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• Bevezetés: a mérés fogalmának átalakulása, bővülése 
• Kompozit mutatók és helyettesítő változók elterjedésének okai
• Módszertani kérdések
• Értelmezési nehézségek



A hagyományos mérés
• Közvetlen megfigyelhetőség, részben természetes 

mértékegységek
• A mennyiség sokaság, ha megszámlálható, és nagyság, ha 

mérhető (Arisztotelész) 
• diszkrét egységek: hány darab? - számlálás 
• folytonos egységek: mennyi? milyen nagy? - Mérés1
• Jellemző mértékegységek hétköznapiak, nem speciálisak: darab, 

méter, mázsa, uncia, hold, négyszögöl, véka, liter, nap, óra



2. Sokaságok jellemzése mérőszámokkal (mérés2)

• Alapegységekre vonatkozó mérések összességéből képzett 
viszonyszámok, fajlagos mutatók: megoszlási, dinamikus, intenzitási

• Születési arányszám, öregedési index, függőségi index
• Sokaságokra vonatkozó mérőszámok: középértékek, szóródás mutatói



3. Aggregátumok képzése (mérés3)

− Egynél több megfigyelési egység
− Ugyanaz a mért tulajdonság
− Sokaság egészének jellemzése (a mértékegység ugyanaz vagy közös mértékegységre 

átváltható)

Példák:
− termékenkénti külön-külön árak helyett árszínvonal számítása;
− energiafajták átszámítása kőolaj egyenértékre, kőszén egyenértékre;
− élelmiszerek tápanyagtartalmának kifejezése és összegzése kalóriában, fehérjében, 

szénhidrátban…
− állatállomány átszámítása számosállat egyenértékre;
− különféle alkoholok fogyasztásának átszámítása tiszta alkoholra, alkoholegységre;
− különféle bűnügyek átszámítása egységbűnügyre
− közúti forgalom nagyságának kifejezése egységjárműben



4. Közvetlenül nem megfigyelhető elvontabb koncepciók leírása 
közvetlenül megfigyelhető jellemzőkkel (helyettesítő változók, 

proxy változók, indirekt változók) (mérés4)

elvont (közvetlenül nem 
megfigyelhető) jellemző megfigyelhető jellemző

autó tulajdonosának társadalmi 
státusza, vagyoni helyzete autó típusa, értéke

szívbetegség vérnyomás
társadalmi kohézió bűnesetek száma
szegénység jövedelem
tantárgy érdekessége diákok részvételi aránya

műveltség
olvasott könyvek száma, latin 
nyelv ismerete, oktatásban 
eltöltött évek száma



Hogyan lehet megbízható, érvényes mérési eljárással az ehhez 
hasonló jelenségeket jellemezni? 

megfigyelési egység

országok egyének
versenyképesség bizalom

országimázs félelemérzet

biztonság depresszió

egészségügyi állapot egészségügyi állapot

fejlettség kulturális intelligencia

digitális hozzáférés érzelmi intelligencia

Helyettesítő változókkal úgy-ahogy; 
olykor inkább jobban, olykor inkább rosszabbul



5. Egynél több indikátor „összegyúrása” komplex 
mutatóvá, rangsorkészítés (mérés5)

Egynél több szempont figyelembe vétele
Konkrétabb, de összetettebb jelenség - pl. vállalkozások nagysága
Közvetlenül nem mérhető komplex jellemzők; több helyettesítő változó 
egyszerre 

pl. hitelminősítés: Standard & Poor’s kezdete 1860-as évek
egyetemi rangsorok: 1911-ben 344 amerikai intézmény rangsorolása

A könnyen megfogható, sokszor naturális mutatóval jellemezhető jelenségek 
és azokra vonatkozó „egyszerű” statisztikák leértékelődnek – „hagyományos” 
statisztikák
A nehezen megfogható, meghatározható, közvetlenül nem mérhető 
jelenségekre vonatkozó „komplexebb” statisztikák gyakoribbak – pl. 
egyetemek minősége, rangsora; országok versenyképessége; településimázs; 
városok okossága… 



A kvantifikálható teljesítménymérés terjedése

Kérdőívek, tesztek, pontozás, rangsorolás – pszichometria, szociológiai 
felmérések, piackutatás 

vélemények, attitűdök, érzések, érzelmek, képességek, tudás
A mérési skálák hagyományos négyes tipológiáján (névleges, sorrendi, 
intervallum, arány) kívül eső terület.
Internetes szavazások, értékelések, kedvelések, digitalizáció: filmek, 
éttermek, szállások, idegenforgalmi attrakciók, egyetemi oktatók, 
könyvek, vélemények







Korai kezdeményezések 
(a komplex mutatószámokra, országok jellemzésére, 

rangsorolására)
• Level of Living Index (1966)

• 20 országra kiterjedő vizsgálat – 6 „fizikai” (táplálkozás, oktatás, lakásellátottság, 
pihenés és egészség-helyreállítás, biztonság színvonala) és 1 monetáris (a 
létminimum feletti magasabb szükségleteket kielégítését biztosító jövedelmek) 
jelzőszámból

• Development Index (1972)
• 73  42  végül 18 (9 gazdasági–9 társadalmi) mutatószám 

• UNESCO (1975)
• 140 ország rangsorolása 2 társadalmi (írni-olvasni tudás, várható élettartam) és 5 

gazdasági (energiafogyasztás, feldolgozóipar GDP-n és exporton belüli részaránya, 
mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak aránya, telefonvonalak száma)



AIDS programok erőfeszítését mérő index

Publikáló: ENSZ; 10 összetevő: 
1. Politikai támogatás
2. Programok és tervezés
3. Szervezeti felépítés
4. Programok forrásai
5. Értékelés, monitoring és kutatás
6. Jogszabályi környezet
7. Emberi jogok
8. Megelőző programok
9. Kezelés
10. Enyhítés



Digitális hozzáférés indexe

Publikáló: Nemzetközi Telekommunikációs Unió
− Infrastruktúra
−Elérhetőség
−Tudás
−Minőség
−Használat

Mindezek 8 mutatóval megragadva



Országmárka rangsorok

• Anholt Nation Brands Index
• FutureBrand Country Brand Index 
• Bloom Consulting Country Brand Ranking (Tourism Edition, Trade 

Edition)
• Bloom Consulting Digital Country Index
• Young&Rubicam Best Countries
• Reputation Institute Country RepTrak
• Portland Soft Power 30



• Physical Quality of Life Index 

• Minimális emberi szükségletekhez való hozzáférés

• Gyermekhalandóság, 1 éves korban várható élettartam, írni-olvasni tudás

• Human Development Index (HDI) (Emberi Fejlettségi Index) (UNDP 1990) 

• A példák tovább bővíthetők: öregedési sebezhetőség indexe, életminőség indexe 

(WHO), Jobb élet indexe (OECD), Boldog bolygó index (NEF), életelégedettségi 

index…



Kompozit mutatók elterjedése, okok (1)

1. Deklaráltan, a készítők által megfogalmazva:

A, információ növelése, átláthatóbbá tétele

B, komplex (több eltérő mutatóval jellemezhető) jelenségek 
egyszerűbbé tétele; átfogó kép nyújtása

C, tervezés, monitoring, hatásvizsgálat; intézkedések sikerességének 
mérése – általános tendencia az 1970-es évektől

D, érzékenyítés, tematizálás, közbeszéd alakítása 

– HDI-ről (Emberi fejlettség indexe, ENSZ Fejlesztési Program) saját 
maguk (2018-as jelentés): 

B: „A HDI az emberi fejlettséget írja le, egyetlen számba sűrítve az 
információkat az emberek egészségéről, képzettségéről és 
jövedelméről.” 

D: „Az országok HDI alapján történő rangsorolása átalakította a 
fejlettségi diskurzust és megfosztotta trónjáról az egy főre jutó 
jövedelmet, mint a fejlettség egyedüli mutatóját.”

Forrás: Bandura (2005)

Országok különféle teljesítményét leíró
kompozit indexek számának alakulása

2005-ig egy felmérés szerint



Kompozit mutatók elterjedése, okok (2)

2. Egyéb tényezők
A, Publikálhatóság, publikációs piac
B, Tömegmédiában könnyen 

kommunikálható
C, Rangsorolhatóság
D, Adatbőség
E, Számítási kapacitás (szoftverek, 

számítógépek elérhetősége)

Ezek intézményi és technikai jellemzők

https://www.marketingscales.com/
a honlap több mint 4200 skálát 
mutat be, amelyeket kérdőíves 
felmérések egynél több kérdése 
alapján határoznak meg
12 fő skála kategória: 

Személyiség Értékek
Attitűdök Érzékelés
Viselkedés Ismeret
Eladásösztönzés  
Megelégedettség
Minőség Társadalmi
Feladatok Érzelmek



Publikálási lehetőségek 1. Akadémiai szféra

Publikációs lehetőség, publikációs piac.
• Országok, települések, vállalkozások, intézmények, egyének (stb.) 

egyre újabb és újabb szempontból történő értékelése és rangsorolása; 
a mutatók hangzatos elnevezése. Van már m számú komplex 
mutatószám az n alapindikátorból; a tovább „tökéletesített” m+1-ik 
mutatószám publikációs esélyei nagyobbak, mint ugyanazt 
meghatározni egy újabb évre  (újraválogatás, újrasúlyozás, 
alindexek…)

• Kivéve, ha a tömegmédiában nagy publicitású jól bejáratott 
rendszeresen közölt indexről van szó (pl. HDI – ENSZ; egyetem 
rangsorok – Times, QS, Forbes …)



Publikálási lehetőségek 2. Tömegmédia

• Az adatokon alapuló elemzések fokozatosan kikerültek az akadémiai 
kutatásból és tömegmédia-termékké válva leegyszerűsödtek

• Rövidségük miatt sem foglalkozhatnak a lényeges háttérinformációk 
közlésével

• A rangsorokat tartalmazó cikkek könnyen publikálhatók, népszerűek 
az olvasók (és a médiatulajdonosok) körében

• Internetes megjelenés számára ideális, egy táblázat, felületes, rövid 
szöveges jellemzéssel – nincs szerkesztőségi szűrés







A kompozit mutató értékét befolyásoló tényezők

• Alapindikátorok kiválasztása – ami elérhető, az kerülhet az indikátorok 
közé; legtöbbször már itt kezdődnek a problémák, az adat és az adat 
által képviselt jellemző közötti kapcsolat hiánya/kérdéses volta miatt

• Fajlagos mutatók, arányok kifejezésének módja
• Kiugró értékek kezelése, nem kezelése
• Standardizálás módja
• Súlyozás
• Egyéb kérdések (pontozás, sorrendek használata, algoritmusok, 

főkomponenselemzés, alindexek)



Reprodukálhatóság, megbízhatóság 

Megfigyelhetőség és az adatok elérhetősége, reprodukálhatósága:
1. hivatalos vagy nem hivatalos statisztika előállítja, nyilvános, bárki elérheti
2. hivatalos vagy nem hivatalos statisztika előállítja, nem nyilvános, pénzért 

elérhető
3. elvileg megfigyelhető, de egyedi adatgyűjtést igényel – plusz információ 

keletkezhet
4. nehezen mérhető-operacionalizálható
5. nem mérhető
6. koncepciójában problémás, az sem világos, hogy nagy vagy kicsi volta mit 

jelent; illetve lehet pozitív és negatív is (például sok demográfiai mutató, 
népsűrűség, születési ráta).

+ Reprodukálhatóság: időben-térben változik a sokaság és az adatok jellege



Átláthatóság

• Alapindikátorok listája közölt?
• Adatok forrása közölt?
• Adatfelvétel módja közölt?
• Módszertani részletek közöltek?



Kompozit mutatók hatásai

A hatások annál erőteljesebbek, minél nagyobb a mutató tömegmédiában 
való jelenléte
• Növekvő adminisztráció
• Szervezeti viselkedés változása
• Fogyasztók viselkedésének változása (véleményformálás, attitűd alakítás is) 
• Adatmanipuláció
• Nyomásgyakorlás a rangsorkészítés módjára
• Presztízs növelése (rangsor eleje, a legjobbak) és rossz hírbe hozás (a 

legrosszabbak); pozitív és negatív visszacsatolás (turizmus; iskolaválasztás)
• Pénzügyi hatások, jutalmak, büntetések
• Rangsorkészítő intézmények hatalma, befolyása növekszik



Értelmezhetőség

• Egyetlen mutatóba sűrítés? Információtöbblet?
HDI (tíznél több módszertani módosítás 1990 óta) 2017-ben:
37. Katar 0,856
38. Szlovákia 0,855
39. Brunei 0,853
Minőségileg drasztikus különbségek – az oktatási szint átváltható 
egészségügyi ellátásra vagy jövedelemre és viszont?? 



A kompozit mutatók egy részére jellemző:
• Már meglévő statisztikákon alapul, nem egyedi adatgyűjtésen
• Mérhetetlen koncepciókat kívánnak megmérni velük, vagy csak 

többdimenzióban kifejezhető koncepciókat kívánnak egyetlen mérőszámmal 
kifejezni

• Többletinformációt nem hoz létre, inkább elfedi az alapinformációkat, a 
mérés illúzióját eredményezi

• Nagyon vegyes (sokszor megkérdőjelezhető, célra alkalmatlan) alapmutatókat 
használ

• A tömegmédiában leegyszerűsített értelmezéssel publikált
• A publikáló szervezetet reklámozza



Köszönöm a figyelmet!


