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Bevezetés 
 

A társadalmi indikátorok vagy társadalmi jelzőszámok rendszerének kialakítása a XX. század 

közepén kezdődött. Elsősorban azzal a szemlélettel szemben fogalmazódott meg, amely a 

fejlődést kizárólag gazdasági szempontból, a tőke nyereség alapján fogta fel. Ezzel szembe 

kívánták állítani azokat a szempontokat, melyek a társadalom egészét érintették és melyek arra 

mutattak rá, hogy a „boldog élet” kritériumai, különösen a szélesebb néprétegek esetében, nem 

elsősorban a vállalatok, vagy az adott ország piaci teljesítményén és tőkenyereségén múlik.  

Az egyik legismertebb társadalmi mutató az ENSZ fejlesztési programjában kidolgozott humán 

development index (HDI). Az ENSZ által rendszeresen közzétett társadalomfejlődési riportok ezen 

HDI mutatóra alapozva rangsorolják az országokat és tesznek ajánlásokat a stratégiaalkotók 

számára. Ezzel együtt a világban továbbra is a nemzeti össztermékmutató, azaz a GDP a fejlődés 

vezető/kizárólagos indexe. Sok esetben különösen a társadalomtudományok területén a GDP és a 

HDI szembeállításáról is beszélnek a tudományos élet szereplői. Sokféle összehasonlítás 

lehetséges a két mutató között, de a kettő közötti különbséget legegyszerűbben talán úgy 

foglalhatjuk össze, hogy a HDI egy olyan, az emberek életszínvonalát mérő mutató, mely 

összetettségében sokkal inkább igazodik az átlagembert érő napi hatásokhoz, mint a GDP, amely 

a társadalom csak kisebb gazdagabb csoportja számára bír kiemelt jelentőséggel. 

Ennek ellenére az országok többsége ma is a GDP alapú számítást alkalmazza, melynek elsődleges 

oka, hogy a HDI kiszámítása egy több dimenziós, több indikátoron alapuló rendszerben fogható 

fel. A HDI-nek ugyanis három dimenzionálás összetevője van; 

• egészségügy 

• oktatás 

• életszínvonal 

melynek mérésére rendkívül összetett az eredeti definíció szerint legalább négy indikátoron 

alapuló mérőrendszere létezik. 

1990-től rendszeresen használják a HDI mutatót. 2010-től bevezetésre került az 

egyenlőtlenséggel korrigált HDI is (IHDI), amely már a társadalom számára a társadalmi 

szolidaritás jegyében többletfeladatokat is megfogalmazott. Az IHDI alapvetően megegyezik a 

HDI-vel, de a két mutató között jelentős a különbség abban a tekintetben, hogy az IHDI a 
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társadalmi fejlődés tényleges szintjét mutatja meg, míg a HDI azt mutatja meg, hogy milyen 

lehetett volna a társadalom fejlődése, ha az egyenlőtlenséget nem vesszük figyelembe. Az IHDI 

számítása a HDI egyfajta „diszkontálása” mely valamennyi dimenzió egyenlőtlenség által mért 

Atkinson indexéből származik. 

Az IHDI tehát már azt is képes megmutatni, hogy a társadalom fejlődésén belül milyen eltérések 

vannak. Ezáltal olyan diszkrepanciákra is képes rámutatni, melyek felszámolását a 

nemzetállamoknak vagy a helyi vezetőknek elsődleges célul kell kitűzniük. Ezen gondolatmenet 

mentén 2010-ben kidolgozásra került a több dimenziós szegénységi index (MPI) melyet szintén az 

Egyesült Nemzetek Fejlesztési programja keretében dolgoztak ki és 2010 júliusában publikáltak. A 

szegénységi index már olyan konkrét szegmensekből áll, mely alapján intézkedési tervek is 

megfogalmazhatók, és azok teljesülését folyamatosan mérni lehet.  

A jegyzet keretében a nemzetközi szintéren jelenleg is fejlődő indikátorrendszerek megismerésén 

keresztül olyan eszközöket és módszereket mutatunk be, melyek lehetővé teszik, hogy a 

társadalmi indikátorok helyi, kistérségi vagy akár egy vállalkozás környezetében lévő társadalmi 

helyzetre szabva alakítsunk ki. Ezen indikátoroknak kiemelkedő szerepe van a beavatkozások 

megtervezésében, továbbá az egyes fejlesztési programok teljesülésének folyamatos objektív 

nyomon követésében (monitoringjában). Amennyiben ezen indikátorokat az egyes fejlesztések 

során folyamatosan figyelemmel kísérjük és gyűjtjük úgy, az elért eredmények értékelésének 

objektív bizonyítható háttérinformációhoz jutunk. 

A társadalmi indikátorok kialakításának egyik célkitűzése tehát a társadalomfejlesztési programok 

stratégiai és operatív terveiben meghatározható mérőszámok kialakítása kell, hogy legyen. A 

másik fontos cél pedig a gazdaságfejlesztési elképzelések megvalósulása és a 

társadalomfejlesztési programok megvalósulása között mérhető kapcsolatrendszer és 

összehasonlító eredmény kimutatás hátterének biztosítása. A társadalmi indikátorok nélkül 

bizonyítékon alapuló társadalomfejlesztési programok nem alakíthatók ki ennek megfelelően a 

felelős területi, vagy vállalati vezető számára ezek az indikátorok a vezetői információs rendszer 

(VIR) alap adatszolgáltatói kell legyenek.  

A jegyzet célja, hogy ezt a számos európai példával már alátámasztható követelményt és egyben 

szolgáltatást a magyarországi helyi, területi, illetve megyei vezetőkkel is megismertessük és az 

irányítási rendszerünk aktív mindennapi részévé tegyük. Rámutatva arra, hogy társadalmi 
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szerepvállalásuk alapja, hogy érvrendszerüket az irányításuk alá tartozó területek alapvető 

indikátorainak ismeretében és képviseletében tudják megvalósítani.  

Az indikátorok kiemelt fontossággal bírnak a stratégiai tervezés több fázisában is: a tervezés 

kezdeti fázisában, a háttérelemzés készítésekor a kiinduló állapotot is részben indikátorok 

segítségével írjuk le, a cél megfogalmazása során is indikátorok segítségével lehetséges annak 

számszerűsítése. Részben a monitoring során is indikátorokat használunk, illetve az előrehaladási 

jelentésekben, végül a projekt értékelését és a hatáselemzést is elsősorban az indikátorokra 

alapozva célszerű elvégezni. A tananyag  azokat a módszereket is - a monitoring, értékelés és 

hatásvizsgálatokat -, amelyek a megfelelően kiválasztott és értelmezett mutatókra alapozva 

hozzájárulnak atársadalomfejlesztési kezdeményezések eredményességéhez. 
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I. Társadalmi indikátorok  
 

A társadalmi indikátor-mozgalom 
 

A társadalmi jelzőszám program az 1960-as években indult, a társadalmi mozgalmak 

szempontjából igen fontos időszakban, melynek jellegzetes vonása, hogy egyszerre volt  jelen a 

mindennapokban a gazdasági prosperitás annak érzékelhető előnyeivel, és egyidőben ugyanakkor 

ezzel párhuzamosan a felszínre tört az elégedetlenség – ez az ellentmondás ösztönözte a 

kutatókat olyan indikátorok fejlesztésére, amelyek többet képesek mondani a társadalom 

állapotáról, mint a GDP, és egyéb, addig használatos mérőszámok. (Lengyel 2002) 

 

A társadalmi indikátorok kutatása tehát annak a koncepciónak a kritikájaként indult meg, 

miszerint a társadalmi és egyéni jólét azonos az anyagi jóléttel, így legfőbb mérőszáma a GDP 

volt. A társadalmi indikátor-mozgalomnak köszönhetően az mára elfogadottá vált, hogy mind az 

egyéni, mind a társadalmi jól-lét vagy jólét ennél összetettebb kérdés, ugyanakkor minden 

törekvés ellenére a” a mai napig nem született konszenzusos javaslat egy olyan konceptuális 

keretre, amely meghatározná a társadalmi jólét fogalmát és azokat a dimenziókat, amelyek 

mentén a jólét változása mérhető”  (Husz 2002. 1. old)  

 

Általában véve két irányzat köré rendeződnek a társadalmi indikátorok alapját adó koncepciók: az 

egyik irányzat az egyéni jól-lét felől indulva, a szubjektív életminőséget próbálja megragadni. A 

másik irányzat az egyéni mellett a társadalom szintjén vizsgálja a jólét kérdéseit,  olyan elemeket 

is beépítve a koncepcióba, mint a társadalmi kohézió és a generációk közti szolidaritás (Husz 

2oo2) 

 

A társadalmi mérőszám mozgalom a hatvanas években indult ugyan, de bizonyos előzményei már 

korábban is voltak. Például az Egyesült Államokban mér a 3o-as években megjelent társadalmi 

riport jellegű kiadvány   (Recent  Social  Trends  in  the  United States – Aktuális társadalmi 

tendenciák az Egyesült Államokban), a másik fontos előzmény pedig az ENSZ egyes kutatásai 

jelentik, amelyek a jólét és az életszínvonal mérésére konstruáltak indikátorokat.  

Egy kevésbé gyakran emlegetett kutató a témában Alfredo Niceforo, akinek az életszínvonal és a 

társadalmi fejlődés mérésére kifejlesztett mérőszámai a legközelebb állnak ahhoz a 

megközelítéshez és szemléletmódhoz, mely ma is érvényes az indikátorokkal kapcsolatosan, 
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éppen emiatt elsősorban az ő munkássága tekinthető az a társadalmi indikátorok közvetlen 

előzményének. (Noll 2oo2) 

Noll szerint a társadalmi jelzőszám mozgalom kezdete valamivel későbbi, és egy NASA kutatáshoz 

köthető, amely a hatvanas években zajlott, és az űrprogramok fogadtatását és mellékhatásait 

mérte az amerikai lakosság körében. Ez a projekt azt a fontos tényt állapította meg, hogy az 

ilyesfajta mérésekhez mind a megfelelő koncepciók, a mérőszámok és a metodológia is 

hiányoznak. Feltehetően a projekt vezetője, Raymond Bauer volt az, aki elsőként használta a 

social indicator (azaz társadalmi jelzőszám) kifejezést, amely azóta is használatos. Az ő 

értelmezésében a social indicator statisztikákat, adatsorokat és a tények egyéb formáit jelenti, 

amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy felmérjük, hol állunk az adott pillanatban, és merre 

tartunk a céljainkhoz képest.  Ezzel indult el a „társadalmi riport” megjelentetése, amihez egy 

társadalomstatisztikai rendszert alakítottak ki, ami a lakosság életkörülményeiről nyújtott 

szándéka szerint átfogó képet. Ezt a jelentést évente adták közre a gazdasági jelentések 

mellékleteként.   

A bevezetőben már említett ellentmondás elgondolkodásra késztette a döntéshozókat és a 

gazdasági szakembereket, statisztikusokat egyaránt, hogy a gazdasági mutatók nem képesek 

jelezni a társadalomban zajló folyamatokat, illetve a társadalom állapotát. Ennek 

eredményeképpen egy, a nemzeti számlák rendszeréhez hasonlatos „társadalmi számlák” 

kidolgozását látták szükségesnek – igaz, egyelőre továbbra is a gazdasági jelentések 

mellékleteként. (Bukodi, 2oo1) 

 

A társadalmi indikátorok ezen innovatív koncepciói, megközelítésmódja, amelyek elsőként az 

USA-ban kerültek kidolgozásra és megvitatásra, hamarosan elterjedtek Európában is, illetve a 

nemzetközi szervezetek körében. Az OECD a saját társadalmi indikátor programját 197o-ben 

indította, és ezzel szinte egy időben az Egyesült Nemzetek Szociális és Gazdasági Tanácsa 

elindított egy projektet a Nobel-díjas Richard Stone vezetésével egy társadalmi és demográfiai 

statisztikai rendszer kidolgozására, amiben a társadalmi indikátorok kulcsszerepet kaptak.  

 

A társadalmi  jelzőszám mozgalom mindenképpen a 6o-as és 7o-es évek speciális politikai 

hangulatához kötődik. A gazdasági prosperitás olyan időszaka volt ez, amikor először 

kérdőjeleződött meg a gazdasági növekedés és a társadalmi progresszió közé tett egyenlőségjel – 

legalábbis a fejlett  nyugati demokráciákban. A gazdasági növekedés társadalmi költségei vagy 

társadalmi ára nagy figyelmet kapott a politikai vitákban, s felmerült az igény a növekedés vagy 
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jólét koncepciójának mennyiségi megközelítésétől a minőségi irányában való elmozdítására. 

Mindebben már felismerhetőek a posztindusztriális társadalom vonásai.  

 

Az életminőséggel kapcsolatos koncepció alternatívaként fogalmazódott meg az életet az anyagi 

javak növekedését a fókuszba helyező, egydimenziós megközelítés helyett egy multidimenzionális 

koncepció, amely komplex célt helyezett az anyagi javak halmozása helyébe a társadalmi fejlődés 

középpontjába. A jó társadalom ismérve innentől kezdve a társadalom tagjainak életminősége és 

nem az általuk birtokolt anyagi javak mennyisége lett. Mindez nem választható le a 

közpolitikában akkoriban zajló, szintén a politikai klímának köszönhető változásokról. A tény-

alapú kormányzás és döntéshozás épp ebben az időszakban került előtérbe, ami szintén növelte a 

megbízható, széleskörű, és releváns statisztikai mérőszámok iránti igényt, illetve a statisztika 

terén zajló folyamatok közpolitikai támogatottságát. (Noll, 2oo2) 

 

A kezdeti időszakban a társadalmi jólétet objektív mutatószámokkal fejezték ki, úgymint a 

létminimum alatt élők aránya, várható élettartam, iskolázottság és így tovább. Ugyan a Gallup 

intézet az USA-ban már a 4o-es évek végétől mért elégedettséget, azaz szubjektív jólétet 

kérdőíveiben, az európai kutatásokba a jólét lakossági észlelése, a szubjektív jólét vizsgálata csak 

jóval később, a 7o-es években került be. 

 

A társadalmi jelzőszámok „virágkora” a nyolcvanas évek elejéig tartott, amikor is a gazdasági 

visszaesés újra a gazdasági jelzőszámok irányába tolta a kutatásokat. Ennek az időszaknak 

kiemelkedő műhelyei vagy iskolái az Erik Allard és Joachim Vogel nevével fémjelzett skandináv, és 

a Wolfgang Zapfhoz köthető német iskola.  (Bukodi, 2oo1) A skandináv iskola alapkoncepciója az 

erőforrások felől határozza meg a jólétet, úgymint iskolai végzettség, jövedelem, vagyon, az 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés; tehát tulajdonképpen a társadalomstatisztika 

hagyományos területeiről van szó. A német jóléti kutatások az objektív körülmények és az 

életkörülmények megélését együttesen vették figyelembe. (Spéder, 2009) 

 

A közismerten jó statisztikai rendszerüknek köszönhetően a skandináv országok jártak és járnak 

az élen a társadalmi mérőszámok készítésében és az eredmények szisztematikus és rendszeres 

közreadásában. A magyarországi statisztikai rendszer is igen jónak minősül ebben a tekintetben. 

A KSH-ban mintegy 3o éve, Andorka Rudolf vezetésével indultak el a társadalmi mérőszámokkal 

kapcsolatos munkák, majd többek között a TÁRKI-ban indult el szettek kidolgozása, részterületek 
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feldolgozása. A kiadványok közül elsősorban a Társadalmi Riport sorozat képviseli  ezt az 

irányvonalat, amelyben elsősorban a 7o-es, 8o-as években kifejlesztett mérőszámokat használják. 

A KSH társadalmi jelzőszám kiadványa a Társadalmi helyzetkép. Legújabban az Európai 

Társadalomtudományi Elemzések keretében a Társadalmi Füzetek sorozat közöl társadalmi 

indikátorok köré szervezett elemzéseket, a European Social Survey öt hullámának adatai alapján.  

(TÁRKI, 2oo3) 

 

Jelenlegi törekvések 

 

Az indikátorok szerepe az elmúlt két évtizedben ismét felértékelődött. Manapság, elsősorban az 

Európai Unió hatására, reneszánszát  éli a társadalmi jelzőszám program. Számtalan projekt 

célja/része, hogy egy-egy részterületre specifikus indikátorokat dolgozzon ki (European Health 

Indicators project, társadalmi befogadás: EAPN - Social Inclusion Indicators for the structural 

funds, oktatás - OECD, well-being). A kifejlesztett indikátorok a továbbiakban lehetővé teszik a 

szisztematikus adatgyűjtést és mérést, illetve, ami kiemelten fontos, az országok közötti 

összehasonlíthatóságot illetve egész Európára kiterjedő egységest mérést. Ezt a célt szolgálják a 

komparatív társadalomstatisztikai felmérések és a közös adatbankok. Az EU mellett az OECD és az 

ENSZ említendő még, mint a társadalmi indikátorok fejlesztésének fő mozgatói. (Husz, 2002) A 

nemzetközi fejlesztési szervezetek programjainak hatékonyságát mérik a Világbank programjai. 

 

Napjainkban is hasonló igények mozgatják a társadalomstatisztikai jelzőszámok további 

fejlesztését szorgalmazó programokat.  Példa erre a Nicholas Sarkozy által létrehozott bizottság, 

amelynek feladata a gazdaság és a társadalomstatisztika megújítása, fejlesztése, mivel a jelenleg 

alkalmazott jelzőszámok nem alkalmasak a társadalom bizonyos aspektusainak, jelenségeinek 

leírására. A bizottság vezetői Joseph E. Stiglitz és Amartya Sen voltak (Stiglitz et al 2009).Ebben az 

esetben is hasonló okokból merült fel az igény az indikátorok fejlesztésére, mint a 60-as években: 

gyakran jelentős különbség tapasztalható egyes gazdasági és társadalmi változók mérési 

eredménye és a közvélekedés között.  Ebben a konkrét esetben felvetődött, hogy nem 

szociálpszichológiai okok állnak a különbség hátterében, hanem a mérések nem pontosak, vagy 

nincsenek összhangban, illetve vannak olyan meghatározó tényezők /jelenségek /áramlatok a 

társadalomban, amelyek mérésére nem áll rendelkezésre mérőeszköz. Azaz a társadalmi 

indikátorok további fejlesztésre, módosításra szorulnak, mert nem képesek teljes mértékben 

betölteni azt a funkciót, amelynek céljából kifejlesztették azokat. 
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A statisztikai módszerek, mérőszámok fejlesztését az is motiválja, hogy épp a fentebb leírt 

különbség miatt egyes országokban   - például Franciaország és az Egyesült Királyság – erősen 

megrendült a lakosság bizalma a statisztikákban. Mindennek világos következménye, hogy  a 

politikusok is a mutatók fejlesztését szorgalmazzák, figyelembe véve, hogy a stratégiaalkotás 

mellett a politikai retorika egyik fontos eszköze a statisztika napjaink politikai vitáiban.  

Az már korábban világossá vált, hogy a GDP, mint a gazdaság és a társadalom fejlődésének 

jelzője, tulajdonképpen igen keveset mond minderről, s a mérésével kapcsolatos problémák is 

ismeretesek.  

A Stiglitz-Sen-Fitoussi  bizottság célja annak meghatározása, milyen információkra van szükség 

további, a társadalmi fejlődést illetve változást jobban kifejező indikátorok létrehozására, illetve a 

statisztikai eredmények megfelelő bemutatása is fontos kérdés. 

 A hivatalos statisztikai adatok és a lakosság véleménye közötti különbség magyarázatára a 

következő feltételezések születtek: 

• a statisztikai koncepció megfelelő, azonban a mérés pontatlan 

• nem megfelelő a statisztikai koncepció  

Bár bevett gyakorlat bizonyos jelenségeket egyetlen mutatószámmal jellemezni (ez rendszerint 

valamilyen átlag), ez a mutatószám elfedi az egyenlőtlenségeket, mivel nem mutatja például a 

szórást, és egyéb ismérveket. Erre lehet példa, amikor növekszik a GDP, de a jövedelmek növekvő 

egyenlőtlensége mellett (pl szélesebb jövedelem olló). Ilyen helyzetben jó eséllyel növekszik az 

elégedetlenség a relatíve rosszabb helyzetbe került rétegek körében, ezt azonban a GDP értéke 

nem fogja jelezni. 

Az olyan, önmagukban is nehezen megragadható fogalmak, mint az életminőség, nagyon nehezen 

mérhetőek. A konceptualizálás nehézségei mellett további nehézséget jelent, hogy egy ilyen 

fogalom, mint az életminőség, területenként és kultúránként más elemeket tartalmazhat, ami 

megnehezíti többek között az összehasonlíthatóságot, és nyilvánvalóan időben is dinamikusan 

változik,  ami a koncepció folyamatos aktualizálását indukálja.  

  

A bizottság a jelenleg alkalmazott indikátorrendszerek áttanulmányozása és elemzése után a 

következő ajánlásokat fogalmazták meg 2oo9 szeptemberében közreadott jelentésükben, három 

fő téma köré szervezve, úgymint a klasszikus, GDP-vel kapcsolatos kérdések, az életminőség, és a 

fenntarthatóság.  
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A GDP-vel kapcsolatos javaslataikra most nem térünk ki, a témánk szempontjából több 

relevanciával bíró utóbbi két témával kapcsolatos ajánlásokból emeljünk ki néhányat. 

• A GDP-hez kapcsolódó ajánlások: A gazdasági aktivitás mérésére alkalmazott rendszert át 

 kell alakítani olyan irányban, hogy jobban tükrözze a mai gazdaságot jellemző szerkezeti 

 átalakulásokat. A szektorok átrendeződésével a termékek jóval összetettebbek, mint 

 amilyenek a múltban voltak stb blbla 

• A hangsúlyt a gazdasági teljesítmény méréséről az emberek jól-létének mérésére kell 

 helyezni 

• a jól-lét kérdését a fenntarthatóság kontextusában kell vizsgálni 

• az anyagi jólét mérésekor a termelés helyett a jövedelemre és a fogyasztásra kell 

 fókuszálni 

• háztartás szempontú megközelítés a gazdaság egészének teljesítménye helyett. Az adatok 

 arra utalnak, hogy az OECD országok esetében a háztartások jövedelme kisebb 

 mértékben nőtt az egy főre eső GDP-hez képest 

• a jól-létet multidimenzionálisan kell definiálni, a következő dimenziókat határozták meg: 

o Anyagi életszínvonal (jövedelem, fogyasztás és vagyon); 

o Egészség; 

o Oktatás; 

o Egyéni tevékenységek, a munkát is beleértve; 

o Politikai képviselet és kormányzás; 

o Társadalmi és személyes kapcsolatok; 

o Környezet (jelenlegi és jövőbeli feltételek); 

o Gazdasági és fizikai jellegű bizonytalanság. 

• A mutatókba integrálni szükséges a jól-lét objektív és szubjektív oldalát egyaránt 

 

 

Mi a társadalmi indikátor? 
 

„Az indikátor olyan paraméter vagy érték, amely rámutat, információt vagy leírást nyújt 

valamilyen kapcsolódó jelenség, a környezet vagy a terület állapotáról, helyzetérol. Az 

indikátorok közvetítők a statisztikai megfigyelések és a gazdasági, társadalmi jelenségek között.”   

Az indikátorok és más statisztikai adatok közötti különbség az, hogy a statisztikai adatok pusztán 
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leíró jellegűek, míg az indikátorok „egy meghatározott nézőpont, normarendszer szerint 

kiválasztott, értelmező mutatók.” (Havasi, 2007)  

Tehát míg a statisztikai adatok értékmentesek, és feladatuk elsősorban a tájékoztatás, addig az 

indikátorok normatívok és komplexebbek, egyfajta közvetítők, amelyek „magukban rejtik a 

tervezés, az előrejelzés és az értékelés lehetőségét” (Bukodi, 2oo1)  

Fontos ismérve a társadalmi indikátoroknak, hogy relatív mutatók, azaz egy adat csak akkor 

indikátor, ha idősorba illeszkedik, illetve más csoportokkal való összehasonlításban szerepel. 

(Például a szegénységi ráta önmagában még nem indikátor, hanem egy leíró jellegű mutató, de a 

leakeni indikátorszettben szerepeltetve indikátorként funkcionál).Feladatuk, hogy jelezzék a 

társadalomban zajló változásokat. Emellett fontos funkciójuk, hogy a döntéshozók számára 

releváns információkat nyújtsanak,  úgy, hogy redukálják  az információ mennyiségét 

(adatredukció). Ennek megfelelően a törekvés általában az a különböző indikátor szettek 

kialakításánál, hogy minél kisebb számú indikátorral lehessen mérni egy jelenséget (Pl a  leakeni 

indikátorok 18 db indikátort jelentettek).  

Zapf definíciója szerint társadalmi indikátoroknak tekinthetők "...mindazon adatok, amelyek 

felvilágosítanak bennünket a struktúrákról és a folyamatokról, a célokról és a teljesítményekről, 

az értékekről és a véleményekről". (Zapf 1977, idézi Bukodi 2oo1). "...a társadalmi indikátoroknak 

két alapvető célja van: az első a társadalmi változások felmérése, a második a társadalmi jólét 

mérése és leírása. Szélesebb értelemben véve a társadalmi indikátorok a társadalmi változások 

rendszeres megfigyelésének és elemzésének eszközei." (Noll, 1998)  

„A társadalmi jelzőszámokkal szemben támasztott fő követelmények közé tartozik az, hogy 

releváns társadalmi jelenségekre vonatkozzanak, konzisztensek és egyszerűen értelmezhetők 

legyenek, képesek legyenek a társadalmi jelenségek, folyamatok, változások nem-pénzügyi 

aspektusainak megragadására, alkalmasak legyenek regionális és országok közötti, ill. időbeli 

összehasonlítások elvégzésére, a társadalmi intézmények állapotának leírása helyett 

törekedjenek az egyéni jólét mikroszintű mérésére, a társadalom működésének állapotait és 

eredményeit mérjék, ne csupán az inputokat (pl. az egészségi állapotot, s  nem csak az 

egészségmegőrzésre fordított kiadásokat),  törekedjenek a jelenségek objektív és szubjektív 

aspektusainak megragadására is.” (Lengyel 2002. 8.old.) 

A kutatók többsége (pl. Vogel 1994) egyetért abban, hogy a társadalmi indikátorok 

alkalmazásának elsődleges célja a társadalmi jólét, az életkörülmények leírása, ennek időbeli 

nyomon követése. Ennek megfelelően a jelzőszámoknak a) az egyénekre és a háztartásokra kell 

koncentrálniuk, nem pedig az egyéb gazdasági-társadalmi aggregátumokra; 
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b. output-méréseknek kell lenniük, amelyek alkalmasak a különböző folyamatok, döntések 

következményeinek a feltárására. 

 

A társadalmi indikátorok mindig normatív jellemzőkkel bírnak abban az értelemben, hogy 

segítségükkel a szakemberek és a politikai döntéshozók is egyértelmûen meg tudják állapítani a 

"fejlődés" vagy a "leszakadás" tényét. Ezeknek a jelzőszámoknak alapvető feladatuk, hogy 

megmutassák azt, vajon a változások "jó" vagy "rossz" irányban haladnak-e; vannak-e egyáltalán 

változások. Segítségükkel képet alkothatunk a társadalom állapotáról, leírhatóvá és 

megragadhatóvá válnak a társadalomban zajló folyamatok, változások. 

A döntéshozatalban és a prioritások kijelölésében meghatározó szerepe van,  

 

Az indikátorokkal kapcsolatos általános követelmények: 

• összehasonlíthatóság (időbelileg és társadalmi aggregátumok, úgymint régiók, térségek, 

társadalmi csoportok (Lengyel, 2oo2) 

• specifikus jelleg 

• mérhetőség 

• elérhetőség 

• megbízhatóság 

• a vizsgált időszakra vonatkozzon.  

Az indikátor kiválasztásánál körültekintően kell eljárni abban a tekintetben, hogy milyen 

időkeretet használunk, vagy melyik időpontról kérünk be adatokat. Egy egyszerű példa erre a 

lemorzsolódók száma egy adott képzés vonatkozásában, amit célszerű nem a naptári évhez, 

hanem az iskolaévhez igazítani 

• érvényes és releváns : a vizsgált jelenséget méri. Ehhez ismerni kell, hogyan áll össze  az 

indikátor. Később még visszatérünk erre a problémára 

• érzékenység: a vizsgálat jelenség változásaira kellően érzékeny, de nem jelez  

 feleslegesen 

• kutatásokkal megalapozott 

• érthetőség, könnyű interpretálhatóság  
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Gyakorlati, alkalmazhatósági szempontból fontos a könnyű kivitelezhetőség és a 

megvalósíthatóság, azaz, rendszeresen előállítható legyen, figyelembe véve az előállítás menetét 

és költségeit is.  

 

Az indikátorok használata során felmerülő problémák 

Az indikátorok használata korántsem egyértelmű, kiválasztásuk, vagy meghatározásuk igen nagy 

körültekintést és emellett szakértelmet igényel. Az EU által támogatott fejlesztési programok 

során sokszor a programok készítői nem ismerik a társadalmi indikátorokat, és rosszul 

alkalmazzák azokat, ami azt eredményezi, hogy nem mérhetőek az eredmények és a hatás, nincs 

megbízható visszajelzés arról, hogy a program képes-e az adott cél részben vagy egészben elérni, 

van-e értelme a jövőben hasonló kezdeményezéseket támogatni. A másik gyakori probléma a 

mérési hiba, különösen azokban az esetekben, amikor egy jelenség bonyolultan mérhető.  

 

Az indikátorok osztályozása – társadalmi indikátorok típusai általában 

 

Az indikátorok osztályozása sokféle megközelítésből történhet. Havasi az indikátorokat 

következőképpen csoportosítja (Havasi, 2oo7): 

komplexitás szerint:  

• egyszerű indikátorok   

• összetett indikátorok 

• aggregált indikátorok 

• kompozit indikátorok 

Az egyszerű indikátoroknak nevezi a szerző azokat az indikátorokat, amelyek egyetlen területet 

mérnek, mint például a szegénységi ráta, összetett indikátoroknak pedig azokat nevezi, amelyek 

több területről származó adatokból képeznek egyetlen jelzőszámot (például a GDP). A fentebb 

áttekintett definíciók szerint azonban az egyszerű mutatók önmagukban nem indikátorok, csak 

egy indikátorrendszer részeként, egyébként csak egyszerű mutatók.  

 

Funkció szerint:  

• tematikus indikátorok 

• vezető (headline) vagy kulcsindikátorok 
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Tematikus indikátorok: az adott problématerület minél teljesebb lefedésére, de lehet 

legkevesebb indikátort tartalmazó indikátorszett, monitorozásban, összehasonlító vizsgálatokban 

kiemelkedő szerepük van. Ilyenek a már említett Laekeni indikátorok, vagy a KSH által kidolgozott 

lakásindikátor-rendszer. 

 

A vezető indikátorok funkciója az összetett jelenség fő területeire, összefüggéseire való 

fókuszálás. Példa vezető indikátorra a 18 Laekeni-indikátor, vagy az életminőség-barométer, 

amely 15 indikátorból áll. 

 

Érvényességi terület szerint:  

 

• területi, regionális indikátorok 

• nemzeti indikátorok  

• nemzetközi (pl. EU) indikátorok  

 

Mérhetőség alapján: 

• direkt 

• proxy (helyettesítő, közelítő) indikátor  

 

A proxy indikátorok a vizsgált jelenséget közvetett módon mérik. Összetett jelenségek esetében 

gyakran nincs mód direkt mérésre, ilyenkor csak közvetett módon számszerűsíthetők bizonyos 

aspektusait. 

 

Ahogy arról már többször szó volt, az indikátorok indikátorrendszerekbe, portfóliókba vagy 

szettekbe tömörülnek. Ezek a rendszerek általában a következőképpen épülnek fel: 

• célindikátorok: a célterület meghatározása, a program által elérni kívánt változások, 

 célkitűzések alapján 

• a célterületekre lebontott dimenziókatalógus 

• dimenziókon belül aldimenziók meghatározása 

• egyedi jelzőszámok meghatározása (magindikátorok, kiegészítő indikátorok) 
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Példa indikátorrendszer felépítésére  

 

Forrás: Havasi, Bukodi 2oo3 alapján 

 

Az indikátorok típusai – EU fejlesztések sorén alkalmazott indikátortípusok 

 

Az indikátorokat – végső soron a felhasználásuk szerint – kétféle nagy csoportra oszthatjuk, 

kontextus indikátorokra és program indikátorokra  (TÁRKI 2oo3). A kontextus indikátorok nem a 

programok működésének méréséhez kapcsolódnak közvetlenül, hanem a célzott vagy 

beavatkozási területről adnak leíró jellegű információkat. Azaz azt írja le, hogy a prorgam milyen 

környezetben indul  és valósul meg.„A program indikátor a hivatkozott program valamelyik 

beavatkozására,intézkedésére  vonatkozik.” Ennek megfelelően a program monitoringja során és 

a program direkt és indirekt hatásainak vizsgálata során használhatóak.  

 

A program indikátoroknak 4 típusát szokás megkülönböztetni: 

 

1. erőforrás (input) indikátor: „a program finanszírozási, humán erőforrás, materiális, 

szervezeti vagy szabályozási adottságai. Az input indikátorok a fejlesztés során felhasználásra 

kerülő erőforrásokra vonatkoznak, rendszerint pénzben kifejezve. A módszertani útmutató 

megfogalmazása szerint: "Az output indikátorok a tevékenységekhez kapcsolódnak. Gyakran 

fizikai, vagy monetáris egységeket mérnek (pl. megépült út hosszak km-ben, financiális segélyben 

részesült cégek száma, tréningen részt vettek száma stb.).”  
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2. kimenet (output) indikátor: a végrehajtó tevéknységéből származó eredmény. A 

kimeneti (vagyis output) indikátorok a felhasznált erőforrásoknak a programba történő 

áramoltatásával szinte automatikusan várható kimenetekre utalnak.  

3. eredmény-indikátor: a program közvetlen eredményei; a program által generált 

közvetlen és azonnali hatásokat mutatják be. Információt adnak azokról a változásokról, amelyek 

kihatnak a közvetlen haszonélvezők viselkedésére (vagy működésére). Ezek az indikátorok is 

lehetnek fizikaiak (utazási idő csökkenése, sikeres tanfolyam-végzettek száma, közúti balesetek 

száma stb.), vagy financiális természetűek (a magánszektorban indukált beruházások, szállítási 

költségek csökkenése stb.) 

4. hatás indikátor: a program közvetett eredményei; a hatás indikátorok a program 

következményeit jelzik a közvetlen hatásokon túl a haszonélvezőkre tekintettel. A hatások két 

szempontját kell figyelembe venni annak megfelelően, hogy ezek a hatások bizonyos idő 

elteltével jelentkeznek-e (speciális hatások), de melyek közvetlenül a szóban forgó 

tevékenységhez kapcsolódnak, vagy azok a hosszabb távú hatások, melyek a tágabb népességet 

érintik (globális hatások)"  A hatás-indikátorok néha a program közvetlen célkitűzéseitől messze 

eső hatásokat ínak le.  

 

Az utóbbi hármat közösen teljesítmény indikátoroknak nevezzük. 

A teljesítményindikátorok kiválasztásának, meghatározásának a kritériumai a következők: 

• világosan definiálni kell, hogy mit mér (melyik beavatkozáshoz rendeljük hozzá) 

• a változó egyértelműen definiált 

• releváns, a beavatkozás közvetlen eredményét mutatja (az eredmény pedig 

 egyértelműen a beavatkozásból származtatható 

• ideális esetben a kiválasztott változó a beavatkozás egyetlen eredménye, de a 

 gyakorlatban ez ritkán teljesül (TÁRKI, 2oo3) 

 

Gyakorlati szempontból még meghatározó lehet a hozzáférhetőség, magától értetődő, de mégis 

érdemes megemlíteni, hogy olyan indikátort kell választani, amely a konkrét helyzetben 

hozzáférhető, monitoring esetében pedig az adott szakaszban kimutatható. Sok esetben az 

egyszerűség is fontos szempont, annak érdekében, hogy aki használja, értelmezni tudja. 

Másképpen fogalmazva: reálisan kell megválasztani az indikátorokat. Az indikátorok kiválasztása 

során alkalmazható a SMART módszer, amely a tananyag második felében kerül bemutatásra.       
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Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények  

 

Az indikátorokkal kapcsolatos elvi követelményeket a szakirodalom általában két 

kritériumrendszerben tömöríti, amelyeket a SMART és a QQTTP betűszavakkal illetnek. A 

legközismertebb elvi követelményrendszer az úgynevezett SMART.  A SMART kritériumrendszer 

alkalmazása túlmutat a fejlesztési programokhoz kapcsolódó monitoring-tevékenységen, 

gyakorlatilag a bármely operatív folyamatban felhasználásra kerülő információval szemben 

fogalmaz meg elvárásokat.  A betűszó az angol Specific, Measurable, Available / Achievable, 

Relevant / Reliable, Timely szavak kezdőbetűiből áll össze.  Ezek magyar megfelelői szerint az 

ideális indikátorok: 

• Specifikusak (specific): vagyis arra és elsősorban arra a jellemzőre vonatkoznak, amelyhez 

hozzárendeljük őket, és az adott jellemzőről kellő mélységben és részletességgel szolgáltat 

információt. Az egyes célkitűzésekhez rendelt mutatók esetében a specifikusság azt jelenti, hogy 

az adott mutató valóban hiteles, és „zajtól mentes”, de ugyanakkor kellően részletes képet ad az 

adott célkitűzés megvalósulásáról.  

 Példa: egy oktatási projekt esetében az a mutató, hogy "nő az elégedettség"  általános, 

a helyes indikátor: 10%-kal növekedett az elégedettek száma a  célcsoporton belül a képzés 

lezárulta után egy évvel (Rechniczer 2007) 

• Mérhetőek (measurable): azon indikátorok gyakorlati felhasználhatósága, amelyekhez 

nem tudunk számértéket rendelni, csekély.  A számszerűsítés, az indikátorok mérhető formában 

történő meghatározása így alapvető fontosságú. A mérhetőség egyrészt az indikátorok és az 

ellenőrzés információforrásainak helyes megválasztásával, másrészt a projektmenedzsment 

feladatának és felelősségének világos kijelölésével lehetséges. 

• Elérhetőek, rendelkezésre állnak (available/achievable): szintén egy rendkívül 

gyakorlatias szempont, hogy az adott indikátor értékére vonatkozó információhoz hozzá lehessen 

férni, létezzen, vagy létre lehessen hozni egy olyan információs rendszert, melyből az adott 

indikátorra vonatkozó információ kinyerhető. E kritérium nem csak elméletben kell hogy 

teljesüljön, hiszen a folyamatos adatgyűjtés megvalósíthatósága múlik ezen, így az indikátor 

meghatározásánál figyelembe kell venni azt is, hogy milyen költségekkel, erőfeszítésekkel lehet 

megszerezni az indikátorra vonatkozó értékeket; az információ megszerzésének ráfordításai 

arányban kell hogy álljanak az információ hasznosságával – vagyis nem szerencsés az az indikátor, 

amelynek értékét csak drága adatgyűjtési rendszerek segítségével tudjuk mérni.  
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• Relevánsak (relevant): az indikátoroknak a felhasználás szempontjából fontos és hasznos 

információt kell hordozniuk. A relevancia elsősorban azt jelenti, hogy a mutató közvetlenül 

kötődik ahhoz a célhoz, amelyet mérünk vele: egy-egy projekt vagy programintézkedés esetében 

számtalan olyan mutatót találunk, amely „elengedhetetlenül fontosnak” tűnik – ezek közül 

azonban elsősorban azokat kell kiválasztanunk, amelyek közvetlenül kapcsolódnak azokhoz a 

célokhoz, amelyeket az adott fejlesztési tevékenységhez megfogalmaztunk.  

• Megbízhatóak (reliable): a menedzsment csak annyiban támaszkodhat az indikátorokból 

származó információkra, amennyiben azok a tényleges állapotokat tükrözik. Az adatok 

hitelességével, megbízhatóságával kapcsolatos kételyek elfogadhatatlan mértékű kockázatot 

jelenthetnek egy program vagy projekt végrehajtása szempontjából. Objektív ellenőrizhetőség: a 

különböző megfigyelőknek a projekt eredményeire nézve ugyanarra a következtetésre kell 

jutniuk, ezért az indikátorokat a projekttervezés szakaszában meg kell határozni, de a projekt 

megvalósításának szakaszában kell részletesebb kifejteni. 

Az információk és adatok minősége és megbízhatósága jelentősen javítható az ún. háromszögelés 

módszerével, amely azt jelenti, hogy - amennyiben lehetséges és költséghatékonyan megoldható 

- az információgyűjtés legalább két forrásból és kétféle módszerrel (pl. dokumentumelemzés, 

interjúk, stb.) történjen, hiszen hitelesebb az adat, ha „több nézőpont, elméleti megközelítés, 

adatforrás és módszertan” kapcsolódik össze (Denzin, 1970).  

 

• Aktuálisak (timely): az időhöz való viszony két szempontból is jelentős az indikátorok 

esetében.  Egyrészt egyértelmű kell hogy legyen az az időpont vagy időhorizont, amire egy adott 

mutató vonatkozik: melyik hónapra, melyik évre szóló adatról van szó, egyes célértékeket milyen 

időtávon kívánunk megvalósítani, stb. Másrészt mind a tervezés, mind a végrehajtás 

optimalizálásához elengedhetetlen, hogy a leíró jellegű mutatók az időszerű, időben is valósághű 

állapotot ábrázolják.  Az információ frissessége természetesen igen különböző az egyes 

adattípusok esetében.  A monitoring rendszer működésének megtervezésében praktikus előnyt 

jelent, ha legalább az idő függvényében jelentősen változó indikátorok esetében valamilyen 

formában a frissesség, időszerűség kritériuma konkrétan is definiálásra kerül. (Például közvetlenül 

vagy közvetve megszabható, hogy a monitoring bizottságok vagy más döntéshozó szervek 

döntései milyen régi információkra alapozódhatnak – természetesen a gyakorlatban ez csak akkor 

működhet, ha a döntéshozatalt kellően hatékony adatgyűjtő és -feldolgozó rendszer támogatja.) 
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A SMART kritériumrendszer egyik legnagyobb problémája, hogy minél specifikusabb, egyedibb és 

relevánsabb egy indikátor, annál nehezebb hozzáférni, vagy annál költségesebb előállításuk, 

beszerzésük. Az indikátorok meghatározásánál így kompromisszumot kell kötni aközött, hogy a 

projekt belső jellemzői milyen indikátorokat kívánnak meg, és aközött, hogy melyek az 

elérhetőek, melyek azok, amelyek esetében a beszerzésre fordított költség még vállalható. Arra 

vonatkozóan, hogy hány indikátort érdemes használni nincs általános szabály. A gyakorlat az EU 

programozásában azonban az, hogy az egyes intézkedésekhez 3-4 output, eredmény- és 

hatásindikátort határoznak meg általában, de általában kettő és öt között. 

 

A QQTTP kritériumrendszer a SMART-nál specifikusabb, a fejlesztési tevékenységekhez jobban 

kötődő elvárásokat fogalmaz meg.  Míg a SMART az információ minőségével általában 

foglalkozott, addig a QQTTP az indikátor, az információ tartalmával szemben támaszt 

követelményeket.   

A QQTTP szintén a megfelelő angol szavak kezdőbetűiből áll össze; ezek szerint az ideális 

indikátornak a következő kérdésekre kell választ adnia: 

• Mennyit? – mennyiség (Quantity): az indikátor által leírt jellemzőben bekövetkezett 

 mennyiségi változás; például a megépült utak hossza kilométerben, a munkanélküliségi 

 ráta csökkenése százalékpontban, vagy a felhasználásra került pénzügyi erőforrások 

 forintban.  

• Mit? – minőség (Quality): az indikátor által leírt jellemző pontos definiálása szükséges, t

 ehát például a megépült utak rangja és minősége, a megszerzett szakképesítések egzakt 

 besorolása stb. 

• Mikor? – idő (Time): mely időszakban következett be a változás a leírt jellemzőben, illetve 

 hogyan alakult az az idő függvényében.  

• Kinek? – célcsoport (Target group): ahol ez értelmezhető, meg kell határozni a leírt 

 jellemzőhöz kapcsolódó fejlesztések célcsoportjait.   

• Hol? – hely (place): az indikátornak szintén be kell számolnia az adott jellemző térbeli, 

 földrajzi elhelyezkedéséről (mely városokban, térségekben, régióban stb. következett be 

 vagy értelmezhető a változás).  

 

A QQTTP kritériumrendszert úgy is felfoghatjuk, mint a SMART feltételek közül a specifikusság 

kibontását a fejlesztési programok kontextusában.  Fontos hozzátennünk, hogy mindkét 

követelményrendszert indikátorkészletekre ugyanúgy vagy talán még inkább célszerű alkalmazni, 
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mint az egyes mutatókra.  Ennek megfelelően egy indikátorrendszernek minden elemében 

SMART-nak kell lennie, a QQTTP feltételeknek azonban csak az egyes jellemzők, illetve a rendszer 

egésze szintjén kell teljesülnie; vagyis nem kell föltétlenül arra törekedni, hogy egyetlen 

mutatóba tömörítsük a QQTTP indikátoroktól megkövetelt valamennyi információt, amennyiben 

egy néhány mutatóból álló készlet sokkal hatékonyabb és átláthatóbb formában képes ennek 

eleget tenni.   

 

Az indikátorokat meghatározó kulcsparaméterek  

Mennyiség Adott idő alatt elérhető célok Mennyit? 

Minőség, "tartalom" Adott idő alatt, adott 

mennyiségben megszülető 

output minősége 

Milyet, mennyire jót? 

Célcsoport Az output vagy az eredmény 

felhasználói, ill. a hatás 

haszonélvezői 

Kinek? 

Időszak/időtartam Azon időpontok, amikorra az 

outputnak, a hatásnak meg 

kell jelennie 

Mikortól, mennyi ideig 

tartson, mikorra készüljön el? 

Hely Az a terület, ahol a kimenet, 

ill. a hatás megvalósul 

Hol? 

Forrás: Rechniczer, 2007 

 

A fenti paraméterek alapján egy konkrét példa indikátor előállítására. Tegyük fel, hogy egy 

egészségügyi projekt célja az akut fertőzések számának csökkentése egy településen. Meg kell 

határoznunk az indikátor minőségét, vagy tartalmát: például a fertőzések aránya csökken. Az 

indikátornak ki kell fejeznie a célcsoportot, így tovább bővítve az előző meghatározást: a 

fertőzések aránya csökken az iskolás korú gyerekek körében. Az arányszám csak akkor 

értelmezhető, ha meg van adva, hogy milyen időszakra vonatkozik, tehát tartalmazza az 

időtartamot, továbbá azt a területet, amelyre vonatkozik. Az egészségügyi projekt 

eredményességét például ezzel az indikátorral jelezhetjük: az akut fertőzések aránya X 

településen az iskolás korú gyerekek között 45%-kal csökken 2004-re (REC, 2002). 
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A jó mutató kiemelkedően fontos tulajdonsága, hogy a projektben érintett valamennyi érdekelt 

(ideértve a partnereket is) számára érthető. Egyetértésnek kell lennie a döntéshozók, a 

nyilvánosság, a menedzsment között arról, hogy egy mutató mit jelent, mit takar. 

 

A társadalmi kirekesztés és társadalmi befogadás, a szegénység 
nemzetközi összehasonlítására szolgáló jelzőszámok 
 

A társadalmi jelenségek mérése előfeltételezi az elméleti megalapozottságot, a jelenségek (pl a jól-

lét) koncepciójának fejlesztését és annak empirikus operacionalizálását, azaz a látens jelenségek 

indikátorokra való lefordítását. A szegénységgel kapcsolatos szakirodalom  meghatározó fogalmai  

a depriváció és a társadalmi kirekesztés. A depriváció koncepciója általában annak azonosításában 

segít, hogy kik élnek egy bizonyos meghatározott szint alatt; ez a szint rendszerint az 

életminőségnek azt a szintjét jelzi, ami a társadalmi konszenzus szerint az elfogadható élet 

minimumfeltételeit jelenti. (Kolb et al. 2o11) 

Az alábbiakban bemutatásra kerülő indikátorrendszer tulajdonképpen erre a megközelítésre épít, 

az egyes indikátorok meghatározzák az adott dimenzióban azt a minimumot, ami szükséges 

ahhoz, hogy valaki a társadalom teljes értékű tagjaként létezhessen – azaz ne sújtsa társadalmi 

kirekesztés.  

Részben a strukturális alapoknak a szegénység elleni küzdelem felszámolására felhasznált 

támogatásaival összefüggésben és a társadalmi befogadás javítására tett intézkedések 

eredményességének mérésére az elmúlt időszakban újabb indikátorokat fejlesztettek. Az Európa 

2o2o-szal pedig még hangsúlyosabb helyre került a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 

küzdelem; Célkitűzés 20 millió fővel csökkenteni a szegénységben és kirekesztettségben élők 

számát 2020-ra. A társadalmi befogadás indikátorai arról tartalmaznak információt, hogy milyen 

mértékben sikerült megközelíteni a társadalmi befogadással kapcsolatban kitűzött célokat egy 

stratégia/program/projekt  keretében.  

Ez egyben az adott intézkedést, szakpolitikát is méri, azaz segít annak eldöntésében, hogy mi 

bizonyul hatékony eszköznek, és mi bizonyul eredménytelennek, vagy kevésbé hatásosnak, azaz 

végeredményben pazarlásnak. Ezzel az indikátorok a demokratikus kormányzás megvalósításához 

is hozzájárulnak, az átláthatóság és az elszámoltathatóság megvalósulásának gyakorlati, 

tényekkel való kiszolgálásával. (Kolb et al. 2o11) 
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A laekeni indikátorrendszer 

 

Ebben az alfejezetben azt szeretnénk érzékeltetni, hogyan kapcsolódnak össze a stratégiák, 

célkitűzések, az indikátorok, és a megvalósítás, az ahhoz választott eszközök. Ennek bemutatására 

a laekeni indikátorrendszert választottuk, egyfelől azért, mert ha társadalomfejlesztésről van szó, 

akkor alapvető a szegénység és a társadalmi kirekesztés kérdése, másfelől ez az egyik legjobban 

dokumentált és a szakirodalomban leginkább kitárgyalt indikátorrendszer.  

 

A laekeni indikátorok nevüket arról a EU Bizottsági ülésről kapták, ahol határozatot hoztak a 

szegénység és kirekesztettséget mérő indikátorok bevezetéséről. Az indikátorokat, szám szerint 18 

darabot abból a célból alkották, hogy mérhetővé tegye a szegénység és társadalmi kirekesztettség 

elleni intézkedések eredményeit. Bevezetésük másik célja, hogy ezek az eredmények az egységes 

mérőszámoknak köszönhetően összehasonlíthatóak legyenek.  

Az indikátorok alapját az Európai Unió jövedelmet és életkörülményeket vizsgáló statisztikai 

hivatala, az  EU SILC (Statistics on Income and Living Conditions)  által készített felvételek nemzeti 

adaptációi során gyűjtött adatok jelentik. Az indikátorok alapját egy középérték, mégpedig az egy 

fogyasztási egységre jutó mediánjövedelem adja. A medián választása mellett az az érv szól, hogy 

a szélső jövedelmi értékek (kiugróan magas, extrém alacsony) a medián értékét nem befolyásolják. 

(A jövedelem számítása: a háztartás adózás utáni (szociális jövedelmeket is figyelembe véve) 

együttes nettó jövedelme.) 

2oo6-ban, a nyitott koordinációs módszer (Open Method of Coordination, OMC– lásd 

Humánszolgálati stratégiatervezés c. tananyag vonatkozó fejezete) bevezetése miatt átalakításra 

került az egész indikátorrendszer, amit Szociális Védelmi Bizottság mellett működő Indikátor 

Alcsoport végzett. Ennek keretében kialakították a szociális védelem és a társadalmi befogadás 

stratégiájának monitorozására szolgáló nemzeti stratégiai jelentések vezérfonalát, ennek 

keretében a laekeni indikátorok is megújításra kerültek. Ezek az indikátorok jelentik továbbá az 

alapját a tudás- és bizonyíték alapú szakpolitikának, illetve a Bizottság kiemeli az a fontos 

jellemzőt, hogy a közös indikátorok és a közös cél nem jelent feltételenül azonos vagy közös 

szakpolitikát.(European Commission 2008). 

 

A laekeni indikátorok tulajdonképpen valamiféle eredményének tekinthetők annak a 

folyamatnak, amely még 1972-ben kezdődött  a Párizsi Csúcstalálkozón. A tervezett gazdasági és 

monetáris unió előkészítésével kapcsolatban felmerült az igény a kísérő szakpolitikák 
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kidolgozására. A Bizottság az első társadalmi cselekvés programját 1974-ban ismertette, és az 

első, szegénység elleni cselekvési programot (European Action Programme) 1975-ben indította. A 

szegénységet ekkor a szegénységi küszöbhöz kötve definiálták: az átlagjövedelem felénél 

kevesebből élők tartoztak ide. 1984-ben ez valamelyest módosult, ekkor a szegénységet a 

depriváció és a kirekesztés felől ragadták meg: szegénynek tekintendők azok a személyek vagy 

családok, vagy csoportok akiknek (erő)forrásai (anyagi, kulturális és társadalmi) olyan mértékben 

korlátozottak, hogy az lehetetlenné/elérhetetlenné teszi számukra az életvitel társadalmilag 

elfogadott minimum szintjét. A  normális életvitel minimum szintje az adott tagország 

kontextusában értelmezendő (EC 2oo7). Három szegénység elleni akcióprogram került 

végrehajtására, a negyedik azonban Németország és Nagy-Britannia ellenállása miatt elbukott. 

 

A szegénység elleni küzdelem következő fontos állomása az Amszterdami Szerződéshez kötődik. 

A szerződés a  nyitott koordináció módszerére épül. Ugyanebben az éveb a Bizottság úgy döntött, 

hogy létre kell hozni egy társadalmi befogást elősegítő stratégiát. A lisszaboni csúcsértekezleten 

az ET kimondta, elfogadhatatlan, hogy emberek a szegénységi küszöb alatt társadalmi 

kirekesztettségben éljenek, s ennek felszámolása lett az egyik a lisszaboni stratégia célkitűzései 

közül. A cél elérése érdekében egy OMC eljárást javasolt a bizottság, amelyben vezérfonalak, 

kvalitatív és kvantitatív indikátorok, és benchmarkok kerültek meghatározásra, és ezek követése 

biztosítja a lefektetett elvek vagy  célok megvalósulását. A végrehajtásban a speciális nemzeti 

célrendszer, az éves monitoring és értékelő jelentések fontos eszközként jelentek meg. Miután az 

OMC, mint módszer, eszköz, részletes kidolgozásra került (Nizza), 2oo1-ben meghatározták a 

laekeni  indikátorokat. 

2oo5-ben a társadalmi megújuláshoz kapcsolódó 3 OMC megújításra került, és fontos 

módosítások történtek  jelentési és a monitoring rendszerben, amelynek eredményeképpen a 

három irányról közös jelentés készül, elsősorban az akkor újonnan meghatározott átfogó 

(overarching) indikátorokra alapozva. Ez az átfogó indikátorszett a szociális védelem és a 

társadalmi befogadás területeit fogják át. Az átfogó indikátorok mellett az egyes 

célterületeknek/intézkedéseknek saját indikátorrendszereik vannak. Ezek közül a  társadalmi 

befogadás indikátorrendszere  - a laekeni indikátorrendszer – a leginkább kidolgozott ebben a 

pillanatban. 

. Az indikátorok rendszere jelenleg négy területet ölel fel, ezek az alábbiak: 

• – „overarching” (átívelő) portfólió, ami a gazdasági, társadalmi és 

 demográfiai változások rövid áttekintését adja, 

• a másik három  terület: 
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� a társadalmi befogadás (Laekeni indikátorok) 

�  a nyugdíjak 

� egészségügyi helyzet 

 A a laekenei indikátorok átdolgozott változata 17  indikátort a tartalmaz, amelyek közül néhány 

még mindig nem rendelkezik következetes meghatározással. A legutóbbi átdolgozás során a 

alekeni indikátorok között voltak olyanok, amelyek átkerültek az "overarching" portfólióba, mivel 

úgy ítélték meg, hogy elsődlegesen az általános helyzetet tükrözik; továbbá néhány redundáns 

indikátort elhagytak az indikátorok közül.  Az eredeti laekeni indikátorokhoz képest a másik 

fontos változás a korcsoportok meghatározását érinti: az alsó korcsoport felső határa 15 évről 17 

évre emelkedett. Ennek oka a gyermekszegénység kiemelt vizsgálata, melynek során a 

18 év alattiakat tekintik gyermeknek. 

 

 

A laekeni Az indikátorrendszer különböző típusú vagy szintű indikátorokból áll: a elsődleges, 

másodlagos és kontextus indikátorokból.  

  

Elsődleges indikátorok:  

• a társadalmi kirekesztődéshez vezető legfontosabb területek vizsgálatára terjed ki 

• országok közötti összehasonlítást tesz lehetővé 

 Másodlagos indikátorok: 

• az elsődleges indikátorok kiegészítői, tovább árnyalják azokat. A szegénységi arányok 

további bontásai és értelmező indikátorok 

• országok közötti összehasonlítást tesz lehetővé 

 Harmadlagos indikátorok: 

• a nemzeti sajátosságok szerint kerülnek meghatározásra. Például az Unió gazdagabb 

tagállamaiban a bevándorlással, a bevándorlók esélyegyenlőségével kapcsolatos 

problémák; az Unió keleti felén a romákkal és az alacsony aktivitási rátával kapcsolatos 

problémák (Scharle 2o11) 
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Az elsődleges indikátorok a vezető indikátorok, amelyek egy szélesebb területet fednek be, és a 

legfontosabb tényezői a társadalmi kirekesztés folyamatának. A 11 elsődleges indikátor 6 

dimenziót mutat be.  

 

Társadalmi befogadás elsődleges indikátorai 

Indikátor Rövid leírás Adatforrás További 

felhasználá

s 

Szegénységi arány A szegénységi küszöböt alatti ( ekvivalens jövedelem 
60%-a)      jövedelmű háztartásokban élők aránya.  

SILC SI, SDI, OI, 
UNCSD, 
OECD 

Tartós szegénységben élők  A vizsgált évben és az azt megelőző három év során 
legalább kettőben a szegénységi küszöb alatti 
szinten élők 

SILC SI, SDI 

Relatív szegénységi rés  A szegények medián jövedelmének és a szegénységi 
küszöbnek a különbsége a szegénységi küszöb 
százalékában kifejezve.  

SILC SDI OI MDG 
OECD 

Tartós munkanélküliségi ráta  12 hónapja vagy annál régebben munkanélküliek 
aránya az aktív  népesség százalékában (15 éves 
vagy idősebb) 

LFS SI SDI EES 
OECD 

Alacsony munkaintenzitású

háztartásokban élők aránya  

A korcsoporton belül olyan háztartásokban élők 
aránya, ahol nem él tartósan foglalkoztatott 
személy. 

LFS SI SDI OI 

Korai iskolaelhagyók Azon 18 és 24 év közöttiek aránya a 
korcsoportjukban, akik nem rendelkeznek 
középfokú végzettséggel illetve szakképzettséggel és 
nem vettek részt semmilyen képzésben vagy 
oktatási formában a felmérést megelőző négy 
hétben 

LFS SI SDI EES 
ET2o1o, OI 

Foglalkoztatottsági rés 

bevándorlók és nem-

bevándorlók között 

Százalékpontos különbség a bevándorlók és nem-
bevándorlók foglalkoztatottsági rátájában  

Nemzeti 

szintű 

adatok 

OECD 

Anyagilag depriváltak Akik 9 meghatározott fogyasztási tétel közül 
legalább háromról anyagi okból lemondani 
kényszerültek  

SILC SDI, OECD 

Lakhatás Ez az indikátor jelenleg még fejlesztés alatt áll  SILC SDI 

Kielégítetlen egészségügyi 

szükséglet  

A válaszadók által meghatározott okok (3 ok) a 
kielégítetlen egészségügyi szükségletre. A változót a 
igénybevételt mérő (orvos felkeresése az elmúlt 12 
hónapban) változó figyelembevételével kell 
elemezni 

   

Gyermekek jól-léte Ez az indikátor jelenleg még fejlesztés alatt áll    

Sebastian et al és Scharle 2o11 alapján 
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Második szintű indikátorok (Scharle 2o11): 

◦ A szegénységi arány további bontásai 

◦ Alacsony iskolázottságúak aránya 

◦ Alacsony olvasási készségű tanulók aránya 

◦ Anyagi depriváltság intenzitása 

◦ Magas lakhatási költségekkel küzdők aránya 

◦ Háztartások zsúfoltsága 

Értelmező indikátorok: 

◦  Jövedelemeloszlás egyenlőtlensége  

◦ Gini-együttható 

◦ Regionális kohézió  

◦ Születéskor és 65 éves korban várható élettartam, ill. egészséges élettartam  

◦ Szegénységi arány a 2005-ös küszöbhöz viszonyítva  

◦ Szociális juttatások nélkül számított szegénységi arány 

◦ Rendkívül alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők aránya 

háztartástípusonként  

◦ Alkalmazásban állók szegénységi aránya  

◦ Első munkaórát terhelő marginális adókulcs  

◦ Szociális juttatások mértéke a szegénységi küszöbhöz képest 

◦ Mindennapi életben jelentkező nehézségek 

◦ Nem megfelelő ingatlanban élők aránya 

◦ Lakhatási költség mediánja 
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A tagországok a közös indikátorokat használva minden két évben el kell készítsék Nemzeti 

Stratégiai Jelentésüket, melynek elvi célja a problémák felismerése, azonosítása, és azokra 

válaszként adekvát szakpolitika kidolgozása. Meglehetősen változatos képet mutat az egyes 

tagországok hozzáállása a jelentés elkészítésével kapcsolatosan – egyes országok csak 

kötelezettségüket letudva készítik el jelentésüket, míg más országokban ez egy valóban fontos 

dokumentum. A Bizottság részéről a minimumkövetelmény az elsődleges indikátorok használata a 

jelentés összeállítása során. Ez mindenképpen biztosítja a szükséges minimumot az országok 

közötti összehasonlító elemzések készítéséhez. Illetve további elvárás a jelentésekkel 

kapcsolatban, hogy az indikátorok által lefedett dimenziók lehetőleg megfelelő súllyal jelenjenek 

meg az elemzésekben.  

Az elsődleges indikátorok képezik a A Nemzeti Stratégiai Jelentések alapját. 

 

A megvalósításról 

 

Egy, a Nemzeti Stratégiai Jelentést vizsgáló tanulmányban rámutattak (Kolb et al, 2o11), hogy 

ennek ellenére a jelentések fő szövegében (tehát nem a mellékletben) igen széles skálán mozog a 

használt indikátorok száma (2 és 8 között), ami igen meglepő ahhoz képest, hogy a 

minimumkövetelmény az elsődleges indikátorok (11 db) használata lenne. Tehát mindez arra 

enged következtetni, hogy ezt még nem sikerült elérni. (Az indikátorok használata kapcsán 

egyébiránt betekintést nyerünk az OMC működésébe a gyakorlatban). 

Teljes körűen, minden országban használt indikátor a szegénységi arány és a tartósan 

munkanélküliek aránya, illetve leggyakrabban még a korai iskolaelhagyókról találunk adatokat a 

főszövegekben. Magyarország 5 elsődleges indikátort elemez a jelentésben.  

 
 
Példa: képzettség – korai iskolaelhagyok az Európai Unióban és Magyarországon 
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Forrás: 

Nemzeti Stratégiai Jelentés 2oo8-2o1o 
 
 
 

Az Európa 2020 Stratégia EU szintű kiemelt célkitűzéseihez hozzájáruló nemzeti 
vállalások - Magyarország 

 

Az EU 2020 kiemelt prioritása a "fenntartható, intelligens és inkluzív növekedés", a 

termelékenység és a társadalmi kohézió erősítése. Mindezt az oktatás, a foglalkoztatás, az 

innováció, a társadalmi befogadás és az éghajlat/energiapolitika területén kitűzött célok és a 

hozzájuk kapcsolódó intézkedések hivatottak elősegíteni. Az egyes tagállamok az európai szinten 

megfogalmazott kiemelt célkitűzésekhez saját nemzeti célok, vállalások kijelölésével járulnak 

hozzá, melyek figyelembe veszik az országok saját adottságait.  

Magyarország vállalásait és a pontosan meghatározott számértékeket, továbbá a célok 

eléréséhez vezető legfontosabb intézkedéseket a Nemzeti Intézkedési Terv (NIT) tartalmazza. Az 

alábbiakban a magyar vállalásokat és azok hátterét mutatjuk be. Mivel a jegyzet a társadalmi 

indikátorokra koncentrál, az alábbiakban a társadalmi dimenzió (oktatás, foglalkoztatás, 

szegénység elleni küzdelem) célkitűzéseit mutatjuk be részletesebben. A többi dimenzió 

vállalásairól és hátteréről lásd: Magyarország Nemzeti Reform Programja 2011 (MNRP 2011). 

 

Foglalkoztatás 

Kiemelt prioritás a gazdaság- és fejlesztéspolitika terén a foglalkoztatás bővítése, különös 

tekintettel az EU-s összehasonlításban rendkívül alacsony foglalkoztatási szintre. Ennek 

érdekében 2020-ig a 20-64 év közötti népességre vonatkozó foglalkoztatási rátát az EU-s 
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szintre, azaz 75 százalékra kell emelni. Ez azért is nagyon fontos célkitűzés, mert a magyar 

foglalkoztottság az egyik legalcsonyabb szintű az Európai Unióban (2010-ben 60,4 százalék  volt a 

20-62 éves népesség körében), de még a kelet-közép európai régió hasonló fejlettségű 

országaihoz képest is elmarad. 

A foglalkoztatási célkitűzés teljesítéséhez az alábbi irányvonalak kerültek meghatározásra: az 

aktív munkaerő-piaci politikák átalakítása (pl. a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás ösztönzésének 

és támogatásának előtérbe helyezése), a munka és a család összehangolásának segítése, 

kompetenciafejlesztésre irányuló felnőttképzési programok (pl. a hátrányos helyzetű felnőttek 

számára meghirdetendő program, „Újra tanulok!”), a szakképzési rendszer átalakítása (pl. az 

előrehozott szakképzés, tehát tulajdonképpen a hároméves szakképzési rendszer visszaállítása, 

amelybe közvetlenül az általános iskola befejezése után is be lehet lépni), stb.. Ezenkívül a 

kormány a releváns szakpolitikák összehangolásával, valamint a foglalkoztatási szakterületen kívül 

eső szakpolitikák (pl. adópolitika, üzleti környezet fejlesztése, oktatás, felnőttképzés és 

szakképzés, ágazati politikák, szociálpolitika, egészségügyi ellátórendszer, társadalmi felzárkózás 

politika) fejlesztésével is hozzá kíván járulni a  kitűzött cél eléréséhez.  

 

I. Oktatás 

EU-s célkitűzések: 1) A lemorzsolódási arány csökkentése 10% alá: az oktatásban, képzésben nem 

részesülő, legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkező, 18-24 év közötti fiatalok, az ún. 

„korai iskolaelhagyók” arányát 2020-ig 10 százalék alá kell csökkenteni az EU átlagában). 2) A 30 

és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen (a 2008- évi 

31,1 százalékról). 

Magyarországi vállalás:  

1) a korai iskolaelhagyók arányának 10 százalékra történő csökkentése 2020-ig 

A korai iskolaelhagyók aránya 2010-ben a 18-24 év közötti népességen belül 10,5% volt. Nagy 

részük társadalmi és gazdasági szempontból hátrányos helyzetű családokból kerül ki. Különösen a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat igyekszenek majd segíteni azok a felzárkóztató 

programok, amelyek egyrészt az óvodából az iskolába, valamint az általános iskolából a 

szakiskolába (Híd program) történő történő átmenetet igyekszenek majd támogatni.  
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2) a 30-34 éves korosztályon belül a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők 

arányának 30,3%-ra növelése  2020-ig 

A 2020-ban 30-34 évesek, tehát a 2010-ben 20-24 éves korosztály része már a felsőoktatásban 

tanul, ezáltal a 2020-as végzettségi arány részben adott. Az arány növelése érdekében olyan 

intézkedéseket iránoyz elő a Reform Program, amelyek elősegítik a már felsőfokú vagy annak 

megfelelő végzettséget adó képzésben részt vevők sikeres végzését, vagy az ilyen képzésben még 

részt nem vett fiatalokat 2020-ra végzettséget adó képzésbe vonják be. Kérdés azonban, hogy a 

2011. decemberében elfogadott új Felsőoktatási törvény által értelmében az állami ösztöndíjas 

férőhelyek számát csökkentették, így nagyobb számú fiatal kényszerül költségtérítés fizetésére.  

 

II. Szegénység/társadalmi kirekesztés 

EU-s célkitűzés: Legalább 20 millióval csökkenteni a nyomorban és társadalmi kirekesztettségben 

élők számát, illetve azokét, akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. 

Vonatkozó indikátorok:  

1. a szegénységi küszöb alatti jövedelemből élők,  

2. az anyagi nélkülözésben (egyes alapvető fogyasztási javakkal nem rendelkezők vagy rossz 

lakhatási körülmények között, illetve eladósodottságban) élők,  

3. az alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők. 

Magyarországi vállalás: A szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség 

arányának csökkentése 5 százalékponttal, mintegy 450 - 500 ezer fővel. 

A három indikátor lefedi a teljes népesség mintegy 28,3 százalékát, azaz kb. 3 millió főt. 

Ugyanakkor a különböző indikátorokkal leírt népességcsoportok között jelentős átfedés van (pl. 

azok között, akik a szegénységi küszöb alatt élnek, értelemszerűen sokan vannak, akik anyagi 

nélkülözésben élnek, stb.). Mivel Magyarország esetében pusztán a szegénységi ráta szinten 

tartása is erőfeszítéseket igényel, ezért az e kategória által lefedett népességcsoporton belül a 

gyermekes családok szegénységi rátájának javítását tűzték ki célul. A másik két indikátorra 

vonatkozóan szintén csökkentés lett előirányozva. A magyar vállalás a gyermekes családok 

szegénységi rátája, a súlyos anyagi nélkülözésben élők, valamint az alacsony munkaintenzitású 

háztartásban élők 20-20%-os csökkentését célozza.  
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Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseiről további információk találhatók itt: 

http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_hu.htm (magyarul). 

 
 
 
 
 

A társadalmi haladást mérő mérőszámrendszer 
 

A társadalmi haladást mérő mérőszámrendszert kidolgozó OECD projekt hasonló indíttatásból 

jött létre, mint általában a többi, hasonló kezdeményezés: annak felismerése ösztönözte, hogy a 

jelenlegi statisztikai mutatók a gazdasági változásokkal magyarázzák a társadalmi különbségeket, 

és ezek a mérőszámok nem alkalmasak a társadalmi változások, társadalmi folyamatok, így a 

társadalmi haladás leírására. 

„Olyan komplex mutatók, mutatószámrendszerek kialakítása vált szükségessé, melyek szakítanak 

a hagyományos egyoldalú szemléletmóddal, s nem a társadalom által megtermelt jószágokat, 

vagy a jövedelmeket állítja a vizsgálat fókuszába, hanem a társadalmi haladást, mint komplex 

folyamatot szemlélteti, amelynek középpontjában az ember, a teljesebb élet, illetve a társadalmi 

jólét elérésének igénye áll.” (http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/thm/index.html )  

A mutatószámok ilyen irányú fejlesztésére indította 2oo7-ben útjára az OECD a Global Project 

elnevezésű projektet, az Isztambulban tartott világfórumán. A Global Project alapdokumentuma 

az Isztambuli Nyilatkozat. A kezdeményezésben aktív részt vállalt a Világbank, az UNICEF, az ENSZ, 

és az Európai Unió bizonyos intézményei, ezen kívül kutatóintézetek, regionális fejlesztési bankok, 

nemzetközi statisztikai hivatalok, non-profit szervezetek, piaci aktorok. Magyarország is részt vett 

a fejlesztőmunkában. (KSH, http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/thm/index.html). 

A széleskörű összefogás is mutatja, hogy ezekre az új mutatószámokra szükség van a tervezéshez 

és a hatékonysághoz, nem csak a közpolitikában, hanem a piaci szereplőknél is. A projekt is 

célként jelölte meg, hogy az új mutatószám rendszerrel a politikai, gazdasági és az egyéni 

döntéshozatalt egyaránt segíteni kívánja. 

 

A projekt hálózatok hálózata elven működik, azaz a résztvevő partnerszervezetek saját 

eredményeit összegzi, és ezek alapján dolgoznak ki egy általánosan használható 
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mérőszámrendszert. A partnerszervezetek képviselik a lokális szintet, megjelenítik anyagaikban az 

egyes országos sajátságos értékeit és szemléletmódját, ami mindenképp szükséges, ha a 

társadalmi  fejlődést szeretnénk megérteni. Másfelől ezzel a szerepvállalással helyi szinten is 

behozzák témaként a paradigmaváltás szükségességét, ezzel is előmozdítva a változást.  

Ezt tükrözi a magyarországi munka is. Az OECD alapelvei mentén a KSH és az MTA 

együttműködésében, szakértők és a nyilvánosság széleskörű bevonásával valósult meg a 

mutatórendszer kifejlesztése. Az egyes mutatószámokhoz kapcsolódó metaleírások az alábbi 

oldalon érhetőek el:  

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/thm/meta.pdf  

A leírásban megtalálható az az információ is, hogy mi a területi bontás legkisebb egysége. A 

területi stratégiák indikátorrendszerének tervezésénél ez alapvető információ. Valóban komplex 

mutatórendszerről van szó: az elsődleges mutatószámok a társadalmi haladás szempontjából 

releváns információnak tartják a gazdasági mutatószámokat, a társadalmi és a környezeti 

mutatószámokat.  

Az egyes mutatókat az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

A társadalmi haladást mérő mutatószámrendszer elsődleges mutatószámai (forrás: KSH) 

Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1. Gazdasági mutatószámok 
1.1. Fejlettségi szint és 
növekedés 

Az egy főre jutó GDP 
volumenindexe, előző év = 100 

104,0 104,4 104,3 104,8 103,4 103,8 100,9 101,0 93,5    

1.2. Hatékonyság, 
versenyképesség, stabilitás 

Egy ledolgozott munkaórára jutó 
GDP vásárlóerő-egységben (PPS), 
EU-15 = 100 

49,4 51,2 52,1 49,4 49,4 49,8 50,3 52,4 53,5    

1.3. Tudásalapú gazdaság 
K+F-ráfordítások a GDP 
százalékában, % 

0,94 1,01 0,95 0,89 0,95 1,00 0,97 1,00 1,15 1,14 

   
A 25–64 éves népességből 
oktatásban, képzésben részt vevők 
aránya, % 

2,9 2,7 2,9 4,6 4,4 3,9 3,6a 3,4 3,1 3,1 

1.4. Infrastruktúra 
A vezeték nélküli internet-
előfizetések aránya, % 

.. .. .. 11,1 15,6 18,9 23,7 29,3 37,0 42,1 

2. Társadalmi mutatószámok 

2.1. Népesség, család 
Természetes szaporodás, fogyás, 
ezer lakosra 

–3,4 –3,5 –4,1 –3,7 –3,8 –3,2 –3,5 –3,1 –3,4 –4,0 

   Öregedési index, % 91,3 93,5 95,4 97,6 99,9 102,4 104,9 107,6 109,9 112,6 

2.2. Oktatás 
A 20 éves népességből az 
oktatásban részt vevők aránya, % 

37,0 40,6 46,7 49,2 49,0 50,5 53,2 52,9 55,2 56,0 

   Korai iskolaelhagyók, %b 12,9 12,2 11,8 12,6 12,3 12,4 10,6 11,3 11,0 10,1 

2.3. Munkaerőpiac 
A 15–64 éves népesség 
foglalkoztatási rátája, % 

56,2 56,2 57,0 56,8 56,9 57,3 57,3 56,7 55,4 55,4 

   
A reálkereset változása, előző év = 
100 

106,4 113,6 109,2 98,9 106,3 103,6 95,4 100,8 97,7    

2.4. A fiatalok helyzete 
A 20–29 éves tanulók munkába 
áramlása, %c 

15,2 15,5 13,7 13,7 13,7 12,9 13,1 12,8 11,5 12,5 

2.5. Az idősebbek helyzete 
Az 55–64 évesek foglalkoztatási 
rátája, % 

23,5 25,6 29,0 31,1 33,0 33,6 33,1 31,4 32,8 34,4 
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2.6. Anyagi helyzet, 
fogyasztás, szegénység 

Szegénységi arány, % 11,0 10,0 12,0 – 13,0 16,0 12,3 12,0 12,4    

2.7. Lakás A substandard lakások aránya, % .. – 15 – 13 – – –       
   Ezer főre jutó új lakások száma 2,8 3,1 3,5 4,3 4,1 3,4 3,6 3,6 3,2 2,1 

2.8. Egészség 
A születéskor várható átlagos 
élettartam, év 

72,32 72,43 72,43 72,78 72,76 73,21 73,30 73,83 74,03 74,38 

2.9. Szociális védőháló 

A saját jogú korbetöltött öregségi 
és a korbetöltött rokkantsági 
nyugdíjban részesülők aránya a 60 
éves és idősebb népességből, %<br 
/> 

90,1 89,6 86,8 86,5 84,1 84,5 82,8 82,8 80,0 80,5 

2.10. Kultúra, szabadidő 
A háztartások belföldi turisztikai 
aktivitása % 

.. .. .. 39,9 41,2 43,5 42,2 35,6       

2.11. Közbiztonság 
A százezer lakosra jutó ismertté vált 
bűncselekmények száma 

4  571 4  142 4  081 4  144 4  328 4  229 4  245 4  069 3  931    

3. Környezeti mutatószámok 

3.1. Klímaváltozás és 
energia 

Az üvegházhatású gázok 
kibocsátása összesen, tényleges 
bázisév = 100 

66,9 65,8 66,9 66,9 65,8 66,0 63,7 60,0       

3.2. Természeti 
erőforrások 

A mezőgazdasági élőhelyekhez 
kötődő madárfajok 
állományváltozása, 1999 = 100 

96,4 90,9 94,2 92,3 102,6 95,0 90,0 94,7       

   
A biológiailag tisztított települési 
szennyvíz aránya, % 

54,4 58,4 66,1 66,5 65,6 67,5 71,7 70,8 72,3    

3.3. Fenntartható termelés Hazai anyagfelhasználás, ezer tonna123  540 121  152 125  678 142  809 166  074 137  833 .. ..       

 

 

A társadalmi haladás mérőszámrendszeréről a KSH oldalán: 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/thm/index.html  

 

Az egyes mutatók leírása megtalálható az alábbi oldalon:  

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/thm/meta.pdf 

 

 Az emberi fejlődés indexe (HDI) 
 

A HDI (Human Development Index – Humán Fejlődési Index) azon mérőszámok sorába tartozik, 

amely nem annyira a szubjektív jólét, mint inkább az egyén feletti szint felől igyekszik megragadni 

az emberi fejlettség mikéntjét, célja tulajdonképpen az életminőség mérése. Egy olyan jelzőszám, 

amely a GDP-t hivatott leváltani a társadalmi jólét mérésében, mivel, ahogy HDI fejlesztői 

érvelnek, a gazdasági növekedés szükséges, de nem elégséges feltétele a társadalmi jólétnek.  

 

A HDI a társadalmi jól-létet mérő komplex jelzőszámok közé tartozik. Több, mint 2o éve 

használatos, így alkalmazásával kapcsolatban jelentős tapasztalat halmozódott fel.  

A HDI egy igen sikeres indikátor – meglehetősen ismert, alkalmazása széles körben elterjedt, mind 

az akadémia környezetben, mind a szakpolitikai döntéshozásban,  és általában a téma iránt 
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érdeklődők körében. A népszerűség oka egyfelől az indikátor viszonylagos egyszerűsége – 

emlékezzünk vissza a bevezetőben említett indikátorok összeállításával kapcsolatos 

megfontolásokra) – alapvetően az egészség, az oktatás és a jövedelem alapján számolandó, 

másfelől az a tény, hogy abból indul ki, a fejlődés több, mint növekedés. A HDI koncepciója 

Amartya Sen fejlődéskoncepcióját tükrözi vissza. Mindez nem véletlen, hiszen Sen is részt vett az 

indikátor kidolgozásában. Mellette még meg kell említeni Mahbub ul Haq, pakisztáni közgazdász 

nevét, aki a munkát irányította.  

 

A HDI kifejlesztésének igénye a bevezetőben már ismertetett felismerésből fakad, azaz annak 

felismeréséből, hogy a fejlődést nem lehet csupán az egy főre jutó jövedelemmel mérni.  

Az HDI koncepciójának támogatói nem tagadják, hogy a gazdasági növekedés hozzájárul a jóléthez, 

hanem az állítják, hogy szükséges, de nem elégséges feltétele annak. A kérdés éppen az, hogy a 

szakpolitikák milyen mértékben képesek hozzájárulni a gazdasági növekedésből adódó többlet 

erőforrások méltányos újraelosztásához, s ezen keresztül az emberi fejlődéshez.  

 

A HDI először 199o-ben került publikálásra, a HDR-ben, azaz a Human Development Reportban 

(Jelentés a humán fejlődésről). Ezt az indikátorra alapuló jelentést (HDR) minden évben kiadja az 

Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (United Nations Development Programme - UNDP). Az 

index nemzeti szintű adatokra alapul, így az UNDP az egyes országokra vonatkozóan is közzéteszi 

az éves eredményeket.  

Az indikátor az elmúlt két évtizedben nem maradt változatlan, számos kisebb módosítást végeztek 

rajta, 2o1o-ben pedig egy nagyobb módosítás is történt. A változások nem annyira koncepciót, 

mint a számítás módját érintették.  (Klugmen et al, 2o11) 

 

A humán fejlődést, mint az emberek  választási lehetőségeinek bővülését határozza meg az ENSZ 

első HDR kiadványában, 199o-ben. A humán fejlődést egy olyan folyamatként értelmezi, amelynek 

során az emberek választási lehetőségei bővülnek. Három alapvető tényező van, ami nagyjából 

időben állandó, és alapvetően határozza meg az emberek lehetőségeit: hosszú, egészségben 

eltöltött élet, a tudás megszerzésének lehetősége, és a társadalmilag elfogadott életszínvonal 

fenntartásához szükséges források birtoklása.  Ha ezek nem elérhetőek, akkor számtalan más 

lehetőség is elérhetetlenné válik (UNDP 1990). Tehát az operacionalizálás során azokat a 

dimenziókat igyekeztek megragadni, amelyek a leginkább hozzájárulnak  ehhez a folyamathoz. A 

koncepció gondolati alapja a Nobel-díjas Amartya Sen azon megközelítése, amely különbséget  
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tesz  az  emberek  rendelkezésére  álló  erőforrások  mint  lehetőségek,  és  az  azok révén elért 

tényleges megvalósulások között.    

Tehát ez a bevezetőben már említett erőforrás-koncepciók körébe tartozik: az életminőség az 

alapján kerül mérésre, hogy az egyének számára milyen mértékben állnak rendelkezésre egyes 

erőforrások, amelyeken keresztül az általuk magasra értékelt életkörülmények elérhetővé válnak – 

itt kapcsolódunk vissza a választásokhoz. (Noll, 2ooo) 

 

A HDI koncepciója szerint tehát a gazdasági teljesítmény mellett még a hosszú és egészséges élet 

és az iskolázottság a másik két olyan dimenzió, amely alapvetően meghatározza az egyének 

választási lehetőségeit. A HDI tehát egy kompozit típusú index, amely 3 dimenziót aggregál. A 

kompozit típusú indikátorok fő célja, hogy egyetlen mutatóval minél teljesebben jellemezzék az 

adott problémát. A HDI ilyen értelemben a GDP alternatíváját kínálja  a társadalmi jóllét mérése 

esetében.  

 

 Az értékét tekintve 0 és 1 között mozoghat, ahol 1 a fejlettség maximumát jelenti. Az index három 

mutató átlagolásával képezhető, amelyek a következő dimenziókat mérik (KSH 2oo8): 

 

 

Kritikák és módosítások 

 

A fent ismertetett operacionalizálás már több módosítás eredménye. Az első HDR, amely 199o-
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ben jelent meg, nagy visszhangot keltett a szakma és az érdeklődők körében. Pozitívan értékelték 

összetett jellegét, aminek előnye egyértelmű az egydimenziós mérőszámokhoz képest.  További 

előny, hogy kis adatigényű az összetett indikátorrendszerekhez képest,  így az adatok rendszeres 

előállítása illetve a nemzetközi komparatív analízis könnyebben lehetővé válik. Az egyszerű 

felépítés a döntéshozók körében is könnyebben használhatóvá teszi.  

A HDI kritikusai gyakran vetették és vetik fel azt a kérdést, hogy az emberi fejlődés folyamata 

megragadható-e egyetlen mérőszámban. Ennél konkrétabb bírálatok azok, amelyekben az 

összetevők kiválasztásának önkényességét kifogásolták. (Husz 2oo2) Különösen a szabadság tűnik 

olyan dimenziónak, amely hiányzik a koncepcióból, különösen, ha annak alapvetésére, a választási 

lehetőségekre gondolunk.  

Ugyan a HDI kidolgozói is számoltak ezekkel a lehetőségekkel, végül, részben módszertani 

megfontolásból, nem tértek el az eredetileg meghatározott három komponenstől, hanem az 

egyéb, nyilvánvalóan kapcsolódó dimenziókat a HDI-hez hasonló mérőszámokban igyekeztek 

megragadni.  A HDR kötetek így kiegészültek többek között a fenntartható fejlődés, a generációk 

esélyegyenlősége, a a participáció, a biztonság,  a nemek közötti egyenlőtlenség , a gazdasági 

növekedés és az emberi jólét összefüggése, a szegénység és a  globalizáció  kérdéseivel.  

 

Az évek során egyetlen nagyobb módszertani módosítás történt: a felnőtt írni-olvasni tudás 

arányának mutatója mellé bekerült az iskoláztatás átlagéveinek becsült értéke is. A  HDI  három  

alapindikátora  közül  a  legkevésbé a  születéskor várható élettartam relevanciája volt vitatott, 

habár ezzel kapcsolatosan is felmerültek kétségek. Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy nem 

elégséges önmagában a várható élettartammal számolni, hanem az egészségben eltöltött 

életéveket kell alapul venni.  

Több kritika érte viszont a tudás dimenziójának mérésére alkalmazott felnőtt írni-olvasni 

tudásmutatóját. A mutató bírálói rámutattak, hogy a  mutató  egyfelől  erősen  kultúrafüggő, 

másfelől  rosszul definiált és  nehezen mérhető. További, az operacionalizálás sorén tapasztalható 

ellentmondás, hogy míg az emberi fejlődés felülről nem korlátos (elvben),  addig  a  felnőtt  írni-

olvasni  tudás  aránya  maximum 100%. További probléma, hogy a maximumot a fejlett országok 

többsége olyan mértékben megközelíti, hogy a mérőszám alapján szinte már nincs hova fejlődni 

ebben a dimenzióban (kultúra). Tulajdonképpen abban szinte egyetértenek a HDI kritikusai ,  

hogy   a  felnőtt  alfabetizáció  csak  a fejlődő országok esetében alkalmas az egyes országok 

fejlettségi szintje közötti összevetésre. Következésképpen a fejlett országokra (és feltehetően az 

átmenetiekre is) egy másik, nagyobb relevanciájú és finomabb  mutató  alkalmazása  szükséges. 
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A kritikai  észrevételek  hatására a tudás  dimenziójának  mérése  a  fentebb már  bemutatott 

mérésre módosult, azaz  az  egyes  országok  oktatási  teljesítményét  az említett  két  mutatóból  

súlyozott  számtani  átlaggal  számítják  ki  ( a  felnőtt  írni-olvasni tudás 2/3, a beiskolázási arány 

1/3 súllyal szerepel). (Husz, 2oo2) 

Az emberi fejlettség a HDI alapján 

Az UNDP vonatkozó kiadványaiban a világ országait négy csoportra osztva tárgyalja. 

A nagyon magas humán fejlettség országok közé tartoznak általában Észak-Amerika és Európa 

országai, köztük Magyarország. A magas fejlettségű országok között van Oroszország, egyes észak-

afrikai államok, és Dél-Amerika legtöbb állama. A közepes fejlettségűek közt található a világ két 

legnépesebb állama, Kína és India. Az alacsony humán fejlettségű csoportba tartozik Afrika 

nagyobbik része és néhány ázsiai állam, amiben jelentős szerep tulajdonítható a fertőző 

betegségek várható élettartamot jelentősen csökkentő hatásának is. 

 

Bővebben a HDI-ről: http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/ 

 

 
Copyright © United Nations Development Programme (UNDP). 

Forrás: http://hdr.undp.org/en/statistics/ 

 

Magyarország HDI indexe 
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Copyright © United Nations Development Programme (UNDP). 

Forrás: http://hdr.undp.org/en/statistics/ 

 

 

Magyarország HDI indexe nemzetközi összehasonlításban 

 
Copyright © United Nations Development Programme (UNDP). 

Forrás: http://hdr.undp.org/en/statistics/ 

 

Az IHDI 

Az IHDI a HDI egyenlőtlenségi tényezővel kiigazított változata. Célja, hogy az emberi fejlődést 

mérje azokon a területeken, ahol egyenlőtlenség jellemzi a társadalmat. Ennek megfelelően, 
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azokban az esetekben, ahol nincsenek egyenlőtlenségek, megvalósul a teljes egyenlőség, vagy ott 

az IHDI a HDI értékével megegyezik. Azonban, ha megjelenik az egyenlőtlenség, az IHDI értéke 

mindig kisebb lesz, mint az ugyanarra az országra számított HDI érték.  Az IHDI értelmezhető úgy 

is, hogy az emberi fejlődés valós értékét adja meg, míg a HDI inkább azt mutatja, mi lehetne az 

emberi fejlődés lehetséges mértéke, ha megvalósulna a teljes egyenlőség az adott 

társadalomban.  

Az IHDI-t 2o1o-es éves jelentésében mutatta be az UNDP, és jelenleg 134 országra számolják ki. A 

134 ország átlagában az IHDI a HDI-nél 23 százalékkal alacsonyabb, o,682 helyett o,525. A 

Magyarországa vonatkozó értéket az alábbi ábra mutatja:  

 

forrás: http://hdr.undp.org/en/statistics/ihdi/ 

 

Példák további társadalmi indikátorokra 
 

A közösségi egészségügyi mutatók 

A közegészségre vonatkozó EU-s információt a közösségi közegészségügyi programokon keresztül 

alakították ki. Az ily módon kialakított közösségi egészségügyi mutatók (European Community 

Health Indicators, ECHI) átfogó képet nyújtanak az egészségügyi állapotról (pl. krónikus, súlyos és 

ritka betegségek ellenőrzésének gyakoriságával és módjával kapcsolatos adatok), az egészséget 

befolyásoló tényezőkről (pl. az életmódról és az egészséget befolyásoló más tényezőkről szóló 
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információk) és az egészségügyi rendszerekről (pl. az ellátás elérhetősége és minősége, az emberi 

erőforrások és az egészségügyi ellátórendszer pénzügyi életképessége).  

Az adatgyűjtés egész Európára alkalmazható, összehasonlítható egészségügyi mutatókon alapul, 

és a gyűjtésre és felhasználásra vonatkozó közösen elfogadott definíciók és módszerek szerint 

zajlik. 

A jelenlegi egészségügyi program keretében jött létre az Európai Közösség egészségügyi 

mutatóinak (ECHI) listája. A mutatók kidolgozását és az adatgyűjtést koordinált szakértői 

testületek és munkacsoportok végzik, melyek szoros együttműködésben dolgoznak az Eurostattal 

és a közösségi statisztikai programmal. Az EU arra törekszik, hogy javítsa az egészségügyi mutatók 

minőségét és összehasonlíthatóságát, és ezzel megkönnyítse a tagállamok és az európai 

hálózatok információelemző munkáját, valamint elérhetőbbé tegye a népegészségüggyel 

kapcsolatos információkat és adatokat. A végső cél olyan uniós egészségügyi információ- és 

tudásbázis kiépítése, mely az európai szakértők és a nagyközönség számára egyaránt 

hozzáférhető. 

Jelenleg mintegy 88 indikátorból áll a lista az alábbi dimenziók mentén: 

- Demográfia és társadalmi-gazdasági helyzet (pl. Népesség nem és korcsoport szerint, születési 

arányszám, anya életkora, termékenységi arányszám, népesedés előrejelzések, a népesség iskolai 

végzettség szintje szerint, népesség foglalkozás szerint, munkanélküliség, szegénységi küszöb 

alatt élők, jövedelmi egyenlőtlenség)  

- Egészségi állapot (pl. várható élettartam, csecsemő halandóság, perinatális halandóság, 

betegségből eredő halálozások, kábítószerhasználatból eredő halálozások, dohányzásból eredő 

halálozások, alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó halálozások, fertőző betegségek, HIV/AIDS, rákos 

megbetegedések, balesetek, stb.) 

- Az egészséget befolyásoló tényezők mutatói (testtömegindex, vérnyomás, rendszeres 

dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, kábítószerfogyasztás, testmozgás, étrend, szociális háló, 

stb.) 

- Egészségügyi szolgáltatások (védőoltások, rákszűrések, kórházi ágyak száma, orvosok és nővérek 

száma a kórházakban, az eü-i szakemberek mobilitása, orvosi technológia elterjedtsége (MRI és 

CT), kórházban töltött napok száma, kórházban töltött idő átlagosan, háziorvosnál tett 

látogatások száma, esélyegyenlőség az eü-i szolgáltatások terén, stb.) 
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- Egészgéstudatosság fejlesztése (pl. dohányzásellenes szakpolitikák, egészséges étkezés és 

egészséges életmód terjedését célzó szakpolitikák, stb.) 

 

A közösségi egészségügyi mutatókról bővebben angolul itt, magyarul pedig az alábbi linken: 

http://ec.europa.eu/health-eu/health_in_the_eu/ec_health_indicators/index_hu.htm 

 

Az OECD által használt egészségügyi mutatószámokról és az azok alapján készült jelentésekről itt 

található további információ (angolul): 

http://www.oecd.org/document/11/0,3746,en_2649_33929_16502667_1_1_1_1,00.html 

 

 

A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos indikátorok 

 

Az EU elkötelezte magát a fenntartható fejlődés mellett, ezt 1992-ben a Rio de Janeiróban tartott 

első Föld-csúcson tett kötelezettségvállalása mellett a 2oo1-ben megalkotott és 2oo6-ban 

megújított fenntartható fejlődési stratégiában is kinyilvánította, továbbá a növekedési stratégiák 

– a Lisszaboni stratégia, majd az Európa 2o2o - szintén prioritásként jelölte meg a fenntartható 

fejlődést. Az alábbiakban azokat az EU által meghatározott indikátorokat mutatjuk be röviden, 

amelyek alapul szolgálnak a fenntartható fejlődés helyzetének elemzéséhez, valamint a 

bekövetkezett változások követéséhez. 

Mint minden stratégia esetében, itt is kiemelkedő szerepe van a stratégiához tartozó 

indikátoroknak, amelyek ebben az esetben a fenntarthatóság felé tett elmozdulás mértékét 

mérik. Ezeket a mutatókat az EUROSTAT folyamatosan fejleszti. Az általa javasolt mutatókból 

Magyarországon nem minden elérhető, vagy adathiány, vagy a relevancia hiánya miatt.  

A fenntartható fejlődés stratégiájához tartozó indikátorrendszer hasonlóképpen épül fel, ahogy 

azt a laekeni indikátorrendszer esetében ismertettük. A mutató hierarchikus rendszerben 

helyezkednek el. Az első szinten lévő fő vagy vezető indikátorok átfogó képet nyújtanak az egyes 

területeken zajló főbb tendenciákról. A második szint a rendszer altémáinak feleltethető meg, és 

az első szintet egészíti ki, azokkal együtt a fő célkitűzések m egvalósulását méri. A harmadik 
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szinten található mutatók, az elemző mutatók, egy-egy altéma mélyebb megértését teszik 

lehetővé.  

 Jelen keretek között nem mutathatjuk be minden altéma indikátorait, csak azokat mutatjuk be az 

alábbi keretes írásban,  amelyek társadalomfejlesztési szempontból a legnagyobb relevanciával 

bírnak. Vegyük észre, hogy ezek a mérőszámok más indikátorrendszerekben is megjelennek – 

azaz a különböző indikátorok speciálisan, az adott téma szerinti összeállítása adja ki az adott 

indikátorrendszert.  

Társadalmi és gazdasági fejlődés   

• Egy főre jutó GDP alakulása  

• Gazdasági fejlődés   

• Bruttó állóeszköz-felhalmozás 

• Egy főre jutó GDP régiók szerint  

• A GNI és összetevőinek alakulása  

• Bruttó megtakarítási ráta   

 

Innováció, versenyképesség, gazdasági hatékonyság  

• Termelékenység 

• Kutatási és fejlesztési ráfordítások 

• Nemzetközi árverseny-képességi index  

• Az innovációval összefüggő árbevétel   

• Az innovációval összefüggő anyag- és energiahatékonyság 

• Energiaintenzitás  

Foglalkoztatottság   

• Foglalkoztatottság  

• Foglalkoztatási arány nemek szerint   

• Foglalkoztatási arány legmagasabb iskolai végzettség szerint  

• Foglalkoztatási arány régiónként 

• Munkanélküliségi ráta nemek szerint  
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• Munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint  

 

Társadalmi integráció  

• Szegénységi arány  

• Anyagi helyzet, életkörülmények   

• Szegénységi arány a társadalmi juttatások figyelembevételével, korcsoportok szerint   

• Szegénységi arány a társadalmi juttatások figyelembevételével, háztartások típusa szerint   

• Szegénységi kockázat  

• Jövedelemeloszlás egyenlőtlensége 

 

Munkaerőpiac elérhetősége   

• A foglalkoztatottal nem rendelkező háztartásban élők  

• Dolgozók szegénységi aránya  

• Tartós munkanélküliségi ráta 

• Női-férfi kereseti rés   

 

Oktatás   

• Korai iskolaelhagyók  

• Szegénységi arány a társadalmi juttatások figyelembevételével, iskolai végzettség szerint   

• Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők  

• Egész életen át tartó tanulás  

• Rosszul olvasó tanulók aránya 

• Számítógépes ismeretek  

• Internetes ismeretek  

 

Demográfiai változások  

• A jelenlegi és a várható függőségi arány  
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Társadalom   

• A 65 éves korban várható élettartam nemek szerint   

• Teljes termékenységi arányszám  

• Belföldi vándorlás   

Időskorúak jövedelmi helyzete   

• A 65 év feletti és a 65 év alatti személyek átlagos jövedelmének hányadosa   

• A szegénységi küszöb alatt élő 65 év feletti népesség aránya   

Az államháztartás fenntarthatósága  

• A kormányzati szektor konszolidált bruttó adóssága a GDP arányában  

Népegészségügy 

• Egészségesen várható élettartamok  

• Születéskor várható élettartam 

Egészségi állapot   

• Halálozások kiemelt halálokok és nemek szerint   

• Öngyilkosság következtében meghaltak aránya, korcsoportok szerint  

• Öngyilkosság következtében meghaltak aránya, nemek szerint  

Az egészséget meghatározó tényezők   

• Szalmonellás megbetegedések  

• A túlsúlyos személyek aránya a 18 év felettiek körében, nemek és korcsoportok szerint  

• Dohányzók aránya a 18 év felettiek körében, nemek szerint 

• Dohányzók aránya a 18-24 évesek körében, nemek szerint  

• A lakosság légköri szilárdanyag-kibocsátás általi veszélyeztettsége  

• A lakosság ózonkibocsátás általi veszélyeztettsége  

• Mérgező vegyi anyagok 

• Súlyos munkahelyi balesetek  
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•  

Feladat: Keressük ki azokat az indikátorokat, amelyek a Laekeni indikátorok között is szerepeltek 

 

 

A humánerőforrás indikátorai  

 

Az integrált fejlesztési stratégia készítésénél kiemelt szerep jut a humánerőforrással kapcsolatos 

információknak, hiszen a különböző, elsősorban gazdasági, másodsorban társadalmi fejlesztések 

esetében alapvetően meghatározza a lehetőségeket és a fejlesztés irányát a humánerőforrás 

állapota.  

A humánerőforrás közvetlen indikátorai elsősorban (TÁRKI 2oo5): 

1.   A  nappali  tagozatos  oktatásban  résztvevők aránya. (Mennyiségi mérőszám) 

2.   Adott iskolázottsággal bíró népesség aránya (például érettségi, valamilyen szakirányú 

végzettség, diplomások stb) (Mennyiségi mérőszám) 

3.   Az  iskolában  megszerzett  képességek. Ilyenek a  szövegértési,  matematikai 

készségek, idegennyelv-tudás, számítástechnikai ismeretek. Ennek egyik sztenderd vizsgálata a 

PISA felmérés. (Minőségi mérőszám) 

4.   A posztszekunderi és levelező képzésben részt vevők aránya – a life long learning 

megvalósulásának mértéke 

Emellett egyre elterjedtebbek a különböző kompetenciavizsgálatok, vagy az inkább HR-es körben, 

de alkalomszerűen társadalomfejlesztési programok során használt assessment center jellegű 

készség- és kompetenciavizsgálatok. 

 

 

Példa felnőttkori kompetenciavizsgálatra: 
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http://www.all-felmeres.hu/ 

Példa assessment center tesztek használatára társadalomfejlesztési programban: 

www.roma-employment.eu 

Iskolai kompetenciamérés: 

www.kompetenciameres.hu 

 

A közvetlen indikátorok mellett használatosak a humánerőforrásra vonatkozó közvetett 

indikátorok is: 

• Képzési formák megtérülésével kapcsolatos indikátorok. Tipikusan ilyen  a különböző 

iskolai végzettségűek  átlagkeresete illetve munkanélküliségi  rátája; a végzettség 

megszerzése az első munkavállalás közötti idő átlagos hossza.  

• Az oktatásba történt társadalmi befektetéseket mérő indikátorok: az oktatásra fordított 

kiadások a GDP arányában; a tanuló/pedagógus iskolatípusonként,  stb. 

• Az  oktatásba  történt  egyéni  befektetéseket  mérő  indikátorok:  a tanulásra,   képzésre   

fordított   háztartási   jövedelem   aránya,   a   tanulásra  fordított idő nagysága stb. 
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További tájékozódás: 

Társadalmi Riport http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/index.html 

European Social Survey: http://www.europeansocialsurvey.org/ és 

http://www.tarki.hu/hu/research/ess/  

Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó kutatások (sok hasznos anyaggal az 

indikátorfejlesztésről): http://www.tarki.hu/hu/research/development/index.html 

 

 

Regionális mutatószám-rendszerek 

 

A kistérségek fejlettségét mérő komplex mutatózám rendszer 

A Országgyűlés 2007-ben fogadta el a területfejlesztési támogatásokról, a decentralizáció elveiről 

és a támogatások kedvezményezett térségeinek besorolásáról szóló határozatát. A besorolás 

alapja egy komplex mutatószám rendszer, amely megújítása és kibővítése is megtörtént. Így 

például a gazdasági, az infrastrukturális és foglalkoztatási mutatók mellett nagyobb hangsúlyt 

kaptak a társadalmi és szociális szempontok: egy önálló társadalmi, valamint szociális 

mutatócsoport is bekerült a mutatók közé , így az alábbi mutatószámrendszer alakult ki:  

  

 

 

 

Gazdasági mutatók 

 

• A működő gazdasági szervezetek 1000 lakosra 
jutó száma, db 

• A kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött 
vendégéjszakák 1000 lakosra jutó száma, éj, 2005 

• A kiskereskedelmi boltok 1000 lakosra jutó 
száma, db, 2005 

• A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az 
összes foglalkoztatottakból, %, 2001 

• A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya az 
összes foglalkoztatottakból, %, 2001 

• A működő gazdasági szervezetek számának 
változása, %, 1999-2004 

• Az önkormányzatok helyi adóbevétel egy lakosra, 
Ft, 2005 

• A tudományos kutatók, fejlesztők 1000 lakosra 
jutó száma, db, 2005 
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Infrastrukturális mutatók 

 

• Az egy km vízvezeték-hálózatra jutó zárt 
csatornahálózat hossza, méter, 2005 

• A vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma a 
lakásállomány százalékában, %, 2005 

• A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások 
aránya, %, 2005 

• A hétköznapi elérés mutatója, perc, 2007 

• A telefon-főállomások (ISDN-nel együtt) 1000 
lakosra jutó száma, db, 2005 

• A kábeltelevízió előfizetőinek 1000 lakosra jutó 
száma, db, 2005 

• A szélessávú internet előfizetők 1000 lakosra jutó 
száma, fő, 2006 

• A gyorsforgalmi csomópontok elérés mutatója, 
perc, 2007 

• A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások 
aránya, %, 2005 

 

 

 

Társadalmi mutatók 

 

• A személygépkocsik kor szerint súlyozott 1000 
lakosra jutó száma, db, 2005 

• Vándorlási különbözet; időszak közepi 1000 fő 
népességre jutó évi átlag, fő, 2000-2005 

• Halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások 
száma), db, 2005 

• Az egy állandó lakosra jutó szja-alapot képező 
jövedelem, Ft, 2005 

• Urbanitás/ruralitás indexe (az adott kistérség 
népességének hány %-a él 120 fő/km2-nél nagyobb 
népsűrűségű településen), %, 2007 

• Az épített 3-X szobás lakások aránya az időszak végi 
lakásállományból, %, 2000-2005 

 

 

 

Szociális mutatók 

 

• Fiatalodási index (a 15 évesnél fiatalabbak a 60-X 
népesség százalékában), %, 2005 

• A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, %, 
2001 

• A 18-X éves, legalább középiskolai érettségivel 
rendelkezők aránya, %, 2001 

• Az önkormányzatok által rendszeres szociális 
segélyben részesítettek évi átlagos száma 1000 
lakosra, fő, 2005 

• A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesítettek aránya a 0-24 éves népességből, %, 
2005 

 

Foglalkoztatási mutatók 

 

• Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes 
korú népességből, %, 2006 átlaga 

• Tartósan - legalább 12 hónapja folyamatosan - 
nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes 
népességből, %. 2006 átlaga 

• Aktivitási ráta, %, 2001 

Forrás: Tipold-Faluvégi, 2007 
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Magyarország erőforrás térképe  

A Közgazdaságtudományi Intézet által kifejlesztett Erőforrástérkép első verziója az 1990-2008 

közötti időszakra vonatkozóan közel 500 féle társadalmi, gazdasági és szociális indikátor 

segítségével ad képet Magyarország régióinak, megyéinek, kistérségeinek és településeinek 

fejlődéséről és fejlettségéről. 2011 óta az Európai Unió (EU-27) országairól is tartalmaz társadalmi 

és gazdasági mutatószámokat. Az Erőforrástérkép jelenlegi változatában az adatok megyei, 

regionális, nagyrégiós (NUTS3, NUTS2, NUTS1), vagy akár országos aggregáltsági szinteken 

érhetők el. A program első verziójának továbbfejlesztéseként szociális és társadalompolitikai 

vonatkozású adatok is bekerültek, így jelenleg az alábbi mutatókat tartalmazza (a társadalmi 

indikátorokat alkotó változók részletezésével): 

I. Társadalmi mutatók 

Demográfia: állandó népesség száma, egyes korcsoportok aránya, természetes szaporodás, 

vándorlási egyenleg, az állandó vándorlások egyenlege, házasságok, válások, 

csecsemőhalandóság, teljes függőségi ráta, időskori függőségi ráta, öregségi index, terület, 

népsűrűség 

Iskolai végzettség: elvégzett osztályok, nemek szerinti megoszlás, átlagosan elvégzett 

osztályszám  

Etnikumok, vallások: kisebbségek együttes aránya, cigányság aránya, egyéb etnikumok aránya, 

különböző vallási közösséghez tartozók aránya, egyházhoz, felekezethez nem tartozók aránya,  

válaszolni nem kívánók aránya 

Bűnözés: bűncselekmények gyakorisága, a különféle bűncselekmény-típusok gyakorisága 

Háztartások és családok:  háztartások száma, 100 háztartásra jutó személyek száma, 100 

háztartásra jutó foglalkoztatottak száma, családok száma, 100 családra jutó családtag, 100 

családra jutó összes gyermek, 100 családra jutó 15 évesnél fiatalabb gyermek, 100 családra jutó 

foglalkoztatott, 100 családra jutó eltartott, házaspárok száma és gyerekszámok, élettársi 

kapcsolat és az ebből származó gyerekek száma, egyedülálló szülők és a gyerekek száma, 

gyermekek életkora, foglalkoztatottak száma a családokban) 

Népességadatok: (lakónépesség száma az év, állandó népesség száma és megoszlása nem, 

életkor alapján, élveszületések száma, halálozások száma, csecsemőhalálozás, házasságkötések 

száma, válások száma, odavándorlások száma, elvándorlások száma, a település területe) 
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Felősoktatási intézmények rekrutációs bázisa 

II. Munkaerőpiac és gazdaság 

III. Elérhetőség, infrastruktúra   

IV. Szociális ellátások jelzőszámai 

V. Közbeszerzési Adatbázis  

További információ: Erőforrás térkép: www.eroforrasterfep.hu, www. regionaldata.hu 
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II. A fejlesztési beavatkozások teljesítményértékelése 
 

Mind a kormányzati szervekre, mind pedig a különféle szervezetekre több oldalról is nagy nyomás 

hárul, hogy növeljék hatékonyságukat és biztosítsák az átlátható működést. Az állampolgárok és a 

nyilvánosság részéről jogos elvárás és általános követelmény továbbá a kormányzati működéssel 

szemben az elszámoltathatóság és az, hogy a szakpolitikák megalapozottsága; a támogatásokat 

biztosító nemzetközi fejlesztési ügynökségek, donorszervezetek pedig arra igyekeznek 

biztosítékokat találni, hogy az általuk nyújtott támogatás minél hatékonyabban, a célkitűzéseknek 

megfelelően kerüljön felhasználásra. A fejlesztési programokat megvalósító szervezetek - 

kormányzati vagy nem kormányzati - feladata tehát, hogy megfeleljen ezeknek az elvárásoknak és 

követelményeknek és megbízható adatokkal demonstrálják a fejlesztések, programok 

eredményeit. Megbízható adatok prezentálása nélkül ez aligha lehetséges. 

Ugyanígy nem lehetséges hatásos a szakpolitikák kialakítása megbízható és releváns információk 

és adatok nélkül. Manapság alapvető követelmény a közpolitikák és a kapcsolódó döntéshozás 

tényekkel történő alátámasztása minden területen, erről tanúskodik az ún. Isztambuli 

Nyilatkozat, amelyet  2007-ben a legjelentősebb nemzetközi szervezetek - többek között az 

OECD, a Világbank, az Európai Bizottság és az ENSZ  - képviselői írtak alá és amelyben felhívják a 

kormányokat, hogy a társadalmak jólétének növelése érdekében minden szinten támogassák a 

tényeken alapuló döntéshozást (Isztambuli Nyilatkozat, 2007). 

A hatékony fejlesztéspolitika tehát tényeken, vagyis megbízható módszerekkel előállított, 

összegyűjtött adatokon alapul. Ezen adatok és információk segítségével állapítható meg, hogy 

hol, miért van szükség valamilyen beavatkozásra, programra (alátámasztás, helyzetértékelés - 

rationale); melyek azok az eredmények, amelyeket a programnak el kell érnie (célkitűzések 

meghatározása - objectives); mely tevékenységek útján érhetők el leghatékonyabban ezek a 

célkitűzések (mérlegelés - appraisal); milyen eszközökkel mérhető a fejlesztés/program 

előrehaladása (monitoring); mennyire hatékonyan és hatásosan valósult meg (értékelés - 

evaluation); milyen tanulságok szűrhetők le (visszacsatolás - feedback) (LEED OECD, 2009). Ezek a 

szempontok alkotják az a politikaalkotási ciklust, amely az Egyesült Királyságban a tényeken 

alapuló szakpolitika modelljét reprezentálja és amelyet az alábbi ábra szemléltet. 
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Szakpolitikák ciklikus modellje 

 

Forrás: LEED OECD, 2009 

 

 

Noha többféleképpen szemléltethető a modell, a lényeg a következő: a szakpolitika-alkotás egy 

folyamat, amelynek kihagyhatatlan eleme a tényekre, adatokra, megbízható információkra épülő 

helyzetelemzés, monitoring és értékelés. Ugyanez elmondható a programok és projektek 

tervezéséről is, hiszen új programok kialakítása, a programok/projektek folytatása nem hagyhatja 

figyelmen kívül az előzők tapasztalatait. 

 

Ahogy föntebb említettük, a támogató szervezetek részéről is előírt kötelezettség a 

kedvezményezettek felé a támogatott projektek nyomon követése, értékelése. A fejlesztésre 

fordított erőforrások növekedésével a monitoring, az értékelés, nagyon gyakran hatástanulmányok 

elkészítése és az ezekhez szükséges kutatások elvégzése a döntéshozó és donorszervezetek 

adminisztratív kultúrájának részévé vált. A Világbank és az Európai Unió egyaránt szigorú 

intézkedéseket vezettek be a támogatott projektek előzetes (ex ante) és utólagos (ex post) 

értékelésének kötelező elkészítésére és megszabták az itt alkalmazható módszerek körét is.  Az 
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elmúlt két évtized során számos módszertant és irányvonalat tettek közzé annak érdekében, hogy 

megkönnyítsék és egységesítsék ezeket az alkalmazott kutatási és tanácsadási tevékenységeket. 

A közzétett iránymutatások tartalmazzák a vizsgálatokat megalapozó adatok gyűjtésének 

szempontjait, meghatározzák a projektek, programok és jogszabályok elemzésének fogalmi 

keretét és a kutatás folyamatát. Az útmutatások némelyikének alkalmazása kötelező jellegű, míg 

mások csak ajánlásként vannak meghatározva az értékelők számára" (Futó, 2009). A Világbank, 

más nemzetközi szervezet mellett, részletes útmutató készített a támogatott programok és 

projektek monitoringjához és értékeléséhez , hogy a vonatkozó előírásoknak való megfelelést 

segítsék; természetesen az Európai Unió is támaszt - előzetes és utólagos - értékelési 

kötelezettséget a uniós támogatásban részesülő kedvezményezettek felé, amelyhez részletes 

útmutató nyújt segítséget a szempontrendszer megadásával, az adatgyűjtés módjának 

meghatározásával . 

 

Fontos azonban ismét hangsúlyozni, hogy a projekt teljesítményének, eredményességének 

mérését nem csak a támogató által előírt kötelességként kell felfogni, hanem mint nagyon fontos 

menedzsment eszközt: segít felmérni, hogy valamely program vagy projekt előrehaladása a 

terveknek megfelelően, a kitűzött célok felé halad-e, van-e hatása és hol van szükség kiigazításra. 

Az absztraktabb célja, mozgatórugója a tanulás, szisztematikus tudásszerzés. A tanulás tehát 

ideális esetben a szakpolitika-alkotás és "programozás" szerves része. Nagyon fontos annak 

belátása, hogy az értékelés - legyen az külső vagy belső - célja nem az, hogy kellemetlen 

kérdésekkel kellemetlen helyzetbe hozzák egy fejlesztés megvalósítóit - az értékelés esély arra, 

hogy tanuljunk a tapasztalatokból, legyenek azok negatívak vagy pozitívak.  

 

Az alábbiakban bemutatjuk azokat a folyamatokat és technikákat, amelyek révén információt 

gyűjthetünk a különböző szintű - szakpolitikai, program és projekt - fejlesztési célú beavatkozások 

teljesítményéről, hatékonyságáról és hasznáról, valamint a megvalósítás módjáról. A szakpolitikák 

és fejlesztések megalapozásához, monitoringjához és értékeléséhez felhasználható módszerek és 

technikák a társadalomtudományi kutatások módszertanára építenek; ugyan egy önkormányzat 

vagy egy helyi projektet megvalósító civil szervezeteknek ritkán áll rendelkezésére az a szaktudás, 

nem beszélve a sok esetben nem kis anyagi erőforrásról, amelyek nagyobb és összetettebb 

kutatások vagy hatásvizsgálatok elvégzéséhez szükségesek, mégis fontos megismerni ezen 

technikák és módszerek logikáját és típusait, hogy optimális döntés szülessen például az 

értékelésnél használt megközelítésmódról és a befektetett erőforrásokról.  
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Az ellenőrzés, monitoring, értékelés és hatásvizsgálat gyakran nem választhatók el egymástól (így 

például a gyakorlatban az értékelési tanulmányok rendszeresen tartalmaznak állításokat a vizsgált 

beavatkozások hatásairól, és hasonlóképpen, a hatásvizsgálatok gyakran készülnek azzal a céllal, 

hogy értékeljék a fejlesztéspolitika különböző beavatkozásait (Futó, 2009)), ezenkívül bizonyos 

tekintetben egymásra épülő, komplementer folyamatokról van szó (pl. az értékelés 

nagymértékben épül a monitoring során szerzett információkra). Fontos azonban tisztán látni, 

hogy pontosan mi a funkciója ezeknek az eljárásoknak és mik a jellemzőik, melyeket az alábbi 

táblázat szemléltet. 

 

2. ábra: A fejlesztési beavatkozások teljesítmény 

Tevékenység Ellenőrzés Monitoring Értékelés Hatásvizsgálat 

Cél A szabályoknak 

való megfelelés 

vizsgálata 

A kitűzött célokhoz 

viszonyított 

megvalósulás 

vizsgálata 

A tevékenység 

hatásának vizsgálata 

a megoldani kívánt 

társ-gazd. probléma 

viszonylatában 

Oksági magyarázat a 

beavatkozások, 

valamint azok 

megfigyelt vagy 

várható hatásai 

közötti kapcsolatra 

 

Időbeliség Folyamatos a 

projekt 

végrehajtása 

során 

Folyamatos a 

végrehajtása során 

Pontszerű, előzetes, 

közbenső, utólag 

A beavatkozás 

lezárulása után 

Ki végzi? Külső vagy belső Belső Külső vagy belső Külső vagy belső 

A tevékenység 

jellege 

Operatív  Operatív Elemző/tudományos Elemző/tudományos 

A visszacsatolás 

módja 

Szankció Kiigazítás a 

hatékonyság 

érdekében 

Tanulási folyamat Tanulási folyamat 

Forrás: KSZK  

 

Az ellenőrzés mint a megvalósuló tevékenységek szabályoknak és előírásoknak való megfelelését 

vizsgálata inkább egy projekt keretében értelmezhető. Az ellenőrzés a projekt során megvalósuló 
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tevékenységek szabályoknak és előírásoknak való megfelelését vizsgálja a projekt teljes 

időtartama alatt. A folyamatok, tevékenységek állandó felülvizsgálatát jelenti, célja a 

szabálytalanságok, visszaélések kiszűrése. A belső ellenőrzést a projekt munkatársai végzik. Az 

ellenőrzés számos területre terjedhet ki.  A projekt ellenőrzési rendje magába kell foglaljon 

pénzügyi, (elszámolási, bizonylatolási, stb.) ellenőrzéseket, de a személyekre, a döntéshozatalra, 

a hatáskörök megfelelő vonatkozó vizsgálatokat is.  A pénzügyi ellenőrzés (kontroll) során az 

ellenőrző szervezet, hatóság ellenőrzi, hogy a szervezetek tevékenysége szabályszerű és 

megfelelően szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes legyen, az információk 

pontosak-e.  

 

A monitoring, az értékelés és a hatásvizsgálat ezzel szemben a különféle szintű beavatkozások - 

szakpolitikák, programok, projektek - esetében nem csak hogy alkalmazhatók, de a nagy 

fejlesztési és adományozó szervezetek kultúrájának szerves része, meghatározott módszertannal 

és szabályrendszerrel. Az alábbi fejezetkben részletesen bemutatjuk a módszereket. 
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Monitoring és értékelés 

A monitoring és az értékelés folyamatai szorosan kapcsolódnak egymáshoz, amennyiben az 

értékelés nagyban épít a monitoring során összegyűjtött adatokra, ugyanakkor fontos 

megkülönböztetni a két folyamatot. A monitoring feladata a folyamatos visszacsatolás a projekt 

előrehaladásáról meghatározott szempontok mentén, amely által lehetőség nyílik a tervektől, 

célkitűzésektől való eltérés felismerésére és korrigálására. Az értékelés célja ezzel szemben a 

tapasztalati tények alapján felmérni a beavatkozás által kifejtett eredményeket, valamint 

annak megállapítása, hogy ezek az eredmények  mennyire állnak összhangban a beavatkozás 

vagy stratégia célkitűzéseivel, mennyire hogyan járult hozzá az adott társadalmi (gazdasági) 

probléma  megoldásához. 

 

A projekt értékelés és a monitoring  

 Értékelés Monitoring 

Folyamat Két környezeti állapot 

közötti változás vizsgálata 

(tervezett – megvalósult)  

A projekt megvalósításának 
 nyomon követése 

Kire 
vonatkozik 

a program minden szereplőjére megbízott/végrehajtó 

Vizsgálat 
tárgya 

az általános céloknak való megfelelés, a program 
eredménye 

szerződésben foglaltak 
megvalósulása 

Cél tanulságokat levonni, hogy mennyire sikerült a 
kitűzött célt az adott programmal/eszközökkel 
elérni/megközelíteni 

feltárni a szerződésben 
vállaltaktól való eltérést   

Cél ajánlások megfogalmazása a jövőbeni programok 
számára 

korrekciók kezdeményezése, 

esetleg szankcionálás 

Forrás: KSZK 

 

Mind az értékeléshez, mind pedig a monitoringhoz indikátorokra van szükség, méghozzá 

olyanokra, amelyek pontosan illeszkednek egy stratégia általános céljaihoz, valamint a stratégia 

megvalósítását lehetővé tevő programok és projektek konkrét céljaihoz. Ehhez arra van szükség, 

hogy már a stratégiai tervezés és a célokhoz rendelt tevékenységek megtervezésénél 
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meghatározzuk ezeket az indikátorokat (az indikátorok jellemzőit és ismérveit a tananyag első 

része taglalta), ami elengedhetetlen az elérni kívánt általános célok, a fejlesztések során elérendő 

specifikus célok, a szándékolt eredmények és hatások, valamint a közöttük lévő összefüggések 

ismerete.  

 

A jól működő monitoring és értékelési rendszer kiépítésének egyik legfontosabb feltétele a 

megfelelő (kulcs)indikátorok kiválasztása a teljesítmény jelzésére. A monitoring és értékelési 

mutatók nem válnak el egymástól, hiszen az értékelés általában a felhasznált vagy azokból 

származtatott mutatókra épít. Az indikátorokkal szemben támasztott követelményeket a tananyag 

első része taglalta részletesen, az alábbiakban példákat hozunk a monitoring és értékelés során 

felhasználható projekt indikátorokra.  

 

A forrás- vagy input indikátorok a program, projekt megvalósításához, a célok elérése 

érdekében mozgósított erőforrásokra vonatkoznak. Ezek lehetnek pénzügyi, fizikai vagy emberi 

erőforrások. Számszerűsítve rögzítik a projektet megvalósítók által igénybe veendő eszközöket. A 

felnőttképzési program esetében például input lehet a képzők száma, az erre fordított pénz, a 

meglévő infrastruktúra (termek száma, számítógépek száma, száma, stb.) 

Az output indikátorok a tevékenységekre vonatkoznak: számszerűsítik a tevékenységek nyomán 

létrejövő közvetlen eredményeket, a felhasznált erőforrásoknak a programba történő 

áramoltatásával szinte automatikusan várható kimenetekre utalnak. Ezek jellemzően fizikai 

elemeket vagy monetáris egységeket mérnek (pl. megépült út hosszak km-ben, pénzügyi 

támogatásban részesült szervezetek száma, stb.). A munkaerő-piaci képzés példáját folytatva, az 

output mutató lehet a képzést elvégzők száma.  

Az outcome (eredmény) indikátorok a program által generált közvetlen és azonnali hatásokat 

mutatják be. Információt adnak azokról a változásokról, amelyek kihatnak a közvetlen 

haszonélvezők viselkedésére (vagy működésére). Ezek az indikátorok is lehetnek fizikaiak - pl. egy 

közlekedésbiztonsági program esetében a közúti balesetek számának csökkenése), vagy financiális 

természetűek (a magánszektorban indukált beruházások, szállítási költségek csökkenése, ha egy 

gazdasági fejlesztési programról van szó), de bizonyos minőségi dimenziókban kifejezhető 

következményeket is számításba kell venni. A felnőttképzési program esetében eredmény mutató 

lehet azoknak a személyeknek a száma, akik a képzés után sikeresen el tudtak helyezkedni. 

A hatás (impact) indikátor már a program, a fejlesztés környezetében érzékelhető tágabb - és 

pozitív - hatásra kérdez rá. Egy szociális földprogram értékelésénél hatás-indikátorok lehetnek 
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például a szociális segélyezés köréből kikerült családok vagy személyek száma, az önellátáson 

túllépő, adott esetben a vállalkozónak tekinthető családok száma, esetleg a "megélhetési 

bűnözés" csökkenése egy adott térségben. A felnőttképzési program hatását jelezheti, ha pl. a 

képzés résztvevői új kompetenciák birtokában sikeresen elhelyezkedek, így javult szociális 

helyzetük, hátrányos helyzetű csoportok esetében pl. a társaalmi integráció szintje. 

 

A programhoz való viszonyulás szempontjából program- és kontextus (környezeti) indikátorokat 

különböztethetünk meg. Ezek a program társadalmi-gazdasági környezetéről nyújtanak 

információt. A környezetindikátor általában magába foglal egy alapértéket (baseline), valamint 

egy aktuális értéket. 

 

Megkülönböztethetünk továbbá mennyiségi, minőségi és skálaindikátorokat is a projekt 

teljesítményének leírásához. A mennyiségi indikátorok egyértelműek: valamely tényezőhöz 

számértéket rendelünk. Vannak azonban olyan jelenségek, amelyek számszerűsítése nem ilyen 

egyértelmű (pl. egy projekt hatása az  életminőségre, esélyegyenlőségre, stb.) - ezek három 

értéket - pozitív, negatív, semleges - vehetnek fel. Megkülönböztethetünk ún. skálaindikátorokat 

is, amelyek szintén minőségi mutatók és amelyek egy skálán helyezik el egy jelenség értékét (pl. 

egy projekt hatása a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre -5 és +5 között).  
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Monitoring 

 

A fejlesztések eredményes végrehajtásához szükség van a teljesítmény folyamatos ellenőrzésére. 

Ehhez megfelelő monitoring programot kell kidolgozni. A monitoring-hoz és értékeléshez 

szükséges adatok összegyűjtésének már a projekttervezés legelején, tehát még a helyzetértékelés 

során meg kell kezdődnie, már a projekt tervezésekor meg kell határozni a monitoring mutatókat. 

A monitoring alapvető feltétele, hogy mérhetővé kell tenni a teljesítményt- azaz megfelelő 

indikátorokat kell meghatározni. A mérhetőség azért fontos, mert lehetővé teszi az 

összehasonlítást az adott programon belül, vagy más régiókkal, országokkal az azonos indikátorok 

mentén. A számszerűsítés jól strukturálható, rendszerezhető standardizálási forma, amely a 

számítógépes információrendszerekre épülő monitoring alapját képezi. A szociális vagy eü-i 

programok esetében azonban ez gyakran nem egyszerű, hiszen nagyon nehéz értékeket rendelni 

például egy minőségi változáshoz. Ilyen esetben ún. proxy, vagy helyettesítő indikátorokat lehet 

használni, olyanokat, amelyek nem közvetlenül ragadják meg a társadalmi jelenségeket. 

A monitoring célja a projektmenedzsment adatokkal való ellátása, amelyek alapján követhető a 

projekt előrehaladása a tervekhez viszonyítva. Tehát a monitoring feladata a folyamatos 

visszacsatolás a projektmenedzsment felé, a projekt teljes életciklusa alatt. A monitoring lehetővé 

teszi a tervektől, célkitűzésektől való eltérés felismerését és így a korrigálást. A mutatókhoz 

szükséges adatok gyűjtését vagy rögzítését szintén biztosítani kell 

Magyarországon a monitoring és értékelés nem rendelkezik nagy  hagyományokkal. A 90-es évek 

közepétől induló Phare programok vezették be a módszert, és nemcsak a programok, hanem a 

projektek szintjén is előírt, kötelező tevékenységként írták elő a programokat végrehajtó 

szervezetek. A monitoring szempontjából elsősorban az input, output, eredmény és 

hatásindikátoroknak van nagy jelentősége, amelyek illeszkednek a beavatkozási és a 

célhierarchiához.  

 

Egy projekt megvalósulásának monitoringja során fontos, hogy legyen valamilyen alapértéke, 

amelyhez viszonyítjuk egy projekt megvalósításának előrehaladását. Ez az ún. baseline érték, 

amelyet a helyzetértékelés során gyűjtünk össze. A baseline értékeknek összhangban kell lenniük 

az indikátorokkal, hiszen máskülönben nem értelmes a viszonyítás. Az alapértékek alábbi típusát 

különböztethetjük meg: 
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• általános információk, adatok - gyakran a hivatalos statisztika adják (lásd a társadalmi 

indikátorokról szóló részt). Egy adott földrajzi területre fókuszáló projekt esetén az adott térség 

statisztikai mutatói irányadók. Probléma lehet azonban, hogy azok nem elérhetőek, így szükség 

lehet adatgyűjtésre;  

• specifikus, "fókuszált" adatok - a projekt szűkebb célcsoportjáról vonatkozó alapadatok. 

Ha például egy településen élő családok életminőségének a javítása egy projekt célja, akkor a 

projekt tevékenységeink megalapozásához szükség lehet olyan alapadatokra, mint az egy főre 

jutó jövedelem a családban, a keresők száma, lakásra vonatkozó adatok, stb. Ha a projekt 

emberek bizonyos csoportjára irányul, akkor szükség lehet az őket jellemző adatokra a projekt 

kezdetén (pl. alapvető demográfiai adatok, foglalkoztatás, iskolai végzettség, stb.). Az adatgyűjtés 

módja ebben az esetben interjúk, kérdőívezés. Itt is fontos az összhang az ily módon 

összegyűjtött adatok és a későbbiekben használt indikátorok között. 

 

A monitoring rendszer kialakításának lépései 

 

• A monitoring hatókörének meghatározása 

 A monitoring munka tárgyának, azaz hatókörének kijelölése: mely stakeholder-eket 

 érinti az értékelés, milyen idő-intervallumot vizsgál, és hogy milyen kérdésekre 

 koncentrál.  

 

• A felelősségi- és feladatkörök pontos meghatározása 

 A monitoringhoz a szakpolitikák és nagyobb fejlesztési programok esetében 

 monitoring biztosságokat hoznak létre (lásd EU, Mo-n). A helyi projektek 

 monitoringja általában - és optimális esetben az arra kijelölt személy vagy személyek 

 feladata. 

 

• Az indikátorok meghatározása  

 Az indikátorok azonosítása ideális esetben megtörtént a helyzetértékelés és a 

 programtervezés során. A monitoring-rendszer kieépítése az indikátorok pontos 

 definiálását, a kapcsolódó értékek meghatározását is magába foglalja. Fontos, hogy  az 

 indikátorok egyértelműen definiáltak legyenek.  
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• A meglévő adatgyűjtési rendszer és folyamatok áttekintése, felelősségi körök kijelölése 

 A monitoring eszközök azok az információforrások, amelyek révén a program 

 végrehajtása során a mutatókhoz tartozó tényadatokat a projekt-menedzsment illetve az 

 értékelést végrehajtó személyek rendelkezésére bocsátják. A monitoring eszközök esetén 

 rendkívül fontos, hogy szabályozásuk egyértelműen meghatározza, hogy kik biztosítják az 

 információkat, illetve az, hogy milyen gyakorisággal történik az adatszolgáltatás. Az 

 indikátorok elsődleges forrását a hivatalos statisztikák jelentik.  Magyarországon tehát 

 legfőképp a Központi Statisztikai Hivatal, illetve egyes kormányzati intézmények – például 

 munkaügyi központok –, hivatalos felmérések adatai szolgálnak kiindulási pontként.  

 Amennyiben szükséges, ezek az adatok saját felmérések útján kiegészíthetőek . 

 Át kell tekinteni, hogy mely adatok hozzáférhetőek a projekt megvalósítója számára és 

 milyen módon (pl. hivatalos statisztikák letöltése KSH honlapról, foglalkoztatási adatok 

 ÁFSZ-től, vagy akár korábbi projektekhez kialakított monitoring rendszer révén), továbbá 

 szükség van-e új adatgyűjtésre. Utóbbi eldöntéséhez a meglévő kapacitásokat és 

 erőforrásokat is figyelembe kell venni. Fontos kijelölni a monitoring rendszer 

 működtetésért felelős személy(eke)t, szervezeti egységet.  

 

 

• információ-, adatgyűjtés, elemzés, jelentés elkészítése 

 Adatbázis összeállítása azokból az adatokból, amelyeket a monitoring során vizsgálni 

 kell. Az adatok összesítése és értelmezése, a monitoring jelentés elkészítése. Az 

 adatgyűjtéshez felhasználható  módszerekről az áttekintést lásd az Értékelés rész ... 

 pontja alatt. 
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Értékelés 
 

A külön szakterületként felfogott értékelés a II. világháborút követő években jelent meg Észak-

Amerikában. Alapvetően három fő csapásiránya volt: az oktatás terén bevezetett innovatív 

módszerek (pl. új tantervek), a forráselosztás hatékonyságának, valamint a szegénység 

felszámolását célzó programok értékelése. E három területen végzett értékelések során egyaránt 

alkalmaztak kvantitatív és kvalitatív módszereket (utóbbiakat természetesen a programok 

kedvezményezettjeinek bevonásával), kísérleteket kontrollcsoportok bevonásával (pl. az oktatási 

programoknál), költség-haszon elemzéseket. 

 

Az értékelésekkel szemben különféle elvárásaik lehetnek az érintett csoportoknak. Így például a 

szakpolitikusoknak, politikusoknak az az elvárása, hogy az értékelés alátámassza döntéseiket; az 

érintett szakemberek (pl. kutatók, tanárok) számára az értékelés munkájukról ad visszajelzést, az 

értékelés révén emelhető a szakmai színvonal, de a szakmai közösség autonómiáját is 

elősegítheti; az adminisztrátorok, progam- és projektmunkatársak és a közigazgatás szereplői a 

szakpolitikák megvalósításának minősége felől szeretnének információt kapni; a programok és 

intézkedések által érintett állampolgárok, vagyis a beavatkozások feltételezett haszonélvezői 

pedig az értékelésre mint a demokratikus kontroll eszközére tekinthetnek és mint olyan eszközre, 

amely révén a társadalmat érintő programokról és saját elvárásaikról visszajelzést adhatnak.  

 

Európában leginkább az 1970-es évektől kezdve jelent meg határozottabban az értékelés 

módszere, noha korábban is akadt példa az alkalmazására, elsősorban azokban az országokban, 

amelyek szoros kapcsolatban álltak az észak-amerikai államokkal. Később itt is nagyobb hangsúlyt 

kapott a szakpolitikák, állami intézkedések és fejlesztési programok értékelése. Különféle 

irányzatok alakultak ki, amelyek az értékelés más-más aspektusára helyezték a hangsúlyt. Így 

például a skandináv államokban a demokratikus hagyományok és alapeszmék képezték az 

értékelés alapját; Franciaországban az értékelés a francia állam berendezkedéséhez igazodott: 

központi szinten egy formalizált struktúra, míg a régiókban és helyi szinten sokkal változatosabb 

és dinamikusabb gyakorlat volt jellemző. (Természetesen minden megközelítés dinamikusan 

változott az adott ország kontextusában bekövetkezett változások nyomán.)  
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Az értékelés elméleti háttere 

 

A különböző megközelítések különböző elméleti gyökerekre vezethetők vissza. Kiindulási alapot 

adnak egyrészt a társadalomtudományi kutatások és azok módszertana, amelyek standard elemei 

a hipotézis felállítása, megfigyelés, adatgyűjtés és -elemzés, az összegyűjtött adatok és 

megfigyelések értelmezése. A közgazdaságtani és közösségi választások elméletére támaszkodó 

megközelítéssel dolgozó értékelés dominánsabbá vált az elmúlt években, központi fogalmai a 

hatékonyság, forráselosztás, intézményi ösztönzők és intézményi viselkedés, és makroökonómiai 

kutatások, amelyek a közpolitikai beavatkozások aggregált hatását igyekeznek felmérni. A 

politikatudomány és a közigazgatás-tudomány alapjairól kiinduló értékelések olyan fogalmakra 

támaszkodnak, mint a kormányzás, elszámoltathatóság, vagy az átláthatóság és 

elszámoltathatóság, amelyek a közigazgatási reformok és az új közigazgatás megközelítéseiben is 

központi helyet foglalnak el.  

 

Az értékelésnél használt módszerek öt csoportba sorolhatóak aszerint, hogy milyen szemléleti 

alapokból indulnak ki (EVALSED, 2008): 

- hangsúly a forráselosztáson, középpontjában a források hatékony felhasználása áll (pl. költség-

haszon elemzés), 

- hangsúly a kitűzött célokon - ebben a megközelítésben a siker kritériuma a célok megvalósítása 

(pl. indikátorok elemzésére épülő értékelés), 

- magyarázó - a program hatásainak magyarázata a lényeg és az ok-okozati összefüggések 

feltárása (pl. tematikus értékelés, amely többféle beavatkozás tapasztalatait vizsgálja meg annak 

megértése céljából, hogy egy bizonyos területre, "témára" irányuló beavatkozások közül melyek 

voltak sikeresek és melyek kevésbé valamilyen körülmények között) 

- formatív avagy változás-orientált megközelítés, amely visszajelzést ad önkorrekcióra a program 

vagy projekt teljes időtartama alatt (pl. félidei értékelés, amely a program/projekt megvalósítása 

közben visszajelzést ad, összegzi az első szakasz tapasztalatait, amely beépíthető a következő 

szakasz implementációjába) 

- a résztvevő/fejlesztő (bottom-up) megközelítés: hálózatok, közösségek kialakítása révén a 

résztvevő technika előtérbe helyezése (pl. a közösség bevonására irányuló értékelési módszer, 

amely a helyi szereplők kapacitásának bővítésére törekszik és konszenzus-építésre közöttük). 

 



 

65 
 

 

A nagyobb társadalmi-gazdasági fejlesztési programok többféle területre irányulnak (pl. oktatás-

képzés, infrastruktúra fejlesztés, kutatásfejlesztés, stb.), így az értékelést végzők számára nem kis 

kihívást jelent, hogy a különféle beavatkozások együttesét értékeljék, azért is, mert mindegyik 

terület más-más indikátor- és célrendszerrel dolgoznak (EVALSED, 2008). 

 

A főbb értékelésmódszertani irányok három filozófiai hagyományra vezethetők vissza 

(EVALSED, 2008): 

 Pozitivizmus: August Comte nyomán a 19. század első felétől uralta a tudományos gondolkodást. 

Ennek középpontjában az a felfogás áll, hogy a tudomány csak megfigyelhető, közvetlen 

tapasztalással megragadható dolgokkal foglalkozhat és szisztematikus megfigyeléssel objektív 

tudás szerezhető a világ jelenségei közötti összefüggésekről és törvényszerűségeiről. A 

társadalom tanulmányozása során ugyanazokat a szigorú módszereket kell alkalmazni, mint a 

természettudományokban és a megfigyelésből, összehasonlításból és kísérletezésből származó 

empirikus eredmények alapján ismereteket szerezhetünk a társadalomról. A megismerés induktív 

logikára épül: a részek megfigyelésével kapunk képet az egészről (Giddens). Ez a 

tudományfilozófiai-elméleti irányzat szolgál alapul a survey módszerekhez és az ökonometriai 

modellekhez, az értékelésben pedig mint az input és outcome számokkal kifejezett 

kapcsolataiban jut kifejezésre. A társadalom és gazdaság fejlesztésére irányuló programok 

esetében nehézséget jelent az, hogy sok esetben nehezen számszerűsíthető az elérni kívánt 

eredmény, valamint a különböző beavatkozások/tevékenységek interakciója és egyéb tényezők 

egy nagyon komplex rendszert alkotnak. A megközelítés kritikájaként kritikájaként vetik fel, hogy 

a megfigyelések a megfigyelési technikák által valamelyest torzítottak, elkerülhetetlen a 

leegyszerűsítés, és a szubjektív elem nem teljesen kiküszöbölhető, hiszen például a kérdőívek 

kérdéseinek összeállításánál sem teljes mértékben kiközöbölhető a szubjektí faktor. 

 

Konstruktivizmus: a megfigyelő elméletet, konstrukciókat alkot a világ jelenségeiről, a jelenségek 

társadalmi konstrukciók (értékek, normák, hitek, tudások, hiedelmek), amelyek segítik az 

eligazodást a világban, de amelyek kultúrafüggőek, tehát nem eleve adottak. A társadalmi 

konstrukciók világában semmi sem teljesen determinált, semmi sem egyértelműen 

meghatározott, minden tény értékterhelt. Ebben a megközelítésben az értékelés középpontjában 

az értékelő és az intézkedés által érintettek takeholder-ek) állnak. Az értékelés interaktív, tehát az 

értékelő reagál az elmondottakra, aktív része az értékelés folyamatának. A stakeholder a 

legfontosabb adatforrás. 
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Realizmus: a változás mozgatórugóit, az intézkedések hatásmechanizmusát firtatja. Elismeri, hogy 

a programok és szakpolitikák egy összetett és sokrétű társadalmi és intézményi kontextusba 

ágyazódnak, amelyeket szintén figyelembe kell venni egy intézkedés hatásainak vizsgálatánál. 

Szabályszerűségek vizsgálata történik egy kontextus-mechanizmus-outcome mintázatban. Az 

ilyen alapokra épülő értékelés a mögöttes oksági mechanizmusok feltárására törekszik és annak 

megértésére, hogy különböző kontextusokban miért működnek a dolgok és másokban miért 

nem. A tematikus értékelések például ebből a megközelítésből indulnak ki (pl. összehasonlító 

esettanulmányok).  

 

Értékelés az EU-ban 

Az értékelés módszereinek elterjedése és rendszeres alkalmazása az EU-ban a nagyszabású 

fejlesztési programok elindításához köthető 1988-ben került sor a regionális politika reformjára, 

amikor a megbízhatóság, kiszámíthatóság elve jogszabályi szinten is megjelent. Ekkor vált 

kötelezővé az ex ante (előzetes) és az interim (közbülső) jelentések elkészítése. 1996-ig mindez 

kevés eredménnyel járt: bár több, mint 400 értékelési jelentést készítettek szerte az Unióban, 

különböző szinteken, de egyértelmően látszott az, hogy hiányoznak a közös metodológiai 

standardok, a közös módszertan. EU által rendszeresen végrehajtott tematikus értékelések 

(kutatás-fejlesztés témakörben, illetve a segélyprogramok kapcsán). Végül 1999-ben vált a 

strukturális alapok szerves részévé az értékelés. Az 1260/1999. EK rendelet jogszabályi szinten 

szabályozta az ezzel kapcsolatos kérdéseket, míg a munkamódszer kapcsán az ún. MEANS-füzetek 

jelentettek áttörést. A MEANS-program (Evaluation Methods for Actions of Structural Nature), a 

strukturális beavatkozások társadalmi-gazdasági hatásainak értékelési módszertanát rögzítette. 

Az 1999-ben kidolgozott módszertan szükségszerű változásokon ment keresztül, a társadalmi-

gazdasági változásokat figyelembe vevő új módszertani útmutató, az EVALSED, nemcsak szigorú 

módszertant tartalmaz, de a három módszertani segédlet (Sourcebooks) különböző témákra és 

szakpolitikai területekre koncentrálva szándékozik segítséget nyújtani a szakembereknek. További 

információ (angolul): 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/index_en.htm 
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Az értékelés célja 

 

Az értékelés célja tapasztalati tények alapján felmérni a beavatkozás által kifejtett hatásokat, 

valamint annak megállapítása, hogy ezek a hatások mennyire állnak összhangban a beavatkozás 

vagy stratégia célkitűzéseivel, mennyire "hogyan járult hozzá az adott társadalmi (gazdasági) 

probléma  megoldásához".  (Németh 2oo6)  

 

"Az értékelés értékeket rendel a politikai beavatkozásokhoz, minősíti azok erényeit vagy 

hiányosságait, egy előre megadott kritérium-rendszer segítségével. Ezért a vizsgálódás 

alapkérdései elsősorban azt firtatják, hogy egy adott intézkedés sikerre vezetett-e, magasabb 

vagy alacsonyabb értéket képvisel-e a relevancia, a hatékonyság és az eredményesség skáláin, 

voltak-e a kedvezményezetteken túlmutató és a távolabbi jövőben is fennmaradó hatásai" (Futó, 

2009).  

 

Az értékelést meg kell különböztetnünk a hatásvizsgálattól, attól függően, hogy az elemző milyen 

kutatási kérdésfeltevést akar megválaszolni (Futó, 2009): 

 

• A hatásvizsgálat oksági magyarázatot ad a politikai beavatkozások valamint azok 

megfigyelt vagy várható hatásai közötti kapcsolatra. Ezért a vizsgálódás alapkérdései 

elsősorban azt firtatják, hogy egy adott intézkedésnek mik voltak a következményei, 

illetve hogy a megfigyelhető jelenségeken belül melyek azok, amelyek az intézkedésnek 

tulajdoníthatók. 

• Az értékelés viszont értékeket rendel e politikai beavatkozásokhoz, minősíti azok erényeit 

vagy hiányosságait, egy előre megadott kritérium-rendszer segítségével. Ezért a 

vizsgálódás alapkérdései elsősorban azt firtatják, hogy egy adott intézkedés sikerre 

vezetett-e, magasabb vagy alacsonyabb értéket képvisel-e a relevancia, a hatékonyság 

és az eredményesség skáláin, voltak-e a kedvezményezetteken túlmutató és a távolabbi 

jövőben is fennmaradó hatásai, értéket képvisel-e a relevancia, a hatékonyság és az 

eredményesség skáláin, voltak-e a kedvezményezetteken túlmutató és a távolabbi 

jövőben is fennmaradó hatásai. 
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Az értékelésnek sokféle megközelítése és módszere létezik, ezek mindegyikének megvan az 

erőssége és gyengesége, ha különféle helyzetekben, kontextusokban alkalmazzuk őket, illetve a 

különböző pályázati programok is különböző előírásokat is meghatározhatnak a értékelés 

elvégzésére vonatkozóan. Nincsenek univerzális, racionálisan alkalmazható sztenderdek] az 

értékelt tevékenységek valamennyi területére (Futó, 2009). 

 

Ha nincs egyéb előírás, akkor az értékelés irányulhat konkrét problémákra vagy a 

program/projekt különböző célcsoportjaira; támaszkodhat különböző módszerekre (pl. 

adatelemzésre, fókuszcsoportokra, stb - ezekről a módszerekről lásd a Glossy'riumot). 

Lehet formatív, "alakító", azaz a program/projekt implementációja során végrehajtott, amikor a 

végrehajtás, működés javítása a cél, vagy szummatív, azaz összegző, amikor is egy befejezett 

program/projekt tanulságainak, a projektből tanultak összegzése a cél.  

 

Az értékelés dimenziói 

 

• Relevancia: mennyire relevánsak a projektcélok az azonosított probléma, valamint a 

projekt fizikai és szakpolitikai kontextusa szempontjából. A projekt előkészítésének és a projekt 

tervnek a minőségét is magába foglalja (a tervezési folyamat logikája, valamint a projektterv 

belső logikája és koherenciája) 

• Eredményesség: sikerült-e elérni, vagy megközelíteni a kitűzött célt?  

• Hatásosság:     

 1. az intézkedés/szolgáltatás elérte-e a megfelelő célcsoportot  

 2. érzékelhatően pozitív irányú elmozdulás történt a programmal                 

 megcélzott folyamatban/jelenségben 

                - egy program pazarló, ha olyanoknak is nyújt támogatást,  akiknek arra nincs szükségük 

                - nem éri el a célcsoport egy jelentős részét (alacsony lefedettség) 

                - eléri a célcsoportot, de nem ér el mérhető változást 

  

• Hatékonyság: egységnyi ráfordítással a lehető legnagyobb érték előállítása. A humán 

szolgáltatások esetében kimondottan kritikus terület, ezen a területen a hatásosság és 

hatékonyság szemben állhatnak egymással. Cél lehet, hogy munkaszervezeti szinten a 

leghatékonyabb megoldásra kell törekedni, de ugyanakkor egyéb alapelvek ne sérüljenek.  
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• Fenntarthatóság:  annak mérlegelése, hogy mekkora valószínűséggel marad fenn a 

projekt hatása a támogatás befejeződése után. Itt az alábbi szempontokat kell figyelembe 

venni: magukénak érzik-e az érintettek a projektet, a szakpolitikai támogatás és 

megerősítés megléte, gazdasági és társadalmi, valamint szociokulturális tényezők 

figyelembe étele, környezeti szempontok, intézményi és menedzsment kapacitás 

(EuropAid, 2004). 

 

 

A társadalmi-gazdasági fejlesztés terén az értékelés célja, hogy hozzájáruljon a különböző 

szakpolitikák és programok céljának megvalósításához, tehát az egyének, térségek, ágazatok 

kilátásainak javításához. Az innovatív, új megközelítéseket alkalmazó programok esetében 

különösen nagy jelentősége van. 

 

Az legfőbb céljai, attól függően, hogy melyik stakeholder, a programban érintett fél oldaláról 

nézzük:  

 

• Tervezés/hatékonyság javítása - egyrészt a szakpolitikusok, döntéshozók, másrészt az 

állampolgárok szempontjából annak felmérése, hogy a közpénzekből finanszírozott 

szakpolitika/program megalapozott-e, az erőforrások elosztása és felhasználása 

megfelelő-e, az intézkedések haszna meghaladta-e a felmerülő költségeket? Az értékelés 

a politikaalkotás valamennyi szintjének lényeges összetevője. Lehetővé teszi a 

szakpolitikák és programok megalapozott kialakítását és módosítását a hatékonyság 

fokozása érdekében. Az értékelés pontos és megbízható információk által eszközt biztosít 

a különböző szintű kormányzásban résztvevők, fejlesztési döntéshozók és egyéb érdekelt 

felek számára ahhoz, hogy a tapasztalatokból – a mások tapasztalataiból is – 

tanulhassanak és szolgáltatásaikat javíthassák. Az értékelés lényeges szerepet játszik a - 

véleményalapú politikától eltérő jellegű - tényeken alapuló fejlesztéspolitika 

kialakításában (LEED OECD). 

 

• Elszámoltathatóság - szakpolitikusok, támogató szervezetek, a szakpolitikákat elfogadó 

parlamenti képviselők -annak felmérése, hogy egy program/projekt milyen mértékben 

érte el kitűzött céljait, megfelelően használta-e fel az erőforrásokat, milyen hatást ért el, 
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mennyire volt sikeres egy program? milyen mértékben érte el céljait, milyen hatása volt? 

mennyire volt hatékony a támogatás felhasználása? 

 

• Implementáció - a programok teljesítményének javítása és hatékony működésük 

elősegítése - programvezetők, a programban közreműködők - a programmenedzsment és 

megvalósítás hatékonyságának növelése - mennyire hatékony a programvezetés, a 

partnerek közreműködése megfelelő szintű-e, a program megvalósítása az időkeret 

alapján történik-e 

 

• Intézményi, szervezeti kapacitás növelés - tudásszerzés - stakeholder-ek 

 

Azonkívül, hogy az értékelés információt nyújt arról, hogy egy program/projekt milyen mértékben 

érte el célját, kiváló kommunikációs eszközként is felhasználható. Egyrészt jó tárgyalási hátteret 

biztosíthat a további fejlesztésekkel, támogatásokkal kapcsolatos tárgyalásokon. Például egy 

fejlesztési projekt uniós támogatása véget ér, maga a projekt sikeres, de fenntarthatóságával 

gondok vannak (nincs meg a pénzügyi háttér) – egy alaposan kidolgozott értékelési jelentés 

hivatkozási alapként használható arra, hogy a projektet más forrásokból továbbra is támogatni 

kell. Egy értékelési jelentés a lakosság irányába is jól használható, mint kommunikációs eszköz. 

Növelheti a fejlesztési program hitelességét, támogatottságát az érintettek  körében (Kollai, 

2007). 

 

 

Az értékelés típusai 

 

Szakpolitika, programok, projektek - az értékelés szintjei 

- Projekt-alapú értékelés: csak egy konkrét projektet értékel. 

- Program-alapú értékelés: projekteket, intézkedéseket összefogó programokat 

értékel. 

- Policy-alapú értékelés: ennek során a vizsgálat egy konkrét szakpolitika 

szemszögéből megy végbe, e szakpolitika szempontjaira kell fókuszálni az értékelés 

során (Kollai, 2007) 
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Az értékelés típusai - az idő dimenzió alapján 

 

Ex ante értékelés 

A program végrehajtása előtt végzik. Abban az esetben végezhető, ha a program kellő 

részletességű, alaposan kidolgozott (ha ez nem áll fenn, akkor inkább szükségletfelmérés 

végzendő). Képet ad arról, hogy egy tervezett beavatkozás, program, mennyire releváns és 

koherens; tájékoztatja a döntéshozókat arról, hogy valamely fejlesztési program szükségességét 

jól mérték-e fel, hogy a tervezett stratégia és a benne meghatározott célok relevánsak-e, vlamint 

hogy felfedezhető-e bárminemű inkoherencia a kitűzött célok és az EU által meghatározott 

szakpolitikák és irányelvek között. Az értékelés eredményét be kell építeni a döntéshozásba. 

Mindemellett az ex ante értékelés a későbbi monitoringhoz és értékelésekhez is alapot nyújt 

azzal, hogy világosan megfogalmazott és, ahol lehetséges, számszerűsített célokat. 

 

Ex post értékelés 

Az ex post facto értékelést egy beavatkozás, projekt végén, az eredmények és hatások  

felmérése céljából végzik. Ennek során megvizsgálják a források felhasználásának módját, a várt 

és nem várt hatásokat. További célja a sikerek/kudarcok mögötti tényezők megértése, valamint 

annak feltérképezése, hogy milyen folyamatok teszik lehetővé a fenntartható  eredményeket és 

hatásokat. A program/projekt hatásának felméréséhez több fázisban elvégzett vizsgálatra is 

szükség lehet annak érdekében, hogy az idővel bekövetkező változások minél pontosabban 

felmérhetőek legyenek.  

 

Folyamatos (ongoing) értékelés 

Értelemszerűen az implementáció során folyamatosan végzett értékelés, amely azonban 

kapcsolódik a kimeneti (output) eredmények monitoringjához, de nem egyezik meg azzal. A 

folyamatos értékelés állhat például az értékelő kérdés mentén készített tanulmány elkészítéséből 

bizonyos időközönként. 

 

Projektközi értékelés 
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Célja, hogy az első eredmények és kimenetek kritikus vizsgálatával - képet kapjunk a megvalósítás 

és a monitoring minőségéről. Formatív jellegű, amennyiben visszajelzést ad a beavatkozásokról és 

így a szükséges változtatásokról a projektmenedzsmentre vonatkozóan.   

 

 

Az értékelés  lépései  

 

Az Önkormányzati fejlesztések Uniós forrásból c. kiadvány alapján: 

 

1. A projekt és az értékelés jellegének meghatározása („tipizálása”) 

 

Még az értékelési munka megkezdése előtt tudatosan végig kell gondolni a vizsgált projektnek és 

magának az értékelésnek a jellemzőit, amelyek meghatározzák, hogy hogyan bonyolítsuk le az 

értékelési munkát, milyen módszertant alkalmazzunk. A típusokat lásd fönt 

 

2. Az értékelés tárgyának meghatározása 

Az előző lépéshez kapcsolódva, ki kell jelölni az értékelési munka tárgyát, azaz hatókörét, a lehető 

legvilágosabb elhatárolással. Meg kell határozni, hogy mely intézményeket érinti az értékelés, 

milyen idő-intervallumot vizsgál, és hogy mely kérdésekre koncentrálni. Mind az értékelést végző, 

mind a megbízó hajlamos arra, hogy minden részletkérdés irányába vizsgálódjon, ami aztán 

szétfeszíti a munka kereteit. Ez a veszély nagyobb önkormányzatok, illetve nagyobb projektek 

esetén áll fenn. 

 

3. A felelősségi- és feladatkörök pontos meghatározása 

A feladatkörök meghatározásakor az önkormányzat vagy a projektmenedzsmentet 

ellátó szerv kijelöli az értékelésben résztvevő munkatársakat– létszámbeli és pénzbeli 

kapacitásától függően. Érdemes a következő felosztást követni: 

 

- megbízói-döntéshozói szint, amely kijelöli az értékelési kérdéseket (ld. 3. lépés), és az értékelési 

jelentés alapján a projektet érintő döntéseket meghozza, 

- értékelés-irányítói szint, amely az értékelési kérdések alapján kialakítja a tematikát, 

folyamatosan felügyeli és ellenőrzi az értékelési munkát,  
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- operatív szint, amely összegyűjti a szükséges információkat, rendszerezi azokat, és jelentésekbe 

foglalja. 

 

4. Az értékelő kérdések megfogalmazása 

Az értékelő kérdések összegyűjtésével és összeszerkesztésével olyan hasznos munkaeszközt 

kapunk, ami biztosítja, hogy az értékelés a lehető legteljesebb mértékben lefedje az értékelési 

célokat, és ne térjen el azoktól. Megkülönböztethetünk egymástól normatív, ok-okozati 

összefüggéseket feltáró, és leíró jellegű kérdéseket. 

• Normatív: „A projekt-költségeket figyelembe véve, megfelelő mértékű volt-e a projekt 

hatása a település foglalkoztatottságára?” 

• Ok-okozati: „A projekt eredményeképpen mekkora mértékben növekedett a 

foglalkoztatottság a településen?” 

• Leíró: „Milyen módon csökkentette a projekt a település munkanélküliségi rátáját?” 

 

Ideális esetben mindhárom kérdéstípusnak szerepelnie kell egy értékelési kérdéssoron. A 

kérdésekkel kapcsolatban ezen kívül egyéb elvárásunk lehet az, hogy a projekt szempontjából 

releváns választ kaphassunk – tehát olyat, ami valóban használható információval szolgál, vagy 

ami a későbbi döntésekre valóban befolyással lehet. A kérdéseket jó, ha be tudjuk sorolni egy 

bírálati kritérium alá (a projekt mely aspektusára vonatkozik a kérdés): 

- relevancia, 

- hatékonyság, 

- hatásosság, 

- hasznosság. 

5. Az értékelési tematika összeállítása, az értékelési módszerek kiválasztása 

 

Az értékelési kérdések pontosításával, az elvégzendő munkalépések, munkamódszerek 

felvázolásával jön létre a tematika, melynek elkészítése az értékelésirányító feladata. Az 

értékelésirányító – mint neve is mutatja – összefogja a megbízó-döntéshozó és az operatív szint 

között az értékelési munkát, rögzíti a feladat- és felelősségi köröket. Rögzíti az értékelés során 

alkalmazott vizsgálati módszereket. Összhangba hozza a költségeket és a rendelkezésre álló 

forrásokat – figyelembe véve az értékelés jellemzőit.  

 



 

74 
 

 

6. Az értékelő csoport (operatív szint) kijelölése 

 

Az előző lépéssel párhuzamosan is végbemehet a vizsgálatokat végző, operatív munkacsoport 

kijelölése/megbízása. Ennek során a következőkre érdemes tekintettel lenni: 

-- hasonló munkában való korábbi részvétel, ami garantálja az elvégzett munka minőségét, 

-- megbízhatóság a felsőbb szintek felé, együttműködési készség a munkacsoporton belül, 

-- a vizsgálat által érintett speciális téma, ágazat, szakma behatóbb ismerete, 

-- érintettség az adott projektben. 

 

7. Az értékelési munka  

Az értékelő csoport összegyűjti a megfelelő információkat, feldolgozza azokat. Munkáját három 

részre lehet bontani: 

A) Megfigyelés 

B) Elemzés 

C) Ítéletalkotás 

Az egyes fázisokban másfajta értékelési eszközöket érdemes használni.  

 

8. Értékelő jelentés készítése 

Az értékelési csoport feladata az előző lépésre alapozva egy jelentés elkészítése. Formailag nem 

érdemes nagy terjedelmű írást készíteni, az értékelési munkához nem csak az információk 

összegyűjtése tartozik, hanem az is, hogy ezek közül megfelelő módon tudjunk szelektálni, 

általánosabb következtetéseket levonni. (Ez nem azt jelenti, hogy egy-egy lényeges 

részletkérdésre ne lehetne alaposabban kitérni, ha erre alapos okunk van.) Tartalmilag a tematika 

felülírt és kibővített változatának lehet tekinteni, melyben a tervezett feladat- és felelősségi körök 

helyett már a valósak szerepelnek, a tervezett költségvetés és a tervezett munkamódszerek 

helyett pedig a valós költségek és munkamódszerek. (Ideális esetben a „tervezett” és a „valós” 

között nincsen lényeges különbség.) Mindenképpen kibővítendő az alábbiakkal: 

- Az összegyűjtött információk, megfelelő módon strukturálva. 

- Az ezek alapján levont következtetések. 

- Az ezek alapján tett javaslatok. 

 

9. Az értékelési munka minőség-ellenőrzése 
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A megbízó-döntéshozó számára hasznos lehet, ha minőség-ellenőrzést végez (vagy végeztet), 

lehetőleg leegyszerűsített módon. Például csupán az értékelési jelentés és a tematika 

összehasonlításából is kiviláglik már, hogy az értékelést mennyire sikerült az előre eltervezett 

módon végezni. A nagyobb eltérések kapcsán utánakérdezéssel könnyen kideríthető, hogy mi az 

oka az eltérésnek (költséghiány, hibás munkavégzés, vagy éppen ellenkezőleg, a tervezéskor előre 

nem látott probléma miatt menetközben végrehajtott korrekció.) Azonkívül a minőség-ellenőrzés 

keretében érdemes külön figyelmet szentelni az ellenőrzési jelentés tartalmának: mennyire 

hitelesek a benne szereplő tény-megállapítások, megbízhatóak az adatok; mennyire 

letisztázottak, megalapozottak, és elfogulatlanok az ezekből levont következtetések. Végül arra is 

érdemes ügyelni, hogy mennyire közérthetőek az egyes szakaszok, ugyanis az értékelés nem csak 

a megbízóknak, hanem a nyilvánosságnak is szól. 

 

10. Az értékelés felhasználása 

Éppen az értékelés lényege vész el akkor, ha az értékelési jelentés elkészítésével véget is ér az 

értékelés munkafolyamata. Az értékelés nem öncélú munka, eredményeképpen a 

következtetések felhasználásra kerülnek, a javaslatokat megvitatják. A megbízó-döntéshozó 

feladata és felelőssége az, hogy mennyire képes elfogadni egy esetleges kritikát, mennyire 

hajlandó ez alapján változtatásokat kezdeményezni. Ugyancsak az ő feladata az is, hogy a 

megfelelő kommunikációs csatornákon eljuttassa az érintettekhez a jelentés tartalmát, a levont 

következtetéseket. 
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Hatásvizsgálat 
 

A hatásvizsgálat oksági magyarázatot ad a beavatkozások, valamint azok megfigyelt vagy várható 

hatásai közötti kapcsolatra (TÁRKI, 2005). A vizsgálódás alapkérdései arra irányulnak, hogy egy 

adott intézkedésnek mik voltak a következményei, illetve hogy a megfigyelhető jelenségeken 

belül melyek azok, amelyek az intézkedésnektulajdoníthatók. 

 

Az hatásvizsgálat az alábbiakban segít: 

• felismerni a fejlesztéspolitikai programok által okozott legfontosabb gazdasági, társadalmi 

 és természeti változásokat. 

• felismerni a változások és hatások logikai struktúráját 

• más programok és projektek fejlesztése a feltárt ok-okozati összefüggések és 

 tapasztalatok alapján. 

 

A hatásvizsgálatok kiemelkedő szerepet töltenek be a fejlesztéspolitikában, annak különböző 

szintjein, hiszen ezek eredményeit társadalmi programok elszámoltathatóságára, valamint nagy 

horderejű, fiskálisan is jelentős döntések meghozatalára használják. Ebből kifolyólag a 

hatásvizsgálatokat végző szakembereknek nagyon nagy felelősségük van, így elengedhetetlen, 

hogy a vizsgálatok megfeleljenek szigorú módszertani szabályoknak, érvényes és megbízható 

mutatószámokat alkalmazzanak.  

Magyarországon a hatásvizsgálatnak megteremtették a törvényi feltételeit, de az intézményi 

feltételek hiánya miatt az elfogadott törvényeket nem hajtják végre következetesen. A 

kormányzat 1989 óta ismételt erőfeszítéseket tesz a közigazgatás, ezen belül a szabályozási 

környezet modernizálására. A jogszabályok minőségét javító eszközök körében megjelent a 

szabályozási hatásvizsgálat is. Törvények és kormányhatározatok sora deklarálja az előzetes és az 

utólagos hatásvizsgálat, a jogszabály-egyszerűsítés és az érdekegyeztetés szükségességét, 

kötelező voltát, a szabályozási hatásvizsgálat elvégzésének módszertanát (Futo, 2009) 

 

A hatásvizsgálatok kialakulás, elterjedése 

 

A TÁRKI (TÁRKI, 2005) alapján: 
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1. A chicago-i iskola (1920-30-as évek) 

A chicago-i iskola kutatói arra voltak kíváncsiak, hogy milyen hatásai vannak a városiasodának, 

milyen probléámakat idéz elő az urbanizáció (pl. devianciák, beilleszkedési zavarok). (TÁRKI, 

2005) 

 

2. Az alkalmazott társadalomkutatás megjelenése (1930-50 -es évek) 

Az empirikus társadalomkutatás egyik legfontosabb alakja, Paul Lazarsfeld és a new yorki 

Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatóközpont (Bureau of Applied Social Research) 

működéséhez köthető ez a szakasz. Az alkalmazott társadalomkutatás mint a társadalmi 

változásokra adandó válasz megalapozásaként jelent meg. A változások egyik jellemzője az 

országos szint hangsúlyosabbá válása a helyi szint rovására, amelynek következménye, hogy a 

termelő és szolgáltató messze került a fogyasztótól, nem állt vele közvetlen kapcsolatban, így 

nem volt visszajelzése a termék vagy szolgáltatás fogadtatásáról. Elterjedt a piac- és a 

médiakutatás, amely már megrendelők felkérésére készült és amely eredményét a megrendelők 

felhasználták saját döntéseikben. 

 

3. Szakpolitikai kutatások (1960-as évektől) 

Nagyszabású kormányzati reformprogramok indultak a társadalmi felelősségvállalás jegyében, 

amelyek megalapozásához felhasználták a társadalomtudományi kutatások eredményeit (lásd A 

tényekre épülő szakpolitika c. fejezetet a Humánszolgálati stratégiaalkotás c. tanaynagban). A"z 

államnak információra és visszajelzésre volt szüksége az orvosolni kívánt problémákról, és 

visszajelzésre a problémák megoldására tett erőfeszítések eredményességéről. Ez az igény hívta 

életre az alkalmazott társadalomkutatásnak azt a formáját, amit általában “policy research”-nek 

neveznek, s amelynek egyik ága a hatáselemzés" (TÁRKI, 2005). 

 

A hatásvizsgálat felépítése 

 

• A tervezett beavatkozás bemutatása 

• A beavatkozás mögött meghúzódó probléma azonosítása. 

• A vizsgálat határainak (térbeli/időbeli/érintett körbeli) megállapítása  

• A beavatkozás által közvetlenül megteremtett, szándékolt változás leírása 



 

78 
 

 

• A beavatkozás közvetlen nem szándékolt hatásainak  leírása 

• A beavatkozás által eredményezett közvetett hatások, változások bemutatása. (Azok 

 gazdasági, társadalmi, természeti-környezeti, területi dimenziónkénti bontása.) 

• További, lehetséges külső hatótényezők felderítése annak eldöntésére, hogy valóban a 

 beavatkozás hozta-e létre ezt a változást, vagy valamilyen más hatásmechanizmus. 

• A végső hatások számbavétele 

• A vizsgálati eredmények elemzése, értelmezése, megjelenítése (visszacsatolások a 

 program-előkészítésbe és alkotásba) 

 

Annak megállapításához, hogy volt-e valamilyen hatása egy beavatkozásnak, és ha volt, akkor 

milyen, szükséges egy viszonyítási alap, amelyhez képest a változás bekövetkeztét meg lehet 

ítélni. Ilyen viszonyítási alap lehet a beavatkozás nélküli szcenárió, tehát az a helyzet, amikor nem 

történik beavatkozás. Ezt kétféleképpen lehet megfigyelni: egyrészt úgy, hogy a beavatkozás 

célcsoportját a beavatkozás megkezdése előtt is megfigyeljük és feltételezzük és az "eredeti" 

állapothoz hasonlítjuk a beavatkozás utáni állapotot. A másik lehetőség egy kontroll csoporttal 

történő összehasonlítás, ami azt jelenti, hogy egy olyan csoportot mérünk fel a kísérleti csoporttal 

azonos dimenziók mentén, amelyeket nem érintett a beavatkozás.  

 

A hatásvizsgálatok nagyban építenek a társadalomtudományi módszerekre, így az alábbiakban 

bemutatunk néhány alapvető módszert. 
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Az oktatás eredményességét mérő vizsgálatok 
 

Az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztálya (korábban Értékelési Központ) hazai 

és nemzetközi összehasonlító vizsgálatokat végez a közoktatásban részt vevő tanulók tudásának, 

képességeinek feltérképezésére az olvasás-szövegértés, a matematika és a természettudományok 

területén. 

 

OECD-PISA felmérések  

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organization for Economic Cooperation and 

Development, OECD) a 90-es évek indította el az ún. PISA felmérést (Programme for International 

Student Assessment - Nemzetközi Tanulói Teljesítménymérés Programja), amelynek célja annak 

felmérése, hogy az iskolaköteles kor vége felé közeledő 15 éves tanulók "milyen mértékben 

rendelkeznek azokkal az alapvető ismeretekkel, amelyek a mindennapi életben való 

boldoguláshoz, a továbbtanuláshoz vagy a munkába álláshoz szükségesek" (PISA, 2010 alapján), 

tehát végeredményben az, hogy a közoktatási rendszerek mennyire eredményesek.  

 

A PISA monitorozó jellegű felméréssorozat három évente zajlik (a felvétel évei: 2000, 2003, 2006, 

2009, 2012), a matematikai eszköztudást, a természettudományi eszköztudást és szövegértést 

vizsgálja, még közelebbről pedig azt, hogy "a tanulók milyen mértékben képesek igénybe venni 

szövegértési képességüket a hétköznapi helyzetekben megjelenő szövegek megértésében és 

értelmezésében; vagy adott helyzetben mennyire képesek felismerni, megérteni, értelmezni és 

megoldani egy matematikai vagy természettudományi jellegű problémát". Mivel a diákok családi 

hátterére vonatkozóan gyűjt információkat, így lehetőség nyílik a tanulók eredményének 

értelmezésére a szociokulturális háttér vonatkozásában, tehát a közoktatás méltányosságáról is 

képet ad.  

 

A tanulók tesztet töltenek ki, az elért eredmény alapján képességpontokat kapnak, ebből 

számítják az országok eredményeit. Az OECD-országok átlageredményeinek átlagát 500 pontban, 

szórásaik átlagát (tehát az átlegeredményektől való eltérés átlagát) 100 pontban rögzítették. A 

képességskálát képességszintekre osztották, amelyek segítségével leírható, milyen feladatokat 

tudnak végrehajtani az egyes szinteken lévő tanulók. A teszteredmények mellett a különböző 
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háttérjellemzőket leíró indexek is képeznek, ilyen például a tanulók gazdasági, szociális és 

kulturális hátterét leíró ESCS-index vagy az olvasott anyagok változatosságát jellemző index. 

 

A magyar tanulók eredményei  (A PISA 2009 - Jellemzők és eredmények c. kiadvány alapján) 

 

Az eddigi mérésekben Magyarország átlageredménye szövegértésből és matematikából nem érte 

el az OECD-országok átlagát, természettudományból átlagos volt. Az eredmények 2000 és 2006 

között egyik terü̈leten sem változtak jelentősen, nemcsak az átlageredmény szintjén, hanem a 

legtöbb mutatóban sem. A 2006-os mérésben például Magyarország a 17–22. helyezés-

tartományt érte el, matematikából 18–23. helyezés-tartományban, természet-tudományból 

pedig a 13–17. helyezés-tartományban szerepelt az akkori 30 OECD-ország között. Ez azt mutatta, 

hogy a jelenlegi globális munkaerő-piaci versenyben Magyarország pozíciója gyengébb volt, mint 

az OECD-országoké általában. 

 

2009-es átlageredmények: 

 

• 2009-ben az OECD-országok átlaga szövegértésből 493, matematikából 496, 

természettudományból pedig 501 pont volt. 

• A magyar eredmények szövegértésből 494 (13–22. helyezés a jelenlegi 34 OECD-országból), 

matematikából 490 (18–28. helyezés), természettudományból pedig 503 pont volt (13–21. 

helyezés). 

 

További információ: http://oecd-pisa.hu/ 

 

PIRLS felmérések  

 

A PIRLS (Progress for International Reading Literacy Study - Nemzetközi Felmérés A Tanulói 

Olvasásteljesítmény Követéséért) az IEA (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement) és a Boston College által szervezett nemzetközi vizsgálatsorozat. A 

vizsgálat célja a 9 és 10 évesek olvasás- szövegértési képességének, illetve az otthoni és az iskolai 
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olvasás-tanulási szokásaik vizsgálata. A PIRLS vizsgálat célja trendek (egymást követő években 

nyújtott teljesítmények összehasonlítása) felállítása.  

 

A PIRLS-vizsgálatot ötévente bonyolítják le. Az első nemzetközi összehasonlító szöveg-értés-

vizsgálat 2001-ben 35 ország részvételé-vel zajlott, majd 2006-ban 48 ország vett részt benne. A 

vizsgálat célja a trendek – az egymást követő 2001-es, 2006-os és 2011-es felmérések során 

nyújtott teljesítmények – elemzése is. A PIRLS 2011 vizsgálatban közel 50 ország vesz részt. 

Magyarországon 150 iskola mintegy 7000 tanulója írja meg a mérés tesztfüzeteit. 

  

A felmérés anyaga feladatlapokból és háttérkérdőívekből áll. A feladatlap kitöltése körülbelül 

kétszer negyven percet vesz igénybe, feleletválasztós és kifejtős kérdéseket egyaránt tartalmaz. 

Az IEA-PIRLS háttér-információkat is gyűjt. A diákok, szüleik, az iskolaigazgató és a mintába 

bekerült osztály tanítója is kap egy-egy kérdőívet. Ezek a kérdőívek fontos háttér-információkkal 

szolgálnak az eredmények elemzéséhez és magyarázatához. Az IEA által kialakított szövegértés-

fogalom magában foglalja az olvasott szövegre való reflektálás, illetve az olvasottak egyéni és 

közösségi célokra való felhasználásának képességét. 

  

További információ: http://pirls.hu/index.php 

 

TIMSS felmérések (1995, 1999, 2003, 2007) 

 

A TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study / Nemzetközi Matematika- és 

Természettudományi Vizsgálat) - az IEA (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement) és a Boston College által szervezett nemzetközi vizsgálatsorozat. A 

TIMSS mérés célja, hogy a 4. és 8. évfolyamon tanuló diákok matematika és természettudományi 

ismereteit vizsgálja, illetve ezzel összefüggésben képet adjon az iskolai és otthoni tanítási-tanulási 

szokásokról. Magyarország 1995-ben, 1999-ben, 2003-ban és 2007-ben is részt vett a 

felmérésben. A 2007-es TIMSS vizsgálatban több mint 60 ország vett részt. 

 

További információ: http://timss.hu/index.php 

 

Kutatás: 
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Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO) 

 

Az OECD által kifejlesztett felmérés a diplomaszerzés idejében méri a hallgatók teljesítményét. Az 

eredményeket a felsőktatási intézmények, a diákok, a döntéshozók, valamint a munkáltatók 

számára nyújt információt a tanítás és tanulás minőségéről a felsőoktatásban. Az alábbi 

dimenziókra koncentrál: általános készségek, pl. kritikai készségek, analitikus készségek, 

problémamegoldás, írásbeli koomunikáció. Felméri továbbá az adott szakhoz tartozó tudást és 

képességeket. 

További információ: 

http://www.oecd.org/document/22/0,3746,en_2649_35961291_40624662_1_1_1_1,00.ht

ml 

 

Ugyancsak az OECD fejlesztette ki azt a felmérést, amely a tanulási környezetet és a tanárok 

munkakörülményeit méri fel az iskolában, amelyben Magyarország is részt vesz. Olyan kérdésekre 

keresi a választ, mint hogy mennyire jól felkészültek a tanárok az újabb kihívások kezelésére; a 

visszajelzés és feedback milyen mértékben járul hozzá a tanítás színvonalának javításához és a 

tanárok szükségletének kielégítéséhez; mi a leghatékonyabb módja annak, hogy tanárok 

képzésére fordított források valóban megtérülnek és pozitívan befolyásolják a tanárok 

munkavégzését.  

További információ:  

TALIS-t Teaching and Learning International Survey 

http://www.oecd.org/document/0/0,3746,en_2649_39263231_38052160_1_1_1_1,00.html 

Hazai mérések 

 

Monitor mérések (1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005) 

 

Kétévente ismétlődő, reprezentatív mintán alapuló, összehasonlító hazai felméréssorzat az 

olvasás- szövegértés, matematika és természettudomány területén. Az országos felmérés célja, 
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hogy az oktatáspolitika és a szakma számára empirikus adatokon alapuló információ álljon 

rendelkezésre.  

 

További információ: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2000-06-ta-tobbek-tanulok 

 

DIFER 

 

A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszékének kutatói fejlesztették ki 2003-ban a 

DIFER Programcsomagot, amely egy ún. diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált 

fejlesztő rendszer 4–8 évesek számára. 

 

A programcsomag kidolgozásának célja az volt, hogy olyan eszköz jöjjön létre, amely segíti az 

óvodai és iskolai készségfejlesztő munkát. A DIFER-ben szereplő tesztek diagnosztikus képet 

nyújtanak a készségek fejlettségéről, lefedik annak minden összetevőjét. A készségek 

fejlettségének diagnosztikus térképe megmutatja, hogy mely összetevőket sajátította már el a 

gyerek, és milyen fejlesztési teendők vannak még hátra, tehát A diagnosztikus értékelésnek az a 

célja, hogy megtudjuk, egy adott készség, képesség fejlődésében hol tart egy-egy gyerek, egy 

óvodai csoport, egy osztály. Az eredmények értelmezése nagy segítséget nyújthat abban, hogy 

következtetéseket vonjunk le arról, mit is kell még tennünk.  

 

A felállított diagnózis kétféle lehet: átfogó vagy analitikus. Az átfogó diagnózist összevont 

mutatóval írjuk le, míg analitikusnak azt tekintjük, amikor az adott készség összetevőire 

vonatkozóan is megállapítjuk, hogy hol tartanak a fejlődésben a tanulók. Egy-egy teszt sikeres 

megoldása az adott készség optimális begyakorlottságát, elsajátítását jelzi, amit a teszten elért 

100 százalékponthoz közeli eredmény mutat. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a készség optimális 

fejlettségéhez, mint kritériumhoz viszonyítva adja meg a gyerekek fejlettségét. 

 

A nemzetközi tapasztalatok alapján, ha az iskolai felmérések rendszeresen csak néhány 

tudásterületre, készségre és képességre koncentrálnak, akkor a tanítási gyakorlatban több 

tudásterület háttérbe szorul, torzulnak az oktatás eredeti céljai. Ezáltal elengedhetetlen, hogy az 

értékelési programok a tudás, a készségek és a képességek szélesebb körét fogják át. Ezért az 

alábbi hét kognitív és affektív területen is megkezdődik a rendszeres diagnosztikus értékelés 
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lehetőségeinek feltárására. Mindegyikük a személyiségfejlődés, az iskolai tanulás szempontjából 

kritikus jelentőségű előfeltételnek tekinthető. Ezek a következők: 

 

- Az íráskészség elsajátításának előfeltétele, kritikus elemi készsége az úgynevezett írásmozgás-

koordináció. 

- Az olvasás- és írástanulás megkezdéséhez elengedhetetlen a beszédhanghallás. 

- A nyelvileg közölt információk vételének egyik meghatározó tényezője a relációszókincs 

fejlettsége. 

- A matematikatanulásé az elemi számolási készség fejlettsége. 

- A tudásszerzés, a tanulás, gondolkodás kritikus feltétele többek között a tapasztalati 

következtetésnek és a tapasztalati összefüggés megértésének a fejlettsége. 

 

- Az eredményes iskolai beilleszkedés, tanulás további döntő kritériuma a társas kapcsolatok 

kezelésének fejlettsége (kortársakkal, felnőttekkel), az ún. szocialitás 

 

A vizsgálat menete 

 

A tesztek felvétele egyéni vizsgálat keretében történik. A készségek fejlettségének diagnosztikus 

feltérképezése kb. 45-50 percet vesz igénybe. Ezt követi egy diagnózis elkészítése az eredmények 

tükrében, majd az egyéni fejlesztési javaslat összeállítása és a folyamatos fejlesztés megkezdése. 

Minden esetben – bizonyos idejű -4-6-8 hónapi fejlesztés után – megtörténik a kontrollmérés. A 

kontrollmérés és a bemeneti mérés eredményeinek összehasonlító elemzése során megállapítom 

a vizsgált/fejlesztett készségek fejlődésének mértékét és írásban rögzítem az eredményeket. 

 

http://www.edu.u-szeged.hu/ok/diagnosztikus-meresek-fejlesztese 
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Függelék  
I. A monitoring, az ellenőrzés és az értékelés értelmezése egy konkrét projekt esetében 

 

 

Az alábbiakban Barna Zoltán Barna Zoltán (Barna, 2003) példáját idézzük: 

 

A következőkben kísérletet teszünk a három tevékenység értelmezésére egy konkrét projekt 

esetében.  Habár maga a projekt valós (a projektterv valóban elkészült az alábbiaknak 

megfelelően), az általunk felvázolt monitoring, ellenőrzési és értékelési modellek szemléltető 

jellegűek, az egyes tevékenységek tartalmának értelmezését szolgálják, ezért az általános 

megjegyzések mellett fiktív példákat tartalmaznak. 

 

Ifjúsági foglalkoztatási alap működtetése Észak-Groningenben (Hollandia) 

 

A projekt háttere 

Észak-Groningen Hollandia strukturális válsággal küzdő területe. Az országon belül itt 

kiemelkedően magas a munkanélküliek, ezen belül a tartósan munkanélküliek száma és aránya.  

A tartós munkanélküliség bizonyos mértékig visszafordíthatatlan: a munkanélküliséghez vezető 

okok felszámolása nem elegendő ahhoz, hogy a hosszú ideig munka nélkül lévő emberek 

munkához jutásának esélyei növekedjenek. Az elavult képesítések, a naprakész tapasztalat 

hiánya, a szociális és/vagy egészségi problémák a huzamosabb ideje állás nélkül lévők esetében a 

gazdasági feltételek javulása, a munkaerő közköltségeinek csökkentése, vagy a rugalmasabb 

munkaerőpiac kiépítése esetén is meggátolják az elhelyezkedést. A munkanélküliség ezen 

válfajából való kitörést a gazdasági helyzet javulása, a munkaerőpiac rugalmasabbá válása sem 

garantálja. Ha fiatalok kerülnek ebe a kategóriába, munkaerő-piaci integrációjuk szinte 

lehetetlenné válik. A fiatalok elhelyezkedési lehetőségeit azonban a megfelelő munkatapasztalat 

hiánya akadályozza. 

A Parlament által 1991-ben elfogadott Ifjúsági Foglalkoztatási Törvény szellemében minden 

településen megalakultak a fenti probléma kezelésére hivatott Ifjúsági Foglalkoztatási Tanácsok. 

Észak-Groningen körzetében öt önkormányzat (kb. 60 ezer lakos) úgy döntött, hogy együtt keresi 

a megoldást. 

A projekt célja 
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Pályakezdő fiatalok munkába állási esélyeinek javítása, munkaerő-piaci integrációjuk elősegítése 

a megfelelő munkatapasztalat biztosításával. 

A projekt leírása 

Az önkormányzatok által létrehozott Foglalkoztatási Alapítvány az iskolát befejező fiatalok 

számára 23 éves korukig munkahelyet garantál, tb juttatást, ill. munkanélküli segélyt viszont nem 

kaphatnak. Ha az iskola befejezésétől számított 6 hónapon belül nem találnak normál 

munkahelyet, jogosultak az alapítványon keresztül ajánlott állást elfogadni. Ezeket az állásokat a 

non-profit szektorban, a magánszektorban, a piacon kutatják fel, ill. hozzák létre. A fiatalokat a 

projekt keretében felkutatott álláshelyekre kiközvetítik. Az iskolát befejezők ilyenformán a 

munkanélküli segély helyett heti 32 órás munkát kapnak minimálbérrel, 27 éves korukig. 

Az alkalmazottakat tanácsadók felügyelik. Minden kihelyezés időtartama 6 hónap (max. 1 év), 

annak érdekében, hogy az alkalmazott tapasztalatot szerezhessen különböző területeken ill. 

foglalkoztatási szektorokban. 

 

A projekt finanszírozása 

A programban az alkalmazottak bér- és utazási költségeit teljes egészében az állam finanszírozza. 

A felügyelet, adminisztráció, szervezés stb. jó színvonalának biztosítása érdekében az Alapítvány 

havonta kb. 130 euró állami hozzájárulást kap minden alkalmazott fiatal után. Ezen kívül a EU 

támogatásra számítanak, ami max. 65 euró fejenként hetente minden 52 hetes, teljes munkaidős 

szerződés után Az Alapítvány így pénzügyileg nem járul hozzá a projekthez, de vállalja, hogy a 

kiközvetítés mellett kellő időt fordítanak az alkalmazottak ellenőrzésére. 

 

Hogyan működhet a fenti projekt esetében az ellenőrzés, az értékelés és a monitoring? 

A monitoring célja a projekt előre haladásának vizsgálata az eredetileg kitűzött célok 

viszonylatában.  Ezeket a célokat a monitoring tevékenység ellátásához a projekt tervezési-

programozási fázisában megfelelően számszerűsíteni kell.  

A célok között vannak a tevékenységre vonatkozó operatív célok is; jelen esetben az Alapítvány 

kijelölheti, hogy a projekt időtartama alatt hány fiatalt kíván bevonni a programba, hány 

munkahelyet garantáljanak, illetve hány munkahelyet közvetítsenek ki.  A projekt eredményeire 

vonatkozóan a célokat a sikeresen elhelyezkedő fiatalok számával lehet leginkább 

számszerűsíteni.  

Ahhoz, hogy ezek az adatok folyamatosan rendelkezésre álljanak, a projekt keretében megfelelő 

jelentéstételi rendszert kell felállítani és működtetni.  A fiatalokat felügyelő tanácsadóknak 
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rendszeresen jelenteniük kell a hozzájuk tartozó résztvevők helyzetéről, a projekt központi 

menedzsmentjében pedig ezeket az adatokat folyamatosan összesítik és feldolgozzák.  Ezeket az 

adatokat a projekt vezetése – a kibővített értelemben vett monitoring folyamat végén 

elhelyezkedő döntéshozó – rendszeresen áttekinti , és ez alapján intézkedik a szükséges 

módosításokról.  

Ha például az eredeti célkitűzés szerint a projekt időtartama alatt 600 fiatalt kívánnak bevonni a 

programba, a félidei jelentések azonban arról számolnak be, hogy mindezidáig csak 80 résztvevőt 

sikerült toborozni, megvizsgálják ennek hátterét, és ennek alapján döntenek a szükséges 

változtatásokról.  Elképzelhető, hogy a projekt során túl szigorú belépési feltételt szabtak, vagy 

például nem a szakképzettségüknek megfelelő munkahelyre helyezik el a fiatalokat, és ezért nem 

népszerű a foglalkoztatási program – ennek felderítése és megoldása a projektmenedzsment 

feladata, a monitoring azonban egyértelmű jelzést ad az ilyen jellegű problémákról a projekt 

vezetésének.   

Ezek a jelzések szintén jelentősek a donorok, vagyis a holland állam (illetve annak illetékes 

szerve), és az Európai Uniós forrást biztosító intézmény számára is.  Ez alapján kapnak információt 

a projekt sikerességéről, amely alapján ők maguk is befolyásolhatják annak menetét, vagy 

amennyiben erre okuk és lehetőségük van, reallokálják a forrásokat.   

Csak közvetve segíti a végrehajtást, ám egy ilyen jellegű projektnél fontos lehet, hogy a 

monitoring rendszer által szolgáltatott információk felhasználhatóak a közvélemény 

tájékoztatására is.  E foglalkoztatási alapnál, ahol egyrészt egy érzékeny társadalmi kérdés 

megoldásán fáradoznak, másrészt közpénzeket használnak fel, kiemelt jelentőséggel bír ez az 

aspektus is.  

A belső ellenőrzés e projekt keretében a minden projekt esetében felmerülő általános kérdések 

(pénzügyi–számviteli fegyelem, a végrehajtók személyi megfelelőségének vizsgálata, stb.) mellett 

vizsgálhatja például a résztvevők tényleges jogosultságát, de a projekt vezetése alá rendelt belső 

ellenőrző egység a tanácsadók munkáját is felügyelheti, és személyesen is meggyőződhet az 

általuk jelentett tények valóságtartalmáról.   

Külső ellenőrzés ebben az esetben mindenképpen meg fog jelenni, hiszen a közpénzek 

felhasználásánál ez követelmény.  Az állami forrásokat felügyelő intézmény, illetve a felhasznált 

Európai Uniós forrásokért felelős szervezet, vagy bármely erre jogosult kormányzati vagy 

közösségi szerv pénzügyi és fizikai vizsgálatokat hajthat végre, a helyszínen győződhet meg a 

projekt menedzsmentje által jelentett tényekről (Tényleg alkalmazzák-e az adott résztvevőt?  

Ténylegesen megépült-e az a létesítmény, amelyben munkahelyeket kívánnak biztosítani? stb.) , 
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sőt akár auditálhatja a projekt belső ellenőrzési rendszerét.  A külső ellenőrzések tartalma, 

mélysége ezen intézmények erre vonatkozó szabályaitól függenek. 

Az előzetes értékelés ebben az esetben kiemelt szerepet játszik a források odaítélésében.  A 

projekt támogatási igényét az értékelés által tett megállapításoknak alá kell támasztaniuk.   

A relevancia ebben az esetben úgy merül föl, hogy vajon a munkatapasztalat biztosítása fontos-e 

a munkaerő-piaci problémák és strukturális nehézségek leküzdésére?  Nem fontosabb cél-e az új 

munkahelyek létrehozása, vagy a képzési rendszer fejlesztése?  Egyáltalán a foglalkoztatáson 

keresztül kell-e javítani a térség problémáin?  

Az eredményesség kérdése egyértelműen következik a projekt célkitűzéséből: képes-e a projekt a 

megfelelő munkatapasztalat biztosítására?  Elősegíti-e a projekt a fiatalok munkába állási 

esélyeink javítását, munkaerő-piaci integrációjukat? 

Foglalkoztatási célú intézkedéseknél a hatékonyság leggyakoribb mércéje az egy újonnan 

foglalkoztatottra jutó költségek mértéke, vagyis hogy átlagosan hány euróba kerül az egyes 

résztvevők munkaerő-piaci integrációja.  Ennek a mérőszámnak nagy előnye, hogy könnyű 

összehasonlíthatóságot biztosít az egyes projektek, intézkedések között, ugyanakkor sok tényezőt 

(az egyes intézkedések egymásra épülését, a kapcsolódó társadalmi problémákra gyakorolt 

hatást) csak igen korlátozottan képes figyelembe venni.  Azonban a jelen projekt esetében a 

hatékonyság értékelésénél mindenképpen ez lesz az elsődleges szempont. 

Végezetül az utólagos értékelés lényegében ugyanezeket a kérdéseket fogja vizsgálni, immár a 

tényadatok ismeretében.  Az utólagos értékelés emellett kitekintést enged a környezetben 

bekövetkezett változásokra, amelyek befolyásolták a projektet: a sikertelenség például 

következhet a nagyfokú általános migrációból, vagy esetleg az egész országot sújtó gazdasági 

visszaesésből, de akár még „konkurens” fejlesztési projektek hatásaként is jelentkezthet. 
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Glosszárium 

 

Baseline 

 

 

A gazdasági, társadalmi környezet állapotának felmérése egy 
meghatározott időpontban, meghatározott indikátorok mentén, 
amelyhez képest értelmezendő az intézkedés/projekt során 
bekövetkező változás.  

Benchmarking (öszemérés) 

 

Referenciaértékek (kvalitatív és kvantitatív) meghatározása egy 
intézkedés/ projekt/program teljesítményének megállapításához. 
Összehasonlítás más intézkedések releváns értékeivel, a "jó 
gyakorlatok" eredményeinek figyelembe vétele irányadásként. 

Kvalitatív kutatási 
módszerek 

 

A kvalitatív módszerek leginkább arra alkalmasak, hogy feltárják a 
megfigyelt jelenségek mögötti folyamatokat, a nehezen 
strukturálható problémák esetén feltárják a hatásmechaniz-musokat 
és magatartásmintákat. A kérdőíves felméréseket (survey) 
kiegészítve segítenek az értékelési kérdések megfogalmazásában és 
a kvantitatív vizsgálatok eredményeinek értelmezésében. 

 

  

egyszerű indikátor  olyan mutatószám, amelyek egyetlen területet mérnek (pl. 
szegénységi ráta) 

összetett indikátor  több területről származó adatokból képez egyetlen jelzőszámot 
(például a GDP)  

aggregált indikátor 

 

 

proxy (helyettesítő, 
közelítő) indikátor  

Közvetett módon mérik a vizsgált jelenséget. Összetett jelenségek 
esetében gyakran nincs mód direkt mérésre, ilyenkor csak közvetett 
módon számszerűsíthetők bizonyos aspektusait.  

kontextus indikátor  Nem a programok működésének méréséhez kapcsolódnak 
közvetlenül, hanem a célzott vagy beavatkozási területről adnak leíró 
jellegű információkat, tehát azt írja le, hogy a prorgam milyen 
környezetben indul  és valósul meg  

program indikátor  A hivatkozott program valamelyik beavatkozására,intézkedésére  
vonatkozik  

erőforrás (input) indikátor Az input indikátorok a fejlesztés során felhasználásra kerülő 
(finanszírozás, humán erőforrás, materiális, szervezeti, szabályozási) 



 

90 
 

 

erőforrásokra vonatkoznak, rendszerint pénzben kifejezve. 

kimeneti (output) indikátor A tevékenységekhez, azok megvalósításához kapcsolódik. Gyakran 
fizikai, vagy monetáris egységeket mérnek (pl. megépült út hosszak 
km-ben, képzésen résztvevők száma stb.). A felhasznált 
erőforrásoknak a programba történő áramoltatásával szinte 
automatikusan várható kimenetekre utalnak.  

eredmény indikátor  A program által generált közvetlen és azonnali hatásokat mutatják 

be. Információt adnak azokról a változásokról, amelyek kihatnak a 

közvetlen haszonélvezők viselkedésére (vagy működésére). Lehet 

fizikaiak (pl. tanfolyamot  sikeresen elvégzők száma), vagy financiális 

természetűek (a magánszektorban indukált beruházások, szállítási 

költségek csökkenése stb.) 

 

hatás indikátor  a program közvetett eredményeit, következményeit jelzik a 

közvetlen hatásokon túl a haszonélvezőkre tekintettel. Figyelembe 

kell venni, hogy a hatások bizonyos idő elteltével jelentkeznek-e 

(speciális hatások), de melyek közvetlenül a szóban forgó 

tevékenységhez kapcsolódnak, vagy hosszabb távú hatások, melyek a 

tágabb népességet érintik (globális hatások). 

SMART módszer detűszó eredetileg az angol Specific (egyedi), Measurable (mérhető), 
Achievable (megvalósítható), Realistic (reális) és Time-based 
(időtartamhoz kötött) szavak kezdőbetűinek összeolvasásából 
származik. Ez magyarul is hasonlóan találó: Specifikus, Mérhető, 
Attraktív, Reális, Tervezhető. 

Emberi Fejlődés Indexe 
(Human Development 
Index, HDI) 

1990 óta használt, összetett index, amely nem annyira a szubjektív 

jólét, mint inkább az egyén feletti szint felől igyekszik megragadni az 

emberi fejlődés mikéntjét. Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési 

Programja (UNDP) felhasználja a Jelentés az emberi fejlődés c. 

kiadványában (Human Development Report). Négy indikátorból és 

három dimenzióból áll: az egy főre jutó GNI értékéből, a születéskor 

várható élettartamból, a kombinált bruttó beiskolázási arányból és a 

felnőtt írni-olvasni tudás mérőszámából. 

Egyenlőtlenséggel korrigált 

emberi fejlődés index 

(Inequality-adjusted Human 

Development Inde, IHDI) 

 

Lásd fönt, korrigálva az egyenlőtlenség mértékével. 
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monitoring Folyamatos visszacsatolás a projekt előrehaladásáról meghatározott 
szempontok mentén, amely által lehetőség nyílik a tervektől, 
célkitűzésektől való eltérés felismerésére és korrigálására  

értékelés Tapasztalati tények alapján felmérni a beavatkozás által kifejtett 
eredményeket, valamint annak megállapítása, hogy ezek az 
eredmények  mennyire állnak összhangban a beavatkozás vagy 
stratégia célkitűzéseivel, mennyire "hogyan járult hozzá az adott 
társadalmi (gazdasági) probléma  megoldásához  

laekeni indikátorok  Az Európai Bizottság által létrehozott 18 indikátor amelyek a 

szegénység és társadalmi kirekesztettség elleni intézkedések 

eredményeit hivatottak mérni. Bevezetésük másik célja, hogy ezek az 

eredmények az egységes mérőszámoknak köszönhetően 

összehasonlíthatóak legyenek. Az indikátorok alapját a jövedelmekre 

és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikák (Statistics on 

Income and Living Conditions, EU SILC) felvételek nemzeti adaptációi 

során gyűjtött adatok jelentik.  

 

ex ante (előzetes) értékelés Az ex-ante értékelés a stratégia célrendszerét, majd az ahhoz rendelt 
eszközrendszer relevanciáját, megfelelőségét vizsgálja, az alábbi 
tényezők elemzésére támaszkodva: korábbi tapasztalat, társadalmi-
gazdasági környezet, a prioritások belső koherenciája, célkitűzések 
mennyiségi meghatározása, társadalmi-gazdasági hatások, forrás 
felhasználás, végrehajtási rendszer. (Forrás: NFÜ) 
 

ex post (utólagos) értékelés Az ex post facto értékelést egy beavatkozás, projekt végén, az 

eredmények és hatások 

felmérése céljából végzik. Ennek során megvizsgálják a források 
felhasználásának módját, a várt és nem várt hatásokat. További célja 
a sikerek/kudarcok mögötti tényezők megértése, valamint annak 
feltérképezése, hogy milyen folyamatok teszik lehetővé a 
fenntartható  eredményeket és hatásokat.  

interim (Projektközi) 

értékelés 

Célja, hogy az első eredmények és kimenetek kritikus vizsgálatával -

képet kapjunk a megvalósítás és a monitoring minőségéről. Formatív 

jellegű, amennyiben visszajelzést ad a beavatkozásokról és így a 

szükséges változtatásokról a projektmenedzsmentre vonatkozóan.  

 

társadalmi indikátor „Az indikátor olyan paraméter vagy érték, amely rámutat, 
információt vagy leírást nyújt valamilyen kapcsolódó jelenség, a 
környezet vagy a terület állapotáról, helyzetérol. Az indikátorok 
közvetítők a statisztikai megfigyelések és a gazdasági, társadalmi 
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jelenségek között.” 
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