
Társadalmi hatásmérés
Itthon és külföldön

Lévai Gábor – Civil Support Nonprofit Kft.

NESsT Társadalmi vállalkozások napja 
2014.10.03.



Miről lesz szó?

Egy kis elmélet

Hol és mire használják a hatásmérést? 

Nemzetközi keretrendszerek és összefüggéseik

SIAA / Social Value International

Hazai hatásmérés helyzete



Egy kis elmélet

Belső

A hatékonyság és a portfolió 

minőségének növelése és

specifikus

projektek/programok

Belső

CEO, irányító 

testület, 

alkalmazottak, 

önkéntesek …

Bizonyítani / Prove

• Beszámolni és legitimizálni

• Motiválni és meggyőzni

Jobbítani / Improve

• Tanulni és minőséget növelni

• Irányítani és dönteni

Külső

Szponzor/kliens: vállalatok, 

alapítványok, 

kedvezményezettek, 

nagyközönség, politika 

Külső

Közös tanulás és 

hibázási kultúra

Hatás analízis és riporting



Hol és mire használják a hatásmérést?

Hol?

• Társadalmi befektetési célpontok 

• Társadalmi vállalkozások

• Civil szervezetek 

• Állami szolgáltatások

• Vállalati társadalmi felelősségvállalási programok

Mire?

• Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás kimutatására

• Ezen szervezetek társadalmi szempontok szerinti 

értékelésére, minősítésére

• Ezen szervezetek működésének felmérésére, hatékonyság 

mérésére, fejlesztésére



Nemzetközi keretrendszerek

• B Corp / GIIRS – Global 

Impact Investing Rating

Systems

• Demonstrating Value

• Global Reporting Initiative

• Carbon Trust - Footprinting

• IRIS – Impact Reporting

and Investment Standards

• Sustainable Livelihoods

• The SROI Network + Social

Impact Analyst Association

Social Value International

• Social Audit Network

• Social Reporting Standard

• London Benchmarking 

Group

TRANSZPARENCIA
MÉRÉS

VÁLTOZÁS
MÉRÉS

FIX 
KERETEK

ADAP-
TÁLHATÓ



Nemzetközi keretrendszerek összefüggései



Keretrendszerek összehasonlítása

Forrás: http://impactinvesting.marsdd.com/



Célok:

- Benchmarking és egységes riport

- Hatásról szóló adatok gyűjtése

- Hatékonyság fejlesztés

- Befektetői információk

- Fundraising

4 fő terület:

• Irányítás

• Munkatársak

• Közösség

• Környezet

Konkrét szempontok, 200 pontból 

80-at kell elérni a minősítés 

megszerzéséhez
Forrás: http://www.bcorporation.net/



A módszertan elsődleges célja 

- a működés fejlesztéshez, tervezéshez és külső kommunikációhoz 

szükséges információk körének meghatározása, és felhasználásának 

támogatása 

- előre meghatározott kérdőív minták segítségével, példákkal 

alátámasztva.

- Nem ad bechmarking információkat

Forrás: http://www.demonstratingvalue.org/



Fenntarthatósági jelentés standard - célja

- A mindennapi tevékenység gazdasági, környezeti és szociális hatásainak 

kimutatása

- Szervezet értékeinek és irányítási modelljének bemutatása

- Az adatgyűjtés, kommunikáció, és visszacsatolás / fejlesztés rendszere

- Iparági specialitások figyelembe vétele

- CSR / „nem pénzügyi” jelentés

- OECD, United Nations, ISO 26000, Int. standard for social responsibility

- Általános szempontok: stratégia, szervezeti profil, stakeholder

elkötelezettség, irányítás, etikus működés és integritás

- Speciális szempontok: gazdasági, környezeti, foglalkoztatás, emberi 

jogok, társadalmi kérdések, termék felelősség,  

Forrás: https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx



Célja az üvegházhatást okozó gázkibocsátás mérése, csökkentése

- Carbon „lábnyom” a direkt, vagy indirekt, üvegházhatásért felelős gáz 

kibocsátás mérése egyéni, szervezeti, esemény, vagy termék szinten

- Szervezeti, értéklánc, vagy termék szintű mérések

- Széndioxid egyenértékben fejezi ki az összes üvegházhatást okozó gáz 

kibocsátás mennyiségét

- A mérési módszertan meghatározása és a mérés elvégzése után 

opcionálisan célértékek, és azok eléréséhez megteendő lépések is 

definiálásra kerülnek

Forrás: http://www.carbontrust.com/



Terület specifikus indikátorok gyűjteménye, amely leírja a szervezetek 

környezeti, társadalmi és szociális teljesítményét.

Ez nem módszertan, nem értékeli a szervezetek teljesítményét



Az SROI Network által működtetett 

indikátor gyűjtemény

- stakeholderek, társadalmi 

témák, eredmények, ezek 

mérésére szolgáló indikátorok, 

illetve értékelések

- Hatás mátrixok: érintettek és 

társadalmi témák



Sustainable Livelihoods

A rendszer a szegénység érintettek szempontjából történő megértésére 

használható

Fizikai, társadalmi, személyes, pénzügyi és emberi szempontok szerint 

mutatja meg a fenntartható megélhetéshez szükséges eszközöket, 

lépéseket

Forrás: http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0901/section2.pdf



Az SROI dollárban kifejezett értéket határoz meg egy tevékenység, vagy 

szervezet társadalomra, gazdaságra és környezetre gyakorolt hatásához.

Az SROI útmutatást ad:

- a különböző stakeholderek azonosításához, 

- az általuk fontosnak tartott hatások azonosításához, 

- a hatások mérésére szolgáló indikátorok kialakításához, 

- Annak társadalmi hatásához, hogy mi lenne, ha a szervezet nem lenne

- összességében a szervezet társadalmi hatásának meghatározásához

Az SROI alapelveket határoz meg a hatásméréshez, nem konkrét 

módszertant, indikátorokat, vagy egyéb eszközöket.

Forrás: http://www.thesroinetwork.org/



Social Accounting and Audit:

- Az SROI-tól eltérően ez a módszer egy szervezet társadalmi hatására 

fókuszál

- Teljeskörű stakeholder elemzésre épül, és a szervezet teljes 

tevékenységét átöleli, ami hatással lehet másokra

- Csak a múltbeli adatokon alapul, előrejelzésre nem használható

Forrás: http://www.socialauditnetwork.org.uk/getting-started/what-is-social-accounting-and-audit/



Bevont egyéb 
támogatások/Leverage

Emberek, közösség

Környezet

Szervezetek

Vállalat

Alkalmazottak

Vállalati támogatások/társadalmi befektetések eredményeinek és 
hatásának értékelése, mérése

Forrás: http://www.lbg-online.net/about-lbg/the-lbg-model.aspx



Social Reporting Standard

Forrás: http://www.social-reporting-standard.de/en



Szakmai szervezetek



Mérési módszertanok

Prove it!

Investor in People

Eco mapping

The Big Picture

SROI

SIMPLE

PQASSO

Quality First

DTA

EFQM

GRI

SAR

CESM

AA 1000 AS

LM3

Balanced Scorecard

Volunteering Impact



Mérési módszertanok

 

Participative 

Technocratic 

Integration 

Disparate 

Theory of change 

Before and after 

Statistical regression 

SROI 

RCT 

Cost-benefit analysis 

Balanced scorecard Multi-criteria dimension analysis 

Rating system 

Pattern recognition 

Standards 

No adjustment for changes in outcomes Assess changes in outcomes 

Extend intermediate outcomes 

Key:  



Mérési módszertanok



Mérési módszertanok – Prove it!

Egyszerű eszköz közösségi projektek hatásmérésére

- „Storyboard” és hatástérkép készítés: a tervezett tevékenység 

hogyan fog változást eredményezni, hogy fog kinézni ez a változás, 

honnan fogjuk tudni, hogy megtörtént a változás

- Egyszerű kérdőív, alap indikátorokkal

- Mennyire gyakran használja a közösségi tereket

- Mennyire vonzó a lakókörnyezet

- Környék biztonságossága

- Helyiek bevonása, és bizalma a helyi döntéshozatalban

- Helyiek kapcsolatai hogyan működnek, ha

- Változást akar

- Kapcsolódna másokhoz

- Segítségre van szüksége



Mérési módszertanok – Outcome Star

Forrás: http://www.outcomesstar.org.uk/



Mérési módszertanok – Outcome Star



Mérési módszertanok – Outcome Star



Mérési módszertanok – Outcome Star



Mérési módszertanok – Outcome Star



Mérési módszertanok – Outcome Star

Recovery Star 
(mental health)

Life Star

(Learning 
Disabilities)

Work Star Older Person’s Star

Youth Star
Empowerment Star

(domestic violence)
Teen Star

Well-being Star

(long-term health 
conditions)

Spectrum Star

(Autistic spectrum)
Family Star Community Star

Shooting Star

(schools)

Homelessness Star Alcohol Star Music Therapy Star
Drug and Alcohol 

Star



Itthon – társadalmi hatásmérés munkacsoport

1 konferencia

• Tavaly júniusban a Demnet és a SIAA közös konferenciája Budapesten: „A 

társadalmi hatásmérés, a hatás kommunikációja és a társadalmi innováció 

serkentése” címmel

3 munkacsoport találkozó

• Alakuló ülés idén január 30-án 20 résztvevővel

• Április 10: két előadás: Ashoka nemzetközi hatásmérés gyakorlata, és egy 

hatásmérésről írt diplomamunka (Péntek Petra), a munkacsoport tagjainak főbb 

érdeklődési területeinek kijelölése:

– Létező szabványok, módszertanok gyűjtése, feldolgozása

– legjobb gyakorlatok, esettanulmányok gyűjtése

– Indikátorok gyűjtése, honosítása

– Csatlakozás konkrét hatásmérés projekthez

– Szakma specifikus területek: Hosszú távú attitűd váltás, Életminőség változás mérése

– On-line és egyéb eszközök gyűjtése

– For profit szervezetek, adományozók bekapcsolása a munkacsoportba  



Itthon – társadalmi hatásmérés munkacsoport

• Május 23

– MAF előadás – hatásmérés a MAF tagoknál, LBG

– Mi a munkacsoport célja, mi a hatásmérés definíciója

Hol tartunk most, mi következik:

- kb. 20 aktív tag, további mintegy 60 személy / szervezet, aki érdeklődik

- For-profit szervezetek bevonása

- Elkészült egy on-line felület a közös munka támogatására

- Következő találkozó október 6. 13 óra

- SROI és SIAA összeolvadás után a munkacsoport várhatóan a Social Value

International, mint szakmai szövetség magyar tagjává válik.

Bővebb információ:  http://civilsupport.hu/szolgaltatasok/hatasmeres



Hatásmérés kezdeményezések

Magyar Adományozói Fórum, Vodafone, MOL – LBG

Ashoka – Social Reporting Standard – 7 Ashoka tagnál van folyamatban a 

bevezetése

NESsT: saját mérési módszertan

Vállalati fenntarthatósági jelentések számos nagyvállalatnál: GRI, ISO26000



Köszönöm a figyelmet!

Lévai Gábor

Levai.gabor@civilsupport.hu

Tel: +36305879054

www.civilsupport.hu / www.civiljob.hu / www.tarsadalmiinnovacio.hu
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