokat irányadónak tekintik és az értékelési megbízások végrehajtása során alkalmazzák. 
 
Borsi Balázs 
elnök 
MISZ TTI Értékelési Tagozat 
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1. Az értékelések jelentősége és szerepe a TTI szakpolitikában 
 
A tudomány, technológia és innovációpolitika valamennyi olyan közfeladatot magában foglal, amely a 
kutatási és innovációs rendszer szervezését és irányítását támogatja – azaz nemcsak az állami-
kormányzati programok, szakpolitikai eszközök vagy stratégiák megalkotása és végrehajtása 
tartoznak a TTI szakpolitikához, hanem a kutatásokat és technológiai fejlesztéseket megvalósító 
szervezetek orientálása (adott esetben: irányítása) is. 
 
Ami különlegessé teszi a TTI szakpolitikát más kormányzati-irányítási területekhez képest az az, hogy 
az érintett és finanszírozott szereplők különböző, a K+F-hez és az innovációhoz szükségszerűen 
hozzátartozó technológiai és piaci kudarcok miatt tekintik fontosnak a szerepüket, igényt tartva 
egyfajta legitimációra. A piaci és rendszerszintű kudarcok elsősorban abból adódnak, hogy a 
tudományos-technológiai kutatási eredményeket csak ritkán alkalmazzák azok a szereplők, akik 
létrehozták az új tudást (ami létrehozását követően gyakran közjószágként viselkedik), illetve abból, 
hogy a feltalálói tevékenység, valamint az innováció és új tudás alkalmazása és terjedése végső soron 
komplex szakpolitikai, kutatási és piaci közegekben történik meg, melyek ugyancsak érzékenyek a 
rendszer komponenseinek különböző egymásra hatásaira. 
 
A TTI szakpolitikának be kell tudnia mutatni, hogy az ezen a területen eszközölt beruházások (azaz a 
tudományra és a KFI-re fordított ráfordítások) hasznosak. Az innovációt és kutatás-fejlesztést szó 
szerint zászlajára tűző Európai Unió tagjaként Magyarországon is kiemelten fontos, hogy a 
döntéshozók megfelelő minőségű és mennyiségű információval legyenek ellátva azzal kapcsolatban, 
hogy hogyan működik a Nemzeti Innovációs Rendszer, miként hasznosulnak a TTI programokra és KFI 
intézményekre fordított közpénzek. 
 
Az Európai Unió tagállamai egyetértenek abban, hogy az integrálódó Európai Kutatási (és Innovációs) 
Térség az egyik legfontosabb eszköz Európa versenyképességének megteremtésében. Ehhez 
tagállami szinten is hatékony TTI értékelési gyakorlatokra van szükség. 
 
Értékelés és TTI politika 
 
A TTI szakpolitikának be kell tudnia mutatni, hogy a tudományra és a KFI-re fordított 
ráfordítások hasznosak. Az „értékelés”, mint módszereket és elemzési-mérési eredményeket 
átfogó kifejezés ma már nemzetközileg is elterjedt, és a TTI szakpolitika megvalósításának részét 
képezi. A TTI értékelések a politikusok, a TTI programokért felelős vezetők és a további 
érdeklődők számára egyaránt hasznos információkkal szolgálnak azzal kapcsolatosan, hogy a 
különböző kezdeményezések megfelelőek-e a vonatkozó gazdasági-társadalompolitikai célok 
elérésére, illetve a piaci és rendszerszintű kudarcok orvoslására. 
 
A különböző értékeléseknek különböző funkciói és hatásai lehetnek. Közös bennük ugyanakkor, hogy 
segítenek a TTI szakpolitika életciklusának egy-egy feladatát végrehajtani. 
 
A TTI értékelések – a kialakított feltételrendszer függvényében – az alábbi funkciókat látják el: 

 Legitimálási funkció: pl. a közpénz-felhasználás jogosságának igazolása, mivel ma már 
minden fejlett ország gazdaságpolitikája jelentős forrásokat fordít KFI-re; 

 Információ-megosztási funkció: információ a KFI-re fordított források felhasználásáról és azok 
hatékonyságáról a társadalmi szereplők számára; 

 Tanulási funkció: a megfelelő információk összegyűjtésével, elemzésével és közreadásával 
segíti a KFI politika irányítóit, megvalósítót, valamint az érintetteteket jövőbeli munkáik és 
szerepeik formálásában – ez a rendszer hatékony fejlődése szempontjából a leglényegesebb 
funkció; 
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 Irányítási funkció: az elemzések alapján javaslattétel a jövőbeli KFI politikákra és tervekre 
vonatkozóan; 

 Kontrolling funkció: visszajelzés a felhasznált pénzeszközök átláthatóságáról és 
hatékonyságáról (hasonlóan a magánszektor vállalataihoz). 

 
Továbbá a TTI értékeléseknek hasznos mediátor szerep is jut a TTI politika különböző érintettjeinek 
küzdelmeiben.  
 
Az értékelést megrendelő és az értékelést végrehajtó szervezetek közötti félreértések elkerülése 
végett a folyamat elején ajánlott tisztázni az értékelés funkcióját, hogy az világos legyen a szereplők 
számára. 
 
A TTI értékelés egyes funkcióinak súlya 
 
A fenti funkciók relatív súlya értékelésről értékelésre változik. Az értékelést megrendelő 
szervezet szándékai a folyamat kezdetekor tisztázandók, melyeket egyértelműen és világosan 
meg kell fogalmazni az értékelésre vonatkozó közbeszerzési kiírásban (az ún. ToR-ban, terms of 
reference). 
 

2. Az értékelés szintjei, időzítése, tartalma. Értékelési rendszerek 
 

Az értékelés szintjei 
 
Az értékelés tág fogalom, lényegében bárminek az értékelése lehetséges. Ugyanakkor a gyakorlatban 
– és különösen a közszféra vonatkozásában – értékelések alkalmazására a következő szinteken 
kerülhet sor: 
 

 Szakpolitikai szintű értékelés: A TTI szakpolitikának számos nagyon különböző tevékenysége, 
illetve beavatkozása azonosítható (programok, szabályozók, adók, eljárások stb.). Közös 
ezekben, hogy mind a szakpolitika céljainak megvalósítására irányul. 

 Intézeti, vagy szervezeti szintű értékelés: Ténylegesen, általában határozatlan ideig létező 
szervezetek értékelése. A TTI értékelések kapcsán az oktatást és kutatást ötvöző 
egyetemeket, a kutatóintézeteket, a TTI programokat finanszírozó szervezeteket, illetve az 
állami hídképző, inkubáló, kockázati tőkét biztosító szervezeteket kell megemlíteni. 

 Programértékelés: A program különböző beavatkozások, projektek kombinációját jelenti, és 
egy nagyobb, előzetesen lefektetett TTI-specifikus cél elérésére irányul. A program 
részcélokra irányuló alprogramokra, projektekre, egyéb eszközökre osztható, továbbá időben 
behatárolt, saját költségvetéssel rendelkezik és világos szervezeti hierarchia jellemzi. 

 Projektértékelés: A projekt előzetesen elhatározott eredmény elérése érdekében, adott 
erőforrással és költségkerettel, előre meghatározott ideig végzett tevékenység, egyedi 
értékelése szintén lehetséges. 

 
A fenti értékelési szintek közül egyszerre többre is sor kerülhet, ám az az értékelés igen ritka, ami 
mindegyik szintre kiterjed. 
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A TTI értékelések széles körűvé tételének igénye 
 
A magyar innovációs rendszerben a TTI értékelési kultúra fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy az 
értékelések az Európai Unió által elvárt Strukturális Alap-felhasználás értékelésén túlmenően a 
TTI szakpolitika által felügyelt egyéb területekre is kiterjedjen. Így szükséges az 
intézményrendszer, a különböző közvetett beavatkozások stb. értékelése is. Figyelemmel kell 
lenni ugyanakkor az értékelések szintjeire, valamint az értékelt TTI tevékenységek jellegére is: 
nem mindegy, hogy alap- vagy alkalmazott kutatást, technológiatranszfert, szabadalmi 
támogatásokat stb. értékelnek, hiszen az ezektől elvárt hatások és a jó működtetésükre jellemző 
gyakorlatok is igen különbözőek. 
 

Az értékelések időzítése 
 
A TTI értékelések időzítése a következők szerint lehetséges: 

 Előzetes (vagy ex-ante) értékelés: Előzetes értékelésre az értékelés tárgyát képező szervezet 
felállítása, illetve az értékelt TTI program/projekt, szakpolitikai eszköz elindítása előtt kerül 
sor, és a megállapítások a jövőre koncentrálnak. Hozzájárulnak a tervezés alatt álló szervezet, 
program stb. belső koherenciájának erősítéséhez, és segítik a majdani menedzsmentet a 
munka elvégzésében. 

 Közbenső (vagy interim) értékelés: Akkor kerül rá sor, amikor az értékelés tárgyát képező 
szervezet, illetve az értékelt TTI program/projekt, szakpolitikai eszköz még fut, működik, 
illetve érvényben van. Segítik a befejezésig hátralévő időben szükséges intézkedések 
megalapozását, illetve hozzájárulnak a működés hatékonyságának javításához. 

 Utólagos (vagy ex-post) értékelés: Az értékelés tárgyát képező program/projekt/szervezet 
feladatainak végeztével kerül rá sor. A TTI értékelés ilyenkor a fejlődési utakra, a hatásokra, a 
költség-haszon arányokra koncentrál. Az utólagos értékeléseken belül is 
megkülönböztethetők (és megközelítésükben is különböznek) az azonnal és a néhány év 
elteltével végrehajtott értékelések. 

 

Az értékelések tartalma 
 
A TTI értékelések tartalmuk szerint is különböznek: 

 Koncepcionális értékelések: A programok (intézetek, projektek, eszközök stb.) küldetését, 
céljait, feltételezéseit, alap-koncepcióit tekintik át. Elsősorban arra koncentrálnak, hogy az 
adott TTI eszköz (illetve intézmény) igazolhatóan alkalmas-e az azonosított problémák 
orvoslására. Koncepcionális értékelésekkel gyakran találkozhatunk előzetes (ex-ante) 
értékelések során (ld. később). 

 Strukturális értékelések: A programok (szervezetek) kialakítását és a hozzájuk rendelt 
szervezeti struktúrát elemzik abból a szempontból, hogy a kitűzött célok és az eszközrendszer 
illeszkednek-e az azonosított problémákhoz, illetve hogy lehetséges-e a célok elérése. 
Mindezeken túlmenően az alkalmazott lépések időbeliségének alkalmasságát is vizsgálják. A 
strukturális értékelés a programértékeléseknél fordul elő gyakran (ld. később). 

 Folyamatértékelések: Az egyszerű „ilyen volt előtte, ilyen lett utána” összehasonlítások lassan 
idejét múlttá válnak. Az értékelések gyakran azt is elemzik, hogy hogyan is hajtanak végre 
egy-egy programot. Megvizsgálják a végrehajtás színvonalát, a teljesítmények ellenőrzésének 
gyakorlatát, a műveletek hatékonyságát és hatásosságát. A folyamatértékeléseket gyakran 
alkalmazzák nagy menedzsment-ráfordítást igénylő programok közbenső értékelése során. 

 Hatáselemzések: A hatásokat elemző értékelések a célok megvalósulását vizsgálják és 
igyekeznek a közvetlen és közvetett hatásokat egyaránt feltárni, és amennyire lehetséges, 
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számszerűsíteni. A TTI értékelések esetében különösen fontos megkülönböztetni a 
programok/szervezetek céljainak megfelelő outputokat (pl. hány projekt teljesült, hány 
kutatót sikerült finanszírozni), a végrehajtás közvetlen eredményeit (outcome, hány 
exportképes új termék, szabadalom/publikáció stb. született), és a közvetett, tovagyűrűző 
hatásokat (spillover), amelyek különösen a K+F finanszírozás esetében fontosak. A 
programok hatása azokon az eseteken mérhető le, amikor a KFI fejlesztések a piaccal 
találkoznak: rendszerint kifejezhetők gazdasági értékként, de pl. az alapkutatások esetében 
más addicionális hatások is érdekesek és értékesek lehetnek (figyelem: túl kell lépni a 
magánszektor közvetlen hozadékán és a társadalmi hasznosság, az extern hatás is 
vizsgálandó). A hatáselemzés gyakran része az utólagos (ex-post) értékeléseknek. 

 

Értékelési hipotézisek felállítása és vizsgálata 
 
Bár természetesen számos TTI értékelés esetében nem nélkülözhető a műszaki-technológiai 
szakértelem, az értékelés leginkább társadalomtudományi, azon belül is közgazdaságtudományi 
kutatáshoz hasonlít. Az értékelés esetében gazdasági jellegű hipotéziseket kell felállítani a vizsgálat 
megkezdését megelőzően, és a fő feladat a hipotézisek igazolása / cáfolata. Az értékelési hipotézisek 
felállítása a közbeszerzésre adott ajánlat részeként is megkövetelhető.  
 
Amennyiben az értékelés végrehajtása során egy-egy előzetes hipotézis módosítására / 
finomhangolására, esetleg teljes figyelmen kívül hagyására lenne szükség, a megbízó egyetértése, és 
megfelelő dokumentálás mellett erre is van lehetőség, ugyanakkor arra ügyelni kell, hogy az 
értékelési hipotézisek összességében az értékelés alapfelfogását is tükrözzék. 
 

Értékelési rendszerek kialakítása 
 
Egy adott TTI szakpolitikai eszköz értékelési rendszerének kialakítása az értékelés különböző 
szakaszainak logikus elrendezését segíti, egyben támogatja a „Ki értékel, mikor és hogyan?” illetve a 
„Mik az értékelés céljai és lehetséges következményei?” kérdések megválaszolását. Optimális 
esetben egy TTI értékelési rendszer – melyeket a TTI programok esetére mutatunk be – a következő 
elemeket tartalmazza: 

 a különböző értékelési lépések céljai és időzítése a programok szintjén 

 a különböző értékelési lépések céljai és időzítése a projektek szintjén 

 a minimális módszertani követelmények 

 az értékelés következményei: miként kerül sor az eredmények hasznosítására és akciók 
foganatosítására? 

 az értékelést végző személyek: külső szakértők, a program menedzsmentje, vagy a 
finanszírozó szervezet munkatársai? 

 az értékelési eredmények közzétételének szabályai 

 a döntéshozatal átláthatóságának kritériuma 

 a döntéshozók bevonásának folyamata 

 a programokra/projektekre vonatkozó információk rendelkezésre állásának garanciái a 
program indulásától 

 a kontroling, a monitoring és az értékelés közötti információáramlás garanciái. 
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Végiggondolt értékelési rendszer 
 
Szükséges a „Ki értékel, mikor és hogyan?” illetve a „Mik az értékelés céljai és lehetséges 
következményei?” kérdések megválaszolása a TTI programok/projektek/szervezetek 
indulásakor. Létező TTI szervezetek esetében is bevezethetők értékelési rendszerek. 
Minimálisan az értékelési lépések időzítését, céljait, következményeit, a lehetséges 
döntéshozatali pontokat szükséges meghatározni ahhoz, hogy értékelési rendszerről 
beszélhessünk. 
 

3. A szakpolitikai ciklusokhoz igazodó értékelés 
 
Az értékeléseknek nagyon fontos szerep jut abban, hogy a TTI szakpolitika miként fejlődik és hogyan 
reagál a kihívásokra. 
 
Új intézmények, szervezetek, programok és kezdeményezések általában nehézkesen jönnek létre. Az 
érintettek bevonása egy kis nemzetgazdaságban is a politikai döntéshozók, a közszféra 
alkalmazottainak, a finanszírozó szervezet szakértőinek és alkalmazottainak, kutatóknak, 
magáncégeknek a bevonását jelenti, és az érintettek különböző, ideális esetben integrált tervezési és 
egyeztetési folyamatokban vesznek részt. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez még így is egy 
viszonylag kis csoport, és a jelenség nemcsak a TTI szakpolitikákra jellemző nagyobb országokban 
sem. 
 
A résztvevők számára az érdemi információ elengedhetetlen. Minél inkább hozzáférhető az 
információ (és tudás) mindenki számára, és minél inkább együttesen vitatják meg és reflektálnak az 
érdemi információkra, annál sikeresebbek lehetnek az egyeztetések és annál valószínűbb, hogy 
minden a tervek szerint alakul. Ez fontos, mert nemcsak a tudományos-technológiai kutatások és 
fejlesztések eredményeznek gyors egymásutánban innovációkat, a politikusok és szakpolitikusok is 
hasonló sebességgel igyekeznek kezdeményezéseket indítani. A magyar innovációs rendszerben is 
rengeteg szakpolitikai fejleménynek lehettünk szemtanúi az elmúlt esztendőkben. 
 
A TTI szakpolitika számára az értékelések fontos információforrást jelentenek, egyben segítenek 
fenntartani a TTI szakpolitika folytonosságát, hiszen a közvetlen pénzügyi és egyéb piaci jelzések (pl. 
tőzsdei árfolyamok, vállalati várakozások stb.) ezen a szakterületen hiányoznak. Az értékelések 
orientálnak, koncentrált külső tudást és szakértői véleményeket közvetítenek a rendszerbe, illetve 
dokumentálják a szakpolitika számára lényeges fejleményeket. Itt kiemeljük, hogy a nemzetközi 
szakértők által végrehajtott értékelések is igen hasznosak lehetnek, mert a globális verseny keretei 
között adnak visszajelzést a TTI szakpolitikai eszköztár eredményességéről. 
 
Természetesen az értékelések nem az egyetlen – és gyakran nem is a legfontosabb – 
információforrásai a döntéshozatalnak. Nem helyettesítik a politikai felelősségvállalást, a 
koncepcióalkotást, valamint az új TTI szakpolitikai eszközök közös fejlesztésének és megvitatásának 
folyamatát. Helyesebb, ha úgy gondolunk az értékelésekre, mint a teljes folyamat egy lényeges 
alkotóelemére. 
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A TTI értékelések ciklikussága 

 
 
A fenti ábra a TTI programok egy ideális szakpolitikai ciklusát mutatja be. Egy problémára válaszul 
megszületik egy program. Az előzetes (ex-ante) értékelés elemzi a program helyénvalóságát és azt, 
hogy mennyire sikerült jól felépíteni a programot, és kigondolni a program hatás-mechanizmusait. A 
szükséges módosításokat követően a programot végrehajtják, azaz megkapja egy programgazda-
szervezet, amely a program menedzseléséről is gondoskodik. Egy közbenső (interim) értékelés 
áttekinti a projektek státuszát, a program menedzsmentjét és javaslatokat fogalmaz meg a folytatást 
illetően. Az értékelési eredményeknek – a közbenső és a végső értékelést követően egyaránt – hatása 
van a programra: folytatódik vagy sem, kiterjesztik, vagy sem, módosítják-e stb. 
 
Az ábrából az értékelés különböző érintettjei is kikövetkeztethetők: a programok kialakításáért 
stratégiai szinten felelősök, az értékelést végrehajtó irányítók, a program célcsoportjai stb. mind más 
és más szempontból lényegesek. Az értékelési munka során közöttük világos választóvonalakat kell 
húzni, és a kommunikációs csatornáknak is ehhez kell igazodniuk. Utóbbiak közül egyet kiemelünk: az 
értékelés eredményeinek „felfelé” – a TTI szakpolitikai döntéshozók felé – is meg kell találniuk az 
útjukat ahhoz, hogy az értékelési ciklus részévé válhassanak. 
 
Amennyiben a jelzett ciklus nem fut végig, ún. vadprojektek alakulhatnak ki, vagy szükségtelenül 
folytatódik egy-egy program (vagy épp szükségtelenül szűnik meg). Továbbá a teljes értékelési ciklus 
nélkül a TTI szakpolitikai döntéshozó könnyen az elérhető legjobb minőségű információ hiányában 
dönthet. 
 
Az értékelések szakszerű tervezése és az értékelési jelentések megfelelő minőségű és mélységű 
elkészítése szintén szükséges ahhoz, hogy fel lehessen használni az értékelés eredményeit. Az 
értékelést megrendelő szervezetnek és maguknak az értékelőknek is gondoskodniuk kell arról, hogy 
az értékelési jelentések akkor álljanak rendelkezésre, amikor a legnagyobb esélye van a 
hasznosításuknak. Azaz pl. azelőtt, hogy döntenének egy-egy program folytatásáról, vagy épp 
megszüntetéséről. Mindez feltételezi egy értékelési tervezési folyamat meglétét, amely a jövőben 
fontos időpontokból visszafelé tervez (és ami reális tervezési elvárásokhoz igazítható).  
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Egy TTI program értékelési lépéseinek megtervezéséhez figyelembe vehetők az alábbiak: 

 a projektértékelések eredményei inputként szolgálhatnak a program átfogó értékeléséhez; 

 nagyobb projektek közbenső (interim) értékelésének eredményei felhasználhatók a 
következő fázis előzetes (ex-ante) értékeléséhez; 

 minden esetben az egyedi értékelések eredményeit érdemes úgy ütemezni, hogy a nagyobb 
szakpolitikai ciklushoz igazodjanak; 

 amennyiben az értékelés fókuszában a hatások elemzése áll, érdemes többször is értékelni a 
program befejezését követően, hiszen a TTI projektek esetében a hatások sokszor évekkel a 
befejezést követően jelentkeznek. 

 

A különböző időpontokban végzett értékelések végrehajtása 
 
A TTI szakterület számára a következő ajánlások fogalmazhatók meg: 

 Minden, legalább 5 évig tartó (vagy legalább 300 millió Ft összköltségvetésű) program 
esetében szükség van külső szakértők által végrehajtott előzetes (ex-ante), közbenső 
(interim) és utólagos (ex-post) értékelésre. Rövidebb és kisebb programok esetén külső 
szakértő által végzett rövid előzetes, és részletesebb ex-post értékelés ajánlott. 

 Az adott program méretétől, kialakításától és időbeli lefutásától függően lehetővé kell tenni a 
folyamatos tanulást. Erre szakmai workshopok, egyeztető fórumok a projektgazdákkal, 
monitoring, hasonló projektek nemzetközi tapasztalatcseréje, kapcsolódó kutatások 
áttekintése stb. egyaránt alkalmasak lehetnek. 

 Intézmények és szervezetek esetében hasznos a kötelezően végrehajtandó önértékelés, 
melyet külső szakértők ellenőriznek. Ezen túlmenően rendszeres időközönként (minden 4-6 
évben) külső, illetve legalább részben nemzetközi szakértők által végzett értékelésekre is 
szükség van. Az adott szervezetnek természetesen lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
véleményezze az értékelési kritériumokat. 

 A projektek esetében a finanszírozó ügynökség előzetes (ex-ante) értékelése ajánlott, 
lehetőség szerint külső szakértők, illetve TTI-re szakosodott értékelők bevonásával. A 
nagyobb projektek esetében közbenső (interim) és utólagos (ex-post) értékelés is kívánatos. 
Az értékelési kritériumoknak összhangban kell lenniük az adott program céljaival, és helyes, 
ha a kritériumok előzetesen meghatározottak és nyilvánosak. Az értékelés időzítésekor 
érdemes figyelembe venni, hogy a projekt team tagjai (akik munkáját értékelik) és a 
programmenedzsment egyaránt hasznosítani tudja az eredményeket. 

 

Értékelés és irányítás 
 
Az értékelésekhez az érintettek különbözőképpen kapcsolódnak: más az értékelést megrendelők, a 
programokat végrehajtók és a forrásokat felhasználók érdeke. A korábban említett szintek 
kapcsolódásai tovább bonyolítják a képet: a programokban/projektekben szervezetek vesznek részt, 
a programokat/projekteket más szervezetek irányítják, és a programok egyedi projektekből épülnek 
fel. A különböző szinteken végzett értékelő munkához hozzátartozik az, hogy a kompetencia-határok 
világosan definiáltak és a kommunikációs csatornák is egyértelműek. Ismét kiemeljük a felfelé 
irányuló kommunikációs csatorna fontosságát. 
 
A szakpolitikai tervezési-irányítási ciklusok figyelembe vétele jelentősen javítja az értékelési 
rendszerek beüzemelését és végrehajtását, hiszen az egymást követő lépéseknek, a felelősség 
megosztásának és a jelentéstételi kötelezettségeknek a logikája egyaránt világossá válik. Az értékelés 
címzettjeit szintén szükséges bevonni az értékelési folyamatba. 
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Az értékelés tervezése a kezdetektől 
 
Az értékelési eredmények legjobb hasznosíthatósága érdekében a teljes TTI szakpolitikai ciklus 
során tervezni kell az értékeléseket, melyeket a ciklusba integráltan kell tudni végrehajtani. 
Másként kifejtve az értékelési eszköztár szerves részét kell, hogy képezze a TTI szakpolitikai 
eszköztár megtervezésének és végrehajtásának. 
 

Célmeghatározás 
 
Bármely szakpolitikai eszköz értékelésének alapvető feltétele, hogy a célok világosan 
megfogalmazottak legyenek – legyen szó program-, szervezet- vagy projekt-értékelésről. A program 
összeállításáért felelős irányítónak szükséges konkrét elképzeléseket is vázolnia arról, hogy mely 
esetben tekinthető sikeresnek, illetve sikertelennek az adott program. A céloknak és a siker 
megítéléséhez szükséges elképzeléseknek teljes összhangban kell lenniük, hiszen a döntéshozóknak, 
a programokat irányítóknak és a program címzettjeinek egyaránt világosan érteniük kell, hogy milyen 
célok eléréséért fáradoznak. 
 
Elmondható, hogy a fenti ajánlás gyakran nem teljesül és többdimenziós célok esetén a kívánatos 
összhang megteremtése különösen nehéz. Érdemes a célok számszerűsítésére is törekedni, de ez 
sem mindig előrevivő. Számos és nagyon átfogó cél meghatározása sem ajánlatos: a célok túltengését 
kerülni kell. 
 
A célok meghatározásával kapcsolatos főbb témakörök a következők: 

 A motiváció: Hová tartunk? Mi a küldetés? 

 Mik a legfontosabb stratégiai célok? 

 Milyen, a fő stratégiai célkitűzésekhez illeszkedő al-célok, illetve operatív célok határozhatók 
meg? Lehetséges és hasznos ezeknek az al-céloknak a számszerűsítése? Vagy másként kell 
közelíteni, és a célok felé haladás folyamatának kvalitatív nyomon követése ajánlott? 

 Hogyan és milyen mechanizmusok által jut érvényre a program által célzott hatás? Milyen 
hipotézisekkel élt a program megalkotója? Mikortól lehet számítani a hatások 
érvényesülésére? 

 
A nyomon követéshez (monitoringhoz) és az értékeléshez szükséges indikátorok a fentiek szerint 
összeállított célrendszer alapján határozhatók meg. 
 
A célok világos összeállításának követelménye 
 
A TTI szakpolitikai eszközök értékelésének alapvető feltétele, hogy a célok világosan 
megfogalmazottak legyenek – legyen szó program-, szervezet- vagy projekt-értékelésről. Az 
átgondolt, és amennyiben lehetséges, számszerűsített célrendszer stratégiai és operatív célokból 
áll össze. E célok és egy majdani értékelés értékelési kritériumai között szoros kapcsolat áll fenn. 
Mindez a szervezeti értékelés eseteiben is érvényes: bármely TTI szervezetnek világos 
küldetésnyilatkozattal és a főbb célokat összegző stratégiai dokumentummal kell rendelkeznie. 
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Az értékelések és az egyéb stratégiai menedzsment feladatok 
összehangolása 
 
A TTI területen a tervezett, futó vagy éppen befejezett projektek és programok, illetve a felállítani 
tervezett, működő vagy épp megszűnt szervezetek esetében az értékelések teszik lehetővé a hatások 
és az eredményesség elemzését. Ugyanakkor az értékelés nem az egyetlen módszer annak 
áttekintésére, hogy az adott TTI szakpolitikai eszköz jól működik-e. A további lényeges módszerek 
közül megemlítjük a benchmarkingot és az előretekintést (foresight). 
 
A TTI területen a benchmarking jelentősége Európa-szerte megnőtt. Elsősorban régiók és országok 
TTI pozícióinak összehasonlítására alkalmazzák, de természetesen alkalmazható szervezetek és 
programok/projektek esetében is. Közös az értékelésben és a benchmarkingban hogy a múlt és a 
jelen helyzetet elemzik és a jövőre – módszertani meghatározottságuk okán – kevésbé fókuszáltak. A 
TTI szakpolitika felelőssége azonban komplex: a korábban meglévő hiányosságok kezelésével, a 
lehetőségek megragadásával elsősorban a jövőre koncentrál. A múltbeli hiányosságok azonosításával  
a benchmarking is és az értékelés is gyorsítja az intézményrendszer tanulását, ami elengedhetetlen a 
jó TTI szakpolitikai kormányzás megvalósításához. 
 
Mindazonáltal a jövőre koncentráló elemzési technikák alkalmazása is szükséges ahhoz, hogy 
racionális, érthető és társadalmilag elfogadtatható TTI szakpolitikai eszközök legyenek bevethetők.  
 
Az értékelés és a benchmarking mellett a tudományosan megalapozott, TTI szakpolitikai 
döntéshozatalt támogató, jövőorientált módszerek közül kiemelkedik az előretekintés (foresight) 
módszercsalád, melyet számos európai ország alkalmaz TTI politikája megvalósításában. A TTI 
előretekintéseknek fontos szerep jut azoknak a TTI programoknak a tisztázásában, amelyek kutatási 
és technológiai terültekre koncentrálnak és jelentős gazdasági-társadalmi hatásuk lehet. Az Európai 
Unió szintjén is kiemelt figyelmet szentelnek azoknak az előretekintéseknek, amelyek a folyamatba 
bevonják a társadalmat és a fejlődés lehetőségeit a társadalmilag lehető leginkább elfogadott, 
robosztus módon vázolják. Vannak országok, amelyek jogi garanciákat is lefektettek a TTI 
értékelések, a nemzeti előretekintési programok és a kormányzati tervezési folyamatok 
kapcsolatának megteremtésére. 
 
A stratégiai tervezési módszerek és a TTI értékelések összekapcsolása 
 
Annak érdekében, hogy a TTI szakpolitikai irányítás és tervezés az értékelési eredményeket 
minél hatékonyabban hasznosíthassa, célszerű változatos értékelési módszerekre támaszkodni, 
figyelembe venni a TTI értékelések interdiszciplináris jellegét, illetve megteremteni a 
kapcsolatokat további elemzési eszköztárral – különös tekintettel az előretekintésekre 
(foresight). 
 

Az értékelési eredmények hasznosítása 
 
A TTI értékelések tervezésével és megvalósításával kapcsolatos módszertani kihívások kezelése 
mellett az értékelési eredmények megfelelő hasznosítása is jelentős erőfeszítéseket igényel. Az 
értékeléseket nem önmagukért készítik: olyan tudást igyekeznek koncentrálni, amelyek konkrét 
akciókat kell, hogy indukáljanak. Az értékelési eredményeknek tehát, közvetetten vagy közvetlenül, a 
TTI szakpolitika döntéshozóit kell támogatnia. Mindamellett, hogy az értékelési eredményeket 
könnyen emészthető formában kell tudni bemutatni, fontos az is, hogy az értékelési eredmények 
hasznosítását segítő struktúra és feltételrendszer álljon rendelkezésre. 
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Hogyan ösztönözhető és javítható az értékelési eredmények hasznosítása? Mindenekelőtt az 
értékelési eredmények iránti kereslet ösztönzésével. Érdemes gondoskodni: 

 a minél magasabb szintű döntéshozó támogatásáról; 

 a tervezésben, a végrehajtásban, a jelentésekben részt vevők bevonásáról annak érdekében, 
hogy ismerjék el az értékelést és használják az eredményeket; 

 arról, hogy az értékelés reális, megvalósítható ajánlásokat tartalmazzon. 
 
Lényeges az értékeléseket támogató intézményi környezet kialakítása, azaz: 

 a rendszerszerűen megvalósított értékelések bevezetése; és 

 az értékelések és a költségvetési tervek összekapcsolása. 
 
Továbbá szükséges a konkrét értékelések megvalósítását támogató környezet kialakítása. Ehhez a 
következőkre van szükség: 

 az értékelések szakpolitikai ciklusokhoz igazodó megtervezése; 

 az értékelési eredmények megfogalmazása során a címzettek szükségleteinek figyelembe 
vétele; 

 az eredmények relevanciájának biztosítása; 

 az értékelés érintettjeinek bevonása; 

 az értékelések színvonalas módszertani megalapozása; 

 értékelő megállapítások és ajánlások megfogalmazása; 

 az eredmények végrehajtásának nyomon követése, utólagos kapcsolódó tevékenységek 
szervezése (follow-up); 

 az értékelés érintettjeinek támogatása pl. továbbképzéssel; 

 megfelelő kommunikációs stratégia kialakítása; 

 az értékelési eredmények nyilvánosságra hozatala (ez minden esetben ajánlott, hacsak nincs 
valóban méltányolható ellenérv). 

 
Az értékelési jelentések és a kommunikáció színvonalát célzó ajánlások: 

 az értékelési eredményeknek az érintettek információs igényeihez igazított kommunikációja; 

 az értékelés céljainak részletes ismertetése és az értékelés pontos szándékának ismertetése a 
jelentésben; 

 az értékelési megközelítés és módszertan, valamint a végrehajtás pontos ismertetése a 
jelentésben; 

 az eredmények, a következtetések és az ajánlások világos elkülönítése a jelentésben; 

 ha hasznos, a jelentésben megjeleníthető az értékelés közvetlen érintettjeinek véleménye és 
összevethető az értékelési eredményekkel; 

 az értékelési eredmények időben történő közzététele; 

 amennyire lehetséges, érdemes az értékelésbe bevonni az értékelési megközelítés és a 
jelentés elvárt felépítésének kialakításában résztvevőket; 

 az adatgyűjtés és az adatelemzés részleteit kellően átláthatóvá kell tenni; 

 érdemes ismertetni a választott módszertant és/vagy a kialakított módszerek erősségeit és 
gyengeségeit. 

 
Az értékelési eredmények hasznosítása, visszacsatolás 
 
Az értékeléseket nem önmagukért készítik: olyan tudást igyekeznek koncentrálni, amelyek 
konkrét akciókat kell, hogy indukáljanak. Az értékelési eredményeknek közvetetten vagy 
közvetlenül, a TTI szakpolitika döntéshozóit kell támogatnia. Ehhez az szükséges, hogy az 
értékelési eredmények ismertetésére megfelelő ütemezésben, és a kommunikációra megfelelő 
formában kerüljön sor. Az értékelések hitelességét és hatásosságát jelentősen javítja a széles 
körű nyilvánosság. 
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Az értékelés ajánlásainak végrehajtása 
 
Milyen mértékig legyen kötelező végrehajtani az értékelés ajánlásait? A válasz erre a kérdésre 
erőteljesen függ a kontextustól: a projekt-értékelések esetén – mivel „befejezzük vagy folytatjuk” 
(go-no go) típusú döntések szükségesek – az ajánlások teljes körűen végrehajtandók. A program vagy 
szervezetértékelések esetében más (enyhébb) végrehajtási szigor is elképzelhető. Számos egyéb 
tényező mellett mindez függ az adott ország szakpolitikai és politikai kultúrájától, a küldetéstől, a TTI 
szakpolitikai eszközöktől, az értékeléshez kapcsolódó érdekektől, valamint – nem utolsósorban – 
attól, hogy az értékelés mit tud állítani viszonylagos magabiztossággal. Minél határozottabbak a 
megállapítások, annál inkább érdemes kötelezővé tenni az ajánlások végrehajtását. Több tényező is 
segíti az ajánlások és a következmények korrelációját, ezek: kvantitatív indikátorok használata, az 
értékelés céljainak előzetes meghatározása, a kiszámíthatatlan hatótényezők korlátok közé szorítása.  
 
Az értékelés következményei 
 
Az értékelést megrendelő szervezeteknek gondoskodnia kell arról, hogy az értékelés 
eredményeinek legyenek következményei. Az, hogy az ajánlásokat milyen szigorúsággal 
fogadják meg, erőteljesen függ a kontextustól. Minél határozottabbak a megállapítások, annál 
inkább érdemes kötelezővé tenni az ajánlások végrehajtását. 
 

Az értékelések intézményi szempontjai 
 
Az alábbiakban a TTI értékelések kapcsolódását a szakpolitika-formáláshoz és a TTI 
intézményrendszerhez néhány kérdés és a rájuk adott válaszok segítségével világítjuk meg. 
 

Legyenek-e értékelésre specializált intézmények, szervezetek? 
 
Ha igen, hová kerüljenek és miért van rájuk szükség? A különböző országokban különböző 
gyakorlatok terjedtek el, léteznek pl. az értékelések szervezését irányító minisztériumi osztályok, a 
programokat illetve szervezeteket értékelő ügynökségek, a cégbíróságokon vagy a számvevőszékeken 
belül található egységek stb. Mint minden intézményi megoldásnak, ezeknek is vannak előnyei és 
hátrányai. Az előnyök között említendő, hogy a specializált intézmények értékelési tudást és know-
how-t halmoznak fel, megnövekszik a valószínűsége az összehasonlítható eredményeknek és az 
ajánlásokat is nagyobb eséllyel valósítják meg. A hátrányok között említhető a bürokrácia, az 
intézményekkel szembeni ellenállás, a függetlenség esetleges hiányából fakadó hátrányok, valamint 
az értékelési menetrend és módszertanok beszűkülése. 
 

Szükséges-e jogilag is kötelezővé tenni az értékeléseket? 
 
Sok országban törvények teszik kötelezővé a TTI szakpolitika területén az értékeléseket. Mindez 
rendszerességet és – különböző mértékekig – az értékelés jogi kikényszeríthetőségét is jelenti. 
Ugyanakkor megfelelő struktúrák kialakítását is eredményezi és befolyásolja az érintett szereplők 
magatartását. Számos érv szól a kötelező értékelések mellett, ugyanakkor azok, akiknek a 
tevékenységét értékelik, gyakran nem érzik sajátjuknak az értékeléseket, hanem egy keserves 
kötelességnek, a rendszer kitüremkedésének tekintik. Az önkéntes részvétel az értékelés által 
lehetővé tett tanulási folyamatban mindenesetre támogatandó, bár nyilván szükség van intézményi 
megoldásokra is. 
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Merev, az értékeléseket előzetes szabályok szerint végrehajtó gépezetre van szükség, 
vagy az egyedi, speciális célokhoz igazított értékelések a megfelelőek? 
 
Néhány országban – például az Egyesült Államokban, de Japán is említhető – valamennyi kormányzati 
szervnek szigorú ellenőrzésen kell átesnie azért, hogy munkájuk legitimitása a következő tervezési 
időszakra megteremtődjön, és a vonatkozó költségvetés is függ az értékelési eredményektől. Más 
országokban – pl. számos EU tagállamban – az egyedi értékelések terjedtek el. A legitimitás 
megteremtésének igénye miatt a konkrét végrehajtási periódusú programokat gyakrabban értékelik, 
mint más szakpolitikai eszközöket. A nemzetközi tapasztalatok szerint érdemes egy arany középutat, 
és rendszeres értékeléseket megcélozni: a minőség és a színvonal fontosak, de nincs feltétlenül arra 
szükség, hogy a TTI értékeléseket mindig ugyanúgy hajtsák végre. Ebben az összefüggésben is 
kiemelten lényeges, hogy az érintetteknek legyen igényük az értékelésekre, hiszen azokból sokat 
lehet tanulni. 
 

Az értékeléseket mindig valamilyen hierarchia szerint hajtják végre, vagy lehetséges, 
hogy a szereplők saját maguk végezzék el? 
 
Az önértékelés nem lehet az általánosan elfogadott norma. Az értékelés irányítási és kontrolling 
funkcióira tekintettel az értékelés megfelelő céljait és az alkalmazandó eszközöket az értékelés 
megrendelői tudják meghatározni. Ugyanakkor az értékelés érintettjeit megfelelő formában be lehet 
és be is kell vonni a folyamatba. 
 

Mekkora az értékelések költség-haszon rátája? 
 
Az értékelés – csakúgy, mint a tanácsadás, vagy a könyvvizsgálat – pénzbe kerül. Fontos, hogy a TTI 
szakpolitika teremtsen forrásokat a céljait igazoló, és legitimitását megteremtő ritka eszközök 
egyikére, a szakszerű értékelésekre. Nemzetközi tapasztalatok szerint egy-egy program 0,5-1%-át 
költik értékelésekre – de ez természetesen függ az értékelés céljától és az értékelés által átfogott 
területtől. Más oldalról közelítve egy jó értékelés pénzbeli értékét és hasznait szinte lehetetlen 
megbecsülni. 
 
Az értékelések intézményesítése 
 
A magyar innovációs rendszer esetében is érdemes szakpolitikai vitát kezdeményezni arról, 
hogy mely TTI értékeléseket érdemes törvény által kötelezővé tenni. Érdemes lehet 
keretszabályokat alkotni, melyek tisztázzák az intézményesítés lehetőségeit és a finanszírozás 
lehetséges forrásait is. Nagyobb programok esetén az induláskor szükséges gondoskodni az 
értékelés forrásairól. 
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4. Értékelési módszerek, technikák és az információ-források 
 
Az értékelés ajánlható módszertana elsősorban a vizsgált projekt/program/szervezet céljainak és 
méretének függvénye. Azon túlmenően, hogy mennyi finanszírozás áll rendelkezésre és milyen 
mélységű értékelést érdemes megrendelni, gyakorlati szempontok – pl. az adatok elérhetősége – is 
lényegesek az értékelés megfelelő módszerének kiválasztásához. Az, hogy az értékelések függetlenek 
és elemző munkát tartalmaznak, és ezzel egy időben probléma- és vevőorientáltak, általános 
érdekkonfliktust, összeférhetetlenséget szül. A szummatív (minősítő) értékelési megközelítés az 
elemzési szempontokra koncentrál, a formatív (fejlesztő) megközelítés szerint az értékelők szerepe 
hasonló a coach-hoz. Mindkét megközelítésnek megvan a maga létjogosultsága. 
 

Kvantitatív módszerek 
 
A kvantitatív módszerek három főbb módszertani családba sorolhatók. 
 
A TTI értékelési módszertan leggyakrabban különböző felmérési adatokon, a monitoring adatok és 
szekunder statisztikai adatok felhasználásával készülő leíró és összehasonlító statisztikai elemzéseken 
alapszik. Az összehasonlító elemzés igénye minden értékelésben megjelenik. Fontos az összegyűjtött 
információk tömörítése és a szakpolitikai beavatkozás nettó hatásának (az ún. addicionalitásnak, vagy 
addicionális hatásnak) kontrol-csoport segítségével történő bemutatása. 
 
A KFI programok gazdasági hatását ökonometriai modellek segítségével lehet mérni. Alkalmazásuk 
vállalati, ágazati és nemzetgazdasági szinten egyaránt lehetséges. Az ökonometriai modellépítés célja 
a TTI szakpolitikai beavatkozás és a kiváltott hatások tesztelése, illetve kvantifikálása. 
Nemzetgazdasági szinten csak a nagyobb beavatkozások hatását lehet vizsgálni (ilyen lehet pl. az 
indirekt K+F adóösztönzők hatásának vizsgálata). A mikroökonometriai elemzések az adott KFI 
programban résztvevő vállalatok/szervezetek teljesítményére gyakorolt hatásokat mutatják be. 
 
A költség-haszon elemzések (vagy pénzügyi elemzések) meglehetősen mereven vizsgálják a TTI 
beavatkozásokat. Nagyobb állami infrastruktúra létesítésekor, illetve más állami (pl. munkaerőpiaci) 
beavatkozások esetén a költség-haszon elemzés bevált és elfogadott értékelési gyakorlat. A TTI 
szakpolitika területén ugyanakkor nem túl gyakoriak a költség-haszon elemzések, mert 
módszertanilag nem alkalmas a TTI eszközöktől remélt változatos hatások bemutatására. Ugyanakkor 
a költség-haszon elemzés előnye, hogy számszerűsíti a ráfordításokat és a hasznokat. A TTI területen 
az alkalmazása az alábbi megszorításokkal ajánlható: 

 az elemzés törekszik a szélesebb társadalmi (extern) hatások bemutatására is, azaz nemcsak 
a programban közvetlenül érintettek hasznait (és ráfordításait) veszi számításba; 

 törekszik olyan hatások számszerűsítésére is, amelynek nincs piaci ára (pl. környezeti 
hatások, oktatási hatások stb.); 

 törekszik – pl. diszkontálással – a különböző időpontokban felmerülő haszon- és 
költségáramok összevetésére. 
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Kvalitatív technikák 
 
A kvalitatív értékelés technikák és módszerek hasznosan egészíthetik ki a kvantitatív elemzéseket. 
Mivel mindkét elemzési megközelítésnek vannak korlátai, helyes, ha a nagyobb értékelések esetében 
a kvantitatív és a kvalitatív megközelítésmód egyaránt megjelenik. 
 
A TTI értékelések során a kvalitatív technikák alkalmazása az alábbiak szerint lehetséges: 

 Kvalitatív információgyűjtés: elsősorban nyitott, félig strukturált és beszéltető jellegű 
(narratív) interjúk alkalmazása, illetve résztvevő megfigyelés ajánlható. Amennyiben adatok 
generálhatók, azokat lehet kvantitatív szemléletben is elemezni (feldolgozási táblák 
használatával, ezekből nyert aggregálással, esetleg nemparaméteres statisztikai elemzéssel). 

 Kvalitatív hipotézis-állítás és ellenőrzés: a TTI szakpolitikai beavatkozás hatásai kvalitatív 
információkkal is tesztelhetők. Erre legtöbbször komplex folyamatok elemzésekor kerül sor. 
Ebben az esetben különösen ajánlható, hogy az értékelési hipotézisek tesztelése különböző 
módszertani irányok szerint is történjen meg. 

 
Az értékelés kvalitatív nézőpontú megközelítésében a különböző jelentéstartalmaknak, a 
kontextusnak, az alapvető társadalmi viszonyoknak nagy a jelentősége, amiket kezelni is kell az 
értékelési projekt kommunikációja során. A hatás- és működési mechanizmusok kvalitatív 
magyarázata különösen nagy jelentőségre tett szert a TTI komplex területén, de igen hasznos 
általában is a fejlesztő (formatív) jellegű értékelések esetében, illetve amikor az értékelésnek egyfajta 
mediátor szerepe van a különböző szereplők között. 
 
A kvalitatív értékelés során lényeges gondoskodni arról, hogy minél több lehetőség legyen a 
visszacsatolásra, a tanulásra és a társadalmi kontextus figyelembevételére. 
 
Itt emeljük ki azt is, hogy az értékelők gyakran szembesülnek azzal az elvárással, hogy minél 
pontosabban, számszerűen is mondják meg a TTI eszköz beavatkozásának gazdasági hatásait. Sajnos 
TTI területen a kizárólag kvantitatív információkra alapozás nem elégséges a stratégiai 
döntéshozatalhoz. Az eredmények szummatív (minősítő) összegzését minden esetben ki kell 
egészíteni fejlesztő (formatív) információkkal, hiszen a TTI szakpolitika területén a folyamatok 
rendkívül bonyolultak. Ez különösen fontos azokban az esetekben, amikor nem túl régi TTI 
beavatkozási eszközök értékeléséről van szó: ebben az esetben a minősítő adatok önmagukban nem 
alkalmasak a döntések megalapozásához. Másfelől a rendszeresen értékelt TTI programok/eszközök 
esetében természetesen kialakíthatók a minősítő értékelés rendszeresen érvényesíthető 
szempontjai, és az értékelési rendszer működtetése még hatékonyabb lehet. 
 
Módszertanok ötvözése, új értékelési megközelítések bátorítása 
 
Az alkalmazandó módszereket bármely értékelés során az adott TTI eszköz (program, szervezet 
stb.) szakmai tartalmához kell igazítani és az értékelésre vonatkozó (közbeszerzési) kiírás 
megfogalmazásában (ToR, terms of reference) szükséges hozzávetőleg vázolni is ezeket. Egy jó 
ToR kialakításával a módszertani kérdések egy része is elrendezhető, ami nagyon lényeges, 
hiszen az értékelőket várhatóan éri majd nyomás, hogy számszerűsíthető eredményeket 
mondjanak. Minél nagyobb ez a nyomás, az értékelők annál inkább arra kényszerülnek, hogy a 
végletekig cizellálják a választott módszerek korlátait, ami nem mindig szerencsés. A nyomást 
oldhatja, ha a ToR hangsúlyt helyez a kvalitatív megközelítésre is, így a kvantitatív módszerrel 
kapott eredmények megfelelő kontextusba helyezhetők, és a bonyolult TTI folyamatok az 
indokolt komplexitással kerülhetnek értékelésre. A ToR kialakításánál hangsúlyozottan 
ajánlható továbbá az új módszertani megközelítések preferálása. 
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Az értékeléshez felhasználható információk és adatok 
 
A meglévő és az összegyűjthető adatok minősége különösen fontos a kvantitatív értékelési 
módszerek alkalmazása esetén. A lényegesebb adatforrások csoportjai a következők: 

 Elsődleges (primer) adatfelvétel: A résztvevők, illetve a részt nem vevők kérdőíves 
megkérdezésén alapul. 

 Másodlagos (szekunder) adatforrások: Ezek adatvédelmi okokból gyakran csak aggregált 
formában állnak rendelkezésre, ezért általában kiegészítő, és a primer adatokat nem 
helyettesítő információként dolgozandók fel. Az egyedi cégek adatait tartalmazó adatbázisok 
használhatók, de ebben az esetben a reprezentativitás kérdéskörével hangsúlyosan 
foglalkozni kell. 

 (Adminisztratív) adatok a programok stb. monitoringjából: Ez a leghasznosabb 
információforrás lehet – egy jó monitoring-rendszer az értékelők terhelését kiegyenlítettebbé 
teszi (kevesebbet kell az adatkérdésekkel foglalkozni) és megtakaríthatja a drága felmérések 
költségeinek egy jelentős részét. 

 Primer adatok, melyeket más primer adatfelvételek részeként gyűjtenek össze: Ennek szintén 
számos előnye van, hiszen pl. a kontrol-csoport kialakítása és a csoportok attribútumainak 
összevetése is jelentősen egyszerűbbé válik.  

 
Gondolni az adatgyűjtésre már a TTI eszköz kialakításakor 
 
Bármely értékelés minősége jelentős részben az értékelők rendelkezésére álló adatok 
minőségétől függ. A monitoring során, illetve a projektekhez kötődően megszerzett adatok 
mellett az általános elsődleges felvételek (K+F adatfelvétel, Közösségi Innovációs Felmérés – CIS 
stb.) adatai is használhatók a TTI értékelések során. Az értékelők számára átadható és átadandó 
adatokról már a TTI eszköz kialakításánál gondolni kell, sőt, kívánatos, hogy a 
kedvezményezettek számára legyen kötelező az értékeléshez szükséges adatok szolgáltatása. 
 

A monitoring és az értékelés kapcsolata 
 
A monitoringtól elvárt információk kialakítása közvetlen kapcsolatban áll a TTI eszköztár céljaival és 
az értékelési szempontokkal, paraméterekkel. A különböző TTI eszközök (pl. programok) esetében 
célszerű a minimálisan szükséges monitoring adatszükségletet tisztázni az összehasonlíthatóság 
biztosítása érdekében. A TTI monitoring a következőkre terjedhet ki: 

 egyedi projektek szakmai nyomonkövetése; 

 költséghatékonyság és pénzügyi ellenőrzés; 

 adatok és információk az értékelésekhez; 

 alap-indikátorok, melyek segítségével nyomon követhető, hogy a program/eszköz a 
meghatározott célok teljesítése felé halad-e, és amelyek az önellenőrzésre, önértékelésre is 
lehetőséget teremtenek. 

 
A TTI programok és eszközök esetében szükség lehet arra, hogy a monitoring a program, illetve 
eszköz megszűnését követően is folytatódjék. 
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Releváns adatok gyűjtése 
 
Egy jól kialakított monitoring rendszer minden szükséges adatot összegyűjt – és csak azokat. 
Ráadásul egyértelmű és rendszerezett módon teszi mindezt, egyben ügyelve etikai 
szempontokra, valamint a férfiak és nők közötti különbségekre (gender-sensitivity). A 
monitoring adatok egyrészt a tudományos/szakmai és pénzügyi nézőpontú kontroling céljait 
szolgálják, másrészt fontos, hogy az értékelők számára megfelelő információkat közvetítsenek az 
adott TTI programról, eszközről. Mindez jelentősen javítja az értékeléshez felhasználható adatok 
minőségét, miközben elkerülhető, hogy ugyanarról kétszer kelljen adatfelvételt készíteni. 
Általában a finanszírozó ügynökségek, hivatalok, alapok döntik el, hogy mennyit és milyen 
színvonalon áldoznak menedzsment információs rendszerek kiépítésére. 
 

Az alkalmazott indikátorok és kritériumok egyértelműsítése 
 
Az indikátorok számszerűsítve, és információt tömörítve mérnek komplex jelenségeket, melyek 
közvetlen megfigyelése bonyolult. Háromféle általános indikátort különböztethetünk meg, melyeket 
az alábbi táblázatban, példaszerűen foglaltunk össze: 
 

Indikátor-típusok 
 Innováció-menedzsment projekt Innovációs program 

 értékelése 

Output indikátor 
(megfoghatók és a végrehajtáshoz 
köthetők) 

konzultációs fórum és felület 
kialakítása, két innovációs szakértő 

alkalmazása 

15 db konzultációs pont érhető el 
az országban 

Eredmény-indikátor 
a beavatkozás eredménye) 

50 konzultáció KKV-kel egy év alatt 
600 konzultáció KKV-kel egy év 

alatt 

Hatás-indikátor 
(a beavatkozás közvetlen és 
közvetett hatásai) 

A KKV-k innovációs képességének növekedése (pl. új termékek 
bevezetési statisztikái alapján) 

 
Az indikátorrendszert a fentieken túlmenően hatásossági és hatékonysági mutatók egészíthetik ki. 
Előbbi azt mutatja be, hogy egy alapmutató alakulása a célok felé haladást jelez-e, utóbbi azt jelzi, 
hogy a ráfordított erőforrások összhangban vannak-e az eredményekkel, illetve hatásokkal. 
 
Világos indikátorok a kezdetektől 
 
Az indikátorok önmagukban semmit nem jelentenek. Minden indikátor egy beavatkozási logikán, 
a valóság egyszerűsített modellezésén alapul és elsősorban operacionalizálási kérdés, ami 
nagyfokú körültekintést igényel. Az indikátorok a valós komplex folyamatok sűrített 
leképeződései. A kulcsindikátorokat az adott TTI eszköz indulásakor javasolt definiálni; pontos 
tartalmukat legkésőbb a monitoring folyamat indulásakor célszerű meghatározni. 
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5. Az értékelők és a megbízók által betartandó szakmai és etikai 
szabályok 
 
Az értékelések tervezése és végrehajtása során az értékelőknek és az értékelést megrendelőknek 
egyaránt be kell tartaniuk bizonyos szabályokat annak érdekében, hogy az értékelési folyamat 
átlátható (transparent) legyen és tisztességes (fair) eredményekre vezessen. Ezek a szabályok, melyek 
magatartási kódexként is felfoghatók, elsősorban a következő területekre terjednek ki: 

 értékelői kompetenciák; 

 értékelések rendszerbe foglalása és végrehajtása; 

 az értékelők korrekt magatartása és megbízhatósága; 

 függetlenség és pártatlanság. 
 

Az értékelői kompetenciák 
 
Az értékelő teamben jelen kell lennie az összes, az adott értékelés sikeréhez szükséges 
szakértelemnek, azaz egy jó értékelő team általában különböző szakmai hátterű munkatársak 
kooperációjában működik hatékonyan. Az értékelőknek nem szabad túllépniük szakmai 
kompetenciájuk határait. Ha valamely szakértelem hiányzik, az értékelők feladata gondoskodni annak 
bevonásáról, akár harmadik (sokadik) félként. Ha az értékelés végrehajtásához valamely lényeges 
szakértelem mégsem állna rendelkezésre, az értékelőknek az adott hiányzó szakértelemre tekintettel 
külön is világossá kell tenniük, hogy mik az értékelés módszertani és tartalmi korlátai. 
 
Lényeges, hogy a fontosabb módszerekkel, az egyedi értékelési módszerek lényeges hatásaival 
valamint a különböző értékelési lehetőségek alkalmazhatóságával az értékelők és a megrendelők is 
tisztában legyenek. Az értékelési folyamat résztvevőinek esetében fontos, hogy legyen (legalább 
passzív) tudásuk az értékelések alkalmazásáról, értelmezéséről és felhasználási lehetőségeiről és 
azokról kommunikáljanak is az értékelés során. Adott esetben szükség lehet képzésekről is 
gondoskodni a témában. Az értékelési kompetenciák fejlesztésének változatos célcsoportjai 
lehetnek: programgazdák, a TéT politikai döntéshozók, értékelők, intézmények és intézetek 
képviselői stb. 
 
 

Az értékelések rendszerbe foglalása és végrehajtása 
 
Az értékelések tartalmi és módszertani megtervezésekor a vonatkozó nemzetközi gyakorlat jelenlegi 
állását (state-of-the art) érdemes kiindulópontnak tekinteni. Mindez a tartalmi kérdések tervezésére 
és az alkalmazni szándékozott kvantitatív és kvalitatív módszerekre egyaránt vonatkozik. 
Amennyiben az értékelésre vonatkozó (közbeszerzési) kiírás megfogalmazása (ToR, terms of 
reference) nem nyújt elég támpontot, az értékelőknek az értékelésre vonatkozó ajánlatban 
részletesen is meg kell fogalmazniuk az értékelési kérdéseket. Mindemellett a különböző alkalmazni 
szándékozott módszerek erősségeit és gyengeségeit is fel kell tárniuk, összekapcsolva az értékelési 
kérdések megválaszolásának várható esélyeivel. Az értékelés végrehajtása előtt lényeges lehet az 
értékelési kérdések érdemi megbeszélése a megbízóval, a nyitott kérdések megválaszolása 
érdekében, valamint hogy ki lehessen küszöbölni az értékeléssel kapcsolatos irreális elvárásokat. 
 
Az értékelési eredményeket egyértelműen és átlátható módon kell bemutatni. Az értékelési 
jelentésnek az adatok és információk forrását és a módszertani részleteket is közölnie kell oly módon, 
hogy a végfelhasználó meg tudja ítélni a felhasznált információk relevanciáját és megfelelőségét. A 
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végfelhasználónak látnia kell, hogy miként születtek meg az eredmények, hogy értelmezni és szükség 
esetén kritizálni tudja azokat. 
 
A jelentésnek részletesen ki kell térnie a módszertani korlátokra és az eredmények értelmezésére is. 
Az értékelés hátterében meghúzódó (akár erkölcsi) koncepciók, feltevések, elméletek, módszerek és 
maga az elemzési megközelítés hat az eredmények értékelésére, melyekkel a végfelhasználónak is 
illik tisztában lennie. Az értékelési folyamat során az értékelők megközelítésmódja a folyamat minden 
lépése során világos kell, hogy legyen, az értékelés felépítésétől kezdve az eredmények értelmezéséig 
bezárólag. 
 
Az értékelést tisztességesen és pártatlan módon kell végrehajtani és nem szabad önkényesen 
kihagyni vagy kiragadni egyedi szempontokat: az értékelőknek kiegyensúlyozott végrehajtásra és az 
értékelés integritásának megőrzésére kell törekedniük. Az értékeléseknek a lehető legteljesebb, és a 
lehető legtisztességesebb módon kell bemutatniuk a pozitív jelenségeket éppúgy, mint a 
hiányosságokat illetve javítandó területeket: az értékelés címzettjei így a meglévő erősségeikre 
építhetnek és javíthatnak gyengeségeiken. 
 

Az értékelők korrekt magatartása és megbízhatósága 
 
Az értékelés során az értékelők kötelessége megfelelni szakmájuk alapvető etikai elvárásainak 
csakúgy, mint az alapvető tudományos elvárásoknak. Gondoskodniuk kell továbbá arról, hogy 
harmadik fél jogos érdekei ne sérüljenek, hiszen az szükségtelen súrlódásokat eredményezhet és 
hátrányokat okozhat a résztvevő személyeknek. 
 

Függetlenség és pártatlanság 
 
Az értékelők és a megbízók / finanszírozók kapcsolata speciális kapcsolat. Egyfelől természetesen 
meg kell felelni minden tekintetben a megbízó jogos kéréseinek, ami az értékelést illeti. Másfelől 
előfordulhat, hogy a megbízó érdekei valamely más jogos érdekekkel, vagy a szélesebb társadalmi 
érdekekkel ütköznek. Ütközés lehet a megbízó érdekei és az értékelés rendszerszerű végrehajtása, az 
értékelők kompetenciája és megbízhatósága között is. Ezekben az esetekben az értékelőknek fel kell 
tárniuk az érdekütközéseket, melyeket egyeztetni kell a megbízóval. Ha a megbeszélések nem 
vezetnek eredményre, az értékelőknek dönteniük kell, hogy az adott körülmények között vállalják-e 
az értékelés folytatását. 
 
Bárhogyan is rendeződnek az érdekütközések kérdései, hangsúlyozni kell, hogy az értékelési 
eredmények értelmezése és hasznosíthatósága korlátozott lehet a különböző érdekek által teremtett 
korlátok miatt.  
 
Az értékelőknek be kell mutatniuk az értékeléssel kapcsolatos érdekeiket és ezzel egy időben tisztázni 
szükséges a lehetséges érdekkonfliktusokat: amennyiben az értékelőknek az értékelés tárgyával 
kapcsolatban bármilyen olyan érdekkapcsolata lenne, ami az értékelés eredményét illetve az 
eredmények értelmezését befolyásolhatja, akkor azt a címzettek (megbízók) számára egyértelműen 
világossá kell tenni. Ezek az érdekek – a teljesség igénye nélkül – lehetnek politikaiak, pénzügyi 
jellegűek, üzleti stratégiával vagy egyéni karrierrel kapcsolatosak stb. Ha az értékelőknek egy adott 
értékelési eredmény az érdekében áll, akkor a pártatlanságuk nem lehet teljes mértékben biztosított 
és az eredmények megbízhatósága is veszélybe kerülhet. 
 
Az értékelők feladata arról gondoskodni, hogy az eredmények pártatlanul legyenek bemutatva: az 
értékelés figyelembe veszi a különböző résztvevők nézőpontját és azokét is, akikre az értékelés 
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eredménye, vagy annak értelmezése hatással lehet. Az értékelési jelentésnek, csakúgy, mint a teljes 
értékelési folyamatnak, az értékelő csapat pártatlan és semleges szerepét kell demonstrálnia. Az 
értékelő megállapításokat, tanulságokat és ajánlásokat korrekten és pártatlanul kell összegezni. 
 
A szabályok betartása 
 
Az értékelések megtervezése és végrehajtása során az értékelőknek és a megbízóknak bizonyos 
szabályoknak megfelelően kell eljárniuk annak érdekében, hogy az értékelés az adott TéT 
szakpolitikai eszköz átlátható és tisztességes (transparent and fair) értékelését eredményezze. E 
szabályok, amelyek egyfajta magatartási kódexként is felfoghatók, az értékelői kompetenciákkal, 
az értékelések rendszerszerű megtervezésével és végrehajtásával, az értékelők korrektségével 
és megbízhatóságával, a harmadik fél partnerek jogos érdekeinek tiszteletben tartásával, végső 
soron a társadalom felé történő felelős megnyilvánulásokkal kapcsolatosak. 
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1. sz. táblázat: Programértékelések 
 

 Előzetes (vagy ex-ante) értékelés Közbenső (vagy interim) értékelés Utólagos (vagy ex-post) értékelés 

A fő értékelési kérdés 

A megoldandó probléma igazolja a 
tervezett programot? A megfogalmazott 
célok elérése lehetséges úgy, ahogy 
eltervezték? 

Hogyan javítható a program? Mit tud a 
program-menedzsment javítani? 

Elérte a program a kívánt hatást? 
Érdemes folytatni a programot, és ha 
igen, milyen változtatásokra van 
szükség? 

Az értékelés címzettje(i) Döntéshozók 
Program-menedzsment, döntéshozók, a 
program keretében végzett projektek 

Döntéshozók, az adófizetők 

Jellegzetesség 
Koncepcionális és formatív (fejlesztő) 
megközelítésű 

Formatív (fejlesztő) megközelítésű, 
hangsúly a tanuláson 

Szummatív (minősítő) értékelés, a 
formatív (fejlesztő) megközelítés 
utólagos kapcsolódó elemzés (follow-up) 
esetében fordul elő 

Ellenőrizendő 
Relevancia és a program kialakítása 
(felépítése) 

A programvégrehajtás hatékonysága és 
hatásossága 

Hatékonyság, hatásosság, elért célok, 
hasznosság, szándékolt és nem 
szándékolt hatások 

Módszerek, elemzés 

GYELV (SWOT) elemzés, a stratégiai 
koncepciók és a koherencia értékelése, a 
célok elemzése, a költségek és a méret 
becslése, a teljesítményindikátorok 
listájának összeállítása 

A szervezet, a menedzsment és a 
program-végrehajtás elemzése, 
teljesítmény-kontrol, ajánlások a 
folytatást illetően 

A program (tartalmának és 
folyamatának) átfogó értékelése, 
kvantitatív és kvalitatív elemekre 
egyaránt támaszkodó hatáselemzés, 
összevetés más programokkal 
(visszatekintés: a hosszú távú nettó 
gazdasági hatások értékelése) 

Következmény 
A program kialakításának (felépítésének) 
megváltoztatása 

Szervezeti és menedzsment-
változtatások, a program fókuszának és 
finanszírozásának megváltoztatása (a 
program befejezése) 

A TTI programok stratégiai irányainak 
megváltoztatása, az új programok 
felépítésének és céljainak 
meghatározása 

Minimális összetevők 
A stratégiai koncepciók és a koherencia 
értékelése, a célok és a 
teljesítményindikátorok elemzése 

A szervezet és a menedzsment 
elemzése, ajánlások a folytatást illetően 

A program tartalmának és folyamatának 
átfogó értékelése, hatáselemzés 
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2. sz. táblázat: Projektértékelések (nagyobb programok keretében megvalósuló projektek esetén) 
 

 Előzetes (vagy ex-ante) értékelés Közbenső (vagy interim) értékelés Utólagos (vagy ex-post) értékelés 

A fő értékelési kérdés 

Kapjon támogatást a projekt (egy adott 
program keretén belül és/vagy meglévő 
kritériumok alapján)? Milyen 
feltételekkel / módosításokkal? 

Hogyan javulhat a projekt? Szükséges-e 
bármilyen változtatás a 
projektmenedzsmentben, 
finanszírozásban stb.? 

Sikeres volt a projekt (összhangban a 
programcélokkal)? Milyen hatása van 
ennek a program folytatására vagy más 
futó projektekre? 

Az értékelés címzettje(i) A pályaműveket benyújtók 
A támogatott projekt, a 
programmenedzsment és program-
kontroling 

Programmenedzsment és program-
kontroling 

Jellegzetesség 
A pályamű átfogó értékelése, műszaki 
(tartalom-alapú) és gazdasági 
kritériumok alapján 

Formatív (fejlesztő) megközelítésű, 
hangsúly a tanuláson 

Szummatív (minősítő) értékelés, a 
formatív (fejlesztő) megközelítés 
programszinten fordul elő 

Ellenőrizendő 
Összhang a programcélok és a 
projektcélok között, a projekt várható 
minősége és sikeresélye 

A projekt végrehajtásának hatékonysága 
és hatásossága az adott időpontig 

Hatékonyság, hatásosság, elért célok, 
hasznosság, szándékolt és nem 
szándékolt hatások 

Módszerek, elemzés 

A pályaművek független szakértők általi 
értékelése (peer review), a tervek 
időbeli lefutásának, személyi és 
pénzügyi erőforrásainak értékelése 
olyan kritériumok alapján, amit a 
pályázó ismer (és amiket a program 
meghatároz) 

A szervezet, a menedzsment és a 
projekt-végrehajtás elemzése, ajánlások 
a folytatást illetően 

A projektek (tartalmának és 
folyamatának) átfogó értékelése, 
nagyobb projektek esetén kvantitatív és 
kvalitatív elemekre egyaránt 
támaszkodó hatáselemzés, összevetés 
más projektekkel, input a 
programértékelésekhez 

Következmény 
A pályázat támogatása vagy elutasítása 
és/vagy feltételek állítása 

Szervezeti és menedzsment-
változtatások, a projekt fókuszának és 
finanszírozásának megváltoztatása (a 
projekt befejezése) 

A TTI program irányainak és/vagy 
menedzsmentjének megváltoztatása 

Minimális összetevők 

A támogatásra érdemes projektek / 
pályaművek kiválasztása világos és 
ismert kritériumok alapján, független 
értékelők által 

A szervezet és a menedzsment 
elemzése, ajánlások a folytatást illetően 

A projekt tartalmának és folyamatának 
átfogó értékelése, következmények a 
programszinten és/vagy a futó projektek 
esetében 
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3. sz. táblázat: Intézmények és szervezetek értékelése 
 

 Előzetes (vagy ex-ante) értékelés Közbenső (vagy interim) értékelés Utólagos (vagy ex-post) értékelés 

A fő értékelési kérdés 

Nagyon ritka, hiszen új TéT 
intézmények/szervezetek ritkán jönnek 
létre megtervezett stratégiáknak 
köszönhetően. Ha mégis, ebben az 
esetben az előzetes értékelés egy 
előzetes programértékelésre hasonlít. 
Amennyiben időszakos szervezetek 
felállítására kerül sor pl. egy program 
keretében, annak előzetes értékelése 
egy nagyobb projekt előzetes 
értékelésére hasonlít. 

Hogyan lehet értékelni a szervezet 
eddigi munkáját és hogyan tehető 
optimálissá a jövőbeli munka? 

A szervezetek utólagos értékelése még 
az előzetes értékelésnél is ritkább, 
hiszen TéT intézmények/szervezetek 
megszüntetését ritkán tervezik meg 
előre. Azon intézmények/szervezetek 
esetében, amelyeket határozott időre 
hoztak létre, az ex-post értékelés egy 
nagyobb projekt ex-post értékeléséhez 
hasonlít. 

Az értékelés címzettje(i) 
A támogatott szervezet, tulajdonosok 
és/vagy pénzügyi támogatók 

Ellenőrizendő 
A szervezeti célok (küldetés) és a célok 
elérése, az elvégzett munka 
hatékonysága, hatásossága és hatása 

Módszerek, elemzés 

GYELV (SWOT) elemzés, a belső és külső 
koherencia elemzése, annak értékelése, 
hogy a szervezet mennyire illeszkedik a 
vonatkozó innovációs rendszer(ek)be, a 
célok elemzése, a szervezet és a 
menedzsment értékelése, a szervezet 
által végzett (kutató)munka 
hatáselemzése, ajánlások a szervezet 
jövőbeli irányultságára, szervezésére és 
finanszírozására vonatkozóan 

Következmény 

Szervezeti és menedzsment-
változtatások, a szervezet fókuszának és 
finanszírozásának megváltoztatása (a 
szervezet bezárása) 

Minimális összetevők 

A koherencia, a szervezet és a 
menedzsment értékelése, hatáselemzés, 
ajánlások a jövőbeli tartalmi irányokra, 
szervezésére és a szervezet 
finanszírozására vonatkozóan 

 
 


