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1 Bevezetés 

Az e kötet középpontjában álló evalváció azoknak az eljárásoknak (ill. az azokat megalapozó 

tudományterületnek) a gyűjtőneve, amelyek célja a közpolitikai döntéshozók ellátása valamely konkrét 

program, közpolitika tényleges teljesítményére, „jóságára” vonatkozó információkkal. Az evalváció 

(programértékelés, közpolitika-értékelés) jelentőségét a közpolitikai döntések eredményes 

meghozatalához nélkülözhetetlen információk előállításának ígéretén túl az is fokozza, hogy – 

hasonlóan a közpolitika-elemzéshez – alkalmazása egyre inkább standard nemzetközi gyakorlattá válik. 

Az evalváció – elsődlegesen az empirikus társadalomtudományok (a szociológia különféle ágai ill. az 

ezekhez kapcsolódó statisztikai megismerési, elméletalkotási és hipotézisvizsgálati eljárások) 

módszereire támaszkodva – a különböző társadalmi célú tevékenységek vonatkozásában három nagy 

kérdéscsoportra keresi a választ: 

� Léteznek-e, relevánsak-e, (politikai, jogi, társadalmi szempontból) legitimek-e a program alapjául 

szolgáló társadalmi szükségletek? (Szükséglet-értékelés) 

� Az adott közpolitika „díszletei” mögött ténylegesen milyen folyamatok zajlanak? (A folyamatok 

értékelése) 

� Az adott program ténylegesen kielégíti-e (ill. ha igen, milyen mértékben) a szóban forgó 

szükségleteket? Azaz: tapasztalható-e valamilyen pozitív változás, és ha igen, akkor azt a program 

okozta-e? (Az eredményesség értékelése) 

� Milyen költségek mellett, milyen hatékonysággal működik az adott közpolitika? Hogyan viszonyul 

hatékonysága más, hasonló programokéhoz? 

 

Az evalváció („program evaluation”; használatosak még a programértékelés, értékelés, evalváció-kutatás, 

közpolitika-értékelés kifejezések is) mint önálló identitással bíró tevékenység, szakma és 

tudományterület a hetvenes évek elejétől terjedt el szélesebb körben. Lényegét, értelmét a közpolitikai 

ciklusban betöltött szerepe alapján lehet a leginkább megvilágítani: az evalváció közvetlen célja a 

közpolitikai folyamatban az adott közpolitikával kapcsolatos visszacsatolás biztosítása a 

vezetés, a döntéshozók részére. Emlékeztetőül: a visszacsatolás funkciója – akár a közpolitikai ciklus, 

akár a vezetési/problémamegoldási ciklus, akár pedig a fogalmat eredetileg definiáló szabályozáselmélet 

és kibernetika szemszögéből nézzük azt – a tervezett vagy elvárt, illetve a tényleges folyamatok 

összevetése, összehasonlítása, és az esetlegesen észlelt nemkívánatos eltérések korrigálása (ez utóbbi, 
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harmadik elemtől azonban most eltekintünk). Az evalváció tehát arról ad felvilágosítást, hogy az egyes 

közpolitikák milyen mértékben teljesítik a velük szemben támasztott elvárásokat. Tágabb értelemben 

azonban az evalváció nemcsak az előbbi kérdéseket vizsgálja, hanem átfogó módon törekszik az adott 

közpolitika valamennyi lényeges hatásának azonosítására és értékelésére (akkor is, ha e hatások 

némelyike esetleg meg sem fordult a közpolitika megalkotóinak vagy jelenlegi vezetőinek fejében). 

Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy a programértékelés olyan szisztematikus eljárás, amely a 

megfelelő információk összegyűjtése, elemzése és felhasználása révén képes(sé tesz) közpolitikákkal, 

projektekkel és programokkal kapcsolatos alapvető kérdések megválaszolására1.  

Mielőtt továbbhaladnánk, egy terminológiai kitérő látszik szükségesnek. Az előbbi meghatározásban 

egyaránt használtuk a „közpolitika”, a „program” és a „projekt” kifejezéseket mint az értékelés 

potenciális tárgyára utaló megjelölést. E sokféleség oka az, hogy az értékelések tárgyául szolgáló 

tevékenység-komplexumok, valamint – bizonyos fokig – a szakmai közbeszédben az ezek jelölésére 

használt terminusok is sokfélék. Némileg leegyszerűsítve a sokféleséget és sokértelműséget, azt 

mondhatjuk, hogy  

� a kormányzati tevékenységek legmagasabb szinten közpolitikákra oszthatók (pl. 

munkanélküliséggel kapcsolatos politika, biztonságpolitika); 

� e közpolitikák egy vagy több – speciális részcélok, eszközök és/vagy célcsoportok által definiált – 

programból állhatnak (pl. pályakezdők elhelyezkedését segítő program, tartós munkanélkülieket 

segítő átképző program); 

� e programok pedig – időnként, nem szükségszerűen – egy vagy több, konkrét, meghatározott idő- 

és/vagy térbeli keretek között futó projektből épülnek föl (pl. egy meghatározott pályázati rendszer 

X régió friss diplomásai részére). A projekteknek a közpolitikákkal és programokkal szembeni 

lényeges megkülönböztető sajátossága az, hogy definíció szerint időben behatárolt – tipikusan 2-5 

éves – tevékenységekről van szó; ezzel szemben a közpolitikák és a programok nagyrészt, noha nem 

mindig, meghatározatlan időre szólnak. 

A fenti kategóriák és a közöttük húzódó választóvonalak azonban korántsem abszolút jellegűek; a 

terminusok megválasztását leginkább a pillanatnyi kommunikációs helyzet befolyásolja. Ami tehát az 

egyik szövegösszefüggésben „program”, az egy másikban nyugodtan lehet „közpolitika” vagy 

éppen „projekt”. Például a „drogpolitika” kontextusában az ártalomcsökkentést tekinthetjük az átfogó 

közpolitika céljait megvalósító számos program egyikének. Ráközelítve azonban e területre azt látjuk, 

                                                

1 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Program_evaluation, letöltve: 2009 október 18. 
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hogy az maga is számos, meglehetősen heterogén komponensre oszlik – mint pl. alacsonyküszöbű 

ellátást nyújtó „programok, tűcsereprogramok, a BV-intézeteket célzó speciális programok –, melyeket 

indokolt lehet „programnak” neveznünk nemcsak a konvenció okán, hanem azért is, mert azok ismét 

csak kisebb részelemekre oszthatók (pl. a tűcsereprogramok X vidéki városra való kiterjesztését célzó 

kétéves projekt). Tehát e fogalmak közös tartalmi magja az, ami lényeges: vagyis a meghatározott 

célokra irányuló, hierarchikus, egymásba ágyazódó jelleg.  

A magyar nyelvű irodalomban és közbeszédben egy másik vonatkozásban is megfigyelhető bizonyos 

fokú sokféleség – vagy ha úgy tetszik, következetlenség. Az angol (public program v. policy) evaluation 

kifejezés második felét időnként – mint itt is – egyszerűen „értékelésnek”, máskor „evaluációnak”, 

esetleg – latinosabban – „evalvációnak” fordítják. E kifejezések azonban ugyanarra a fogalomra 

mutatnak; az itt következő oldalakon általában az „értékelés” terminust fogjuk alkalmazni, de egyes 

esetekben, amikor szükség van az értékelés köznapi és „programértékelési” jelentései közötti 

különbségtétel hangsúlyozására, az „evalváció” kifejezés használata is szükségessé válik. 

Visszatérve most gondolatmenetünk fő vonalához, azt mondhatjuk tehát, hogy a közpolitikák és 

kormányzati programok értékelője információkat gyűjt, elemez és használ fel; teszi mindezt 

azzal a céllal, hogy az értékelés tárgyát képező tevékenység legfontosabb, legalapvetőbb tulajdonságait – 

mint pl. annak létjogosultságát, eredményességét – megalapozott ítélet tárgyává tehesse. E tevékenysége 

meglehetősen speciális ismereteket és készségeket igényel, és nem egy országban – például 

Magyarországon is – kivételesnek számít.  

Az evalvációt kezdetben jobbára csak a humán közszolgáltatásokkal összefüggő különböző 

tevékenységek és szervezetek körében alkalmazták. A későbbiekben ez az alkalmazási kör 

számottevően kibővült, és lényegében a közszektor „kifelé”, azaz a társadalom felé irányuló, a 

legkülönfélébb (humán-, környezeti-, infrastrukturális, védelmi-biztonsági stb.) problémák enyhítésére 

hivatott tevékenységeire és szervezeteire is kiterjedt. Így például az evalvációs módszertanra 

támaszkodva vizsgáltak, illetve kisebb-nagyobb rendszerességgel vizsgálnak akár autópálya-

karbantartással, fegyverrendszerek telepítésével és egyéb, nem igazán a „humán” körbe tartozó 

közpolitikákat is.  

A gondolatmenet és a terminológia egységessége és egyszerűsége érdekében azonban az alkalmazási kör 

e kiszélesedését a fejezet hátralévő részében nagyrészt figyelmen kívül hagyjuk, és figyelmünket 

többnyire az evalváció „eredeti”, a humán közszolgáltatások vizsgálatát célzó felhasználására 

koncentráljuk.  

Az evalvációt, illetve az azzal szemléletében és technikáiban többé-kevésbé rokon, de egyéb elnevezések 

alatt futó eljárásokat (a végrehajtás értékelése, monitoring, teljesítmény-audit) mind a fejlett országok, 
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mind pedig a nemzetközi szervezetek (OECD, Világbank) és az Európai Unió közpolitikai 

gyakorlatában széles körben alkalmazzák. Az evalváció gondolkodási kerete, eljárása és terminológiája 

ilyen módon egyre inkább nemzetközi – így a két- és többoldalú segélyprogramokban, valamint a 

magyar közpolitikai tevékenységekkel szemben is egyre inkább érvényesített – standarddá válik. 

Számos esetben – így például az EU valamennyi költségvetési programja, illetve az USA szövetségi 

programjai esetében – az evalváció alkalmazását jogszabály írja elő. Az evalváció során születő 

megállapításokat pedig a program további finanszírozásáról hozandó döntések során figyelembe kell 

venni. 

 

1.1 Az evalváció által megcélzott probléma 

A közszervezetek túlnyomó többsége a társadalom – vagy annak egyes csoportjai – bizonyos egészségi, 

kulturális, pszichés, szociális vagy egyéb szükségleteit próbálja egészben vagy részben kielégíteni. A 

hatékonyság kérdésének szemszögéből e humán közszolgáltatások sok tekintetben hasonlók a 

közszektor egyéb tevékenységeihez. E hasonlóság a hozzájuk kapcsolódó vezetési tevékenységekre és 

funkciókra is kiterjed. Így például – akár a humán közszolgáltatásokról, akár az egyéb közjavak 

előállításáról van szó – a szervezeti alap- és háttér-folyamatok menedzsmentje, az emberi erőforrásokkal 

való gazdálkodás és az ösztönzés, vagy a vezetői kontroll által felvetett problémák és lehetséges 

megoldásaik nagymértékben hasonlók. Azonban mind a tapasztalatok, mind pedig elméleti 

megfontolások azt mutatják, hogy a humán közszolgáltatásokat előállító tevékenységek és szervezetek 

rendelkeznek néhány sajátos megkülönböztető vonással is.  

Ennek egyik fő oka, hogy a magatartási (emberi), sőt, társadalmi összefüggéseket is tartalmazó 

rendszerek a legkomplexebbek közé tartoznak. Ahol tehát a dolgok “természetes, eredeti” menetébe 

történő beavatkozás nem a tárgyi-természeti környezetre, vagy legalábbis valamilyen nagy mértékben 

autonóm társadalmi alrendszerre irányul, hanem közvetlenül emberekre, azok csoportjaira, ott az 

emberi cselekvés reflexivitása, az összefüggések láthatatlansága és átláthatatlansága miatt minőségileg új 

problémák keletkeznek. (Korábban tett ígéretünkhöz híven csak zárójelben jegyezzük meg, hogy az itt 

felsorolt jellegzetességek gyakran nemcsak a humán közszolgáltatások területére érvényesek, hanem a 

közszervezetek egyéb típusú tevékenységeire is.) 

E helyen három ilyen, a humán közszolgáltatásokkal (és, tágabb értelemben, a pszichológiai és 

társadalmi komponenst is tartalmazó, komplex rendszerek befolyásolásával) kapcsolatos problémát 

emelünk ki:  
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� a rendszer egyes, kulcsfontosságú jellemzőit nehéz fogalmilag pontosan meghatározni (vagy az 

egyes érdekeltek által adott meghatározások különböznek); 

� ha sikerül is e jellemzőket elvileg úgy-ahogy meghatározni, akkor is komoly nehézséget jelenthet a 

konkrét megragadásuk, mérésük (ez az ún. látens változók problémája); 

� végül pedig problémás az adott közpolitika és a lezajló/észlelt változások közötti oksági viszony 

megállapítása (azaz: nem tudjuk, hogy akkor is bekövetkezett volna-e az észlelt változás, ha nincs az 

adott közpolitika; hogy mi okoz micsodát). 

Az előbbi két nehézség intuitíve is könnyen érthető. Az utóbbi nehézség azonban, legalábbis első 

látásra, meglepő lehet.  

Példaként világítsuk meg a probléma egy szeletét két egyszerű közpolitika összehasonlításával! Egy 

víztoronyépítés kérdését vizsgálva az alternatív műszaki megoldások költségeinek és hasznainak mérése 

és összevetése sokszor igen bonyolult feladat lehet. Azonban az olyan kérdésekre, amelyek a figyelembe 

veendő hatások körére, vagy az e hatások között fennálló oksági kapcsolatokra irányulnak, a válasz már 

általában jóval egyszerűbb. A víztoronyépítő tevékenység, a víztorony megépülése, valamint a 

megépülésből fakadó költségek és hasznok között fennálló oksági kapcsolat például igen kézenfekvőnek 

tűnik.  

Vegyünk azonban szemügyre egy olyan új módszert, amely – mondjuk – egy adott, krónikus 

munkanélküliséggel sújtott körzet tartósan munkanélküli lakosainak átképzésre irányul. Tegyük fel, hogy 

a program első ránézésre eredményesnek tűnik: rendelkezésre állnak olyan adatok (!), amelyek szerint a 

résztvevők megnövekedett arányban találnak munkát. Vajon azt jelenti-e ez, hogy az átképző program 

eredményes? A példa kedvéért vegyük szemügyre, hogy hányféle tényező eredményezheti még azt a 

látszatot, hogy az új program hatásos – miközben valójában nem az: 

� Lehetséges, hogy az átképző programba bekerülő személyek az átlagosnál sokkal jobban motiváltak, 

és már eleve ezért keresték a lehetőséget az új programban való részvételre. Ennek következtében 

azután akkor is nagyobb arányban találnának munkát, ha semmilyen tanfolyamon nem vettek volna 

részt (ez az ún. szelekciós hatás). 

� Elképzelhető az is, hogy a tanfolyamról lemorzsolódnak azok a résztvevők, akik esetében az 

átképzés amúgy is sikertelen lenne (pl. az átlagosnál gyengébb képességűek). Így azután a 

lemorzsolódók rossz eredménye sem jelenik meg az elhelyezkedési statisztikákban (ez az ún. 

mortalitási hatás). 

� Végül lehetséges, hogy egyszerűen a gazdaságban nőtt meg időközben a munkaerő-kereslet, 

függetlenül a képzési programtól. 



 10 

Ezeken kívül még számos egyéb, az itt bemutatottaknál bonyolultabb tényező torzíthatja vagy akár 

fordíthatja visszájára a látszatra mégoly kézenfekvő számok és “tények” valódi jelentését. 

A különféle humán szükségletek mai értelemben vett, komplex, professzionális, tömeges, közösségi 

szintű kielégítését célzó tevékenységek a modern társadalmakban már a XIX. században megjelentek 

(szegényházak, árvaházak, segélyezés, a szociális gondoskodás egyéb intézményei). Az e tevékenységek 

teljesítményét növelni szándékozó koncepciók és gyakorlatok már e kezdetek során megjelentek. A 

problématerület szisztematikus és tudományos vizsgálata iránti igény és az ehhez szükséges elméleti-

módszertani eszközök azonban csak a XX. század második harmadától érték el az érdemi 

továbblépéshez szükséges, “kritikus szintet”.  

Az igények és a lehetőségek párhuzamos, a hatvanas-hetvenes évektől robbanásszerűvé váló 

növekedése szükségessé és lehetővé tette, hogy a különféle kormányzati programokkal, közpolitikákkal 

kapcsolatban újszerű kérdéseket fogalmazzanak meg: 

� Létezik-e, és ha igen, milyen súlyos és mennyire legitim igényen alapul az a problémahelyzet, 

amelynek kezelésére az adott közpolitikát eredetileg elindították? 

� Ha valódi a megcélzott probléma, az adott közpolitika – a társadalmi közeg, az igények, vagy maga a 

program működési módjának az esetleges változásai ellenére – alkalmas-e még a szóban forgó 

probléma kezelésére? 

� Ha igen, akkor a rendelkezésre álló módszerek, technikák nem kínálnak-e az igény-kielégítés aktuális 

módjánál célravezetőbb, hatékonyabb metódust? 

Ugyanakkor a társadalom nemcsak a régi problémahelyzeteket és igényeket görgeti tovább, hanem új 

problémák is keletkeznek. Ez a jelenség különösen a felgyorsuló társadalmi-gazdasági változások idején 

válik jól érzékelhetővé. Emiatt igény támad az új, még nem kellően ismert szükségletek feltárására is. 

Mindezek a probléma-felvetések és részkérdések – a szó szorosabb vagy kevésbé szoros értelmében – 

az evalváció a fejezet elején „visszacsatolásnak” nevezett funkcióját részletezik. E visszacsatolási 

funkciónak létezik egy, az eddigiekben említettnél emberközelibb, „puhább” értelmezése, amely talán a 

legtalálóbban összegzi az evalváció potenciális hasznát és használatát. Ez az értelmezés az 

evalvációnak az ún. közpolitikai tanulásban betöltött szerepét hangsúlyozza. A közpolitikai 

tanulás – röviden – azoknak az egyéni, csoport- és szervezeti szintű folyamatoknak az összessége, 

amelyek eredményeként a múlt közpolitikáinak tapasztalatai beépülnek a jelen és a jövő közpolitikai 

gyakorlatába, és amelyek így lehetővé teszik a közpolitikák teljesítményének – és így a társadalom 

jólétének – a relatív növekedését. 
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2 Alapfogalmak 

E kötet számos gondolata, megközelítési módja és jó néhány szakkifejezése idegennek tűnhet a magyar 

közigazgatásban dolgozók számára, vagyis pontosan azok számára, akiknek ezt a könyvet szánjuk. E 

rövidke fejezetben azokat a legfontosabb alapfogalmakat vesszük sorra, amelyeket egyrészt a későbbi 

fejezetekben visszatérően használunk, másrészt pedig általános, egységes és a miénkhez közeli 

értelmezésük bizonytalannak tűnik. 

A kötetben található megközelítések egyik közös – és talán a leginkább szokatlan – vonása az, hogy az 

itt ismertetésre kerülő nézetek kevéssé foglalkoznak a közigazgatás jogi aspektusaival, különösen 

kevéssé a közigazgatás jogalkalmazó tevékenységével. Pontosabban: foglalkoznak ezekkel a 

tevékenységekkel, de nem a – hazai közigazgatási oktatásban és jórészt gyakorlatban is megszokottabb – 

jog-, esetleg politikatudományi kereteken belül. Másként fogalmazva, ahol például a legtöbben 

jogalkotást látnak, ott az alább bemutatásra kerülő szemlélet közpolitikák meghatározását vagy 

döntéshozatalt lát. Miközben a magyar közigazgatás mindenekelőtt a jogszerűségre helyezi a hangsúlyt, 

az alább bemutatandó szemléletek a hatékonyságot és eredményességet helyezik előtérbe. Míg a 

hatékonyság alatt hagyományosan az értjük, hogy az adott ügy aktáját a lehető leggyorsabban, a 

hivatalon belüli legjobb eljárással intézik el, addig az alábbiakban bemutatandó szemlélet a közigazgatási 

tevékenység társadalmi hatását veszi alapul. Az eltérés megmagyarázásához – hosszas elméleti bevezetés 

és fejtegetés helyett – nézzünk először egy konkrét példát az Egyesült Államokból, ahol a legtöbb, e 

könyvben tárgyalandó módszer született, illetve ahol azokat kiterjedten alkalmazzák. 

A munkavédelmi előírások betartatására külön dekoncentrált szervezet ügyel az Egyesült Államokban. 

Az egyes területi szervek közül hosszú évek óta kiemelkedett X állam szervezete. Minden 

szabálytalanságot pontosan regisztráltak a hatósági ellenőrzések során, és szigorúan bírságoltak, a 

jogszabályokat szigorúan betartották és betartatták. Nyilvántartásaik naprakészek és pontosak voltak, 

hatósági ellenőrzéseiket rendszeresen és igen alaposan végezték. Korrupciónak még a gyanúja sem 

vetült soha a szervezetre. Más államokban, pl. Y államban, a szerv munkatársai nem tűntek ilyen 

alaposnak. Hajlamosak voltak kisebb szabálytalanságokat elnézni, büntetéseik kevésbé voltak szigorúak, 

gyakran el is engedték azokat. Sokakban az is gyanút keltett, hogy erre sokszor a tulajdonossal történt 

személyes találkozás után került sor. Nem véletlen, hogy a központi szervtől a legtöbb elismerést X 

állam munkavédelmi hatósága kapta, míg Y államot gyakran részesítették figyelmeztetésben.  

Egyszer azonban valakinek „véletlenül” eszébe jutott, hogy mi ennek a szervezetnek a végső célja: 

csökkenteni a munkahelyi baleseteket és a munkakörülményekből fakadó egészségkárosodást. Mivel erről 

rendszeresen statisztikák készülnek, (a szükséges statisztikai korrekciók stb. után) megnézték az erre 

vonatkozó idősoros adatokat. Azt találták, hogy a „renitens” Y államban számottevően csökkent a 
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munkahelyi balesetek és egészségkárosodások száma. Ezzel szemben X államban gyakorlatilag változatlan 

maradt. A munkahelyek száma és jellege a két államban hasonló volt és alig változott.  

A további vizsgálat során kiderült, hogy Y államban a szervezet tárgyalásokat folytatott a 

munkáltatókkal, hajlandóak voltak a bírság elengedésére, ha a szükséges munkavédelmi beruházásokat a 

tulajdonos végrehajtotta. Más módon – pl. a társhatóságoknál eljárva – is segítették a munkáltatókat a 

beruházások megvalósításában. Emellett munkavédelmi információs és tanácsadó tevékenységet is 

folytattak. A hatósági formát (a bírságolás veszélyét) mellőzve felhívták a figyelmet a problémákra, 

javaslatot tettek a kiküszöbölésre. A tulajdonosok tehát ingyenes szolgáltatót láttak bennük, és gyakran 

maguk kérték ki a szervezet tanácsát, pl. technológiai fejlesztési kérdésekben. 

2.1 A közigazgatás rendszerszerű megközelítése 

Az előbbi példa arra utal, hogy a végső célok, a közigazgatás társadalmi hatása az, ami végső soron 

számít; ezt kell elsősorban szem előtt tartani az eredményesség megállapítása során. A munkaügyi 

központok esetében például nem az a nagy kérdés, hogy hány ügyet, hány aktát intéznek el. Még csak az 

sem, hány ügyet intéznek el fellebbezés nélkül, vagy úgy, hogy a bíróság végül elismerte a hivatal 

döntésének jogszerűségét. Sőt még csak nem is az a nagy kérdés, hogy hány munkanélkülinek 

biztosítanak továbbképzést. A munkaügyi központok társadalmi hatásának, eredményességének igazi 

fokmérője az, hogy hány olyan munkanélkülit tudnak hozzásegíteni ahhoz, hogy munkát találjon, aki a 

központ segítsége nélkül nem kapott volna munkát. 

Rendszerelméletileg fogalmazva, a közigazgatás a társadalmi rendszer alrendszere. Hatékonysága, 

hatásossága elsősorban azon múlik, milyen pozitív társadalmi hatást képes kiváltani, milyen társadalmi 

problémákat képes megoldani vagy enyhíteni, miközben tevékenységéhez a lehető legkevesebb 

erőforrást vonja el a társadalom többi alrendszerétől.  

A közigazgatás mint rendszer és a társadalom közötti összefüggéseket a következő meglehetősen 

leegyszerűsítő ábrán mutatjuk be. 

 

!!!Ábra 1: A közigazgatás mint társadalmi alrendszer 

 

Azok számára, akik találkoztak már a rendszerelmélet bármilyen egyszerű leírásával, az input és az 

output fogalma ismerős lehet. Előbbi a környezetből a rendszerbe bejutó tényezőkre utal, míg utóbbi 

azokra, amelyeket a rendszer a környezetébe juttat. Jelen esetben a közigazgatás környezeteként a széles 

értelemben vett társadalmat tekintjük. A társadalom egésze elsősorban a politikai alrendszeren keresztül 
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„kommunikál” a közigazgatással. A politikai rendszer részei a pártok, a nyomásgyakorló csoportok, de 

olyan, nem szervezeti formában megjelenő intézmények is, mint pl. a választások. A politikai rendszer 

meghatározó, mondhatni központi eleme az állam, amelynek része maga a közigazgatás is.  A 

közigazgatás számára a fő irányokat a – legalábbis a klasszikus politikaelméleti, illetve az alkotmányjogi 

felfogás szerint – a parlament határozza meg. Hasonlóképpen, elvileg a parlament határozza meg a 

felhasználható anyagi erőforrások mértékét és elosztását is a költségvetésben, noha azt már a 

közigazgatás szedi be – adók, vámok, illetékek formájában. Az állami-politikai döntéshozók 

demokratikus rendszerben – megint csak elvileg – lényegében a társadalom igényeit, elvárásait 

közvetítik a közigazgatás felé. Látnunk kell tehát, hogy a közigazgatás az elsősorban a piacon, a 

gazdaságban előállított javakat von el a társadalomtól, hogy a társadalom által megjelenített igényeket 

elégítsen ki azokkal. (Ebből nyilvánvalónak tűnik, hogy a közigazgatásnak elsősorban azokat az 

igényeket kell kielégítenie, amelyek kielégítésére a piaci mechanizmus nem alkalmas.)  

A közigazgatás működése során felhasználja ezeket az inputokat, és azokat outputokká alakítja át. E 

folyamat rendszerelméleti modellje a rendszerben zajló folyamatokat átalakítási folyamatnak nevezi. Az 

outputoknak alkalmasaknak kell(ene) lenniük a társadalmi igények kielégítésére. Egyes outputok persze 

eleve nem képesek kielégíteni a társadalmi igényeket. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a munkanélküliség 

problémájának megoldására a ráolvasás nem lesz hatásos módszer, míg pl. a munkanélküliek képzése 

igenis az lehet. Ebben az esetben a munkanélküli oktatása – illetve annak megszervezése, finanszírozása, 

nyomon követése, stb. – lesz a közigazgatási szerv outputja. 

Még a rendszerelméletben járatosabbak számára sem feltétlenül érthető azonban az outcome fogalma. 

Talán érthetőbb és egyszerűbb, ha társadalmi hatást, eredményt mondunk helyette. Hogy a kötet során 

nem mindig ezt tesszük, annak nem az az oka, hogy szeretjük az idegen szakkifejezéseket, hanem 

egyfelől az, hogy a nemzetközi szakirodalom gyakran elkülöníti az outcome és az eredmény fogalmát. 

Másfelől pedig az eredmény önmagában meglehetősen pontatlan fogalom; ha pedig pontosítjuk, amint 

az rövidesen meg is tesszük, akkor kiderül, hogy azt némileg más összefüggésrendszerben, némileg más 

jelentéssel használjuk.  

Továbbra is fennáll azonban a kérdés, hogy miért kell elkülöníteni output és outcome fogalmát. Ez 

előbbi példához visszatérve, a magyar közigazgatásban nem kell attól tartanunk, hogy egy köztisztviselő 

ráolvasással akarja a munkanélküliséget „gyógyítani”. Ha mégis ezt akarná, akkor is megakadályoznák 

ebben a jogszabályok, amelyek – egyebek mellett – a munkanélküliek képzését írják „gyógymódként” 

elő. Csakhogy aligha lesz hatásos pl. a komlói körzetben a munkanélkülieknek bányász szakmát adni a 

kezébe. Egyszerűen azért, mert az utóbbi időben számos bánya bezárt, és szakképzett bányászok 

tömege vált munkanélkülivé. Az tehát, hogy milyen szakmában kell képezni a munkanélkülieket, az 
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adott társadalmi helyzettől függ. Negyven éve – ha a munkanélküliség probléma lett volna – 

valószínűleg célszerű lett volna bányásszá átképezni a munkanélkülit. Ma a bányászokat kell más 

szakmára átképezni. Az is lehetséges, hogy a nyugdíjkorhatár közelében lévő bányászok esetében az 

átképzés általában nem célszerű megoldás. 

Arról van tehát itt szó, hogy a közigazgatás outputjai csak akkor képesek kiváltani a társadalom által 

elvárt hatást, csak akkor képesek kielégíteni a tényleges társadalmi igényeket, ha figyelemmel vannak a 

társadalom jellemzőire is. Az outputot az különíti el az outcome-tól, hogy előbbi mennyisége és 

minősége kizárólag a közigazgatástól függ. Utóbbi viszont a társadalmi környezet és az output 

kölcsönhatásából keletkezik. Ez utóbbit pedig a közigazgatás alig tudja befolyásolni, és gyakran feltárni, 

előre jelezni is kevéssé. Ugyanakkor, ahogy arra korábban már utaltunk, az outcome – s nem az output 

– az, amin az alábbiakban bemutatandó elméletek és módszerek a közigazgatás társadalmi hasznát 

mérik. Azt kérdezik: „Hány munkanélküli segítettél hozzá, hogy munkát találjon?”, és nem azt, hogy 

„Hány aktát intéztél el?” Bizonyos mértékben igazságtalan ez, hiszen a legkitűnőbb hivatali működés, a 

lehető legjobb outputok mellett is csak a munkanélküliek számának növekedését fogjuk regisztrálni pl. 

egy mély gazdaági recesszió időszakában, vagy akkor, ha az előállított outputok alkalmatlanok e cél 

elérésére (v.ö. ráolvasás…). Azonban érthető, ha a társadalom mégis az eredményekből, és nem a 

munka intenzitásából indul ki. Sokan tapasztaltunk már lázas munkát, fejvesztett rohangálást 

hivatalokban, minisztériumokban, ami aztán semmi kézzelfogható eredményre nem vezetett. Emellett 

„vigasztalásként” megjegyezzük, hogy számos olyan teljesítménymérési és fejlesztési módszer van, 

amely az előbb említett hibát jórészt kiküszöböli. Nem kritizálja a hivatalt, mert nőtt a munkanélküliség 

a recesszió idején. De ajánlásokat fogalmaz meg, ha azt tapasztalja, hogy az outputok (pl. a képzési 

tárgyak, célcsoportok, módszerek) rossz megválasztása miatt az optimálisnál alacsonyabb az 

elhelyezkedő munkanélküliek száma. A kötet, különösen annak első része, több ilyen módszert is 

felvillant, egyeseket pedig viszonylag részletesen is bemutat. 

 

2.2 Eredményesség, hatékonyság, gazdaságosság 

Nézzük most már, mit jelentenek azok a fogalmak, amelyek talán e kötet kulcsszavainak is tekinthetőek. 

(1) Az eredményesség (vagy hatásosság) azt fejezi ki, hogy milyen mértékig értük el a kitűzött célokat. 

Ha úgy tetszik, itt az állami-politikai döntéshozók (parlament, kormány, miniszter, képviselőtestület) 

által közigazgatási feladattá fogalmazott társadalom igények és a közigazgatási tevékenység 

outcome-járnak összevetéséről van szó. Képlete tehát outcome/cél lehetne. 
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(2) A hatékonyság arra utal, hogy az adott outputokat, illetve outcome-okat milyen egységnyi 

ráfordítással érte el a közigazgatás. Pl. mennyibe került egy munkanélküli átképzése (output), vagy 

milyen ráfordításokat igényelt egy munkanélküli álláshoz juttatása (outcome). A hatékonyság 

mérőszámának képlete tehát outcome/input, esetleg output/input lehetne. 

(3) Végül a gazdaságosság a teljes ráfordítás mennyiségére utal, vagyis arra, hogy a közigazgatás milyen 

mértékben von el erőforrásokat a társadalomból. Ha ezt is valamilyen arányként kívánjuk 

értelmezni, akkor talán a GNP központosított részét, vagy a közszektor által foglalkoztatottaknak a 

teljes foglalkoztatotti létszámon belüli arányát tekinthetjük megfelelő adatnak. 

Az eredményesség meghatározásához különösen fontos, hogy legyenek kitűzött céljaink, és ezek 

megvalósulása kapcsán értelmesen felvethető legyen a „milyen mértékben” kérdése. A céloknak tehát 

eléggé specifikusnak, egyértelműeknek, mennyiségi és minőségi tekintetben – lehetőleg számszerűen – 

meghatározottaknak kell lenniük. Fontos továbbá az érintett társadalmi kör és az időintervallum pontos 

meghatározása is. Nem alkalmas tehát az eredményesség számítására az a célkitűzés, hogy „javítani kell 

a munkanélküliek ellátásának színvonalán”. Ehelyett szerencsésebb – bár még mindig nem tökéletes – 

lenne a következő célkitűzés: „A következő naptári évben – a gazdaság jelenlegihez hasonló állapotával 

számolva – a munkájukat újonnan elvesztettek körében a munkába állítás mértékét a tavalyi 67% helyett 

69%-ra növeljük. A tartósan munkanélküliek körében a tavalyi munkába állási arányokat fenntartjuk.” 

Ahhoz, hogy az eredményességet és hatékonyságot mérni tudjuk, információval kell rendelkeznünk az 

outcome-okról. Ez gyakran nem, vagy csak túlzott költséggel oldható meg. A legtöbb esetben ekkor is 

van adat azonban az outputokról, vagy legalábbis ez az adat előállítható. Ebben az esetben be kell érni 

ezzel; az eredményességet és hatékonyságot ekkor ennek alapján számolhatjuk. 

Hatékonyság, eredményesség és gazdaságosság – különösen nagy hangsúlyt kapnak e fogalmak az Új 

Közmenedzsmentnek a kötet második részében bemutatásra kerülő „filozófiájában”. Gyakran szokták 

ezeket – az angol kifejezések kezdőbetűire utalva (effectiveness, efficiency, economy) – a „Három E”-ként is 

emlegetni. Noha szlogenként ezeknek a kifejezéseknek a megjelenése kétségtelenül a nyolcvanas-

kilencvenes évekre tehető, látnunk kell, hogy azok meghatározó jelentőségűek voltak már korábban is, 

ez első részben bemutatandó technikák szempontjából is. Magyarul az e kérdéskörrel kapcsolatos 

szóhasználat némileg kevésbé kiforrott; magunk általánosságban a „teljesítmény”, illetve – némileg 

pontatlanul – a „hatékonyság” kifejezést használjuk e követelményrendszer együttes megjelölésére.  
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3 A közfeladat-ellátás közpolitikai megközelítése 

3.1 Közpolitika, közpolitika-tudomány, közpolitika-elemzés 

Az itt következő fejezetpontban – tekintettel a fejezet viszonylag terjedelmes voltára – röviden 

megelőlegezzük, összefoglaljuk a közpolitikai szemlélettel kapcsolatos, a fejezet további pontjaiban 

részletesebben is bemutatásra kerülő, legfontosabb ismereteket. 

A második világháború óta eltelt időszakban a szélesen értelmezett állami-kormányzati tevékenységek 

tudományos vizsgálatának egy új területe fejlődött ki: a közpolitika-tudomány. A közpolitika-tudomány  

� az állam tevékenységeit nem az egyes intézmények és szervezetek mentén, hanem közpolitikák, azaz 

meghatározott problémahelyzetek céltudatos megoldását célzó állami cselekvések rendszereként 

fogja fel és vizsgálja;  

� célja kettős: egyfelől az ilyen módon meghatározott közpolitikák megértése, megmagyarázása, 

másfelől pedig a közpolitikák eredményességének, tényleges problémamegoldó-kapacitásának 

gyakorlati növelése a közpolitikai folyamat különböző szereplőinek nyújtott gyakorlati támogatás, 

tanácsadás révén; 

� eszközeit tekintve pedig nagy mértékben multidiszciplináris. 

A közpolitika-tudomány – jelen, gyakorlati nézőpontunkból vett – jelentősége többek között abból 

fakad, hogy az általa (illetve gyakorlati alkalmazásai: a kötet más helyein bemutatásra kerülő közpolitika-

elemzés, valamint a program- és közpolitika-evalváció által) bevezetett és használt megközelítés, 

fogalomrendszer és a különböző állami tevékenységekre alkalmazott vezetési (tervezési, megvalósítási és 

ellenőrzési) technikák rendszere a nemzetközi (EU-, OECD-tagállami stb.) gyakorlatban mára már 

általánossá és elvárássá vált.  

A közpolitikák működését első közelítésben leginkább mint egy „közpolitikai ciklust” érthetjük meg. A 

közpolitikai ciklus a közpolitikákat egymásra épülő lépések sorozataként ábrázolja. A közpolitikai ciklus 

egyes állomásai és azok tartalma a következő: 

(a) Probléma-érzékelés és –azonosítás. A közpolitikai folyamatnak ebben a lépésében kerül sor a 

társadalomban ténylegesen jelen lévő, potenciálisan gyakorlatilag végtelen nagyságú probléma-

halmaz azon elemeinek a kiválasztására, amelyek a közpolitikai folyamat további részében – 

egymással összekötve és valamilyen közös címkével ellátva – mint „A PROBLÉMA” fognak 

megjelenni. Fontos tudatosítani, hogy sem az egyes probléma-komponensek kiválasztása, sem azok 

egymáshoz rendelése, sem pedig az adott probléma-halmazra ragasztott címke nem tekinthető 

„objektíve” adottnak, hanem azok nagyban függenek olyan tényezőktől, mint a (köz-)politikai 
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szereplők értékítéletei és értékválasztásai, nyílt vagy rejtett szándékai, a közpolitikai folyamatot 

keretbe foglaló intézményrendszer és még sok egyéb. 

(b) A döntés-előkészítés. E lépésben kerül sor az adott problémahelyzet megoldási alternatíváinak 

kidolgozására, a megoldások értékelési szempontjainak és korlátainak meghatározására, az egyes 

alternatívák megvalósíthatóságának vizsgálatára, valamint azok megadott szempontok szerinti 

értékelésére. Ez a lépés igényli talán a legkomplexebb (közgazdasági, statisztikai, számítógépes stb.) 

modellek, illetve egyéb (szak-)tudományos megközelítések alkalmazását. A döntés-előkészítés 

technikáját, a közpolitika-elemzést külön fejezetekben tárgyaljuk. 

(c) A döntés. A közpolitikai döntéshozó – a döntés-előkészítés során született eredményeket 

figyelembe véve – itt választja ki a kidolgozott megoldási alternatívák közül az általa optimálisnak 

ítéltet. A döntés folyamata azonban – az állami szervezetrendszerre és különösen a politikai 

döntésekre jellemző, összetett és soklépcsős döntési folyamat, a kompromisszumkényszer, illetve 

egyéb tényezők (új „döntési csomagok” létrehozása, a problémák újradefiniálása stb.) 

eredményeként – általában hosszú, kacskaringós, és nem egyszer kiszámíthatatlan. 

(d) A megvalósítás. Erre a lépésre a releváns szervezeti (közigazgatási, politikai stb.) szinten 

megszületett közpolitikai döntést követően kerül sor. A megvalósítás, szemben a róla széles körben 

meglévő „előítéletekkel”, a gyakorlatban a legkevésbé sem jelent automatikus és kérdőjelektől 

mentes folyamatot. Ellenkezőleg: annak konkrét szervezeti-intézményi feltételei és folyamatai akár 

döntő mértékben is módosíthatják az elfogadott közpolitika tényleges működését, hatásirányát 

(beleértve a közpolitika teljes „kikapcsolását”, működésképtelenné válását is). A megvalósítás 

folyamatára ezért nemcsak a közpolitikai döntést követően, hanem már a tervezés és a döntés-

előkészítés során különös figyelemmel kell lenni. A megvalósítás kérdéseit a közpolitika-

tudományon belül egy külön tudományterület, az implementáció-kutatás vizsgálja. 

(e) A közpolitika nyomon követése és értékelése. A közpolitikai ciklusnak ez a lépése voltaképpen 

egyfajta vezetői ellenőrzést (kontrollt) jelent. Ez a fázis két részre bontható: egyfelől az éppen futó 

programok operatív szemléletű monitoringjára, másfelől pedig az egyes közpolitikák hosszabb 

időtávot átfogó, mélyebb, elsősorban utólagos szemléletű értékelésére (evalvációjára). Ezek 

megvalósítási lehetőségeit egy későbbi fejezetben tekintjük majd át.  

Ezek a közpolitikai alapvetések újdonságértékük tekintetében nem nevezhetők forradalminak. A 

megelőző korok, vagy akár a jelenlegi magyar valóság gyakorlata is sok ponton kapcsolható ezekhez a 

megfontolásokhoz. A közpolitikai megközelítést – amely az egyik szerző meghatározása szerint nem 

más, mint „alkalmazott józan ész” – leginkább talán szisztematikus és átfogó jellege, valamint széles 
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tudományos megalapozottsága különbözteti meg a közpolitikák menedzselésének spontánabb és 

intuitívebb módjaitól. 

 

3.2 Közpolitikai megközelítés: filozófia vagy technika? 

Az itt következő alfejezet a közszervezetek vezetésének közpolitikai alapú megközelítésébe, 

szemléletébe és lehetőségeibe kívánja az olvasót bevezetni. Ehhez – elsőként – két kérdést szükséges 

tisztázni 

(a) Mi a közpolitika? 

(b) Milyen a reá alapozott szemléletmód? 

A közpolitika (policy, public policy) kifejezést mintegy fél évszázada – kezdetben főként a róla elnevezett 

közpolitika-tudomány berkein belül – kezdték az itt körülírt értelemben használni. A második 

világháború utáni történelmi időszakot valamennyi fejlett állam kormányzata hatalmas ambíciókkal 

kezdte meg. Ezek az évek voltak azok, amelyekben a legtöbb fejlett államban kiépültek a jóléti illetve a 

szociális állam funkciói és intézményei: megvalósult az általános és kötelező társadalombiztosítás, az 

állam sohasem látott terjedelmű feladatokat vállalt magára a gazdaság irányításában, a legkülönbözőbb 

társadalmi problémák feltárásában és megoldásában stb. 

A kormányzati tevékenységek tanulmányozása ebben a kontextusban szintén új értelemmel és 

ugyanakkor új, a korábbiakhoz képest rendkívül ambiciózus, egyúttal nagyon gyakorlatias elvárásokkal 

telítődött. A közpolitika fogalma ezeket az új igényeket tükrözi: különböző meghatározásainak közös és 

lényegi eleme az, hogy a közpolitika valamilyen, a (szélesen értelmezett) kormányzat által 

folytatott, egy adott problémahelyzet megoldását célzó, azaz céltudatos akció – az „akció” 

fogalmába e helyütt beleértve a tudatos nem-cselekvést is. 

A kezdetben főként Angliában és az Egyesült Államokban teret hódító közpolitika-tudomány céljává az 

ilyen módon meghatározott és értelmezett állami szerepvállalás elemzését és megértését tette. Feladatul 

„a hagyományos politikatudomány felváltását, a politikai elmélet és gyakorlat olyan integrálását tűzte ki, 

amely mentes a formál-jogi megközelítések sterilitásától… a közpolitika-tudományt a korábbi 

megközelítésektől három vonása különbözteti határozottan meg: multidiszciplinaritása, gyakorlati 

probléma-orientációja és explicite normatív jellege”2. Az utóbbi évtizedekben a tudományos 

ismeretek fejlődésének általános vonása, hogy elmosódnak az egyes hagyományos tudományterületek 

közötti határok, és egyre inkább a multi- és interdiszciplináris megközelítések válnak uralkodóvá. 
                                                

2 Howlett-Ramesh (1995) 3. o. 
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Nincsen ez másként a közpolitika-tudománnyal sem; itt is a forrásként használt, máshonnan átemelt 

és/vagy továbbfejlesztett koncepciók sokféleségével találkozhatunk. Hogy csak néhány, a közpolitika-

tudomány „magjához” közelebb eső területet említsünk: 

� politikatudomány, 

� közgazdaságtan, 

� szociológia, 

� döntés- és játékelmélet, 

� rendszerelmélet, 

� statisztika, valamint 

� az operációkutatás címszó alatt összefoglalható matematikai területek. 

Noha az azóta eltelt évtizedekben a közpolitika-tudomány ambícióiban, eszközeiben és alkalmazási 

körében is sokat fejlődött, változott, mi a továbbiakban a közpolitikai gondolkodásmódnak ezt az előbb 

megfogalmazott, és a tudományos, valamint a gyakorlati életben azóta is továbbélő értelmezését tartjuk 

szem előtt. 

Azt már tudjuk tehát, hogy a közpolitika-tudomány célja a (bármilyen szintű) kormányzat 

tevékenységének  

� átfogó, a partikuláris jogi és szervezeti formákon, valamint a korábbi (intézményi-jogi közelítésű) 

vizsgálódások számára sérthetetlen határokon – mint pl. a törvényhozó és a végrehajtó hatalmi ág 

közötti határ – is átívelő, 

� ugyanakkor tudományos, sokoldalú, a társadalomtudományok szinte minden ágából merítő 

vizsgálata, 

� mégpedig abból a megfontolásból, hogy a gyakorlati élet, a közpolitikai folyamat legkülönbözőbb 

szereplői: a „politikacsinálók” oldaláról felvetődő kérdésekre minél jobb, használhatóbb, a 

társadalom javát minél inkább szolgáló válaszokat lehessen adni.  

Az itt következő három pontban a közpolitika-tudományi megközelítés e három jellemzőjét tesszük 

rövid vizsgálat tárgyává. 
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3.2.1 Tevékenységek vagy intézmények? 

A kormányzat, a közszektor szerepe és tevékenysége a legláthatóbb formában úgy jelenik meg, mint 

különféle intézmények halmaza („intézmény” alatt e helyen az elvontabb, társadalmi, jogi stb. 

intézményeket és a konkrét, szervezetekben megtestesülő intézményeket együttesen nevezzük). Az 

állam szociális gondoskodó funkciója például úgy jelenik meg, mint a szociális ellátásokat és a 

rászorulókat adminisztráló, valamint az ellátásokat folyósító szervezetrendszer, továbbá mint az e 

szervezetrendszert „létrehozó” és körülíró jogszabályok rendszere. Az állam közrendvédelmi funkciója 

például gyakorta elsődlegesen úgy jelenik meg a szemlélő számára, mint az e funkciókat leíró jogi 

normák és a végrehajtásért felelős szervezetek, intézmények összessége; s a sort még folytathatnánk. Az 

elsődlegesnek tehát a hatalmas és jól látható, érzékelhető intézmények tűnnek. Így van ez mind a 

laikus szemlélő, mind pedig – legalábbis a korai, nagyjából a második világháború előtti időszak 

vonatkozásában, történetileg – a tudományos igényű vizsgálódás esetében. 

Ezt a mélyen gyökerező szemléletet tükrözik azok a gyakran hallható megfogalmazások is, miszerint 

valamelyik szervezetnek „új funkciót kell adni” vagy éppen „meglévő funkcióköre máshoz kerül” stb. 

Hasonlóképpen: az állami szerepvállalás valamely területen követett céljairól, eredményességéről, vagy 

éppen ezek megváltoztatásáról szinte kizárólag mint szervezeti kérdésről esik szó.  

Az állami szerepvállalásnak e szervezet-centrikus felfogása mellett, mint említettük, komoly érvek is 

szólnak; az állam, a kormányzat tevékenységeinek előbb-utóbb óhatatlanul kell, hogy legyen egy 

szervezeti megjelenésük is, hiszen az adott feladatokat végül is – valakiknek, valahogyan – végre kell 

hajtani. Az azonban már egyáltalában nem mindegy, hogy az egyes állami funkciókról elsődlegesen, 

sőt, kizárólagosan mint állami intézményekről, vagy, legalábbis részben, mint megoldandó társadalmi 

problémákról gondolkodunk-e.  

Minden bizonnyal akad olvasó, aki ezen a ponton felteszi a kérdést: nem mindegy-e, hogy a közösségi-

állami tevékenységeket elsődlegesen az azokat „előállító” intézmények, illetve konkrét eszközök 

oldaláról, vagy pedig meghatározott társadalmi problémák megoldását célzó, célracionális 

cselekvéssorozatként tekintjük? Hiszen a végeredmény úgyis csak egy: a szervezetek „teszik a 

dolgukat”, a társadalmi problémák meg a lehetőségekhez képest enyhülnek (vagy éppen súlyosbodnak). 

Nos, ha közelebbről szemügyre veszünk szinte bármely társadalmi problémát, akkor azt látjuk, hogy 

annak tényleges – nem csak rövid távú vagy látszólagos – megoldása az esetek nagy részében 

meglehetősen komplex, sokirányú megközelítést kíván. Akár egy olyan, látszólag egyszerű probléma, 

mint, mondjuk, a prostituáltak nemkívánatos jelenléte bizonyos közterületeken, bonyolult 

közrendvédelmi és kriminológiai, városfejlesztési-területhasználati, közlekedési, gazdasági, szociális és 

politikai szempontokat és összefüggéseket érint. Szerencsés – és ritka – esetben az adott társadalmi 
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probléma legtöbb lényeges vetülete egy és ugyanazon intézmény (szervezet) illetékességi körébe esik. 

Jóval gyakoribb azonban az az eset, hogy az adott társadalmi problémahelyzet különféle lényeges 

aspektusaival különböző, egymástól független szervezetek és jogintézmények foglalkoznak. Ekkor 

viszont óhatatlanul megtörténik az, hogy a probléma a valóságban egymástól elválaszthatatlan részeit a 

különféle hivatalok mesterségesen szétdarabolják, és amit az egyik hivatal ma felépít, azt a másik holnap 

áthelyezi, a harmadik meg holnapután átfesti, majd lebontja (és a végén mindhárom beszámol a fölöttes 

szervnek az elvégzett teljesítményről). 

Vizsgáljuk meg egy példán keresztül, milyen hátránya van a közfeladatok intézményorientált 

megközelítésének. Tekintsünk – pusztán illusztratív céllal – egy komplex társadalmi problémahelyzetet; 

mondjuk, egy gazdaságilag stagnáló, súlyos és tartós strukturális munkanélküliséggel, tartós 

forráshiánnyal, leépülő infrastruktúrával, a múltból öröklött környezeti problémákkal, hátrányosan 

változó szociális és demográfiai jellemzőkkel terhelt korábbi iparvárost. Tételezzük föl, hogy 

valamennyi érintett (központi és helyi) kormányzati szerv között egyetértés jön létre a tekintetben, hogy 

az akut válsággal fenyegető helyzet ellen határozottan fel kell lépni, és erre a célra valamennyi érintett 

képes és hajlandó viszonylag jelentős anyagi erőforrásokat elkülöníteni. 

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen helyzet kezelése igen sok irányú közelítést igényel. Jelentős beavatkozásra 

van szükség pl. 

� a képzés és továbbképzés, 

� a térségi és városi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, 

� a kommunális infrastruktúra fejlesztése, 

� a szociális ellátórendszer és a családvédelem, 

� a helyi és regionális gazdaságpolitika, gazdaságélénkítés (adókedvezmények, befektetők felkutatása, 

beruházási támogatások stb.), 

� a közrend és közbiztonság stb. 

területén. E rendkívül szerteágazó problémahalmaz kezelése sok-sok különféle „intézményt” érint: helyi 

és esetleg központi jogszabályokat, az önkormányzat hivatalát és különféle ellátó intézményeit, 

különböző központi kormányzati és dekoncentrált szerveket, területfejlesztési tanácsot stb.  

Mi történik egy ilyen helyzetben egy intézményorientált modellben? Az önkormányzat infrastrukturális 

ügyekkel foglalkozó ügyosztálya(i) terveket dolgoztat(nak) ki a fizikai infrastruktúra különféle elemeinek 

fejlesztésére; a munkaügyi központ átképzési programokat hirdet, közmunkákat szervez, beruházási 

támogatásokat folyósít; a területfejlesztési intézményrendszer elemei befektetőkkel tárgyalnak, 
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gazdaságélénkítő pályázatokat ítélnek oda stb. Azaz minden egyes érintett szerv az előtte fekvő, őt 

közvetlenül érintő problémaszelet megoldásán dolgozik, a saját jogszabályi keretei között, saját szakmai 

gyakorlatának megfelelően, (jó esetben) a saját terveit és célrendszerét követve, a saját időzítésében. 

Erre az állapotra mondtuk az előbb azt, hogy minden szervezet „teszi a dolgát – a végén meg csak lesz 

belőle valami”. 

Egy másik példa arra a problémára világít rá, amelyet az eszközöknek a problémák fölötti dominanciája 

okozhat, és amely szintén a kormányzati tevékenység intézmény-centrikus (versus probléma-orientált) 

felfogásából fakad. A második világháború első időszakában, az „angliai légi csata” idején Angliában szó 

szerint lét és nemlét kérdései függtek a honi légvédelem minél gyorsabb és hatékonyabb 

megszervezésétől. Természetesen ezt a feladatot hatalmas és tagolt szervezetrendszer látta el. A 

légvédelmi tüzérség különböző területeken elhelyezett csapatai számára az alapkérdés a minél nagyobb 

teljesítményű légvédelmi reflektorok beszerzése volt, hiszen számukra ezek tették lehetővé a 

hatékonyabb működést. Ezért ezek (illetve a fegyvernemi parancsnokság) a „fényszórópark” fejlesztése 

mellett kardoskodtak. Ezzel szemben a légvédelem megszervezéséért felelős, összhaderőnemi, stratégiai 

parancsnokság képes volt a kialakult eszközöktől és  szervezeti-intézményi keretektől elvonatkoztatni. A 

cselekvési terv („közpolitika”) kialakításakor a problémából indultak ki, és azt vizsgálták, hogy 

függetlenül a jelenlegi megoldásoktól, egyáltalában és elvileg, milyen módokon kezelhető az. Így jutottak 

arra a felismerésre, hogy a honi légvédelem kulcskérdése a támadó kötelékek és a berepülési irányok 

időben történő azonosítása; ennek alapvető eszköze pedig nem a légvédelmi reflektor, hanem a radar. A 

gyakorlat azután bebizonyította, hogy az angliai légi csata kulcstényezője tényleg a nagy hatótávolságú 

radarfelderítés hézagmentes kiépítése volt.  

Van-e ennek alternatívája? A közpolitikai megközelítés álláspontja szerint: van. Ha ezt az alternatívát 

egy mondatban akarjuk összefoglalni, akkor azt mondhatjuk: ez az alternatíva a rendszerszemléletű 

problémamegoldás alkalmazása az egyes társadalmi problémák átfogó megoldására.  

A rendszerszemléletű problémamegoldás eredetileg az alkalmazott rendszerelméletben és a 

döntéselméletben kidolgozott eljárás. Célja azon komplex, nagyméretű, sokváltozós döntési 

problémák sok tudományágra támaszkodó (multidiszciplináris) és strukturált, tudományos 

szigorúságú, módszertanilag konzisztens módon történő kezelése, amelyek esetében a 

problémamegoldás hagyományosabb, intuitívebb technikái már nem, vagy csak jelentős veszteségek 

mellett jelentenek járható utat. A rendszerszemléletű problémamegoldás itt vázolt lépéseinek a 

közpolitika-alkotási folyamatban a közpolitikai ciklus egyes lépései felelnek meg.  

A közpolitikai ciklus, amely a közpolitikai megközelítés egyik igen gyakran használt fogalma, minden 

leegyszerűsítése ellenére (vagy inkább épp ezért) nagyban alkalmas a közpolitika-tudomány 
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fogalomkörének és gondolkodásmódjának bemutatására. Erre néhány oldallal lejjebb, a következő 

alfejezetben fogunk visszatérni. 

 

3.2.2 A közpolitikai szemlélet gyakorlati jelentősége 

Az állami feladatvállalás közpolitikai megközelítése (legalább) két okból tarthat számot gyakorlati 

érdeklődésre.  

Az egyik ok a közszervezetek feladatellátásának, a különféle – szélesen értelmezett – társadalmi 

problémahelyzetek megoldásának hatékonyságával, eredményességével kapcsolatos, fokozott 

társadalmi és politikai elvárásrendszer. Nyilvánvaló, hogy a megoldásra váró társadalmi problémák 

száma gyakorlatilag végtelen; az állami-közösségi szektor kapacitása azonban csak erősen korlátozott  

számú probléma egyenként is korlátozott kezelését engedi meg. Jogos elvárás tehát, hogy az állam a 

korlátozottan rendelkezésére álló erőforrásokat azokra a problématerületekre koncentrálja, és ott olyan 

módon használja fel, amelyeken és ahogy a legnagyobb javulást tudja a társadalmi környezet állapotában 

elérni. A közpolitika-tudomány gyakorlati alkalmazásai, ezen belül különösen a közpolitika-elemzés 

éppen e célt teszi elérhetőbbé. 

A másik fontos gyakorlati ok, amely miatt érdemes a közpolitikai megközelítés eszközeivel és 

fogalomtárával megismerkedni, némileg prózaibb természetű. Tartós trendnek tűnik, hogy mind a fejlett 

országok, mind pedig a nagy nemzetközi és szupranacionális szervezetek (EU, Világbank, OECD) 

politikai-közigazgatási berkeiben növekvő mértékben támaszkodnak a közpolitika-tudomány fogalmi 

rendszerére és gondolkodásmódjára. Ennek következtében az e szervezetekkel folyó 

kommunikációnak egyre inkább – és tapasztalataink szerint nem egyszer alig biztosítható – 

alapfeltétele a közpolitikai fogalmi rendszer és gondolkodási keretek ismerete és használata. 

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a közpolitika-elemzés nemcsak egy technika, hanem egy nyelv is, amelyet 

érdemes – és egyre inkább kell is – beszélnünk. 

 

3.3 A közpolitika-alkotás folyamata és fejlesztési lehetőségei: a közpolitikai ciklus 

A rendszerszemléletű problémamegoldás előbb vázolt modelljének tehát a közpolitika-alkotási 

folyamatban az ún. közpolitikai ciklus felel meg. A közpolitikai ciklust mutatja be a következő ábra. 

 

!!!Ábra 2: A közpolitikai ciklus 
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Az alábbiakban – részben a vonatkozó nemzetközi tapasztalatok alapján, részben pedig a jelenlegi 

magyar gyakorlat tükrében – röviden áttekintjük a ciklus egyes elemeinek jelentését és jelentőségét, 

valamint felvillantjuk az egyes közpolitikai funkciók hazai fejlesztésének problémáit és lehetséges 

irányait 

. 

3.3.1 A problémaérzékelés és –azonosítás  

Ez a mozzanat triviálisnak tűnhet, hiszen „a problémák adottak, a kérdés csak az, hogyan oldjuk meg 

őket!” Valójában azonban a problémák az esetek túlnyomó részében a legkevésbé sem „adottak”; 

mégpedig két okból nem. Egyrészt változik maga a közpolitika-alkotás társadalmi környezete, a 

társadalmi valóság. Új helyzetek és viszonyok alakulnak ki, régiek tűnnek el vagy változnak meg. A 

„politikai közvélemény” számára pl. a nyolcvanas években a munkanélküliség vagy kábítószer nem 

jelentett számottevő problémát, 10-20 évvel később viszont nagyon is. Másrészt – és talán ez még 

lényegesebb – változik ugyanazon társadalmi viszonyoknak, jelenségeknek a megítélése is. Ugyanaz a 

jelenség, amit a „politika” vagy a „közvélemény” az egyik időpillanatban problémának érzékel, a 

másikban megszűnhet probléma lenni, és fordítva. Így pl. hosszú időn át senkit sem zavart túlságosan 

Budapest egyes közterületein nyíltan jelenlévő prostitúció jelensége (természetesen az ott lakóktól 

eltekintve); azután, viszonylag hirtelen, „probléma” lett belőle, amelynek megoldására jelentős politikai 

és anyagi erőforrásokat mozgósítottak. Az tehát, hogy a közpolitikai folyamatban mi jelenik meg – 

úgymond – problémaként, és mi nem, olyan kérdés, amelyre a közpolitika-alkotási folyamat elemzése és 

fejlesztése során megfelelő figyelmet kell fordítani. A közpolitikai problémák meghatározódásának 

(„agenda setting”, illetve „tematizálás”) és összefüggéseinek vizsgálata tehát nem csak a létező folyamatok 

jobb megértéséhez, hanem az egyes konkrét közpolitikai kezdeményezések sikeresebb politikai és 

intézményi megvalósításához, „keresztülviteléhez” is hozzásegíthet. 

Közpolitikai szemüvegen át nézve a jelenlegi magyar gyakorlatot egyfelől azt láthatjuk, hogy bizonyos 

mértékig léteznek a közpolitika-alkotási folyamatban a probléma-érzékelést és –azonosítást szolgáló 

technikák, intézmények. Így elsősorban maga a szakapparátus szolgál a társadalmi problémák 

keletkezésével, változásaival kapcsolatos információk – ugyan igencsak szelektíven működő és sajátos 

„önmozgást” mutató – forrásául. Noha a problémák tényleges feltárását és megismerését általában csak 

csekély mértékben elősegítő hatással, de léteznek még közmeghallgatások, képviselői fogadóórák, a 

szélesebb társadalmi helyzetértékelések és preferenciák becsatornázását szolgáló sajtófigyelés, valamint 

különböző informális csatornák is. 

Másfelől azonban azt is meg kell állapítani, hogy a probléma-észlelés, legalábbis egyenlőre, csak elvétve 

– ha egyáltalában – képezi a közpolitika-alkotási folyamatok szisztematikus, tudatos elemét. Sőt: számos 
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közpolitikai döntés esetében még az is kérdésesnek tűnik, hogy áll-e egyáltalán valamilyen, és ha igen, 

milyen probléma az adott közpolitika fókuszában. 

A probléma-észlelést és –azonosítást mint a közpolitikai folyamat első lépését elsősorban magának e 

mozzanat szerepének és fontosságának a közpolitika-alkotókban történő tudatosítása révén szükséges 

fejleszteni. Sőt; minden bizonnyal már az is a közpolitikai folyamatok színvonalának, teljesítményének 

javulását eredményezné, ha a döntések kidolgozását és megvalósítását minden esetben megelőzné annak 

a szisztematikus végiggondolása, hogy voltaképpen ki(k)nek és milyen problémáját kívánja az adott 

intézkedés megoldani, illetve enyhíteni. 

Léteznek és bizonyos mértékben használatban is vannak ugyanakkor módszertanilag igényesebb 

eljárások a különböző problématerületek feltérképezésére. E körben kell megemlíteni a közvélemény-

kutatást, valamint a módszeres statisztikai, közgazdasági, technikai stb. feltáró munkát. 

 

3.3.2 A döntés-előkészítés  

A döntés-előkészítési funkció – melyet a közpolitikai cikluson belül gyakran külön lépésekre bontva 

szoktak bemutatni – a következő elemekből áll: 

� a döntési kritériumoknak, vagyis a döntéshozót jellemző céloknak és korlátoknak az azonosítása, és 

az ennek eredményeként esetleg ellentmondásosnak bizonyuló részcélok közötti konzisztencia 

megteremtése (mi a közpolitika célrendszere?); 

� a döntési alternatívák előállítása, áttekintése (mit lehet az adott problémával csinálni? milyen 

cselekvési lehetőségeink vannak?); 

� a döntési alternatívák vizsgálata és szűrése a megvalósíthatóság szempontjából (melyek azok a 

megoldási javaslatok, amelyek valamilyen – jogi, politikai, pénzügyi, technikai stb. okból – nem 

kivitelezhetők?); 

� a megvalósítható cselekvési alternatívák hatáselemzése és értékelése (milyen hatást gyakorolna az 

adott alternatíva a megfogalmazott részcélokra, illetve hogyan lenne minősíthető a meghatározott 

döntési kritériumok szerint?). 

A döntés-előkészítési funkció jelentőségét általában nem szokták vitatni. A különböző közpolitikai 

alternatívák kidolgozása és értékelése ellenben komoly gyakorlati és módszertani viták tárgyát képezi; a 

döntés-előkészítési folyamatban felmerülő kérdések közül ugyanis soknak a megválaszolása közelíti – 

vagy éppen meghaladja– az emberi tudás és a tudományos megismerés végső lehetőségeit.  
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A jelenlegi magyar közpolitikai gyakorlat nem, vagy messze nem a kellő mértékben alkalmazza a 

közpolitikai döntés-előkészítés során igénybe vehető, azt támogató eljárásokat és technikákat. Noha pl. 

a jogalkotásról szóló törvény is előírja, hogy „a jogszabály megalkotása előtt – a tudomány 

eredményeire támaszkodva – elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági 

viszonyokat […], meg kell vizsgálni a szabályozás várható hatását…” A gyakorlatban mégis az a 

helyzet, hogy erre – csakúgy, mint a több különböző közpolitikai opció kidolgozására – csak elvétve és 

csak erősen korlátozott keretek között kerül sor. Természetesen nem szabad alábecsülni az olyan 

eljárások alkalmazásának jelentőségét, mint amilyenek a különböző költségvetési és műszaki tervek, a – 

vizsgálati céljukban általában erősen korlátozott – hatástanulmányok, hatáselemzések, 

megvalósíthatósági tanulmányok stb. Nagyon sok esetben ezen egyszerűbb, korlátozottabb döntés-

előkészítési technikák is lényegesen növelni tudják (tudnák) az elfogadásra kerülő közpolitikák 

hatékonyságát, eredményességét. 

Ugyanakkor mind a nemzetközi gyakorlat, mind pedig a fokozódó hazai elvárások tükrében 

határozottan úgy tűnik, hogy – elsősorban a nagyobb jelentőségű közpolitikai problémák esetében – 

egyre inkább növekszik a technikailag fejlettebb és „többet ígérő” közpolitikai döntéstámogatási 

technikák – így a költség-haszon elemzés, a különböző statisztikai és egyéb döntési modellek stb. – 

alkalmazása iránti igény, illetve az alkalmazás lehetősége is. 

 

3.3.3 A döntés 

A közpolitikai folyamat itt bemutatott modelljében a döntés mozzanata ígérkezik a legegyszerűbbnek: a 

döntéshozó az elé tárt közpolitikai alternatívák közül a döntés-előkészítési eljárás eredményeként előállt 

hatáselemzések alapján kiválasztja a saját cél- és értékrendszere alapján optimális alternatívát. A valóság 

persze ehhez nemigen hasonlít. A döntéseket – azok természetétől függően – részben szakemberek, 

részben politikusok (illetve belőlük alakult bizottságok, csoportos döntéshozatali fórumok) hozzák, 

mégpedig egy intézményileg széttagolt és szigorú eljárási szabályoknak alávetett döntési folyamatban. A 

döntés e folyamatában (időnként kitüntetett) szerephez jutnak a „napi”, taktikai politikai érdekek, a 

média által befolyásolt közhangulat és a közvélemény hullámzásai, váratlan gazdasági, természeti 

események, külpolitikai történések stb. 

E bonyolult és gyakran kiszámíthatatlan folyamatban könnyen háttérbe szorulhatnak a racionális(abb), 

szakmai(bb) érvek és szempontok, hogy helyüket a közpolitikai folyamat korábbi szakaszában 

figyelembe nem vett tényezők foglalják el. Ennek a jelenségnek a káros, a közpolitikák teljesítményét 

negatívan érintő következményeit úgy lehet mérsékelni, ha ezen „politikai” tényezők közül minél többet 

már a problémafeltárás és a döntés-előkészítés során figyelembe vesznek. Ha ugyanis a döntési fázisban 
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azt tapasztaljuk, hogy merőben új, „nem-szakmai, politikai” szempontok merülnek fel, akkor ebből arra 

következtethetünk, hogy a döntéshozó(k) cél- és kritériumrendszerének feltárása a döntés-előkészítés 

folyamatában hiányos vagy torz volt. 

 

3.3.4 Megvalósítás  

A megvalósítási fázisban a közpolitikai döntés során végül is elfogadott közpolitikai alternatíva 

gyakorlati kivitelezésére kerül sor: megépítik a szóban forgó utat, betartatják az elfogadott 

munkavédelmi jogszabályt stb. Intuitív alapon a megvalósítás rutinszerű, automatikus, kérdőjelek és 

bizonytalanság nélküli folyamatnak tűnhet; egyszerűen csak „meg kell csinálni azt, ami le van írva”. 

Azonban az elfogadott célok, tervek és a tényleges megvalósítási folyamatok között sokszor hatalmas 

szakadék tátong. Ez a tünet minden, a gyakorlati közpolitika-csinálás háza táján megfordult ember 

számára, sőt, minden bizonnyal még egy „egyszerű” újságolvasó számára is ismerős lehet. A probléma 

valódi méreteire azonban – a közpolitika-tudomány keretein belül – a hetvenes évektől éppen a 

közpolitikák megvalósításának gyakorlati kudarcai nyomán kibontakozó megvalósítás- 

(implementáció-) kutatás mutatott rá. 

A megvalósítási fázis jelentőségének a „felismerése” természetesen, hasonlóan a közpolitikai 

gondolkodásmód legtöbb fő állításához, nem új. Így a magyar jogalkotási törvény előbb idézett 

paragrafusa rendelkezik arról is, hogy a jogalkotási eljárás során meg kell vizsgálni a jogszabály 

végrehajtásának feltételeit. Mindazonáltal ez gyakran nem haladja meg a puszta formalitás kereteit. A 

megvalósítás során jelentkező előre nem látott nehézségek elkerülésére tehát valójában „a megvalósítást 

is meg kell tervezni”. Gyakran még az olyan, a komplex optimalizációs szempontokat figyelmen kívül 

hagyó, egyszerű megfontolások is sokat javíthatnának a közpolitikák minőségén, mint a közpolitikai 

javaslatok egyszerű (pénzügyi, technikai, jogi szempontú) megvalósíthatósági vizsgálata. A 

közpolitikák megvalósításának tervezésével kapcsolatos kérdésekre azonban itt részletesebben nem 

térünk ki; az érdeklődő olvasó az irodalomjegyzékben találhat további forrásokat3. 

Egy közpolitika azonban pusztán attól, hogy megvalósítható, még korántsem biztos, hogy meg is 

valósul (vagy hogy a tervezett formájában valósul meg). Ahhoz, hogy a megvalósulásban bizonyosak 

lehessünk, elengedhetetlenül szükséges a közpolitikák megvalósításának tudatos és szisztematikus 

nyomon követése, ellenőrzése.  

 

                                                

3 Pl. Wildawsky-Pressman (1984) 
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3.3.5 A végrehajtás nyomon követése és a közpolitika értékelése 

A közpolitikai ciklus e lépése két elemre bontható fel: 

(1) Teljesítmény-monitoring; 

(2) Közpolitika-értékelés (evalváció) 

Az egyes közpolitikák (teljesítmény-) monitoringja lényegében az elfogadott közpolitika 

megvalósításának, az adott közpolitika keretein belül zajló tényleges folyamatoknak és a megszülető – 

vagy éppen meg nem születő – eredményeknek a folyamatos nyomon követését és értékelését jelenti. E 

fogalomkörhöz tartozik még a tervezett és a tényleges folyamatok közötti lényeges eltérés esetén 

szükségessé váló korrekciós célú beavatkozás is. A teljesítmény-monitoring alapvetően a jelenre 

orientált; lényegében megfeleltethető a szervezeti szinten megvalósuló, operatív vezetői ellenőrzés 

(kontrolling) funkciónak.  

A közpolitika-értékelés (hasonló értelemben használják még a programértékelés és az evalváció 

kifejezéseket is) az egyes közpolitikáknak és azok tényleges eredményeinek egy-egy hosszabb időszakra 

(esetleg az adott közpolitika egész „élettartamára”) kiterjedő, átfogó, utólagos értékelését jelenti. 

A közpolitikák hosszabb időtávot átfogó, komplex értékelésére két ok miatt van szükség. Egyrészt 

számos közpolitika – különösen az összetettebbek – esetében az adott közpolitika lényegi hatásai, az 

ún. outcome-ok, csak hosszabb időszak elteltével jelentkeznek. Ezeket a hatásokat az operatív szemléletű, 

rövid időhorizontra és az outputokra orientálódó teljesítmény-monitoring képtelen megragadni. 

Ugyanakkor az adott közpolitika sikerességének, valamint annak az eldöntése, hogy a jövőben 

folytatódjon-e a közpolitikai program, és ha igen, milyen formában, feltétlenül igényli a tényleges 

eredmények számba vételét. 

Az evalvációt szükségessé tévő másik szempont szorosan ez utóbbi megfontoláshoz kapcsolódik. Ez a 

szempont az ún. közpolitikai tanulás szempontja. Mind a létező programok, mind pedig a jövőben 

vagy máshol jelentkező, hasonló problémákra irányuló közpolitikák teljesítményét nagy mértékben 

fokozhatja az, ha mód van a különböző közpolitikai eszközök, koncepciók, megvalósítási variánsok 

teljesítményének figyelembe vételére és összevetésére. 

Ami a jelenlegi hazai helyzetet illeti, az operatív szemléletű ellenőrzés és monitoring tipikusan 

költségvetési-jogi szemléletű ellenőrzéseket jelent. A hosszabb időtávra tekintő utólagos értékelés 

(evalváció) területén történtek ugyan erőfeszítések a teljesítménymérés és a különféle programok, 

jogszabályok hatásainak értékelésére, ezek azonban gyakran vagy csak a legközvetlenebb szervezeti 

outputokat veszik figyelembe (s így ambíciójukat tekintve sem tekinthetők evalvációnak), vagy pedig 

igencsak szórványosak és módszertanilag „változatos” színvonalúak voltak. 
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3.4 A magyar közigazgatás eltérése a közpolitikai modelltől 

A magyar közigazgatás működését a közpolitikai szemlélettel szembeállítva számos jelentős eltérést 

találunk. Nevezhetnénk ezeket az „eltéréseket” hiányosságnak is, amennyiben a közpolitikai ciklushoz 

képest jelentős elemek teljesen kimaradnak, vagy csak csökevényesen vannak jelen. Hogy mégis inkább 

eltérésről beszélünk, annak legalábbis két oka van. Az egyik az, hogy az elmélet és gyakorlat azokban az 

országokban is jelentősen eltér, ahol a közpolitikai szemlélet meghatározó a közigazgatás oktatásában, a 

közhivatalnokok gondolkodásában és a közigazgatás kialakításában. Az elmélet számos eleme tehát 

ezekben az országokban is hiányzik. Nem ritka például, hogy egy már meglévő „megoldáshoz keresik a 

problémát”. A lényegesebb ok azonban az, hogy a „hiányosság” kifejezésnek egyértelműen negatív 

felhangja van, egyfajta értékelő elemet vinne az itt következő gondolatokba. Mintegy azt sugallja, hogy a 

közpolitikai szemlélet alapján felépülő közigazgatás feltétlenül jobb, mint az intézményes-jogi 

szemléletre alapozott közigazgatás. Azt sugallná tehát, hogy a magyar közigazgatás működése 

alacsonyabb rendű, mint más közigazgatási megoldások. Célunk ezzel szemben az, hogy lehetőség 

szerint objektív képet adjunk a különféle, a hazaitól eltérő, teljesítmény-orientált  megoldásokról. 

Mindamellett a szerzők szakmai meggyőződése szerint a közpolitikai szemléletet erősíteni kellene, 

mindenek előtt az alábbiakban bemutatásra kerülő pontokon. 

3.4.1 Döntés-előkészítés és döntéshozatal 

A talán leglényegesebb eltérés hazai közigazgatás esetében a célok meghatározatlansága. Úgy is 

mondhatnánk, hogy a magyar közigazgatási gondolkodás – és jórészt a politikai is –  azonnal az 

eszközök tárgyalására ugrik, ahelyett, hogy előbb azt tisztázná, hogy ezeknek az eszközöknek milyen 

célokat kell szolgálnia. Ez természetszerűleg következik abból, hogy a magyar közigazgatás 

intézményeken, jogintézményeken és szervezeti kereteken orientálódik.  

Nézzünk egy konkrét példát: a hajléktalanügy kezelését. A hajléktalanok problémája területén, mint a 

legtöbb egyéb területen is, világos célokat lehetne meghatározni. Ilyen célok lehetnének pl. a különféle 

módszerekkel történő megelőzés, a lakáshoz jutás elősegítése, az életkörülmények javítása, a 

hajléktalanok egészségügyi állapotának ellenőrzése és javítása (már csak járványügyi szempontból is), a 

társadalmi beilleszkedés elősegítése stb. Ezekhez a célokhoz lehetne, kellene aztán olyan 

mechanizmusokat – közpolitikákat – rendelni, amelyek alkalmasak e célok elérésére. 

A hajléktalankérdésről több jogszabály is rendelkezik: az 1993. évi III. tv. „A szociális igazgatásról és 

szociális ellátásról”, valamint több a kormányrendelet a törvény végrehajtásáról, annak egyes 

részkérdésekről (29-32/1993), és egy miniszteri rendelet is. A szociális törvény szerint: 
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"84.§ (1) A hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása a hajléktalan személyek éjszakai 

pihenésére vagy időleges tartózkodására szolgáló intézmény. 

(2) Az éjjeli menedékhelyen térítési díj megfizetését nem lehet igényelni. 

85.§ A népjóléti Minisztérium szervezi 

(1)A 16. életévüket betöltött mozgássérültek és látássérültek intézményi keretek között történő 

…..[stb.]" 

A későbbiekben a törvény 87.§ d) pontja előírja, hogy azon település önkormányzata, ahol 

"harmincezernél több állandó lakos él  […], átmeneti elhelyezési formákat köteles biztosítani" Az 

átmeneti elhelyezési formákba tartozik még a gyermekek átmeneti otthona, időskorúak gondozóháza 

stb.4 

Lényegében ez minden, ami a hajléktalanság mint társadalmi probléma megoldásával kapcsolatban a 

jogszabályban megjelenik. Gyakorlatilag ez a jogszabály az egyetlen olyan dokumentum, amelyben az 

állam „hivatalosan” kifejti, hogy mit kíván tenni a hajléktalanság megoldására.  

A törvény egész felépítése és az itt bemutatott részlet is jól reprezentálja a racionális cél-eszköz 

logika hiányát, illetve az e helyett érvényesülő intézményi, jogi gondolkodás meghatározó voltát. Itt 

nem programokról van szó, amelyek valamely társadalmi probléma tényleges megoldására jöttek volna 

létre. A jogalkotók láthatólag szervezetekben és jogintézményekben gondolkodnak. Semmi sem utal 

arra, hogy a "hajléktalanok" mint társadalmi probléma kezelésére a jogalkotó bármiféle elképzeléssel 

rendelkezne. 

Hiányzik tehát az állami döntéshozatalban a legáltalánosabb értelemben vett racionalitás, amely a 

célokhoz rendel adekvát eszközöket. További problémája a döntéshozatalnak, hogy nem méri fel 

szisztematikusan a feladat megoldásának eszközigényét: milyen rövid- és hosszú távú 

költségvetési kihatásai vannak a döntésnek; milyen személyi erőforrásokat igényel, milyen szervezeti 

háttérrel látható el a feladat, milyen speciális helység- és műszerigénye van stb. 

A szerzők a kilencvenes évek végén egy vizsgálatot folytattak a köztisztviselői alap- és szakvizsga 

tapasztalatairól. Magyarország a térségben az élen járt a köztisztviselői rendszer kiépítésével. Az 1992-

ben elfogadott törvény a régióban elsőként született meg, és már tartalmazta az alapvizsgára és 

szakvizsgára vonatkozó legfőbb rendelkezéseket. Általában pozitívan értékelhető a képzés és a 
                                                

4 Vegyük észre, hogy a jogszabály az eszközök meghatározásában sem jeleskedik, illetve nehezen értelmezhető garanciális 
szabályként is, amely egyfajta ellátási minimumot határozna meg. A jogszabály előírja ugyan egyes intézmények létrehozását, 
de nem ír elő ellátási minimumot (pl., hogy minden jelentkezőnek helyet kell biztosítani.) Miközben tehát az olyan 
településnek is létre kell hoznia hajléktalan szállást, ahol esetleg nincs is hajléktalan, bármely nagyváros eleget tehet az 
előírásnak, ha a szállást egyetlen férőhellyel létrehozza 
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vizsgarendszernek a – már ebben a kezdeti időpontban történő – beiktatása a köztisztviselői 

rendszerünkbe. A döntést elemezve azt találtuk, hogy a döntés időpontjában senki sem tudta, hogy 

hány köztisztviselő van az országban, illetve hogy mibe kerül egy köztisztviselő képzése és 

levizsgáztatása. Amikor tehát a vizsgáztatásra vonatkozó rendelkezések bekerültek a törvénybe, senki 

sem mérte fel, hogy az adott paragrafusok mekkora költségvetési kiadást jelentenek, amiként azt sem, 

hogy milyen személyi, szervezeti és egyéb hátteret igényelnek. Azt is tapasztaltuk továbbá, hogy a 

jogszabályszövegekből kideríthetetlen a vizsgák célja, illetve, hogy az eszközök jelentős részben 

alkalmatlanok a célok elérésére.5 

Végül ritkán és nem kellő mélységben kerül sor az egyes döntések várható hatásának felmérésére. Ez 

részben érthető, hiszen a hatásvizsgálat azt szolgálhatja, hogy előzetesen felmérjük: a bevezetett 

módszer milyen mértékben képes a kitűzött célok elérésére. Mivel célokat nem határoztunk meg, az 

előzetes hatásvizsgálat értelme, jelentése is kérdéses. Ugyanakkor a hatásvizsgálat alkalmas a 

nemkívánatos hatások felmérésére is. A hajléktalanszállások hatására pl. megnövekedhet a fertőző 

betegségek terjedése a hajléktalanok között; avagy közismert pl. egyes szociális ellátási formáknak az a 

nem szándékolt, negatív hatása, hogy kialakít és újratermel – akár generációkon keresztül – egy állami 

támogatásoktól függő, önállóan boldogulását megtalálni nem tudó, nem akaró réteget stb. 

3.4.2 A döntések végrehajtása 

A döntések végrehajtása nem zökkenőmentes Magyarországon. Az Európai Unió például egyre 

növekvő mértékben kifogásolja a közép-kelet-európai régióban a végrehajtási kapacitás hiányát. Azt 

tehát, hogy miközben a jogi rendelkezéseket meghozzák – illetve az EU normáit, az acquis-t átveszik – 

azok megvalósítása gyakran elmarad, vagy csak részlegesen történik meg. Ez a kifogás – noha a 

régió átlagához képest kevésbé, de – Magyarországgal szemben is felmerül. Nem titok, hogy a 

végrehajtás kevésbé erős oldala a magyar állami gyakorlatnak, mint a jogalkotás. 

A jogi szemlélet azt diktálja-feltételezi, hogy a jogszabályok megalkotásuk után automatikusan 

végrehajtásra kerülnek. Ehhez egyfelől egy szigorú hivatalnoki morállal (esprit de corps) rendelkező 

köztisztviselői karra, másrészt pedig kiépült és szigorú ellenőrzési rendszerre van szükség a klasszikus, 

bürokratikus állami berendezkedés esetében is. Ezek az elemek a rendszerváltás utáni időszakban 

összeomlottak, és az új rendszerek kiépítése időt igényel. E ponton tehát csak azt a közhelyet 

hangsúlyozhatjuk, amely egyaránt jelen van a jogias és a közpolitikai szemléletben, nevezetesen, hogy a 

végrehajtás nélkül bármely döntés haszontalan (vagy akár káros is lehet). 

                                                

5 Megjegyezzük, hogy az utóbbi időben az adott területen több pozitív változásnak is tanúi lehettünk. 
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A közpolitikai szemlélet lényeges eleme a visszacsatolás. A korábbi közpolitikák, illetve azok 

megvalósítása során felmerülő adatok, tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése, elemzése számos 

előnnyel szolgálhat, amelyeket a monitoring és az evalváció kapcsán már bemutattunk, illetve a 

későbbiekben még részletesebben is bemutatunk. Ezeket a módszereket korlátozott mértékben 

alkalmazza a magyar közigazgatás. Különösen igaz ez az evalváció tekintetében, amely jórészt 

ismeretlen a magyar közigazgatás számára. 

Az ún. „jogszabályok hatályosulásának vizsgálata” elnevezésű tevékenység a magyar gyakorlatban a 

visszacsatolás funkciójának a talán leginkább megfeleltethető elem, attól azonban több szempontból is 

eltér. Mindenekelőtt a rendszeresség és rendszerszemlélet hiánya, az adatgyűjtés esetlegessége és így az 

adatok megbízhatatlansága tekinthetők az eltérés legfontosabb okainak.  

3.4.3 A szakértelem kérdése 

A közpolitikai szemlélet sajátos szakértelmet igényel. A közpolitika-elemzés például önálló egyetemi 

szak a legtöbb egyetemen az Egyesült Államokban, de Európában is számos ilyen egyetemi szak 

működik. Ezen a területen általában Ph.D. szintű diplomát igényelnek a gyakorlati szakemberektől is, 

mivel ezt egyfajta alkalmazott kutatási feladatnak tekintik. 

Látnunk kell ugyanakkor, hogy a szükséges tudás jórészt a magyar egyetemi karokon is megszerezhető, 

majd autodidakta módon viszonylag rövid idő alatt kiképezheti magát valaki szakértővé a közpolitika 

egyes területein. Közgazdász diplomával, valamint némi elméleti és gyakorlati felkészüléssel például 

képes lehet valaki egyszerűbb költség-haszon elemzési feladatok ellátására. Hasonlóképpen egy 

szociológus diploma megalapozhatja evalvációs feladatok ellátását számos humán közszolgáltatási 

területen. Mérnöki diploma pedig jó alapja lehet a vonalas infrastruktúra területén hozandó döntések 

előkészítésének. Legalábbis, ami a technikai kérdéseket illeti. 

Tapasztalatunk szerint – ezt azonban empirikus kutatás nem támasztja alá – különösen a 

közgazdaságtani és a társadalomtudományi szakértelem van jóval kisebb mértékben jelen a hazai 

közigazgatási döntéshozatali folyamatban, mint az a közpolitikai szemlélet szerint felépülő közigazgatási 

rendszerekben megszokott. 

3.4.4 Munkamegosztás a politikus és a köztisztviselő között 

Általánosan – mind a közpolitikai, mind a „klasszikus”, jogias szemléletet követő felfogás szerint – 

elfogadott álláspont, hogy a politikusnak a főbb irányok, az értékek, az általános célok kijelölése a 

feladata, míg a közigazgatás a megvalósítás, az eszközök meghatározása területén játszana meghatározó 

szerepet. Ez azonban kevéssé megvalósítható, ha a célok nem kerülnek egyértelműen kijelölésre, hanem 

csak az eszközök képezik döntés tárgyát. Egy ilyen szituációban nem meglepő, hogy a szerepek 
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bizonyos mértékig megcserélődnek. A közhivatalnokok az eszközök megválasztásával – akár 

akaratlanul, tudattalanul is – meghatározzák a (látens) célokat. Azzal, hogy a jogszabályban a 

hajléktalanok szállásáról és csak arról rendelkezik, a jogalkotó egy látens célt „kódol”. Eszerint az 

egyedüli cél a hajléktalanok esetében a túlélés biztosítása, illetve az élet kibírhatóbbá tétele számukra. Az 

adott eszközök ugyanis nem tartalmaznak semmit például a hajléktalan sorsból való kilábalás 

elősegítésére. Csakhogy ezt a célt aligha a politikusok határozták meg. Hogyan is határozhattak volna 

meg célokat egy olyan törvény kapcsán, amely egyszerre szabályoz a hajléktalanokra, a fogyatékosokra 

stb. nézve rendelkezéseket. 

Gyakori tehát az a helyzet, hogy a köztisztviselők határozzák meg a célokat, miközben többször volt 

már példa arra is az utóbbi évtizedben, hogy a miniszterek a kormányülésen jogszabályt szövegeztek.  

4 Mérés a közpolitikában 

A modern kor embere életében meghatározó jelentőséggel bírnak a mértékek illetve maga a mérés. 

Nincs ez másként a közpolitikában sem. Éppen ezért fontos a hivatásszerűen ezzel foglalkozók számára 

is a mérés elméletének megismerése és a mérés professzionális alkalmazásának elsajátítása. 

 

4.1 A mérés hermeneutikája6 

4.1.1 közpolitika, mint tudáselméleti probléma 

A közpolitikát- melynek főbb értelmezéseit a korábbiakban részletesebben is áttekintettük – röviden 

úgy jellemezhetjük, mint egy adott, a társadalomban a társadalmi értékeket érvényre juttató 

folyamatot, illetve a köz által ellátandó feladatok kijelölésének módját.7 E rövid definíció, azonban 

semmilyen tartalmi kérdésről nem szól. Nem, mert a társadalmi értéket nem eleve adottnak tekinti, 

hanem dinamikus valaminek, amelynek az adott társadalom zajló folyamatok adnak értelmet. Nem, 

mert széles értelmezési tartományt biztosít az értékek számára a legszűkebb „éjjeli őr” államtól a 

részletező központi beavatkozás elfogadásáig. Végül nem, mert nem feltételez közvetlenül olyan 

                                                

6 Hermeneutika: az értelmezés tudománya. Egy szöveg vagy fogalom tágabb összefüggéseinek feltárása annak részletes 

kifejtése előtt.  

7 „…a közpolitika elemzés közügyben történő döntéshozatalhoz kötődő ügyfélorientált tanácsadás, amely társadalmi 

értékek érvényre jutásáról tájékoztat.” D.L.Weimer-A.R.Vining: Policy Analysis, Prentice Hall, 1999., 27.o. Ebből a 

klasszikus definícióból vezettük le a magunkét. 
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entitásokat, amelyek elfogadása esetén a társadalom egyes tagjai kényszerpályára kerülnek – ez csak egy 

lehetséges értelmezés. 

 

A közpolitikát kétfajta módon közelíthetjük meg: 

• Az első esetben tekinthetjük úgy, mint egy hűvös és objektív szakmai feladatot, ahol megfelelő 

és gyakran „tudományos”-nak tekintett módszerekkel kidolgozott lépéseket kell tennünk a cél 

érdekében és azt feltételezzük, hogy mindenki más is - hasonló lépések megtétele után -, 

ugyanarra a következtetésre jutna, mint mi. 

• A másik megközelítés ezzel ellentétben úgy látja, hogy a közpolitika elemzés egy sajátos 

részvételi mód a közpolitikai vitákban, ahol a különböző véleményeket képviselők saját céljaik 

érdekében végeznek tudományosan megalapozott elemzéseket és végül ezek alapján hoznak 

döntéseket. Ebben az elemzési folyamatban gyakran eltérő dolgokat vizsgálnak adott probléma 

megoldásaként, de az előfordul, hogy azonos dolgokat vizsgálva jutnak eltérő következtetésre, 

ahogyan azt majd látjuk egyes példák esetében. 

 

A filozófiai nyelvezetben ezt mint monologizáló és dialogizáló tudományelméleti megközelítést 

tartják számon. Monologizáló, mert csak mondja a magáét a nyilvánosság számára anélkül, hogy 

figyelembe venné a többiek mondandóját. Dialogizálás esetében a szereplők egymásra reflektálva 

beszélgetnek. Mindazonáltal mindkét magatartásnak megtalálhatóak a releváns alkalmazási területei. A 

monologizálás segíti az elmélyülést, ugyanannak a dolognak a célzott megértését, ha megőrizzük a 

tudományos mércéket. Egyéb esetekben azonban inkább beszűkülésként értelmezhető és akadályozza a 

közös eredmények elfogadtatását. A dialogizálás ezzel szemben főként az elfogadást segíti, de szerepe 

van abban is, hogy sok szempontból tudjuk a dolgot vizsgálni, hiszen mások fontos összefüggésekre 

hívják fel a figyelmünket. Ugyanakkor veszélye is van, amely abban rejlik, hogy az egyes szereplők a vita 

végén elveszíthetik saját arculatukat. 

 

Ebben az összefüggésben a közgazdaságtan története például kétféleképpen is tekinthető: 

• Egyfelől mint fokozatos fejlődési út a merkantilista gazdaságpolitikától a mai neokeynesianista 

„policy mix”-ig, ahol a tudás egymásra rakodása hozza az újabb elméletek és magyarázatok, 

valamint gazdasági gyakorlatok megjelenését és megerősödését. 
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• Másfelől pedig mint állandó tudományos vitahelyzet, ahol az egyes kutatók egy végtelen 

tudományos diskurzusban vesznek részt és az egyes elméletek és gyakorlatok csak ennek a 

vitának egy kiemelt állomásai, mérföldkövei. 

 

Némi kompromisszum úgy jön létre a két megközelítés között, hogy a tudományelmélet kidolgozta a 

paradigma fogalmát.8 A paradigma ebben a felfogásban az elmélet, az azt bizonyító tények és a 

felhasznált módszerek egységét jelenti. A tudomány fejlődése így paradigmaváltások sorozata, ahol egy 

adott ideig a tudósok nagy része egy adott paradigmában gondolkodik és alkot, míg fel nem 

halmozódnak az adott paradigma keretein belül már megmagyarázhatatlan tények, akkor egy új 

paradigma születik, amely egyszerre képes magyarázni a tények mindkét halmazát. Mindez kiterjeszthető 

mindenfajta emberi tudás „termelésére” is, így a közpolitikai gondolkodásban is elfogadható 

magyarázatot jelent. 

 

Ugyanakkor a vitaelmélet inkább úgy tekinti a változások sorát, mint adott probléma megoldásának 

állandó keresését és e keresés során az egymással vitatkozó tudományos iskolák és paradigmák 

megerősödését és elhalványulását, majd újra előretörését a tények és a változó vita kérdések tükrében. A 

közgazdaságtanban ez annak a problémának az állandó újraértelmezését jelenti, hogy a társadalomban 

milyen mértékű és módú állami szerepvállalás indokolható, miközben felfedeztetett a független piac 

modellje, a szűkös erőforrások közötti választás elmélete vagy a szervezetek intézményi közgazdaságtani 

elmélete. 

 

A közpolitika ugyanakkor azzal a további jellemzővel is bír, hogy nem nélkülözi a hatalmi dimenziót, 

röviden a „ki kit győz le” szempontjait, vagy kicsit barátságosabb megfogalmazásban a „ki dönthet” 

szempontját. Ez a győzelem lehet relatív, mint a nyugati típusú demokratikus berendezkedésben vagy 

abszolút, mint a despotikus államokban. Mi úgy tekintjük, hogy az előbbi esetben a közpolitika esélyei 

jobbak, mert a választási mechanizmus segíti a társadalmi értékek és feladatok újraértelmezhetőségét. 

Ez azt is jelenti, hogy ilyenkor a társadalmi értékek érvényre juttatása marad a hatalom fókuszában. A 

despotizmus esetében a közpolitikai változásokra minimális esély van és igen lassú folyamatok 

vezethetnek csak el ahhoz. A despotizmus további veszélye, hogy az idő előrehaladtával egyre inkább az 

                                                

8 Kuhn, Thomas S. (1962): The structure of scientific revolutions, Chicago, IL: University of Chicago Press 
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elit saját céljai válnak meghatározóvá és a társadalmi értékek elvesznek, így a közpolitika is háttérbe 

szorul a centralizálható és így elorozható jövedelem és hatalmi intrikák erőterében. 

 

Mindezeket figyelembe véve azt kell mondani, hogy általánosságban  a dialogizáló megközelítési 

mód tűnik hatásosabbnak a közpolitikai folyamatok megértésében. A monologizálás ennek csak 

aleseteként értelmezhető a továbbiakban, mint hasznos és kiegészítő megközelítési mód; olyan eszköz, 

amely adott ügyben segíti az elmélyülést és a szofisztikáltabb érvelést. 

 

4.1.2 A közpolitikai vita 

Elsőként világossá kell tenni, hogy jelen tankönyvben a tartós vitahelyzetről beszélünk. Lehet ugyanis 

olyan eset, amikor a vita egyszeri alkalom és a későbbiekben nem folyatódik – például egy buszon két 

utas közötti esetben, ha korábban nem ismerték egymást és éppen akkor keveredtek vitába arról, hogy 

hol kell egy harmadiknak leszállni, ha el akar jutni valahova. 

 

A közpolitikai vita azonban nem ilyen. Ez mindig egy tartós folyamat, ahol szereplők többé-kevésbé 

állandóak – végső soron egy adott társadalom minden tagja, amíg él -, illetve az értékek 

megfogalmazása kell az együttélésükhöz, így a vita tárgya is nagy mértékben állandó. 

 

Változó tényező a vitában: 

• a konkrét helyzetre adandó konkrét válasz,  

• illetve azok az összeállások, alkalmi szövetségek, amelyek egy adott ügy mentén felosztják az 

embereket. 

 

Elvileg elképzelhető, hogy minden kérdésnél minden egyes résztvevő teljesen új szövetségi rendszert – 

úgynevezett közpolitikai érdekcsoportot – hoz létre maga körül. Az érdekcsoport az adott probléma 

megoldásában azonos pozíciót elfoglaló résztvevők alkalmi szövetsége, amely adott kérdésben jön létre 

és nem feltételez annak hatókörén túlnyúló egyetértést. Ilyen lehet például egy kisváros iskolája 

esetében egyes szülők liberálisabb iskola-felfogására létrejött érdekcsoport, melynek tagjai ugyanakkor 

például egymás üzleti konkurensei is lehetnek a főutca cukrászdáit tulajdonolva. Egy-egy közpolitikai 

probléma elemzése során tehát nem csak az „elvi” megoldásokat kell keresni a tudomány eszközeivel, 

hanem az érdekcsoportokat is fel kell térképezni. Ezt hívják „(stakeholder) mapping”-nek. 
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Mindazonáltal a modern nagyméretű és sokrétű közpolitikai vita esetében nem lehet mindent az alkalmi 

szövetségekre bízni. Ehhez az egyes embereknek nincs elég idejük és szellemi kapacitásuk, valamint 

érdekeltségük sem a kérdések nagy részében. Szükségképpen közpolitikai szervezeteket hoznak létre, 

amelyeknek a munkamegosztásban az a feladatuk, hogy minden közpolitikai problémát kezeljenek, 

beleértve ebbe a többiek vitába hívását is. Keretet adnak a vitának és ugyanakkor egyes tagjaik maguk is 

véleményvezér szerepet tölhetnek be, amely érdekcsoport-képző szerep is egyben. 

 

A közpolitikai vita weberiánus elmélete a közpolitikai szervezetet két szerepre bontja9: 

• Az egyik a politikusé, aki a vitát lefolytatja a politikai élet szabályai szerint. Politikai pártokat 

vezet hivatásszerűen, akik politikai program alapján a választási vitában indulnak és nyernek, 

majd vezetik az államot és a közpolitikai cselekvéseket a programjuk alapján. 

• A másik a bürokrata, aki – meghatározott szabályok szerint – csak „végrehajtja” a politikus 

döntéseit. E szabályok arra irányulnak, hogy a végrehajtás a lehető legszemélytelenebb és 

részrehajlás mentesebb legyen. Itt nincs vita és értelmezés, csak operatív cselekvés. 

 

E modell a valóságban azonban súlyos korlátokba ütközött. A bürokratikus cselekvő kerül ugyanis 

kapcsolatba a közpolitika közvetlen alanyaival, neki vannak érdemi információi a világról. Másrészt 

maga is tagja a társadalomnak és így elkerülhetetlenül saját értékekkel bír. A weberi szisztéma inkább 

elnyomni próbálja ezeket a bürokratikus sajátosságokat, mint kihasználni. Magánál a politikusnál is 

vannak szerepzavarok a hatalmi önállósulásával. 

 

A közpolitikai vita funkcionális elmélete próbálja a fenti hibákat kiküszöbölni. Ennek 

középpontjában a költségvetési problémák állnak. Nevezetesen, hogy az állampolgárok egyszerre 

követelnek az államtól szolgáltatásokat – közpolitikai cselekvést -, és ugyanakkor ennek pénzügyi 

alapjait korlátozzák az adózás szabályozásával. Ez vezet náluk az úgy nevezett „fiskális illúzióhoz”, 

vagyis ahhoz, hogy saját, közszolgáltatások iránti igényeiket magas szinten fogalmazzák meg, 

hivatkozván arra, hogy „annyi pénze van az államnak”, de közben elfelejtve, hogy az állam is csak 

                                                

9 Lásd Weber: „A politika mint hivatás” c., illetve egyéb, a bürokráciáról szóló írásai. Sok közpolitikával fogalakozó 

szerző – különösen a közigazgatásiról szóló elemzésekben - gyakran elfelejti, hogy e két gondolatkör csak párban 

értelmezhető, és az előbbit nem veszi figyelembe az utóbbi elemzésénél. 
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korlátos erőforrásokból gazdálkodva elégíti ki e sokféle igényt. Ennek alapján a weberiánus szereplőket 

a következőképpen csoportosíthatjuk: 

• Őrzők (guardiaens), vagy redisztribútorok10, akiknek feladata, hogy a költségvetés 

egyensúlyát megőrizzék, miközben minden igény valamifajta kielégítést nyerjen. Részben 

politikusok, részben bürokraták képezik a csoportot. 

o Egyértelmű őrzők a pénzügyi hivatalnokok. Ők felelnek elsősorban az államok 

többségében a költségvetés egyensúlyáért. 

o Skizofrén szereplő több is van a rendszerben. 

� A politikus éppen úgy felel a költségvetés egyensúlyáért, mint a választóik 

igényei kielégítésért. 

� Az ágazati – miniszteriális – bürokrata ugyanúgy felel területének minél 

kiemeltebb helyzetéért, a minél nagyobb forrás megszerzéséért, mint azért, hogy 

az alatta levő intézmények költségei ne szaladjanak az égbe. 

• A költők (spenders) azok, akik igényeket fogalmaznak meg a költségvetéssel szemben: 

o Egyértelműen ilyen szereplők az állampolgárok, akik a közpolitika kedvezményezettjei 

is egyben. 

o Hasonlóképpen egyértelmű a szerepük az intézmények vezető bürokratáknak, akik 

forrásokat várnak működésükhöz, bár némi őrző szerepük van beosztottjaik felé. 

o Végül skizofrén szereplők itt is a politikusok és az ágazati bürokraták. 

Ezen elmélet ugyan ad megoldást a weberi modell problémáira, de leszűkíti a vitát a költségvetésre. Ez 

annyiban nem elégtelen, mint hogy minden közpolitikai vita szükségképpen költségvetési vita is, de 

azért mégis más és sok esetben lényegesebb szempontokat is érvényesíteni kell benne. 

 

Tágabb összefüggéseket nyit B, Guy Peters11 elmélete a politikusok és a bürokraták együttműködéséről 

a közigazgatási szervezetben. Peters különböző modelleket vázol föl a politikus és a bürokrata közötti  

                                                

10 Jelen leírás együtt kezel két megközelítést. A szerző úgy látja, hogy ezek inkább egymás kiegészítői, 

mint ellentétei, ezért lehetséges az összeolvasztás. Az egyik Boardman-Greenberg-Vining-Weimer: 

Költség-haszonelemzés, koncepciók és gyakorlat, Prentice Hall, 2005, illetve László Csaba: Tépett 

vitorlák, Aula, 1994  

 

11 Peters, B. Guy (2001): The politics of bureaucracy, London: Routledge 
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kapcsolat lehetséges formáiról. E modellek azonban nem annyira a közpolitikai vita természetéről 

szólnak, így itt most mellőzzük ismertetésüket, és a továbbiakban a funkcionális modellt kiterjesztve 

értelmezzük, egyfajta paradigmatikus modellként, de felhasználva a Peters-i eredményeket is. 

 

A paradigmatikus modellben a költségvetés helyére a szervezetek stratégiai vezetésének elve kerül.12. 

A demokratikus választási rendszer periodicitása és az ehhez kötődő váltógazdálkodás miatt az egyes 

hatalomra került pártok programjainak végrehajtását egyfajta paradigmatikus váltásként is 

értelmezhetjük, ezért használhatjuk a fenti megnevezést.  Ebben a felfogásban három összefüggő és 

hierarchikus cselekvési szintet, így vita színteret  különböztetünk meg: a stratégiait, a szabályozót és az 

operatívat.13 

• A stratégia őrzőinek feladata, hogy a sokfajta, gyakran ellentmondó közpolitikai részcélt 

logikai egységbe foglalják, kialakítsák a célok közötti prioritást és ezzel gazdálkodási célt is 

meghatározzanak. Részben politikusok, részben bürokraták képezik a csoportot. 

o Egyértelmű szereplők: 

�  a pártok vezető politikusai, akik kialakítják az ideológiát és a programot, 

irányt szabva adott időszak közpolitikai mozgásainak. 

� a politikai bürokratáknak, akik a győztes párt adminisztrációjából vagy 

tagjaiból kerülnek hivatali pozícióba, és állásuk addig tart, amíg a párt uralma. 

Rendszerint külön szervezeti egységbe tömörülnek – titkárságok, stratégiai 

csoportok -, vagy egységvezetőkké lesznek. Szerepük közvetítő is és irányítói is. 

o Skizofrén szereplő is van a rendszerben. A beosztott politikus éppen úgy felel a 

stratégia megvalósulásáért, mint a választói igényei kielégítésért. E kettős magatartás  

jelenik meg szavazáskor a pártfegyelemhez való igazodásában, illetve lobbi 

tevékenységében. 

• A szabályozó feladata, hogy a stratégiát lefordítsa a végrehajtás szintjére. Hatásköröket és 

feladatokat, cselekvési leírásokat, ügymeneteket alkot. Ehhez kell a szakmai tapasztalat és 

egyfajta állandóság. Két szereplő is megjelenik itt: 

o A politikusok is ellátnak ilyen feladatot akár törvényhozási, akár kormányzati 

szereplőként. 

                                                

12 Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula, 2004. 

13 Lásd Pásztor Miklós: A politikai szféra stratégiai szerepe a közpolitikai döntésekben, in:A demokrácia tíz éve, szerk.: 

Rozgonyi Piroska, Bessenyei Könyvkiadó, 2000, 227-230. o. 
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o Az ágazati bürokrata felel weberiánus értelemben a politikai döntés végrehajtásáért, de 

adott terület szakmai tapasztalatainak érvényesüléséért is, még akkor is, ha az adott 

terület a stratégia szempontjából jelentéktelen. 

• A végrehajtók azok, akik a közpolitikai programokat és intézményeket működtetik. 

o Itt egyértelmű a szerepük az intézményeket vezető és az oda beosztott 

bürokratáknak, a szolgáltatások nyújtói ők. 

o Skizofrén szereplő itt az ágazati bürokraták csoportjának azon tagjai, akik centralizált 

programokat hajtanak végre. 

• Az állampolgárok ebben a felfogásban inkább kívül vannak a rendszeren. Szerepük elsősorban 

legitimáló, azaz a kialakított prioritásokat és cselekvéseket elfogadják vagy elvetik. Szerepük 

lehet ennél sokrétűbb is, ha a rendszer részvételi elvű, azaz a közpolitika minden szintjén 

megjelenhet érdekei és hajlamai szerint. 

 

Mindhárom vitamodell közös jellemzője, hogy benne a szerepek és az azokkal szembeni elvárások 

térben és időben nagy változékonyságot mutatnak, valamint hogy a rendszerek belső mozgása is osztja 

az egyes szereplők erőpozícióját és a szerepek megvalósításának módját. Éppen ebből a szempontból 

fontos annak kihangsúlyozása, hogy az egyes szereplők vitában nyújtott teljesítménye határozza 

meg tényleges befolyásuk mértékét és minőségét. Talán ez a vitaelmélet legfontosabb tanulsága. 

Különösen akkor, ha a vitát kiterjesszük olyan módon, hogy az nem csak a verbális érvekre és 

folyamatokra korlátozódik, hanem a cselekvéseket is úgy fogjuk fel, mint a vita elemeit, ahol a 

szereplők nem csak teszik a dolgukat, hanem jó vagy rossz pontokat gyűjtenek a közpolitika többi 

szereplőjével szemben. Vannak ennek látványos elemei és rejtettek. Egy választás „kasszát csinál”, a 

szívességek nyújtása pozíciószerzést is jelent a későbbi hatalmi osztozkodásban. 

4.1.3 A közpolitikai vita folyamata 

A vita folyamata szokásos mintázatokat követ. Ennek lényege, hogy a szereplők állításokat 

fogalmaznak meg és  érveket hoznak álláspontjuk igazolására. Az érv feladata, hogy meggyőzze a 

többieket vagy hogy valamifajta közösen elfogadható állásponthoz vezessen. 

 

A továbbiakban kihagyjuk azokat az eseteket, amikor a szereplők úgy-nevezett nemtelen eszközökkel 

küzdenek, mint például hatalmi nyomásgyakorlás, megvesztegetés, a másik „leugatása”. Nem mintha 

ezek ritkák lennének vagy „nem demokratikusak”. Inkább azért, mert ezek csak időleges győzelemhez 

vezetnek, ami adott esetben hasznos lehet, de nem teremt a másik félben megnyugvást az eredményt 
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illetően és újabb küzdelemre sarkall inkább. A játékelmélet szabályai szerint a tisztességtelen 

magatartás leginkább akkor használatos, ha egyszeri érintkezés van a játékosok között. Ekkor ugyanis 

nincs lehetőség a megtorlásra. 

 

Az érvelő vita lényege, hogy cselekvési hipotéziseket állítunk fel és keressük azokat a tényeket, 

amelyek igazolják, hogy egy ilyen formájú és tartalmú cselekvés eredményre vezet. Hangsúlyozni kell, 

hogy a vita mindig hipotézisről folyik, azaz feltételezésről. Ennek eredetét most ne keressük. A 

hipotézis szólhat a múlt megismeréséről éppen úgy, mint egy tantétel igazságáról, vagy a jövő lehetséges 

állapotairól vagy cselekvési terv megvalósíthatóságáról. A közpolitikai hipotézis inkább a legutóbbiról 

és gyakran az azt megalapozó szakmai koncepciókról, társadalomtudományi eredményekről.  

 

A vitatkozók különböző hipotéziseket fogalmaznak meg egymással szemben és keresik igazolásukat, 

illetve azokat a tényeket, amelyek a másik hipotézisét megdöntik. A jó érv igen összetett, egyszerre 

igazolja az én igazamat és a másik tévedését, miközben a hipotézisemet is fejleszti újabb 

szempontokkal. Ilyen érv ritka, általában meg kell elégedni hiányosabb érvekkel. 

 

Hiányos érvelés esetében jut szerep a korábbi teljesítmények értékelésének: a korábbi eredményeket 

kivetítjük a következő szakasz eredményességére is. Itt jut szerep a szövetségeseknek, akik mintegy 

leszavazhatják az egyik felet, függetlenül attól, hogy igaza van vagy sem. E mögött az a feltételezés áll, 

hogy abszolút igazság nincs, különösen nem a közpolitikában. A második legjobb megoldás követése 

még mindig jobb, mint a tartós patthelyzet a legjobb keresésében. 

 

A politikai hatalommal átitatott vitahelyzet ugyanakkor erőteljesen használ egy olyan érv rendszert, 

amely a hatalmi szempontokat is figyelembe veszi és ezért a közpolitikában különösen meghatározó. 

Nem a fent említett tisztességtelen megoldásokra gondolunk. 

 

Ez az érvelési stílus magát az érvelést egyfajta történetmesélésként fogja fel14. Ez lehetővé teszi az 

érzelmi azonosulást is az érvelővel, hiszen a „szépbeszéd”, a dramaturgizált mondanivaló  könnyebb 

                                                

14 A továbbiakban nagyban támaszkodom Deborah Stone: Policy Paradox – The Art of Political Decision Making, New 

York: W. W. Norton & Company, 2001, különösen annak 6. és 7. fejezete. 
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azonosulást tesz lehetővé. Ezen túlmenően azonban akkor szolgálja a legjobban az érvelő céljait, ha 

látszólag a „jó érv”-kritériumaival is rendelkezik. Ennek legjobban az a történettípus felel, meg, amely 

az előző korszakot a romlás korszakának tekinti és a beszélő álláspontjának elfogadása fog új aranykort 

hozni. Stone ezt a beszélő szándéka szerint hanyatlástörténetnek nevezi, ha a cél a helyzet bemutatása 

és kontrolltörténetnek, ha a cél a megoldás felmutatása.. Ezen érvelések nem feltétlenül emberekről 

szól, hanem minden lehetséges más tényezőről. Idézzük itt Stone egyik hanyatlástörténeti példáját, 

amely a továbbiakban is hasznunkra lesz. 

Pontosak-e a kormányzat adatai?15  

A gazdaság lehagyta az adatokat 

Joseph W. Duncan  

Manapság előszeretettel hibáztatják a közgazdászokat a gazdasági előrejelzések zavarossága és 

ellentmondássága miatt. De talán nem vesszük észre a hiba alapvető forrását: a szövetségi szintű 

gazdasági adatok minőségét. 

Sokféle tényező együttes hatása gyengíti az elmúlt negyven év alatt kifejlesztett jó minőségű 

statisztikai eljárásokat és adatbázisokat. A hanyatlás visszavezethető arra a deregulációs lépésre, 

amely megszűntette az adatgyűjtéssel is foglalkozó ágazati szabályozó hivatalokat, továbbá a 

költségvetési pénzek csökkentésére, mert ez visszavetette a kormányhivatalokból a statisztikai 

hatóságokhoz áramló információ mennyiségét, valamint a statisztikai rendszerek megújításának  

kudarcára – ami a legdöntőbb tényező. 

Például, a bruttó nemzeti termék összesítéséhez adatokat szolgáltató Gazdaságelemző Hivatal 

(Bureau of Economic Analysis) még ma is olyan statisztikát használ, amely túlságosan nagy súllyal 

veszi számításba a feldolgozó szektort, holott ma már az összes alkalmazott körülbelül 70 %-a a 

szolgáltatási ágazatokban dolgozik…. 

Jelenleg is több jelentős közpolitikai kihívással kell megbirkóznunk, mint például az import 

hatásának értékelésével, a beruházások és a megtakarítások ösztönzésével, valamint az adótörvény 

módosításával. Sajnos, a döntések alapjául szolgáló statisztika minősége folyamatosan romlik e 

területeken. Ha nem nézünk idejekorán szembe a válság lehetőségével, komolyan visszaesik a 

közpolitikai döntések eredményessége. 

Joseph W. Duncan: “The Economy Has Left the Data Behind” in New York Times, June 30, 1985.  

                                                

15 Deborah Stone: im., 141. o.. Váradi László fordítása 



 43 

 

Itt tehát a statisztikai adatok a főszereplők, de mögötte ott az ember is. 

 

Van az érveknek egy másik típusa, amely a modern tudományt is döntő mértékben megalapozta. Ez 

arra irányul, hogy adott állításban mennyiségeket is kifejezzen. Alapformájában arról szól, hogy adott 

dolog létezik-e vagy meghatározó-e a jelentősége. A „vannak olyanok is…” kezdetű érveléseket élesen 

el kell választani azoktól az érvektől, amelyek arról szólnak, hogy adott dolog milyen arányban vagy 

mértékben játszik szerepet egy adott jelenségben. A „vannak olyanok…” érvelés gyakran nem szól 

másról, mint szélsőséges esetek vagy előforduló, de nem jellemző esetek meglétéről. Tipikus példa erre 

a szociális segély problémája. A „vannak visszaélők” a segéllyel egészen mást jelent, mint azt mondani, 

hogy a juttatások 2%-a olyanokhoz megy, akik nem akarnak dolgozni. Az egyik azt sugallja, hogy nem 

érdemes segélyt adni senkinek, mert visszaélnek vele, míg a másik esetben inkább az ellenőrzések 

szigorításáról kell beszélni. 

 

A paradigmatikus közpolitikai modell esetében viszont éppen ennek az érvtípusnak a jelentősége 

nőtt meg. A sok irányban elkötelezett szűkös erőforrásokkal rendelkező közpolitikai szervezetben a 

nagyságrendek ismerete elengedhetetlen. Nem véletlen, hogy a számolás és a mérés társadalmi 

jelentősége éppen a polgári korban vált uralkodóvá és a tudása néhány száz éve vált életfontosságúvá. A 

piacgazdaság és a ráépülő közpolitikai rendszerek működésképtelen lennének nélküle. 

 

4.2 Méréselméleti összefoglaló 

4.2.1 A mérés alapfogalmai 

A nagyságrend ismerete csak akkor lehetséges, ha mérünk. A mérés olyan cselekvés, melyben a 

dolgokhoz, jelenségekhez, eseményekhez számértékeket rendelünk. A hozzárendelés 

szabályrendszerét adja meg számunkra a méréselmélet. 

 

A méréselmélet elsődleges kiindulópontja, hogy nincs valamilyen abszolút mérce és nem áll 

rendelkezésre valami olyan eszköz, amelyet mindig és mindenütt a számok hozzárendelésére 

használhatnánk. Lényegében minden méréshez, de legalábbis minden méréstípushoz saját eszközöket 

kell kifejleszteni. Az olyan egyszerű eset például, mint a hosszúság mérése sem rendelkezik ilyen 

„mindenre jó” eszközzel. A méterrudat ma már közhelyszerűen alkalmazzuk ilyen esetben, de tudjuk, 
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hogy ez nem volt mindig így. Korábban még az egyes városok is sokszor eltérő mértékeket alkalmaztak 

és csak a XIX. század közepén vezették be a métert, de Nagy-Britanniában pl. csak a huszadik század 

hetvenes éveinek közepén, ahol addig saját eszközöket alkalmaztak, mint az inch, a yard, stb. Magyarul 

is léteztek ezek a mércék, mint hüvelyk vagy láb, de már régen kikoptak a használatból. 

 

A hosszúságmérés példája rámutat továbbá arra, hogy a mérés az nem más mint összehasonlítás. 

Nevezetesen egy dolgot összehasonlítunk egy másikkal és megállapítjuk, hogy hányszor férne bele. Ez a 

szorzó szám adja a mérés eredményét: 

• Mércének nevezzük azt a dolgot, amelyhez a mérendő másikat viszonyítjuk. A mérce lehet 

maga a mérni kívánt dolog akkor, ha egyébként maga is egységekre oszlik. Ilyenkor a mérés 

egyszerű számlálást jelent, mint például az állatok számolása esetében. 

• A mértékegység a mérce egy meghatározott mennyisége, amelyet egységnek tekintünk. 

• A méret a mérés eredménye. 

Másik példának említhetjük a pénzt. A pénz azzal a sajátossággal bír, hogy lehetővé teszi minden áru 

értékének minden más áru értékéhez való viszonyítását az ár egységeként.. 

 

A mérés tehát egy konvenció, megállapodás az emberek között arról, hogy adott dolgot mihez 

viszonyítva mérünk. A köznapi életben használt mércék, mint a méterrúd ráadásul közpolitikai viták 

alapján létrejött mércék. Másik konvencionális mérés a különböző tudományokban kialakult konvenció 

együttese. Miután ezeket a középiskolákban tanítják, ezért ezek konvenció jellege elvész azok számára, 

akik nem az adott tudományt űzik életvitelszerűen. Az iskolai oktatás különben is alkalmas arra, hogy az 

ilyen konvenciókat, mint abszolút természeti létezőket mutassa be. 

 

A konvenciók között kell számba vennünk azokat az eszközöket, amelyek egy-egy mérce fizikai 

megjelenítését ipari termékként állandósítják, standardizálják. Ezt nevezzük mérőeszköznek.  

 

Amennyiben nem tényleges tárgyi-fizikai mérésre kerül sor, úgy a mérés inkább elvi-elméleti 

megfontolások alapján megállapított összefüggések alapján történik. Ilyenkor összefoglalóan 

mérőszámokról beszélünk. A mérőszámok között megkülönböztethetünk: 
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• egyszerű mérőszámokat, ahol egyetlen összefüggés alapján végzünk mérést. Ilyenek a köznapi 

élet megszokott mérései is – például a GDP, szegénység, stb. -, ahol egyetlen jellemzőt 

vizsgálunk. 

• összetett mérőszámokat, melyek az egyszerű mérőszámok valamilyen elvi-elméleti 

összefüggései alapján, azok mérésének egyesítése alapján jönnek létre. Ilyen pl. a fizikában a 

sebesség, amelyet a megtett út hossza és az időtartam hányadosaként definiáltak elődeink. 

 

Az összetett mérőszámok már felvetik a matematika problémáját is, vagyis az elvont mérőszámok 

közötti lehetséges elvi viszonyokat (mint amilyen az összeadás, kivonás stb.). Tulajdonképpen a 

matematika megmutatja a mérőszámok közötti lehetséges kapcsolatokat, de egyéb összefüggések 

kellenek ahhoz, hogy adott mérésnél a tényleges összefüggéseket megállapíthassuk és mérhessük. Ebből 

a szempontból a tudományok nem mások, mint bizonyos egyszerű mérőszámokból levezetett összetett 

mérőszámok együttese, ezért a modern tudományosság módszertani alapja a matematika. 

 

A mérőszámok további csoportosítása azáltal jöhet létre, ha figyelembe vesszük, hogy egy adott 

mutatószám mennyire közvetlenül méri a dolgok adott jellemzőjét. 

• szűkebb értelmű mérőszámnak nevezzük azokat a mérőszámokat, amelyek a dolgot 

közvetlenül mérik – például a hosszúságot hosszúsággal. 

• mutatószámnak vagy indikátornak nevezzük azokat a mérőszámokat, amelyek csak 

közvetetten utalnak a mérni kívánt dologra, ha azok közvetlenül nem vagy csak bonyolult 

módon mérhetőek. Ezen belül megkülönböztethetünk: 

o arányos indikátorokat, amelyek tényleges mennyiségekként viselkednek és így 

matematikai összefüggések képzésére is alkalmasak, illetve 

o rangsoroláson alapuló indikátorokat, amikor is a dologhoz nem rendelhető hozzá 

semmi olyan másik dolog, amely egységekre bontva mércéül szolgálna vagy ez igen 

bonyolult módon lenne csak lehetséges. Ilyenkor a dolgok minőségi különbségeihez 

rendelünk számokat, majd ezeket kezeljük a méretként. Persze ebben az esetben az 

arányosság nem feltétel és nem elvárható a számok ilyetén értelmű magyarázata. Itt 

inkább minőségi különbségeket értelmezünk a számok révén anélkül, hogy közöttük 

hierarchikus különbséget tennénk. Különösen arra alkalmas, hogy más mérőszámokkal 

összevetve szociológiai elméleti összefüggéseket állapíthassunk meg. 
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4.2.2 Mérés a társadalomtudományban16 

A társadalomtudományban viszonylag kevés a szűkebb értelmű mutatószámmal való mérés lehetősége. 

Inkább az indikátorokkal és a rangsorolással való mérés a lehetséges. Ennek legfőbb oka, hogy sok 

esetben hitekről, véleményekről és belső képzetekről kell vizsgálatot folytatni. Éppen ezért a 

legfontosabb módszer ekkor a kérdezés – személyes vagy kérdőíves. Minden más módszer erre 

vezethető vissza, vagy előbb-utóbb a kérdezést használja. Még a legegyszerűbb statisztikai adat is úgy áll 

elő, hogy a statisztikai hivatal munkatársai kérdéseket tesznek fel az adatok birtokosainak, akik 

válaszolni kötelesek azokra. 

 

Ez megerősíti azt a tendenciát, hogy minden mérőszám mögé sajátos gondolati rendszert kell kiépíteni. 

Ennek első lépését konceptualizálásnak nevezik. Ennek során próbáljuk a vizsgálandónak tekintett 

jelenséget leírni, definíciókkal és elméleti összefüggésekkel jellemezni. Érdemes már itt is hozzárendelni 

azokat a dolgokat, jelenségeket, amelyek már mérhetőek, azaz megválaszolható kérdéseket is jelentenek. 

Például mit kell érteni azon, hogy az emberek vallásosak? Elég, ha hisz egy felsőbbrendű lényben, vagy 

valamelyik tételes valláshoz kell csatlakoznia, vagy elég egy messiást követni? A vallásosság méréséhez 

rendelkezni kell a vallásosság definíciójával, amely egyben a vizsgálat elméleti hipotéziseként is szerepel. 

 

A konceptualizálást követi az operacionalizálás, amely nem más, mint az elméletileg felállított 

összefüggések, jellemzők és kapcsolatok mérési eszközzé és mérőszámmá alakítása és megkérdezhetővé 

tétele. Az operacionalizálás nem más, „mint bizonyos dolgok egymáshoz való hasonlóságát és mások 

egymástól való különbözőségét hangsúlyozó kijelentés”17 mércévé formálása. A vallásosság példájánál 

maradva . A vallásosság példájánál maradva mérhető  

- a rendszeres templomba járás (de ez lehet, hogy csak társadalmi elvárás) 

- rendszeres imádkozás (belenevelt szokás is lehet és csak bizonyos vallásokra jellemző);  

- hisz-e Istenben? 

- meg van-e keresztelve (ez inkább a szüleit jellemzi).  

                                                

16 Ebben a fejezetben elsősorban E. Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó 1996 c. munkájára 

támaszkodunk. A fejezet célja elméleti bevezetés. A szakmai részletek a tankönyv további fejezeteiben találhatóak. 

17 D. Stone: im., 131 o. 
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Hosszú vita alapján tulajdonképpen ma már mindezeket a kérdéseket felvetik, és a kérdőívek 

kiegészültek a „maga módján vallásos” kategóriával is 

 

A végső alap tehát kategorizálás, annak eldöntése, hogy a megfigyelt dolgok közül, mi tartozik adott 

kategóriába és mi nem. A kategorizálás tulajdonképpen a mérendő dolog meghatározása, de egyben a 

mérce kiválasztása is.  

 

A fentiek alapján a társadalomtudományi mérés jellemzője vitaelméleti szempontból, hogy: 

• egyedi, azaz a kialakított mérendő és mérce konkrét célhoz kötött, és a korábbi mérések 

eredményei egy új vizsgálatban korlátosan használhatóak és elméleti újraértékelést igényelnek. 

• könnyen támadható, mint szubjektív állítás. 

 

Miután hiányzik a közvetlen felmutathatóság, ezért mindig felvethetőek kritikák a nyert eredményekkel 

szemben. Éppen ezért próbálnak a méréssel vagy annak elméletével foglalkozók szigorú kritériumokat 

kidolgozni a mérőszámokkal szemben: 

• Objektivitás18: Magára a mérésre egészére vonatkozó kategória. Objektívnak akkor nevezünk 

egy mérés, ha a annak eredménye nem függ mástól, mint magától a mérni kívánt dologtól. 

Semmilyen egyéb tényezőnek nincs hatása az eredményre. Ez gyakran a 

természettudományokban sem teljesül minden esetben, lásd például Heisenberg 

határozatlansági tételét egy részecske helyének meghatározásnál. A legteljesebb objektivitási 

kritériumként ezért azt szokták elfogadni, hogy a többször, különböző személyek által 

megismételt mérésnek ugyanarra a méretre kell vezetnie. Ez mindkét tudományterületen 

kritérium, még ha a társadalomtudományban ez ritkán biztosítható. 

• Megbízhatóság: Ez a kritérium a mérce vagy mérőeszköz megbízhatóságát jelenti. Egyéb 

feltételek változatlansága esetén a mérce ugyanazt a dolgot mindig ugyanolyan mérettel látja el – 

például egy vonalzó esetében. Ugyanakkor a megbízhatóság nem jelent egyben pontosságot is. 

Olyan ez, mint amikor egy puska félrehord. Bár minden lövés egy helyre érkezik be, de nem a 

céltábla közepébe, hiába célzunk oda: 

                                                

18 Meg kell jegyezni, hogy e kritériumot nem minden kutató használja. Ebben az esetben a megbízhatóság fogalmában értik 

bele. 
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o  A mérce ilyen esetben szisztematikusan torzít. A mérce pontosságának ellenőrzése 

önálló mérése feladat! 

o Ezt el kell választanunk a véletlen hibától, amely részben külső okokból (egy mérés, 

nem mérés), részben a mértékegység megválasztásától függ. 

A megbízhatóság tágabb értelemben azt is jelenti, hogy egy mérés során minden releváns 

tényezőt figyelembe vettünk–e. Különösen összetett mérőszámok esetén lehet e probléma 

súlyos. Egyszerű mérőszámra lehet példa a GDP mérése, ahol súlyos gondként szokták említeni, 

hogy a bűnözés is ugyanúgy értéktermelő tevékenység – munkát ad a rendőröknek -, mint a 

fodrászat. 

A megbízhatóság alapvető problémája a társadalomtudományokban, hogy a megfigyelő vagy a 

mérést végző személy mennyire befolyásolja a mérés eredményét. Ma már megbízható 

tapasztalatok vannak arról, hogy ugyanarra a kérdésre is másként válaszolnak az alanyok, ha más 

kérdezi őket. Miután a kérdezés ma már önálló szakma, ugyanazok az emberek kérdeznek, ezért 

inkább szisztematikus hibáról beszélhetünk, de az is jogos feltételezés, hogy e emberi hibák 

kiegyenlítik egymást, ha elegendően sok vizsgálat eredményeit kell értelmezni. 

Hasonló probléma a kérdés megfogalmazása. A kérdezett pontosan azt érti-e rajta, mint a 

kérdező. Tipikus hiba volt korábban Magyarországon, az a kérdés, hogy van-e családja a 

kérdezettnek, amire a válasz az volt, hogy „igen, három”, miután a magyar paraszti kultúrában a 

család alatt a gyerekeket is értették, nem csak a házastársai viszonyt. Sajátos helyzet ebből a 

szempontból, ha a kérdezett nem akar válaszolni – például az adóbevallások esetében. 

• Validitás (érvényesség): A mérés tárgyára vonatkozó kritérium. Arra a kérdésre keressük 

választ, hogy valóban a mérni kívánt dolgot mérjük-e? Visszatérve a GDP-hez, ma már sokan 

felvetik, hogy az valójában nem méri a jólétet, mert ahhoz nem a megtermelt jövedelmet kellene 

mérni, hanem az általános megelégedettséget, vagy a várható élettartamot, nem beszélve a 

fenntarthatóságról vagy ezek valamilyen kombinációjáról – lásd az úgy nevezett „Boldog Föld-

indexet”. Persze az indikátorok megítélése esetében az érvényesség még súlyosabban esik a 

latba, hiszen a itt eleve közvetve utaló tárgyak méréséről van szó. Itt újra csak az ismételt 

mérések sokaságának az elemzése vezethet csak megfelelő eredményre. 
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Az utolsó két kritérium esetében érdemes idézni Babbie ábráját19. Ezek azt mutatják, hogy a validitás és 

a megbízhatóság milyen viszonyban állhat egymással. 

 

4.2.3 Mérés a közpolitikában 

A közpolitika kialakításában felhasználható tudás elsősorban a társadalomtudományhoz tartozik, illetve 

abból származik, így a mérés itt követi annak sajátosságait, kiegészülve a közpolitika sajátosságaival. 

 

4.2.3.1 A hatalom hatása a mérésben 

Az alábbi táblázat20 az érintett többfajta szakmai követelményrendszert hasonlítja össze. Láthatóan 

alapvető különbségek vannak a három szakmai elvárás között. A közpolitikai szereplő a tudomány felé 

felhasználói pozícióban van, míg ilyen a régi közigazgatás felé csak rejtetten van jelen, ha udvariasan 

fogalmazunk. Éppen ezért a hasonló viszonyokat találunk a munkastílusban is. A gyengeségek inkább a 

közpolitikai felhasználhatóság szempontjából felmerülő hiányokat foglalják össze. Persze a régi típusú 

közigazgatás gyengesége csak akkor értelmezhető, ha a weberi modellben gondolkodunk. A többi 

esetében már ez nem feltétlenül igaz. 

 

Szakterület Fő célkitűzés Munkastílus Gyengeség 

                                                

19 Babbie: i.m., 161. o., Babbie sem használja az objektivitás kritériumát. Ahogy a szerző megjegyzi: egy magát 

megnevezni nem akaró olvasó ábrája 

20 Weimer –Vining: i. m., 2.1 ábra, 30. o., Váradi László fordítása. A táblázatot rövidített formában közöljük. A szerzők a 

közpolitika-elemzést mint önálló, a politikusok számára végzett döntés-előkészítő tevékenységet értelmezik. Mi tágabban 

fogjuk föl e folyamatot, de ez nem zavaró a táblázat értelmezésében 
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tudományos célú 

társadalomkutatás 

elméletalkotás a társa-

dalom működésének 

megértéséhez 

szigorú módszertan az 

elmélet megalkotásához 

és ellenőrzéséhez; a 

megtörténteket gyakran 

utólag idézi fel, nincs 

időkorlát az eredmény 

eléréséhez  

gyakran nem 

kapcsolódik a 

döntéshozók 

információs igényeihez 

‘régi típusú’ 

közigazgatás 

a politikai folyamatok-

ban kialakított progra-

mok hatékony végre-

hajtása  

menedzseri és 

jogszabály alkalmazás, 

rutin jellegű döntések 

az adott 

jogosítványokon kívül 

eső alternatív 

lehetőségek figyelmen 

kívül hagyása 

közpolitika elemzés a közpolitikai szereplők 

számára lehetséges 

alternatívák elemzése és 

bemutatása a közösségi 

problémák megoldása 

céljából  

létező kutatási 

eredmények és 

elméletek szintetizálása 

a közpolitikai 

alternatívák 

következményeinek 

megállapításához, erős 

határidő szorítás 

rövidlátás az ügyfél 

igényeinek kiszolgálása 

és a határidő szorítása 

miatt 

 

A mérésről eddig mondottakat érdemes két további szemponttal kiegészíteni. 

 

Az első a hatalmi kérdések körül kialakuló jellemvonás. Nevezetesen, hogy ilyenkor a kategorizálás 

még inkább az érvelő szándékai alapján történő módon zajlik, figyelembe véve a történetmesélés 

szempontjait is, ami – emlékeztetőül – az azonosulást, az érzelmi elfogadást szolgáló adatbemutatási 

eszköz. „A számok használata a költészet sajátos formája.” – mondja Deborah Stone.21 Alátámasztja ezt 

a közpolitikai jellemvonást a következő történet, Deborah Stone példatárából. 

 

                                                

21 Deborah A. Stone: i.m. 136. o., 



 51 

„Az első, 1790-es amerikai népszámlálás megtervezésekor James Madison amellett érvelt, hogy vegyék 

számba az emberek foglalkozásait is. Ezzel kapcsolatban három kategóriát kívánt kialakítani -- az 

iparban dolgozók, a mezőgazdasági tevékenységből élők, és a kereskedelemben tevékenykedők 

csoportjait -- mert úgy gondolta, hogy csak ezen kategóriák tagjai képviselnek olyan fontos politikai 

érdekeket, melyekre a kongresszus tagjainak figyelemmel kell lenniük. (Az volt a véleménye, hogy a 

tanult foglalkozások képviselőit nem szükséges számba venni a népszámlálás során, mert a Kongresszus 

úgysem az ő érdekeik figyelembe vételével fogja alakítani politikáját). Samuel Livermore, egy 

képviselőtársa ellenezte a foglalkozások számbavételét, mivel úgy gondolta, hogy lehetetlen a Madison 

által felállított kategóriákat elkülöníteni egymástól. Egy dohánytermelő mind a mezőgazdaságban, mind 

a kereskedelemben tevékenykedik, és lehet valaki farmer a nyár folyamán míg télen azonban 

cipészkedéssel foglalkozik. Livermore tehát tulajdonképpen azt állította, hogy ha valami nem 

elkülöníthető, akkor az nem is vehető számba, és tagadta, hogy a Madison által képviselni kívánt 

politikai érdekek ténylegesen jól elkülöníthetőek lennének. Madison alulmaradt a vitában.”22 

 

A példából azt is érdemes megjegyezni, hogy a számbavétellel azt is állítjuk, hogy a dolog létezik, 

legalábbis a közpolitika számára. Elismerjük továbbá, hogy a dolog vagy jelenség érdemes a 

figyelmünkre, fontos vele foglalkozni. Érdemes vele foglalkozni és megéri a számba vétel 

nehézségeinek vállalását, akár más dolgok rovására is. Végül, rejtett üzenet, hogy a számok egyben a 

számba vett probléma megoldását is ígérik. 

 

Ennek alapja, hogy a mérés eredményei, a számok, egyben normákat is hordoznak. Normákat ahhoz, 

hogy a cselekvési lehetőségeknek irányt szabjanak. Mérni akkor kell a közpolitikában, ha valamit tenni 

akarunk és ha pontosak is akarunk lenni, figyelemmel az erőforráskorlátokra. A norma ebben az 

értelemben egy közpolitikai mutatószámhoz rendelt méret, amely a legkisebb költséggel éri el a 

legnagyobb hatást két értelemben is: a szakmai és a politikai hatást együttesen tekintve. A jól 

megválasztott mérték társadalmi értékeket realizál és szavazatokat hoz. Persze a közpolitikai 

szervezetben bemutatott szereplők és magatartások alapján látjuk, hogy nem homogén a norma 

értelmezése, sem tartalmában, sem hatásainak értékelésében, de ez természetes. Gond nem ebből 

származik, hanem abból, ha ezek a viták elfojtódnak. 

 

                                                

22 ibid, eredeti forrás: Patricia Cline Cohen: A Calculating People (Chicago: University of Chicago Press, 1982) 163. o. 
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A norma egyben szétválasztja a világot kívánatos és nem kívánatos részre. Így lett például kialakítva a 

„munkanélküliség természetes rátája” a közgazdaságtanban és a gazdaságpolitikában – ez az a mérték, 

amely már kormányzati eszközökkel nem kezelhető. 

 

A közpolitikai viták során a számok továbbá alkalmasak arra is, hogy dinamikát vigyenek a történetekbe, 

akár hanyatlástörténetről, akár kontrolltörténetről van szó, és ezzel a mesélő szándékairól adnak 

információt. 

 

4.2.3.2 Teljesítménymérés a közpolitikában 

A közpolitika sajátosságaiból származó másik mérést befolyásoló tényező a cselekvés orientáltság. 

Közpolitika nem létezhet cselekvés nélkül. A nem –cselekvés is cselekvésnek számít, hiszen valamit 

nem tettek meg,a mit meg kellett volna tenni, vagy tudatosan nem akarták megtenni. 

 

A cselekvésorientált mérés fontos területe adódik abból, hogy a közpolitikai mérés gyakran az egyedi 

jogosultság meghatározásra irányul, míg a társadalomtudományi mérés célja inkább kategóriák és 

jelenségek számbavétele, a társadalom egészének jellemzése. A szegénység léte és terjedelme egy valós 

tudományos mérési probléma. Ugyanakkor a közpolitika szokásos problémája az, hogy pontosan ki az a 

személy, aki szegény, mert akkor tudjuk, hogy mit kell tenni érte. Erre a kérdésre a tudomány nem tud 

válaszolni, nem az a célja, csak eszközöket bocsát a rendelkezésünkre. 

 

A cselekvés-orientáltság másik következménye a teljesítménymérés igénye. A teljesítménymérés azt 

jelenti, hogy adott szolgáltató milyen minőségű tevékenységet folytat és milyen költségekkel. Ez nem a 

közpolitika sajátossága, az üzleti szervezetek is végeznek ilyen tevékenységet, de van különbség a két 

mérés között. Míg az üzleti szervezet alapvető mérőeszköze a tulajdonos vagyonnövekedésének 

vizsgálata a tőzsde vagy a saját szempontjai alapján, addig ilyen mérce a közpolitikában nincs. 

 

Pontosabban politikai döntés annak megítélése, hogy ki hogyan teljesített. A szakmai tartalmak 

átmennek a politikai stratégia teljesülésének szűrőjén. A stratégiai megfontolás nem ismeretlen az üzleti 

életben sem, de ez az alkalmazottakra vonatkozik és inkább előrejelző szerepe van, a végső szó azonban 

a piacé. A közpolitikában nincs végső szó, csak a választások. Ez sokkal nagyobb rugalmasságot visz a 
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mérésbe, a közpolitikai vita részvevői – a paradigmatikus-stratégiai modell szerint –nagyobb eséllyel 

manipulálhatják23 a mérési eredményeket. Idézzük ismét Stone egy klasszikus példáját. 

 

„A Reagan elnök által létrehozott “költségellenőrzésről szóló felmérés a magánszektorban”, köznapi 

nevén a “grácia bizottság” állítása szerint kormányzati pazarlás olyan felháborító példáira akadt, 

minthogy hivatalok 91 dollárt fizettek egy olyan csavarért melynek ára darabonként 3 cent. A jelentés 

elemzésében Steven Kelman kimutatja, hogy ilyen rémtörténetek inkább annak köszönhetően látnak 

napvilágot, hogy a bizottság nem veszi figyelembe a kormányzati körökben alkalmazott számviteli 

gyakorlatot, mintsem hogy ténylegesen a pazarlást mutatnák. A kérdéses csavarok 91 dolláros értéken 

lettek elkönyvelve, mert a szerződő fél általános költségeit szétosztja az általa forgalmazott egységekre.24 

A számvitel nem csak pusztán számok összeadása (összegzés), hanem egy kreatív törekvés a gazdasági 

folyamatok számokkal történő lefestésére.”25 

 

Mindazonáltal érdemes mégis megismerkedni az teljesítményindikátorok úgy nevezett SMART-

kritériumaival, amelyek az üzleti szervezetekben alakultak ki, de ma már széles körben használatosak.26 

A SMART egy betűszó, amely a kritériumok angol neveinek kezdőbetűiből állt össze, némileg persze 

beszélő módon, hiszen a „smart” az „okos” jelentéssel bír az angol nyelvben. A kifejezés először 1981-

ben jelent meg G.T. Doran Management Review-ban megjelent cikkében.27 

Nincs egyetértés abban, hogy pontosan mely szavakat kell az egyes betűk mögött használni, de az alábbi 

táblázat némi eligazítást adhat ebben: 

 

                                                

23 A közpolitika sok meghatározó teoretikusai szerint manipulálják is. Lásd erről a vitáról Cullis-Jones: Közpénzügyek és 

közösségi döntések, Aula, 2004, különösen a 14. fejezez 

24 Steven Kelman, “A grácia bizottság, avagy mekkora a kormányzati pazarlás?” The Public Interest, 78..sz. (1985 tél), 

62-68. o. 

25 Deborah A. Stone: i.m. 1436. o., 

26WIKIPEDIA/Performance Indicators, 2011. május 24. letöltés. saját fordítás Meg kell jegyezni, hogy sokan e 

kritériumokat általában a stratégiai célok meghatározásának normájaként is használják. 

27Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, 

Volume 70, Issue 11(AMA FORUM), pp. 35-36. 
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Betű Fő értelmezés Egyéb értelmezés 

S sajátos (specific) jellemző (significant), lefedő (stretching), egyszerű (simple) 

M mérhető (measurable) értelmes (meaningful), ösztönző (motivational), kezelhető 

(manageable) 

A elérhető (attainable) megfelelő (appropriate), egyezményes (agreed), ambiciózus 

(ambitious), ösztönző (aspirational), besoroló (aligned) 

R jelentőségteljes (relevant) valós (realistic), leleményes (resourced), rezonáns (resonant) 

T határidős (time-bound) követhető (trackable), megfogható (tangible) 

 

Látható, hogy egyes jelentés-kapcsolatok ellentmondásosak és zavarosak, de a főjelentés jól 

értelmezhető, és talán magyar megfelelők is találhatóak lennének. Minden esetre ilyen formában is 

ismert a SMART fogalma nálunk. Tartalmilag a következőeket lehet mondani az egyes betűk 

tartalmához: 

• A specifikusság arra utal, hogy az indikátornak olyannak kell lenni, amely valid adott személy 

vagy intézmény tevékenységére. Szokták „Five W” is jellemezni (ismét angol betűszó): 

o Mit (What) kell tenni? 

o Miért (Why) , milyen célból teszi? 

o Ki (Who) érintett? 

o Hol (Where) kell cselekedni 

o Milyen (Which) elvárásokkal és korlátokkal számolunk? 

• A mérhetőség a megbízhatóságra utaló kritérium. Egyben azt is jelenti, hogy a megfelelő 

indikátorok mennyiségi célokat is magukba kell foglalniuk. 

• Az elérhetőség értelmezése kizárja az álmok birodalmát. Másként reális célkitűzésnek is 

nevezhetjük. 

• A jelentőségteljesség azt jelenti, hogy a mérendő személy vagy szervezet számára maga az 

elérendő cél fontos legyen. Ez arra utal, hogy a stratégiai célok és személyes célok nem 

feltétlenül esnek egybe. de a jó teljesítmény indikátor alkalmas arra, hogy összhangot teremtsen. 

• A határidő arra utal, hogy a teljesítmény csak megfelelő időhatárokkal értelmezhető, és már a 

céloknál meg kell jelölni azokat a határidőket, amikorra az adott célt és részcélokat el kell érni. 
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Az indikátor szerkesztés fenti kritériumait ki kell egészíteni a különbségekre való érzékenység 

problémájával. Az a mutatószám jó, amely nem egyetlen jellemző túlnyomó súlyára mutat, hanem 

érzékeli a dolog sokféleségét, minőségi vagy mennyiségi jellemzőinek eltéréseit. 

4.2.3.3 Gazdasági mérés a közpolitikában 

 

A gazdasági mérés a társadalomtudományi mérés speciális formáját jelenti. Látszólag egyszerű, hiszen az 

árak és a pénz általánosan elfogadott használata, napi rutinja lehetővé teszi a legegyszerűbb mérés 

használatát – egyszerű összeadással és kivonással minden megoldható. Ma már tudjuk, hogy ez nem így 

van, ahogy arra a csavarok példája is rávilágít. Ott a látszólagos túlköltekezés abból származott, hogy a 

könyvelés szabályait nem vették figyelembe, azaz a kifizetett ár nem volt több 3 centnél, de egyéb 

szabályok szerint nagyobb összeget mutattak ki a könyvekben. 

 

Ugyanakkor a költségvetésben léteznek mélyebben fekvő mérési problémák. Nevezetesen, míg az üzleti 

szervezetek esetében létezik a piaci ár mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, addig a közpolitikai 

költekezésnél ez nincs így. Ott csak a kiadások egy részénél van piaci ár, másutt csak költségek vannak. 

Ki tudná megmondani, hogy mennyi a piaci ára a tanári munkának, miközben nincs szabad piac ezen a 

területen28? Éppen ezért a statisztika kiadási tétel alapján számítja a közszféra gazdasági teljesítményét. 

Ez pedig a gazdaságtan szabályai szerint elégtelen. 

 

A piaci ár ugyanis nem a költségekről szól, hanem arról, hogy az emberek adott áruért mennyit 

hajlandók fizetni a csökkenő határhaszon elve alapján. A költség a gazdasági teljesítmény mérésében 

annyi szerepet játszik, amennyivel a vállalkozás profitjának a kiszámolásához járul hozzá, de nem 

teljesítménymutató önmagában. Még ebben a formában is csak másodlagos, hiszen a gazdálkodás igazi 

kérdése az „opportunity costra”, a lehetőségköltségre vonatkozik: „ha másra költötten volna a 

pénzem, akkor nem jártam-e volna jobban?” Az üzleti számviteli mutatók a tőkemegtérülésre és a 

lehetőségköltségre utaló számokat adnak és a közgazdászok akként elemzik őket, bár látni kell, hogy 

ebben is korlátozott a szerepük. Részben mert más befektetési lehetőségekről nem adnak tájékoztatást, 

részben mert csak a múltról szólnak. 

 
                                                

28 A magyar statisztikákból tudható, hogy a magánszférában kb. 5%-kal keresnek kevesebbet a tanárok, mint az állami 

szférában. Ugyanakkor ez a hivatalos adat, de a szürke gazdaság hatását itt sem tudjuk mérni, csak a létéről vannak adataink. 
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Ilyen kérdést a közpolitikában fel tenni fel lehet, de megválaszolni nem. Nem kapunk választ arra a 

kérdésre például, hogy mit érdemes fejleszteni a városban, az utakat vagy a közvilágítást. Nyilván nem 

az a válasz, hogy amelyik kevesebbe kerül. Hiába létezik költségvetési számvitel és hiába léteznek 

számviteli normák és mutatók, ha tartalmuk korlátozott és a múltról szólnak. Az üzleti elemzéseknél 

még kevésbé alkalmasak az ezekből levont következtetések a lehetőségekről szólni, hiszen csak 

költségeket mutatnak valódi bevételi normák, így érvényes „vásárlói értékítélet” nélkül. Ráadásul a 

gazdálkodás célja sem a vagyon gyarapítása, hanem bevételek elköltése, ami további problémákat vet fel. 

 

Éppen ezért merül fel rendre a közpolitikai viták során az úgy nevezett „side effect”, mellékhatás 

probléma. Ezek lehetnek más „piacokra” haló hatások, vagy a jövőre vonatkozó hatások beépítése az 

érvek közé. Ugyanakkor ezek az érvek alkalmasak arra, hogy a vitát megakasszák, különösen érdemi 

számszerű eredmények nélkül. A történetmesélés szabályai szerint lehet hatásegérből költségvetési 

elefántot csinálni. Bizonyára hat a benzin adójának emelése a búza termelésre, de ha a keletkező bevétel 

segíti az iskolák felszerelését, akkor hogyan döntsünk? 

 

Ma már létezik módszertani megoldás a fenti problémára, ez az úgy nevezett „költség-haszon 

elemzés”. Ez lehetővé teszi, hogy a hatásokat is figyelembe véve eldönthessük két közpolitikai 

alternatíváról, hogy melyik a kívánatosabb a társadalom számára figyelembe véve a mellékhatások széles 

körét is: 

• Ez a módszertan sem a számvitelből építkezik, hanem  

• igyekszik a keresleti görbe hipotetikus modelljét felvázolni, amire alkalmasak a marketingben 

használatos kérdezési módszerek, természetesen azok korlátaival együtt. 

• Lényegében minden figyelembe veendő hatásra el kell végezni a keresleti görbe becslését.. 

Hasonló a helyzet a kínálati oldal esetében is. 

• Majd ha mindez meg van, akkor lehet a javaslatot tenni a döntéshozóknak. 

• Mindazonáltal az így kapott számok árként, vagy költségvetési normaként egyáltalán nem 

vehetőek figyelembe, azok jelentős túlárazást hoznának a módszertan sajátosságai miatt. A 

módszertan lényege ugyanis, hogy a keresleti görbe alatti terület nagyságát tekinti a 

fogyasztói/állampolgári értékelés mércéjének. 

 

Mindezt egy olyan közegben, ahol a pénzügyesekre, mint szükségszerű rosszra gondolnak, akik csak 

akadályozzák a minőségi szakmai munkát. Ez a vélemény nem csak Magyarországon ismert.  
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Minderre az ellenségességre ráerősít a különböző szereplők különböző nézőpontjainak hatása a 

közpolitikai vitára. Nézzük meg a következő táblázatokat. Ezek egy egyesült államokbeli autópálya 

építés költség-haszon elemzésének eredményeit mutatják a közpolitikai vita résztvevőinek 

szemszögéből.29. A pénzt az építkezéshez a szövetségi pénzügyminisztérium biztosította. 

 

Az első tábla az őrzők szempontjait gyűjtötte egybe. Látható, hogy itt csak az úgynevezett számviteli 

költségek szerepelnek. Az is érzékelhető, hogy az összesítés igen nagy negatív számokat hoz ki. Eszerint 

minden közpolitikai cselekvés veszteség. 

 

Autópálya értékelése az őrzők, a szövetségi pénzügyesek szempontjából, 1986, millió $ 

 Autópályadíj nélkül Autópályadíjjal 

Bevételek (Hasznok): 0.0 149.5 

Kiadások (Költségek): 

Építés 

Fenntartás 

Autópályadíj begyűjtés 

Díjkapu építés 

 

338.1 

7.6 

0.0 

0.0 

345.7 

 

338.1 

7.6 

8.4 

0.3 

354.4 

Nettó hasznok -345.7 -204.9 

 

A második tábla a költők perspektívája, jelesül a helyi, texasi politikusok szempontjait tükrözi és nem 

a szövetségiekét. Látható, hogy itt a számviteli költségek is nyereségként jelennek meg azokkal a 

projektköltségekkel együtt, amelyek tulajdonképpen a mellékhatásokat is tartalmazzák. Ugyanakkor a 

texasi lakosok díjfizetése költségként jelenik meg, hiszen ez rontja az újraválasztási esélyeket, de 

másoktól származó díjbevétel ismét haszon, mert az a helyi kasszát duzzasztja. 

                                                

29 A. Boardman, A. Vining, and W. G. Water, II, "Costs and Benefits through Bureaucratic Lenses: Example of a 

Highway Projekt," Journal of Policy Analysis and Management, 12, no. 3 (Summer 1993), 532-555, adaptálva Weimer-Vining:i.m. 

alapján, saját fordítás 
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Autópálya értékelése a költők, a helyi politikusok szempontjából, 1986, millió $ 

 Autópályadíj nélküli Autópályadíjjal 

Kedvezményezetti hasznok: 

Projektköltségek (CBA) 

Projekthasznok (CBA) 

 

345.7 

384.1 

729.8 

 

354.4 

334.7 

689.1 

Kedvezményezettek költségei: 

Autópályadíj bevétel a texasi 

állampolgároktól 

 

 

0.0 

 

 

112.1 

Kedvezményezettek nettó hasznai 729.8 577.0 

 

Végül nézzük meg, hogy hogyan néz ki egy semleges szereplő számár az elemzés. Az utolsó tábla 

betekintést nyújt egyúttal a költség-haszon elemzési műhelybe is. Látható, hogy a hasznok nagyjából a 

mellékhatásokból származnak. Egy autópálya csökkenti a baleseteket – ezt szimbolizálja a biztonsági 

hasznok csoportja; útiköltség megtakarítást hoz a használóknak, más utak terhelése csökken – 

gondoljunk a magyar elkerülő utak problémájára, ráadásul még új utasokat vonzhat az érintett területre. 

És végtelen számú további mellékhatást lehetne említeni. Tipikusan ilyen – a táblában nem szereplő – 

gazdaság fellendítő hatás.30 

 

Számviteli haszon igazán kettő van: az egyik a maradványérték, amely abból származik, hogy az út 

idővel elkopik, teljes felújításra szorul, és ekkor tulajdonképpen új szakasz kezdődik az életében, de 

pusztulása nem teljes – maradványértékkel szokták számba venni ezt az állapotot. Látható ugyanakkor, 

hogy ez az őrzőknél nem szerepel haszonként, ennyire előre - harminc-negyven év - nem 

gondolkodnak. A díjbevétel viszont erősen kurta az őrzők által számba vetthez képest. Ennek oka, hogy 

az elemzőnk még sem annyira semleges. A texasi lakosok díjfizetését ugyanis akként tekinti, ami visz is 

– politikai költséget jelent – és hoz is pénz, így hatása nem jelentkezik. 

                                                

30 Itt meg kell említeni, hogy ma már ezt sokan vitatják!. 
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Autópálya értékelése semleges texasi elemző szempontjából, 1986, millió $ 

 Autópályadíj nélkül Autópályadíjjal 

Projekthasznok: 

Idő és működtetési költségmegtakarítás 

Az autópálya maradványértéke 

Biztonsági hasznok (Megmentett életek) 

Alternatív utak hasznai 

Autópályadíj-bevétel 

Új használók 

Összes haszon 

 

292.3 

53.3 

27.0 

10.9 

0.0 

0.6 

384.1 

 

217.8 

53.3 

18.9 

7.1 

37.4 

0.2 

334.7 

Projektköltségek: 

Építés 

Fenntartás 

Autópályadíj-begyűjtés 

Díjkapu építés 

Összes költség 

 

338.1 

7.6 

0.0 

- 

345.7 

 

338.1 

7.6 

8.4 

0.3 

354.4 

Nettó szociális hasznok 38.4 -19.7 

 

A költségek között nem találunk különbségek az őrzők és az elemző között, nem is lehet, hiszen csak a 

számviteli adatokat vették most figyelembe. 

 

Sajnos, nem rendelkezünk hasonló példával Magyarországról, de reméljük e tankönyv is hozzájárulhat a 

számba vételi és mérési kultúra terjedéséhez a magyar közpolitikában. 
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4.3 Mai tendenciák egyes közpolitikai programok mérésében és értékelésében 

4.3.1 Tendenciák a közpolitikák mérésében 

A közpolitikák igényei hozták létre a korai időkben a különböző számlálások és mérések kialakulását. 

Az állat- és népesség számlálás, valamint a földmérés az ókori civilizációk megszokott napi 

tevékenysége. Mégis a tudományos igényű mérés a statisztika kialakulásával jött létre a közpolitikában. 

Nem célunk a statisztikával részletesen foglalkozni,de néhány számunkra fontos vonatkozásával mégis 

meg kell ismerkednünk. 

 

Bár a statisztikai mérést a közpolitika igényei szülték mégis lényeges különbségek fedezhetőek fel a 

közpolitikai mérés és a statisztika között. 

 

Elsőként kell említeni a statisztikai sokaság tagja és a közpolitika alanya közötti különbséget. 

Vegyük a szegénység problémáját. Tudjuk, hogy vannak szegények. Arányuk részben annak a 

függvénye, hogy mit értünk szegények alatt, részben politikai marketing probléma, hiszen mindenki 

szegénynek mutatja magát, mert nem akar adózni vagy támogatást vár az államtól. Ez különösen a 

politikusok választási beszédeiben érhető tetten. Ma már azonban rendelkezünk mérőszámokkal ebben 

az ügyben – ezekről később lesz szó -, de ettől a szegényedés bármikor, bárhol és bármely csoporttal 

kapcsolatban felvethető probléma, amit rendszerint az adott politikai párt képviselője fog gazdagodássá 

változtatni megválasztása esetén. 

 

Ma már tehát a szegénység mérhető. De mit is jelent a szegénység? Elég-e tudnunk, hogy vannak 

szegények és akkor tudunk már szegénység mentő programot alkotni? A válaszunk az, hogy nem. A 

közpolitikai programok során pontosan meg kell nevezni azokat a konkrét személyeket vagy 

intézményeket, akik adott esetben szegénynek számítanak. Ehhez nem elég egy szociológiai 

mintavételes adatfelvétel. A támogatást csak konkrét személyeknek lehet adni. Ezért a szegénység 

mérése kétfajta mérést jelent. Egyrészt a társadalom arányainak vizsgálatát, mint szociológiai és 

statisztikai problémát, másrészt a támogató programok alanyainak meghatározását, azaz az egyes 

élethelyzetek mérését. Attól, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos helyzetű térség, még ott 

sem szorul mindenki támogatásra. Ebben az értelemben a közpolitikai programok végrehajtása egyben 



 61 

egy sajátos mérést is szükségessé tesz, amely magában a közigazgatási ügymenetben szabályoztatik; még 

akkor is, ha azt nem így hívják. 

 

A másik fontos jellemzője a statisztikai mérésnek, hogy bár a matematika ismeri az elvont statisztika 

fogalmát – egy adott sokaság mérési jellemzői, elsősorban az átlagok, szórások és hibahatárok együttese 

időben és térben -, de mégis az egy konkrét intézményhez kötődik minden modern társadalomban. 

Nevezetesen a nálunk Központi Statisztikai Hivatalnak nevezett állami szervezethez. Az ő feladata, 

hogy a közigazgatás alapvető adatszükségletét kielégítse. A Hivatal kétféle tevékenységet végez. 

Egyrészt kötelező adatszolgáltatás keretében gyűjt adatokat, azaz az állam által fontosnak ítélt mérési-

számolási eredményeket ismertetni kell vele büntetés terhe mellett annak, aki rendelkezik azokkal31 akár 

magánszemély vagy magánintézmény is. A kötelező adatszolgáltatás rendszerint teljes körű, azaz a teljes 

érintett sokaság minden tagját mérni igyekeznek. A másik tevékenység inkább megfelel a 

társadalomtudományi tevékenységnek, azaz mintavétellel jut adatokhoz, de szintén az alapvető, 

mondhatjuk, hogy a már standardizált méréseket foglalja magába. Mióta felfedezték a mintavételt a 

közvéleménykutatásban32, azóta a statisztikai hivatalokon kívül keveseknek adatik meg a lehetőség a 

teljes sokaság mérésére.33 

 

A statisztikai mérés harmadik fontos közpolitikai jellemzője, hogy gyakran kompromisszumot jelent, 

éppen a teljességre törekvés miatt az adattartalom és a gazdaságosság között. Erre a legmegfelelőbb 

példa az átlagbér, vagy átlagkereset problémája. Jól ismert, hogy a jövedelmek eloszlása nem a normális 

eloszlást követi, hanem az úgy nevezett lognormálist, amely esetben az eloszlási adatok logaritmusai 

alkotnak normális eloszlást34, azaz az átlag alatt található a megfigyelt jövedelmek többsége. Ebben az 

esetben statisztikailag a sokaság móduszát kellene megadni, azaz azt az értéket, amelynél a sokaság 

legtöbb tagja található. Ilyen adatot azonban ritkán látunk statisztikai évkönyvekben. A módusz 

előállítása ugyanis igényelné a teljes sokaság ismeretét. Egyszerűbb a gazdasági szervezetek átlagbéreit 

bekérni, és abból az átlagok átlagával a kívánt adatot elérni, mint mindenki béradatát központilag 
                                                

31 Ennek hatékonysága persze vitatható, de ez az előírás. 

32 Ennek elfogadása Georg Gallup nevéhez fűződik, aki bizonyította az 1000 fős mintavétel hatékonyságát a 

többszázezres kikérdezés fölött az 1936-os elnökválasztásnál. 

33 A módszertani részletekről és a fogalmak pontos értelmezéséről a tankönyv második részében lesz szó. 

34 Normális az eloszlás, ha a szimmetrikus harang alakot ölti, azaz az egyes adatok előfordulása az átlaghoz képest azonos 

mértékben lehet az alatt vagy afölött. 
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kezelni. A tömegesség költségekkel jár. Ráadásul az átlagos iskolázottságú felnőttek az átlag fogalmát 

ismerik, de a móduszét nem, ez is fontos szempont az adatgyűjtésben. 

 

Negyedik sajátosságként kell említeni azt a jellemzőt, amellyel már korábban is találkoztunk a 

történetmesélés illusztrációjaként. Nevezhetjük ezt a statisztika konzervativizmusaként. Ahogy azt 

az idézetben láttuk, a gazdasági adatok és azok részletezése meglehetősen régi gazdasági szerkezetet 

tükröz, például az ágazati bontás használatában. Ugyanakkor ilyen adatok már több, mint évszázada 

állnak rendelkezésre, így azokat már nem gyűjteni, az adatvesztést is jelent. Ez egyben azt is jelenti, hogy 

a statisztikai mérés nehezen alkalmazkodik az új kihívásokhoz, hosszú idő az új elemek beépítése a 

megfigyelés egészébe. A tudomány gyorsabb és rugalmasabb. 

 

Végül fontos eleme a mai statisztikai rendszereknek a nemzetköziesedés. Az összehasonlító 

vizsgálatok a közpolitikai mérésnek mindig is fontos elemét jelentették. Ugyanakkor ma már ez napi 

rutinnak számít. Az ENSZ, az OECD és az Európai Unió Statisztikai Hivatala – EUROSTAT – 

folyamatosan gyűjti és közli a legfontosabb adatokat. Ugyanakkor ezek a szervezetek élenjárnak abban, 

hogy a kutatási eredményeiket is összekössék az adatközléssel. Önálló közpolitikai kutatásokat is tudnak 

finanszírozni, különösen az összehasonlító közpolitika terén. Természetesen, az adatokat a nemzeti 

hivatalok szolgáltatják, de a rendezés és a nemzetközi szintű feldolgozás e szervezetek önálló feladata. 

Az informatika és az internet gyors terjedése lehetővé tette, hogy ma már minden elérhető adat azonnal 

rendelkezésre álljon és ezek a szervezetek azt ingyenesen közlik is honlapjaikon. Ezek az adatok és 

elméleti összefoglalók ma minden közpolitikai kutatás elengedhetetlen kellékei és forrásai. Ugyanakkor 

ezek az adatbázisok sem tudnak többet, mint amit az adatszolgáltatók beléjük táplálnak. 

 

A statisztikai mérés sajátos formája, hogy ma már magánintézmények is végeznek igen fontos 

közpolitikai adatgyűjtéseket. Ezek elsősorban mintavételes vagy másodelemzésen alapuló vizsgálódások. 

Ugyanakkor hiánypótlóak. Éppen azokat a hiányokat pótolják, amelyeket a hivatalos szervezetek nem 

képesek előállítani. A politikai közvéleménykutatások számukra elsősorban marketing célokat 

szolgálnak elősegítve üzleti célú adatgyűjtési megbízásaik szaporodását, vagy szponzorált vizsgálatok, 

amelyet politikai kutatóintézetek - úgy nevezett thinktank-ek – rendelnek meg. Ma már nemzetközi 

szinten is megjelennek ilyen vizsgálatok és elfogadják őket hivatalos adatoknak. Legjobb példa erre a ma 
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egyre népszerűbb „az élettel való elégetettség” felmérés35, amelyet magánintézmény végez a világ 

majdnem minden országában. 

 

A továbbiakban néhány közpolitikai terület legújabb fejleményeit mutatjuk be a mérés területén. Ebben 

az értelemben nem törekszünk a teljességre, inkább a figyelem felkeltése a célunk és a további 

tájékozódás segítése. Egyben lehetőséget találunk arra, hogy egyes módszertani problémákat 

bemutathassunk, így a továbbiak esettanulmányként is felfoghatóak. 

 

4.3.2 Tendenciák az oktatási közpolitikák mérésében 

A hagyományos statisztikák alapján az oktatási adatgyűjtés elsősorban számlálást jelentett. Ez az iskolák 

számáról, a tanárok számáról, átlagos osztálylétszámokról szólt, iskolai szintek szerinti bontásban. Ezek 

az adatok a mai statisztikai évkönyvekben is megtalálhatóak és évtizedekre visszamenően 

tanulmányozhatóak. Nemzetközileg is ezek az adatok hasonlíthatóak össze.  

 

Ezek az adatok arra a feltételezésre épülnek, hogy a teljesítmények egyszerű mennyiségi adatokkal 

leírhatóak. Ha több a pedagógus, akkor jobb az oktatás. Ha több a tanterem, akkor javult a 

minőség. Valóban volt olyan időszak, amikor ezek az adatok ezt jelentették. Sok helyen a pedagógusok 

számának növekedése valóban fejlődést jelent – sok fejlődő országban még mindig magas az 

analfabéták száma éppen azért, mert kevés a tanár és a tanterem. 

 

Más a helyzet a fejlett társadalmakban, ahol az oktatás már évtizedek óta kiterjedt. Itt egyre inkább a 

minőségi kérdések kerülnek előtérbe. Ilyen például a funkcionális analfabetizmus – az iskolában 

megtanulta valaki a betűket, de folyamatosan nem tud olvasni vagy nem látja át egy szöveg értelmét. 

Persze mérhető a magasabb iskolai fokozatokba lépők létszáma és szakosodása, de ez az oktatás 

hatékonyságának teljességét nem képes átfogni. 

 

                                                

35 Szintén a Gallup Intézet által végzett felmérés, ahol azt a kérdést teszik fel, hogy ki mennyire elégedett valaki az 

életével és az életkörülményeivel. Egy egyszerű 7-es skálán való mérésről van szó. 
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Az oktatásszociológia sokfajta tudományos vizsgálata képes a részleteket is vizsgálni és felmutatni.36 Ez 

azonban mindig szükségképpen helyhez és időhöz kötött eredményeket ad. A közpolitikai 

döntéshozatal ezeket az eredményeket csak közvetetten használhatja fel. 

 

Áttörést jelentett a kilencvenes években a PISA-felmérés elindítása. Ez egy betűszó: Programme for 

International Student Assessment, azaz nemzetközi diák értékelési program. Az OECD szervezi 

tagországai és partnerországok részvételével. A tizenöt éves korosztály képességeit méri három 

területen (alkalmazott matematika és természettudomány, illetve szövegértés) . Jelentősége elsősorban 

az, hogy szinte egyéni szintre levetíthető nemzetközi összehasonlítást ad a teljesítmények mérésére. Ez 

nem történik meg, mivel az túl költséges lenne, így itt is maradnak a mintavételnél. Fontos része a 

vizsgálatnak, hogy kitér az egyes diákok környezetére is, mert ezt külön vizsgálja, így igyekszik 

figyelembe venni az egyéni képességeket és lehetőségeket is. Lényegében tudásteszteket töltenek ki a 

diákok. 

 „A teszteredmények alapján az egyének tudására, készségeire, képességeire következtetni ősi gyakorlat. 

Már i.e. 3000 évvel, az ókori kínai dinasztiák is alkalmaztak írásbeli vizsgákat a kormányzati posztokra 

pályázók kiválasztására. A régészek olyan agyagtáblákra bukkantak, melyek oktatók vizsgakérdéseit és 

azon tanítványaik válaszait tartalmazták, akik királyi írnokok szerettek volna lenni Mezopotámiában az 

i.e. az első ezredforduló idején.. Később a jezsuita papok a XII. században írásbeli esszéből álló 

vizsgákat tartottak a középkori európai egyetemeken, és a brit köztisztviselői rendszer is kidolgozott 

vizsgarendszert használt az egész birodalomban a XIX. században. E teszteredmények pontossága és 

hasznosíthatósága széles körben elfogadott tény volt, ami a vizsgáztatók képzettségébe vetett hiten 

alapult.”37 

 

A vizsgálat technikájáról érdemes idézni a WIKIPÉDIA szócikkét: „A PISA-mérés technikai vonásai 

négy szempontból közelíthetőek meg: ezek a megírandó teszt jellegzetességei; a mintavétel, azaz a 

felmérendő diákok köre; a program résztvevőinek nyelvi és kulturális sokfélesége és a lebonyolításban 

alkalmazott eljárások. A PISA nagyrészt papíralapú mérés. A kiválasztott diákok egy kétórás, 

eszköztudást mérő tesztet töltenek ki. Ez a teszt adott esetben tartalmazhat a műveltségi területtel 

                                                

36 Részletesen lásd Varga Júlia: Oktatás-gazdaságtan, Közgazdasági Szemle alapítvány, 1998. 

37 L Crocker: Introduction to Measurement Theory, University of Florida,. 2005 Fordította: Papp László, az adatok P. H. 

Dubois: A history of Psychological Testing. Boston: Allyn & Bacon, 1970 alapján 
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kapcsolatos tanulói attitűdre vonatkozó kérdéseket is. A gyermekek idejéből még 20-30 percet vesz 

igénybe a háttérkérdőív kitöltése, amely a tanuló személyes vonásaira, véleményeire, értékválasztásaira 

és ambícióira kérdez rá, valamint otthoni és iskolai környezetéről gyűjt információt. Minden országban 

legalább 150 iskolában le kell zajlania a mérésnek. A programban résztvevő iskolákat véletlenszerűen 

választják ki, majd szintén véletlen mintavétellel választanak az adott intézményből 35 tanulót, így 

minden résztvevő államban minimum 5250 gyermeket mérnek fel. A PISA jelenleg zajló, negyedik 

ciklusában 31 OECD tagország és 35 partnerország vesz részt, a PISA 2006-nak 57 résztvevője volt. 

Ilyen mértékű nyelvi és kulturális sokféleség mellett igen komoly munka biztosítani az eredmények 

összehasonlíthatóságát, és kiküszöbölni a különféle civilizációs közegekből érkező tanulókat érő 

esetleges hátrányokat. Ennek érdekében a tesztekben felhasznált feladatok igen sok, változatos 

természetű szűrőn mennek keresztül. A mérés tartalmául szolgáló anyagokat egyfelől a nemzetközi 

konzorcium tagjai fejlesztik, másfelől a résztvevő országok mindegyike hozzájárulhat ehhez saját 

fejlesztésű feladataival. A ciklus során számos alkalommal van lehetősége az országos központok 

munkatársainak és az általuk megbízott, illetve teljesen független szakértőknek is az anyagok 

véleményezésére. Az így összegyűjtött feladatokat először kisebb tanulói mintán tesztelik különböző 

országokban, majd az ezek után megmaradó feladatokból próbamérést állítanak össze a konzorcium 

tagjai az országos projektvezetők (NPM-ek) segítségével és véleményezése mellett. A próbamérés 

minden résztvevő országban lezajlik. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a kérdéses szövegek, 

problémaleírások és a hozzájuk tartozó feladatok a lehető legpontosabban legyenek átültetve minden 

egyes nemzeti nyelvre, ugyanakkor az elkészült fordításoknak egymáshoz az elképzelhető legnagyobb 

mértékben hasonlítaniuk is kell. Ennek érdekében az eredeti tesztanyagnak francia és angol nyelvű 

változata is készül. Az országos központok két verziót használva készítik el saját változatukat, a 

konzorcium szakértőinek szoros ellenőrzése mellett. A minden országban lezajló próbamérés után az 

adatokat statisztikai és pszichometriai elemzésnek vetik alá, melynek során fény derül az egyes kérdések 

fontos tulajdonságaira (pl. nehézség), ezek alapján születik majd meg a végső döntés arról, hogy mely 

anyagok kerülhetnek be a főmérés anyagába, amelyről végül a nemzetközi és a nemzeti jelentés 

készül.”38 

 

Ugyanakkor a PISA-felmérés sem old meg minden teljesítménymérési problémát. Elsősorban a 

fejlődési kérdéseket nem kezeli, hiszen csak egyetlen korosztályt vizsgál. Lehetőség lenne a módszertant 

                                                

38 http://hu.wikipedia.org/wiki/PISA, 2011.07.31. letöltés 
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felhasználva adott korosztály ismételt mérésére, de ez ma még csak részleges, ahogy a mintavétel miatt 

az eredmények is csak részlegesek. 

 

Ugyanakkor különösen fontos a mérés objektivitásának biztosítása. A tanároknak van lehetőségük több 

fajta módon befolyásolni az eredményeket – például a rossz tanulók hazaküldése a tesztírás idejére.39 

Minden lehetséges hibára ma már van ellenszer, de ez mind a költségek növelését jelenti. A mérés 

egyúttal gazdasági tevékenység is, amit matematikailag a hibahatár fogalmával jelölhetünk. Az egyre 

pontosabb mérés egyre többe kerül, így kompromisszumot kell keresni a költségek és pontosság 

között. Nemzetköziesedés és költség, ez a PISA-felmérés tanulsága számunkra. 

 

4.3.3 Tendenciák az egészségügyi mérésben 

A szokásos statisztikai adatok természete megegyezik az oktatásnál említettekkel. Az ellátás 

mennyiségi jellemzői az uralkodóak a statisztikai számbavételnél. Ismét csak a potenciálok adatait 

jelzi a statisztika – orvosok száma , kórházi ágyak száma, betegségek típusai és előfordulása. Ismét az a 

feltételezés húzódik meg a háttérben, hogy a potenciálok az átlagos  kapacitásuk alapján megoldhatják a 

gondokat. Végül is az orvos az orvos. Tudjuk azonban, hogy ez nem így van. Végső soron kétfajta 

egészségpolitika létezik. Az egyik sok orvost termel, hogy mindenkihez eljusson. Ez volt policy a 

szocialista országokban éppen úgy, mint néhány piacgazdaságban is, például Olaszországban. Másutt 

elsősorban a műszerek és a környezet, valamint az orvos együtthatásaként értelmezték a gyógyítást, így 

kevesebb orvos, de több és drágább műszer alkotta az egészségpolitika alapját – például az Egyesült 

Államokban.40 Persze a probléma akkor lép fel, ha az ilyen típusú adat egyfajta finanszírozási normává is 

válik.41 

 

                                                

39 Részletesen lásd: Kertesi Gábor: A közoktatási intézmények teljesítményének mérése-értékelése, az iskolák 

elszámoltathatósága, in: Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért, szerkesztette: Fazekas Károly, Köllő János, Varga 

Júlia, Ecostat, 2008 

40 Itt kell megjegyezni, hogy Az USA-ban nég a XX. század elején is a gyógyítás nem kötődött az orvosi egyetem 

elvégzéséhez, azt bárki  művelhette. Az egyetemi képzettség és a gyógyítás összekapcsolása inkább a lobbik közpolitikai 

befolyásának példája, mint ésszerűségi kritérium – egyes közpolitikusok szerint. 

41 Lásd erről a korábbi magyar költségvetési finanszírozást, amely valóban kötődött a kórházi ágyak számához.  
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A korábbi időszakban az egészségügy teljesítményén azt értették, hogy mennyi orvosi beavatkozás 

történt. Ez elég volt azokban az időszakokban, amikor az egyszerű védőoltással is emberek tömegeinek 

az életét lehetett megmenteni. Tudjuk erre még ma sem vagyunk minden ember esetében képesek 

például az alacsonyjövedelmű társadalmakban. A fenti statisztikák még ezeket az időket időből 

maradtak fenn. 

 

A bonyolultabb beavatkozások már más számbavételt  igényelnek. Egyszerűbb mutató a megmentett 

életévek, amely a gyógyítás által való életkor meghosszabbítást méri. Ez már alkalmas arra, hogy az 

egyes gyógymódokat is értékelje ennek alapján. Ehhez a statisztika szolgál módszertanul, 

tulajdonképpen a különböző gyógymódok alkalmazása utáni állapotokat méri, nézve, hogy a 

beavatkozás után mennyi idővel következik be a halál azoknál. Itt szintén egy statisztikai átlagot 

számítunk tulajdonképpen és az alapadatokat a szokásos orvosi és népesség nyilvántartó adatlapokban 

találhatjuk meg – összekötünk két adatbázist. 

 

Sokkal finomabb elemzést tesz lehetővé az úgy nevezett „életminőséggel korrigált életévek” mutató 

(QALY – Quality adjusted life years).42 Ez azt jelenti, hogy a kezelés a bonyolultabb és ma már 

tömeges, úgy nevezett civilizációs betegségek esetében nem jelent feltétlenül teljes gyógyulást. Inkább 

arról van szó, hogy az adott állapottal együtt kell élni. Az orvoslás csak enyhíti a betegséget, képessé tesz 

a mindennapi teendők ellátására, beleértve a munkát is. Az életminőség tehát egy 0 és 1 közötti szám, 

amely azt mutatja, hogy a betegség mekkora korlátozást jelent a mindennapi életben. A gyógyítás által 

elért továbbélés minőségét is méri.  

 

A QALY tulajdonképpen arra a kérdésre is választ ad, hogy az egyes gyógymódokba fektetett eszközök 

milyen hatékonysággal hasznosulnak. A hatékonyságot azonban itt nem a pénzértéken mérik43 Az úgy 

nevezett költség-hatékonyság elemzési technika alkalmazásával arra a kérdésre keressük a választ, hogy 

az adott beavatkozás egységnyi életminőség-javító hatása mekkora többletköltséggel érhető el. 

Kényegében azt méri, hogy adott költségvetéssel hogyan érhető el a legtöbb egészség. Ugyanakkor nem 

                                                

42 Rövid összefoglalót ad J. Cullis - P. Jones: Közpénzügyek és közösségi döntések, Aula, 2003, 6. fejezet 

43 Már arra is dolgoztak ki módszertant, hogy az emberi élet értékét pénzben is kifejezzék. E mérések alapja az általános 

emberi kockázat mérése. Részletesen Lásd: Cullis-Jones i.m., illetve Adorján Richárd: Az emberi élet értéke Magyarországon, 

Statisztikai Szemle 2001/8. 
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szabad elfeledkezni arról, hogy a különböző betegségek azért mindenképpen kezelést igényelnek, még 

ha kezelésük jelenlegi QUALY-ja nem is a legjobb összehasonlítva más betegségeknél alkalmazott 

gyógymódokkal. Ugyanakkor e módszer nagyban segíti a kutatást is és a közpolitikai tevékenységeket 

egyaránt. 

 

4.3.4 Tendenciák az szociálpolitikai mérésben 

A szociálpolitikában az egyik legfontosabb mérési probléma a szegénység meghatározása. Sokfajta 

mutatót dolgoztak ki erre az utóbbi évtizedekben.44 Az utolsóként említett érdemel különös figyelmet 

módszertani szempontból és mert az utóbbi idők terméke. 

 

A szokásos mérés a jövedelmek problémáját ragadja meg: 

• Létezik abszolút mérőszám, amely egy adott összeg alatti jövedelemmel rendelkezőket tekinti 

szegénynek – a világ egészében az ENSZ a napi 2$ alatti jövedelmet tekinti szegénységi 

mutatónak, ami éve 730$ jövedelem. Ugyanakkor sok országban majdnem az egész népesség 

ilyen jövedelemmel él, ami azért lehetséges, mert életmódjuk nem a modern javak termelésére és 

megszerzésére irányul, erős önellátás létezik, amelyet statisztikailag nem lehet vagy nehéz 

számba venni. 

• A relatív mérőszámok küszöbölik ki ezt a hibát. Ekkor az adott társadalom átlagjövedelméhez 

viszonyítva határozzák meg a szegényeket, általában az átlagjövedelem  felét vagy más 

törtértékét megszerzőket nyilvánítják szegénynek. Itt már létezik némi döntéshozói befolyás a 

mérésre, de ez elfogadható, ha mögötte konszenzus van. 

• A különböző létminimum és társadalmi minimum számítások ötvözni próbálják a két 

megközelítést. Itt bizonyos meghatározott fogyasztási normák alapján választják ki azokat, akik 

szegénynek minősülnek, azaz képtelenek ezeket a fogyasztási normákat elérni. Nemzetközi 

összehasonlításban azonban ez a mutató is relatívvá válik, mert a fogyasztási norma kultúrához 

és gazdasági fejlettséghez igazodó. Például az étkezésben e mutató szerkesztői elvárják, hogy a 

táplálkozás „egészséges” legyen, ha más fogyasztási cikkeknél engednek is a minőségből. Ez 

pedig egészen más norma, mint ami az élet egyszerű fenntartásához szükséges. 

                                                

44 Részletesen lásd Dr Hajdú Ottó: A szegénység mérőszámai, statisztikai módszerek – Témadokumentáció 22. Központi 

Statisztikai Hivatal. Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat. Budapest. 1997. 99 old., illetve Cullis-Jones: i.m., 9. fejezet 
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Új mutatóként került az utóbbi évtizedben bevezetésre az anyagi nélkülözés mutatója. Az 

EUROSTAT által kifejlesztett és bevezetett mérőszám lényegében arról szól, hogy a fenti 

problémák miatt az egyszerű mutatószámok nem alkalmasak a mérésre és ennek alapján az 

intézkedésekre, illetve a nemzetközi összehasonlításhoz is új módszereket kell találni, hogy a 

kulturális különbségeket értelmezni tudjuk. Továbbá a jövedelempozíciót felváltotta a fogyasztási 

lehetőségek mérése. 

 

E mutató lényegében egy összetett mutató. Jelen esetben arról van szó, hogy hét mérést kell végezni 

és azt tekintjük szegénynek, akik hét mutatóból háromban a norma alatt teljesítettek. E norma a 

létminimum logikája szerint fogyasztási szinteket jelent az élet hét kiemelt területén: 

o gépkocsi tulajdon, 

o televízió a háztartásban, 

o egy hét nyaralás, 

o heti kétszer hús- vagy halfogyasztás, 

o törlesztőképesség, 

o fűtés a lakásban 

o a hónap végén nincs pénzhiány,  

Látható, hogy e normák magasak, de Európában már elvárhatóak. 

 

Az alábbi grafikon mutatja az európai helyzetet. A népesség egészéhez mutatja a nélkülözők 

százalékos arányát. Legalább három csoportot különböztethetünk meg – a 10% alattiakat, a 10-

20% aközöttieket és a 20% fölöttieket. Magyarország az utóbbi csoportba tartozik.  

1. grafikon – Az „anyagi nélkülözés” az Unióban. (2006., %-os adat). Forrás: Eurostat, SRCV 
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5 Az értékelések típusai 

A programértékelés fogalma meglehetősen heterogén, szerteágazó tevékenységéket foglal magába. E 

sokféleség rendszerezéséhez szükséges az értékeléseket illetve az értékelő vizsgálatokat különféle 

szempontok/dimenziók szerint csoportokra bontani. Az alábbiakban három ilyen csoportosítási 

szempontot villantunk föl. 

5.1 Értékelés versus rendszerszerű, tudományos értékelés 

Korábban már említettük, hogy a közpolitikák teljesítményével, funkcióteljesítésének mértékével 

kapcsolatos információk előállítása-gyűjtése hosszú múltra visszatekintő tevékenység. Felmerül azonban 

a kérdés: vajon mi különbözteti meg ezeket a tevékenységeket attól, amit evalvációnak, értékelő 

kutatásnak hívunk?   

 

Az értékelési célú tevékenységeket és folyamatokat két csoportba sorolhatjuk. Az első csoport a 

politikai avagy szubjektív értékelés címkét viseli, míg a másik a rendszerszerű, tudományos 

értékelő kutatás. A két műfaj közötti különbségeket az alábbi táblázat foglalja össze. 

Jellemző Politikai (szubjektív) értékelés Rendszerszerű, tudományos 

értékelés 

Milyen értékalapon nyugszik az 

értékelés? Honnan származnak 

ezek az értékek? 

Önkényesen, alá nem támasztott és 

nem igazolt módon kerülnek 

megválasztásra (sőt, a 

leggyakrabban nem is teszik 

explicitté) 

A lehetőségekhez képest 

alátámasztott (pl. a közpolitikai 

dokumentumokból, deklarációkból 

levezetett), de mindenképp explicit, 

és ezáltal vita tárgyává tehető 

Milyen információforrásokon 

alapul? 

Töredékes, ellenőrizetlen és 

szelektíven felhasznált  

Az adott korlátok között elérhető 

legjobb, legteljesebb, tudományos 

alapossággal feltárt  

Elemzési módszerek Szubjektív benyomásokon alapuló, 

esetleges, a hétköznapi 

gondolkodás heurisztikái által uralt 

Szisztematikus, 

társadalomtudományi 

megalapozottságú 

Értékelési cél Tetszőleges Visszacsatolás biztosítása az adott 

közpolitika működéséről 

1. Tábla: A szubjektív és a rendszerszerű értékelés jellemzői 
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A fenti táblázatban foglaltakat kissé továbbgondolva fontos hangsúlyozni néhány, talán kevéssé 

nyilvánvaló mozzanatot: 

a.) Az esetleges ellenkező látszat ellenére a tudományos és a szubjektív értékelés közötti fenti 

különbségtételnek nincsen mögöttes értéktartalma. Vagyis nem gondoljuk, hogy bármelyik 

„jó” vagy „jobb” lenne a másiknál; ellenkezőleg, mindkettőnek létjogosultsága van, és egyik sem 

képes a másikat helyettesíteni (vagy csak meglehetősen tökéletlenül).  

b.) Megjegyzendő az is, hogy „tudományos” jellege, műfaji sajátosságai ellenére az értékelő 

kutatás nem tudomány (legalábbis a szó szokásosabb, hagyományosabb értelmében nem az), 

mivel alapvető célja nem a vizsgált valóság átfogó leírása, megértése és esetleges 

befolyásolásának-kontrolljának megalapozása, hanem a „közpolitika-gazda” mint megrendelő 

nagyon is konkrét információs igényeinek kielégítése. 

c.) Ez utóbbi félmondat az értékelő kutatások egy fontos „szociológiai” jellemzőjére világít rá: 

szemben az egyéb értékelésekkel, az evalvációk gyakorlatilag minden esetben 

„megrendelésre” készülnek. Vagyis az értékelések valamely középponti helyzetű közpolitikai 

szereplő, leginkább az adott terület kormányzati „gazdája” (pl. a megfelelő minisztérium) vagy 

„ellenőre” (pl. törvényhozás, számvevőszék) konkrét igényére adott reakciónak tekintendők. E 

körülménynek számos komplex etikai és módszerbeli, valamint gyakorlati konzekvenciája van, 

ezekre azonban e helyütt nem térünk ki bővebben. 

 

5.2 Az értékelés ambíciója és időzítése  

A különböző értékelő vizsgálatok nagy mértékben különbözhetnek egymástól aszerint, hogy milyen 

„közönségnek”, milyen céllal, és – a programhoz viszonyítva – milyen időpontban készülnek. A 

megcélzott közönség, illetve az értékelés időzítése szempontjából két, egymással összefüggő 

dimenzióban szoktak az értékelések között különbséget tenni. Megkülönböztethetünk egyfelől 

a.) összegző versus formatív, illetve, másfelől 

b.) előzetes, menet közbeni vagy utólagos jellegű 

értékelést. 

 

Lássuk először az előbbi megkülönböztetés értelmét! Az értékelések viszonylag hosszú időn keresztül 

alapvetően retrospektív szemléletűek voltak; arra a kérdésre keresték a választ, hogy sikerült-e a 

programcélokat elérni, illetve ha nem, akkor mennyiben és miért nem. Az ilyen jellegű kérdéseket 

tipikusan a programok (politikai) „megbízói”, „megrendelői” teszik föl; a politikai döntéshozók, a 
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törvényhozás bizottságai stb., amelyek, illetve akik a program fenntartása, átalakítása vagy 

megszüntetése kérdéseit mérlegelik. E kérdések feltételének nyilván akkor van csak értelme, ha a 

vizsgált program (illetve annak egy számottevő etapja) már megvalósult; amikor tehát már 

számítani lehet arra, hogy a programhatások – ha léteznek egyáltalán – jelentkezhetnek: vagyis 

alapvetően utólag. (Ne felejtsük el, hogy ez az idő sokszor igen hosszú; például egy szegregáció vagy 

regionális egyenlőtlenség elleni program esetében akár évtizedekben mérhető.) 

Egy idő után azonban igény kezdett mutatkozni az értékelési eredményekre egy másik közönség 

részéről is. A vizsgált programok operatív irányítói már „menet közben”, vagy akár röviddel a program 

megkezdése után is meg kívántak válaszolni különféle, a program működésével, hatásmechanizmusával 

kapcsolatos kérdéseket. Ez utat nyitott egy másik, új típusú értékelési műfaj irányába: az úgynevezett 

formatív értékelések felé. Ezek az értékelések, legalábbis részben, más közönségnek szólnak, mint az 

összegző értékelések. Céljuk, hogy a program operatív irányítói számára gyors (legalábbis az 

összegző értékelések időtávjához képest gyors), korlátozottabb érvényű, de az esetleges hibák menet 

közbeni kijavítását, a követett célok és/vagy az alkalmazott eszközök „finomhangolását” lehetővé tevő 

információkat állítsanak elő.  

A formatív és az összegző értékelés közötti különbséget egy gyakran használt metafora úgy határozza 

meg, hogy „az összegző értékelés az, amikor a vendég kóstolja meg az ebédet; a formatív értékelés 

pedig az, amikor a szakács”. 

A fent említett másik csoportosító szempont szorosan kötődik az előbbihez, de mégsem azonos azzal. 

A különböző típusú értékelések között aszerint is különbséget tehetünk, hogy az értékelt programhoz 

képest mikor, milyen időpontban végzik el. Ilyen szempontból „három és fél” típusú értékelésről 

beszélhetünk. 

� Előzetes (ex ante) értékelésről van szó akkor, amikor a értékelő vizsgálatra még az előtt kerül sor, 

hogy a gyakorlatban bármi is megvalósult volna az adott programból. Ilyen értékeléseket 

tipikusan a döntés-előkészítési szakaszban, annak támogatására szoktak végezni; e vizsgálatok 

tipikus céljai között olyanok szerepelnek, mint a program által megcélzott probléma vagy szükséglet 

természetének, okainak pontosító célú vizsgálata; a szándékolt beavatkozás előfeltevéseinek, várt 

hatásainak, esetleges mellékhatásainak stb. tesztelése; illetve a megvalósítás praktikus, technikai 

aspektusainak és működési feltételeinek vizsgálata. 

� Menet közbeni vizsgálatról akkor beszélhetünk, ha az értékelésre azt megelőzően kerül sor, hogy 

a program számottevő végső hatásokat (outcome-okat) produkálhatott volna. Ezen értékelések 

tipikusan, de nem szükségszerűen, a formatív értékelések kategóriájába tartoznak. Az is 

elképzelhető ugyanakkor, hogy a program finanszírozója, megrendelője ad ilyen értékelésre 
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megbízást, pl. a támogatás nem megfelelő vagy szabálytalan felhasználásának fokozott veszélyét 

érzékelve. 

� A menet közbeni értékelés egy sajátos, félig-meddig a programértékelés fogalomkörébe tartozó, de 

azon részben kívül is eső altípusa a programmonitoring. A programmonitoring egyértelműen az 

adott program (ill. az azt végrehajtó szervezet) vezetőinek hatáskörében létrejövő és működő, így az 

ő vezetői információs szükségleteiket megcélzó tevékenység. Céljai nagy vonalakban hasonlítanak a 

formatív értékelés céljaihoz, eszközei és ambíciói azonban korlátozottabbak. Általában lényegesen 

szerényebb erőforrás-felhasználás mellett, alapvetően a program működése közben „amúgy is” 

keletkező információkra alapozva von le egy értékelő vizsgálatnál jóval korlátozottabb érvényű 

következtetések. E korlátozottabb érvényű és megalapozottságú következtetések elsősorban a 

vezetés operatív beavatkozásainak megalapozását szolgálják. Ilyen szempontból tehát a 

menedzsment-kontrollhoz hasonló tevékenységről van szó; a különbség leginkább az alkalmazott 

terminológiában, és az alkalmazott eszközök evalvációkutatási, társadalomtudományi jellegében 

vannak.  

� Utólagos, ex post értékelésről – mint fentebb említettük – pedig akkor beszélhetünk, ha az értékelő 

vizsgálatra a program lezárulása, vagy legalábbis egy lényeges programszakasz lezárulása után 

kerül sor; akkor, amikor a végső programhatások megjelenése már, legalábbis részben, várható.  

 

5.3 Az értékelés által megcélzott alapkérdések köre  

A megválaszolni kívánt alapkérdések szempontjából négyfajta értékelésről beszélhetünk. E négy típus 

azonban nem „vagy-vagy” módon viszonyul egymáshoz, hanem inkább mint a vizsgálat négy, egymásra 

épülő lépése vagy fázisa. Az értékelés ezen alapkérdéseit az alábbi ábra szemlélteti. 

 

Mit jelentenek ezek a lépések, illetve az értékelő vizsgálatok mely típusai rendelhetők e lépésekhez? 
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3. Ábra: Az értékelő vizsgálat négy lehetséges alapkérdése 

 

 

a.) A szükségletek értékelése 

Egy közpolitika létjogosultságát az a körülmény igazolhatja, hogy – végső soron – valamilyen emberi 

szükségletet elégít ki, meghatározott társadalmi problémát old meg. Vagyis a leghatékonyabban 

szervezett, legeredményesebb programnak sincs létjogosultsága, ha nem áll mögötte valamilyen jogilag, 

társadalmilag és politikailag is többé-kevésbé legitim szükséglet.  

Másként fogalmazva: az evalváció folyamatában egy zabhegyező program, bármilyen jól (olcsón és 

magas technikai hatékonysággal) működjön is, a végső eredményeit vagy a társadalmi hatékonyságát 

tekintve valószínűleg nem minősül jónak, mivel hiányzik mögüle a tényleges, legitim társadalmi 

szükséglet. Az evalváció első lépése tehát – elvileg – az adott közpolitika alapjául szolgáló 

szükségletek vizsgálata, leírása és értékelése kell, hogy legyen.  

(a) Szükségletek értékelése 

(b) Folyamatok értékelése 

(c) Eredmények értékelése 

(d) Hatékonyság értékelése 
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A valóságban persze ez a lépés szükségtelen is lehet, és előfordulhat, hogy azt csak egy feltételezés 

helyettesíti. Így pl. egy kisegítő-iskolai kísérleti program értékelése esetében (gyakorlati és/vagy költség-

megfontolásokból) nem biztos, hogy sor kerül a speciális oktatást-nevelést igénylő gyermekek által 

megtestesített társadalmi probléma átfogó elemzésére és értékelésére, hanem egyszerűen csak 

feltételezik, hogy a probléma (a) létezik, azaz valóban probléma, és hogy (b) ismert, vagyis lényegét 

tekintve olyan, amilyennek látszik, illetve amilyennek a program kidolgozói feltételezték. 

A szükségletek értékelése tehát a társadalom egy alrendszerének a tényleges, illetve minimálisan 

kívánatos, azaz VAN és KELL állapota közötti eltérés feltárását és – lehetőség szerint – 

számszerűsítését jelenti. 

Részletes és friss adatok hiányában sokszor a megcélzott társadalmi csoport, illetve földrajzi térség 

egyszerű, általános társadalomstatisztikai-demográfiai jellemzése is értékes lehet (nem, kor, nemzetiség, 

társadalmi státusz, jövedelem, egészségi állapot stb. szerint). Ezek és – különösen – a konkrétabb 

adatok azonban sokszor nem, vagy nem a kellő pontossággal, frissességgel, részletezettséggel, 

struktúrában stb. állnak a rendelkezésre. Ilyenkor a szükséges információk jellegétől, megkívánt 

pontosságától és az evalváció céljára rendelkezésre álló erőforrásoktól függően szükség lehet 

adatfelvételre, esetleg (részben azt helyettesítendő) fókuszcsoportok vagy csoportos döntési technikák 

alkalmazására. 

A kiinduló állapot kielégítő jellemzését követően ennek értékelése az adott szakterületre vonatkozó 

szakértői megítélés (pl. táplálkozástudományi, orvosi, pedagógiai, pszichológiai stb.), illetve politikai 

értékítélet függvénye. 

 

b.) A szervezeti folyamatok értékelése  

Abban az esetben, ha – akár egy elmélyült, kvantitatív elemzés, akár az adott közpolitikával kapcsolatos 

jogi, politikai stb. megfontolások eredményeként – úgy látjuk, hogy a vizsgált közpolitika valóban létező 

és legitim szükségleteket céloz meg, akkor az időrendben és logikailag is következő kérdés az: mi is 

történik valójában a program színfalai mögött?  

Miért szükséges ezt a kérdést feltenni? Tételezzük fel, hogy egy önkormányzati programot vizsgálunk, 

amelynek célja, hogy a helyi lakosokat a kerti hulladék komposztálására buzdítsa, és ilyen módon 

csökkentse a közterületre kikerülő kerti hulladék mennyiségét. Ha azonban e program a gyakorlatban – 

az érdeklődés hiánya, a rossz kommunikáció vagy adminisztratív nehézségek miatt – egyetlen lakossági 

komposztáló kihelyezését sem eredményezte, akkor fölösleges a közterületi zöldhulladék mennyiségi 

alakulásának és az ezt meghatározó okoknak a vizsgálatával bíbelődnünk. Minden további nélkül 
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megállapíthatjuk e nélkül is, hogy a programnak nem volt (mert az adott körülmények között elvileg 

sem lehetett) semmilyen hatása, minden esetleges, a célváltozó tekintetében bekövetkezett változás más, 

a programon kívüli tényezők eredménye.  

Itt tehát végső soron abba a „fekete dobozba” próbálunk belekukucskálni, amelyik az inputok és az 

outputok között áll, és amely a „transzformációs folyamat” feliratot viseli. (Emlékeztetőül: 

transzformációs folyamat alatt mindazt értjük, ami az inputok – ráfordítások – és az outputok – 

végtermékek – között áll.) Maguknak a szervezeti folyamatoknak a megfigyelése, elemzése, 

hatékonyságuk mérése és növelése nem különbözik alapvetően az egyéb szervezetekben megvalósuló 

hasonló jellegű tevékenységektől; e kérdésekkel azonban itt nem foglalkozunk bővebben. 

Az előző alpontban írtaknak megfelelően ez a lépés mind koncepcionális, mind pedig technikai 

szempontból jelentős átfedést mutat az anyag más helyein tárgyalt vezetői ellenőrzéssel, illetve 

teljesítmény-monitoringgal és –auditálással. A programfolyamat értékelésének alapvető építőelemei a 

helyszínen történő megfigyelések, a tevékenység során létrejövő iratok, információk tanulmányozása, a 

szervezet vezetőivel, munkatársaival és a kliensekkel folytatott strukturált vagy kevésbé strukturált 

interjúk, beszélgetések stb. Amennyiben rendelkezésre állnak, nagy segítséget nyújthatnak a szervezet 

vezetési információs rendszeréből nyerhető információk is. 

Sok esetben már ezek az „egyszerű” leíró adatok is jelentős információs igényt elégíthetnek ki mind a 

program irányítói, mind pedig a program gazdái számára; segítséget nyújthatnak továbbá a működési 

hatékonyság javításában. A megfogalmazott kérdések és a vizsgálati keretek függvényében azonban 

szóba jöhet a teljesítmény-javítás lehetőségeinek fundamentálisabb vizsgálata is.  

 

c.) A végeredmények értékelése 

Tegyük fel, hogy az elemzés előző két fázisában azt láttuk, hogy a program által megcélzott szükséglet 

valóban létezik, továbbá az e szükségletek kielégítése érdekében ténylegesen folyó tevékenység többé-

kevésbé megegyezik az előzetesen feltételezettel, illetve a program megtervezői által eredetileg 

kialakított elképzelésekkel. Ekkor – úgy tűnik – joggal várhatjuk azt, hogy a szóban forgó közpolitika 

valóban biztosítani fogja az adott célok elérését. A kérdés ekkor a következő: megalapozott-e ez a 

várakozás? Azaz: működik-e a közpolitika, valóban az történik-e, amit vártunk? 

A válasz fő információforrásai az adott program, illetve szervezet saját, belső adatai, „kartonjai”, 

információrendszere, illetve az értékelés céljából folytatott adatfelvételek, megfigyelések, interjúk. Az így 

nyert adatokat az előzőekben meghatározott programmodell mint hipotézis érvényességének 

matematikai-statisztikai vizsgálatára használják fel. 
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Az ilyen típusú hatáselemzést két tényező nehezíti meg. Az egyik a különböző változókra egyidejűleg 

ható, sokszor csak töredékesen ismert, részben átfedő és ellentétes hatások, tényezők nagy száma és 

azok bonyolult összefüggései. A második pedig az elemzéshez szükséges adatok rendelkezésre állásának 

biztosításával, illetve előállításával kapcsolatos technikai, pénzügyi, jogi stb. nehézségek. Ez a két 

tényezőcsoport a különféle, igencsak kifinomult és változatos vizsgálati modellek és statisztikai eljárások 

széles körét teremtette meg. E módszerek – a rendelkezésre álló adatok jellegétől függően – három fő 

csoportba oszthatók: az ún. experimentális, kvázi-experimentális, valamint a nem-experimentális 

kutatási tervek csoportjába. 

Az adott programnak tulajdonítható változások számszerűsítésének ideális módjai az ún. 

experimentális vizsgálati technikák. Ezeknek közös eleme, hogy a következtetések (minimálisan) két, 

szigorúan véletlenszerű módon kiválasztott csoport megfelelő összehasonlításán alapulnak. Az egyik 

csoport részt vesz a vizsgálni kívánt programban, a másik – az ún. kontroll – csoporttal pedig semmi 

nem történik, illetve placebo- vagy hagyományos kezelést kap. Ekkor a csoporttagok kiválasztásának 

véletlenszerűsége biztosítja azt, hogy az utólag esetlegesen észlelt különbségek valóban a program, és ne 

a véletlen, illetve a programon kívüli, egyéb tényezők eredményei legyenek. 

Az ilyen technikák alkalmazására az evalváció során azonban technikai, jogi, pénzügyi és más okokból 

viszonylag ritkán van lehetőség. Ha viszont az összehasonlítás céljára nem áll rendelkezésre egy 

véletlenszerűen kiválasztott kontrollcsoport, akkor egyéb elfogadható összehasonlítási alap után kell 

nézni. A (statisztikai értelemben) véletlenszerűen kiválasztott kontroll-csoportot fel nem használó, 

ugyanakkor az összehasonlítás valamilyen mozzanatát tartalmazó technikákat a szakirodalom kvázi-

experimentális kutatási technikáknak nevezi. Ekkor a rendelkezésre álló adatok jellegétől függően 

idősor- és regresszió-elemzési módszerek alkalmazására, a véletlenszerűség bizonyos kritériumainak 

megfelelő kontroll-csoportok mesterséges, utólagos előállítására, illetve egyéb, összetett statisztikai 

vizsgálatokra kerülhet sor. Az ilyen módon kapott válaszok érvényességi köre azonban szűkebb, a 

megvizsgálható és megválaszolható kérdések köre korlátozottabb, mint az experimentális technikák 

esetében. 

A vizsgálat keretei és feltételei azonban sokszor még ezeknek az eljárásoknak az alkalmazását sem teszik 

lehetővé (vagy szükségessé). Ilyenkor kerül sor az összehasonlító csoport nélküli, avagy nem-

experimentális vizsgálati módszerek alkalmazására. Az adatgyűjtés ilyenkor csak a vizsgált programban 

résztvevő populációnak a kezelés utáni, vagy a kezelés előtti és utáni állapotának feltárására terjed ki. 

Természetesen ilyenkor a megválaszolható kérdések köre, illetve a válaszok érvényessége tovább szűkül, 

számos esetben azonban ez is elegendő lehet. Így például a gépjárművezető-oktatás hatékonyságának 

ellenőrzésére – különösen az esetleges mélyebb vizsgálat költségeit is figyelembe véve – elegendő lehet 
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egyetlen mérés a tanfolyam elvégzése után. Ilyenkor ugyanis a legfontosabb kérdés az, hogy elér-e a 

program célváltozója – ez esetben a „vezetni-tudás” – valamilyen minimálisan megkívánt szintet vagy 

nem. Noha további kérdésekre is érdekes lenne válaszolni (például: mennyivel nő meg a résztvevők 

vezetési tudása?), ez már nem biztos, hogy megérné a vizsgálat költségeit. 

 

d.) A hatékonyság értékelése 

Ha az elemzés előző három fázisában azt tapasztaltuk – vagy más okból feltételezhető –, hogy a vizsgált 

program által megcélzott szükségletek valóban léteznek, a program valóban azt „csinálja”, amit kell, és a 

szükségleteket valóban hatásosan elégíti ki, akkor a logikailag következő kérdés annak vizsgálata, hogy 

ezt az eredményt milyen ráfordításokkal sikerül elérni. Ebben a lépésben tehát az eredmény-oldal 

mellett a ráfordítás-oldalt is figyelembe véve olyan kérdésekre keresünk választ, mint: 

� Mekkora ráfordításokkal sikerült elérni az adott eredményt?  

� A tapasztalt hatékonyság (azaz output/input arány) jobb-e az elvárhatónál, illetve a hasonló 

közpolitikák esetében szokásosnál, vagy rosszabb?  

� A program révén elérhető hasznok megfelelő mértékben meghaladják-e a program költségeit?  

Az első kérdésre a költségelemzés, a másodikra a költség-hatékonyság elemzés válaszol. Ez utóbbit 

akkor alkalmazzák, ha a programnak mind a ráfordításai, mind pedig a hasznai ismertek és 

számszerűsíthetők, azonban az eredménymutatókat nem lehet, vagy nem érdemes monetáris (forint-) 

dimenzióban kifejezni. Ha például tudjuk, hogy egy adott kórházban egy adott diagnózissal jellemezhető 

beteg meggyógyítása X forintba kerül, akkor ezt a számot mód van más, hasonló kórházak hasonló 

mutatószámaival összehasonlítani (végül így elkerülhető a „meggyógyítás” társadalmi értékének 

forintosítása). 

A harmadik kérdés, a költségek és hasznok közvetlen összevetésének kérdése pedig a költség-haszon 

elemzés alkalmazását teszi szükségessé. A közpolitika-elemzéssel összevetve itt az egyetlen – 

gyakorlatilag igen fontos, technikailag azonban lényegtelen – különbség, hogy az evalváció esetében a 

költség-haszon elemzést múltbeli tényadatokon, míg a közpolitika-elemzés esetében becsült, jövőbeni 

adatokon végezzük el.  

Amint látható, az evalvációs vizsgálati szakaszoknak a korábbiakban említett, hierarchikusan egymásra 

épülő jellege abban áll, hogy bármelyik kérdés feltevése csak akkor értelmes (hasznos), ha az azt 

megelőző kérdésekre pozitív válasz született. Így például nincs értelme egy program folyamatát, 

tevékenységeit vizsgálni, ha az nem szolgálja valamely tényleges és legitim szükséglet kielégítését; vagy 
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nincs értelme egy program hatásosságát vizsgálni, ha az adott tevékenység egészen máshogy valósul 

meg, mint ahogyan azt tervezték, vagy esetleg sehogy se. 

Korábban már utaltunk arra, hogy mindez nem azt jelenti, hogy egy konkrét vizsgálat során 

valamennyi vizsgálati fázison végig kellene menni. Erre sokszor sem szükség, sem pedig lehetőség 

nincs. Szükség azért nincs feltétlenül, mert az adott döntési probléma dimenziója, kontextusa, keretei 

nem mindig kívánják ezt meg. Így például egy települési önkormányzat számára a megfelelő ágazati 

jogszabályok meglehetős részletességgel meghatározzák, hogy ki tekintendő szociális ellátásra 

szorulónak, mit jelent esetében a szociális ellátás stb.; ezen szükségletek mibenlétét és (politikai, jogi, 

társadalmi) megalapozottságát tehát egy önkormányzatnak általában nincs oka (a szükségletek tényleges 

fennállását persze már lehet és kellhet is) vizsgálni. 

A jogi vagy politikai meghatározottságokon kívül sok esetben a lehetőségek is korlátot szabnak a 

vizsgálat elé. Mivel a rendelkezésre álló pénz és idő általában eléggé korlátozott, sokszor a teljes döntési 

probléma legkritikusabb aspektusára kell koncentrálni az erőfeszítést, a többi elem tekintetében 

pusztán előfeltevésekre vagy becslésekre hagyatkozva. 

Az evalvációk egy viszonylag kisebb része azt a kérdést is felteszi– amennyiben a program értelmesnek 

és eredményesnek (hatásosnak) bizonyult –, hogy milyen fajlagos ráfordítással tette mindezt a szóban 

forgó program? A hatékonyság értékelésének egyszerűbb módja az, amikor az eredményeket 

természetes mértékegységben, a költségeket pedig pénzben (esetleg szintén természetes 

mértékegységben: pl. munkaóra) kifejezve vizsgálják a hatékonyságot. Az előbbi példáknál maradva: 

meg lehet például nézni, hogy egy adott diagnózissal jellemezhető beteg meggyógyítása mennyi pénzbe, 

vagy hány ápolási napba „került”. Az így nyert adatokat önmagukban is felhasználhatják, illetve idő- és 

térbeli összehasonlítások alapjául szolgálhatnak. 

A hatékonyság értékelésének egy bonyolultabb – de lényegesen informatívabb – eljárása során már a 

program eredményeit és pénzben fejezik ki. Ekkor az előbbieken túl már olyan kérdéseket is 

vizsgálhatunk, mint hogy az adott betegcsoport gyógyítására költött pénz társadalmilag „megtérül-e”? A 

nehézség itt nyilvánvalóan abban áll, hogy a tevékenység hasznait is pénzben, mégpedig a társadalmi 

hasznosságot tükröző módon kell kifejezni. Ez az eljárás lényegében azonos egy utólag elvégzett 

költség-haszon elemzéssel. 
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6 A program célrendszere és hatásmechanizmusa 

A programértékelés mint tevékenység számos „fogós” konceptuális problémát és komplex technikai 

részletet rejt magában. Az alábbiakban ezek közül néhány, a programértékelés világának és logikájának 

megértése szempontjából fontosabb, viszonylag kevéssé technikai jellegű mozzanatot villantunk föl (a 

technikaibb jellegű elemekről egy külön fejezetben fogunk szót ejteni). Ezek a mozzanatok többé-

kevésbé a bemutatásra kerülő formában és sorrendben merülnek föl egy tényleges értékelő vizsgálat 

megtervezése és megkezdése során is. 

6.1 Az értékelendő program azonosítása 

Röviden megfogalmazva a megválaszolandó kérdés itt az: pontosan mi is az a program – 

tevékenységrendszer – melyet értékelni kívánunk? A kérdés látszólag triviális; nyilván azt a 

programot kell értékelnünk, amelyre a megbízásunk szól. Ha egy munkanélkülieket átképző programra, 

akkor azt, ha egy város-rehabilitációs programra, akkor meg azt.  

A valóság azonban többnyire jóval bonyolultabb ennél. A legtöbb kormányzati tevékenység (program) 

számtalan ponton érintkezik – sőt: fonódik össze – más, adott esetben egészen „távoli” kormányzati 

vagy kormányzat-közeli szervezetek tevékenységeivel. E kapcsolódó programok pedig komplex, és 

gyakran átláthatatlan módokon képesek az értékelendő program megvalósítási folyamatait és 

eredményeit befolyásolni. Ha például a kormány regionális gazdaságfejlesztési politikáját kell 

értékelnünk, akkor azt a kérdést kell előzetesen megválaszolni, hogy az igen nagyszámú, potenciálisan 

vagy ténylegesen gazdaságfejlesztő hatású intézkedés, projekt, program, közpolitika közül pontosan 

melyeket kívánjuk értékelni. Hasonlóképpen, a hajléktalanok problémáit a kormányzat több csatornán 

keresztül kezeli; pl. önkormányzatok által – de központi támogatással – fenntartott ellátó intézmények, 

non-profit, önkéntes szolgálatok támogatása, az ingatlanmaffia elleni, jogalkotási és rendőrségi 

eszközökkel történő fellépés, a válások körüli vagyonjogi kérdések újraszabályozása, vagy a közmű-

díjhátralékkal küzdő családok megsegítését célzó támogatási konstrukciók stb. 

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy gyakran a program egyszerű leírása – vagyis annak 

feltérképezése, hogy a „programnak” nevezett komplex rendszer keretében pontosan milyen szereplők 

(intézmények, szervezetek, szervezeti egységek), mit, milyen céllal csinálnak, és ezek a tevékenységek 

hogyan szerveződnek időben, térben és funkcionálisan egy működő rendszerré – is komoly kihívást 

jelentő, ugyanakkor komoly információs hasznokat eredményező tevékenység. E kérdések 

alapos megválaszolása általában nem lehetséges pusztán a formális keretek – pl. jogszabályi keretek, 

statútumok – áttanulmányozása alapján (bár e nélkül sem); ilyen módon tehát már a feladat 

megfogalmazása is vagy a kérdéskör elmélyült előzetes ismeretét, vagy előzetes terepmunkát kíván meg. 
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6.2 A programcélok problémája 

A program – még nem értékelésének, de – egyszerű megértésének egy fontos mozzanata a 

programcélok azonosítása; vagyis annak a látszólag megint csak igen egyszerű kérdésnek a 

megválaszolása, hogy voltaképpen miért is van az adott program, mit akar elérni, milyen problémát vagy 

szükségletet kíván enyhíteni vagy kielégíteni. 

 A célok meghatározásának szükségessége több forrásból táplálkozik. Egyfelől azt várjuk tőle, hogy 

orientálja az értékelést, meghatározva annak értékalapját. Így például egy hajléktalanokat segítő 

programtól nem várjuk azt, hogy fejlessze a helyi turizmust, vagy hogy munkahelyeket teremtsen stb., és 

így nem is eszerint ítéljük meg. Ha a program célja X, akkor nyilván elsődlegesen aszerint kell megítélni 

– és a vizsgálat ennek megállapítására kell, hogy irányuljon –, hogy megvalósítja-e X-et, vagy sem. A 

programcélok megértésének azonban abban is fontos szerep van, hogy magának a programnak a 

működési mechanizmusát, a részek egymáshoz kapcsolódásának módját megértsük, a látszólag fontos, 

illetve a rejtett, de lényeges mozzanatok között különbséget tudjuk tenni, és így tovább.  

Első közelítésben azt mondhatjuk, hogy a programcélok két nagy halmazba sorolhatók. 

A program formális céljainak azokat a célokat tekintjük, amelyeket a program alapjául szolgáló 

hivatalos dokumentumok (jogszabályok, közpolitikai deklarációk, mission statement-ek stb.) célként 

jelölnek meg. Ezen a ponton akár meg is állhatnánk, és azt mondhatnánk: meghatároztuk a 

programcélokat. A helyzet azonban az, hogy a formális célok az esetek nagy részében csak 

meglehetősen szórványosan, felületesen, az általánosságok szintjén, és – még így is – gyakran 

egymásnak lényeges pontokon ellentmondva kerülnek megfogalmazásra. A formális programcélok 

igencsak elnagyolt meghatározásának számos, itt nem részletezhető oka van; csak példaként néhány:  

� a politikusoknak a politikai konszenzus maximalizálására való törekvése (sokszor ugyanis az 

eszközökben akkor is meg lehet egyezni, ha a célok tekintetében alapvető ellentmondás van a 

döntés mögött álló politikai csoportok között); 

� az utólag viszonylag „keményen” számon kérhető célmeghatározástól való ódzkodás; vagy 

� a közpolitika deklarált és tényleges céljai (látens funkciója) közötti ellentmondások elrejtésére való 

törekvés (pl. amikor egy város-rehabilitációnak „álcázott” önkormányzati program valódi célja az 

etnikai szegregáció erősítése) stb. 

Magyarországon ehhez – az értékelő kutatások szempontjából amúgy sem rózsás – helyzethez további 

nehézségek társulnak, amennyiben, az esetek többségében, a formális célmeghatározásnak még 
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ezen általános és ellentmondásos változata is egyszerűen hiányzik. Így például – a sok lehetséges 

példa közül gyakorlatilag vaktában kiválasztva egy „nagy” ágazati törvényt – a kormányzat 

szociálpolitikájának alapvetését tartalmazó törvény a közpolitikai célok kérdésének egyetlen mondatot 

szán. „1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális 

ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.” Valójában még csak nem is 

az egész mondat, hanem annak pusztán az első néhány szava foglalkozik a célmeghatározással, ami nem 

más, mint a szociális biztonság megteremtése és megőrzése. A jogszabály a későbbi pontokon sem 

veszteget szót a célok kérdésére, hanem – ígéretéhez híven – felsorolja „az állam által biztosított egyes 

szociális ellátások formáit stb.”, anélkül, hogy ezen ellátások nyújtásának közpolitikai céljait 

meghatározná. 

 A formális célok hiányosságának,  ellentmondásosságának vagy egyszerű hiányának folyománya, hogy a 

különböző érintettek különböző csoportjai – kliensek, a program alsó szintű munkatársai, a program 

vezetői, a politikusok, a közvélemény stb. – más és más, egymással akár szöges ellentétben lévő, 

informális elképzeléseket fejlesztenek ki e célokkal kapcsolatban. Ezek a jelenségek pedig az idő 

múlásával csak még komplexebbé válnak: lassanként kicserélődhet a program vezetése, személyzete, 

klientúrája, megváltozhatnak kulcsfontosságú tartalmi mozzanatai stb.  

Mindezek eredményeként jó esélyünk van arra, hogy ha egy tetszőlegesen kiválasztott program 

különböző érintettjeit arra kérjük, hogy mondják el, pontosan mi is a program célja, akkor nagy 

mértékben változatos, egymásnak gyakran határozottan ellentmondó válaszokat kapunk; és e bábeli 

zavart – szintén jó eséllyel – nem fogja érdemben enyhíteni a program jogszabályi hátterének vagy 

egyéb dokumentumainak az áttanulmányozása sem.  

Ezért általában elkerülhetetlen az informális célok feltárása és figyelembe vétele. Vagyis a 

program tényleges céljait az értékelő vizsgálatnak több forrásból kell gyakran még csak nem is 

rekonstruálnia (hiszen eleve sem biztos, hogy volt valamiféle a priori cél), hanem egyenesen 

megkonstruálnia. E konstrukciós munka során azután újabb elvi és gyakorlati nehézségek merülnek föl. 

A legtöbb program egyszerre több célt is szolgál. Így pl. a hajléktalan-ellátásnak célja lehet az életet 

veszélyeztető állapotok elhárítása, az elsődleges egészségügyi segítségnyújtás, a hajléktalanok munkához, 

lakáshoz jutásának elősegítése, a bűncselekmény áldozatává vált hajléktalanoknak történő jogi 

segítségnyújtás, a közrend és az közegészség védelme, a városkép védelme stb. Mivel minden cél 

egyidejű és teljes mértékű teljesítése gyakorlatilag soha nem lehetséges – az egyik cél nagyobb mértékű 

megvalósítása jellemzően a másik kisebb mértékű elérését vonja maga után –, ezért a gyakorlatban nem 

is a célok, hanem a célrendszeren belüli prioritások kérdése a döntő. A különböző érintetti csoportok 
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között – de gyakran még egy adott csoport különböző tagjai között is – azonban jellemzően e 

tekintetben is ellentétek vannak. (Például a helyi kereskedelmi kamara elnöke minden bizonnyal sokkal 

nagyobb súlyt ad a városkép óvásának, mint a hajléktalanok egyesületéé.) Arról nem is beszélve, hogy a 

célok közötti súlyképzés valódi mintázatát sokszor lehetetlen pontosan feltárni, azok részletei rejtve 

maradhatnak. (Például arra a kérdésre, hogy „X vagy Y célt tartja-e fontosabbnak?”, olyan választ 

kapunk, hogy „mindkettő nagyon fontos, egyikről sem mondhatunk le”.) 

További nehézség a sajátos szervezeti és egyéni érdekek által diktált szándékos torzítás, az őszinteség 

hiánya az interjúalanyok oldalán. Ez természetesen az ő szempontjukból általában teljesen érthető és 

indokolt is, hiszen ki vállalná föl azt az – egyébként teljesen általános – szervezeti célt, hogy „a 

problémásabb esetektől igyekszünk megszabadulni”, vagy hogy „csak botrány ne legyen”. 

Hasonlóképpen nem várhatjuk, mondjuk, egy ügyésztől, hogy beismerje: a szervezeti céljaik között az 

élen jár a váderedményesség lehető legmagasabb szintre emelése; ehelyett valószínűleg olyan válaszokat 

fogunk kapni, hogy „az ügyészség elé kerülő büntetőügyek minél jog- és szakszerűbb, gördülékeny 

végig vitele” stb. Az interjúalanyokban pedig a saját vélt vagy valódi érdekeiktől függetlenül is általában 

erős tendencia van arra, hogy olyan válaszokat adjanak, amelyeket – szerintük – a kérdező helyesnek 

tart, elvár tőlük (az interjúkészítés buktatóiról ennél jóval részletesebben ld. pl. Babbie 2003 9. és 10. 

fejezetét). 

A programcélok feltárásával kapcsolatos ezen, valamint az itt nem tárgyalt számos további nehézséget 

az értékelő kutatók sokféleképpen próbálhatják meg kezelni. A rejtett részletekre is odafigyelő, 

ugyanakkor szintetizáló gondolkodás, vagy éppen a különböző, sajátos adatfelvételi technikák 

(pl. az érintettek részvételével tartott fókuszcsoport) mellett a célok figyelmen kívül hagyása is az 

opciók között szerepel (ez az ún. goal-free evaluation). Ebben az esetben a vizsgálat nem valamely cél 

mentén értékeli a programot, hanem megkísérli annak valamennyi lényeges hatását azonosítani, és a 

felhasználóra bízza annak eldöntését, hogy akkor mindezek tükrében a program végül is eléri-e a célját, 

vagy nem. 

 

6.3 A programmodell 

A legtöbb program vizsgálatának – sőt, egyszerűen csak megértésének is – kulcsmozzanata egy olyan 

logikai konstrukció megalkotása, amelyet az értékelő kutatók általában programmodellnek (néha, kis 

mértékben eltérő értelemben, hatásláncnak vagy beavatkozási logikának is) neveznek. A programmodell 

fogalmát a közpolitikai alternatívákkal foglalkozó fejezetben ismertettük; ott mint a jó (eredményes, 

hatékony) közpolitikai alternatíva kidolgozásának egyik centrális mozzanata került a figyelmünk 

középpontjába.  
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A programértékelés összefüggésében ugyanez a kérdés egy másik oldalról, mintegy a visszájáról kerül 

előtérbe. Itt ugyanis már működő, tényleges programok működési logikájának, vélt 

hatásmechanizmusának egyfajta „felfedezéséről” vagy rekonstruálásáról van szó. A programmodell 

ugyanis – mint látni fogjuk – nemcsak a közpolitika-alkotás, hanem az értékelés fázisában is 

megkerülhetetlen. 

Bár a célok meghatározásával kapcsolatos, néhány bekezdéssel föntebb részletezett nehézségek 

fényében ez talán már nem annyira meglepő, mégis felvetődhet a kérdés: hol itt a probléma? Elővesszük 

a program dokumentációját – vagy egyszerűen csak vetünk egy pillantást a programra –, és a 

programmodell máris rendelkezésünkre áll, dolgozhatunk vele. Ha nem akarjuk, hogy a tolvajok 

lopjanak, akkor becsukjuk őket a börtönbe, és ott nem fognak lopni; ha azt akarjuk, hogy X városban új 

vállalkozások telepedjenek meg és teremtsenek munkahelyeket, akkor ipari parkkal és 

adókedvezménnyel csábítjuk őket oda; stb. 

Az itt következő, a programmodellel kapcsolatos gondolatmenet célja kettős: 

(a) egyrészt rá kívánunk világítani a programmodellnek a programértékelésben betöltött szerepére;  

(b) másrészt pedig a programmodell kialakításával, megalkotásával kapcsolatos sajátos 

nehézségekre, végső soron pedig annak sokszor többértelmű, bizonytalan és/vagy konstruált 

jellegére  szeretnénk – érvek és példák bemutatásával is – felhívni az olvasó figyelmét. 

 

Ad (a): 

E helyen három, a programmodell létrehozása – valójában inkább: nélkülözhetetlensége – mellett szóló 

érvet említünk meg. 

Tegyük föl: anélkül, hogy bármilyen programmodellt létrehoznánk, sikerül megmérnünk egy program 

hatását, és azt találjuk, hogy nincs érdemleges hatása. Ebben az esetben itt megáll a gondolkodás és a 

következtetések láncolata. Nem tudjuk, hogy például egy munkanélkülieket átképző program azért nem 

működött, mert (i) nem a megfelelő szakmákat tanították, (ii) nem a megfelelő embereknek tanították a 

szakmát, (iii) alacsony színvonalon tanították a szakmát, vagy (iv) nem sikerült a munkaerő-kínálatot a 

kereslettel „összehozni” stb. Ilyen formában tehát a drága és időigényes értékelő vizsgálat nem képes 

semmilyen további közpolitikai döntést, korrekciót megalapozni, ha csak azt nem, hogy meg kell 

szüntetni az adott programot. Összefoglalóan: ha egy jól meghatározott programmodell összes kritikus 

pontjára figyelmet fordítunk, akkor nemcsak azt tudhatjuk meg, hogy – adott esetben – nem működik a 

program, hanem azt is, hogy miért nem.  
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Az említett probléma jelentkezését a programmodell alkalmazása helyett elvileg úgy is megelőzhetnénk, 

hogy „mindent” megmérünk, és ha „utólag baj van”, akkor elkezdjük vizsgálgatni, hogy mi és hol ment 

félre. Ez a megközelítés azonban csak elvileg működik. A gyakorlatban bárminek a megmérése, 

megvizsgálása igencsak költség- és időigényes feladat; az értékelő kutatónak ezért arra kell 

törekednie, hogy csak a legkritikusabb mozzanatoknak szenteljen figyelmet az adatfelvétel és –

elemzés során, ilyen módon kímélve a megbízó pénzét és/vagy javítva a mérés megbízhatóságát és 

színvonalát. A hatásmechanizmus kritikus pontjainak feltárása pedig – értelemszerűen – 

előfeltételezi magának a hatásmechanizmusnak, azaz a programmodellnek a feltárását. 

A program működésének mikéntjéről kialakított valamiféle elképzelés nélkül azonban sok esetben már 

annak eldöntése is alapvető nehézségekbe ütközik, hogy az értékelés során egyáltalán mit is kellene 

mérni. Ezt a problémát megint csak a programmodell segítségével hidalhatjuk át; ennek révén ugyanis 

meghatározhatók, majd – egy későbbi vizsgálati fázisban – operacionalizálhatók a vizsgálat során 

mérendő változók. (Az előbbi példánál maradva: ha például azt gondoljuk, hogy a munkanélküliek X, Y 

és Z jellemzőinek kulcsjelentősége van abban, hogy az átképző program sikeres lesz-e, akkor innen már 

egy rövid lépés arra a következtetésre jutni, hogy a résztvevők e három jellemzőjét kell megmérnünk.) 

 

Ad (b): 

A figyelmesebb olvasót talán már nem lepi meg, hogy a program szándékolt, tervezett 

hatásmechanizmusával kapcsolatban a különböző érintettek, szakértők és politikusok körében uralkodó 

elképzelések – ha egyáltalán léteznek – még ködösebbek, kimunkálatlanabbak és ellentmondásosabbak, 

mint a program céljaival kapcsolatosak. Hangsúlyozzuk: nem a tényleges hatásmechanizmusról van szó, 

hanem arról, hogy mit gondolunk, vagy a program megalkotói és működtetői mit gondoltak/gondolnak 

arról, hogy hogyan kellene a programnak működnie (a kettő adott esetben egybe is eshet, de ez 

korántsem magától értetődő). 

Az adott program – bármely program – modellje, mögöttes logikája tekintetében fennálló 

bizonytalanság gyökerei végső soron ugyanazokban az okokban rejlenek, amelyekről a közpolitikai 

alternatívák kidolgozása kapcsán már szót ejtettünk. 

A legtöbb társadalmi probléma megoldásának módja, nem is beszélve az e megoldást előállító 

tevékenységek/beavatkozások milyenségéről, a legkevésbé sem nyilvánvaló. Az esetek túlnyomó 

részében egyszerűen nincsenek kényszerítő erejű érvek amellett, hogy a szóban forgó 

programnak olyannak kell lennie, amilyen. Ha ez így van, abból az következik, hogy másmilyen is 

lehetne. Nos, valóban ez a helyzet. Ugyanazon közpolitikai probléma kezelésének módja történeti 

korok és földrajzi koordináták szerint extrém mértékben különböző. (Példaként gondoljunk a fiatalkorú 
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bűnözés, a homoszexualitás vagy az elmebetegség „kezelésére” régebben és ma, vagy a világ fejlettebb 

versus elmaradottabb felén...) Vagyis a közpolitikák, programok – az esetleges ellenkező látszatok 

ellenére – a legkevésbé sem valamilyen természeti törvény vagy technikai-tudományos felismerés 

mentén alakulnak ki. Ellenkezőleg: leginkább mint kulturálisan, intézményileg és történetileg 

meghatározott jelenségekre érdemes rájuk tekintetnünk. Némi túlzással azt is mondhatnánk, hogy egy 

program milyenségét, az annak működésére vonatkozó elképzeléseket feltárni és megmagyarázni ahhoz 

hasonló feladat, mintha az illedelmes viselkedésre vagy a sikeres vállalati stratégiára vonatkozó 

elképzeléseket akarnánk feltárni és megmagyarázni. 

Összegezve: az előbbiekből egyrészt az következik, hogy a program működési logikája nem – az esetek 

többségében: a legkevésbé sem – magától értetődő. Ez még önmagában nem feltétlenül probléma. 

Problémává két további mozzanat teszi.  

� Egyrészt az előbbiekből következő azon körülmény, hogy a programmodell sokszor nem mint 

valamiféle – még ha sokszor rejtett és komplex is, de azért – objektív és megismerhető dolog lép 

elénk, hanem – e mellett vagy ezzel szemben – mint társadalmi konstrukció. Vagyis olyan 

fogalom- és összefüggésrendszer, amely interpretáció, jelentéstulajdonítás, kommunikáció, vita, 

érdek- és értékkonfliktusok, hitek és hiedelmek erőterében formálódik, és formálódik folytonosan 

újra.  

� Másrészt pedig az, hogy a közpolitika-alkotók a programmodellel kapcsolatos elképzelésüket, 

egyébként hasonlóan a programcélok vagy elvárt programeredmények stb. kérdéseihez, igen 

gyakran „elfelejtik” rögzíteni, dokumentálni. Vagyis az értékelést végző kutatónak sokszor 

nem, vagy csak minimális mértékben állnak rendelkezésre azzal kapcsolatos fogódzók, 

hogy mégis milyen logikát kellene az adott program mögött keresnie. Ez a kérdés sokszor 

már a közpolitikai döntés pillanatában is meglehetősen homályos; azonban lényeges mértékben 

tovább nehezíti a helyzetet az, ha a közpolitikai döntéstől az értékelésig évek, vagy adott esetben 

akár évtizedek teltek el, megváltoztatva-kicserélve a program „gazdáinak”, klienseinek, 

megvalósítóinak és működési környezetének túlnyomó részét vagy akár teljes egészét. 
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7 A programhatás-mérés fogalmi és módszertani keretei. Az értékelő 

kutatás során használt fontosabb kutatási elrendezések 

Az értékelés tárgyát képező program különböző paramétereinek/jellemzőinek – úm. inputjainak, 

folyamatváltozóinak, outputjainak és eredményeinek – mérése számos, itt nem részletezett konceptuális 

és technikai problémát rejt magában. Ezek közül e helyen pusztán a program által keltett hatások 

konceptualizálásával és mérésével kapcsolatos néhány elvi jellegű alapkérdést villantunk föl.  

Az értékelő vizsgálatok legtöbbje többé vagy kevésbé hangsúlyos módon, de magába foglalja az 

evalvációkutatás – talán mondhatjuk: – kulcskérdésének megválaszolását. Nevezetesen azét a kérdését, 

hogy a program végül is milyen változást okozott a társadalmi környezetében. Ezt a kérdést, 

meglehetős leegyszerűsítéssel, időnként úgy szokták részletesebben megfogalmazni, hogy (i) volt-e 

valamilyen változás a megcélzott probléma tekintetében, és ha volt, akkor (ii) ez a változás – részben 

vagy egészben – a programnak mint oknak tulajdonítható-e, vagy pedig esetleg valamilyen más 

tényezőnek vagy tényezőegyüttesnek.  

A kérdés már így is elég bonyolult, hiszen az okság kérdésének vizsgálata a 

társadalomtudományok egyik legfogósabb elvi és empirikus problémája. Alaposabb szemügyre 

vétel után azonban megállapíthatjuk, hogy a helyzet még ennél is „súlyosabb”. Képzeljünk el például 

egy olyan munkahelyteremtő programot, amely megvalósításának néhány éve alatt – úgy tűnik – 

semmilyen érdemleges változást nem eredményezett: a munkahelyek és a munkában állók száma 

semmit sem változott. Ennek alapján levonhatnánk azt a következtetést, hogy fölösleges az okság 

problémájával bíbelődni: ha nem volt okozat (vagyis a célváltozó nem változott), akkor nyilván ok sem 

volt; a program eredménytelennek tekinthető.  

Ebben a helyzetben jön valaki, és azt mondja: „Az elmúlt három évben valamennyi 

szomszédos/hasonló helyzetű országban lényegesen romlott a munkaerőpiaci helyzet. A gazdaság 

mindenhol – nálunk is – visszaesésben van; mindezek alapján okkal feltételezhetjük, hogy a 

munkahelyteremtő program hiányában a mi helyzetünk is lényegesen romlott volna; valójában már az is 

jelentős eredmény, hogy ezt a romlást sikerült megakadályozni.” 

Átgondolva és némileg általánosítva e kis példa tanulságait, megállapítható, hogy a program végső 

hatásainak értékelésével kapcsolatos talán legfőbb nehézség abból fakad, hogy a megcélzott 

problémára (az előbbi történetben pl. a munkahelyek, a munkában állók számára) a vizsgálni kívánt 

programon kívül még számtalan más, az adott program, sőt a kormányzat (sőt, bárki) hatókörén 

kívül eső tényező is hat. E számtalan tényező pedig egy konkrét program kimenetelét, hatásait 

egymással gyakran kibogozhatatlanul összefonódva, együttesen határozza meg. Hogyan lehet az 
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okságnak ebből a bonyolult szövevényéből egyetlen szálat, a vizsgálni kívánt programot kiragadni és 

annak hatását – nem csak mérni, de egyáltalán: – konceptualizálni? 

 

7.1 A hatásértékeléssel kapcsolatos néhány alapfogalom  

A fenti példa nyomdokán továbbhaladva, annak tanulságait kissé általánosítva megállapíthatjuk, hogy a 

„milyen hatást váltott ki X (már lezajlott) program?” kérdése lényegében egyenértékű azzal a kérdéssel, 

hogy „miben különbözik a világ jelenlegi állapota attól a világállapottól, amelyet (a múltban lezajlott) X 

program meg nem valósulása esetén élnénk meg?”. Másként fogalmazva: ahhoz, hogy megmondjuk, mit 

okozott X program, nem csak a világ – és benne az X program által megcélzott probléma – jelenlegi, 

tényleges jellemzőiről szükséges információkkal rendelkeznünk; nem elég azt tudnunk, hogy egy 

drogprevenciós programot követően hogyan alakulnak az epidemiológiai és bűnelkövetési statisztikák, 

vagy hogy a jelzáloghitelesek megsegítésére indított kormányzati beavatkozás után kilakoltatott 

családok, elárverezett lakások száma hogyan alakult. Arról is szükséges információval rendelkeznünk: 

hogyan alakultak volna ezek a folyamatok akkor, ha nincs prevenciós program, illetve ha a kormányzat 

nem avatkozik be a jelzáloghitel-piac folyamataiba. 

Az ilyen jellegű kérdések vizsgálatához egy új fogalom: az ún. counterfactual bevezetésére van szükség. 

(Ezen angol terminus technicus magyar megfelelőjével még nem találkoztunk; kielégítő magyarítási ötlet 

hiányában egyelőre az angol kifejezést fogjuk használni.) Marshall (1998 pp. 123-124) 

megfogalmazásában a counterfactual “egy arra vonatkozó állítás, hogy mi történt volna akkor, ha az 

események tényleges menete más lett volna, mint ami. Vagyis az a kijelentés, hogy az el alameini csata 

megváltoztatta a második világháború kimenetelét, azt a counterfactual állítást implikálja, hogy ha a 

sivatagi csatát a németek nyerték volna, a szövetségesek elveszítették volna a háborút”. 

A különböző programok következményeinek vizsgálata során lényegében ezen, az okság fogalmával 

kapcsolatos fogalom a kiindulópontunk. Az az állítás például, hogy “a magas munkanélküliség a 

munkahelyteremtő politika eredménytelenségének tudható be”, implicite feltételezi, hogy a counterfactual 

forgatókönyv/kimenetel fennállása esetén a munkanélküliség ráta ennél kisebb lett volna (e feltételezés 

nélkül ugyanis nem tulajdoníthatnánk értelmet az állításnak). Ha a jelenlegi, tényleges munkanélküliségi 

ráta 12%, és a counterfactual helyzetre jellemző ráta 0%, akkor az mondható: a közpolitikai kudarc 

mértéke 12 százalékpontnyi munkanélküliség-növekedés. Ha 6%-nyi munkanélküliség minden 

körülmények között elkerülhetetlen lett volna, akkor a ténylegesen okozott közpolitikai kár csak 6 

százalékpontnyi; ha pedig lehetetlen lett volna 12%-nál kisebb munkanélküliségi rátát elérni, akkor nem 

beszélhetünk közpolitikai kudarcról. A counterfactual jelentését, jelentőségét az alábbi ábra illusztrálja. 
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4. Ábra: A counterfactual a hatáselemzésben 

 

Mindebből az következik, hogy bármilyen program „hatásáról” beszélni elkerülhetetlenül magába 

foglalja  

� egy olyan világ – és ezen belül a program középpontjában álló probléma – elképzelését, amely 

minden tekintetben azonos a tényleges világállapottal, kivéve, hogy az adott program nem létezik; 

és 

� a megcélzott probléma (pl. munkanélküliség) ezen elképzelt világban fennálló állapotának 

összevetését a ténylegesen tapasztalattal. 

A programnak tulajdonított hatás tehát pontosan ugyanannyira függ attól, hogy a megcélzott 

közpolitikai probléma hogyan alakult (vö. a „Tényleges” jelölésű vonal a fenti ábrán), mint attól, 

hogy mit gondolunk arról: hogyan alakult volna a program hiányában (vö. a „Counterfactual” jelölésű 

vonal). 

E ponton kényszerítő erővel vetődik föl egy következő kérdés: honnan tudhatnánk, hogy mi lett volna 

akkor, ha nincs munkahelyteremtő program? Vagy ha a németek nyerik az el-alameini csatát? E kérdésre 

az egyes konkrét kutatásielrendezés-típusok vizsgálata kapcsán térünk rövidesen vissza. Előbb azonban 

ismerkedjünk meg a kutatási elrendezés fogalmával! 

Az értékelő kutatások összefüggésében a kutatási elrendezés (másként: kutatási tervezet, értékelési 

tervezet, angolul: research design) voltaképpen annak logikai modellje, hogy az értékelő (i) milyen adatok 

alapján és (ii) hogyan von le következtetést a program és a programhatások közötti oksági kapcsolat 

természetére vonatkozóan. Fontos megkülönböztetni a kutatási elrendezés fogalmát a kutatási tervétől; 

ez utóbbi ugyanis a vizsgálat céljait, módszereit, ütemezését, szervezési és pénzügyi részleteit stb. 

rögzítő dokumentumra utal. 
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A különböző kutatási elrendezések – mint rövidesen látni fogjuk – komplexitásuk, megvalósításuk 

technikai bonyolultsága (és ebből fakadóan idő- és költségigényük) tekintetében nagy mértékben 

különbözhetnek egymástól; a felhasználásukkal levont következtetések szilárdsága pedig hasonlóan 

széles határok között ingadozik. Sajnos – bár nem meglepő módon – a két tulajdonság közötti viszony 

negatív irányú: vagyis minél „bebetonozottabb” következtetéseket akarunk levonni, annál bonyolultabb, 

idő- és költségigényesebb kutatási elrendezést kell választanunk. 

Mielőtt az egyes kutatási elrendezések ismertetésére rátérnénk, érdemes röviden felvillantanunk a 

kutatási elrendezések minőségét, „jóságát” alapvetően leíró két fogalmat. 

A kutatási elrendezés – illetve tágabb értelemben egy értékelő kutatás – belső validitása annak azon 

tulajdonsága, hogy a végkövetkeztetésként megfogalmazott oksági (tehát a vizsgált, esetünkben a 

program és a programhatás közötti ok-okozati kapcsolat fennállására vagy hiányára vonatkozó) 

következtetés valós, érvényes. 

Egy értékelő kutatás belső validitása annál erősebb, minél kevesebb ún. validitási probléma fenyegeti. E 

problémák közös vonása, hogy a program látszólagos hatását, a program hatására bekövetkező 

változásokat a valóságostól különbözőnek láttatják. Enyhébb esetben csak az oksági összefüggés 

erejével kapcsolatban vezetnek tévkövetkeztetésre, pl. egy gyenge programhatást erősnek, vagy egy erős 

programhatást gyengének láttatva. Súlyosabb esetben azonban a belső validitási problémák akár a 

ténylegestől minőségileg is különböző oksági következtetésre vezethetik a kutatót: ez pl. a helyzet 

akkor, ha miközben a munkanélküli-program csökkenti a munkanélküliséget, addig a valóságban arra 

nincs hatással, vagy akár még ront is a helyzeten. 

A mindennapi gondolkodásban is tetten érhetők az ilyen típusú következtetési hibák; pl. a post hoc, ergo 

propter hoc („utána, tehát miatta”) típusú következtetés esetében. Az értékelő kutatásokban ilyen belső 

validitási probléma fakadhat pl. a mortalitási hatásból, az ún. Hawthorne-hatásból, vagy a maturációs 

(érési) hatásból. Ezekre – és néhány továbbira – az egyes kutatási elrendezések bemutatása kapcsán 

térünk ki részletesebben.  

A kutatás(i elrendezés) külső validitása ezzel szemben a megfogalmazott oksági következtetések azon 

tulajdonsága, hogy azok – a vizsgált, konkrét programon, részvevőkön, földrajzi és időbeli 

koordinátákon túl – az azonos vagy hasonló típusú programok széles körére nézve is érvényesek. Így pl. 

ha egy, a települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésével kapcsolatos országos programot értékelünk egy 

konkrét település gyakorlatának tükrében, akkor a külső validitást erősen korlátozza, ha a szóban forgó 

település az országosan jellemzőtől élesen, nagy mértékben elüt, pl. ha az ott élők az átlagosnál sokkal 

környezettudatosabbak. 
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7.2 Experimentális elrendezések 

A counterfactual szituáció előállításának – és ezáltal a hatásvizsgálatok központi problémájának: az oksági 

attribúció problémáját megcélzó megoldások logikai-módszertani rendszerezésére az elmúlt 

évtizedekben óriási mennyiségű tudományos figyelmet és erőfeszítést fordítottak (Shadish, Cook, 

Campbell 2002). E megoldások közül elvileg az ún. kontrollált kísérletek (más néven: 

experimentális kutatási elrendezések) szolgáltathatják a leginkább érvényes válaszokat. A kontrollált 

kísérletek legtöbb alapelvét és részletét a természettudományokban, gyógyszerkutatásokban és hasonló 

alkalmazási területeken dolgozták ki. 

A kontrollált kísérletben valamely beavatkozásnak (gyakori szóhasználattal: „kezelésnek”) a célváltozóra 

gyakorolt hatását úgy állapítják meg, hogy a kezelés tárgyául szolgáló populáció (szervezetek, személyek, 

kísérleti állatok stb.) szigorúan véletlenszerűen kiválasztott egyik részét kiteszik a szóban forgó 

kezelésnek – ez az ún. kezelt csoport –, a másik, ún. kontrollcsoportot pedig nem. A kezelt és a 

kontrollcsoport közötti, a mérni kívánt célváltozó tekintetében fennálló esetleges különbség ezután 

kizárólag és teljes egészében a programnak lesz tulajdonítható. 

Visszautalva egy pillanatra a counterfactual fogalmára, azt mondhatjuk, hogy a kontrollált kísérlet végül is 

a counterfactual szituáció „mesterséges” előállításának egy meglehetősen robosztus módja. A 

programértékelések gyakorlatában azonban a különböző – jogi, etikai, szervezeti, technikai – problémák 

és korlátok miatt igen ritkán van lehetőség egy valóban véletlenszerű kiválasztás végrehajtására. Az e 

probléma megkerülésére szolgáló megfontolásokat azonban e helyen nem követjük tovább; az 

érdeklődő olvasó további információkat találhat pl. Babbie (2003)-ban. 

Ha tehát pl. az antibiotikummal kezelt tüdőgyulladásos betegek átlagos felépülési ideje 2 hét, a nem 

kezelteké pedig 6 hét, akkor a 4 hétnyi különbség teljes egészében az antibiotikus kezelés hatásának 

tulajdonítható – ez tehát a gyógyszer által okozott változás, a gyógyszerhatás számszerűsített értéke. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a kezelt- és kontrollcsoportoknak a – fenti definícióban is megjelenő – 

„véletlen kiválasztása” azt jelenti, hogy a kezelés potenciális alanyait a kutató, szigorúan véletlenszerűen, 

maga osztja szét kezelt és nem kezelt csoportra. Más szóval: 

� ő határozza meg, hogy melyik egység kapjon kezelést, és melyik nem, és 

� az egyes egységek azonos eséllyel kerülhetnek az egyik vagy a másik csoportba. 

A kezelt- és kontrollcsoport véletlen kiválasztása tehát semmiképpen nem keverendő össze a „véletlen 

mintavétel” fogalmával. Az antibiotikus kezelés példájával szemléltetve a kettő közötti különbséget, az 

előbbi – experimentális vizsgálati – esetben a kutató sorsolja ki, hogy ki kapjon antibiotikumot, és ki ne. 

Ezzel szemben a véletlen mintavétel pusztán annyit jelent, hogy azok közül, akik részt vesznek a 
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vizsgálatban, nem mindenkinek, hanem csak a betegek egy szűkebb mintájának a gyógyulását figyeljük 

meg; e mintát pedig véletlen eljárással választjuk ki. Azonban az, hogy ki kap antibiotikumot, és ki nem, 

nem véletlen eljárással dől el (hanem pl. a betegek önként jelentkeznek a gyógyszerkísérletre). 

Az egyik klasszikus, egyszerű experimentális elrendezés – az ún. kétcsoportos „előtte-utána” 

experimentális  elrendezés – lényegét az alábbi ábra szemlélteti. 

 

5. Ábra: Az experimentális kutatási elrendezés45 

 

A kontrollált kísérlet centrális mozzanata a véletlenszerű kiválasztás. Ez, és csak ez biztosíthatja ugyanis 

azt, hogy a kezelt és a kontrollcsoport valóban ne különbözzön egymástól semmilyen más tekintetben, 

csakis abban, hogy kapnak-e kezelést, vagy nem. (Egy másik, technikaibb jellegű mozzanat a két vizsgált 

csoport elegendően nagy elemszáma. Ha például a munkahelyteremtő program hatásait úgy akarnánk 

megmérni, hogy véletlenszerűen kiválasztunk egy megyét, ahol bevezetjük, és egyet, ahol nem, akkor a 

két megye közötti számos további – a gazdasági, demográfiai,, természetföldrajzi, közlekedési stb. 

adottságok tekintetében fennálló – különbség nem „tűnne el” a munkanélküliségi ráták összehasonlítása 

során. Az „elegendően nagy” minta fogalmát a statisztika egzakt módszerekkel képes meghatározni.) 

Mindezek alapján azt gondolhatnánk, hogy a klasszikus experimentális elrendezés esetén validitási 

problémák felmerülésével nem kell számolnunk, az minden körülmények között érvényes, 

„bombabiztos” oksági következtetést alapoz meg. Azonban mégsem ez a helyzet; még a kutatási 

elrendezések ezen – ahogy egyes szerzők nevezik: – „Cadillac-jének” az esetében is kell ugyanis legalább 

kétféle, az érvényességet fenyegető hatással számolnunk. Ezek 

(a) a mortalitási és 

(b) az ún. Hawthorne-effektus. 

                                                

45 E jelölésmódot Vedung (2009) alkalmazza. A jelölések magyarázata: 

M – „Megfigyelés” 

X – Beavatkozás (program) 

P – „Programcsoport” 

K, ill. R – „Kontroll- ill. referenciacsoport” 

P:  M X M 

C:  M  M 
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A mortalitási hatás mibenlétét az előbbi gyógyszertesztelési példa mentén továbbhaladva illusztráljuk. 

Képzeljük el azt az esetet, hogy a kezelt (program-) csoportban is és a kontrollcsoportban is száz fő 

vesz részt a kísérletben. A kontrollcsoport betegeinek átlagos gyógyulási ideje – mint mondottuk – 6 

hét. A csoport két tagja a megfigyelés időtartama alatt meghalt, tehát az átlagos gyógyulási idő – 

értelemszerűen – 98 beteg eredményeit tükrözi. A kezelt csoportban azonban máshogy alakult a 

halálozási gyakorisága: a csoport 20 tagja halt meg a megfigyelési időszakban. Ennek a húsz főnek a 

gyógyulási adatai nyilván nem jelennek meg a 2 hetes csoportátlagban. Ha mármost – amint arra jó esély 

van – a húsz kezelésben részt vett és később meghalt személy gyógyulási jellemzői a többiekénél amúgy 

is (tehát kezelés nélkül is) kedvezőtlenebbek lettek volna, akkor a kezelt csoport kéthetes gyógyulási 

átlaga pusztán annak az eredménye is lehetett, hogy a szóban forgó 20 fő nem rontotta le a 

csoportátlagot. Sőt: elvileg akár úgy is biztosítható a kezelés (látszólagos) hatását számszerűsítő 6-2=4 

hetes eredmény, hogy a „gyógyszer” semmi mást nem tesz, mint hogy megöli az áltagosnál sokkal 

rosszabb gyógyulási esélyekkel rendelkező betegeket (míg eközben a jó gyógyulási esélyekkel 

rendelkezőkkel semmit nem tesz, hagyja őket maguktól meggyógyulni). 

A fenti példa megvilágítja a „mortalitási hatás” elnevezés eredetét is: e hatásra ugyanis először 

egészségügyi jellegű vizsgálatok során derült fény. Hasonló jelenséggel azonban gyakorlatilag bármilyen 

jellegű program értékelése során találkozhatunk: pl. a munkanélkülieket átképző programból a 

munkaerő-piacon amúgy is leginkább esélytelenek tűnnek el a legnagyobb gyakorisággal (ilyen módon 

nem rontják le a követő vizsgálat által a megfigyelési időszak végén mért elhelyezkedési statisztikákat), a 

játékszenvedéllyel élők rehabilitációs programjából a leginkább függő és/vagy legkevésbé motivált 

betegek szóródnak ki a legnagyobb eséllyel stb. 

Az ún. Hawthorne-hatás a szervezetszociológia egyik klasszikus, a General Electric hawthorne-i 

gyárában az 1920-as években folytatott vizsgálatsorozatról kapta nevét. Lényege, hogy a megfigyelt 

személyek vagy folyamatok jellemzői a kezeléstől függetlenül, már pusztán annak hatására is 

megváltoznak, hogy azokat megfigyelik, illetve hogy az azokban résztvevők tudják, hogy egy kísérlet 

részesei. A hawthorne-i kísérletek során – amikor is az üzemcsarnok megvilágítása és a 

munkatermelékenység közötti összefüggést vizsgálták – azt találták, hogy a kísérletben részt vevő 

munkásnők teljesítménye akkor is javult, ha növelték, és akkor is, ha csökkentették az üzemcsarnok 

megvilágítását. További vizsgálatok szerint a jelenség magyarázata az volt, hogy a munkások 

munkavégzéssel kapcsolatos attitűdjét és magatartását a körülöttük jövő-menő kutatók és az általuk 

feltett kérdések, ill. általában a munkásokra irányuló, addig szokatlan figyelem megváltoztatta.  
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A Hawthorne-hatásra a programértékelés minden területén, de akár a mindennapi életben is sok példa 

van: a vérnyomásmérés hatására változhat (följebb mehet) a vérnyomás, a korrupciót vizsgáló kutatás 

közben nő a jelenséggel kapcsolatos tudatosság mértéke és csökken a korrupciós esetek gyakorisága stb. 

A mortalitási és a Hawthorne-hatás által támasztott érvényességi problémák kiszűrését lehetővé tévő, 

továbbfejlesztett experimentális kutatási elrendezések – mint az ún. Solomon négycsoportos kísérleti 

tervezet, vagy a „csak-utána” típusú kontrollcsoportos tervezet – bemutatásától itt eltekintünk; ezekkel 

kapcsolatban az olvasó további információkat találhat pl. Vedung (2009 pp. 165-195) munkájában. 

Az értékelő kutatások gyakorlatában a fentieken kívül még vagy másfél tucatnyi további validitási 

problémát azonosítottak, melyek egy része az experimentális elrendezésekben is problémát okozhat. 

Ezekről az olvasó a vonatkozó angol nyelvű szakirodalomban találhat bővebbet. 

7.3 Kvázi-experimentális elrendezések 

Miközben az experimentális elrendezések igen előnyösek az általuk megalapozott oksági 

következtetések robusztussága, érvényessége tekintetében, addig – sajnos – a programértékelésben való 

gyakorlati alkalmazásuk meglehetősen ritkán oldható meg. Gondoljuk csak meg: egy valódi kísérleti 

elrendezés – mondjuk egy munkanélkülieket átképző program esetében – azt kívánná meg, hogy a 

résztvevőként szóba jövő állástalan emberek közül a kutató véletlenszerűen válassza ki azokat, akik 

valóban részt vesznek az átképzésen (és így nyilvánvalóan azokat is, akik nem vesznek, nem vehetnek 

részt az átképző programban). A kényszernek és a véletlenszerűségnek ez a fajta keveréke nyilván mind 

etikailag, mind jogilag, mind pedig politikailag elfogadhatatlan és megengedhetetlen; emberek sorsa, 

adott esetben élete nem függhet a kutató és a kutatás szempontjaitól, egy véletlenszám-generátor 

működésétől.  

Az ilyen jellegű – alapvetően morális természetű – gondok az esetek egy részében kisebb-nagyobb 

mértékben orvosolhatók. A fenti példánál maradva mondjuk az állástalanokat nem „résztvevőkre” és 

„programból kizártakra” osztjuk föl, hanem „új típusú programban résztevőkre” és 

„hagyományos/eddigi programban résztvevőkre”.  Valóban: a hatvanas évektől kezdődően, első sorban 

az Egyesült Államokban (de kisebb mértékben egy sor más országban is) komoly mozgalom 

bontakozott ki a szociálpolitika „kísérleti” paradigmája körül. A morális és politikai megfontolások 

mellett – vagy talán, egyre inkább, helyett – azonban egyre inkább előtérbe kerültek a kísérletileg 

megalapozott közpolitikai reformoknak a politikacsinálás napi gyakorlatában sokszor vállalhatatlan idő- 

és költségigényével kapcsolatos problémák, kritikák. Emiatt növekvő figyelem fordult a kevésbé 

szigorú, ebből adódóan viszont idő- és költségtakarékosabban megvalósítható kutatási 

elrendezések felé.  
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Az ún. kvázi-experimentális elrendezések tehát megvalósíthatóság tekintetében előre-, míg az oksági 

következtetés robosztussága és a validitási problémák elleni védettség tekintetében egyfajta visszalépést 

jelent a tiszta, valódi kísérleti elrendezésekkel szemben. A vizsgálati elrendezések e csoportjának 

megkülönböztető jegye, hogy  

� egyfelől, hasonlóan a kísérleti elrendezésekhez, fenntartja a „kezelt” és az összehasonlítás másik 

„lábát” képező „nem kezelt” csoport közötti összehasonlítás mozzanatát, addig 

� másfelől a két csoport – szemben a kísérleti elrendezésre jellemző helyzettel, nem véletlenszerűen, 

hanem valamilyen más módon kerül kiválasztásra. 

A döntő különbség tehát a két csoport kiválasztásának módjában van; e különbséget érzékeltetendő 

sokszor a nem kezelt csoportot – kontrollcsoport helyett – referenciacsoportnak (vonatkoztatási 

csoportnak) is szokták nevezni. 

Az értékelő kutatók az elmúlt két- három évtizedben nagy számban hoztak létre újabb, egyre 

komplexebb nem-experimentális elrendezéseket. A kvázi-experimentális elrendezések két 

leggyakoribb típusát az alábbiakban mutatjuk be röviden. 

Az ún. „előtte-utána tervezet referenciacsoporttal” (nevezik még nem-ekvivalens csoportokon alapuló 

elrendezésnek – non-equivalent groups design –  is) elrendezés lényege az alábbi: 

 

6. Ábra: Az ún. „előtte-utána tervezet referenciacsoporttal”46 

 

Az elrendezés nagyon hasonlít a klasszikus kísérleti elrendezésre (ld. előző ábra), a különbség a két 

csoport kiválasztásának módjában van (ezt tükrözi a „K” – kontrollcsoport – helyett az „R” – 

referenciacsoport – jelölés is).  

                                                

46 E jelölésmódot Vedung (2009) alkalmazza. A jelölések magyarázata: 

M – „Megfigyelés” 

X – Beavatkozás (program) 

P – „Programcsoport” 

K, ill. R – „Kontroll- ill. referenciacsoport” 

P:  M X M 

R:  M  M 
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Mint ahogy itt, úgy a kvázi-experimentális vizsgálatok valamennyi típusának a megtervezése során is a 

döntő kérdés az, hogy honnan vesszük, hogyan állítjuk elő az összehasonlítás alapját képező 

referenciacsoportot. A legegyszerűbb – és valószínűleg legáltalánosabb – esetben az értékelő kutató 

megpróbál egy, a kezelt- (program-) csoporthoz minél hasonlóbb másik csoportot találni, amely 

azonban nem vesz részt a programban. Például képzeljük el azt az esetet, hogy egy, a kommunális 

hulladék szelektív gyűjtésének fejlesztését a lakosság együttműködési készségének fokozása révén 

szolgáló önkormányzati program eredményességét akarjuk értékelni. Ebben az esetben megtehetjük azt, 

hogy keresünk egy, a program helyszínéhez, X városhoz minél inkább hasonló másik települést, és azzal 

hasonlítjuk össze a hulladékkezelő rendszer hatásfokát; ebben az esetben ún. illesztett mintával (matched 

sample) van dolgunk.  

A kérdés ez ponton mármost az, hogy mit is jelent a referenciacsoport „hasonlósága”; honnan tudjuk, 

hogy a referencia-település (Y város) valóban „hasonlít” X-re, ekvivalens azzal? Egyáltalán: mit is jelent 

az előző mondatban az ekvivalencia (egyenértékűség) fogalma? A szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos példánál maradva: az összehasonlítás másik „lábát” képező Y város kiválasztása során 

valószínűleg arra törekednénk, hogy Y város mérete, településszerkezete, szociokulturális és 

demográfiai összetétele tekintetében minél inkább hasonlítson X-re. Ha egy munkanélkülieket átképző 

program eredményességét szeretnénk értékelni, akkor a megpróbálnánk az adott résztvevői körhöz 

életkor, iskolai végzettség, munkában töltött évek száma, munkanélküliségben töltött idő, egyéni 

motiváció stb. tekintetében minél hasonlóbb munkanélkülieket találni. 

Vegyük észre, hogy a program- és a referenciacsoport közötti hasonlóság fenti kritériumai valójában egy 

implicit programmodellen nyugszanak. Másként szólva: azok a program eredményére hatást gyakorló 

lényeges külsődleges tényezők, változók körére vonatkozó feltételezésen nyugszanak. Például ha úgy 

gondoljuk, hogy a szelektív hulladékgyűjtés hatásfokára jelentős hatást gyakorol az érintett háztartások 

jövedelmi helyzete, fogyasztási szerkezete, vagy a háztartás tagjainak szociokulturális stb. jellemzői, 

akkor a programcsoport és a referenciacsoport között elsődlegesen e jellemzők tekintetében kell 

hasonlóságnak fennállnia.  

Nyilvánvaló, hogy az illesztés „jósága” – és ezáltal a kvázi-experimentális vizsgálat alapján levont oksági 

következtetések érvényessége – alapvetően függ attól, hogy mennyire jól és teljeskörűen sikerült a 

szóban forgó külső szempontokat azonosítani. Képzeljük el például azt a helyzetet, hogy a szelektív 

hulladékgyűjtő program értékelését követően valaki azt mondja: az X városban végrehajtott program 

csak azért mutatkozott sikeresnek, mert a társasházi lakásoknak a családi házakhoz viszonyított aránya 

közel kétszer akkora, mint Y-ban, és a többlakásos társasházakban – korábbi vizsgálatok által igazolt 

módon – technikailag sokkal könnyebben megvalósítható a hulladék szelektív gyűjtése. Ebben az 
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esetben az X és Y település összehasonlítása félrevezető eredményhez vezet, mivel az illesztett minta 

kialakítása során nem vettünk figyelembe egy fontos illesztési szempontot. 

Némileg általánosítva e példa tanulságát, azt mondhatjuk, hogy a kvázi-experimentális elrendezés 

érvényességének legfontosabb előfeltétele (i) egy jó – vagyis a program eredményváltozójára hatást 

gyakorló külső tényezők viszonylag teljes körét azonosító – programmodell, valamint (ii) annak a 

technikai lehetősége, hogy az illesztett minta létrehozása során e tényezőket figyelembe vegyük. Ez 

utóbbi szempont – némileg kibontva – olyan rész-szempontokat foglal magába, mint hogy álljon 

rendelkezésre az adott külső tényezőkről adat (tehát pl. legyen ismert, vagy legalábbis megbecsülhető a 

magyar városokban a társasházi lakások aránya); a szóba jövő populációban létezzen olyan illesztett 

minta (város), amely hasonlít a programcsoporthoz; valamint hogy a referenciacsoport vizsgálata 

technikailag legyen megvalósítható. 

A „kétcsoportos előtte-utána tervezet referenciacsoporttal” elrendezést fenyegető fő validitási probléma 

– a fentiek fényében nem meglepő módon – a mintaillesztés során figyelembe nem vett, de az 

eredményváltozóra hatást gyakorló változókból fakad. Másként fogalmazva: a kezelt- és a 

referenciacsoport kiválaszt(ód)ása olyan volt, hogy már a program megkezdése előtt sem voltak 

egyformák, ekvivalensek; a validitási problémák e csoportjának összefoglaló elnevezése „szelekciós 

torzítás/fenyegetés” (selection bias/threat). 

A szakirodalom – és az értékelő kutatások gyakorlata – e validitási probléma sok alfaját ismeri.  

(1) Természetesen itt is jelen vannak az experimentális elrendezések kapcsán már említett validitási 

problémák. Ha a két csoport eltérő mértékben vagy módon reagál magára a vizsgálat (mérés) 

tényére – vagyis a Hawthorne-hatás a szelekciós hatással párosul (selection-testing threat) – , akkor 

szelekciós-tesztelési torzításról beszélhetünk. Ez a helyzet pl. akkor, ha mondjuk a két település 

lakosságának vallási összetétele lényegesen különbözik, és ennek következtében annak tudata, 

hogy megfigyelik őket, X város lakóit sokkal jobban motiválja a „helyes”, elvártnak tartott 

viselkedésre, mint Y város lakóit.  

(2) A korábban már szintén tárgyalt mortalitási hatás is megjelenhet a program- és a 

referenciacsoport ekvivalenciáját gyengítő szelekciós hatásként (selection-mortality threat). Itt arról 

van szó, hogy a program- és a referenciacsoportban a megfigyelési egységek vizsgálatból való 

kiesésének (i) nem véletlen mintázatot követ, és (ii) e mintázat a két csoportban eltérő. Például 

ha az X városban megkérdezett háztartások közül a vizsgálati időszak végére pont azok esnek 

ki, ahol a „szelektív hulladékgyűjtési morál” javult, míg Y-ban jobbára azok, ahol a szelektív 

gyűjtésre való hajlandóság nem változott vagy romlott, akkor a két csoport változásának 

összehasonlítása a tényleges programhatás alulbecsléséhez fog vezetni. 
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(3) A kvázi-experimentális elrendezések esetében azonban új, az experimentális elrendezések 

vonatkozásában nem jellemző validitási problémák fellépésével is számolni kell. Így pl. 

elképzelhető, hogy a referenciacsoport más egyedi, „történelmi” eseményeknek lett kitéve, mint 

a programcsoport, és ez lényeges hatást gyakorol a program megfigyelt eredményváltozójára. 

Például Y-ban időközi választásokat tartottak, és emiatt egy új, karizmatikus, rendkívül 

környezettudatos polgármester került az önkormányzat élére, aki a programtól függetlenül, 

pusztán személyes befolyásával is képes magatartásváltozást elérni a lakosság körében (ez az ún. 

selection-history threat). 

(4) Az is elképzelhető, hogy az idő múlásával automatikusan bekövetkező változási folyamatok a 

két csoport esetében eltérő módon (más erősséggel, esetleg ellentétes előjellel) jelentkeznek 

(selection-maturation threat). Például minden településen megfigyelhető, hogy a lakosság bizonyos 

értelemben „beletanul” a szelektív hulladékgyűjtésbe – anélkül is, hogy az önkormányzat ezzel 

kapcsolatban bármilyen programot megvalósítana. Azonban e „tanulékonyság” mértéke X és Y 

település között eltér – mondjuk mert a helyi nyilvánosság és a helyi média szerkezete, 

hatásterülete lényegesen különbözik. 

 

A kvázi-experimentális elrendezések köre igen tág, és számuk folyamatosan gyarapodik. E helyen 

mindazonáltal beérjük egy-két további, gyakrabban használt kvázi-experimentális elrendezés 

bemutatásával. 

Az illesztett minta helyett időnként használnak ún. generikus referenciacsoportot is. Ez történik akkor, 

amikor a programcsoportot az adott típusú – a programban részt nem vevő – egyedek általános 

populációjával hasonlítjuk össze; pl. X város szelektív hulladékgyűjtési jellemzőit a magyar városok, 

vagy a magyar települések összességének általános szelektív hulladékgyűjtési jellemzőivel vetjük össze. 

A kvázi-experimentális elrendezések egy másik nagy csoportjában az összehasonlítás alapját nem egy, a 

programcsoporttól különböző, másik csoport jellemzői alkotják, hanem a programcsoportnak a 

program hatására kialakuló jellemzőit magának a csoportnak a korábbi – még a program végrehajtását 

megelőző – állapottal vetjük össze. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy az ilyen – ún. egycsoportos – 

tervezeteket több szerző a nem-experimentális körbe sorolja; ennek a fogalmi elhatárolási kérdésnek 

azonban véleményünk szerint nincs különösebb jelentősége.) 

Ennek legáltalánosabb, legegyszerűbb módja az ún. „egyszerű előtte-utána” típusú (pretest-posttest) 

elrendezések, melyet az alábbi ábra szemléltet. 
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7. Ábra: Az ún. „előtte-utána” tervezet47 

 

A szelektív hulladékgyűjtő program értékelése esetében ez a tervezet azt jelentené, hogy az X-ben a 

program után megfigyelt (mért) állapotot a program megkezdése előtti állapottal vetjük össze, és a 

programhatást a kettő állapot közötti különbség nagyságával becsüljük meg; tehát pl. ha az első 

megfigyeléshez képest javult a szelektív szemétgyűjtés színvonala, akkor pozitív programhatást, ha 

pedig nem változott, akkor zéró programhatást feltételezünk stb. 

A belső validitást fenyegető veszélyek száma és előfordulási gyakorisága az ilyen – ún. egycsoportos – 

elrendezések esetében természetesen tovább növekszik. Az előzőekben felsorolt valamennyi fenyegetés 

– úgymint a Hawthorne-, a mortalitási, a maturációs hatás, illetve a „történelem” hatása – itt is felléphet. 

A különbség annyi, hogy a validitási probléma fellépéséhez nincs többé szükség arra, hogy két csoport 

eltérő módon legyen kitéve a fenti hatásoknak (erről egyébként amúgy sem lenne értelme beszélni, 

hiszen itt pusztán egyetlen csoporttal van dolgunk). Elegendő az is, ha – bármilyen irányban vagy 

mértékben, de – fellép a szóban forgó hatás; már önmagában ettől téves következtetésre vezethet az 

„előtte” és az „utána” adatok összevetése.  

A fenti lista példáin végighaladva ez a következőket jelentheti: 

(1) Ha a programcsoport reagál magára a vizsgálat (mérés) tényére, akkor az ún. Hawthorne-hatás 

fellépéséről van szó. Ez a helyzet pl. akkor, ha X városban pusztán annak tudata, hogy 

megfigyelik őket, X város lakóit motiválja a „helyes”, elvártnak tartott viselkedésre, függetlenül 

attól, hogy közben az önkormányzat mit csinál vagy nem csinál.  

(2) A mortalitási hatás itt úgy jelenhet meg, hogy a programcsoportban a megfigyelési egységek 

vizsgálatból való kiesése nem véletlen mintázatot követ. Például ha az X városban megkérdezett 

háztartások közül a vizsgálati időszak végére pont azok esnek ki, ahol a „szelektív 

                                                

47 E jelölésmódot Vedung (2009) alkalmazza. A jelölések magyarázata: 

M – „Megfigyelés” 

X – Beavatkozás (program) 

P – „Programcsoport” 

K, ill. R – „Kontroll- ill. referenciacsoport” 

P:  M X M 
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hulladékgyűjtési morál” javult, akkor a program előtti és utáni jellemzők összehasonlítása a 

tényleges programhatás alulbecsléséhez fog vezetni. 

(3) Ha a programcsoport valamilyen egyedi, nagy jelentőségű esemény hatásának lett kitéve, és ez 

lényeges hatást gyakorol a program megfigyelt eredményváltozójára, akkor a „történelem” 

hatásáról beszélhetünk. Például X-ben időközi választásokat tartottak, és emiatt egy új, 

karizmatikus, rendkívül környezettudatos polgármester került az önkormányzat élére, aki a 

programtól függetlenül, pusztán személyes befolyásával is képes magatartásváltozást elérni a 

lakosság körében. 

(4) Végül ha az idő múlásával automatikusan bekövetkező változási folyamatok lépnek föl, akkor az 

ún. maturációs hatással van dolgunk. Ha például X város lakossága bizonyos mértékben magától 

is „beletanul” a szelektív hulladékgyűjtésbe – akár anélkül is, hogy az önkormányzat ezzel 

kapcsolatban bármilyen programot megvalósítana – akkor az előtte-utána adatok összevetése 

fölül fogja becsülni a programhatást. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy az egyszerű „előtte-utána” típusú vizsgálatoknak főként két 

esetben van fontos szerepe. Egyrészt azoknál, amelyeknél valamilyen – külső/korábbi információn 

nyugvó – alapos okkal feltételezhető, hogy a program hiányában a megfigyelt eredményváltozó értéke 

nem változott volna (pl. tipikusan ez a helyzet egy kínai nyelvtanfolyam esetében). Másrészt pedig azon 

programoknál, amelyeknél (i) elméleti alapon, (ii) külső/korábbi információk alapján, és/vagy (iii) a 

vizsgálat keretében felvett empirikus adatok alapján jó eséllyel kizárható vagy legalábbis 

„hitelteleníthető” a fenti validitási problémák megléte.  

 

7.4 Nem-experimentális elrendezések 

Nem-experimentális elrendezésnek itt azokat a vizsgálatokat nevezzük, amelyeknél (i) egyetlen, a 

programban részt vevő megfigyelési egység (csoport) megfigyelésére kerül sor, és (ii) erre is csak 

egyetlen alkalommal. A korábbi jelöléseket használva ezek logikája a következő: 

8. Ábra: A nem-experimentális (posttest-only) tervezet 

 

 

P:  X M 
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Az ilyen jellegű vizsgálatok köre igen széles; a tágabb értelemben vett programértékelések között talán 

ez a leggyakoribb típus. Sok esetben – így pl. a Magyarországon az EU vagy az EEA mechanizmus által 

finanszírozott programok legtöbbje esetében – a projektek értékelésére a projektidőszak vége felé kerül 

sor, egy egyszeri szakértői vizsgálat keretében. Az értékelők ilyenkor olyan típusú kérdéseket igyekeznek 

megválaszolni, mint hogy „hogyan érintette az átszervezés az adott polgármesteri hivatalt?”, „hogyan 

reagált az árvíz- és katasztrófavédelmi szervezetrendszer a bekövetkezett áradásra?”, vagy hogy „hogyan 

alakult a képzési és kutatási tevékenység eredményessége és hatékonysága a végrehajtott felsőoktatás-

fejlesztési program eredményeként?”.  

Ezekben az esetekben az értékelést végző szakértő a saját vagy más szakértőktől, érintettektől, esetleg 

belső vagy külső tanulmányokból, dokumentumokból származó információk alapján kísérli meg 

azonosítani azt az állapotot, amelyet a program elmaradása esetén tapasztalnánk. Például  

� megkérdezheti X város lakosait, hogy az elmúlt fél évben hogyan változtak a szelektív 

hulladékgyűjtési szokásaik, attitűdjeik; 

� megkérdezheti X város hulladékkezelő szervezetét, hogy milyen tapasztalataik voltak a 

szelektívgyűjtési kampány kezdete óta; 

� saját megfigyelései és/vagy szakértelme, tapasztalatai alapján önállóan is megkísérelhet a fenti 

kérdésekben állításokat megfogalmazni stb. 

Egy jól megtervezett és végrehajtott nem-experimentális vizsgálat igen nagy mértékben gazdagíthatja az 

adott programról rendelkezésre álló információkat,  hozzájárulhat annak javításához stb. Nem csak az 

értékelő (alkalmazott jellegű) kutatások, hanem általában a közpolitikai-közigazgatási tárgyú 

(alap)kutatások körében is számos példa van iskolateremtő erejű nem-experimentális 

esettanulmányokra. (Ilyen pl. a Graham T. Allison által a kubai rakétaválság szovjet és amerikai részről 

történő kormányzati kezelésével kapcsolatos munka – Allison 1971 –, vagy a J.L. Pressmann és Aaron 

Wildavsky által az oaklandi gazdaságfejlesztési program megvalósításáról írt munka: Pressman-

Wildavsky 1973). 

A nagy kérdés persze az, hogy mennyiben és milyen előfeltételek teljesülése esetén képes egy nem-

experimentális vizsgálat a program által előidézett változások érvényes és megbízható megbecslésére. 

Az e tekintetben levont következtetések szilárdságának tekintetében végül is nehéz egyszerre kellően 

konkrét és általános érvényű kritériumokat megfogalmazni; ezzel kapcsolatban elsősorban a 

társadalomtudományi kutatásmódszertannal – mindenekelőtt az esettanulmány-kutatással (case study 

research) és a naturalisztikus megközelítésekkel foglalkozó idegen nyelvű munkák (pl. Guba-Lincoln 

1989, Seale 1999, Yin 2003) kínálnak további ismereteket. 
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8 Illusztráció: a köztisztviselői alapvizsgarendszer evalvációja 

Annak érdekében, hogy az előzőekben elmondottak jelentése plasztikusabb legyen, lássunk egy konkrét 

példát. A példa forrása a Magyar Közigazgatási Intézetben 1997 eleje és 1999 eleje között lezajlott, a 

köztisztviselők alapvizsga-rendszerének az evalváció módszerével történő értékelését célul kitűző 

vizsgálat48. 

A következőkben az eddig kialakított szerkezetet követve ismertetjük a vizsgálat főbb csomópontjait. 

Mindeközben a hangsúly nem a konkrét eredmények ismertetésén, hanem azon lesz, hogy az evalváció 

eddigiekben leírt megközelítésmódja és fogalmai szemléletes jelentést nyerjenek. 

 

8.1 A program és a vizsgálat háttere 

Magyarországon a köztisztviselői törvény hatálya alatt állók részére 1992 óta kötelező a köztisztviselői 

alapvizsga letétele. A vizsgára kötelezett tisztviselők (a települési és megyei önkormányzatok, központi 

államigazgatási szervek, valamint az ún. dekoncentrált szervek érdemi ügyintézői) közül azok, akik 

végzettségük folytán nem mentesülnek e kötelezettségük alól, a köztisztviselői jogviszony keletkezésétől 

számított egy éven belül kötelesek alapvizsgát tenni. Ha az alapvizsgát nem teszik le, köztisztviselői 

jogviszonyuk megszűnik, azaz elveszítik állásukat. 

A vizsgára történő felkészülés-felkészítés részben a tankönyv és felkészülési segédlet alapján önállóan, 

részben pedig a megyei közigazgatási hivatalok által szervezett 2-5 napos előadás-sorozatokon 

(„konzultációkon”) való részvétel útján történik. A konzultációk végeztével a vizsgázók standard 

írásbeli (esszé- és tesztkérdések) és szóbeli vizsgán adnak számot a tudásukról. 

Az értékelés fókuszában – különböző gyakorlati és elméleti megfontolások miatt – az 

önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselők álltak, noha az adatgyűjtés és -feldolgozás részben a 

dekoncentrált szervek köztisztviselőire is kiterjedt. 

A vizsgálat alapját egy 10 megyére kiterjedő longitudinális kérdőíves adatfelvétel képezte. Ennek során a 

kiválasztott megyékben az 1997 májusi vizsgaidőszakban vizsgázott köztisztviselők mindegyikéről négy 

időpontban történt adatfelvétel: 

                                                

48 A vizsgálat részleteiről ld. Gajduschek György, Hajnal György (2001) 
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(a) A konzultáció megkezdésének időpontjában (ez általában a vizsga előtt 1-3 héttel volt) a 

vizsgázók kitöltöttek egy, a vizsgán is alkalmazotthoz nagyban hasonló írásbeli feladatlapot 

(mind esszé-, mind pedig tesztkérdésekkel), illetve néhány további kérdésre válaszoltak (1. sz. 

teszt). 

(b) A konzultáció utolsó napján kitöltöttek egy újabb kérdőívet. Ez főként a konzultációval, a 

vizsgázó egyéni és munkahelyi körülményeivel, valamint a vizsgázónak az alapvizsga-rendszerrel 

kapcsolatos attitűdjeivel és véleményével kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. 

(c) A harmadik vizsgált időpont az alapvizsga letételének időpontja. Ekkor az elért 

vizsgaeredmények alapján újból megmérték a vizsgázók tudását. (2. sz. teszt) Ez a tudásszint 

már tükrözte a teljes képzési-vizsgáztatási programnak a tudásnövelő hatását.  

(d) Végül mintegy 15 hónappal az alapvizsga letétele után még egyszer sor került a vizsgálatban 

résztvevők egy csoportja tudásszintjének felmérésére egy újabb írásbeli feladatlap kitöltése által 

(3. sz. teszt). Ezen kívül válaszolniuk kellett e személyeknek a megszerzett tudás hasznosulásával 

kapcsolatos kérdésekre. Végezetül az önkormányzati szervezetek vezetőivel készültek strukturált 

interjúk az alapvizsga-rendszerrel kapcsolatos vezetői véleményekre vonatkozó adatok 

begyűjtése céljából. 

Az alapvizsgaprogram és a vizsgálat legfontosabb elemeit az alábbi ábra foglalja össze. 
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Ábra 9: Az alapvizsga-program modellje és az értékelési folyamat főbb tevékenységi elemei 
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8.2 A probléma elemzési kerete. A programmodell és a szükségletek értékelése 

A vizsgálat kiinduló gondolata az volt, hogy a köztisztviselők alapvizsgáztatási programjának „gazdái” 

(azaz a rendszer megalkotásában és működtetésében érdemi szerepet betöltő döntéshozók) valamilyen 

meghatározott célrendszer elérése érdekében alakították ki, tartják fönt és finanszírozzák ezt a 

rendszert. Annak az eldöntése tehát, hogy a program értékelése során voltaképpen mit is kellene mérni, 

milyen kritériumok alapján kellene értékítéletet nyilvánítani, lehetőleg nem a kutatók saját 

megfontolásain, szubjektív véleményén, hanem ezen „program-gazdák” céljain, motivációin kell, hogy 

alapuljon. A programmodell felvázolásához a legfontosabb kiindulópontot ezek a célok és elképzelések 

alkották.  

Annak eldöntéséhez, hogy ez a program voltaképpen kinek és milyen szükségleteit kívánja kielégíteni, 

az alábbi információforrások álltak rendelkezésre: 

� a vonatkozó jogszabályok; 

� interjúk a program „gazdáinak” leginkább tekinthető személyekkel; 

� a program működésének tényleges megfigyelése, az abban résztvevőkkel – szervezőkkel, oktatókkal 

és vizsgázókkal – folytatott interjúk, beszélgetések. 

Mindezek eredményeként le lehetett vonni azt a következtetést, hogy a program főbb céljai a 

következők (amiben persze semmi meglepő nincs): 

� Növekedjenek a résztvevő köztisztviselők közigazgatási jogi ismeretei, ilyen módon javuljon a 

közigazgatási munka szakszerűsége és jogszerűsége. 

� A vizsgázók ismerjék meg a közigazgatásban használatos fogalmakat és terminológiát; ennek révén 

javuljanak a közigazgatási szervek közötti kommunikációnak és a köztisztviselők szektoron belüli 

mobilitásának a feltételei. 

Fontos hangsúlyozni, hogy e célok létjogosultságának, ezen szükségletek tényleges fennállásának 

vizsgálata nem volt célja a vizsgálatnak; azonosításukra pusztán az értékelés szempontjainak 

meghatározása végett volt szükség. Tanulságos volt ugyanakkor, hogy a vizsgarendszer céljai sehol sem 

kerültek rögzítésre, a feltételezhető célok csak lassanként, a „program-gazdákkal” folytatott interjúk 

során körvonalazódtak. 
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8.3 A program hatásainak elemzése 

Az adatgyűjtés, illetve a vizsgálat az alábbi két kérdéskomplexumra koncentrált:  

(a) Teljesül-e a program magját képező hipotézis-hármas, azaz:  

� Megnő-e a vizsgázók tudása az egyéni felkészülés és a konzultációk hatására? 

� Ha igen, tartósnak bizonyul-e ez a tudás-növekedés? 

� Ha igen, ez a megnövekedett tudásmennyiség hosszú távon megnöveli-e a közigazgatási 

munka szakszerűségét és jogszerűségét? 

(b) A másik középponti kérdéscsoport olyan tényezőket (extern változókat) igyekezett feltárni, 

amelyek révén a program hatásossága esetleg javítható. 

A kérdések megválasztásával tehát a kutatók nemcsak a program egészének általános megítélését, 

hanem a program továbbfejlesztését is meg kívánták alapozni.  

Így pl. lehetséges, hogy azoknak a program-résztvevőknek a tudása, akik ötnapos konzultáción vesznek 

részt, sokkal nagyobb mértékben növekszik meg vagy marad meg, mint azoknak, akik csak kétnapos 

konzultáción vesznek részt. Ebben az esetben tehát a végső programcélok eléréséhez nagyban 

hozzájárulhatna a konzultációs idő megnyújtása azokban a megyékben, ahol jelenleg csak két- vagy 

háromnaposak a konzultációk. 

Elképzelhető azonban az is, hogy az ötnapos konzultáció a vizsgálati eredmények alapján semmivel sem 

tekinthető hatásosabbnak, mint a két- vagy háromnapos. (Sőt, még az is elképzelhető, hogy azok, akik 

egyáltalán nem konzultálnak, ugyanolyan jól megtanulják, megjegyzik és hasznosítják a vizsgaanyagot, 

mint azok, akik konzultálnak.) Ekkor viszont lehet, hogy megkérdőjeleződne magának a konzultáció 

jelenlegi rendszerének a létjogosultsága is. 

Ehhez hasonló módon vizsgálható pl. a konzultációk összeállításának (szerkezetének), az alkalmazott 

személtető és egyéb segédeszközöknek, az oktatók személyének és egyéb tényezőknek a hatása is.  

 

8.4 A kérdések megválaszolásának módja 

Ami az (a) kérdéscsoportot illeti, a programmodell tesztelhetősége érdekében különféle, itt nem 

részletezett technikai feltételezésekre volt szükség. Arra a kérdésre, hogy a vizsga előtti felkészülés-

felkészítés hatására „okosabbak” lesznek-e a köztisztviselők, a felkészülés előtti, illetve utáni írásbeli 

eredmények egyénenkénti összehasonlításával kellett választ keresni. Az a kérdés pedig, hogy az így 
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megszerzett tudásból hosszabb távon mennyi marad meg, a 3. sz. teszt és az 1. sz. teszt 

összehasonlításával lehetett eldönteni. 

Végül magát a tulajdonképpeni tudás-hasznosulás mértékét, vagyis azt, hogy a megszerzett és megőrzött 

tudás (amennyiben egyáltalán volt ilyen) hozzájárult-e, és ha igen, mennyiben, a köztisztviselők 

munkájának szakszerűbbé és jogszerűbbé tételéhez, a vizsgázók, illetve munkahelyi vezetőik 

tapasztalataira, értékítéleteire vonatkozó kérdésekkel próbálták megragadni a vizsgálatot végzők. 

A második kérdésre, amely alapvetően a program hatásosságát növelő tényezők azonosítását célozta, az 

egyes célváltozók – tudásnövekedés, tudásmegmaradás és tudás-hasznosulás -, valamint a potenciális 

hatásnövelő faktorok közötti kapcsolatok (korrelációk) elemzése illetve egyéb, nem-empirikus 

megfontolások alapján keresték a választ. A figyelembe vett hatékonyságnövelő tényezők között 

olyanok szerepeltek, mint pl. a konzultációk időtartama, segédeszközök alkalmazása a konzultáció 

során, az oktatók személye (pl. hogy a közigazgatási hivatalok apparátusában dolgozó vezetők, vagy 

pedig külső szakemberek, egyetemi és főiskolai oktatók az előadók), a konzultáció és a vizsga között 

eltelt idő, valamint – nem utolsó sorban – a vizsgázók motivációja, a konzultációról és az ott 

megszerezhető tudásról, annak hasznosságáról alkotott véleménye. 

 

8.5 Néhány szó a nehézségekről 

A köztisztviselők alapvizsga-rendszerének értékelése, a továbbfejlesztés lehetséges irányainak 

azonosítása az előző pontban foglaltak alapján akár rutinfeladatnak is tekinthető: meg kell határozni a 

vizsgálat fő szempontjait, a programmodell alaphipotézisét vagy hipotéziseit, biztosítani kell a megfelelő 

adatok rendelkezésre állását, el kell végezni a megfelelő statisztikai korrekciókat és elemzéseket, végül le 

kell vonni a megfelelő következtetéseket. Az alábbiakban, még mindig pusztán a szemléltetés céljával, 

néhány olyan körülményt, tényezőt ismertetünk, amelyek miatt a gyakorlatban egyáltalán nem ilyen 

egyszerű a helyzet. 

A programmodell tesztelése során elkövethető hibák – eltekintve a programmodell kialakítása során 

elkövethető hibáktól – nagyjából két csoportra oszthatók.  

Az egyik csoportba az ún. megbízhatósággal kapcsolatos hibák, torzítások tartoznak. Ilyen hibák úgy 

keletkezhetnek, hogy valamilyen oknál fogva az alkalmazott mérési eljárás túlságosan pontatlanul méri a 

mérni kívánt változót. Ilyen problémát okozhat például az esszékérdések javítása során fellépő, a javítást 

végző személyétől függő ingadozás, szubjektivitás, vagy az, ha a válaszadók a kérdéseket nem mindig 

olvassák el figyelmesen, félig-meddig találomra karikázzák be az egyes válaszokat.  
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A hibák és torzítások másik, jóval veszélyesebb csoportja az ún. érvényességi (validitási) problémák. 

Ezek lényege az, hogy még ha a mérési eredmények pontosak is, a belőlük levont következtetések mégis 

tévesek, mivel  

� a vizsgálat nem vett figyelembe bizonyos tényezőket, vagy 

� az alkalmazott előfeltevések nem állták meg a helyüket, illetve 

� az adott változó egyszerűen mást mér, mást jelent, mint amilyen jelentést tulajdonítunk neki. 

A potenciális validitási problémák tárháza szinte kimeríthetetlen, így az ellenük való védekezésre sem 

könnyű általános recepteket adni.  

Íme, néhány potenciális validitási probléma az alapvizsga-rendszer értékelése során: 

� Elképzelhető például, hogy az írásbeli feladatok alapján – meg nem engedett segédeszközök 

használata (puskázás) miatt – a ténylegesnél szisztematikusan magasabb pontszámokat mérünk. 

(Ekkor tehát az 1. sz. teszt valójában nem a vizsgázók kiinduló tudásszintjét méri.) 

� Lehetséges az is, hogy az 1. teszt alapján mért tudásszintek azért nem jelentik a valódi kiindulási 

szintet, mert a vizsgázók már azt megelőzően is készültek a vizsgára.  

� Lehetséges, hogy, mivel a program-résztvevők tisztában voltak azzal, hogy megfigyelik őket, 

másként viselkedtek, mint egyéb, normális esetekben. Pl. máshogy tanultak, máshogy osztályoztak, 

kevésbé puskáztak stb.  

� Tegyük fel, hogy azt tapasztaljuk: a köztisztviselők tudásszintje a konzultáció és a felkészülés 

hatására megnőtt, majd meg is maradt ezen a magas szinten – azaz „minden a legjobban megy”. 

Lehetséges viszont, hogy ez akkor is így történt volna, ha egyáltalán nincsen alapvizsga-rendszer, 

mert ahogy beletanulnak a munkájukba, a vizsgához szükséges tudást maguktól is megszerezték 

volna. (Ez azt jelentené, hogy a program lényegében fölösleges.) 

� Az is előfordulhat, hogy a közel másfél évig tartó, egymást követő megfigyelések és adatfelvételek 

során természetszerűleg előforduló lemorzsolódás nem véletlenszerű. Ha például az adatfelvétel 

utolsó fázisában, a kérdezőbiztosok általi megkeresés során a kis települések (ill. az ezeken dolgozó 

köztisztviselők) technikai vagy egyéb okokból kiesnek, miközben a program éppen a kistelepülések 

esetében az átlagosnál lényegesen hatásosabb, akkor ez a program összesített eredményességét a 

ténylegesnél kisebbnek fogja feltüntetni. 

Ahelyett, hogy tovább sorolnánk az elkövethető hibákat, néhány szó a problémák megoldásának 

lehetséges útjairól. Ami a problémák első csoportját, a megbízhatósági problémákat illeti, az ezeket 
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kivédeni hivatott fontosabb eszközök általában inkább gyakorlati, mint elvi nehézséget jelentenek; ezek 

közé tartozik 

� a változók megfelelő kiválasztása, 

� egyetlen változó helyett több változóból összeállított komplex változók használata, 

� a mintaelem-szám növelése, 

� a becslések standard hibáját csökkentő egyéb statisztikai technikák használata. 

Ezek közül hagyományosan a mintaelem-szám kapja a legnagyobb figyelmet. A vizsgált esetben a 

mintaelemek száma a vizsgálat pénzügyi keretei által alapvetően be volt határolva; az alaphipotézisek 

tekintetében pedig a mérni kívánt változók és a mérés módja (tesztek, illetve vizsgaeredmények) is 

többé-kevésbé kívülről meghatározott volt. Ahol erre lehetőséget láttak a kutatók, igyekeztek egyetlen 

változó helyett komplex változókat használni. Így például az egyéni motivációt mintegy tíz különböző 

változóból előállított „kompozit” változóval mérték. 

Az ez esetben jelentkezett validitási problémák közül itt csak kettőre térünk ki.  

(a) Mivel a vizsgázókkal szemben – legalábbis „elvileg” – többé-kevésbé megfogalmazott elvárás az, 

hogy a konzultáció megkezdése előtt már érdemben foglalkozzanak a tananyaggal, olvassák el a 

tankönyvet, a kiinduló tudásszint mérésének itt alkalmazott módja megkérdőjelezhetőnek tűnik. 

Hiszen ha a vizsgázók már a konzultáció előtt is készültek a vizsgára, akkor az 1. sz. teszt nem a 

kiinduló tudást, hanem valami mást (t.i. egy annál már magasabb tudásszintet) fog mérni. Ekkor 

viszont a teljes, a programnak tulajdonítható tudásváltozást sem leszünk képesek kimutatni. Külső 

információk alapján azonban reális lehetőség volt annak a hipotézisnek a felállítására, hogy a 

vizsgázók a konzultáció előtt csak minimális mértékben készülnek fel. A hipotézis tesztelése is 

megtörtént, s az utólag nagyrészt megalapozottnak bizonyult. 

(b) A „mortalitási hatás”, vagyis az ellen, hogy a mintából való, eltérő mértékű kihullás révén az egyes 

részsokaságok túl-, illetve alulreprezentáltak legyenek, és emiatt az aggregált eredmények 

szisztematikusan torzuljanak, úgy lehetett védekezni, hogy a rendelkezésre álló mintát a kutatók 

több ismérv szerint (településméret, közigazgatási szerv típusa) felbontották, és az így nyert 

részmintákat a tényleges (alapsokaság-béli) arányuknak megfelelően súlyozva vették figyelembe. 
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8.6 Az evalváció eredményei 

A köztisztviselői alapvizsga-rendszer evalvációjának e rövid ismertetése pusztán az evalváció menetének 

és egyes problémáinak szemléltetését célozta. Annak érdekében azonban, hogy ne hagyjunk elvarratlan 

szálat az olvasó előtt álló anyagban, összefoglaljuk a vizsgálat egy-két főbb megállapítását. 

� Az alapvizsga-program, miközben rövid távon számottevően megnövelte a vizsgázók tudásszintjét, 

hosszú távon jóval csekélyebb hatást gyakorolt. Ha a vizsgán számon kért anyagot 100-nak 

tekintjük, akkor a vizsgázók átlagos tudásszintje hosszú távon mintegy 6,81-gyel nőtt meg. Ez – a 

kiinduló tudásszinthez képest – 39,1%-os növekedést jelent. Ismét más közelítésben: 15 hónappal 

az alapvizsga után a vizsgázóknak mintegy 15%-a tudná sikeresen letenni az alapvizsgát. 

� A program megyénkénti eredményességi mutatói jelentős ingadozást mutattak. Az ingadozások 

okait ugyanakkor statisztikailag nem lehetett kimutatni; erről csupán szubjektív információk álltak 

rendelkezésre. 
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