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1 BEVEZETÉS  

A fenntartható gazdasági növekedéshez és a társadalmi jólét növeléséhez nélkülözhetetlen az anyagi 

infrastrukturális ágazatok megfelelő működése. Az Infrastruktúra Szövetség egy hosszabb távú kutatási 

együttműködés első lépéseként egy olyan tanulmány elkészítésével bízta meg a REKK Alapítványt, melynek 

tárgya az infrastrukturális ágazatok nemzetgazdasági teljesítményét és jóléti hatásait hitelesen, a 

nemzetközi gyakorlatnak megfelelően értékelni képes komplex módszertani keret kialakítása, valamint 

első hazai alkalmazása. Jelen tanulmány ismerteti ennek a kutatásnak az eredményeit, amely alapját 

képezheti egy széles körű iparági és társadalmi egyeztetés során letisztuló módszertan szerint 

rendszeresen elkészített, az infrastrukturális ágazatokban referenciapontként szolgáló jelentésnek. 

Az infrastruktúrák teljesítményének és hatásainak mérésére három megközelítést érdemes elkülöníteni, 

amelyek mind céljukat, mind módszertanukat tekintve érdemben eltérnek egymástól. Egyrészről 

készülnek makrogazdasági fókuszú elemzések, amelyek statisztikai/ökonometriai módszerekkel próbálják 

megmérni az infrastruktúra állományának és kiépítettségének a gazdasági növekedésre, vagy egyes 

esetben más társadalmi-gazdasági mutatókra (pl. egyenlőtlenség, termelékenység) gyakorolt hatását. 

Ennek az iránynak a legnagyobb hátránya, hogy elsősorban a gazdasági növekedésre fókuszál, és nem veszi 

figyelembe például a környezeti hatásokat, vagy olyan jóléti tényezőket, melyeket a GDP nem mér. További 

hátránya, hogy az infrastruktúrák hatását általánosságban, a vizsgálatba bevont jellemzően 100-150 ország 

átlagában méri, és nem alkalmas sem nemzeti szintű értékelésre, sem egy adott szektor aktuális 

állapotának felmérésére. Másfelől elterjedtek az úgynevezett költség-haszon elemzések, melyek egy 

adott infrastruktúra elem vagy fejlesztési projekt esetében igyekeznek számszerűsíteni és összevetni a 

felmerülő költségeket a várható hasznokkal, jellemzően beleértve az externális hatásokat és a közvetlenül 

nem monetizált előnyöket (pl. szolgáltatáskimaradás elkerülése). Költség-haszon elemzéssel 

megállapítható egy adott infrastruktúráról, hogy az társadalmi szempontból mennyire hasznos, ám 

hiányossága, hogy csak új infrastruktúrák értékelésére használható, meglévő eszközök értékelésére nem 

alkalmas. A harmadik módszer az infrastruktúrák társadalmi hatékonyságának mérése, amely az előző 

két megközelítés előnyeit ötvözi azzal, hogy a meglévő infrastruktúra állomány teljesítményéről ad átfogó 

képet különböző indikátorok segítségével. A szolgáltatásnyújtás társadalmi hatékonyságának mérésével 

kapcsolatos közgazdaságtudományi szakirodalom a termelési függvény megközelítésre építve szofisztikált 

statisztikai eszközökkel dolgozik, létezik azonban ennek az iránynak egy módszertanában leegyszerűsített, 

kifejezetten közpolitikai célú változata is, amelyet döntően infrastruktúrák fejlesztéséért és kezelésért 

felelős kormányzati intézmények vagy ágazati érdekképviseleti szervezetek alkalmaznak egyes 

országokban.1 

Jelen tanulmány ez utóbbi megközelítésben íródott azzal a céllal, hogy az infrastrukturális ágazatok GDP-

hez történő közvetlen hozzájárulása mellett figyelembe vegyen olyan hatásokat is, amelyek ugyan nem 

monetizáltak, ugyanakkor a hosszú távú társadalmi jólétet alapvetően befolyásolják. A gyakorlatban 

használt indikátorrendszerek lényege, hogy viszonylag könnyen hozzáférhető adatok alapján, egyszerű 

eszközökkel, de mégis módszertanilag megalapozottan nyújtsanak rálátást a vizsgálni kívánt területre, a 

                                                           
1 Pisu, M., P. Hoeller és I. Joumard (2012), “Options for Benchmarking Infrastructure Performance”, OECD 
Economics Department Working Papers, No. 956, OECD Publishing, Paris. 
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megalkotás során tehát egyensúlyozni kell az egyszerűségre és a szakmai igényességre való törekvés 

között. Az indikátorrendszerekben nem jelenik meg a jólét közvetlen számszerűsítése, ehelyett az 

értékelés olyan mutatók azonosítása, mérése és értelmezése révén történik, melyek elméleti 

megfontolások és gyakorlati tapasztalatok alapján jól ragadják meg az infrastruktúrák által generált 

társadalmi hasznok különböző dimenzióit. Értékelésünk szerint a makrogazdasági tényezőkre fókuszáló 

statisztikai elemzések hasznosak abból a szempontból, hogy általában véve demonstrálják az 

infrastruktúrák jóléti hatásait, és segítenek megérteni bizonyos mechanizmusokat, ezért a tanulmányban 

röviden ismertetjük a kapcsolódó szakirodalmat. A kutatásunk fókuszában azonban kifejezetten a hazai 

infrastrukturális ágazatok állnak, melyek értékelésére állaspontunk szerint egy komplex 

indikátorrendszerre támaszkodó elemzés a legalkalmasabb.  

Az indikátorrendszer megalkotása és alkalmazása elősegítheti az anyagi infrastruktúrák és az azokon 

nyújtott szolgáltatások egységes szakmai sztenderdek szerinti minősítését, és támogathatja az ágazatok 

jobb teljesítményét célzó szabályozási/szakpolitikai intézkedések kezdeményezését és értékelését is. Az 

elemzés az energia (villamos energia, földgáz, távhő), a víziközmű (vízellátás, szennyvízkezelés) és a 

távközlési szektorokat fedi le, az egyes ágazatokon belül pedig kiemelt figyelmet fordít a hálózatos 

tevékenységek értékelésére. Az indikátorrendszer megalkotása során a nemzetközi szakirodalom és a 

legjobb gyakorlatok feltérképezése mellett az Infrastruktúra Szövetség tagjainak közreműködésével az 

iparági szereplők egy részének véleményét is beépítettük. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a 

tanulmányban bemutatott módszertan és értékelés a kutatási program első lépésének tekintendő, amely 

az iparági szereplők és szakértők szélesebb körű bevonását követően érheti el végleges formáját.  

A tanulmány felépítése a következő. A második fejezet az elméleti és empirikus szakirodalom alapján 

ismerteti az infrastruktúra fogalmát, jellegzetességeit, valamint az anyagi infrastruktúrák társadalmi 

jólétre gyakorolt hatásásaival kapcsolatos elméleti és empirikus eredményeket. A harmadik fejezet 

bemutatja a más országokban infrastruktúrák értékelésére használt indikátorrendszereket, és ismerteti 

azokat a módszertani kérdéseket és megoldásokat, amelyek figyelembevételével kialakítható egy saját, 

hazai viszonyokra adaptált indikátorrendszer. A negyedik fejezet azokkal a nemzetközi rangsorokkal 

foglalkozik, amelyek az infrastruktúrák állapotát is értékelik, ismertetve azok módszertanát, illetve 

Magyarország és más kelet-közép európai országok helyezéseit. Az ötödik fejezetben kerül sor a saját 

értékelési keret, valamint az abba illeszkedő indikátorrendszer kialakítására, míg a hatodik fejezet 

ismerteti az indikátorrendszer alkalmazásával megvalósított értékelés eredményét. A hetedik fejezetben 

kitérünk a módszertan továbbfejlesztési lehetőségeire, a nyolcadik fejezet pedig összefoglalja a 

tanulmányt. 
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2 AZ INFRASTRUKTÚRA FONTOSSÁGA  

2.1 Az infrastruktúra fogalma 

Az infrastruktúra kifejezést a leggyakrabban anyagi/műszaki értelemben használják, jelentése azonban az 

elmúlt évtizedekben folyamatosan tágult és csiszolódott a közgazdasági és társadalomtudományos 

kutatások révén. A fogalom nyugati szakirodalomban a negyvenes évek végén, a volt szocialista 

országokban pedig egy évtizeddel később jelent meg, míg a köznyelvben a 60-as években terjedt el 

használata. A különböző tudományos iskolák megközelítése között a fogalommeghatározás és 

kategorizálás tekintetében ugyan érdemi eltérések mutatható ki, abban azonban a legtöbb forrás egyetért, 

hogy az infrastruktúra valamilyen olyan tényező, ami szükséges előfeltétele gazdasági tevékenységeknek 

és az emberek együttélésének. A szó maga latin eredetű, magyarul alapszerkezetnek és általában alapnak 

fordítható, logikai jelentése előzmény, előfeltétel. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a főbb 

megközelítéseket és a fogalom tartalmának alakulását.2 

Az amerikai iskola megközelítése leginkább az infrastruktúra anyagi-műszaki természetére koncentrál, az 

irányzat szerint az infrastruktúra lényege, hogy megteremti a kedvező beruházásokhoz szükséges 

környezetet, de tekinthető olyan közhasznú munkaeszközök halmazának is, amiket bárki igénybe vehet. 

A német iskola képviselői szerint ez a megközelítés nem kielégítő, mivel a fejlett országok fizikai-műszaki 

adottságai hasonlóan kiépítettek, mégis nagyon eltérhetnek a gazdasági teljesítményük vagy a társadalmi 

jólét szempontjából. Álláspontjuk szerint a gazdasági rendszer hatékony működéséhez az anyagi mellett 

két más típusú infrastruktúra megfelelő állapotára szükség van, mégpedig a szellemi és intézményi 

infrastruktúráéra. Ebben a hármas felosztásban a szellemi infrastruktúra körébe tartozik az emberek 

általános és szakmai képzettsége, összetétele, az intézményi infrastruktúra pedig eljárásmódok, normák, 

társadalmi viszonyok összeségét fedi. 

A volt szocialista országokban relatíve későn került a tudományos figyelem fókuszába az infrastruktúra 

fogalma. Alapvetően ők is az amerikaihoz hasonló anyagi infrastruktúrával foglalkoztak leginkább, annak 

is leginkább a termeléshez való hozzájárulását vizsgálták. Egyes szerzők a honvédelmi eszközökre is 

kiterjesztették a fogalmat. 

A strukturális iskola megalapítójaként J. Tinbergen Nobel-díjas közgazdász teremti meg az infrastruktúra 

fogalmának átfogó, a többi elméletet szintetizáló definícióját. Elmélete szerint az infrastruktúra magában 

foglal minden olyan alapfeltételt, ami a termelő tevékenységek megfelelő működéséhez szükséges. A 

termelés az infrastruktúrára épül, a közöttük levő metastruktúra pedig az intézményi és szellemi 

tényezőket foglalja magába. 

A 60-as évek végétől a magyar közgazdasági irodalomban is megjelenik a fogalom körüli vita. Eltérő 

értelmezésekkel itt is találkozhatunk, általánosan elfogadottá az a nézet vált, hogy az infrastruktúra „olyan 

gazdasági feltételek gyűjtőneve, amelyek nem vesznek részt közvetlenül a termelési folyamatban, de 

                                                           
2 A fejezetben a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. által „Az infrastruktúra szerepe a területi 
Fejlődésben, a térszerkezet és az Infrastruktúra fogalmai” címmel 2004-ben készült tanulmányára támaszkodunk. 
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közvetve befolyásolják annak fejlesztési lehetőségeit. Az infrastruktúra színvonala kifejezi, hogy valamely 

országban mennyire vannak meg a gazdasági fejlődésnek az általános feltételei.”3 

Szintetizálva a fenti megközelítéseket két fő megállapítás tehető. Egyrészt az infrastruktúra nem vesz részt 

közvetlenül a termelő tevékenységben, hanem az ahhoz szükséges feltételeket hozza létre. Másrészt az 

infrastruktúra kiszolgálja a termékek, szolgáltatások, illetve a munkaerő újratermelésének teljes 

folyamatát. Az infrastruktúra tehát egy társadalom működését alapozza meg, beleértve a termelést, 

fogyasztást, elosztást és egyéb társadalmi folyamatokat.  

Tanulmányunk a termelői jellegű anyagi infrastruktúrával foglalkozik, azon belül is az energiaellátás, 

víziközmű-szolgáltatás és a távközlés területével. Fontos kiemelni, hogy az elméleti meghatározásokban 

nem sorolandó az infrastruktúra fogalmába semmilyen termelő tevékenység, így az energiatermelés sem. 

Ennek megfelelően a kutatás is elsődlegesen a hálózatos tevékenységekre fókuszál, ugyanakkor a vizsgált 

infrastrukturális ágazatok értékelése során nem lehet figyelmen kívül hagyni a szektorba tartozó termelői 

tevékenységeket sem, ezért érintőlegesen területekre is kitér az elemzés.  

2.2 Az infrastrukturális ágazatok általános jellemzői 

Az infrastrukturális ágazatok rendelkeznek néhány olyan lényeges sajátossággal, amelyek a társadalmi 

jólétéhez történő hozzájárulásuk mérésével kapcsolatos kutatás szempontjából kiemelten lényegesek. A 

következő felsorolás általánosan jellemző a legtöbb szektorra, különösen azokra az anyagi 

infrastruktúrákra, amelyeket jelen tanulmány is elemez.4  

− Alapvető szolgáltatások, ingadozó kereslet: Az infrastruktúra sok esetben olyan alapvető 

szolgáltatások nyújtásában vesz részt, amelyek nélkülözhetetlenek a lakosság vagy a vállalkozások 

számára. Ahogy az az infrastruktúra fogalommeghatározása során ismertettük, egy infrastruktúra 

kibocsátása gyakran egy másik ágazat számára alapvető inputtényező (pl. áram, víz, internet), 

amely nélkül nem tud működni. Emiatt a szolgáltatások megbízhatósága, rendelkezésre állása 

alapvető igény, amely felülírhat minőségi vagy hatékonysági szempontokat is. A kereslet azonban 

széles intervallumban ingadozik akár napon belül is, a csúcsigény kielégítése kihasználatlan és 

nehezen fenntartható kapacitásokat eredményez. 

− Nagy kapacitásegységek, hosszú eszköz élettartam és lassú megtérülés: Egy infrastruktúra eszköz 

kapacitása jellemzően nem alakítható rugalmasan, csak nagy egységekben változtatható, 

miközben a fejlesztések nem ritkán 50 évnél is hosszabb időtávra szólnak. Emiatt a beruházási 

döntéseket hosszútávú előrejelzésekre kell alapozni, és nagy a kockázata annak, hogy a kereslet 

végül másképpen fog alakulni, mint várták. A kihasználtság és a megtérülés értékelésekor ezért 

hosszabb időtávot érdemes csak vizsgálni, mert közvetlenül a beruházás után várhatóan nagyon 

alacsony teljesítményt lehetne csak kimutatni. 

− Hálózatos felépítés, lokalitás, méret- és választékgazdaságosság: Az infrastruktúra iránti kereslet 

jellemzően helyhez kötött, ezért az eszközöknek is helyben kell lenniük a fogyasztói igények 

                                                           
3 Közgazdasági Kislexikon. 2. kiadás. – Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1972, 170.p. Idézi: VÁTI (2004). 
4 A fejezetben a Beca-Covec Infrastructure Performance Indicator Framework Development című, 2013-ban készült 
tanulmányára támaszkodunk. 
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kielégítéséhez. A hálózatos infrastruktúrák értékteremtése a szereplők összekötésében rejlik, 

ebből fakadóan akkor teljesítenek jól, ha sok felhasználót (termelőt, fogyasztót) kötnek össze. A 

nagy lefedettség egyben rendelkezésre állást és a szolgáltatás általános elérhetőségét is jelenti, 

aminek önmagában is nagy az értéke. Emiatt viszont gyakran nagy fizikai infrastruktúrák épülnek 

ki klasszikus hálózatos tulajdonságokkal, vagyis nagy felhasználószám és kevés szolgáltató 

szükséges a hatékony működéshez, illetve ritkán alakul ki egyfajta infrastruktúrán belül 

párhuzamosság. 

− Hatékonyság-méltányosság átváltás: Egyes esetekben még hosszútávon sem várható egy 

infrastruktúra beruházás megtérülése, mégis megvalósul. Ennek oka az, hogy bizonyos 

alapszolgáltatásokat, például vízellátást olyan esetekben is biztosítani kell, amikor annak nincs 

pénzügyi realitása. De nem ritka az sem, hogy egyes szolgáltatások, mint például ivókutak 

telepítése vagy közutak megépítése során semmilyen ellentételezés nem kérhető egy adott 

infrastruktúra használatáért. 

− Tökéletlen piacok, állami szabályozás: Bizonyos infrastruktúra szektorokban a piaci 

mechanizmusok és a magánvállalkozások nem képesek megfelelő szolgáltatást nyújtani, például 

mert nem lehet hatékonyan kizárni a fogyasztásból a nemfizetőket (alsóbb rendű utak), vagy ha 

lehet, akkor az túlzott árakhoz és alacsony használathoz vezet a piaci verseny korlátossága miatt. 

Ilyen esetekben állami szabályozással kell pótolni a versenynyomást a megfelelő teljesítmény 

érdekében, éppen az infrastrukturális szolgáltatások fent ismertetett fontossága miatt. 

− Externáliák: Egy adott infrastruktúra nem csak a közvetlen használói számára fontos, hanem 

hatással van számos olyan egyénre, akik nem veszik igénybe a szolgáltatást, és sem a szolgáltatók, 

sem a felhasználók nem veszik figyelembe ezeket a hatásokat. Pozitív externális hatás lehet, hogy 

a hálózathoz való csatlakozás a már korábban csatlakozott fogyasztók jólétét is növeli, akár 

közvetlenül (pl. telefon-hálózat esetében), akár a növekvő igény indukálta szolgáltatásbővítés 

eredményeként (pl. járatsűrűség növelése).  Negatív externális hatást okoznak ugyanakkor az 

infrastruktúrából és annak használatából eredő károsanyagok, zajszennyezés és egyéb környezeti 

károk.  

2.3 Az infrastruktúra és a társadalmi jólét kapcsolata 

Az előző fejezetek alapján az infrastruktúra állapotának és teljesítményének értékelése azért fontos, mert 

magyarázatul szolgálhat a gazdasági teljesítmény, illetve a társadalmi jólét szintjének alakulására, a 

hatásmechanizmusok megértése által pedig az infrastruktúra beruházások hatékony eszközök lehetnek 

különböző gazdasági vagy szociálpolitikai célok eléréséhez. Az infrastruktúra állapota számos csatornán és 

mechanizmuson keresztül hat a társadalmi jólétre, ennek szemléltetésére és demonstrálására előbb egy 

átfogó elméleti keretrendszert5 mutatunk be, majd ismertetjük a vonatkozó empirikus eredményeket. 

                                                           
5 Beca-Covec (2013): Infrastructure Performance Indicator Framework Development.  
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2017-12/ipifd-mar13.pdf 

https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2017-12/ipifd-mar13.pdf
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2.3.1 A jóléti hatások elméleti keretrendszere 

Az infrastruktúra értékelés esetében a jólét alatt nem csak az adott eszközök használatából fakadó 

hasznokat kell vizsgálni, hanem ennél átfogóbb módon az infrastruktúra által előidézett direkt és indirekt 

jólétnövekedést, meghatározva azt, milyen folyamatokon keresztül jött az létre. 

Az általános hatásmechanizmus úgy határozható meg, hogy a fizikai infrastruktúra létrehozása olyan 

tevékenységeket tesz lehetővé, amik magát a jólétnövekedést eredményezik. A következő ábra azt 

szemlélteti, hogy az infrastruktúra állapota milyen csatornákon keresztül befolyásolhatja a társadalmi 

jólétet. 

1. ábra: Az infrastruktúra és a jólét közötti kapcsolatok modellje 

 

forrás: Beca-Covec (2013): Infrastructure Performance Indicator Framework Development p.20. 

Az ábra által ismertetett keretrendszer értelmében az infrastruktúrákhoz, mint tőkejavakhoz több jóléti 

hatás is közvetlenül kapcsolható (használati érték, más szolgáltatások használatának elősegítése, a 

használat lehetőségének az önmagában vett értéke, illetve az externális hatások), illetve közvetetten, más 

tőkejavak (fizikai, humán, társadalmi, természeti) bővülésén keresztül további jóléti hatásokat is 

figyelembe kell venni. 

Az infrastruktúrák által közvetlenül kiváltott hatások a következők: 

− Közvetlen használati jólét, amikor egy adott infrastruktúra szolgáltatás igénybevételéből 

közvetlenül fogyasztói haszonnal jár, ilyen például a telefonhasználat, a fűtés vagy a vízfogyasztás. 
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− Közvetett használati jólét, amikor az infrastruktúra használat megkönnyít különböző meglévő 

tevékenységeket, ilyen alapvetően az elektromos hálózatot igénylő valamennyi tevékenység, vagy 

az internetelérésre épülő szolgáltatások igénybevétele. 

− A lehetőségek értéke, amikor valamilyen opció kizárólag az infrastruktúra fejlesztése által lesz 

elérhető, és önmagában ez a lehetőség is értét képvisel. Erre példa a mobilhálózati lefedettség, 

amely elérhetőséget és kommunikációs lehetőséget biztosít. 

− Az externális hatások az infrastruktúra telepítés és használt által okozott nem szándékolt pozitív 

vagy negatív jólétváltozások, például egy adott terület vonzóbbá válik befektetők számára, amely 

azonban nagyobb környezetszennyezést is eredményez. 

Az infrastruktúra állapotváltozása közvetett jóléti hatást fejthet ki más tőketípusok felhalmozódásának 

vagy leromlásának elősegítésén keresztül is: 

− A gazdasági tevékenységek alapfeltételeinek megteremtésével nőhet a fizikai és pénzügyi tőke.  

− A termelési tevékenységek jobb körülményei által nőhet a foglalkoztatás, ezáltal a vállalkozók és a 

dolgozóik jövedelmi szintjei is. 

− A víziközmű fejlesztéseknek pozitív lehet hatása a természeti tőkére például, ha fejlettebb 

szennyvíztisztítási technológiával csökkenthető a vízhasználatból fakadó környezeti kár, a 

humántőke állományra is pozitívan hathat, ha például a tiszta ivóvíz elérhetősége javítja az 

emberek egészségügyi kilátásait, de rengeteg a gazdasági tevékenységnek is alapfeltétele a kiépült 

vízinfrastruktúra, szóval a pénzügyi tőkén keresztül is növelheti a jólétet. 

2.3.2 Jóléti hatások számszerűsítése 

Az előző fejezetben bemutatott elméleti összefüggések és hatásmechanizmusok gazdasági és társadalmi 

relevanciájuknál fogva gyakran tárgyai empirikus kutatásoknak.  Az infrastruktúra jelentőségét kutató 

szakirodalomból a következő alfejezetben többféle szemléletű cikket idézünk, melyek a makroökonómiai 

megközelítés mellett egyes beavatkozások hatásvizsgálatán és esettanulmányokon keresztül is vizsgálják 

az infrastruktúra hatásait. 

Az eredmények ismertetése előtt szükséges röviden kitérni arra, hogy milyen főbb módszertani problémák 

merülnek fel az empirikus vizsgálatok során, hiszen ezek alapvetően érintik a mérések megbízhatóságát.6  

− Mérés: A statisztikai elemzés előfeltétele, hogy mind az infrastruktúra állapotát, mind a mérni 

kívánt jóléti dimenziót számszerűsítani kell, mégpedig lehetőleg egyetlen mutatóval (pl. 

telefonvonalak száma, egy főre eső GDP). A mutató kiválasztása alapjaiban befolyásolja a mérés 

eredményét, és bármely mutató esetében az infrastruktúra minőségének számos dimenziója 

kimarad az elemzésből. Ugyanakkor azt is kimutatták, hogy ha sokféle mutatót használnak, azok 

általában nagyon erősen együtt mozognak, ami rontja a becslés pontosságát.7 

                                                           
6 Calderon, C. és Servén, L. (2014): „Infrastructure, Growth, and Inequality – An Overview” 
7 Calderón, C. és Servén, L. (2003a): "The Output Cost of Latin America’s Infrastructure Gap." In: Easterly, W., 
Servén, L., eds., The Limits of Stabilization: Infrastructure, Public Deficits, and Growth in Latin America. Stanford 
University Press and the World Bank, pp. 95-118. 
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− Kétirányú hatás: A mérést súlyosan torzítja, ha a vizsgált mutatók között mindkét irányban 

lehetséges hatás. Az infrastruktúra és a jólét közötti viszonyban pedig éppen ez a helyzet, ugyanis 

nem csupán az infrastrukturális ellátottság járul hozzá egy ország fejlődéséhez, hanem az országok 

fejlettsége, gazdagsága is meghatározza, hogy azok mennyit költenek infrastruktúrára. A mérések 

során ezért utóbbi hatást ki kell szűrni statisztikai eszközökkel. 

− Heterogenitás: az infrastruktúra pozitív hatásai számos dologtól függhetnek, akár a vizsgált 

földrajzi terület és időszak meghatározása, akár a konkrét infrastruktúra meghatározása jelentős 

eltéréseket eredményezhet ugyanazon módszerek alkalmazásakor és kérdések feltevésekor. 

Az infrastruktúra teljesítményt kutató tanulmányok közül az egyik legátfogóbb cikk8 121 országos mintán 

negyven évnyi időszakot felölelve kimutatta, hogy az infrastruktúra eszközök volumene pozitívan hat a 

hosszútávú gazdasági növekedésre, illetve az infrastruktúra eszközök minősége és mennyisége is 

csökkenti a jövedelmi egyenlőtlenségeket. Méréseik többféle specifikációban, a becslések módszertani 

problémáit kiküszöbölve egyértelmű eredményt adtak, megállapítva ezáltal, hogy az 

infrastruktúrafejlesztés a szegénység elleni harc egy kiemelkedően hatékony eszköze lehet. A kutatásban 

vizsgált fejlesztések számos csatornán keresztül hatnak: segítik az aggregált kibocsátás és a jövedelem 

növekedését, a humán tőke fejlődését, az egyenlőtlenség csökkentését.  

Az infrastruktúra fejlesztés hatásait sokszor aggregált mutatókkal mérik, de a szektorspecifikus hatásokat 

is gazdag irodalom vizsgálja, ezekből néhány kiragadott példa:  

− Egy telekommunikációs szektor infrastruktúráját vizsgáló tanulmány9 21 OECD ország 2 évtizeden 

keresztül mért adatait elemzi. Az eredmények alapán a telekommunikációs infrastruktúra pozitív 

hatással van a gazdasági növekedésre, különösen abban az esetben, ha a kiépítettség szintje 

megközelíti a teljes lefedettséget. 

− A közlekedési infrastruktúra hatását a XX. század második felében az Egyesült Államokban lezajlott 

fejlesztéseken keresztül vizsgálva10 azt lehet látni, hogy az útépítéseknek szignifikáns pozitív hatása 

van a gazdasági aktivitásra, de azon belül kiemelkedően nagy az autóiparra. A gazdaságélénkítő 

hatás az időben nem kiegyensúlyozott, az ’50-es és ’60-as évek nagymértékű fejlesztései utáni 

kisebb volumenű beruházások már jelentősen kisebb mértékben hatottak a termelékenységre. 

− A latin-amerikai országok jelentősen nagyobb kibocsátási rését vizsgáló cikk11 az előző két szektor 

mellett az energiatermelést is bevonja a magyarázó faktorok közé. Az eredmények szerint a fejlett 

országokkal szembeni lemaradás egyharmadát a hiányos infrastruktúra állomány magyarázza. 

                                                           
8 Calderón, C., és L. Servén (2010): “Infrastructure and economic development in Sub-Saharan Africa”, Journal of 
African Economies 19(S1), 13-87. 
9 Röller, L-H. és Waverman, L., (2001): „Telecommunications Infrastructure and Economic Development: A 
Simultaneous Approach.” American Economic Review 91, 909–23. 
10 Fernald, J.G., (1999): "Roads to Prosperity? Assessing the Link Between Public Capital and Productivity." The 
American Economic Review 89, 619-38. 
11   Calderón, C. és Servén, L. (2003b): "The Output Cost of Latin America’s Infrastructure Gap." In: Easterly, W., 
Servén, L., eds., The Limits of Stabilization: Infrastructure, Public Deficits, and Growth in Latin America. Stanford 
University Press and the World Bank, pp. 95-118. 
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Az infrastruktúra beruházások hatása időbeli és országspecifikus tényezőktől is függ. Ahogy az már néhány 

példán keresztül látható volt, a beruházások gazdasági fejlődéshez való hozzájárulása nem lineáris, az 

infrastruktúra fejlesztések alacsony bázis esetén jelentősebben hozzájárulhatnak a növekedéshez, mint 

kiépített infrastruktúra további fejlesztésekor.12 Egy infrastruktúra fejlesztés a társadalom különböző 

rétegeiben is eltérő mértékben eredményez pozitív változásokat, egy latin-amerikai országokat vizsgáló 

tanulmány alapján egy beruházás megvalósulásakor a legnagyobb mértékű pozitív hatást a szegényebb 

rétegek realizálják.13 A beruházások hatása az időbeliséget tekintve sem homogén, a megvalósulást 

követően kezdetben jelentősen növelik a GDP-t, a gazdaságélénkítő hatás azonban időben csökkenő.14  

Kutatók kísérletet tettek arra is, hogy konkrétabban azonosítsanak olyan folyamatokat, amiken keresztül 

a jóléti hatás érvényesülhet: 

− a szegényebb egyének és régiók bekapcsolódnak a gazdaság vérkeringésébe,15 

− foglalkoztatás növekedése új munkahelyek létrejöttével,16 

− a képzett és képzetlen munkások termelékenységének növekedése,17 

− az információáramlás, munkaerő mobilitás növekedése, a szegénység előfordulási esélyének 

csökkenése, valamint a helyi gazdaság erősödése.18 19 20  

A téma kutatói a beruházások gazdasági hatásának pontos számszerűsítését is ambicionálták. Egy 

tanulmány eredményei alapján az infrastruktúra fejlesztések eltérései a GDP növekedés különbözőségeit 

25%-ban magyarázzák az afrikai és kelet-ázsiai országok között, míg 40%-ban a lassabban és gyorsabban 

növekvő országok között.21 De számítások alapján kimutatható az is, hogy a fizikai infrastruktúra 

állományának 1%-os növekedése az egy főre jutó GDP növekedést 1-2%-kal növeli.22 

  

                                                           
12   Fernald, J.G., (1999): "Roads to Prosperity? Assessing the Link Between Public Capital and Productivity." The 
American Economic Review 89, 619-38. 
13   Estache, A., (2003): "On Latin America’s Infrastructure Privatization and its Distributional Effects." Washington, 
DC: The World Bank, Mimeo 
14   Calderón, C., és L. Servén (2010): “Infrastructure and economic development in Sub-Saharan Africa”, Journal of 
African Economies 19(S1), 13-87. 
15 Estache, A., (2003). 
16 Benitez, D., Chisari, O. és Estache, A., (2000): Measuring the Fiscal-Efficiency-Distribution Trade-Offs in 
Argentina’s Utilities Privatization. Washington, DC: World Bank Institute, Mimeo 
17 Pi, J. és Y. Zhou (2012): “Public infrastructure provision and skilled–unskilled wage inequality in developing 
countries.” Labour Economics 19(6), 881-887. 
18 Jalan, J., és M. Ravallion (2003): “Does piped water reduce diarrhea for children in rural India?” Journal of 
Econometrics 112: 153-173. 
19 Zhu, N. és Luo, X. (2006). “Nonfarm activity and rural income inequality: A case study of two provinces in China” 
World Bank Research Working Paper No. 3811, The World Bank, Washington DC. 
20 Reardon, T., Stamoulis, K. és Pingali, P. (2007). “Rural non-farm employment in developing countries in an era of 
globalization” Agricultural Economics 37(s1): 173 – 183. 
21 Hulten, C., (1996) "Infrastructure Capital and Economic Growth: How Well You Use It May Be More Important 
than How Much You Have." NBER Working Paper 5847, December. 
22 Sánchez-Robles, B. (1998) “Infrastructure Investment and Growth: Some Empirical Evidence.” Contemporary 
Economic Policy 16, 98-108., illetve Calderón, C., és L. Servén (2010): “Infrastructure and economic development in 
Sub-Saharan Africa”, Journal of African Economies 19(S1), 13-87. 
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3 A  TELJESÍTMÉNYINDIKÁTOROKKAL TÖRTÉNŐ INFRASTRUKTÚRA 

ÉRTÉKELÉS NEMZETKÖZI  GYAKORLATA  

Az infrastruktúra teljesítményének indikátorrendszerrel történő mérése nem számít széles körben 

elterjedt gyakorlatnak, csak néhány ország tett erre kísérletet, és még kevesebb ország végzi el 

rendszeresen. Emellett több ország estében is születtek javaslatok az értékelés során használandó elméleti 

keretrendszerre, melyek egy része részletes indikátorlistát is tartalmazott, ám a rendelkezésünkre álló 

adatok és tanulmányok alapján a gyakorlatban ezek eddig nem kerültek bevezetésre.  

Az indikátor alapú infrastruktúra értékelés leginkább az angolszász országok között jellemző. Az Egyesült 

Államokban és Nagy-Britanniában hosszú évek óta készülnek ide sorolható jelentések, még ha ezek 

módszertana jelentősen el is tér egymástól. Kanadában eseti jelleggel készülnek indikátorrendszerre 

erősen támaszkodó infrastruktúra riportok, míg Ausztráliában és Új-Zélandon a közelmúltban készültek 

tanulmányok azzal a céllal, hogy a működő infrastruktúra értékelési és tervezési kiadványokat 

indikátorrendszerrel egészítsék ki. Az alábbiakban bemutatjuk ezeket a részben működő, részben 

fejlesztési fázisban lévő értékelési rendszereket, illetve a szakirodalomban megjelent fontosabb kritikákat 

és javaslatokat. Kiemeljük ugyanakkor, hogy a források többsége a közlekedési szektort is vizsgálta, sőt, 

egyes tanulmányok kifejezetten közlekedési fókusszal íródtak, amely szektor nem tárgya kutatásunknak. 

Jelen fejezet célja kettős. Először is fontosnak tartjuk bemutatni, hogy a nemzetközi gyakorlatban 

pontosan milyen szempontok mentén és indikátorok segítségével képzelik el az infrastrukturális ágazatok 

értékelését. Ennél is fontosabb azonban a különböző nemzetközi gyakorlatok összehasonlítása, valamint a 

legfontosabb kihívások és tanulságok, illetve legjobb gyakorlatok azonosítása annak érdekében, hogy a 

saját indikátorrendszer kidolgozása során a legmegfelelőbb megoldást tudjuk kiválasztani, illetve 

kontextusba tudjuk azt helyezni. 

3.1 A nemzetközi gyakorlat áttekintése 

3.1.1 Egyesült Államok  

Az Egyesült Államokban évente kiadott Infrastructure Report Card23 esetében az értékelés egy aggregált 

osztályzatra vezet, az amerikai osztályozási rendszer szerint A és F között. Az elemzés során a teljes 

infrastruktúra rendszerre születik egy osztályzat, valamint külön jelentések készülnek a legfontosabb 

szektorokról. A riport javaslatokat is tartalmaz a szektorban megvalósítandó változtatásokra vonatkozóan. 

Az Egyesült Államok esetében az infrastruktúra értékelés legfőbb célja, hogy azonosítsa, milyen 

viszonylatokban van szükség jövőbeli beruházásokra, illetve ezeknek mekkora a várható költség vonzata24. 

                                                           
23American Society of Civil Engineers E: Infrastructure Report Cards, 2017 
https://www.infrastructurereportcard.org/ (letöltve: 2018.08.27) 
24 American Society of Civil Engineers: Failure to Act: The economic impact of current Investment Trends in 
Electricity Infrastructure, Boston, 2011 
http://www.asce.org/uploadedFiles/Issues_and_Advocacy/Our_Initiatives/Infrastructure/Content_Pieces/failure-
to-act-electricity-report.pdf (letöltve: 2018.08.27) 

 

https://www.infrastructurereportcard.org/
http://www.asce.org/uploadedFiles/Issues_and_Advocacy/Our_Initiatives/Infrastructure/Content_Pieces/failure-to-act-electricity-report.pdf
http://www.asce.org/uploadedFiles/Issues_and_Advocacy/Our_Initiatives/Infrastructure/Content_Pieces/failure-to-act-electricity-report.pdf
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Ezek kerülnek összevetésre a háztartások igényeivel és a beruházás elmaradása esetén a fogyasztók 

amortizáció miatt felmerülő potenciális költségeivel vagy fizetési kötelezettségeivel. A módszertan 

kidolgozásakor (2011 környékén) az osztályzatok megállapítása mögött részletes modellezés állt: a LIFT 

modell (Hosszútávú ágazatokon átívelő előrejelző modell) segítségével vizsgálták, hogy a háztartások 

jövedelemi és kiadási pályái, valamint a vállalatok produktivitása milyen módon befolyásolják az ország 

versenyképességét és gazdasági növekedését. Az utóbbi években közzétett értékelésekhez azonban már 

nem használták a korábbi modelleket, csak az abból kapott eredményeket és összefüggéseket 

extrapolálták. 

A későbbi elemzésekben nagyobb hangsúly került a különböző szektor specifikus infrastruktúra 

indikátorokra. Érdekesség, hogy bár az elméleti keretrendszer teljesen más az USÁ-ban, mint Nagy-

Britanniában, mégis a használt szektor specifikus indikátorok között jelentős az átfedés, hiszen az amerikai 

módszertan az energetika viszonyában olyan mutatókat használ, mint a szolgáltatás kimaradások száma 

és időtartama, vagy a háztartásoknál és vállaltoknál felmerülő kiesések költsége.  

2. ábra: Az energiaszektor végső osztályzata, az amerikai infrastruktúra értékelésben 

 

forrás: https://www.infrastructurereportcard.org/ 

Az elemzés komoly hátránya, hogy a végső osztályzat meghatározásának pontos módszertana nincs 

bemutatva: bár teoretikusan egy kompozit indikátor használata lehet előnyős, hiszen szektorokon átívelő 

összehasonlítási alapot adhat, azonban az eredmények pontos értékeléséhez elengedhetetlen tudni, hogy 

a kompozit indikátor milyen tényezőkből és pontosan milyen súlyozással áll elő, enélkül a végső 

eredmények is nehezen értelmezhetőek. 

                                                           
American Society of Civil Engineers: Failure to Act: The economic impact of current Investment Trends in Water and 
Wastewater treatment Infrastructure, Boston, 2011 
https://www.asce.org/uploadedFiles/Issues_and_Advocacy/Our_Initiatives/Infrastructure/Content_Pieces/failure-
to-act-water-wastewater-report.pdf (letöltve: 2018.08.27) 

https://www.infrastructurereportcard.org/
https://www.asce.org/uploadedFiles/Issues_and_Advocacy/Our_Initiatives/Infrastructure/Content_Pieces/failure-to-act-water-wastewater-report.pdf
https://www.asce.org/uploadedFiles/Issues_and_Advocacy/Our_Initiatives/Infrastructure/Content_Pieces/failure-to-act-water-wastewater-report.pdf
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3.1.2 Nagy-Britannia 

A 2010 óta működő infrastruktúra értékelés25 Nagy-Britanniában hét alapvető teljesítménydimenziót 

határoz meg. Ezek a következők:  

1. Kapacitás, hozzáférés és elérhetőség  

2. Eszköz és kapacitáskihasználtság 

3. Szolgáltatás minőség és megbízhatóság 

4. Eszközök állapota  

5. CO2 kibocsátás 

6. Biztonság 

7. Hatékonyság  

Az értékelés valamennyi vizsgált ágazat (telekommunikáció, közlekedés, energia, hulladékgazdálkodás és 

árvízvédelem) esetében e dimenziók mentén történik, azonban minden szektorban más konkrét mutatók 

alapján. Egy dimenziót jellemzően több indikátor is jellemez, ugyanakkor számos esetben egész dimenziók 

maradnak ki (pl. a földgáz szektor esetében csak az első négy dimenzióra tartalmaz az anyag indikátorokat). 

A jelentés az indikátorokat nem eredeti mértékegységükben mutatja be, hanem a 2005. évi érték 

százalékában kifejezve, tehát a táblázatokból csak a változás iránya és mértéke létszik. 

A Nagy-Britanniában használt indikátorrendszert nagyon sok kritika érte a témával foglakozó 

szakirodalomban. Több tanulmány is rámutat például, hogy a brit infrastruktúra értékelés nagyon 

múltközpontú, és hogy az indikátorok csak nagyon lazán kapcsolódnak a gyakorlatban a megfogalmazott 

jóléti célokhoz. Ennek legfőbb okai, hogy az indikátorok csupán a „nyers” teljesítményre fókuszálnák, de 

nem mutatják meg hogy a kapott értékek miért relevánsak, pontosan milyen csatornákon keresztül is 

valósul meg a várt jóléti hatás. Ezen felül az a megoldás, hogy mindegyik indikátor a 2005. évi értékéhez 

van viszonyítva, magában hordozza, hogy az értékelésben kiemelt hangsúlyt kapjon a múlthoz való 

hasonlítás és kevesebb teret a jövőbe tekintés.26 

2017-ben a Nemzeti Infrastruktúra Bizottság új indikátorrendszer kidolgozására kérte fel a JBA 

Consultingot. A javaslatban27 a dimenziók száma négyre csökkent, és a korábbi szolgáltató szemszögű, 

üzemeltetési fókuszú dimenziókat (pl. eszközök állapota, kihasználtsága) nagyrészt felhasználói 

szempontú teljesítmény dimenziók váltották fel: az ellenállóképesség, minőség, költség és környezeti 

fenntarthatóság. A négy dimenzión belül összesen hét aldimenziót határoztak meg, és ezekhez kerestek 

megfelelő indikátorokat szektoronként. Az alábbi táblázat mutatja be a javasolt indikátorokat. 

                                                           
25  NIP Annex (2015): National Infrastructure performance indicators 2015, ANNEX, Great Britain 
26 ICF-IBULD (2015): A Critique of Current Infrastructure Performance Indicators: Towards Best Practice 
https://research.ncl.ac.uk/ibuild/outputs/reports/ICIF&iBUILD%20Indicators%20Interim%20Summary%20Report%
20Final.pdf (letöltve: 2018.08.28)  
27 JBA Consulting (2017): National Infrastructure Commission: Performance Measures, Final Report, Great-Britain 
https://www.nic.org.uk/wp-content/uploads/Performance-measures-report.pdf (letöltve: 2018.08.28)  
   
 

https://research.ncl.ac.uk/ibuild/outputs/reports/ICIF&iBUILD%20Indicators%20Interim%20Summary%20Report%20Final.pdf
https://research.ncl.ac.uk/ibuild/outputs/reports/ICIF&iBUILD%20Indicators%20Interim%20Summary%20Report%20Final.pdf
https://www.nic.org.uk/wp-content/uploads/Performance-measures-report.pdf
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1. táblázat: Javasolt indikátorok a brit energetikai infrastruktúra értékeléshez 

Teljesítmény 
dimenzió 

Teljesítmény  
aldimenzió 

Energia Távközlés 
Vízellátás és 

szennyvíz kezelés 

Ellenálló-
képesség 

Mindennapi 
ellenállás 

Elektromos 
Szolgáltatás 

kimaradás ideje 
Szolgáltatásleállás 

1. Szolgáltatásleállás; 
2. Csatorna áradások 

száma 

Külső sokkokkal 
szembeni ellenállás 

1. Forrás- és 
tüzelőanyag 

diverzifikáltság; 
2. Az szolgáltatás 

visszaállásának ideje 
egy komolyabb 
esemény után 

Szolgáltatás 
visszaállásának 
mérték jelentős 
esemény után 

1. Aszálykezelési 
engedélyek száma;  

2. Szolgáltatás 
visszaállásának 
mérték jelentős 
esemény után 

Minőség 

Optimális 
kapacitás és 
teljesítmény 

1. Épületek 
energiahatékonysága; 

2. Működő 
okosmérők száma 

Átlagos le- és 
feltöltési sebesség 

(vezetékes és 
mobilinternet) 

1. Vízminőségi 
incidensek száma;             

2. Hálózati szivárgás 

Optimális 
fogyasztói élmény 

Nincs javaslat 

1. Valós és előfizetett 
sebesség aránya; 2. 
Vezetékes internet 

lefedettség; 
3. 2G/3G lefedettség; 

4. 4G lefedettség 

Panaszkezelés 
gyorsasága és 
hatékonysága 

(kompozit index 
fogyasztói felmérés 

alapján) 

Költség  
Egy KWh-ra jutó 

költség 
Egy GB átlagos ára 

Egy liter víz és 
szennyvíz kezelés 

együttes ára 

Környezeti 
fenntarthatóság 

Dekarbonizáció 
Szén-dioxid intenzitás 

(egy egységre) 
Szén-dioxid 

kibocsátás (teljes) 
Szén-dioxid intenzitás 

(egy egységre) 

Környezeti hatások 
csökkentése 

Nincs javaslat Nincs javaslat 
Legalább jó állapotú 

folyók aránya 

forrás: JPA Consulting (2017) 

Látható, hogy a legtöbb területen nem sikerült minden kategóriához ténylegesen, számszerűen jól 

mérhető indikátort társítani, mely megmutatja, hogy a gyakorlatban nem magától értetődő az elméleti 

megközelítéshez egy ténylegesen alkalmazható jó mutató megtalálása.  

3.1.3 Új-Zéland 

Az új-zélandi kormányzat a 2011. évi Nemzeti Infrastruktúra Tervben28 kötelezte el magát egy hároméves 

cselekvési terv mellett, melynek egyik pontja egy teljesítmény indikátor rendszer kidolgozása volt. A 

dokumentum olyan célokat is megjelöl szektoronként, amelyek teljesítményindikátorként is használhatók. 

A következő ábra mutatja be ezeket az indikátor alapú célokat.  Mint látható, a célok nincsenek egységes 

dimenziókba rendezve, hanem szektoronként teljesen eltérő jellegű mutatók szerepelnek a 

dokumentumban. 

                                                           
28 New Zealand Government (2011): National Infrastructure Plan 
https://treasury.govt.nz/publications/infrastructure-plan/national-infrastructure-plan-2011 (letöltve: 2018.08.29) 

https://treasury.govt.nz/publications/infrastructure-plan/national-infrastructure-plan-2011
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2. táblázat: A Nemzeti Infrastruktúra Tervben megfogalmazott általános célok  

Energia Távközlés Vízellátás és szennyvíz kezelés 

Áramkimaradások csökkenése 
Fogyasztói költségrangsorok 

szerinti helyezés javítása 
A mért és mennyiség alapján 
számlázott fogyasztók aránya 

Villamosenergia árak OECD 
rangsorában szinten maradás 

vagy javulás 
Internetpenetráció növelése Az ivóvíz minőségének javulása 

Költségek jobb 
áttekinthetősége, fogyasztás és 

kiadások fogyasztók általi 
befolyásolhatósága  

Internetsebesség növelése 
A természetbe visszaengedett 

víz minőségének javulása 

Az egy főre eső 
energiafogyasztásból származó 

széndioxid 
kibocsátáscsökkentése  

Távközlési beruházások szintje 
változatlan marad vagy 

növekszik 

Az öntözött területek 
termelésének növekedése 

A hazai gáz- és olajkitermelés 
növelése 

- 
A vízhasználat hatékonyságának 
javítása (beleértve a szivárgások 

csökkentését is) 

forrás: Nemzeti Infrastruktúra Terv (2011), Új-Zéland 

A kormányzat megbízásából 2013-ban készült el az a tanácsadói tanulmány29, amely komplex elméleti 

keretet vázol fel az infrastruktúraértékeléshez, és az indikátorrendszerre is javaslatot tesz. Az értékelési 

keret az OECD30 által megalkotott „Pressure-State-Response” modellen alapul, melyben az indikátorok 

három csoportra oszthatók: 

− A „pressure” mutatók olyan külső változásokat, körülményeket tükröznek, amelyek hatással 

vannak az infrastruktúra működésére, teljesítményére. Ezen belül megkülönböztethető a keresleti 

tényezők, mint a népesség vagy a gazdasági aktivitás változása, illetve a kínálat tényezők, mint az 

munkaerő elérhetősége, költsége, vagy az importált eszközök árát befolyásoló árfolyam.  

− A „state” indikátorok a már ismertetett indikátorrendszerekhez hasonlóan az infrastruktúra 

jóléthez történő hozzájárulását mutatják. Olyan indikátorok sorolhatók ide, mint az eszközök 

kihasználtsága, a szolgáltatás megbízhatósága vagy a biztonság. 

− A „response” indikátorok a külső hatásokra és az infrastruktúra állapotának változására adott 

állami és üzleti válaszokat próbálja megragadni. A lehetséges indikátorok között a beruházás és 

karbantartási kiadások mellett a kormányzati lépések (hatósági vizsgálatok, szabályozási 

változások) száma is szerepel. 

                                                           
29 BECA-COVEC (2013): Infrastructure Performance Indicator Framework Development, prepared for National 
Infrastructure Unit & The Treasury of New Zealand 
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2017-12/ipifd-mar13.pdf (letöltve:2018.08.28) 
30 OECD (2003): OECD Environmental Indicators Development, Measurement and Use 
https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/24993546.pdf (letöltve:2018.08.28) 
 

 

https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2017-12/ipifd-mar13.pdf
https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/24993546.pdf
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A 2013-ban kiadott Infrastruktúra jelentés31 még jelentős fejleményként számol be a tanulmány 

elkészültéről, illetve az elméleti keret adatokkal való feltöltéséről ad hírt, és 2014-re ígéri az 

indikátorrendszer megvalósítását, az azóta kiadott újabb jelentések32 azonban nem említik ezt a projektet, 

vagyis feltehetőlen végül nem valósult meg. 

3.1.4 Ausztrália 

Ausztráliában működött a 90-es évek közepén egy infrastruktúrák teljesítménymérésére használt 

indikátorrendszer, amely az ágazatokat ár, szolgáltatás minőség, illetve munka- és tőketermelékenység 

alapján vizsgálta.33 Ezt követően a 2000-es években működött egy, az amerikaihoz hasonló minősítési 

rendszer (szintén Infrastructure Report Card néven).34 Jelenleg nincsen használatban ilyen értékelési 

módszer, ugyanakkor egy rövidebb akadémiai és egy átfogóbb kormányzati tanulmány is megjelent a 

közelmúltban azzal a céllal, hogy lefektesse egy teljesítmény indikátor rendszer alapjait. 

Az akadémiai cikk35 a lehetséges indikátorok körét az input-output-outcome elméleti kategóriákba sorolja: 

− Az „input” kategóriába az infrastruktúrához kapcsolódó ráfordítások tartoznak. 

− Az „output” kategória írja le az infrastruktúra méretére és kibocsátására vonatkozó indikátorokat, 

pl. hálózathossz, kapacitás, termelés. A villamosenergia infrastruktúra értékelés esetén például a 

vezeték kapacitásának meghatározása egy output típusú mutató, hiszen az infrastruktúra nyers 

teljesítményét számszerűsíti. 

− Az „outcome” típusú indikátorok ezzel szemben a jóléti hatásokhoz, eredményekhez közvetlenebb 

módon kapcsolódnak, és elsődlegesen a szolgáltatás minőségére, a fogyasztói elégedettségre 

fókuszálnak. A szolgáltatás kiesésének gyakorisága például egy ilyen eredmény típusú indikátor, 

hiszen a fogyasztói jólétet közvetlenül érintő jellemzőt mér.  

A szerzők outcome (eredmény) típusú mutatókat magába foglaló indikátorrendszer kidolgozását 

javasolják, és megjegyzik, hogy a hatékonysági mutatók nem sorolhatók ide, mivel azok alapvetően a 

kibocsátások és ráfordítások arányát mérik (pl. egy munkásra eső kibocsátás, egy kibocsátási egységre eső 

költség). Megközelítésük szerint a hatékonysági mutatók a szolgáltatók számára fontosak, és a 

fogyasztókat csak közvetetten, a szolgáltatás árára gyakorolt hatáson keresztül érintik.   

                                                           
31 NIAB-NIU (2013): Infrastructure 2013. National State of Infrastructure Report, National Infrastructure Advisory 
Board & National Infrastructure Unit, New Zealand 
32 NIU (2015): The Thirty Year New Zealand Infrastructure Plan 2015, National Infrastructure Unit, New Zealand; 
NIAB-NIU (2016): National State of Infrastructure Report 2016, National Infrastructure Advisory Board & National 
Infrastructure Unit, New Zealand 
33 Pisu, M., P. Hoeller and I. Joumard (2012): Options for Benchmarking Infrastructure Performance, OECD 
Economics Department Working Papers, No. 956, OECD Publishing, Paris. 
34 A tanulmány már nem érhető el, Sharp, R., Manners, P., Moore, B., & Rodrigues, D. (2014): Service performance 
indicators for infrastructure, International Symposium for Next Generation Infrastructure, Vienna,  előadásukban 
ismertetik, előadás linkje: https://www.slideshare.net/smart_facility/m1-5-sharp-service-performance-indicators-
for-infrastructure-investment (letöltve: 2018.08.29) 
35 Sharp, R., Manners, P., Moore, B., & Rodrigues, D. (2015): Service Performance Indicators for Infrastructure 
Investment. UCL STEaPP. http://discovery.ucl.ac.uk/1469291/1/103-107.pdf (letöltve:2018.08.28) 

https://www.slideshare.net/smart_facility/m1-5-sharp-service-performance-indicators-for-infrastructure-investment
https://www.slideshare.net/smart_facility/m1-5-sharp-service-performance-indicators-for-infrastructure-investment
http://discovery.ucl.ac.uk/1469291/1/103-107.pdf
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A tanulmány kiemeli, hogy az eredmény típusú indikátorok definiálása kulcsfontosságú, ugyanis ezekre 

építve fogalmazhatók meg piaci vagy kormányzati cselekvések, beavatkozások. Hozzáteszik azonban, hogy 

az adatok inkább a ráfordítás és kibocsátás típusú indikátorokra állnak rendelkezésre, így ilyen típusú 

indikátorok megalkotása és számítása a gyakorlatban jóval egyszerűbb.  

A szerzők javaslatokat is tesznek Ausztráliával kapcsolatban konkrét indikátorok alkalmazásra az 

infrastruktúra értékelés során. Négy fő teljesítménydimenziót azonosítanak és ezekbe sorolják a használt 

mutatókat: biztonság, megbízhatóság, stabilitás és ellenállóképesség. Az alábbi táblázat foglalja össze az 

általuk definiált indikátorokat a megjelölt kategóriák szerint csoportosítva. A táblázatban nem minden 

kategóriára azonosítható indikátor, valamint bizonyos esetekben a javasolt mutatókra nem áll 

rendelkezésre tényleges adatszolgáltatás, de látható, hogy miként illeszthetők bele az indikátorok a 

javasolt elméleti keretbe. 

3. táblázat: Javasolt indikátorok az ausztrál infrastruktúra értékeléshez 

Teljesítmény dimenzió Energia Távközlés 
Vízellátás és 

szennyvízkezelés 

Biztonság Nincs javaslat Nincs javaslat 
Nem megfelelő 

vízminőségű lakások 
aránya 

Megbízhatóság 

Szolgáltatás kiesés 
gyakorisága (SAIFI); 
Szolgáltatás kiesés 
időtartama (SAIDI) 

Elosztási területek aránya 
a különböző szélessávú 

profilokban 

Nem tervezett 
szolgáltatás kiesések 

száma; 
Nem tervezett 

szolgáltatás kiesések 
átlagos hossza 

Stabilitás 
Aggregált mutató a 

különböző feszültség 
zavarok gyakoriságából 

Internet stabilitását 
mutató indikátor  

(nincs adat) 
Nincs javaslat 

Ellenállás Nincs javaslat 

Internet 
átlagossebességét 

meghatározó indikátor 
(nincs adat) 

Vízbiztonsági mutató 
(nincs adat) 

forrás: Sharp és szerzőtársai (2014) 

Az átfogóbb, kormányzati tanulmány36 ugyanezt a fogyasztó-orientált megközelítést követi, sőt, annyiban 

meg is haladja azt, hogy a fogyasztók szubjektív értékítéletét, a szolgáltatásminőséggel kapcsolatos 

percepcióját is egyenrangúan beemeli az objektíven számszerűsíthető mutatók mellé. A javaslat szerint 

minden teljesítménydimenziót egy objektív és egy szubjektív mutatóval kell mérni. Elismeri ugyan a 

fogyasztói kérdőívezéssel kapcsolatos módszertani és megbízhatósági problémákat, mégis úgy látja, hogy 

ezek nélkül nem mérhető megfelelően az infrastruktúrák teljesítménye. A tanulmány alapvetően 

közlekedési szektor fókuszú, de állítása szerint a javasolt keret rugalmasan alkalmazható valamennyi 

infrastrukturális ágazatra. A mérni javasolt teljesítmény jellemzők az alábbiak: 

                                                           
36 BITRE (2017): Measuring infrastructure asset performance and customer satisfaction: a review of existing 
frameworks (https://bitre.gov.au/publications/2017/files/rr_147.pdf) 

https://bitre.gov.au/publications/2017/files/rr_147.pdf
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1. Ár (költség): amit a fogyasztóknak fizetniük kell a szolgáltatásért. 

2. Hozzáférhetőség/elérhetőség: az infrastruktúra elérhetősége, akár lefedettség, akár fizikai 

távolság, akár gyakoriság alapján (utóbbiak a közlekedési szektorra értelmezhetők). 

3. Időszerűség/gyorsaság: a kiszolgálás időtartama (közlekedés esetében menetidő, távközlés 

esetben a kapcsolat sebessége). 

4. Megbízhatóság: a szolgáltatás elérhetőségének és gyorsaságának változékonysága. 

5. Biztonság: áldozatok száma, illetve más biztonsági jellegű incidensek száma. 

6. Felhasználói kényelem: az infrastruktúra állapota, addicionális szolgáltatások elérhetősége. 

7. Információ: fogyasztók számára elérhető aktuális információk a szolgáltatás színvonaláról. 

8. Aktivitás/használat (kiegészítő mutató, csak objektív mérőszám): felhasználók száma. 

9. Kapacitás (kiegészítő mutató, csak objektív mérőszám): az infrastruktúra áteresztőképessége vagy 

tárolási kapacitása. 

Itt érdemes megemlíteni két további, egymással szorosan összefüggő tanulmányt37 is, melyek ugyan a brit 

infrastruktúra értékelés kritikájaként született meg, és az alternatívának javasolt indikátorrendszerüket is 

a brit víziközmű, illetve vasúti szektorokra fogalmazták meg, de megközelítésük nagyban épít a fent 

ismertetett, eredmény-orientált elméleti keretre. Tanulmányaikban szintén eredmény típusú indikátorok 

használatát javasolják, ugyanakkor több szempontból is újraértelmezik és továbbgondolják az ismert 

indikátorrendszereket: 

− A stratégiai teljesítményindikátor elnevezésű megközelítésük lényege, hogy nem vissza-, hanem 

előretekintően kell megalkotni az indikátorokat, vagyis első lépésként meg kell határozni az 

infrastruktúráktól elvárt teljesítményt, eredményt, és ahhoz kell viszonyítani a mért eredményeket 

az értékelés során. 

− Az infrastruktúráktól elvárt eredményeket nem csak a fogyasztók, hanem valamennyi érintett 

szemszögéből kell meghatározni, amelybe beleértendő a kormányzat, a szabályozók és a 

szolgáltatók is. A indikátorrendszereket javaslatuk szerint tehát úgy kell megalkotni, hogy mind a 

négy felsorolt érintettnek képviselje az érdekeit, elvárásait. 

− Hangsúlyozzák az indikátorrendszer fejlesztésének együttműködő jellegét. A javasolt eredmény-

dimenziókat és indikátorokat workshopok alapján alkották meg, és az elvárt teljesítményszinteket 

is ilyen módon lehet meghatározni javaslatuk szerint. 

3.2 Tanulságok és legjobb gyakorlatok 

Az előző összefoglaló alapján látható, hogy nincs két egyforma teljesítményindikátor-rendszer, az 

ismertetett megközelítések jelentősen eltérnek egymástól. Mégis azt gondoljuk, hogy a nemzetközi 

gyakorlat áttekintése számos, a magyar környezetre átültethető tapasztalatot, illetve potenciális 

                                                           
37 Dolan, T., Walsh, C. L., Bouch, C., & Carhart, N. J. (2016): A conceptual approach to strategic performance 
indicators. Infrastructure Asset Management, 3(4), 132-142. illetve Carhart, N. J., Bouch, C., Walsh, C. L., & Dolan, T. 
(2016). Applying a new concept for strategic performance indicators. Infrastructure Asset Management, 3(4), 143-
153. 
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módszertani dilemmát tár fel. Jelen alfejezetben célunk ezen legfontosabb sarokpontok összegyűjtése és 

értékelése.    

3.2.1 Értékelési keretek 

A legtöbb ismertetett rendszer úgy épül fel, hogy először meghatározzák az infrastruktúrával kapcsolatos 

társadalmi elvárásokat 5-7 teljesítménydimenzió formájában (olykor aldimenziókat is definiálnak), majd 

ezekhez a dimenziók keresnek megfelelő mutatókat. Jól kirajzolódik az a trend, hogy az infrastruktúra 

jellemzése (méret, állapot, kibocsátás, hatékonyság) helyett egyre inkább a szolgáltatás (minőség, 

megbízhatóság), sőt, a fogyasztói elégedettség jellemzése kerül a vizsgálatok középpontjába. Ennek oka, 

hogy ilyen módon közvetlenebb módon mérhető az infrastruktúrák társadalmi hasznossága, mint az 

eszközállomány jellemzésével, amely csak áttételesen hat a jólétre. A 2010 óta működő brit infrastruktúra 

értékelési módszertannal kapcsolatos számos kritika is főképp arra irányult, hogy nincs elég erős kapcsolat 

az indikátorok és az infrastruktúrákkal kapcsolatban megfogalmazott elvárások, célok között. 

Az alábbi táblázat foglalja össze, hogy a bemutatott indikátorrendszerek milyen eredmény típusú 

teljesítménydimenziókat definiáltak az indikátorok kiválasztása előtt.  Azt is jelzi a táblázat, ha egy adott 

teljesítménydimenziót ugyan nevesítettek a koncepcióalkotás során, de végül nem tudtak megfelelő 

indikátort meghatározni, vagy ha ugyan nem nevesítettek valamilyen dimenziót, de mégis szerepel 

tartalmilag oda illő indikátor. 

4. táblázat: Eredmény (outcome) típusú teljesítménydimenziók a nemzetközi gyakorlatban38 

Teljesítmény 
dimenzió 

Nagy-Britannia Új-Zéland Ausztrália 

2010 2017 2011 2013 2014/2015 2017 

Megbízhatóság, 
ellenállóképesség 

X X energia X X X 

Minőség X X 
energia, 

víziközmű 
X X X 

Biztonság 
X (nincs 

indikátor) 
- - 

X (nincs 
indikátor) 

X  
(csak víz) 

X (nincs 
indikátor) 

Hozzáférhetőség, 
elérhetőség 

X (csak 
távközlés) 

távközlés 
(minőség) 

távközlés 
X (csak 

távközlés) 
- X 

Ár, 
megfizethetőség 

távközlés 
(minőség) 

X 
energia, 

távközlés 
- - X 

Környezeti 
fenntarthatóság 

X (csak 
energia) 

X 
energia, 

víziközmű 
X - - 

Információ, 
áttekinthetőség 

- - 
energia, 

víziközmű 
- - X 

A táblázatból jól látszik, hogy a megbízhatóság és a szolgáltatásminőség valamennyi esetben szerepel, bár 

utóbbi kategória alatt sokféle indikátort találni. A biztonság és a hozzáférhetőség is nagyon gyakori 

teljesítménydimenzió, de míg előbbihez jellemzően csak a közlekedési szektort illetően tudtak megfelelő 

                                                           
38 Jelölések: X – teljesítménydimenzió és indikátorok meghatározva; X (megjegyzés): teljesítménydimenzió 
meghatározva, indikátorok hiányosak; „szektor” – vonatkozó teljesítménydimenzió nincs meghatározva (vagy 
egyáltalán nincsenek dimenziók), de tartalmilag kapcsolódó indikátor szerepel önmagában vagy másik dimenzióban 
(pl. minőség). A táblázat csak a legalább két forrásban említett teljesítménydimenziókat tartalmazza. 
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indikátort is találni (ami nem tárgya tanulmányunknak), addig utóbbi inkább csak a távközlési szektor 

esetében jelent meg. A források többsége a szolgáltatások árát és a környezeti fenntarthatóság 

(szennyezőanyag-kibocsátás) kérdését is vizsgálta. Eseti jelleggel előfordult a szolgáltatás árával, 

minőségével, a fogyasztott mennyiséggel kapcsolatban a fogyasztók számára elérhető információk köre, 

pontossága is.  

Álláspontunk szerint alapvetően üdvözlendő a fogyasztó-orientált megközelítés térnyerése, vagyis olyan 

dimenziók vizsgálata, amelyek a fogyasztók számára közvetlenül érzékelhetők. Ugyanakkor az 

eredményekre fókuszálás felveti annak veszélyét, hogy a kapott eredmények értelmezéséhez, az okok, 

illetve a megfelelő beavatkozási eszközök azonosításához nem nyújt elegendő segítséget. Ebből a 

szempontból pedig mindenképpen figyelemre méltónak találjuk az Új-Zélandon alkalmazni javasolt 

„Pressure-State-Response” modellt, amely inkább ok-okozati keretben közelíti meg a kérdést az 

infrastruktúrák állapotának és társadalmi-gazdasági környezetének figyelembevételével, és ezáltal 

strukturáltabb elemzést tesz lehetővé. 

3.2.2 Az egyedi indikátorok kiválasztásának szempontjai 

A vonatkozó elméleti irodalom több eseteben is kísérletet tesz arra, hogy megfogalmazza, mik egy jó 

indikátor legfontosabb tulajdonságai. Kiindulópontnak a 2013-as új-zélandi és a 2017-es brit tanulmány 

kritériumrendszerét használjuk, melyek javaslatai szinte teljes mértékben átfednek. Értékelésünk szerint 

az alábbi öt, mindkét forrásban megtalálható tulajdonság tekinthető a legfontosabb kritériumnak: 

1. Releváns: Az indikátor olyan dolgot mérjen, ami jóléti szempontból valóban fontos, összhangban 

van a fogyasztói elégedettség különböző dimenzióival az adott szektorban, és illeszkedik az 

indikátorrendszerbe.  

2. Befolyásolható/érzékeny: Az indikátor értéke változzon az ágazatot ériintő különböző 

cselekvések, beavatkozások hatására, különben nem érdemes mérni. 

3. Mérhető: Az indikátor legyen számszerűsíthető, és álljon rendelkezésre jó minőségű adat, 

lehetőleg nyilvános forrásból.  

4. Költséghatékony: Az indikátor számszerűsítése egyszerű és olcsó legyen, beleértve az adatgyűjtést 

és a mutatók számítási módszerét is. 

5. Egyszerű: Az indikátor legyen könnyen értelmezhető, beleértve azt is, hogy milyen irányú 

elmozdulás a kívánatos. A számítási módszertan legyen egyszerű és transzparens, az értékek 

legyenek reprodukálhatók. 

Több tanulmány is kiemelte annak jelentőségét, hogy mind a teljesítménydimenziók, mind az egyes 

indikátorok meghatározásába be kell vonni az iparági érintetteket, és jövőbe tekintő értékelés esetén az 

elvárt teljesítmény szintjét, vagyis a konkrét küszöbértékeket is ilyen módon kell meghatározni. 

3.2.3 Az eredmények értelmezése és interpretálása 

A működő brit rendszert sok kritika érte azért is, mert múltba tekintő és nem elég informatív, mivel az 

értékeket a 2005. évi értékek százalékában fejezi ki. Egy indikátorrendszeres elemzésnél nagyon fontos, 

hogy ha időbeli összehasonlítást is végzünk, akkor is értelmezzük az adott indikátor tényleges értékét az 

idősoros elemzési keretből kilépve. Ehhez nagy segítséget jelent, ha minden indikátorhoz elvárt 
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teljesítményszintet is hozzá tudunk rendelni, ez azonban egyik ismert esetben sem valósult meg, és 

kizárólag a stratégiai teljesítményindikátort javasló tanulmányok tartották egyáltalán fontosnak ezt a 

kérdést. A másik magától értetődő lehetőség a nemzetközi összehasonlítás lenne, de ez sem történt meg 

sem a megvalósult, sem a javasolt indikátorrendszerekben. 

Különösen megnehezítheti az értékelés értelmezését és interpretálását, ha a számos teljesítménydimenzió 

és aldimenzió összes indikátorát együttesen nézve kell konklúziót levonni. Erre a problémára megoldás 

lehet, hogy az indikátor halmazból egy kompozit indikátort hozunk létre. Bár elsőre sok tényező szólhat 

egy kompozit indikátor kialakítása mellett, mégsem egyértelmű ennek a megoldásnak a felsőbbrendűsége. 

A kompozit indikátorok előnye, hogy az elemzés kimenete nagyon könnyen feldolgozható az olvasó 

számára, hiszen szektoronként csak egy darab érték lesz igazán releváns. Emellett az aggregálás 

lehetőséget biztosít arra is hogy az értelmezés során valamiféle szektorokon átívelő összehasonlítást is 

lehessen végezni, az egységes végső mértékegységnek köszönhetően. 

Egy kompozit indikátor megalkotása azonban elméleti és gyakorlati nehézségekbe ütközhet. Mivel egy 

ilyen mutató minden estben több más indikátor aggregálása eredményeképpen jön létre, az összevonás 

szükségszerűen információ veszteséggel jár. Elképzelhető, hogy bizonyos hatások kioltják egymást (pl. 

külső gazdasági változások és nagyobb mértékű kormányzati beruházás az infrastruktúrába), mely 

hatásokra elemzői szemmel valójában kíváncsiak lennénk, de az aggregálás elfedi ezeket a releváns 

folyamatokat. Technikai oldalról megközelítve pedig, mivel a kompozit indikátor létrehozása minden 

esetben valamiféle súlyozás eredménye, az eredmény nagy mértékben függ attól, hogy a résztényezők 

közül melyik mekkora súllyal részesül a végső indikátorban, ami alapjaiban befolyásolhatja az elemzés 

eredményét. Ezen okok miatt, mindenképpen szükségszerűnek tartjuk, hogy ne csupán egy aggregált 

eredményt, hanem egy indikátor szett által meghatározott helyzetképet próbáljunk adni a magyarországi 

viszonyokra. 
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4 MAGYARORSZÁG A NEMZET KÖZI  INFRASTRUKTÚRA  RANGSOROKBAN  

A fejezetben bemutatjuk azokat a nemzetközi rangsorokat, amelyek az infrastruktúrák állapotát is 

értékelik, először ismertetve azok módszertanát, majd kitérve Magyarország és más kelet-közép európai 

országok helyezéseire. 

4.1 Nemzetközi infrastruktúra értékelési rangsorok 

Az infrastruktúrák értékelésével és nemzetközi összehasonlításával több szervezet is rendszeresen 

foglalkozik, melyek közül négyet39 mutatunk be részletesen. A rangsorokból kettőt a World Economic 

Forum (WEF), egyet a World Energy Council (WEC), egyet pedig a Kiel Institute for World Economy (KIWE) 

állított össze. Az utolsó kivételével a rangsorok éves rendszerességgel jelennek, jelentek meg. 

Az országok rangsorának összeállításakor jellemzően egy kompozit indexet vesznek alapul, mely különböző 

területeket lefedő mutatók alapján áll össze. Ezek a komplex mutatók alkalmasak az országok sorba 

állítására, ugyanakkor sok részletet elfednek, az egyes területek közti különbségeket gyakran összemossák, 

ezért értelmezésük körültekintést igényel. A munkák egy része kifejezetten az energiainfrastruktúrára 

fókuszál, míg bizonyos rangsorok a tágan értelmezett infrastruktúra fogalommal dolgoznak, ideértve 

például a pénzügyi infrastruktúrát is. 

Az elemzések általában a gazdasági fejlettség és a versenyképesség indikátoraként aposztrofálják az 

infrastruktúrák állapotát, a rangsorok elkészítésének motivációjaként gyakran az ezek közötti kapcsolatok 

elemzését, feltárását jelölik meg. Kiemelik, hogy a megfelelő infrastruktúra megléte vonzóbbá teheti az 

országot a külföldi tőkebefektetők számára, és a gazdaság mindennapi működésének hatékonyságát is 

nagyban befolyásolja. 

Az egyes mutatók az infrastruktúra különböző aspektusait igyekeznek mérni, melyek összességeként alakul 

ki egy pontszám, és végül a rangsor. Ezek közül fontos terület a biztonság, a fenntarthatóság, az 

elérhetőség vagy lefedettség, és több helyen előkerül a nyújtott infrastruktúra szolgáltatások mértéke is 

(pl. egy főre jutó telefonvonalak száma vagy szállított áruk mennyisége). 

                                                           
39 A bemutatott riportok a következők: 
World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2017–2018, Editor: Professor Klaus Schwab, World 
Economic Forum, Geneva, 2017 http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-
2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf (letöltve: 2018.08.27) 
valamint a korábbi riportokhoz közzétett adatbázis: The Global Competitiveness Index Historical Dataset, (2006-
2016) http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/downloads/ (letöltve: 2018.08.27) 
World Economic Forum: Global Energy Architecture Performance Index Report, 2017 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Energy_Architecture_Performance_Index_2017.pdf (letöltve: 2018.08.27) 
World Energy Council: World Energy Trilemma Index, 2017 https://www.worldenergy.org/wp-
content/uploads/2017/11/Energy-Trilemma-Index-2017-Report.pdf (letöltve: 2018.08.27) 
Kiel Institute for the World Economy (Julian Donaubauer, Birgit Meyer, Peter Nunnenkamp): A New Global Index of 
Infrastructure: Construction, Rankings and Applications, 2014 https://www.ifw-
kiel.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/Peter_Nunnenkamp/a-new-global-index-of-infrastructure-
construction-rankings-and-applications-1/KWP_1929.pdf (letöltve: 2018.08.27) 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/downloads/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Energy_Architecture_Performance_Index_2017.pdf
https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2017/11/Energy-Trilemma-Index-2017-Report.pdf
https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2017/11/Energy-Trilemma-Index-2017-Report.pdf
https://www.ifw-kiel.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/Peter_Nunnenkamp/a-new-global-index-of-infrastructure-construction-rankings-and-applications-1/KWP_1929.pdf
https://www.ifw-kiel.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/Peter_Nunnenkamp/a-new-global-index-of-infrastructure-construction-rankings-and-applications-1/KWP_1929.pdf
https://www.ifw-kiel.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/Peter_Nunnenkamp/a-new-global-index-of-infrastructure-construction-rankings-and-applications-1/KWP_1929.pdf
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A nemzetközi rangsorok előnye, hogy hazánk és a régió világban elfoglalt helyéről jó közelítő képet adnak 

az infrastruktúra értékelés tekintetében, ezért úgy gondoltuk jelen tanulmányban érdemes helyet 

biztosítani nekik. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy mostani kutatásunk fókuszától némileg távolabb 

állnak ezek a munkák, hiszen sok esetben a versenyképesség, és nem közvetlenül a jólét kerül a 

középpontba. A tanulmányokban használt mutatók nagy része az infrastruktúra méretére/állapotára, vagy 

az infrastruktúra szolgáltatások mennyiségére (kiadott energia, szállított utasok száma) vonatkozik, a 

fogyasztói jólét mérésére vonatkozó mutatók ritkán kapnak helyet. Az általunk vizsgált infrastruktúra 

csoportok közül néhánnyal (pl. távhő) egyáltalán nem, vagy csak részlegesen foglalkoznak ezekben az 

elemzésekben. A kompozit indexek pedig a legtöbb esetben nem mutatják meg az egyes szektorok, 

alágazatok közötti különbségeket, és általában arra vonatkozóan sem adnak támpontot, hogy mely 

területeken érdemes beavatkozni, fejleszteni. Mindezt figyelembe véve a fejezet célja elsősorban hazánk 

helyzetének ismertetése, a hangsúly nem az elemzések módszertanának bemutatásán van, az csak az 

értelmezés megkönnyítését szolgálja. 

4.1.1 Global Competitiveness Report (GCI) 

A World Economic Forum (WEF) több rangsort is összeállít éves rendszerességgel, ezek közül a 

legismertebb a Global Competitiveness Report, amely tartalmazza a Global Competitiveness Index (GCI) 

elnevezésű mutatót. A jelentésben 137 országot vizsgálnak 12 versenyképességi pillér mentén, melyből az 

egyik az infrastruktúra. Az adatbázis csaknem 160 indikátort tartalmaz, ezekből 9 tartozik az infrastruktúra 

értékeléshez. A lefedett területek a telekommunikáció, az áramszolgáltatás és a légi, vízi, vasúti, valamint 

közúti közlekedés. A legtöbb mutatót a vállalatvezetőkkel világszerte kitöltetett Executive Opinion Survey 

elnevezésű kérdőív alapján számolják, ebben 1-7-ig terjedő skálán kell értékelniük a különböző 

részterületeket. A kérdőívben az infrastruktúrát 6 (rész)területen kell minősíteni (út, vasút, kikötők, légi 

közlekedés, áramszolgáltatás illetve az országos infrastruktúra összessége). További 3 mutató esetén a 

szerzők statisztikai adatokat használnak: ezek a telefonos (mobil és vezetékes) előfizetések számára, és a 

légi közlekedésben elérhető helyek mennyiségére vonatkoznak. 

A szerzők a versenyképességet az ország növekedési potenciáljaként definiálják, és minden mutató az 

ehhez való hozzájárulást hivatott mérni. A mutatók súlyozott átlagaként áll elő a végső pontszám (a 12 

pillérre külön-külön, majd összességében is), mely alapján a rangsort elkészítik. Az infrastruktúra esetén a 

hangsúly az elérhetőségen és a hatékonyságon van, a cél a gazdaság hatékony működésének biztosítása. 

A kompozit indexen túl minden egyes indikátor és pillér esetén is külön elérhető az országok helyezése, 

vagyis a tanulmány tulajdonképpen 160+12+1 rangsort tartalmaz. 

A végső, összesített pontszám kiszámításakor a szerzők azt is figyelembe veszik, hogy az adott ország a 

fejlettség milyen szintjén áll: termelési tényező vezérelt, hatékonyság vezérelt, innováció vezérelt, vagy az 

egyes szintek közötti átmeneti helyzetben van. Ily módon öt különböző súlyozással élnek, attól függően, 

hogy az adott ország éppen hol tart a fejlődésben, és ennek megfelelően mely pillér mennyire játszik fontos 

szerepet a versenyképességének alakulásában. Hazánk a hatékonyság vezérelt és az innováció vezérelt 

stádium közötti átmenet kategóriában kapott helyet, így a hatékonyságot leíró mutatók adják a pontszáma 

felét, míg 19,4%-át az innováció, 30,6%-át pedig az infrastruktúra állapotát is magába foglaló „alapvető 

erőforrások és követelmények” határozzák meg. 
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4.1.2 Global Energy Architecture Performance Index (EAPI) 

A WEF másik évente számolt teljesítménymutatója a Global Energy Architecture Performance Index (EAPI). 

A kiadványban 127 országot rangsorolnak az energiarendszerekkel szemben támasztott három fő elvárás, 

a gazdasági növekedés, a környezeti fenntarthatóság, valamint az energiához való hozzáférés és 

energiabiztonság alapján. A fő elvárásokat további részcélokra bontják, és összesen 18 (3x6) indikátort 

vesznek alapul az EAPI kiszámításához. Az értékelési keretrendszert az alábbiak szerint foglalható össze: 

− Gazdasági növekedés: energiaintenzitás, a gazdasági növekedéshez való hozzájárulás és 

megfizethetőség. 

− Környezeti fenntarthatóság: alacsony széndioxid-kibocsátású energiaforrások aránya, illetve 

károsanyag kibocsátás. 

− Az energiához való hozzáférés és energiabiztonság: hozzáférhetőség és minőség, forrás 

diverzifikáció, önellátás).  

Az indikátorok között szerepelnek többek között a lefedettséget, a minőséget és a kibocsátást mérő 

indikátorok, melyeket többnyire különböző statisztikai mutatók alapján számolnak. A főbb források a 

Világbank, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO). A szerzők 

minden esetben egy 0 és 1 közötti számot képeznek, vagyis normalizálják az indikátorokat, majd egy előre 

definiált súlyozás alapján kerül kiszámításra az átlagos pontszám, mely alapján a rangsor készül. 

4.1.3 Energy Trilemma Index (ETI) 

A World Energy Council Energy Trilemma Indexe (ETI) 2010 óta rangsorolja 125 ország energiarendszereit. 

A környezeti fenntarthatóság és az energiabiztonság mellett ebben az esetben a harmadik pillér a 

mindenki számára egyenlő feltételekkel és megfizethető módon elérhető energia. 

Az index összeállításakor fontos szempont volt, hogy az indikátorok az országok széles körére évről évre 

elérhető adatbázisból származzanak, a legfontosabb források a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA), az 

Egyesült Államok Energiainformációs Igazgatósága (EIA), a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a 

World Economic Forum (WEF). 20 indikátor tartozik az energiaellátáshoz közvetlenül kapcsolódó 

területekhez: a környezeti fenntarthatóság esetén az energiaforrások produktivitása mellett az 

üvegházhatású gázok és a szén-dioxid kibocsátására vonatkozó indikátorok szerepelnek, az 

energiabiztonság esetén a fontosabb alkategóriák az ellátás biztonság és az ellenállóképesség, míg 

„energiaegyenlőség”-ként aposztrofált harmadik pillér esetén az indikátorokat a hozzáférhetőség, a 

szolgáltatásminőség és a megfizethetőség/versenyképesség alkategóriák mentén gyűjtötték össze. 

További 15 indikátor vonatkozik az ország általános helyzetére (értékelt alkategóriák: koherens és 

kiszámítható kormányzati politika, stabil szabályozási környezet, kutatás-fejlesztés és innováció 

elősegítése, befektetési környezet, levegő-, talaj- és vízszennyezés/minőség).  

A tanulmány 30-30%-os súlyt határoz meg a 3 pillér számára, a fennmaradó 10%-ot pedig az ország 

általános helyzetének figyelembevételére szolgál. A végső minősítés azonban nem a részpontszámok 

súlyozott átlagaként áll elő (ezt az értéket nem is közlik), hanem a pilléreket egyenként értékelik egy A-D 

skálán, majd a három eredményt összevonva határozzák meg a hárombetűs végső értékelést (AAA és DDD 

között). Az indikátorok és az osztályzatok közötti átváltásról (ponthatárokról) azonban nem közölnek 
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részleteket a riportban, illetve azt is homály fedi, hogy miként veszik figyelembe az ország általános 

helyzetére vonatkozó indikátorokat. 

4.1.4 New Global Index of Infrastructure (NGII) 

Végül a negyedik elemzés a Kiel Institute for World Economy 2014-ben készített tanulmánya, melyben a 

New Global Index of Infrastructure (NGII) mutató alapján hasonlítanak össze 140 vizsgált országot. Az 

elemzés az infrastruktúrák állapotát a gazdasági fejlettség és a versenyképesség indikátorának tekinti. A 

szerzők kiemelik, hogy a megfelelő infrastruktúra megléte vonzóbbá teheti az országot a külföldi 

tőkebefektetők számára, és a gazdaság mindennapi működésének hatékonyságát is nagyban befolyásolja. 

Az előzőekkel ellentétben itt egy egyszeri munkáról van szó, nem érhetők el a rangsorok éves 

gyakorisággal. Három múltbeli évre (1990, 2000 és 2010) végzik el a szerzők az összehasonlítást, így 

idősorosan látható a helyezések alakulása. Az infrastruktúrát négy különböző területen vizsgálják: 

közlekedés (szárazföldi, vízi és légi alkategóriákban), telekommunikáció és információs technológia (itt a 

telefon és számítógép/internet bontást használják), energia (ezen belül csak az áramszektorral 

foglalkoznak; a termelés és fogyasztás mellett a minőségre és elérhetőségre térnek ki), valamint pénzügyi 

infrastruktúra (itt többek között a hatékonyság, a stabilitás és a hozzáférés fontos). Mindegyik esetén 

külön rangsorok érhetők el, illetve egy kompozit index alapján egy összesítő rangsort is találunk.  

Az egyes területeken számolt indikátorok sok esetben „mennyiségi” típusúak (repülőutak száma, úthálózat 

hossza, telefonvonalak és internetfelhasználók száma, összes áramtermelés és -fogyasztás, stb.), de 

akadnak a minőséghez kapcsolódók is (pl. hálózati veszteség, bankok bedőlésének valószínűsége). Az 

adatok forrása minden esetben valamilyen szervezet nemzetközi statisztikája, sok esetben 

szektorspecifikus intézményekről van szó (pl.: Nemzetközi Telekommunikációs Szövetség, Nemzetközi 

Közúti Szövetség, stb.). 

A kompozit index kiszámítása egy rendkívül szofisztikált módszertan alapján történik, ahol a szerzők 

megpróbálják figyelembe venni az egyes változók közötti összefüggéseket, egymásra való hatásukat. Az 

adathiányok miatt fellépő nehézségeket is igyekeznek orvosolni – ez a fenti tanulmányok egyszerű 

átlagolással történő kompozit index számításához képest itt jóval bonyolultabb feladat. A bemutatott 

eredmények a rangsor mellett az indikátorok közötti összefüggéseket is tartalmazzák, mely fontos 

hozzáadott értékkel bír. 

4.2 Magyarország és a régió helyezése a rangsorok alapján 

A WEF GCI mutatójának infrastruktúra pillér szerinti rangsorában hazánk az 50. helyről indult (a 2006-

2007-es GCI riportban), majd több egymást követő romló és javuló tendenciát mutató időszak után az 56. 

helyen áll a legfrissebb közzétett riportban. A legjobb eredmény a vizsgált időszakban a 2011-2012-es 

riport 46. helye volt, míg a legrosszabbul a tavalyi (2016-2017-es) riportban álltunk, a 62. helyen.  

Ezzel a régión belül nagyjából a középmezőnyhöz tartozunk. A környező országok közül Ausztria, Szlovénia 

és Csehország a teljes időszak alatt jobban teljesített Magyarországnál. Horvátország és Szlovákia szorosan 

együtt mozgott velünk, előbbi jellemzően előttünk, utóbbi utánunk foglalt helyet a vizsgált időszakban. A 

nagyot fejlődő Lengyelország az elmúlt néhány évben előzött meg minket, Románia pedig messze a 
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régiótól lemaradva, a legfrissebb riportban szerzett 83. helyével érte el a legjobb eredményt az 

infrastruktúra tekintetében. Az egyes években kapott pontszámokat (1-7-ig terjedő skálán) az alábbi ábra 

mutatja be. 

3. ábra: GCI – Infrastruktúra pillér szerinti pontok a régió országaiban (skála 1-7) 

 

forrás: REKK ábra a WEF GCI adatbázisa alapján 

A Global Energy Architecture Performance Index (EAPI) alapján Magyarország a legfrissebb, 2017-es 

riportban az előkelő 21. helyen szerepel, 8 helyet javítva a - benchmarkként alkalmazott - 2009-es 

teljesítményén. Szomszédjaink közül Ausztria (6.) és Szlovénia (13.) jóval előttünk, Horvátország (18.) és 

Szlovákia (20.) kicsivel minket megelőzve kapott helyet, míg Románia a 24., Csehország a 31., 

Lengyelország a 37. helyen áll. A régió minden országa javítani tudott a 2009-es eredményén. 

Az Energy Trilemma Index alapján hazánk a 27. helyen végzett a legújabb, 2017-ben publikált rangsorban, 

ez azonban az egy, illetve két évvel ezelőtti 21., és 15. helyhez képest kevésbé előkelő pozíció. A régió 

országai közül ismét Ausztria (12.) és Szlovénia (10.) szerepel legelöl, Csehország a 17. Hozzánk igen közel 

kapott helyet Szlovákia (24.) és Románia (25.), míg Horvátország (32.) és Lengyelország (37.) végzett a 

régióban leghátul. 

Végül a negyedik, a Kiel Institute for World Economy által készített elemzés alapján Magyarország az 

összesített (2010-es) rangsorban a 67., nálunk csak Románia (86.) teljesít rosszabbul a régió országai közül. 
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Ez azonban elsősorban a pénzügyi infrastruktúra hiányosságai miatt alakul így (itt a 110. helyen állunk): az 

árampiac tekintetében az 50., a telekommunikáció és IT területén a 40. helyen vagyunk. Az összesített 

indikátort tekintve 2010-ben szerepeltünk a legrosszabbul: 1990-hez és 2000-hez viszonyítva 10, illetve 13 

helyet rontottunk. Ausztria (11.) itt is kiemelkedik a régióból, őt követik Csehország (29.), Szlovénia (30.) 

és Horvátország (34.), majd Lengyelország (44.) és Szlovákia (47.) az összesített rangsorban. 

A legfrissebb rangsorok régiónkra* vonatkozó eredményeinek összefoglalóját az 5. táblázat tartalmazza. 

5. táblázat: Magyarország és a régió országainak helyezése és pontszáma a különböző rangsorokban 

 
HU – pontszám 
(skála) 

HU – helyezés 
(összes vizsgált 
ország) 

Régió* – 
pontszám 
(átlag) 

Régió* - 
helyezés  
(min; max) 

GCI (WEF) – 2. pillér: 
infrastruktúra 
(2017-2018-as riport) 

4,4 (1-7) 56 (137) 4,6 14; 83 

EAPI (WEF) 
(2017-es riport) 

0,71 (0-1) 21 (127) 0,71 6; 37 

WETI (WEC) 
(2017-es riport) 

ABA (AAA-DDD) 27 (125) 
min, max: 
AAA - CAB 

10; 37 

NGII (KIWE) 
(2010-re számolt 
rangsor) 

-0,25 (-1,4 – 3,2) 67 (140) 0,48 11; 86 

*AT, CZ, HR, PL, RO, SI, SK 

Összességében elmondható, hogy Európa tagjaként Magyarország és a szűkebben vett régió is jellemzően 

a nemzetközi rangsorok első felében szerepel. Különösen az energiainfrastruktúrára fókuszáló 

tanulmányok esetén értünk el előkelőbb helyezéseket, a régión belül a legtöbb rangsor alapján a 

középmezőnyhöz tartozunk. 
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5 AZ ÉRTÉKELÉSI  MÓDSZERTAN  

5.1 Az alkalmazott megközelítés és értékelési keret 

Az általunk javasolt – és a következő fejezetben alkalmazott – megközelítés több, előzőleg ismertetett 

megoldásra is támaszkodik annak érdekében, hogy ötvözze azok előnyeit, és lehetőség szerint elkerülje 

azok hiányosságait. 

5.1.1 Alapelvek 

Megközelítésünk sarokpontjai a következők: 

1. Egységes és rugalmas keret: Az értékelési keretnek alkalmasnak kell lennie valamennyi vizsgált (és 

a vizsgálatba esetlegesen később bevont) ágazat egységes szempontrendszer szerinti értékelésére, 

miközben kellően rugalmasnak is kell lennie ahhoz, hogy az egyes szektorok egyedi jellemzőit 

figyelembe tudja venni. 

2. Fogyasztó-orientált eredménymutatók: Az értékelésben kiemelt hangsúlyt kapnak az 

infrastruktúrák teljesítményét közvetlenül, a fogyasztó szemszögéből mérő eredménymutatók. 

3. Környezeti fenntarthatóság: A szolgáltatásminőséggel, fogyasztói elégedettséggel egyenértékű 

teljesítménydimenziónak tekintjük a környezeti fenntarthatóságot, melyre külön 

eredménymutató(ka)t definiálunk. 

4. Kontextus és eszközmutatók: Az eredmény típusú mutatók értelmezését és egy teljesebb kép 

alkotását elősegítendő meghatározunk mind az ágazatok gazdasági és társadalmi környezetére, 

mind az eszközállomány méretére, állapotára és hatékonyságára vonatkozó mutatókat is. 

5. Területi differenciálás: Az infrastrukturális ellátottság országos szinten messze nem egységes, így 

kiemelt figyelemmel kell kezelni a ritkábban lakott, rurális területeket. 

6. Egyszerűség és objektivitás: Lehetőség szerint objektíven mérhető indikátorokat használunk, 

amelyek adatforrása nyilvánosan elérhető, és a mutatóképzés során nem alkalmazunk összetett 

statisztikai eszközöket.40 

7. Kulcsindikátorok: Jelen tanulmányban nem képzünk az egyedi indikátorokból aggregált vagy 

kompozit indikátort, annak módszertani buktatói és önkényessége miatt. A könnyebb 

értelmezhetőség és interpretálhatóság érdekében azonban kiemelünk kulcsindikátorokat, illetve 

egységes, jól áttekinthető eredményjelző ábrákat készítünk. 

5.1.2 Az értékelési keret felépítése 

Megközelítésünk lényege, hogy az infrastrukturális ágazatok teljesítményét a társadalmi jóléthez való 

hozzájárulás alapján kell megítélni, a kapott eredmények helytálló értékeléséhez azonban figyelembe kell 

venni az infrastruktúra-szolgáltatói oldal főbb mérőszámait, és a szolgáltatók működését külső kihívásként 

befolyásoló gazdasági és társadalmi folyamatokat is. 

                                                           
40 Szubjektív fogyasztói értékelést mérő mutatószám beépítése is hasznos lehet, de csak abban az esetben, ha az 
adott szolgáltatás esetében az különösen indokolt, illetve, ha a felmérés módszertana szakszerű és konzisztens. 
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Az értékelési keretünk ennek megfelelően három nagy blokkból áll, melyek egymáshoz való viszonyát 

szemlélteti az alábbi ábra. 

4. ábra: Az értékelési keret felépítése 

 

Az értékelés első lépéseként tehát bemutatjuk a vizsgált ágazatok gazdasági és társadalmi környezetét, 

illetve az abban beállt változásokat. Második lépésként az infrastruktúrákra fókuszálunk, és ismertetjük a 

szolgáltatások mögött álló eszközállomány főbb jellemzőinek alakulását. Végül bemutatjuk az 

infrastruktúrákkal kapcsolatos társadalmi elvárásoknak való megfelelés eredménymutatóit. Az 

alábbiakban e három lépés módszertanát mutatjuk be részletesebben. 

5.1.3 A gazdasági és társadalmi környezet vizsgálata 

Az infrastruktúra-üzemeltetés potenciális külső kihívásai két csoportra oszthatók: a keresleti és a kínálati 

oldali tényezőkre.41 

Keresleti oldali tényezők 

A keresleti oldali tényezők határozzák meg, hogy az infrastruktúráknak milyen igényeket kell kielégíteniük. 

Ide sorolható egyrészről a népességszám és a gazdasági aktivitás, utóbbi az egy főre eső GDP-vel mérhető, 

és magába foglalja a gazdasági jólét (fizetőképesség) változását, valamint az üzleti szféra működését is. 

Ezek a tényezők befolyásolják az igénybevétel szintjét és annak földrajzi eloszlását. Másrészről a 

fogyasztók számát és a fogyasztás alakulását közvetlenül mérő mutatók is ide tartoznak. Utóbbiak előnye, 

hogy minden keresleti hatást együttesen mutatnak, hátrányuk azonban, hogy a kínálati hatásokat is 

magukba foglalják, elvégre a fogyasztás szintjét a kereslet és a kínálat interakciója határozza meg. Tisztább 

megoldás ezért a keresletre ható főbb tényezők kiemelése, valamint a fogyasztószám és a teljes fogyasztás 

alakulásának bemutatása. 

Általánosságban elmondható, hogy az infrastrukturális ágazatokra jellemző méretgazdaságosság miatt a 

nagy népsűrűségű, stabil, esetleg enyhén növekvő fogyasztású területek ellátása jelenti a legkisebb 

kihívást, míg a kisebb, ritkábban lakott települések kiszolgálása gazdasági értelemben nem feltétlenül 

racionális. A hatékony üzemméret minden szolgáltatás esetében máshol van (a távhő esetében jóval 

magasabban, mint az áramszolgáltatásnál), de mivel alapvetőnek tekintett közszolgáltatásokról van szó, a 

gazdasági racionalitást felülírhatja a lefedettség növelésre irányuló közpolitikai szándék. Az ellátandó 

fogyasztók számának gyors ütemű növekedése és csökkenése is problémát jelenthet: míg a növekedés 

tőkeigényes fejlesztésre, kapacitásbővítésre kényszeríti a szolgáltatókat, addig a csökkenés rontja a már 

kiépített infrastruktúra kihasználtságát és ezáltal az üzemeltetés hatékonyságát, ami végső soron a 

szolgáltatás árában is megjelenhet. Ráadásul az infrastruktúrák hálózatos jellege miatt a keresleti tényezők 

                                                           
41 A gazdasági és társadalmi környezet vizsgálata alapvetően megegyezik a 2013-as új-zélandi tanulmány „pressure” 
blokkjával, így az itt bemutatott csoportosítások és megfontolások is nagymértékben e tanulmányból származnak. 

Társadalmi jólét 
Gazdasági és  
társadalmi környezet 

Infrastruktúrák állapota 
és hatékonysága 
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szintjéhez és változásához helyi szinten kell alkalmazkodni, vagyis nem elegendő az országos adatok 

vizsgálata, a területi eloszlás és az átrendeződések követése is fontos.  

Kínálati oldali tényezők 

A kínálati oldali tényezők a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges inputok, vagyis elsősorban a munkaerő és a 

különböző eszközök árát és hozzáférhetőségét fedik le. A munkaerő költsége kapcsán kézenfekvő választás 

a statisztikai hivatalok által gyűjtött bérindex vagy munkaerő költség adat.  Bár utóbbi szerencsésebb, mert 

a munkáltató valamennyi vonatkozó költségét magában foglalja, a tanulmányban mégis a bruttó béreket 

vizsgáljuk, mert ezek részletesebb szektorális bontásban is elérhetők. Figyelemmel kell lenni azonban arra 

az esetre is, amikor az ágazat alacsony jövedelmezősége miatt a bérek növekedése nem tudja követni a 

nemzetgazdasági átlagot, ezért a munkaerő kiáramlik a szektorból, ahol így munkaerőhiány alakul ki. Míg 

a bérek kiugró növekedése a szolgáltatás költségeit, és így végfogyasztói árát emelheti, addig a súlyos 

munkaerőhiány a szolgáltatási színvonal csökkenésével járhat akár közvetetten (pl. a karbantartási munkák 

elmaradása esetén), akár közvetlenül (pl. ügyfélszolgálati munkatársak hiánya esetén). 

Az eszközállomány karbantartási, fejlesztési költségei kapcsán valamely beruházási vagy építőipari 

árindex jöhet szóba, amely kellően ágazatspecifikus. A KSH az építőipari árindexek között szerepeltet a 

távolsági, illetve a helyi csővezetékek, távközlő- és elektromos hálózatok és műtárgyaikra vonatkozó 

árindexet, amelyet megfelelőnek tartunk a kutatás céljaira. Az víziközmű és a távközlési szolgáltatók 

jelentő villamosenergia fogyasztók, ezért az ipari energia ára is fontos költség tényező. Továbbá, mivel az 

import beszerzési források árát nagyban befolyásolja az árfolyam, a forint/euró árfolyam változását is 

indokolt szerepeltetni.42 

Végül, szabályozott iparágakról lévén szó, nem kerülhető meg, hogy az ágazatok működését meghatározó 

legfontosabb jogszabályi változásokról szó essen a kihívások között. Ezek számszerűsítése azonban 

roppant nehéz feladat, hiszen jellegüket és hatásukat tekintve nagyon sokféle beavatkozásról lehet szó a 

szektor teljes újraszabályozásától új adónemek kivetésén keresztül a tájékoztatási kötelezettségek 

szigorításáig. Jelen tanulmányban ezért kísérleti jelleggel, a téma fontossága miatt szerepeltetünk egy 

mutatót, mégpedig a vizsgált ágazatokat szabályozó fő törvények (pl. VET., GET.), valamint a hozzájuk 

kapcsolódó végrehajtási rendeletek változásainak éves számát. A mutató nem fedi le a szektorokat érintő 

valamennyi fontos jogszabályi változást, hiszen számos szabályozási beavatkozás új, jellemzően nem 

szektorspecifikus törvényben, rendeletben jelent meg, és ide sorolhatók az ágazatokat talán legjobban 

érintő árszabályozási és adóügyi változások is (pl. rezsicsökkentés, közműadó). A fenti mutató tehát 

leginkább a jogszabályi környezet változékonyságát, kiszámíthatóságát jelzi, és nem foglal állást 

atekintetben, hogy az egyes módosítások tartalma milyen módon érintette a szolgáltatókat. Megjegyezzük 

továbbá, hogy egyes esetekben nem a túl sok változás, hanem éppen a szabályozás változatlansága, egy 

nagyon várt módosítás késése, elmaradása jelent problémát, ezeket az eseteket az indikátor nem tudja 

megragadni. A más jogszabályokban megjelenő, de jelentős hatású jogszabályi változásokat pedig külön 

ismertetjük, indikátorképzés nélkül. 

                                                           
42 A kiindulópontnak tekintett új-zélandi tanulmány mellett a kutatás során megkeresett iparági szereplők is 
kifejezetten javasolták az árfolyam szerepeltetését kínálati oldali kihívás-mutatóként. 
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Mivel az ismertetett keresleti és kínálati tényezők jelentős részben szektorfüggetlenek (pl. demográfiai 

folyamatok, árfolyam), vagy a vizsgált szektorokat hasonlóan érintik (bérek emelkedése, szabályozási 

változások), a külső kihívásokat nem ágazatonként, hanem összefoglalóan mutatjuk be. 

A gazdasági és társadalmi környezet által jelentett kihívások mérésére szolgáló indikátorokat foglalja össze 

az alábbi ábra. 

5. ábra: Gazdasági és társadalmi környezet blokk indikátorai 

 

5.1.4 Az infrastruktúrák állapotának és hatékonyságának vizsgálata 

Az infrastruktúra-szolgáltatói oldal kapcsán két kérdés vizsgálatát tartjuk fontosnak: a szolgáltatás mögött 

álló eszközállomány méretének és állapotának alakulását, illetve az üzemeltetés és a szolgáltatásnyújtás 

hatékonyságát. 

Az eszközállomány mérete és állapota 

Az eszközállomány alakulását célszerű első lépésben a leginkább közérthető hálózatméret mutatókkal 

leírni (pl. vezetékek hossza, hálózati eszközök száma). Ennek változása már fontos jelzést ad a szektor 

dinamikájáról. Második lépésben az infrastruktúra kapacitásának változását érdemes bemutatni, 

amennyiben ez értelmezhető a teljes hálózat szintjén. Számos esetben azonban lokális szűkületek jelentik 

a problémát, melyek egy indikátorrendszerben nem foghatók meg. Amennyiben rendelkezésre állnak az 

eszközök állapotára vonatkozó adatok (pl. átlagos életkor, vagy akár egy rendszeres állapotfelmérés 
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eredménye), azt mindenképpen érdemes megjeleníteni, a kutatás azonban arra az eredményre jutott, 

hogy nem érhetők el nyilvánosan ilyen adatok. 

Mindenképpen fontosnak tartjuk az eszközállomány pénzben kifejezett értékét, illetve az azt befolyásoló 

folyamatokat (beruházás, értékcsökkenés) is megvizsgálni. Az értékek alakulása önmagában is informatív, 

az ezekből képzett egyszerű számviteli mutatók azonban már az eszközök állapotáról is közelítő képet 

tudnak adni. Ilyen mutató egyrészről a nettó (amortizációval csökkentett) és a bruttó (folyóáron számolt) 

eszközállomány aránya, amelyet a számviteli irodalomban43  használhatóság fokaként definiálnak, és azt 

mutatja meg, hogy az eszközök mennyire amortizálódtak, öregedtek el. Álláspontunk szerint ez az 

arányszám elsősorban az eszközök elöregedettségét mutatja, mivel nem a valós állapotot 

(használhatóságot), hanem a jellemzően évente lineárisan leírt eszközérték után megmaradt értéket 

tartalmazza. Az értelemzés megkönnyítése érdekében a skálázást megfordítjuk, hogy a mutató 

növekedése jelentse az eszközök elöregedését (a leírt eszközérték arányát).44 Óvatosnak kell lenni 

ugyanakkor a mutató interpretálásával, mivel a nettó eszközérték számos módon (és céllal) befolyásolható 

a cégek részéről, ezért az eszközök átértékelése nem feltétlenül a valós eszközállapotot követi. A kutatás 

tárgya szempontjából külön kiemelendő az energiaellátók jövedelemadója (más néven Robin Hood adó), 

amely esetében az adófizetési kötelezettség csökkenthető az eszközök gyorsított leírásával. A leírt 

eszközök aránya tehát nem mutatja pontosan az eszközállomány állapotát vagy elöregedettségét, mert 

több tényező is befolyásolhatja az értékét, ugyanakkor ezzel együtt is ez a mutató a használható legjobban 

egy ilyen általános indikátorrendszer céljaira. A kapott értékeket mindenképpen együttesen kell 

értelmezni, üzemeltetői oldalról a hálózati veszteség, míg fogyasztói oldalról a meghibásodások, 

szolgáltatáskimaradások alakulása erősítheti meg vagy cáfolhatja az elöregedettségi mutató értelmezését. 

További hasznos mutató lehet a tárgyévben üzembe helyezett beruházások értékének az 

értékcsökkenéshez (pótlási ráta) vagy a bruttó eszközállományhoz (megújítási ráta) viszonyított aránya. E 

mutatók egyik hátránya, hogy az elszámolt értékcsökkenés mértéke inkább az amortizációs politikától 

függ, mint az eszközök valós állapotától, mint ahogy az utólag felbecsült eszközérték sem feltétlenül 

pontos érték. Ezzel együtt azt gondoljuk, hogy a felsorolt mutatók, ha nem is pontos mérőszámok, de jó 

„proxy”-k az eszközök állapotára és az azokat befolyásoló folyamatokra vonatkozóan. Az értékcsökkenés 

éves szintje azonban csak vállalti beszámolók alapján lenne meghatározható, amelyre jelen kutatás nem 

terjedt ki, a későbbiekben azonban beépíthető a módszertanba.45 

Eszközök hatékonysága 

Az eszközök hatékonysága szintén többféleképpen vizsgálható, és itt különösen igaz, hogy ágazatonként 

eltérő lehet, hogy mely mutatók alkalmazandók, illetve melyek számításához áll rendelkezésre megfelelő 

adat. Négy különböző típusú hatékonysági indikátor előállíthatóságát érdemes megvizsgálni: (i) 

                                                           
43 Pl. Adorján - Bába – Lukács – Mikáczó – Róth (2002): Üzemgazdasági számvitel, SALDO, Budapest. 
44 Vagyis a mutató képlete a következő: leírt eszközérték / bruttó eszközérték, vagy másképpen: 1-(nettó 
eszközérték/bruttó eszközérték). 
45 A KSH honlapján a bruttó és nettó eszközérték adatok a nemzetgazdasági ágra érhetők el. Az ágazati (TEÁOR 2 
számjegy) szintű adatokat egyedi adatkérést követően, térítésmentesen bocsátotta rendelkezésünkre a KSH. A 
nyers adatok publikálásához nem járul hozzá a KSH, csak az általunk képzett arányszámok közzététele 
engedélyezett. 
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kapacitáskihasználtság; (ii) munka- és tőketermelékenység; (iii) hálózati veszteség és (iv) költség-

hatékonyság. 

A kapacitáskihasználtság értelemszerűen csak abban az esetben vizsgálandó, ha a szektor kapacitása 

egyáltalán értelmezhető és releváns mutató ágazati szinten. A termelékenységi indikátorok egy termelési 

tényezőre eső kibocsátásként számíthatók. A kibocsátást lehet természetes fogyasztási egységben (pl. TJ, 

m3) vagy értékben (árbevétel, bruttó hozzáadott érték) is mérni, a termelési tényező (munka, tőke) pedig 

lehet a foglalkoztatotti létszám és az eszközállomány természetes mértékegységben kifejezett mérete (pl. 

km) vagy forintban kifejezett értéke (bruttó eszközérték). Ágazatonként más mutató használata indokolt, 

hatósági áras szolgáltatás esetében inkább a természetes kibocsátási egység használata jobb választás, míg 

piaci árazás esetén a hozzáadott érték a leginkább megfelelő. A hálózati veszteség az energetikában és a 

vízellátásban sztenderd mutatónak számít, a hálózatokba betáplált és az elfogyasztott mennyiségek 

különbségét mutatja. Abszolút és a relatív (betápláláshoz viszonyított) értékként is vizsgálandó, mert 

csökkenő fogyasztás esetén a növekvő relatív hálózati veszteség félrevezető lehet. A szolgáltatásnyújtás 

költséghatékonysága abban az esetben vizsgálható, ha a költség jól definiálható, és a vonatkozó adatok 

elérhetők nyilvánosan. A megfelelő költségbázis meghatározása és az adatok beszerzése túlmutatott a 

kutatás keretein, mivel valamennyi infrastruktúra szolgáltató több évre vonatkozó éves beszámolójának 

feldolgozását igényelné. A későbbiekben azonban egy költséghatékonysági mutató beépítése is indokolt 

lehet.  

Az infrastruktúrák állapotának és hatékonyságának mérésére szolgáló indikátorokat foglalja össze az alábbi 

ábra.  

6. ábra: Az infrastruktúrák állapota és hatékonysága blokk lehetséges indikátorai 
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Hálózati veszteség A hálózati veszteség abszolút és relatív mértéke 

Költséghatékonyság A szolgáltatásnyújtás egységköltsége (tervezett indikátor) 
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5.1.5 A társadalmi jóléthez való hozzájárulás vizsgálata 

Az általunk kidolgozott teljesítményértékélési módszertan középpontjában azok az eredménymutatók 

állnak, amelyek az infrastrukturális ágazatok társadalmi jóléthez való hozzájárulását fejezik ki. Az eddig 

bemutatott kontextus- és eszközmutatók valójában csak az eredménymutatók értelmezését, a 

háttérfolyamatok megértését segítik elő. Ahogy az alapelvek között is rögzítettük, a eredménymutatókat 

alapvetően a fogyasztók szempontjából kell meghatározni, ugyanakkor ugyanilyen fontosnak tartjuk a 

környezeti fenntarthatóság vizsgálatát is, amely hosszabb távon szintén meghatározza az emberek 

életminőségét. Továbbá, a nemzetközi gyakorlattól eltérően úgy gondoljuk, hogy az infrastruktúrák által 

generált szűken vett gazdasági jólétet is érdemes bemutatni, ezáltal a jólétre gyakorolt hatások teljes 

spektrumát le lehet fedni. 

Gazdasági jólét 

A gazdasági jólét általánosan elfogadott mérőszáma a GDP, vagyis a bruttó hazai termék. Az egyes 

szektorok hozzájárulását azonban a bruttó hozzáadott érték (Gross Value Added - GVA) mutatóval mérik, 

amely a GDP-nek a termékadók és -támogatások egyenlegével csökkentett értéke. Ezért kézenfekvő, hogy 

az infrastrukturális ágazatok gazdasági jóléthez való hozzájárulását is a bruttó hozzáadott értékkel mérjük, 

illetve a termelékenység vizsgálata során is ez legyen az egyik vizsgált kibocsátási mutató, és ne az 

árbevétel. 46 

Fogyasztói elégedettség 

A fogyasztói elégedettség egy jóval összetettebb fogalom, dekomponálásához a nemzetközi gyakorlatban 

először teljesítménydimenziókat definiálnak, majd azokat töltik fel indikátorokkal. Ahogyan azt a 4. 

táblázatban bemutattuk, jól kirajzolódik az az öt dimenzió, ami a legtöbb megközelítésben szerepel: a 

megbízhatóság, a minőség, a biztonság, a hozzáférhetőség és az ár.47 A felsorolt öt dimenzió közül azonban 

a biztonságot szinte kizárólag a közlekedési szektorra vonatkozóan töltötték fel tartalommal. Mivel 

tanulmányunk nem terjed ki a közlekedési szektor vizsgálatára, ezért nem látjuk értelmét a biztonság 

dimenzió beemelésének. A másik négy teljesítménydimenziót ugyanakkor egyenként fontosnak és 

összességében elegendőnek tartjuk a fogyasztói elégedettség méréséhez. 

Az elérhetőség jól mérhető egyrészt a hálózatok kiépítettségével (lefedettség), másrészről a szolgáltatást 

igénybe vevő fogyasztók/háztartások arányával (penetráció). A megbízhatóság leírható a szolgáltatások 

rendelkezésre állásaként százalékosan kifejezve, a meghibásodások számával és időtartamával, vagy a 

hibaelháritás átlagos idejével. A szolgáltatásminőség jellemzésére azonban szektoronként más indikátort 

kell használni, lényegében ez a dimenzió tudja megragadni a szektorok egyedi jellegzetességeit (pl. 

távközlésben a kapcsolat sebessége, vízellátásban a vízminőség). Végül, a szolgáltatás ára és 

                                                           
46 A KSH honlapján a bruttó hozzáadott érték adatok a nemzetgazdasági ágra érhetők el. Az ágazati és szakágazati 
(TEÁOR 2 és 4 számjegy) szintű adatokat egyedi adatkérést követően, térítésmentesen bocsátotta 
rendelkezésünkre a KSH. A nyers adatok publikálásához nem járul hozzá a KSH, csak az általunk képzett 
arányszámok közzététele engedélyezett. 
47 A felsoroltak mellett a környezeti fenntarthatóság is gyakori eredménymutató, amit mi is számításba veszünk, 
azonban nem a fogyasztói elégedettség mérésekor, hanem külön jóléti kategóriaként. 
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megfizethetősége is viszonylag egységesen kezelhető: valamennyi esetben a fogyasztói árindex, illetve az 

adott szolgáltatásra fordított kiadások összes kiadáshoz viszonyított aránya (megfizethetőség) elemzendő. 

A mutató kiszámításához a KSH háztartás statisztikai felmérését használjuk, ahol szektoronként külön 

szerepelnek az éves egy főre eső kiadások. Bár a nemzetközi irodalom többnyire a jövedelemhez 

arányosítja a kiadásokat, mi az összes kiadáshoz mérten számoltuk ki az egyes szolgáltatásokra fordított 

kiadások arányát, mert a feketegazdaság által elrejtett jövedelmek miatt ellenkező esetben torz adatokat 

kaphattunk volna. A KSH kiadási adatai régiós, jövedelmi tizedek szerinti, illetve település típusonként is 

elérhetőek. Ezt felhasználva bemutatjuk az országos átlag mellett a legszegényebb 10% helyzetét, valamint 

a budapesti és községben élő lakosság közötti különbségeket is. 

Környezeti fenntarthatóság 

A környezeti fenntarthatóság esetében a 2017-es brit keretrendszert követve két teljesítménydimenziót 

vizsgálunk: az alapvetően klímavédelmi célú dekarbonizációt, valamint a helyi környezeti hatásokat (pl. 

légszennyezés, egyéb károsanyag kibocsátás). Mindkét dimenzió esetében érdemes bemutatni a teljes és 

a fajlagos kibocsátást (intenzitást), hangsúlyozva, hogy főként az utóbbi csökkentését célszerű elvárásként 

megfogalmazni egy adott ágazattal szemben. 

A dekarbonizáció esetében van általánosan elfogadott mérőszám, mégpedig a kibocsátott üvegházhatású 

gázok, illetve kiemelten a szén-dioxid mennyisége. Közvetlenül az energia szektorhoz köthető ez a mutató, 

a többi szektor esetében többnyire a felhasznált energia mennyiségéből adódik az érték. A nem energetikai 

szektorok tehát alapvetően az energiafogyasztásuk, energiaintenzitásuk csökkentésével tudják 

csökkenteni környezetterhelésüket, ezért inkább ezen adatok alapján indokolt elvégezni az értékelést, 

ugyanakkor a kutatás nem tárt fel olyan nyilvános adatbázist, amely tartalmazna ilyen bontású adatokat 

(csak olyan nagy ágazatcsoportokra érhető el energia fogyasztási adat, mint pl. ipar, szállítás). A víziközmű 

szektor esetében a Mavíz rendelkezésre bocsátotta vonatkozó adatait, amelyeket fel is használunk, a 

távközlési szektor esetében azonban csak a szén-dioxid kibocsátást, illetve annak intenzitását tudjuk 

bemutatni. Egy fontos továbbfejlesztési irány lehet azonban a szektorok energiaintenzitásának 

kiszámítása. 

A helyi környezeti hatások mérése esetében figyelembe kell venni az egyes ágazatok egyedi 

jellegzetességeit. Például a szennyvízelvezetés és kezelés esetében, ahol az ágazat főtevékenysége a 

környezetvédelmet szolgálja, a természetbe visszaengedett, tisztított víz minősége, károsanyagtartalma 

ilyen mutató. 

Az infrastruktúrák társadalmi jóléthez való hozzájárulását mérő indikátorokat foglalja össze az alábbi ábra. 
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7. ábra: A társadalmi jólét blokk javasolt indikátorai (a kulcsindikátorok szektorfüggők) 

 

5.1.6 Az eredmények értékelése 

Az indikátorrendszerrel történő értékelés kritikus pontja, hogy a kapott eredményeket milyen módon 

értékeljük. Természetesen az lenne az ideális, ha az infrastruktúrákkal szemben támasztott társadalmi 

elvárásokat indikátor célértékek formájában lehetne leképezni, ebben az esetben ugyanis egyszerűen és 

objektíven összevethető lenne az aktuális teljesítmény az elvárásokkal. Egyes indikátorok esetében 

léteznek ilyen célértékek, egyrészt az ágazati hatóságok előírásaként (minőségszabályozás), másrészt a 

vállalkozások is üzemeltetnek rendszerint valamilyen belső minőségbiztosítási rendszert, amelyhez 

indikátorokat és célértékeket is definiálnak. Olyan is előfordul, hogy az ágazati hatóság írja elő, hogy a 

vállalkozások szolgáltatásminőségi célértékeket vállaljanak, illetve tegyék közzé a célértékek teljesülésére 

vonatkozó adatokat.48  

Utóbbiak értelem szerint vállalkozásonként eltérők, de az is nagyon gyakori, hogy az ágazati hatóság is 

egyedi célérékeket határoz meg49, vagy más szolgáltatók teljesítményét tekinti viszonyítási alapnak.50 Az 

                                                           
48 Pl.  az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő 
követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet 3. §-a. 
49 Pl. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 57/A §-a szerinti megbízhatósági határozatok.  
50 Pl. MEKH Módszertani útmutató a villamos energia hálózati engedélyesek indokolt költségeinek 
meghatározásához   

Társadalmi jólét 

Dimenziók Lehetséges indikátorok Területi bontás 

Gazdasági jólét  

Bruttó 
hozzáadott érték 

A szektor bruttó hozzáadott értékének éves 
változása 

nem 

Felhasználói elégedettség  

Elérhetőség Lefedettség, penetráció (%) igen (rurális) 

Megbízhatóság 

Rendelkezésreállás (%) 

Meghibásodások száma és ideje 

Meghibásodások elhárításának ideje 

nem 

Minőség (szektorfüggő) igen (rurális) 

Megfizethetőség 
Fogyasztói árindex (árváltozás) 

Kiadások aránya az összes jövedelemhez képest 

igen (területi, 
jövedelmi) 

Környezeti fenntarthatóság  

Dekarbonizáció 
Szén-dioxid kibocsátás és intenzitás 

Energia fogyasztás és intenzitás 
nem 

Helyi környezeti 
hatás 

Légszennyezés / egyéb károsanyag 
kibocsátás és intenzitás 

nem 
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átvehető célértékek továbbá a mérni tervezett teljesítménydimenziók csak egy részét fedik le, jellemzően 

a szolgáltatások rendelkezésre állását, illetve olyan minőségi követelményeket, melyeknek egészségügyi 

vonzata is van (pl. vízminőség). Az általunk definiált teljesítménydimenziók és indikátorok jelentős részére 

azonban nincsenek ilyen jól definiált elvárások, különösen az infrastruktúrák eszközállománya és 

hatékonysága esetében. 

A másik gyakran alkalmazott értékelési mód a nemzetközi összehasonlítás, ebben az esetben az ország 

eredményeit nem abszolút skálán, hanem más országok teljesítményéhez képest értékeljük. Ennek a 

megoldásnak az egyik hátulütője, hogy az országok egyedi jellegzetességei megnehezítik a korrekt 

összehasonlítást és a valóban használható következtetések levonását. A másik nehézség, hogy ehhez az 

értékelést több országban párhuzamosan le kell folytatni, még pedig teljesen azonos módszertan szerint, 

azonos módon gyűjtött adatokra építve. Ennek megvalósítása nem csak jelen tanulmány keretein mutat 

túl, de a nemzetközi gyakorlatban sem ismert ilyen jellegű munka, a már ismertetett nemzetközi rangsorok 

kivételével, amelyek módszertana azonban lényegesen leegyszerűsítőbb. A tanulmányban ezért 

nemzetközi összehasonlítás nem készül, de a későbbiekben megvizsgálható, hogy milyen egyszerűsítések 

mellett lehetne megvalósítani egy több országra kiterjedő infrastruktúra értékelést. 

Az értékelés során kisebb részben már meghatározott célértékekre is támaszkodunk, meghatározóbb 

azonban a változások irányának vizsgálata, ahol lehet, kiegészítve az elért teljesítményszint önmagában 

vett értékelésével. Például a termelékenységi mutatók esetében értelemszerűen csak a trendek alapján 

mondható vélemény, míg az elérhetőségi, lefedettségi mutatók önmagukban is értékelhetők. Célként 

érdemes azonban kitűzni, hogy az értékelés az indikátorok nagyobb arányában történjen előre definiált 

célértékek, elvárt teljesítményszintek alapján. Ennek megvalósításához mindenképpen szükséges az 

iparági érintettek széleskörű bevonása annak érdekében, hogy a meghatározott célértékek általánosan 

elfogadottak és szakmailag megfontoltak legyenek. 

5.2 Az energiaszektor ágazatspecifikus indikátorai 

Tanulmányunkban az energiaszektor három fontos területét vizsgáljuk meg részletesebben: a 

villamosenergia-, a földgáz- és a távhőszektort. Ahogy a nemzetközi szakirodalom bemutatásakor szó volt 

róla, ezen területek vizsgálatakor sok esetben nehéz szétválasztani magát a hálózati infrastruktúrát és a 

termelést, bizonyos szerzők definícióiban nem is szerepel ez a bontás, a termelő egységek ugyanúgy az 

infrastruktúra részét képezik. Különösen nehéz feladat a hálózatot leválasztani a termelésről a szorosan 

utóbbihoz köthető indikátorok számításakor (pl. szén-dioxid kibocsátás), vagy azokban az esetekben, ahol 

a hálózat és a termelés nagyon szorosan összekapcsolódik (tipikusan a kisebb távhőrendszerek). A legtöbb 

mutató számításakor kísérletet teszünk a külön a hálózatra vonatkozó indikátorok számszerűsítésére, ahol 

azonban az adatok gátat szabnak ennek, a termelésre és a szállításra/elosztásra együttesen kerülnek az 

indikátorok kiszámításra. Néhány esetben az adatok csak nemzetgazdasági áganként érhetők el, így 

bizonyos mutatókat a „D: Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondícionálás” nemzetgazdasági ágra 

aggregáltan számítunk ki. 
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5.2.1 Az infrastruktúrák állapota és hatékonysága 

Ebben a blokkban az infrastruktúrák leíró jellegű mutatóit igyekszünk összegyűjteni, elsősorban magára a 

rendszerre koncentrálva, és kevésbé annak fogyasztókra, társadalomra gyakorolt hatásaira (ez utóbbi lesz 

a következő rész fókusza).  

Az eszközök mérete és állapota 

A hálózatok méretét elsősorban a kilométerben kifejezett hosszukkal mérjük: a távhőszektor esetén ez 

több kis, izolált rendszer nyomvonalhosszának összegét jelenti, a gáz- és áramszektor esetén pedig külön 

bemutatjuk az elosztóhálózat és az átviteli hálózat méretét is. Ahol megfelelő adat rendelkezésre állt a 

fontosabb hálózati elemek számát is ismertetjük (az áramszektor esetén a transzformátorok száma, a 

földgázszektor esetén a mérési pontok és gázállomások száma, a távhőszektorban pedig a hőközpontok és 

a hőfogadó állomások száma).51 Ezen kívül fontos mutató a hálózatok kapacitása, ennek mérése azonban 

nem minden esetben könnyű feladat. Az országon belüli szűkületektől eltekintünk – adatok hiányában, 

illetve a dolog természetéből adódóan (vagyis amiatt, hogy elsősorban az áramszektor esetén a rendszer 

bizonyos pontjain elérhető kapacitás függhet a hálózatba éppen betáplált energia mennyiségétől és 

helyétől) -, a határkeresztező vezetékek kapacitása kerül bemutatásra.  

Az áramszektor esetén ez a rendelkezésre álló éves átlagos NTC (net transfer capacity – kereskedésre 

rendelkezésre álló kapacitás mennyiség az egyes vezetékeken) formájában történik, mely szintén változik 

a terheléskiosztástól függően. Az áramszektor esetén is lehetne fix, fizikai tulajdonságokon (pl. 

túlmelegedés) alapuló kapacitás értékekkel dolgozni (pl.: TTC, total transmission capacity), ez azonban 

nem mutatná meg, hogy az egyes vezetékek tényleges rendelkezésreállása hogy alakul. Az utóbbi években 

nálunk is problémát jelent, hogy a nem szándékolt áramlások (hurokáramlások) miatt a teljes kapacitás 

csak egy része osztható ki kereskedelmi célokra, ezért az NTC mennyiségeket relevánsabb mutatónak 

gondoljuk. 

A gázszektor esetén is a határkeresztező pontokra koncentrálunk: az éves összes lehetséges import és 

export mennyiségét mutatjuk be (TWh/év-ben), a megszakítható és nem megszakítható kapacitások 

összegét figyelembe véve. Az értékeket határonként külön bemutatjuk, hogy láthatóvá váljon az egyes 

irányokból beszerezhető gázmennyiségek közötti különbség. Ezen kívül a szintén fontos infrastruktúra 

elem gáztárolók össze kapacitását is bemutatjuk (mobilgáz kapacitásként, valamint kitárolási és betárolási 

kapacitásként). 

A távhőszektor esetén nem állnak rendelkezésre megfelelő bontásban kapacitás adatok, sem a vezetékek, 

sem a termelő egységek kapacitására vonatkozóan. Az elérhető adatsorokban52 ugyanis a kapcsoltan 

                                                           
51 MEKH, FGSZ (2017): A magyar földgázrendszer 2016. évi adatai; MEKH, MATÁSZSZ (2015): A magyar távhő 
szektor 2014. évi statisztikai adatai; MEKH, MATÁSZSZ (2016): A magyar távhő szektor 2015. évi adatai; MEKH, 
MATÁSZSZ (2017): A magyar távhő szektor 2016. évi adatai; MEKH Elemzési és Statisztikai Főosztálytól kapott 
adatok 
52 MEKH, MATÁSZSZ (2015): A magyar távhő szektor 2014. évi statisztikai adatai; MEKH, MATÁSZSZ (2016): A 
magyar távhő szektor 2015. évi adatai; MEKH, MATÁSZSZ (2017): A magyar távhő szektor 2016. évi adatai 
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termelő erőművek esetén az áramtermeléshez kapcsolódó teljesítmények is szerepelnek. Ezért ezeket az 

adatokat nem mutatjuk be. 

A méret harmadik dimenziójaként a bruttó eszközállomány értékét is bemutatjuk – a táblázatban 

összevont cellákban szereplő adatok az egész nemzetgazdasági ágra együttesen álltak csak rendelkezésre, 

így bemutatásuk is így történik.  

A hálózatok állapotát a leírt eszközállomány arányával (elöregedettség), illetve a beruházás és a bruttó 

eszközérték arányával (megújítás) igyekszünk mérni. Ezen adatok szintén csak nemzetgazdasági ágra 

együttesen álltak rendelkezésre. Az alábbi táblázat összefoglalja a használt méret- és állapotindikátorokat 

a három terület esetén. 

6. táblázat: Az energiaszektor eszközállományának méretét és állapotát jellemző indikátorok 

Dimenziók Indikátorok 
Indikátorok számítása 

Villamos energia Földgáz Távhő 

Méret 

Hálózat hossza 
Elosztó és átviteli 

hálózat hossza (km) 
Elosztó és átviteli 

hálózat hossza (km) 
Távhőhálózat hossza 

(km) 

Hálózati elemek 
száma 

Transzformátorok 
száma 

Mérési pontok 
száma, 

gázállomások 
száma 

Távhőrendszerek 
száma, hőközpontok 

száma, hőfogadó 
állomások száma 

Kapacitás 
Határkeresztező 

vezetékek kapacitása, 
erőművi kapacitás 

Határkeresztező 
vezetékek 

kapacitása, 
gáztároló 

kapacitása 

nem áll rendelkezésre 
adat 

Eszközállomány 
értéke 

Bruttó állóeszköz-állomány 

Állapot 

Eszközök 
elöregedettsége  

Leírt állóeszköz-állomány / Bruttó állóeszköz-állomány 

Eszközmegújítási 
ráta 

Beruházás / Bruttó állóeszköz-állomány 

Eszközök hatékonysága 

Az energiaszektor eszközállományának hatékonyságát mindhárom lehetséges indikátortípussal 

megvizsgáljuk: a kapacitáskihasználtság mellett a termelékenységet és a hálózati veszteséget is felmérjük.  

A kihasználtságot a – fent bemutatott körülmények miatt – az áram és gáz határkeresztező vezetékekre 

(határonként), illetve a gáztároló kihasználtságát számítjuk ki. A határkeresztező gázvezetékek 

kihasználtságát kétféleképpen mutatjuk be: egyrészt az éven belüli legnagyobb napi áramlást arányosítjuk 

a maximum elérhető napi kapacitáshoz, másrészt az éves összes szállítást vetjük össze az éves 

összkapacitással. Előbbi a kritikus/szélső helyzetekben előforduló kihasználtságot, míg utóbbi az átlagos 

kihasználtságot mutatja. Összes kapacitásként itt is a nem megszakítható és megszakítható kapacitások 
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összegét vettük figyelembe. A távhőszektorban az áram termelő és távhő termelő kapacitások együttesen 

való feltüntetése miatt a kapacitáskihasználtságot nem számítjuk ki. 

A kihasználtsági mutatók számításakor mindenképp szót érdemel, hogy az energiaszektorban általános 

alapelv a hálózatok tervezésekor az úgynevezett N-1 elv . Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb hálózati elem 

kiesésekor is biztosítani kell a fogyasztók folyamatos ellátását, vagyis a hálózatot kötelesek a 

rendszerüzemeltetők „túlépíteni”. Ennek elsősorban az az oka, hogy az energia kiesésekor a fogyasztóknak 

okozott jólétcsökkenés (lásd részletesebben a társadalmi jóléthez kapcsolódó mutatóknál) jellemzően 

jóval nagyobb, mint az infrastruktúra bővítés költsége. Mindezt figyelembe véve tehát a mutatók 100%-

hoz közeli értéke nem kívánatos. 

A munkatermelékenységet a bruttó hozzáadott érték mellett (mely az árszabályozás miatt messze nem 

csak a vállalatok hatékonyságán múlik) a természetes mértékegységben (TJ) kifejezett kibocsátás 

vonatkozásában is kiszámoljuk. Ezt a két mutatót az áram- és a gázszektor esetén csak az elosztási 

tevékenységre számoljuk ki, részben az adatok rendelkezésre állása miatt, részben pedig azért, mert a 

termelők esetén a fogyasztás, mint „kibocsátási” érték félrevezető eredményekre vezetne. A 

tőketermelékenységet pedig az eszközarányos hozzáadott értékkel mérjük, mely adat csak a 

nemzetgazdasági ág egészére áll rendelkezésre.  

A hálózati veszteség számításakor az „eltűnt” energiát a szektor teljes kibocsátásához mérjük, ami azt 

jelenti, hogy magát a hálózati veszteséget a fogyasztás és a hálózati veszteség összegéhez viszonyítjuk. 

Fontosnak tartottuk a veszteség nominális mértékét is bemutatni, hiszen előfordulhat, hogy a veszteség 

maga csökken, miközben az összes kibocsátás nagyobb arányú csökkenésének hatására a százalékos érték 

nő. Érdemes megjegyezni, hogy a bemutatott értékek a szektorok egészére vonatkoznak, az egyes 

elosztórendszerek hatékonysága között előfordulnak különbségek. Ez különösen igaz a távhőszektor 

esetén, ahol a rendszerek egymástól teljesen függetlenül és sokszor egészen más adottságok mellett 

működnek. A hálózati veszteség értékek a műszaki és a kereskedelmi veszteséget is magukba foglalják. 

A távhőszektorra vonatkozóan további érdekes mutató lehetne az éves vízcsere mennyiség, mely más 

országokban is használatos mutató. Itthon azonban csak a FŐTÁV Zrt. adatai elérhetőek, így – bár a teljes 

szektor messze legnagyobb szereplőjéről van szó – , a konkrét adatokat azok esetleges érzékenysége miatt 

nem mutatjuk be. Az éves vízcsere mennyiségén kívül a fenti terminológia nyomán érdekes lehet a pótvíz 

teljes víztérfogathoz viszonyított aránya is, ez utóbbit nevezzük vízcsereszámnak. 
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7. táblázat: Az energiaszektor eszközállományának hatékonyságát jellemző indikátorok 

Dimenziók Indikátorok 
Indikátorok számítása 

Villamos energia Földgáz Távhő 

Kapacitás-
kihasználtság 

A kibocsátás és a 
kapacitás aránya 

Határkeresztező 
vezetékek 

kihasználtsága 

Határkeresztező 
vezetékek 

kihasználtsága, 

Gáztároló 
kihasználtsága 

nem áll 
rendelkezésre adat 

Termelékenység 
Munkatermelékenység 

Bruttó hozzáadott 
érték/alkalmazásban 

állók létszáma53 

Fogyasztás (TJ) / 
alkalmazásban állók 

létszáma 

Bruttó hozzáadott 
érték/alkalmazásban 

állók létszáma 

Fogyasztás (TJ) / 
alkalmazásban állók 

létszáma 

Bruttó hozzáadott 
érték/alkalmazásban 

állók létszáma 

Fogyasztás (TJ) / 
alkalmazásban állók 

létszáma 

Tőketermelékenység Bruttó hozzáadott érték / Bruttó állóeszköz-állomány értéke 

Hálózati 
veszteség 

A hálózati veszteség 
abszolút mértéke  

Hálózati veszteség: 
elosztóhálózat és 

átviteli hálózat 
egyben (GWh/TJ) 

Hálózati veszteség: 
elosztóhálózat és 

átviteli hálózat 
egyben/átviteli 

hálózat külön (TJ) 

Hálózati veszteség 
(TJ) 

A hálózati veszteség 
relatív mértéke 

Hálózati 
veszteség/Összes 

hálózatba betáplált 
áram (%) 

Hálózati 
veszteség/Összes 

hálózatba betáplált 
gáz (%) 

Hálózati 
veszteség/Összes 
távhőtermelés (%) 

5.2.2 Hozzájárulás a társadalmi jóléthez  

Mindhárom vizsgált szektor esetében a gazdasági jólét, a felhasználói elégedettség és a környezeti 

fenntarthatóság méréséhez keresünk indikátorokat.  

Gazdasági jólét 

A gazdasági jólét mérésére szolgáló a bruttó hozzáadott érték éves változását mindhárom szektor esetén 

külön-külön bemutatjuk.  

Fogyasztói elégedettség 

A fogyasztói elégedettség elérhetőségi dimenzióját a lakossági fogyasztók számának az összes 

háztartáshoz viszonyított arányával mérjük. Ez nem minden esetben egyezik meg az ellátott háztartások 

számával, ez utóbbira azonban nem mindenhol áll rendelkezésre adat. 

A megbízhatóság és minőség dimenziókat az energiaszektor esetében együttesen kezeljük. Ennek oka 

egyrészt az, hogy a villamosenergia-, a gáz- és a távhőszolgáltatások esetében nehéz olyan, a 

megbízhatóságtól elkülöníthető minőségjellemzőt azonosítani, ami a fogyasztók számára is jól érzékelhető 

                                                           
53 KSH: Alkalmazásban állók létszáma (nem teljes munkaidő esetén legalább 60 munkaóra teljesítés) 
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és fontos, másrészt az esetlegesen mégis vizsgálható minőségi jellemzőkre (pl. feszültségingadozás) 

nincsenek nyilvánosan elérhető adatok. Így végül a szolgáltatások minőségét a rendelkezésre állással és a 

meghibásodások számával/idejével mérjük (áramszektor és gázszektor esetén SAIFI/SAIDI), 

alágazatonként más és más indikátorral. Ezekre a mutatókra vonatkozóan tényadat azonban csak az 

áramszektor esetén állt rendelkezésre. A gázszektor SAIDI és SAIFI mutatóira vonatkozóan csak a MEKH 

által 2012-ben előírt (cégenként különböző) elvárt értékek publikusak. 

A rendelkezésre állási mutató úgy adódik, hogy a SAIDI és SAIFI mutatók szorzataként számolt nem 

szolgáltatott energia mennyiségét (percben) kivonjuk az év összes percéből, és ezt a különbséget 

viszonyítjuk az egész évhez (szintén percben kifejezve). Ahol rendelkezésre áll ilyen típusú adat, az extrém 

időjárási viszonyokra vonatkozó felmentéssel és anélkül is megmutatjuk az értékeket. Előbbi esetén az 

időjárásra vonatkozóan kontrolláltan láthatjuk a számokat, utóbbi pedig a fogyasztók számára 

tapasztalható valós, teljes kiesési gyakorisággal és idővel számolt értékeket mutatja, ami az utóbbi 

években egyre gyakrabban előforduló szélsőséges időjárás miatt szintén fontos információkkal szolgálhat. 

Érdemes megjegyezni, hogy a hálózatos iparágak esetén a kiesések sokszor a hálózat üzemeltetőjétől 

függetlenül, a termelési oldalon vagy az importhoz kapcsolódóan történnek (pl. erőművi kiesések, de ide 

tartozik a 2009-es orosz-ukrán válság is), ezt a mutatók értékelésekor érdemes szem előtt tartani. Az 

utóbbi években folyamatosan aktuális kérdés, hogy a rendelkezésre álló termelő kapacitások elegendők-e 

a hálózat biztonságos üzemeltetéséhez, a megújuló energia térnyerésével egyre növekvő tartalékigényt 

képesek-e fedezni. Ezen kérdéseket azonban jelen tanulmányban nem vizsgáljuk, ugyanis a fogyasztók 

szemszögéből a fent bemutatott kimaradással kapcsolatos mutatók a relevánsak és érzékelhetők, amelyek 

valamennyi kimaradást jeleznek, függetlenül azok okától. 

A kiesések hossza és gyakorisága mellett a szakirodalom sokat foglalkozik a kiesett energia értékével is 

(ennek mérésére jellemzően a value of lost load, vagyis VOLL mutatót használják). A VOLL egyben 

megmutatja, hogy a fogyasztók számára mennyit ér a megbízható villamosenergia-ellátás54. A fogyasztói 

jólétet ugyanis nem önmagában az áramszünet ténye csökkenti, hanem az áram nélkül maradásból fakadó 

költségek (pl. nem tudja legyártani a termékeit, újra kell indítania a gyártósort, nem tudja kiszolgálni a 

vendégeit). A VOLL értékek segítségével meghatározható, hogy közgazdaságilag meddig érdemes a 

villamosenergia-ellátás megbízhatóságának növelése, becslése azonban meghaladja jelen tanulmány 

kereteit, de később az értékelés bővíthető vele.  

Az áramszektor esetén a minőség mérésére további mutató lehetne a feszültségingadozás mértéke, mely 

elsősorban az ipari fogyasztók szemszögéből kulcsfontosságú, erről azonban nem állnak rendelkezésünkre 

adatok. A gázszektor esetén felmerülhetne a fűtőérték, mint minőségi mutató, ez azonban manapság már 

nem releváns, hiszen a gázár meghatározása energiamértékegységre vetítve (Ft/MJ) történik. Ezzel együtt 

az országban a hazai kitermelés környékén elhelyezkedő települések némelyikében (pl. Babócsa, 

Kardoskút) jóval alacsonyabb energiatartalmú gáz kerül értékesítésre, a fogyasztók azonban ezt 

figyelembe véve, ugyanúgy energiamennyiség után fizetnek. A gázminőség a tárolóhasználat során is 

jelenthet problémát, ugyanis a szennyezőanyagok a vizes közegbe kerülve korróziót okozhatnak. A 

                                                           
54 Különböző fogyasztói szegmensek eltérően értékelik az ellátás biztonságát/folyamatosságát, így a VOLL értéke 
szegmensenként eltérő lehet. 
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gázellátás kimaradására vonatkozó mutatók (melyek szintén a szolgáltatás minőségét mérhetnék) nem 

álltak rendelkezésre. 

A távhőszektor esetén (a fent említett pótvízhez hasonlóan) csak a FŐTÁV Zrt. rendelkezésre állási adatai 

elérhetőek. Az általuk használt távhőellátó rendszer átlagos üzemszüneti mutatója (RÁÜM) jól ragadja meg 

a rendelkezésreállást: egy-egy kimaradás esetén az érintett fogyasztók számát megszorozza a kimaradás 

hosszával, majd ezeket a szorzatokat összegzi, és végül a kapott értéket elosztja az összes fogyasztó 

számával. Vagyis végsősoron az egy felhasználóra jutó átlagos üzemszünet hosszát számíthatjuk ki a 

mutató segítségével. Mivel az indikátor esetén a FŐTÁV Zrt.-n kívül más szolgáltatókra nincs adatunk, a 

konkrét számokat nem mutatjuk be a következő fejezetben sem.  

A megfizethetőség egyik mérőszáma ebben az esetben is a fogyasztói árindex alapján számolt éves 

árváltozás, mely szektoronként elérhető. E mellett az energiaszektorban kiemelten fontosnak tartjuk azt 

is vizsgálni, hogy a háztartások kiadásainak mekkora részét jelenti az energiaszámla. A nemzetközi 

irodalomban sokan foglalkoznak ezzel a témakörrel energiaszegénység néven.  

Környezeti fenntarthatóság 

Végül, a környezeti fenntarthatóság szempontjából az energiaszektor esetén négy fontos mutatót 

azonosítottunk: a széndioxid-kibocsátást (mint klímavédelemhez kapcsolódó értéket), a kénoxidok és a 

nitrogénoxidok kibocsátását (mint helyi szennyezést mérő értékek) és – ahol ez értelmezhető – a megújuló 

energia arányát. A helyi szennyezőanyagok közül azokat választottuk ki indikátorként, melyek a teljes 

országos kibocsátáshoz viszonyítva relatív magas arányban kötődnek az energiaszektorhoz. Ez az arány a 

kénoxidok esetén 60-65%, a nitrogénoxidok esetén 15-20%, vagyis az ország teljes kibocsátásának ezekből 

az anyagokból ekkora része történik az energiaszektorban. Ezek a mutatók csak a nemzetgazdasági ág 

egészére érhetők el, a széndioxid-kibocsátáshoz hasonlóan 

A kibocsátási értékek értelemszerűen közvetlenül a termeléshez köthetők, ugyanakkor a 

szállítóvezetékekhez kapcsolódó kibocsátás is becsülhető a hálózati veszteség alapján. A magasabb 

hálózati veszteség ugyanis azt jelenti, hogy több energiát kell megtermelni adott fogyasztás kielégítéséhez, 

mely értelemszerűen több károsanyag-kibocsátással is jár. A hálózatos infrastruktúra üzemeltetők tehát a 

hálózati veszteség leszorításával tudnak hozzájárulni a környezeti fenntarthatósághoz. Jelenleg csak a 

teljes energiaszektor egészére vonatkozó kibocsátási számok állnak rendelkezésünkre, ezért a fenti 

számítást nem tudjuk elvégezni, így most csak az energiaszektor egészére vonatkozó értékeket mutatjuk 

be. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a hálózati szolgáltatók teljesítményének értékeléséhez a hálózati 

veszteség mutató alkalmasabb is, mint a rá vetített kibocsátás, mivel utóbbi az energia termelés szén-

dioxid (kénoxid, nitrogénoxid) intenzitásától is függ, amit a hálózati cégek nem tudnak befolyásolni. 

A megújuló-arány esetében a MEKH által kiadott adatokat csak az áramszektorra vonatkozóan használjuk. 

A távhőszektor esetén a fent már ismertetett MEKH által publikált hő és áram kapcsolt termeléséből 

fakadó torzítások miatt az Eurostat adataira támaszkodunk. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek az 

adatok egy tágabb távhőfogalomra épülnek (Derived heat), melyben nem csupán a távhőtörvény hatálya 

alá tartozó rendszerek, de a kisebb geotermikus kaszkádrendszerek és a paksi hulladékhő is szerepel. A 

megújuló arányt a nemzetközi sztenderdeknek (pl. Európai Uniós célértékek számítása) megfelelően a 

megújuló energiaforrásból származó termelés és a teljes fogyasztás hányadosaként számítjuk ki. Így a 
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mutató tulajdonképpen arra a kérdésre ad választ, hogy az ország a teljes fogyasztásának mekkora részét 

képes saját maga megújuló energiából előteremteni. 

8. táblázat: Az energiaszektorhoz kapcsolódó társadalmi jólétet mérő indikátorok 

Dimenziók Indikátorok 
Indikátorok számítása 

Villamos energia Földgáz Távhő 

Gazdasági jólét 

Bruttó 
hozzáadott érték 

A szektor bruttó 
hozzáadott 

értékének változása 

A bruttó hozzáadott 
érték éves változása 

A bruttó hozzáadott 
érték éves változása 

A bruttó hozzáadott 
érték éves változása 

Fogyasztói elégedettség 

Elérhetőség 
Lefedettség, 
penetráció 

Háztartási fogyasztók 
száma / Összes 

háztartás 

Vezetékes gázzal 
ellátott háztartások 

száma / Összes 
háztartás 

Távfűtéssel ellátott 
lakások száma / Összes 

háztartás 

Megbízhatóság, 
Minőség 

Rendelkezésreállás 

(Év perceinek száma - 
Nem szolgáltatott 

energia percben) / Év 
perceinek száma 

nem érhető el adat Rendszer átlagos 
üzemszüneti mutatója 

(RÁÜM)  
nem érhető el adat  Meghibásodások 

száma és ideje 
SAIDI, SAIFI55 nem érhető el adat 

Megfizethetőség 

Fogyasztói 
árváltozás  

Éves árváltozás (%) Éves árváltozás (%) Éves árváltozás (%) 

Kiadások aránya az 
összes kiadáshoz 

képest 

Egy főre eső éves 
áramdíj / egy főre éves 

átlagos összkiadás 

Egy főre eső éves 
gázdíj / egy főre éves 

átlagos összkiadás 

Egy főre eső éves 
távhődíj / egy főre éves 

átlagos összkiadás 

Környezeti fenntarthatóság 

Dekarbonizáció 

CO2 kibocsátás Az energiaszektor teljes széndioxid-kibocsátása 

Megújuló arány 
Megújuló alapú 

termelés / Összes 
fogyasztás (%) 

nem értelmezhető 
Megújuló alapú 

termelés / Összes 
fogyasztás (%) 

Helyi környezeti 
hatás 

SOx és NOx 
kibocsátás 

Az energiaszektor teljes kibocsátása kénoxidok és nitrogénoxidok 
tekintetében 

5.3 A víziközmű szektor ágazatspecifikus indikátorai 

A víziközmű ágazat két fő tevékenységét, az ivóvízellátást és a szennyvízelvezetést a legtöbb esetben nem 

két külön cég, hanem egy integrált vállalat biztosítja. Az egyes indikátorok meghatározásánál, ahol csak 

lehetséges, törekszünk a két alszektort szétválasztva szemléltetni, viszont ez az adatok elérhetősége miatt 

nem mindig lehetséges és sokszor nem is értelmes az előbb említett oknál fogva. A részletesebb adatok 

mélyebb rálátást engednek az ágazat folyamataira, de az átfogó víziközműre számított indikátorok is 

                                                           
55 Nem tervezett ellátás megszakadások átlagos időtartama és gyakorisága 



 

47 
 

értelmesek, mivel a két szektor alapvetően egymást kiegészítve működik. Ez a kiegészítés a két szektor 

között nem teljes, szignifikáns azoknak a területeknek az aránya, ahol az ivóvízhálózat mellé nem járul 

szennyvízelvezetés, de az elvezetett szennyvíz sem 100%-ban az ivóvízhálózaton keresztül elhasznált vízből 

keletkezik.  

Az energiaszektorokhoz képest a víziközműben a termelés és a szállítás jóval nehezebben szétválasztható 

folyamatok, mivel a teljes ellátási lánc valamennyi feladatát jellemzően egy vállalat látja el, ezért az 

általunk számolt iparági indikátorok hasonlóan a teljes folyamatra vonatkoznak. Tanulmányunk elsősorban 

a hálózati infrastruktúrára fókuszál, így több olyan indikátort használunk az elemzés során, ami kifejezetten 

a szállítást lebonyolító fizikai eszközöket vizsgálja.  

5.3.1 Az infrastruktúrák állapota és hatékonysága 

Az eszközök mérete és állapota 

Az ivóvíz- és szennyvízhálózat eszközeit egyrészt a fizikai infrastruktúra nagyságát leíró adatokkal 

jellemezzük a vezetékhálózatok hosszára vonatkozóan, összevetve az elsődleges közműolló értékével, ami 

az egy kilométer ivóvízhálózatra eső szennyvízhálózatot jelenti. A vezetékhálózatok hossza mellett 

megvizsgáljuk, hogy a víztermelő kapacitások, illetve a szennyvíztisztító telepek kapacitása hogyan alakult 

az utóbbi évek során. A fizikai eszközállományt a bruttó állóeszköz-állomány változásán keresztül is 

vizsgáljuk. Ezt a mutatót a teljes víziközmű ágazatra számoljuk, mivel az alszektorokra bontott statisztikát 

torzítja, hogy a mindkét tevékenységet egyszerre végző vállalkozások főtevékenysége jellemzően a 

vízellátás, ezért ott mutatják ki a szektor eszközállományának 90%-át.  Megvizsgáljuk emellett, hogyan 

alakultak az utóbbi években az új, illetve kapacitásbővítő beruházások, felújító és pótló, valamint a 

karbantartó beruházások. 

Az ivóvízvezetékek fektetésének idejéről, valamint a vezetékrendszer állapotának kvalitatív felméréséről 

pillanatképek állnak a rendelkezésünkre a MaVíz által gyűjtött adatokból, viszont ezek indikátorképzésre, 

időbeli változások megfigyelésére nem használhatók. A fizikai infrastruktúra állapotának vizsgálatához így 

eszközmegújítási rátát is számolunk a beruházások teljes összegét a bruttó eszközállományhoz hasonlítva. 

Mutatót képzünk továbbá az eszközök elöregedettségének mérésére is, amely a leírt eszközök arányát jelzi 

a bruttó eszközállományhoz képest. 
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9. táblázat: Infrastruktúra állapotát mérő mutatók a víziközmű szektorban 

Dimenziók Indikátorok 
Indikátorok számítása 

Ivóvíz Szennyvíz 

Méret 

Hálózat hossza 

Vezetékhálózat 
hossza (km) 

Vezetékhálózat hossza 
(km) 

Elsődleges közműolló 

Kapacitás 
Víztermelő kapacitás 

(1000 m3/év) 
Szennyvíztisztító 

kapacitás (1000 m3/év) 

Eszközállomány 
értéke 

Bruttó állóeszköz-állomány változása 

Állapot 

Eszközmegújítás Eszközmegújítási ráta 

Eszközök 
elöregedettsége  

Leírt állóeszköz-állomány /  
Bruttó állóeszköz-állomány 

Eszközök hatékonysága 

Az infrastruktúra működésének hatékonyságát, azon belül a kapacitások hasznosítását a szállító vezetékek 

kihasználtságán, illetve a szennyvíztisztító telepek, valamint a víztermelési kapacitások kihasználtságán 

keresztül lehet megvizsgálni. A vízműtelepek, valamint a szennyvíztisztító telepek esetében a teljes 

kapacitásokhoz képest termelt víz, illetve elvezetett és megtisztított szennyvíz mennyiségeket vetjük 

össze. A vezetékek kihasználtságát egy a későbbiekben bemutatott köztes mutató szemlélteti, amelyet 

jelen struktúrában inkább a termelékenységi mutatókhoz soroltunk. Ebben az esetben fontos terepe lenne 

kvalitatív elemzésnek is, mivel a szektorban zajló folyamatok egyik legfontosabbja, hogy a 

vízvezetékrendszer kiépítése alapvetően a 20-30 évvel ezelőtti, a jelenleginél kétszer nagyobb 

vízfogyasztás volumenét követte. A fogyasztás csökkenése a vezetékek gazdaságos üzemeltetését 

veszélyezteti, nem csak önmagában az alacsonyabb kiszámlázható mennyiségek miatt, hanem azért is, 

mert alacsony kihasználtságú vezetékek esetében költségesebb a megfelelő vízminőség biztosítása is. 

A teljes víziközmű szektor termelékenységét a bruttó hozzáadott érték előállításának hatékonyságával 

vizsgáljuk, egyrészt az alkalmazásban állók létszámára, másrészt a bruttó eszközállományra vetítve. Ezek 

mellett kiszámítjuk még a két alszektor m3 vízben és szennyvízben vett termelékenységét a hálózat 

hosszára vetítve. 

Az ivóvízhálózat hatékonyságát egyik legjobban szemléltető és nemzetközileg is elfogadott mutató a nem 

számlázott vízmennyiség, illetve annak aránya az összes megtermelt vízhez viszonyítva. A nem számlázott 

mennyiség nem azonos a hálózati veszteséggel, ennek egy része engedélyezett, de nem számlázott 

fogyasztás, más része jogtalan fogyasztás, illetve valamilyen mértékű látszólagos veszteség keletkezhet 

például mérési pontatlanságokból is. A nem számlázott mennyiségnél egy szűkebb mennyiség tehát az, 

ami valóban hálózati veszteségként értelmezhető. 

A szennyvízkezelés esetében felmerülhetne, hogy az összegyűjtött, de meg nem tisztított szennyvíz a 

hálózat hatékonyságát szemléltethetné, de ez ma már egy erősen leszabályozott terület, értéke 2010 óta 

1-3% körül mozgott, indikátorképzésre és következtetések levonására nem kifejezetten alkalmas. 
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10. táblázat: Infrastruktúra hatékonyságát mérő mutatók a víziközmű szektorban 

Dimenziók Indikátorok 
Indikátorok számítása 

Ivóvíz Szennyvíz 

Kapacitás-
kihasználtság 

Kapacitás 
kihasználtság 

 Víztermelő kapacitás 
kihasználtsága 

Szennyvíztisztító 
kapacitás kihasználtsága 

Termelékenység 

Munka-
termelékenység 

Alkalmazásban állók létszámára vetített bruttó 
hozzáadott érték 

Tőke-
termelékenység 

Bruttó hozzáadott érték / bruttó eszközállomány 

Vezetékhosszra vetített 
termelékenység 

(m3/km) 

Vezetékhosszra vetített 
termelékenység (m3/km) 

Hálózati 
veszteség 

Nem értékesített 
mennyiség  

Nem számlázott víz 
mennyisége és aránya 

nincs indikátor 

Hálózati veszteség 
mennyisége és aránya 

nincs elérhető adat 

5.3.2 Hozzájárulás a társadalmi jóléthez  

Gazdasági jólét 

A gazdasági jólét mérésére a többi szektorhoz hasonlóan a víziközmű szektor esetében is bruttó 

hozzáadott érték éves változását mutatjuk be. 

Fogyasztói elégedettség 

A fogyasztói elégedettséget az elérhetőség, a szolgáltatás megbízhatósága, minősége és megfizethetősége 

mentén értékeljük. Az elérhetőséget mindkét alszektor esetében azzal mérjük, hogy a lakások hány 

százaléka van bekötve a hálózatba. 

Mindkét alszektor esetében az egy kilométer hálózatra eső meghibásodások számával szemléltetjük a 

rendszer megbízhatóságát. A szolgáltatás minőségét az ivóvízhálózat esetében a vízminőséggel írjuk le, 

erre háromféle mintavétel (bakteriológiai, mikroszkópos biológiai, kémiai) esetszámaiból és a 

határértékeknek nem megfelelő minták számából képeztünk egy átfogó arányszámot.  

Az ivóvíz és szennyvízszolgáltatás megfizethetőségét a tanulmányban vizsgált többi szektorhoz hasonlóan 

itt is kétféle megközelítésben mérjük. Egyrészt az éves fogyasztói árváltozással, másrészt azzal, hogy 

mekkora részét teszi ki a vízdíj, illetve a csatornadíj a háztartások kiadásainak. Utóbbi mutatót a 

legszegényebb jövedelmi decilisre, valamint Budapest-község felbontásban is szemléltetjük. 

Környezeti fenntarthatóság 

A víziközmű szektor környezeti fenntarthatóságát két típusú mutatóval értékeljük. Egyrészről a Mavíz által 

rendelkezésünkre bocsátott adatokra támaszkodva bemutatjuk a szektor energiafogyasztását, illetve az 

egy m3 ivóvízre és egy m3 kezelt szennyvízre vetített energiaintenzitását. Ezek a mutatók alapján 
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értékelhető, hogy a víziközmű szektor milyen mértékben felelős az energia szektor által kibocsátott szén-

dioxid mennyiségéért, így alapvetően klímavédelmi megközelítést tesz lehetővé. A jelenlegi elemzésnek 

még nem része, de a továbbiakban megvizsgálható az is, hogy a hálózati veszteség csökkentésével mekkora 

mértékben lenne csökkenthető a víziközmű szektor energiafelhasználása, illetve károsanyag kibocsátása.  

Másrészről – szintén a Mavíz adatai alapján – megvizsgáljuk, hogy az alapvetően környezetvédelmi jellegű 

tevékenységet végző szennyvízkezelési ágazat teljesítménye hogyan értékelhető a helyi szennyezés 

visszaszorítása szempontjából. Üzemeltetői oldali indikátorként bemutatjuk, hogy a természetbe 

visszaengedett víz mekkora hányada esik át nem csak mechanikai és biológiai tisztításon, hanem az 

úgynevezett III. fokozatú tisztításon is, amely már érzékeny befogadó élővizek során is megfelelő 

vízminőséget biztosít. Eredmény oldali indikátorként pedig ismertetjük azon eseteknek az arányát, amikor 

a természetbe visszaengedett víz szennyezőanyag tartalma nem felel meg a határértékeknek. 

11. táblázat: Az infrastruktúra társadalmi jólétre gyakorolt hatását mérő mutatók a víziközmű szektorban 

Dimenziók Indikátorok 
Indikátorok számítása 

Ivóvíz Szennyvíz 

Gazdasági jólét  

Bruttó hozzáadott 

érték 

A szektor bruttó 

hozzáadott értékének 

változása 

A bruttó hozzáadott érték 

éves változása 

A bruttó hozzáadott érték 

éves változása 

Fogyasztói elégedettség 

Elérhetőség Penetráció 
Vezetékes ivóvízzel ellátott 

lakások aránya 

Szennyvízgyűjtő-hálózattal 

rendelkező lakások aránya 

Megbízhatóság Meghibásodások 
Hálózathosszra jutó 

meghibásodások száma 

Hálózathosszra jutó 

meghibásodások száma 

Minőség Vízminőség 
Kifogásolt vízminták 

aránya 
nincs indikátor 

Megfizethetőség 

Fogyasztói árváltozás Éves árváltozás (%) Éves árváltozás (%) 

Kiadások aránya az 

összes jövedelemhez 

képest 

Egy főre eső éves vízdíj / 

egy főre éves átlagos 

összkiadás 

Egy főre eső éves csatornadíj / 

egy főre éves átlagos 

összkiadás 

Környezeti fenntarthatóság 

Dekarbonizáció 
Energia felhasználás és 

intenzitás 

Teljes és egy m3 vízre eső 

villamosenergia 

felhasználás 

Teljes és egy m3 tisztított 

szennyvízre eső 

villamosenergia felhasználás 

Helyi környezeti 
hatás 

Egyéb károsanyag 
kibocsátás 

nincs indikátor 

Szennyvíztisztítási 
technológiák megosztása 

Szennyezőanyag határéték 
túllépés 
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5.4 A távközlési szektor ágazatspecifikus indikátorai 

A távközlési szektorba tartozó szolgáltatások megkülönböztethetők egyfelől aszerint, hogy helyhez kötött 

vagy mobil szolgáltatások, másfelől a szolgáltatás tartalma alapján elkülönül a telefon (hang), a televízió 

(műsorterjesztés) és az internet szolgáltatás. Tekintve, hogy a mobil televíziózás még nem terjedt el, illetve 

az elérhető szolgáltatások internet alapúak, összességében öt távközlési szolgáltatást szokás elkülöníteni: 

a helyhez kötött telefon, internet és televízió szolgáltatást, valamint a mobil telefon és internet 

szolgáltatást. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy utóbbi a mobilinternet szolgáltatás gerincét jelentő 

kisképernyős felhasználás egyre kevésbé különíthető el a mobiltelefon szolgáltatástól, és egyre inkább egy 

egységes mobilszolgáltatás szolgáltatáselemeinek tekinthetők. 

A távközlési infrastruktúrák alapvetően szállítási funkciójú hálózatos eszközök, ahol a továbbított adatot 

jellemzően vagy a távközlési szolgáltatóktól elkülönült tartalomszolgáltatók (pl. televíziós műsorkészítők, 

internetes oldalak üzemeltetői) állítják elő, vagy maguk a fogyasztók (pl. telefonálás, chat, e-mail). 

Ennélfogva a távközlési szektorban nem jelent problémát a termelési és a szállítási tevékenységek 

szétválasztása. Annál nagyobb gondot okoz, hogy a nemzetközi statisztikai rendszerekben a távközlési 

ágazat az „Információ, kommunikáció” nemzetgazdasági ágba tartozik, olyan más ágazatokkal együtt, mint 

folyóirat és könyvkiadás, a film- és műsorkészítés, illetve az információ-technológiai és információs 

szolgáltatások. Emiatt a nemzetgazdasági ág szintű adatok nem használhatók a kutatás céljaira, miközben 

nagyon sok hasznos adat csak ezen a szinten áll rendelkezésre.  

5.4.1 Az infrastruktúrák állapota és hatékonysága 

Az eszközök mérete és állapota 

A távközlési szektor eszközállományára vonatkozóan csak töredékesen érhető el adat természetes 

mértékegységben (pl. kábelhálózatok hossza), ezeket azonban nem tartjuk megfelelő mérőszámnak, mivel 

csak egy adott technológiát jellemeznek. Nem írható le az ágazat egy kapacitási mutatóval sem, ezért a 

fizikai infrastruktúra méretét csak értékben, a bruttó álló-eszközállomány szintjével mérjük. A nyilvánosan 

elérhető KSH adatok az információ, kommunikáció ág egészére vonatkoznak, azonban egyedi 

adatigényléssel ágazati szinten (TEÁOR 2 számjegy) is ingyenesen beszerezhetők, így a távközlési szektor 

önmagában is vizsgálható. További alágazatokra (pl. vezetékes, vezeték nélküli távközlés) már nem érhetők 

el az adatok, így a távközlési infrastruktúrák állapota és hatékonysága csak a szektor egészére számíthatók. 

Az eszközök állapotát a leírt állóeszköz-állomány arányával mérjük, amely elsősorban az eszközök 

elöregedettségét mutatja. Emellett ismertetjük az eszközmegújítási mutatót, amely információt szolgáltat 

arról, hogy milyen okok állhatnak az elöregedettségi mutató változása mögött (pl. a beruházások 

növekedése vagy csökkenése). 
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12. táblázat: A távközlési infrastruktúra méretét és állapotát jellemző indikátorok 

Dimenziók Indikátorok Indikátorok számítása 

Méret Eszközállomány értéke Bruttó eszközállomány 

Állapot 

Eszközállomány 
elöregedettsége  

Leírt állóeszköz-állomány / Bruttó 
állóeszköz-állomány 

Eszközmegújítási ráta 
Beruházás / Bruttó állóeszköz-

állomány 

Eszközök hatékonysága 

A szektor hatékonyságát a fentiekből adódóan nem lehet kapacitáskihasználtággal mérni, illetve a hálózat 

veszteség is legfeljebb adatvesztésként lenne értelmezhető, de az inkább már a fogyasztói elégedettséget 

közvetlenül befolyásoló eredménymutató lehetne. A szektor hatékonyságát tehát kizárólag munka- és 

tőke termelékenységi mutatókkal mérjük, amelyekben a bruttó hozzáadott érték mellett az árbevétel 

előállításának hatékonyságát is vizsgáljuk. 

13. táblázat: A távközlési infrastruktúra hatékonyságát jellemző indikátorok 

Dimenziók Indikátorok Indikátorok számítása 

Munka- 
termelékenység 

Egy alkalmazottra56 jutó 
kibocsátás 

Bruttó hozzáadott érték / 
alkalmazásban állók létszáma 

Egy alkalmazottra jutó 
árbevétel 

Nettó árbevétel /  
alkalmazásban állók létszáma 

Tőke-
termelékenység 

Eszközarányos kibocsátás 
Bruttó hozzáadott érték /  

Bruttó állóeszköz-állomány  

5.4.2 Hozzájárulás a társadalmi jóléthez  

Gazdasági jólét 

A gazdasági jólét mérése a többi szektorhoz hasonlóan a távközlés esetében is a bruttó hozzáadott érték 

alapján történik. Ebben az ágazatban azonban nem bontjuk meg az értéket alágazatok57 (vezetékes, mobil) 

szerint, mivel a részletes adatok olyan jellegű ugrást mutatnak, ami valószínűsíthetően nem valós 

folyamatokra, hanem a vállalkozások statisztikai besorolásának megváltozására vezethetők vissza.58 Az 

ágazati szintű értékek azonban konzisztensek, ezért jól használhatók a kutatás céljaira. 

                                                           
56 KSH: Alkalmazásban állók létszáma (nem teljes munkaidő esetén legalább 60 munkaóra teljesítés) 
57 Az alágazati szintű KSH adatok szintén egyedi adatkérés útján férhetők hozzá. 
58 2013-ról 2014-re a mobil távközlés kibocsátása ugrásszerűen nő a vezetékes távközlés rovására. Az alkalmazotti 
létszámra vonatkozó adatok hasonló ugrást mutatnak. 
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Fogyasztói elégedettség 

A fogyasztói elégedettség mérése kapcsán olyan mutatókat igyekeztünk találni, amelyek a legjobban 

ragadják meg a fogyasztók számára fontos tényezőket, beleértve a vállalati felhasználókat is, illetve 

amelyek teljesítése kihívást jelent a szektor számára. Ezért a vezetékes szolgáltatások közül az internetre 

fókuszálunk, a mobil szolgáltatások esetében pedig a mobilinternet használatot nem csak elméletben, 

hanem gyakorlatban is lehetővé tevő 3G és 4G hálózatokra (a nemzetközi gyakorlat is így jár el). Ezekre a 

szolgáltatásokra valamennyi teljesítménydimenzió esetében mutatunk be indikátort, míg a többi 

szolgáltatásra csak egyes esetekben. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy mivel gyors technológiai fejlődés 

jellemzi a szektort, az elvárt teljesítmény is folyamatosan nő, akár szolgáltatási paraméterben (pl. letöltési 

sebesség), akár technológiai szintben (pl. 4G) határozzuk meg a célokat. Ennélfogva a távközlési szektorban 

folyamatosan frissíteni kell az indikátorok tartalmát, hogy pontosan ki tudja fejezi az aktuális elvárásokat. 

Az elérhetőség dimenzióra különösen igaz, hogy az internet szolgáltatásokat érdemes kiemelni. A lakossági 

lefedettségi mutatók elérhetők országosan és a rurális (100 fő/km2-nél ritkábban lakott) területekre külön, 

mind a vezetékes, mind a mobilszolgáltatásokra.59 A mobilhálózatok esetében alapvetően a 3G 

lefedettséget definiáljuk elérhetőségként, de tekintettel arra, hogy közelmúltban a 4G lefedettség már 

magasabb, a két érték közül minden évben a magasabb értéket vesszük figyelembe. 

A megbízhatóság dimenziót két mérőszámmal ragadjuk meg, egyrészt a szolgáltatások éves 

rendelkezésére állásával (%), másrészt hibaelhárítások idejével. Utóbbi mutatót a szolgáltatók úgy 

definiálják, hogy a hibabejelentés alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80%-ában teljesített ideje.60 

Mivel a hibaelhárítási mutató cégenként, a rendelkezésére állás pedig cégenként, szolgáltatásonként és 

alkalmazott technológiánként áll rendelkezésre, az adatokból átlagokat képeztünk piaci és technológiai 

részesedési adatok alapján. Végül, az öt távközlési szolgáltatásra kiszámoltuk az előfizetőszámokkal 

súlyozott átlagos értékeket, illetve külön bemutatjuk a maximum értékeket is, annak érdekében, hogy a 

fogyasztók számára különösen sok bosszúságot okozó esetek láthatóvá váljanak, és ne tűnjenek el teljesen 

az átlagképzés során. Bemutatjuk továbbá a legjobban teljesítő szolgáltatás értékeit is, hogy teljesebb és 

konzisztensebb képet tudjunk adni. 

A minőség dimenziót a fejlettebb technológiák elterjedésével illusztráljuk. A vezetékes internet esetében 

a 30 Mbit/s feletti letöltési sebességet biztosító, ún. Next Generation Access (NGA) technológiák 

lefedettségét mutatjuk be, de elképzelhető, hogy hamarosan a 100 Mbit/s-os határérték használata lesz 

indokolt.61  Mobilinternet esetében a 4G lefedettség jelenti jelenleg a magas minőségű mobilinternetet, 

                                                           
59 Az Európai Bizottság Digital Scoreboard néven gyűjt és tesz közzé adatokat, amelyekre a távközlési szektor 
fogyasztói elégedettség mutatóinak előállítása során nagymértékben támaszkodunk. 
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard) 
60 Forrás: A szolgáltatók 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet 3. § (4) szerinti nyilvánosan elérhető 
szolgáltatásminőségi adatlapjai. 
61 A fent hivatkozott Digital Scoreboard azonban csak penetrációs értéket tartalmaz a 100 Mbit/s feletti előfizetések 
arányára, lefedettségi értéket nem, és a penetrációs adat is csak az országos átlagot mutatja, a ritkábban lakott 
területekre nem. Megjegyzendő, hogy a kormányzati célkitűzések szerint 2020-ra minden háztartás számára 
elérhető lesz a legalább 30 Mbit/s sebességű interneteléréshez való hozzáférés lehetősége, és a háztartások 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard
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de idővel itt is szükség lesz a még újabb technológiák elterjedtségének vizsgálata (4G+, 5G). A televízió 

szolgáltatások minőségét a digitális televízió előfizetések arányával jellemezük. 

A szolgáltatások megfizethetőségét a távközlés esetében is az elérhető fogyasztói árindexekből képzett 

éves árváltozási mutatókkal, illetve a kiadási arányszámokkal mérjük. Ismertetünk azonban ezek mellett 

egy olyan indikátort is, ami kérdőíves felmérés alapján mutatja azon háztartások arányát, akik a magas 

költségek miatt nem fizetnek elő internet szolgáltatásra.62 

Környezeti fenntarthatóság 

A környezeti fenntarthatóságot a távközlés esetében az energiafelhasználásból származó közvetett 

széndioxid-kibocsátással mérjük, mivel nem ismert a szektor energia felhasználása. Az 

üvegházhatásúgázok külön bemutatása nem indokolt, mert azok 99%-át a szén-dioxid teszi ki. Nem 

azonosítható továbbá a szektor esetében olyan mutató, amely a helyi környezetre gyakorolt hatást mérné, 

hiszen a távközlési infrastruktúra esetében nem beszélhetünk károsanyag kibocsátásról. 

                                                           
legalább 50%-ában 100 Mbit/s-os internet-hozzáférés is elérhető lesz (Szupergyors Internet Program). A jövőben 
tehát a 30 Mbit/s-es elérhetőségi és 100 Mbit/s-es minőségi küszöbérték alkalmazása lenne indokolt. 
62 Az adat forrása szintén az Európai Bizottság Digital Scoreboard adatbázisa. 
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14. táblázat: Az távközlési szektorhoz kapcsolódó társadalmi jólétet mérő indikátorok 

Dimenziók Indikátorok Indikátorok számítása 

Gazdasági jólét 

Bruttó hozzáadott 
érték 

A szektor bruttó 
hozzáadott értékének 

változása 
A szektor bruttó hozzáadott értékének változása 

Fogyasztói elégedettség 

Elérhetőség 

Vezetékes internet 
lefedettség  

Vezetékes internet hálózatok által lefedett területen lévő 
háztartások / Összes háztartás  

(országos és vidéki átlag) 

Mobilhálózatok 
lefedettsége 

3G vagy 4G hálózatok által lefedett területen lévő háztartások / 
Összes háztartás   

(országos és vidéki átlag) 

Megbízhatóság 

Éves rendelkezésre állás 

Teljes szolgáltatáskiesési idő / Teljes működési és 
szoláltatáskiesési idő  

(Az öt távközlési szolgáltatás előfizetőszámmal súlyozott átlaga, 
illetve minimuma és maximuma) 

Hibaelhárítás ideje 

A hibabejelentés alapján indított hibaelhárításnak az esetek 
80%-ában teljesített ideje  

(Az öt távközlési szolgáltatás előfizetőszámmal súlyozott átlaga, 
illetve minimuma és maximuma) 

Minőség 

Nagysebességű 
vezetékes internet 

lefedettség  

Nagysebességű (>30 Mbit/s) vezetékes internet hálózatok által 
lefedett területen lévő háztartások / Összes háztartás  

(országos és vidéki átlag) 

4G lefedettség 
4G hálózatok által lefedett területen lévő háztartásoka aránya / 

Összes háztartás  
(országos és vidéki átlag) 

Digitális televízió 
előfizetések aránya 

Digitális (DKTV, IPTV, DTH, DVB-T) televízió előfizetések száma 
összesen / Televízió előfizetések száma összesen 

Megfizethetőség 

Fogyasztói árváltozás  Éves árváltozás: Telefon és internet; Tv előfizetés 

Kiadások aránya az 
összes kiadáshoz képest 

Egy főre eső éves távközlési kiadások  
/ egy főre éves átlagos összkiadás 

Megfizetni nem tudó 
háztartások aránya 

Azon háztartások aránya, akik azért nem fizetnek elő internet 
szolgáltatásra, mert túl drágának találják azt 

Környezeti fenntarthatóság 

Dekarbonizáció CO2 kibocsátás A távközlési szektor teljes széndioxid-kibocsátása 
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6 ÉRTÉKELÉS  

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az előző fejezetben ismertetett indikátorrendszer alapján hogyan 

teljesítenek a vizsgált infrastrukturális ágazatok. A gazdasági és társadalmi környezet kihívásait egy közös 

bevezető fejezetben ismertetjük valamennyi ágazatra, mivel számos külső tényező valamennyi szektort 

érinti. Ezt követően egyenként értékeljük az energia, a víziközmű és a távközlési ágazat teljesítményét az 

infrastruktúrák állapota és hatékonysága, illetve a társadalmi jóléthez való hozzájárulás alapján. 

6.1 A gazdasági és társadalmi környezet 

6.1.1 Keresleti tényezők 

A magyarországi demográfiai folyamatok alapvetően hátrányosan érintik az infrastruktúrák üzemeltetőit.  

Az ország népességének folyamatos csökkenése mérsékeli a szolgáltatások iránti keresletet. Országos 

szinten a népesség változása lassú (0,2-0,3%), és csak hosszabb távon érezteti hatását, a szolgáltatók 

számára azonban a népesség átrendeződése is kihívást jelent, ha új beruházást igényel vagy rontja a 

jelenlegi eszközök kihasználtságát. Járási szinten 10%-nál nagyobb népességváltozások is előfordultak az 

elmúlt években, 2016-ban 4,3%-os csökkenés volt a legnagyobb változás.63 Az infrastruktúra üzemeltetési 

feltételeket tovább rontja, hogy ha csak lassan is, de folyamatosan nő az alacsony népsűrűségű területen 

élők aránya, 2016-ban részesedésük már meghaladta a 33%-ot. 

8. ábra: Demográfiai folyamatok 

 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján64 

                                                           
63 A Gárdonyi kistérség produkálta ezt az értéket. 
64 A KSH „Magyarország közigazgatási helynévkönyve” c. kiadványainak 2011-2017. évi számai.  
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A gazdasági aktivitás alakulása pozitív hatást gyakorol a keresletre, hiszen az elmúlt években az egy főre 

eső GDP folyamatosan és érdemben bővült, 2016-ban 3,5%-os átlagos növekedés volt megfigyelhető. A 

fejlődés területi szinten azonban differenciált, egyes megyékben 10% körüli növekedés is előfordult (2016-

ban 7,3% a legmagasabb érték), máshol azonban 2-5% közötti csökkenés fogja vissza a keresletet (2016-

ban -2,3% a legrosszabb érték). 

9. ábra: Gazdasági aktivitás alakulása 

 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

A fogyasztók száma stabilnak mondható az energia szektorban, egyedül a földgáz szolgáltatók 

szembesülhettek érzékelhető változással: 2016-ban 1,8%-kal kevesebb fogyasztót kellett ellátniuk, mint 4 

évvel korábban. Az ívóvízzel ellátott fogyasztók száma kis mértékben, 2,1%-kal nőtt 2010 és 2016 között, 

míg a szennyvízhálózatra csatlakozott lakások száma dinamikusabban, 13,5%-kal bővült az időszak alatt. 
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15. táblázat: Fogyasztók számának alakulása az energia- és a víziközmű szektorban  

  

forrás: REKK ábra KSH, Eurostat és MATÁSZSZ adatok alapján 

Az áramfogyasztás szintje állandó fogyasztószám mellett is folyamatosan nő, aminek elsősorban az 

emelkedő gazdasági aktivitás lehet az alapja, amely növeli az egy főre eső áramhasználatot. A földgáz és a 

távhő esetében nagyobb elmozdulások láthatók, mivel e szolgáltatások iránti kereslet egyrészt 

időjárásfüggő, másrészt rugalmasabb az árak változására, így a rezsicsökkentés hatása is jobban 

megnyilvánulhat (a távhő adatok csak a 2014-2016 időszakra érhetők el, a gázfogyasztás ebben az 

időszakban 17%-kal nőtt). A vízfogyasztás enyhén bővülő fogyasztószám mellett is kismértékű csökkenést 

mutatott 2014-ig, majd valamelyest emelkedett. Az elvezetett és megtisztított szennyvíz mennyiségét 

szintén befolyásolják időjárási körülmények (csapadék), így a hálózat növekvő kiépítettsége ellenére sem 

nő trendszerűen a volumen. 
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10. ábra: Fogyasztás alakulása az energia- és a víziközmű szektorban 

 

forrás: REKK ábra KSH, Eurostat és MATÁSZSZ adatok alapján 

A vezetékes távközlési szolgáltatások közül a telefon előfizetések száma kisebb (6,4%), míg a televízió és 

az internet előfizetések száma jelentős (kb. 40%) mértékben bővült az elmúlt 7 évben. A mobiltelefon 

penetráció évek óta stabilan 117-120% között mozog, további bővülés nem várható. Az előfizetők 

számának enyhe csökkenése leginkább a népességfogyással lehet összefüggésben, de a feltöltőkártyás 

előfizetések esetén előírt kötelező adategyeztetés is csökkentette az előfizetőszámot. A mobil előfizetők 

egyre nagyobb hányada használja a mobilinternet szolgáltatást is, amely messze a legdinamikusabban 

növekvő szolgáltatás a vizsgáltak közül, de a növekedés üteme az elmúlt 3 évben lelassult.65 

                                                           
65  Kérdéses, hogy a mobilinternet szolgáltatás gerincét jelentő kisképernyős felhasználás önálló szolgáltatásnak 
tekinthető-e, hiszen a fogyasztók a mobiltelefon szolgáltatással együtt veszik igénybe, egy előfizetés keretében, és 
egy eszközön használják, sok esetben a díjak sem különíthetők el. Sokkal inkább egy komplexebb mobilszolgáltatás 
egyik szolgáltatáselemeként definiálható. 
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11. ábra: Fogyasztók számának alakulása a távközlési szektorban 

 

Forrás: REKK ábra KSH és NMHH adatok alapján 

A vezetékes hívások hossza az enyhén növekvő előfizetőszám ellenére gyorsan csökkenő pályán van, 

miközben a mobil hívások hossza a stagnáló előfizetőszám ellenére is jelentősen nő. Ennek hátterében 

állhat részben a felhasználói szokások átalakulása, a hívások vezetékesről mobilra történő átváltása. 

Másfelől az is felvethető, hogy a növekvő vezetékes előfizetőszám mögött a 3-play szolgáltatáscsomagok 

(telefon, televízió, internet) elterjedése áll, a csomagkedvezmény érdekében ugyanis olyan fogyasztók is 

előfizetnek a szolgáltatásra, akik aztán nem használják azt. A mobil adatforgalom növekedése jócskán 

meghaladja az előfizetőszám növekedését, és gyorsuló mértékben növekszik, ami a 4G hálózatok 

kiépítését és a mobil adatforgalom iránti egyre növekvő igényt tükrözheti. 

12. ábra: Fogyasztás alakulása a távközlési szektorban 
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Forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

6.1.2 Kínálati tényezők 

A termelési tényezők közül a munkaerő költsége és elérhetősége jelentette a legnagyobb kihívást a 

legtöbb infrastrukturális szektor számára. A bruttó bérek66 jelentősen, 37 illetve 35%-kal nőttek az energia 

és a víziközmű szektorban 2010 óta, a távközlésben azonban mindössze 13%-kal. Mindez jelentős 

költségemelkedést jelentett a szolgáltatók számára, azonban a bérfejlesztések szintje nem érte el a 

nemzetgazdasági átlagos béremelkedés mértékét (47%). A víziközmű ágazat különösen kedvezőtlen 

helyzetét jól mutatja, hogy a jelentős béremelések ellenére romlott a szektor relatív vonzereje. 2010-ben 

a fizetések nem csupán a nemzetgazdasági átlagot haladták meg, de az alkalmazottak számára alternatív 

lehetőséget jelentő ipari ágazatok bérszintjét is, 2017-re azonban már alacsonyabb fizetések jellemzik a 

víziközmű szektort (köszönhetően elsősorban annak, hogy 2013-ban és 2014-ben nem volt semmilyen 

bérfejlesztés, és ezt a 2017. évi jelentős emelések sem tudták kompenzálni, csak a további lemaradás 

megelőzésére voltak alkalmasak). 

13. ábra: Bruttó bérek alakulása a vizsgált szektorokban, az ipari ágazatokban és a nemzetgazdaság 
egészében 

 

Forrás: REKK ábra KSH és MaVíz adatok alapján 

                                                           
66 Módszertani szempontból a teljes munkaerő költség megfelelőbb adat lenne, de ilyen adat csak a 
nemzetgazdasági ágak szerinti bontásban érhető el nyilvánosan, vagyis se a víziközmű, se a távközlési szektorra 
vonatkozóan nem ismert. 
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A vizsgált szektorok munkaerőpiaci gondjait jól jelzik a betöltetlen álláshelyek alakulására vonatkozó 

statisztikák.67 Az üres álláshelyek száma és aránya is folyamatosan nőtt az elmúlt években mind az energia, 

mind a víziközmű szektorban. 

14. ábra: Üres álláshelyek száma és aránya  

 

Forrás: REKK ábra KSH és MaVíz adatok alapján 

A munkaerő mellett más termelési tényezők költsége is növekedett az elmúlt években, de jóval kisebb 

mértékben. Az infrastruktúra elemekre vonatkozó építőipari árváltozás éves szinten jellemzően 2-4% 

között alakult, ami 2010 és 2017 között összesen 18%-os árnövekedést eredményezett. Az ipari energia 

ára ezzel szemben kb. 15%-os csökkenést mutatott ugyanezen időszak alatt, az árváltozás azonban nem 

volt egyenletes, kisebb emelkedések és nagyobb csökkenések is előfordultak, ami bizonytalanságot jelent 

a nagyfogyasztónak minősülő szolgáltatók számára. Az eszközök, alapanyagok import forrásból való 

beszerzésének árát nagyban növelte a forint/euró árfolyam 2010-2014 közötti emelkedése (12%), azóta 

azonban egészen a közelmúltig stabil volt az árfolyam. 

 

                                                           
67 Mivel a vállalkozások adatszolgáltatása feltehetően nem teljeskörű, az üres állások számára vonatkozó adat 
valószínűleg alacsonyabb a valós számnál, a trendeket azonban jól mutathatja. Nyilvános adatforrásokból az 
energia szektor egészére érhető el adat, a víziközmű szektorra vonatkozó adatot a Magyar Víziközmű Szövetség 
(MaVíz) bocsátotta rendelkezésünkre. A távközlési szektorra vonatkozó adat nem érhető el nyilvánosan, csak a 
számos más ágazatot is magába foglaló „Információ, kommunikáció” nemzetgazdasági ág egészére. 
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15. ábra: További termelési tényezők árváltozása 

 

Forrás: REKK ábra KSH, Eurostat és MNB adatok alapján 

A szabályozási környezet kiszámíthatóságát először indikátor formájában mutatjuk be. Az ábrán jól 

látható, hogy minden szektor esetén a rá vonatkozó törvény, illetve a hozzá kapcsolódó végrehajtási 

rendeletek (Áram – VET+Vhr., Gáz – GET+Vhr., Távhő – Tszt.+Vhr., Víziközmű – Vksztv. + Vhr., Távközlés – 

Eht.) száma évek óta igen magas. Az áram és a gáz esetén különösen kirívó a helyzet, de a másik három 

szektorban is nagyjából évi öt változással lehet számolni az elmúlt öt év során. Ez a helyzet olyan 

bizonytalanságot visz a rendszerbe, ami a hosszú távú tervezést, a beruházási, fejlesztési döntéseket 

nagyban nehezíti, a szektorban zajló innovációt könnyen visszafoghatja. 
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16. ábra: Az ágazati szabályozás változása évenként és szektoronként (db) 

 

forrás: REKK ábra a Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) adatbázis alapján 

Az elmúlt években számos a hálózatos iparágakat komolyan érintő egyéb jogszabály is életbe lépett, ezért 

a legfontosabb fejleményeket részletesen is bemutatjuk. Ezek közül jónéhány előzetes egyeztetés nélkül, 

váratlanul hozott jelentős változást a piaci szereplők életében, ezért úgy gondoljuk komoly jelentőséggel 

bírnak a szabályozói kiszámíthatóság tekintetében. Ide sorolható a 2009-ben kivetett, majd 2013-tól 

kibővített körre vonatkozó és felemelt energiaellátók jövedelemadója vagy más néven Robin Hood adó68 

bevezetése (az áram-, gáz-, és kőolajkereskedők és -termelők mellett 2013-tól az elosztók is bekerültek az 

adózói körbe). 2010-től kerültek bevezetésre az ágazati különadók69, melyek az energiaszektor mellett a 

távközlést és a kiskereskedelmet is érintették. 2013. január 1-től pedig bevezették a közművezetékek 

adóját70, amely a vezetékek tulajdonosát, állami vagy önkormányzati tulajdonos esetén annak 

üzemeltetőjét terheli. Mivel azonban a közművezetékek közel 100%-ban az állam, illetve az 

önkormányzatok tulajdonában vannak, ezért a víziközmű-szolgáltatók fizetik az adót teljes mértékben. A 

Robin Hood adó és a közműadó megfizetett összegének indokolt költségként történő elismerését (vagyis 

a fogyasztókra való áthárítást) ráadásul egy másik jogszabály71 explicit módon tiltja. Emellett három 

ütemben zajlott le a rezsicsökkentés (és bizonyos szektorokban már azt megelőzően megtörtént az árak 

befagyasztása72).  Fontos változás volt a nyereségkorlát bevezetése is73, mely több beruházás esetén is 

komoly nehézségekkel állította szembe az infrastruktúraüzemeltetőket.  

                                                           
68 A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 
69 Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény 
70 A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény 
71 2013. évi XII. törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. 

évi XL. törvény módosításáról 
72 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 
73 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 
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16. táblázat: A vizsgált ágazatokat érintő legfontosabb szabályozási változások 

Időpont Szabályozási változás Érintettek köre Változás tartalma 

2009. 
Energiaellátók 
különadója  
(Robin Hood adó) 

Földgáz-kereskedő, villamosenergia-
kereskedő, villamos energia termelő 
vállalatok 

8%-os jövedelemadó 

2010. 
Ágazati különadók  
(adóalap: nettó 
árbevétel) 

Energiaellátók, távközlési vállalatok 

Energiaellátók: 1,05% 
Távközlés: 100 millió forintig 0%, 
100-500 millió Ft között 2,5%, 500-
5000 millió Ft között 4,5%, efölött 
6,5% 

2012. Díjbefagyasztás Víziközmű szektor 

2012.01.01-től a 2011.12.31-én 
alkalmazott bruttó díjakat 
legfeljebb bruttó 4,2 százalékkal 
meghaladó tarifákat határozhattak 
meg a szolgáltatók. 

2013. 
Energiaellátók 
jövedelemadójának 
emelése 

2009-es különadó érintettjei, valamint 
a villamos energia szolgáltató, a 
villamos energia elosztó, földgáz 
szolgáltató és földgáz elosztó 
vállalatok 

31%-ra emelt jövedelemadó 

2013. január Közművezeték adó 

Vízellátás, a szennyvíz- és 
csapadékvíz-elvezetés, a földgáz-, hő- 
és villamosenergia-ellátási, valamint a 
hírközlési vállalatok 
(az állam és a helyi önkormányzat 
mentes a fizetés alól) 

125 forint/méter  
(a hírközlési hálózatok esetében 
sávos kedvezmények vezetékhossz 
alapján74) 

2013. január-
június 

Rezsicsökkentés I. 
Gáz, villamos energia, távhő, víz, 
szennyvíz szektorok 

-10% 

2013. november Rezsicsökkentés II. Gáz, villamos energia, távhő szektorok -11,1% 

2014. Rezsicsökkentés III. Gáz, villamos energia, távhő szektorok Gáz -6,5%; áram -5,7%; távhő -3,3% 

2015. június 25. 
Közművezeték adó 
(módosítás) 

Minden adóalany 
Új nyomvonalon létesített vezeték 
után a létesítéstől számított 5 évig 
nem kell adózni. 

Hírközlési vállalatok 

A meglévő nyomvonalon végzett, 
legalább 100 Mbps sebességű 
adatkapcsolatot biztosító fejlesztés 
esetén 5 évig adókedvezmény 
vehető igénybe. 

2017. január. 1. 
Internet ÁFA 
csökkentés I. 

Internet szolgáltatók 
Az ÁFA mértéke 27%-ról 18%-ra 
csökkent. 

2018. január. 1. 
Internet ÁFA 
csökkentés II. 

Internet szolgáltatók 
Az ÁFA mértéke 18%-ról 5%-ra 
csökkent. 

forrás: REKK gyűjtés 

Összességében tehát elmondható, hogy a válság utáni évektől kezdődően a magyar szabályozás 

gyakorlatában a kiszámíthatóság jelentősen lecsökkent, az iparági egyeztetések és a döntések hosszú 

                                                           
74 Hírközlési vezeték esetén a közműadó mértéke: 200 km vezetékhosszig 0%, 200-350 km vezetékhossz között az 
adó 30%-a, 350-500 km vezetékhossz között az adó 75%-a, 500 km-t meghaladó rész után az adó 100%-a. 
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szakmai előkészítése megritkult. Többek között ez is magyarázhatja – ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk 

– az energia- és a víziközmű szektor hálózatainak elöregedését, a beruházások elmaradását. Ez hosszú 

távon komoly kihívások elé állíthatja a hálózatos iparágakat. 

6.2 Az energia infrastruktúra állapota és jóléti teljesítménye 

Az energiaszektor mindhárom vizsgált területe – áram, gáz és távhő – szabályozott, teljesítményük, jóléti 

hatásaik értékelésekor ezt érdemes figyelembe venni. Különösen fontos ez azoknál a mutatóknál, ahol a 

bruttó hozzáadottértékkel számolunk, hiszen ezt nagyban meghatározza az alapvetően szabályozott 

árbevétel. A szektorok tulajdonosi szerkezetét tekintve találunk állami (pl. MAVIR, MVM, NKM), 

önkormányzati tulajdonban lévő (pl. távhőtermelők és -szolgáltatók nagy része) és magán cégeket is (pl. 

E.ON, FGSZ), itt tehát egy meglehetősen vegyes kép rajzolódik ki. Az állami tulajdon bizonyos esetekben a 

szolgáltatás természetes monopólium jellegéből adódik (lásd: MAVIR), ugyanakkor az elmúlt években 

jelentős állami szerepvállalás kezdődött meg olyan területeken is, ahol korábban több nemzetközi 

vállalkozás dominálta a piacokat (pl.: az áramszolgáltatók és földgázszolgáltatók esetén). A 

tulajdonviszonyoknak egyrészt a beruházások forrása miatt van fontos szerepe, másrészt fontos lehet a 

piaci verseny szempontjából is. 

6.2.1 Az infrastruktúrák állapota és hatékonysága 

Az eszközök mérete és állapota 

A következő ábrán az egyes hálózatok hossza látható – az áram- és a gázszektor esetén az elosztó 

hálózatok külön, jóval nagyobb értékekkel. Az ábra jól szemlélteti, hogy Magyarországon már túl vagyunk 

az aktív bővülés időszakán, mindhárom vizsgált terület esetén jól kiépült hálózattal van dolgunk, hiszen az 

elmúlt évek során évről évre mindössze néhány százalékos változást figyelhetünk meg. 
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17. ábra: Hálózatok hossza az egyes szektorok esetén (km), távhő rendszerek száma (db)  

 

forrás: REKK ábra MEKH és MATÁSZSZ források alapján 

Ugyanez a tendencia látható a fontosabb hálózati elemek számát tekintve is. A távhő rendszerek száma 

országosan az elmúlt néhány évben valamelyest emelkedett, de ez a változás sem haladta meg a 3%-ot, 

ami néhány év alatt nyolc új rendszer kiépülését jelentette. A távhőszektor esetén megvizsgáltuk a 

hőközpontok és hőfogadó állomások számának alakulását is. Itt ugyanezeket a trendeket láthatjuk: 2014 

és 2016 között +/-1%-os változást találunk75. A gázszektor esetén néhány százalékos bővülés figyelhető 

meg a hálózati mérési pontok és a gázállomások tekintetében is76, az áramszektor esetén pedig az összes 

transzformátor (nagy feszültségtől kisfeszültségig minden kategória) esetén 3%-kal találunk magasabb 

számot 2017-re, mint 2012-re. 

                                                           
75 MEKH, MATÁSZSZ (2015): A magyar távhő szektor 2014. évi statisztikai adatai; MEKH, MATÁSZSZ (2016): A 
magyar távhő szektor 2015. évi adatai; MEKH, MATÁSZSZ (2017): A magyar távhő szektor 2016. évi adatai 
76 CEER (2016): 6th CEER benchmarking report on the quality of electricity and gas supply; MEKH, FGSZ (2017): A 
magyar földgázrendszer 2016. évi adatai 
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18. ábra: Hálózati elemek számának alakulása, 2010-2017  

 
forrás: REKK ábra, FGSZ, MEKH, MATÁSZSZ és CEER adatok alapján 

További fontos mutató a hálózatok (és egyes szektorokban a hozzájuk kapcsolódó termelő egységek) 

kapacitása. Az áramhálózat és a gázhálózat tekintetében is rendkívül szorosan összekapcsolódunk a 

szomszédos országok rendszereivel: mindkettő esetén 7 szomszédunkból 6-tal lehetséges (legalább az 

egyik irányú) kereskedés, egyedül Szlovéniával nem vagyunk összekötve, bár tervek és előkészületek már 

ezügyben is vannak, mind a gáz-, mind az árampiac esetén. Az összes irányból együttesen érkező áram 

import átlagos órás mennyisége az elmúlt két év során 4100-4200 MW körül mozgott77, míg a kivihető 

mennyiség 4000 MW körül, de ez az érték függ nemcsak a hazai, de a környező országokban található 

erőművek termelésétől és a fogyasztásoktól is. Összehasonlításképpen a 2017-es év csúcsterhelése 6780 

MW volt. Ezt jól illusztrálja az a tény is, hogy bár új vezeték nem épült és lebontásra sem került az elmúlt 

években, az NTC értékek – melyek a ténylegesen kereskedésre rendelkezésre álló kapacitást jelölik - 

folyamatosan változtak, az éves szórás egy-egy határ esetén 50-150 MW környékén alakult. 

 

                                                           
77 REKK számítás, ENTSO-E adatok alapján 
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19. ábra: Éves átlagos NTC értékek határonként a magyar villamosenergia-hálózaton* 

 
* Ukrajnával a kereskedés lehetséges, de az értékek más módszertannal számolhatók, így nem szerepelnek az 
ábrán. 

forrás: REKK ábra ENTSO-E adatok alapján 

Az erőművi kapacitások rendelkezésre álló összteljesítménye (bruttó teljesítmény – állandó hiány) 2014-

ben 7,8 GW, 2015-ben 7,6 GW, míg 2016-ban 7 GW volt, vagyis ezekben az években egy enyhén csökkenő 

tendenciát láthatunk. Ez a szám azonban önmagában nem fest teljes képet, hiszen adott beépített 

kapacitásból egyes technológiák esetén más és más energiamennyiség nyerhető ki (ráadásul egészen 

eltérő költségekkel). 

A gáz szektor esetén teljes import kapacitásunk (2017-en 410 TWh/év) majdnem 70%-a Ukrajna irányából 

érhető el – ezt a szállítási útvonalak jövőbeli várható változása miatt (orosz gáz Ukrajnát minél inkább 

elkerülő útvonalon történő szállítása) fontos észben tartani. Másrészt a magyar éves fogyasztás (~100 

TWh/10 bcm) teljes mennyisége – fizikai szempontból – behozható lehet a másik három irányból, vagyis 

mindent összevetve kapacitás bőven rendelkezésre áll. 2014 és 2017 között ráadásul az osztrák-magyar 

határon behozható gáz mennyisége is nőtt, vagyis javult a nyugati, tőzsdei árjegyzésű forrásokhoz való 

hozzáférés. 
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20. ábra: Határkeresztező gázvezetékek kapacitása  

 

forrás: REKK ábra ENTSO-G, MEKH és FGSZ adatok alapján 

A gáztárolók összkapacitása régiós szinten is rendkívül magas az ország fogyasztásához képest: 2016-ban 

a napi csúcsfogyasztás 62 millió m3 volt78, vagyis (kellő mennyiségű eltárolt gáz esetén) csak a tárolóból 

fedezni tudtuk volna még a legnagyobb fogyasztással rendelkező napon is az ország teljes gázszükségletét. 

Az elmúlt évek során egyedül a betárolási kapacitás értéke nőtt néhány százalékkal, a teljes tárolói 

mobilgáz kapacitás (vagyis amennyi gáz összesen a tárolóban elfér) nem változott. 

21. ábra: Gáztároló kapacitása (mobilgáz, kitárolás, betárolás) 

 

forrás: REKK ábra MEKH és FGSZ adatok alapján 

                                                           
78 MEKH, 2017: A magyar földgázrendszer 2016. évi adatai 
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A távhőszektor esetén sem vezetékkapacitás, sem a termelő egységek kapacitása nem állt rendelkezésre 

– utóbbi a kapcsolt erőművek esetén csak az áramtermelő kapacitásokkal együtt elérhető, ezért ezeket az 

adatok nem mutatjuk be. 

Végül az eszközállomány összességére vonatkozó számokat mutatjuk be – ez az adat az energiaszektor 

egészére áll rendelkezésre. Az elmúlt évek során összesen mintegy 5%-os növekedést figyelhetünk meg, 

vagyis jelentős bővülés itt sem látható. 

22. ábra: Bruttó állóeszköz-állomány értéke a Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 
nemzetgazdasági ágra 

 
forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

Az eszközök állapotát tekintve az elöregedésre utal, hogy a teljes rendelkezésre álló eszközérték egyre 

nagyobb része került már (legalább számviteli szempontból) leírásra, miközben az eszközmegújítási ráta 

csak néhány tizedszázalékot változott az évek során. Jelenleg tehát egy negatív tendenciát látunk, a 

hálózatok átlagos állapota a számok alapján romlik. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a mutató romlása 

mögött más okok is állhatnak (pl. eszközök újraértékelése, gyorsított leírás alkalmazása). 
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23. ábra: Eszközállomány állapota az energiaszektorban  

 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

Eszközök hatékonysága 

A hatékony működés fontos feltétele a megfelelő szolgáltatás nyújtásának, a következő eredmények 

azonban még nem a fogyasztói jólét konkrét mérését célozzák, csupán az annak hátterében álló 

tényezőket hivatottak bemutatni. 

 Az árampiac esetén a szlovák és osztrák vezetékeken szinte végig csak import irányban kereskedtek az 

elmúlt 2 év folyamán, míg a szerb és a román vezeték esetén mindkét irányban sok áram cserélt gazdát. A 

szlovák-magyar vezeték magas kihasználtsága régóta fennálló jelenség, így évek óta folynak tárgyalások az 

infrastruktúra bővítéséről. 
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24. ábra: Határkeresztező áramvezetékek kihasználtsága (menetrend/NTC) 

 

forrás: REKK számítás ENTSO-E adatok alapján 

 Ahogy látható, a kihasználtság összességében a határkeresztező gázvezetékek esetén is import irányban 

jelentősebb, az osztrák határ esetén folyamatosan magas, nemcsak az éves átlagos, de a napi 

csúcskihasználtság is (2014-ben 100% feletti, egy korábban ki nem osztott kapacitásmennyiség 

felszabadítása miatt). Bár úgy tűnhet több határ is „kihasználatlan”, azonban ezek a vezetékek sem 

feleslegesek, sőt. Meglétük a fogyasztók számára sok esetben más területeken, pl. ellátás biztonság vagy 

alkupozíció javulása a gázimportőrökkel szemben jelent komoly előnyt. 

A gáztároló mobilgázkapacitásának kihasználtságát, vagyis a tároló telítettségét a következő ábra 

szemlélteti: jól látható az éves szezonalitás, és a 2014-es kiugró értékek a betárolási időszak vége felé 

(október, november). Az infrastruktúra a lenti ábra alapján talán túlépítettnek tűnhet, itt sem szabad 

azonban megfeledkeznünk az ellátásbiztonság fontosságáról. 

Távhő kihasználtsági adatokat a fent bemutatott indokok miatt (a kapacitások nem állnak rendelkezésre 

tisztán a hőtermelésre vonatkozóan) nem tudunk számítani. 
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25. ábra: Napi csúcskihasználtság (balra) és éves átlagos kihasználtság (jobbra) 

 

* 2014-ben és 2015-ben nem minden adat állt rendelkezésre: napi adatok esetén a meglévő adatok maximumaként 
számoltunk napi csúcskapacitás;, az ukrán, román, horvát és szerb export esetén pedig ezekre az évekre az 

adathiány miatt nem számoltunk éves átlagos kihasználtságot. 

forrás: REKK ábra ENTSO-G, MEKH és FGSZ adatok alapján 

26. ábra: Gáztároló töltöttsége 

 

forrás: REKK ábra FGSZ, MEKH adatok alapján 
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Az egy főre eső hozzáadott érték a gázelosztási tevékenység esetén jelentősen, csaknem kétszeresére nőtt 

2012 és 2016 között, miközben az áram elosztási tevékenység és a távhőszektor esetén nagyjából stagnált. 

Ezen mutató esetén érdemes kiemelni, hogy míg az áram- és a gázszektor esetén csak az elosztási 

tevékenységre számítottuk ki a munkatermelékenységet, a távhőszektorban a szektor egészére 

vonatkozóan szerepelnek az adatok. Ennek oka többek között a szétválasztás hiánya, illetve, hogy ebből 

fakadóan külön a szolgáltatókra és a termelőkre sokszor nem lehet számszerűsíteni az alkalmazotti 

létszámot és a hozzáadott értéket, hiszen sok esetben egy cég végzi ezt a két tevékenységet. A 

tőketermelékenység (a teljes energiaszektor esetén, a gáz átviteli hálózat kivételével) egy 2013-ban való 

komoly esés után ismét felzárkózni látszik, bár még 2016-ban is jócskán elmaradt a 2012-es szinttől. 

27. ábra: Ágazatok munkatermelékenysége (külön), és a teljes energiaszektor tőketermelékenysége 

 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

A szektorok fogyasztásához (mint „kibocsátás”-hoz, vagyis a teljes szolgáltatásmennyiséghez) arányosított 

létszám megadja, hogy egy-egy ágazat esetén egy alkalmazottra hány TJ energia szolgáltatása jut. A 

gázszektor kiugró értékei abból adódhatnak, hogy az áramszektor és a távhőszektor esetén az energia 

szállításán kívül annak előállítására is szükség van, így 1 TJ energia előállítása több ember munkáját igényli. 

A távhőszektor esetén a fogyasztást (az adatok rendelkezésre állásából fakadóan) a szektor összes 

alkalmazottjához viszonyítjuk, míg a gáz- és áramszektor esetén csak az elosztási tevékenységet vesszük 

figyelembe. 
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28. ábra: Az ágazatok munkatermelékenysége, a fogyasztásra építve 

 

* A gázszektor esetén az átviteli hálózati üzemeltetőre vonatkozó létszám adatok nem álltak rendelkezésre 

forrás: REKK ábra KSH, Eurostat , MEKH és MATÁSZSZ adatok alapján 

Végül a hatékonyság utolsó indikátoraként bemutatjuk a szektorok hálózati veszteség adatait. Jól látható, 

hogy mindhárom területen összességében csökkenő trenddel találkozunk. Ez az áramszektor szolgáltatói 

esetén az üzemeltetők hatékony munkáján túl talán a szabályozást is dicséri, mely folyamatosan ösztönzi 

a hálózati veszteség csökkentését, nemzetközi és iparági benchmarkok alkalmazásával. A költségek között 

indokoltként csak a fentiek alapján megállapított „átlagos” veszteséget ismeri el, így a felfelé kilógó 

vállalatok az ebből fakadó költségek egy részét nem tudják a tarifáikba beépíteni. Fontos továbbá 

megemlíteni, hogy a távhőszektor esetén a hálózati veszteség a fogyasztó oldali hőleadó berendezésekkel 

is összefüggésben áll, melyek fejlesztésére, lecserélésére a szolgáltatóknak nincs érdemi hatása. 
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29. ábra: Hálózati veszteség nominális és százalékos alakulása 

 

forrás: REKK ábra Eurostat, MEKH és MATÁSZSZ adatok alapján 

6.2.2 Hozzájárulás a társadalmi jóléthez 

Gazdasági jólét 

A gazdasági jólét mérőszámaként alkalmazott bruttó hozzáadott érték változása szektoronként igen eltérő 

képet mutat. Míg az áramszektor nagyjából stagnáló, 2010-ről 2016-ra összességében 5%-os növekedést 

mutató pályát ír le, a gázszektor nagyobb hullámzások után 2%-kal magasabb értéken állapodott meg 

2016-ban, mint 2010-ben. A távhőszektor viszont a számok alapján komoly visszaesést élt meg: felére esett 

2016-ra a 2010-es szinthez képest a bruttó hozzáadott érték. Ez nagy valószínűséggel a 2011-es 

szabályozásváltozásokkal hozható összefüggésbe, és emiatt részben félrevezető lehet. Ahogy fent 

bemutattuk, a szektorban 2011-ben árbefagyasztás történt, a távhőtermelők rögzített áron értékesítik a 

hőt, miközben a termeléshez szükséges tüzelőanyagot továbbra is a piacról szerzik be. Ennek 

kompenzálására komoly összegű (nagyjából 50 milliárd Ft) kompenzációt kapnak. Ez feltehetően nem 

szerepel a hozzáadott érték kiszámításában, így nehéz megítélni a pontos változásokat.  
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30. ábra: Bruttó hozzáadott érték éves változása szektoronként 

 

* A gázszektorban az átviteli hálózat üzemeltetése nem szerep el 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

Fogyasztói elégedettség 

Az áramszektor esetén látható 100%-nál magasabb lefedettségi értékek abból adódhatnak, hogy amellett, 

hogy az elosztóknak törvényi kötelezettsége minden fogyasztót a rendszerre kapcsolni (vagyis közel 100%-

os a lefedettség) egy-egy háztartás esetén előfordulhat, hogy több lakossági szerződés is él – így a teljes 

lakossági fogyasztószám magasabb, mint a háztartások száma. A lassú csökkenés az összes háztartás 

gyarapodásán túl talán ezen „dupla” szerződések számának csökkenésével magyarázható. Hazánkban a 

történelmi múlt miatt a gázhálózat kiépítettsége is rendkívül magas, 80% körüli – az utóbbi években 

azonban valamelyest csökkent ez a szám, ugyanis egyre többen váltak le a rendszerről. A távhőhálózat 

jelenleg több mint 200 településen érhető el Magyarországon, ezzel stabilan a háztartások csaknem 15%-

a számára biztosítva ezen fűtési lehetőséget. Tekintettel a hősűrűség drasztikus csökkenésére az egyre 

kisebb települések esetén, semmiképp sem érdemes a teljes, 100%-os lefedettséghez viszonyítani ezt a 

számot. 
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31. ábra: Háztartások lefedettsége az energia szektorban 

 

forrás: REKK ábra KSH, MEKH, MATÁSZSZ adatok alapján 

Talán az egyik legfontosabb mutató a minőség mérésére alkalmas kiesésekhez kapcsolódó SAIDI és SAIFI 

indikátor, valamint a rendelkezésre állási mutató. Az áramszektor esetén láthatóan rendkívül magas a 

rendelkezésre állás, 99,97% illetve 99,98% alá (extrém időjárási viszonyokhoz kapcsolódó felmentés nélkül, 

illetve felmentéssel kalkulálva79) a vizsgált időszakban egyszer sem csökkent. Az egy főre eső éves átlagos 

kiesések száma 2016 végére 1 alá csökkent, míg a nem tervezett ellátásszünetek átlagos, egy főre eső 

hossza felmentés nélkül 75 perc, felmentéssel pedig csupán 59 perc volt. A 2013-as kiugró értékkülönbség 

a felmentéssel és felmentés nélkül számolt értékekben nagy valószínűséggel a szélsőséges március közepi 

időjárásnak tudható be: a hirtelen fagy, hófúvások, a hálózati elemekre rakódó jég és az orkán erejű 

széllökések komoly károkat és kimaradásokat okoztak. Ezen kimaradások egy részére a MEKH felmentést 

adott a szolgáltatóknak. 

A távhőszektor esetén – ahogy fent bemutattuk – a RÁÜM mutató kiválóan alkalmas lenne a fentiekhez 

hasonló mérésekre, azonban az adatok csak egy szereplő esetén állnak rendelkezésre, így nem kerülnek 

bemutatásra. A gázszektorra vonatkozóan, ahogy fent bemutattuk, nem érhetők el a tényértékek a SAIDI 

és SAIFI mutatók esetén. Egyedül a szabályozó által 2012-ben előírt értékek érhetők el, ezen értékek 

alapján azonban nem vonható le következtetés, hiszen egyrészt csak a szabályozó által előírt számokról 

van szó, nem pedig a szolgáltatók által ténylegesen teljesített értékekről, másrészt pedig a teljesítmény 

alakulásának vizsgálatához idősoros adatra lenne szükség. 

                                                           
79 A rendkívül időjárási körülmények miatt a Hivatal a hálózat üzemeltetők részére felmentést adhat, vagyis 
teljesítményük értékelése során ezek az extrém értékek nem kerülnek figyelembevételre. 
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32. ábra: Áramszektor rendelkezésre állási mutatója, SAIDI és SAIFI értékei 

 

 

forrás: REKK ábra MEKH adatok alapján 

Az elmúlt években jelentősen javult a szolgáltatások megfizethetősége. A fogyasztói árindexek pályájából 

jól látható a szabályozói beavatkozás: 2013-tól kezdődően a rezsicsökkentés több ütemben vágta meg a 

gáz-, áram- ás távfűtésszámlákat.80 Fontos kiemelni, hogy az árak jelentős része a nemzetközi 

folyamatoktól is erősen függő termékár, és csak egy kisebb tétel a rendszerhasználati díj, mely 

közvetlenebb módon kapcsolódik a hálózati szolgáltatókhoz és azok teljesítményéhez. 

                                                           
80 Ez a beavatkozás részben csak lekövette a nagykereskedelmi árak csökkenését. 
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33. ábra: Éves fogyasztói árváltozás 

 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján  

Ez nemcsak a nominálisan kifizetett összegben hozott csökkenést, de a háztartások összes kiadásához 

viszonyítva is komoly változást jelentett. Az áramszámlák esetén minden vizsgált kategóriában egyértelmű 

javulás mutatkozik, míg a vezetékes gázra vonatkozó kiadások a legszegényebb 10% esetén érdekes pályát 

írnak le. A rezsicsökkentés elején ezek a háztartások kisebb részét költötték gázra a teljes jövedelmüknek, 

mint korábban, a következő néhány évben azonban ez az arány növekedett, mint ahogy maga a gázra 

költött összeg is. Ez azt jelentheti, hogy a drága gáz idejében a fűtést másképp megoldani igyekvő családok 

az alacsonyabb árakra reagálva ismét több gázt kezdtek fogyasztani. A távfűtés esetén a községekben élők 

és a legszegényebb jövedelmi decilis tagjainál összességében stagnálást, míg a másik két vizsgált 

csoportban – akik egyébként is többet fizetnek a távfűtésért – csökkenést láthatunk. 
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34. ábra: Áramszámlák összege a teljes kiadáshoz viszonyítva 

 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

35. ábra: Gázszámlák összege a teljes kiadáshoz viszonyítva 

 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 
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36. ábra: Távhőszámlák összege a teljes kiadáshoz viszonyítva  

 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

Környezeti fenntarthatóság 

Az energiaszektor teljes széndioxid-kibocsátásának alakulása, valamint a távhő- és az áramszektor 

energiatermelésének megújuló arányszámai a következő ábrán láthatók. Az energiaszektor teljes 

széndioxid-kibocsátása nagyjából 25%-kal esett 6 év alatt, ez több okra is visszavezethető. A széndioxid-

kibocsátás legnagyobb részét az áramszektor adja, így a trendek vizsgálatakor erre érdemes fókuszálni. A 

kibocsátás csökkenése részben az Európai Unió által kitűzött céloknak köszönhető, nagy valószínűséggel 

azonban a csökkenés komoly hányadáért a megnövekedett import felelős.  Nagyjából 2013-tól kezdődően 

az árkörnyezetből fakadóan évekig alacsony kihasználtsággal működtek a hazai (elsősorban a gázos) 

erőművek, így az elfogyasztott áramhoz kapcsolódó kibocsátások nem nálunk jelentkeztek. Az utóbbi 1-2 

évben egyre több órában termeltek a hazai erőművek is, érdekes lenne ennek fényében a 2017-es 

értékeket is megvizsgálni, ezek azonban jelenleg még nem elérhetőek. 

Mindeközben a távhőszektorban valódi fejlődést láthatunk: a megújulóenergia-termelés fogyasztáshoz 

viszonyított részaránya 6-ról közel 18%-ra nőtt. Az áramszektor esetén stagnálást láthatunk, ami részben 

az időjárási körülményeknek is köszönhető, hiszen a beépített megújuló kapacitás az elmúlt évek során 

folyamatosan nőtt: 2014 végén 532, 2015 végén 603, míg 2016 végén 738 MW megújuló kapacitás állt 

rendelkezésre81. A 2016 végén robbanásszerűen meginduló napelem telepítési kedv (az év utolsó 

hónapjaiban mintegy 2000 MW kapacitásra adtak be engedélykérelmet, és a piaci prognózisok alapján 

ennél is több kapacitás épülhet meg a következő 2-3 év során) optimizmusra ad okot a megújuló energia 

áramtermelésben való további hasznosítása terén.  

                                                           
81 MEKH, MAVIR (2017): A magyar villamosenergiarendszer (VER) 2016. évi adatai; MEKH, MAVIR (2016): A magyar 
villamosenergiarendszer (VER) 2015. évi adatai; MEKH, MAVIR (2015): A magyar villamosenergiarendszer (VER) 
2014. évi statisztikai adatai  
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37. ábra: Az energiaszektor CO2-kibocsátása, valamint a távhőszektor és az áramszektor megújuló aránya 

  

forrás: REKK ábra Eurostat adatok alapján 

Az energiaszektor helyi szennyezése tekintetében csökkenő tendenciát figyelhetünk meg, 2010-hez képest 

komoly, 30% körüli mértékben csökkent a kénoxidok és nitrogénoxidok kibocsátása. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy ezek az értékek önmagukban nehezen értelmezhetőek, hiszen a kibocsátás sokszor az 

áramszektorhoz kötődik, ahol mind a fogyasztás, mind az importarány – és így az itthon megtermelt 

energia – erősen befolyásolhatja ezeket az értékeket, így azok csökkenhetnek anélkül, hogy valódi 

hatékonyságjavulásról lenne szó. A hazai gázüzemű erőművek kihasználtsága például jelentősen csökkent 

2011 és 2015 között, ami részben magyarázhatja az ábrán látható folyamatokat. 

38. ábra: Helyi szennyezőanyagok kibocsátása az energiaszektorban 

 

forrás: REKK ábra Eurostat adatok alapján 
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6.2.3 Összegzés 

Összességében elmondható, hogy a magyar energiaszektor mindhárom ágazata – áram, gáz és távhő – 

már érett szakaszában tart, az infrastruktúra jelentős része kiépült, a lakosság nagy része számára 

elérhetőek a szolgáltatások. Azok minőségéről, megbízhatóságáról csupán az áramszektor esetén tudunk 

véleményt formálni, itt azonban egyértelműen elégedettek lehetünk, átlagosan az időnk kevesebb, mint 

0,15%-ban vagyunk kénytelenek meglenni áram nélkül. A megfizethetőség a szabályozói beavatkozás 

hatására az elmúlt években jelentősen javult, az áram-, a gáz- és a távhőszámlákra már a legalacsonyabb 

jövedelmi tized is alig költ többet, mint a teljes kiadásainak 5, 4, illetve 1%-a. Ezzel párhuzamosan 

ugyanakkor az infrastruktúra elöregedése utaló jelek is vannak, amely hosszabb távon kockázatot 

jelenthet. Komoly eredményeket értünk el a környezeti fenntarthatóság terén is: a távhő szektor esetén 

megháromszorozódott a megújuló energiából megtermelt hő aránya, míg az áramszektorban is a 2016-ig 

stagnáló megújuló arány után az elmúlt 1-1,5 év fejleményei alapján növekedést várhatunk. 

17. táblázat: Az energiaszektor kulcsindikátorainak alakulása 

Indikátor Szektor 2012 2013 2014 2015 2016 Trend 

Az infrastruktúra állapota és hatékonysága 

Eszközök elöregedettsége 
(leírt/bruttó eszközök) 

energia 45,3% 46,0% 46,8% 47,1% - romlik 

Hálózati veszteség 

áram 9,24% 9,18% 8,94% 8,83% 8,45% javul 

gáz 3,74% 2,91% 4,40% 2,34% 2,75% ingadozik 

távhő - - 13,59% 12,83% 12,15% javul 

Hozzájárulás a társadalmi jóléthez 

SAIDI felmentéssel 
(perc/fogyasztó/év) 

áram 76 67 74 67 59 ingadozik 

SAIFI felmentéssel 
(kiesés/fogyasztó/év) 

áram 1,16 1,04 1,07 1,01 0,90 javul 

Megfizethetőség  
(Energia célú háztartási 
kiadások aránya) 

áram 5,9% 5,3% 4,7% 4,4% 4,2% javul 

gáz 5,9% 5,1% 4,6% 4,3% 4,4% javul 

távhő 1,9% 1,7% 1,5% 1,3% 1,2% javul 

Teljes CO2 kibocsátás  
(millió tonna) 

energia 15,22 12,73 11,92 12,46 12,34 javul 

Megújuló energia aránya 
(megújuló 
termelés/fogyasztás) 

áram 6,06% 6,60% 7,28% 7,30% 7,19% javul 

távhő 6,63% 10,32% 12,51% 15,34% 17,97% javul 

6.3 A víziközmű infrastruktúra állapota és jóléti teljesítménye 

A következő fejezetben a víziközmű infrastruktúra értékelésére kialakított, korábban már ismertetett 

módszertan alkalmazására kerül sor. Először a fizikai eszközök állapotát és működését, majd az 

infrastruktúra működésének társadalmi, illetve környezeti hatásait vizsgáljuk.  
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6.3.1 Az infrastruktúrák állapota és hatékonysága 

Az eszközök mérete és állapota 

A megfelelő minőségű ivóvíz minél szélesebb körű biztosítása az infrastrukturális ágazatok egyik 

fundamentális feladata. Az ivóvízhálózat kiépítettségének jelenlegi szintje a társadalom számára már egy 

alapvető szolgáltatás, amiben egyfajta határhoz érkeztünk, hiszen a hálózat méretét tekintve az utóbbi 10 

évben jelentős mértékű bővülés már nem történt. Ehhez képest a szennyvízelvezető hálózat jóval később 

kezdett el kiépülni, lemaradása még szignifikáns, de nagyon gyors ütemben csökken. Az alábbi ábrán 

látható, hogyan közeledik egymáshoz a két vezetékrendszer kiépítettsége, az elsődleges közműolló értékei 

szemléltetik, hogy egy kilométer vízvezetékre már több mint 750 méternyi szennyvízvezeték jut, ami az 

utóbbi 5 évben realizált közel 15%-os javulás eredménye. 

39. ábra: Az ivóvíz és szennyvízvezeték-hálózat hossza 

  

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

A vezetékrendszer bővülése után a következő ábrán a víztermelő és a szennyvíztisztító kapacitásokat 

láthatjuk, utóbbiakat az elérhető adatok fényében csak 2013 óta. A szennyvíztisztító kapacitások a 2017-

ben látható enyhe csökkenés kivételével minden megfigyelt évben növekedtek, ezzel szemben a 

víztermelő kapacitások több évben is csökkentek, de összességében nagyon változékonyan alakultak 2010 
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40. ábra: A víztermelő és szennyvíztisztító kapacitások alakulása 

 

forrás: REKK ábra MaVíz adatok alapján 

A következő ábra a víziközműhálózat bruttó eszközállományának bővülését veti össze a szektorba áramló 

beruházásokkal. Részletes adatok a MaVíz által összegyűjtött legutóbbi három évre állnak rendelkezésre, 

ezért most ezeket szemléltetjük. Látható, hogy a három ráfordítás kategória közül az új beruházások és 

kapacitás bővítések értéke kifejezetten változékony a karbantartásokhoz és felújításokhoz képest. 

Jelentősen csökkentek az utóbbi két kategória értékei a 2014-es szintekhez képest, amelyek döntően az 

iparágon belüli hazai forrásokból jönnek létre, ellenben az új beruházásokkal, amelyek tipikusan az Európai 

Unióból érkező vagy állami forrásokból épülnek. 

A szektor bruttó állóeszköz állománya évenkénti 3-4%-os növekedést mutat, ami leginkább a 

szennyvízhálózat nagymértékű bővüléséből fakad. 

1 404
1 505 1 507

843
895

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

m
ill

ió
 m

3

Vízművek termelő kapacitása Szennyvíztisztító kapacitás



 

88 
 

41. ábra: A víziközmű szektor eszközállományának alakulása 

 

forrás: REKK ábra KSH és Mavíz adatok alapján 

A bruttó eszközállomány bővülését nem követi le a nettó eszközök növekedése, ami jelentősen 

alacsonyabb mértékű. Az eszközállomány állapotát leíró mutató folyamatosan növekszik 2010 óta, amiből 

arra lehet következtetni, hogy az eszközök egyre inkább elöregednek az ágazatban.82 A víziközmű ágazat 

megújítási rátáját a korlátosan rendelkezésre álló adatok miatt csak 2 évre tudtuk kiszámolni, amiből azt 

lehet látni, hogy az értéke ugyan javul, de nem elég nagymértékben ahhoz, hogy az eszközállomány 

elöregedését mérsékelni, esetleg visszafordítani tudja.  

                                                           
82 Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a mutató romlása mögött más okok is állhatnak (pl. eszközök újraértékelése, 
gyorsított leírás alkalmazása). 
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42. ábra: A víziközmű szektor eszközállapotának alakulása 

   

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

Eszközök hatékonysága 

A víziközmű szektoron belül a víztermelő és a szennyvíztisztító telepek kapacitáskihasználtságát a 

következő ábra szemlélteti. A megtermelt vízmennyiség a megfigyelt időszakban enyhén, de folyamatosan 

növekszik, a kapacitások abszolút értéke viszont, ahogy ezt egy korábbi ábrán láthattuk nem növekedik 

egyértelműen, bizonyos években még csökken is. Ennek megfelelően a víztermelő kapacitások 

kihasználtsága növekedést mutat a 2000-es évek elejéhez képest.  

Az ezredfordulón a meglévő szennyvíztisztító kapacitások közel 100%-os kihasználtsággal működtek, hogy 

kezeljék az évi több mint 500 millió köbméternyi szennyvizet, ezzel szemben napjainkra a kapacitások 

megközelítik a 900 millió köbmétert, miközben az elvezetett szennyvíz mennyisége alapvetően stagnál, de 

inkább csökken, egyedül 2016-ban látható jelentősebb növekedés, így ebben az évben a kapacitások már 

60% körüli kihasználtsággal működtek. A szennyvíztisztítás szakértői interjú alapján pénzügyileg ritkán 

megtérülő tevékenység, jelenleg a szektor jövedelmei az alacsony kihasználtság és az ivóvízhasználatból 

fakadó bevételek csökkenése miatt több irányból is veszélyben vannak. 
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43. ábra: A víztermelő és szennyvíztisztító üzemek kapacitáskihasználtságának alakulása 

 

forrás: REKK ábra Mavíz adatok alapján 

A következő ábrán egy köztes mutató található, ami már átvezet a szektor eszközeinek termelékenységére, 

de értelmezhető a vezetékrendszer kapacitáskihasználtágát leíró mutatóként is. Bár nem kapunk a 

vezetékhálózat teljes kapacitásával összevethető százalékos értékeket, a változás iránya világosan 

megállapítható az ábrákról. A vízvezetékek esetében az egy kilométerre eső megtermelt vízmennyiség egy 

enyhe 2014-es beesést kivéve nem változott jelentősen 2010 óta. A szennyvízhálózat esetében viszont 

jóval változékonyabb az egy kilométerre eső kibocsátás, aminek a szintje 2010 óta is csökkent, viszont a 

legjelentősebb csökkenés nem ebben, hanem a 2010-et megelőző időszakban ment végbe.  

44. ábra: A víziközmű szektor tőketermelékenysége természetes mértékegységben 
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forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

A víziközmű szektor további termelékenységi indikátorait munkaerőre, valamint tőkére vetítve a 

következő ábra szemlélteti. Ahogyan az az ábrán is látszik, 2014-ig jelentősen romlott mindkét mutató 

értéke, míg 2011-12-ben egy munkás 9 millió forint hozzáadott értéket termelt, addig 2014 óta ez alig 

haladja meg a 7 milliót. A bruttó hozzáadott értékben vett termelékenységét két adatból képeztük, 

melyből az alkalmazottak száma, tehát a számláló értéke enyhén növekedett a bemutatott évek során, 

azonban ekkora romlást vélhetően nem ez idézett elő. A nevezőben lévő hozzáadott érték az árbevétel és 

a termelőfelhasználás különbsége, amelyből az árbevétel jelentős mértékben csökkent a 2013-ban 

csökkentett lakossági víz és csatornadíjak szabályozása által. Ez a hatás ebben az évben csak részlegesen, 

2014-ben viszont már erőteljesebben kifejtette a hatását.  

A tőketermelékenység hasonló mértékben romlott a vizsgált időszakban, ami egy irányba mutat a korábbi 

indikátorokból látható eszköz elöregedéssel. Ez a jelenség is főleg az árszabályozásból fakadó bevételkiesés 

és az emiatt elmaradó beruházások eredménye. 

45. ábra: A víziközmű szektor termelékenysége 

 

forrás: REKK ábra KSH és MaVíz adatok alapján 

Az ivóvízhálózat hatékonyságát a hálózati veszteségen keresztül vizsgáljuk, ennek alakulását mutatja a 

következő ábra, amin a KSH összes megtermelt vízmennyiség adatához viszonyítjuk a MaVíz statisztikákból 

származó nem számlázott vízmennyiség, illetve hálózati veszteség százalékos értékeit. Az ábrán látható, 

hogy a mutatók nagyon változékonyak, a hálózati veszteség mennyiségében és arányában látható 

valamilyen enyhe trendszerű növekedés a 2014-es visszaeséstől eltekintve, a nem értékesített víz 

mennyisége és aránya is kifejezetten változékony a vizsgált időszakban. 
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46. ábra: Nem számlázott víz és hálózati vesztség az ivóvíz szektorban 

 

forrás: REKK ábra MaVíz és KSH adatok és Rekk kalkuláció alapján 

6.3.2 Hozzájárulás a társadalmi jóléthez 

Gazdasági jólét 

A víziközmű szektor bruttó hozzáadott értékének évenkénti változását mutatja az alábbi ábra. Látható, 

hogy az árszabályozás bevezetésének éveiben jelentősen csökkent a szektorok hozzáadott értéke, míg 

ezen kívül kisebb-nagyobb mértékű növekedés látható. A szektorok szétválasztása a már korábbi 

statisztikai kérdések miatt körültekintéssel értelmezendő, az viszont még így is látható, hogy a víziközmű 

szektor hozzáadott értékének romlását a szennyvíz szektor teljesítményének alakulása jelentős mértékben 

mozgatja. 
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47. ábra: Az ivóvíz és szennyvíz szektor hozzájárulása a gazdasági jóléthez 

 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

Fogyasztói elégedettség 

Az ivóvízhálózat kiépítettsége már az 1990-es években országos átlagban 90% felett volt, napjainkban a 

lakásállomány több mint 95%-ban be van kötve. A szennyvízhálózat kiépítettsége ehhez képest jelentősen 

kisebb, viszont nagyon gyors ütemben hozza be a lemaradását 2015-16-ban például évi közel 90 ezer új 

háztartás bekapcsolásával. 

Míg az ivóvízvezeték-hálózat kiépítettsége közel azonos szinten van városi és községi környezetben is, 

addig a szennyvízgyűjtő hálózat jelentősebb földrajzi különbségeket mutat. 2010-ben a városi lakások 85%-

os lefedettsége közel duplája volt a községi 43%-nak, ezek az arányok 2016-ra 89-59%-ra változtak, tehát 

jelentősen csökkent a különbség. Az ivóvíz- és a csatornarendszer közti jelentős különbség döntően a 

vidéki kiépítettség lemaradásából fakad. A másodlagos közműolló értéke, ami az ivóvízzel ellátott, de a 

szennyvízhálózatba be nem kötött lakások arányát mutatja, mindenesetre jelentősen szűkül, 2010-ben 

még 23% volt, 2016-ra viszont már 15%-ra csökkent. 

2% 3%

-2%

-8%

7%

3%

-1% -1%

-11%
-13%

7%
5%

2% 2%

-4%

-9%

7%

3%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bruttó hozzáadott érték változása - ivóvíz

Bruttó hozzáadott érték változása - szennyvíz

Bruttó hozzáadott érték változása - víziközmű



 

94 
 

48. ábra: Lefedettség a víziközmű ágazatokban 

 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

A meghibásodások száma az infrastruktúra üzemeltetésével és állapotával kapcsolatban is informatív. A 

következő táblázatban látható, hogy 2011 óta a szennyvízvezeték hálózatban másfélszeresére, az 

ivóvízhálózatban kétszeresére nőtt az adott vezetékhálózatra vetített meghibásodások száma. Ezek az 

értékek egy irányba mutatnak a korábbi indikátorok elemzésénél megállapított jelenségekkel, amik az 

elöregedett eszközökre, valamint az elmaradó beruházások jelentőségére utalnak.  

49. ábra: Meghibásodások alakulása a szennyvíz- és ivóvízhálózatban 

 

forrás: REKK ábra MaVíz adatok alapján 
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Az ivóvízszolgáltatás működéséről a vezetékekben folyó víz minősége is árulkodik. A vízminőséget 

háromféle mintavétellel tesztelik (bakteriológiai, mikroszkópos biológiai, kémiai), ezekből egyetlen 

összevont arányszámot képeztünk az összes mintavétel és az összes határértékeknek nem megfelelő minta 

összevetésével. Az adatok által felölelt időszakban határozott trendfordulás látható, míg 2014-ig erősen 

csökken a kifogásolt minták aránya, addig a 2015-ös és 2016-os évben ismét jelentős emelkedést 

láthatunk.  

50. ábra: Kifogásolt minták aránya 

 

forrás: REKK ábra MaVíz adatok alapján 

A víziközmű szolgáltatás megfizethetősége mindkét szektorban javult, a 2010-es évek eleji, főleg a 

szennyvízszektorban észlelt jelentős növekedés után az árszabályozás eredményeként a lakossági díjak 

nagysága jelentősen csökkent, az utóbbi években pedig változatlan maradt. 

51. ábra: Árváltozás a víziközmű ágazatban 

 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

A következő ábra azt mutatja meg, hogy különböző jövedelmű csoportokban az összes költésnek mekkora 

hányadát adja a víz- és a csatornadíj. Egyrészt látható az árszabályozás eredményeként kialakuló általános 
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csökkenés, aminek a mértéke egyenletes az országban, viszont a fővárosban nagyobb mértékű 

bérnövekedés miatt itt arányaiban csökkent a víziközmű díjak relatív terhe. Ezzel szemben különösen 

kontrasztos, mennyivel nagyobb a legalsó jövedelmi tized víz- és csatornadíjhoz köthető relatív kiadása. 

Ebben a csoportban csökkent a legkisebb mértékben a víziközmű szolgáltatások megfizethetősége, ami 

szintén tulajdonítható a bérek alakulásának. 

52. ábra: Vízellátás és szennyvízelvezetés együttes költsége a teljes kiadáshoz viszonyítva 

 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 
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A víziközmű szektor a dekarbonizációs teljesítménye romló tendenciát mutat, hiszen mind a teljes, mind 

az 1 m3 értékesített ivóvízre, illetve tisztított szennyvízre eső villamosenergia felhasználás emelkedett az 

elmúlt években. Különösen a szennyvíztisztítás esetében markáns az emelkedés, ami vélhetően összefügg 

az újonnan üzembe helyezett szennyvíztisztító telepekkel. 
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53. ábra: Víziközmű szektor villamosenergia felhasználása és intenzitása 

 

forrás: REKK ábra Mavíz adatok alapján 

A helyi környezeti hatások szempontjából némiképp ellentmondásos a kirajzolódó kép. Egyfelől látható, 

hogy az ivóvízhálózatból, illetve az egyéb forrásokból (pl. esővíz) összegyűjtött és elvezetett szennyvíz 

közel 100%-át meg is tisztítják a szolgáltatók, és ennek egyre nagyobb arányát a legfejlettebb 

technológiával teszik. Ezzel szemben viszont az is látható, hogy a tisztítás után kibocsátott szennyvízből 

vett minták jelentősen növekedő arányban lépik át a szennyezőanyag határértékeket. 

54. ábra: A természetbe visszaengedett tisztított szennyvíz minősége 

 

forrás: REKK ábra KSH és MaVíz adatok alapján 
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6.3.3 Összegzés 

Összességében elmondható, hogy az ivóvízhálózat Magyarországon egy jól kiépített infrastrukturális 

szolgáltatás, ami az árszabályozás eredményeként egyre megfizethetőbb a fogyasztók számára. A 

szennyvízszolgáltatás díja hasonlóan egyre kedvezőbb, kiépítettsége még szignifikánsan elmarad a 

vezetékes víz penetrációjától, viszont nagyon erős ütemben közelíti azt. Legnagyobb lemaradásban a 

községi szennyvízhálózatok vannak, de az utóbbi években látható bővülés által ez is jelentősen csökkent.  

Ezekkel szemben viszont a víziközmű infrastruktúra állapotára és a szolgáltatás minőségére utaló 

indikátorok többnyire azt mutatják, hogy az eszközök elöregednek, termelékenységük romlik és a 

meghibásodások száma és a hálózati veszteség aránya is nő. Meglepő mértékben nő az ivóvízből, illetve a 

természetbe visszaengedett tisztított szennyvízből vett kifogásolt minták aránya is. A szemléltetett adatok 

alapján a negatív tendenciák fő oka az, hogy a forráshiányos állapot nem teszi lehetővé a felújító 

beruházások és karbantartások elvégzését a szektorban.  

18. táblázat A víziközmű szektor kulcsindikátorainak alakulása 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Trend 

Az infrastruktúra állapota és hatékonysága 

Elsődleges közműolló 
(szennyvíz hálózat (m) 
/ívóvíz hálózatra (km)) 

655 633 657 668 683 723 752 - javul 

Eszközök 
elöregedettsége 
(leírt/bruttó eszközök) 

39,7% 40,6% 41,5% 42,4% 43,2% 43,6% - - romlik 

Munkatermelékenység 
(hozzáadott érték, 
mFt/fő) 

8,4 8,7 8,8 7,9 7,0 7,2 7,3 - romlik 

Hálózati veszteség - 18% 18% 20% 16% 22% 21% - romlik 

Hozzájárulás a társadalmi jóléthez 

Szennyvíz lefedettség 
vidéken 

43% 43% 47% 50% 50% 54% 59% - javul 

Ivóvíz hálózati hibák 
(/km/év) 

- 0,47 0,61 0,81 0,70 0,93 1,01 1,14 romlik 

Ivóvíz minőség 
(kifogásolt minták 
aránya) 

- 11,4% 9,4% 7,5% 5,3% 6,0% 8,2% - 
romlik 

(2015-től) 

Megfizethetőség 
(víz- és csatornadíj 
kiadások aránya) 

3,1% 3,1% 3,3% 3,0% 2,9% 2,7% 2,6% - javul 

Kibocsátott szennyvíz 
szennyezőanyag 
határérték 
túllépéseinek aránya 

- - 4,9% 3,6% 4,0% 4,9% 6,2% - 
romlik 

(2014-től) 
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6.4 A távközlési infrastruktúra állapota és jóléti teljesítménye 

A távközlési szektor működése jelentősen eltér az eddig tárgyalt energia- és víziközmű szektorokétól, mivel 

egy magánvállalkozások által dominált többszereplős versenypiacról van szó. Bár az internet egyre 

alapvetőbb szolgáltatásnak tekinthető, a távközlési szolgáltatások hagyományosan nem minősülnek 

közszolgáltatásnak, és nincs is kiskereskedelmi árszabályozás (csak nagykereskedelmi hozzáférés-

szabályozás). A szolgáltatás tartalmát és árazását alapvetően piaci folyamatok és üzleti döntések 

határozzák meg, ahogy a beruházások is döntően piaci, és nem állami forrásból valósulnak meg. Ebből 

adódóan a kormányzati politikák és az ágazati szabályozás valamivel kisebb mértékben befolyásolják a 

szektor működését a többi infrastrukturális ágazathoz képest, ám ahogy láthattuk a gazdasági és 

társadalmi kontextus ismertetésekor, ezt a szektort is számos fontos kormányzati aktus érintette 

érzékenyen. Különösen az adóterhek növekedése (pl. közműadó) jár jelentős hatással, ami korlátozza a 

beruházásra fordítható összegeket, illetve a vezetékhossz alapján számított adónem még ellenösztönzőént 

is hat. 

6.4.1 Az infrastruktúrák állapota és hatékonysága 

Az eszközök mérete és állapota 

A távközlési infrastruktúra méretét jelző bruttó állóeszköz-állomány 2010 és 2014 között gyakorlatilag 

stagnált, az évi 100-120 milliárd forintos beruházás ellenére. A vizsgált ágazatok közül egyedüliként még 

az is előfordult, hogy a bruttó állóeszköz-állomány csökkent egy évben.  Emögött elsősorban az állhat, hogy 

a távközlési infrastruktúrák elévülése a technológiai fejlődés miatt jóval gyorsabb, mint például egy távhő- 

vagy csatornavezeték esetében, így gyakrabban kell az eszközöket kivonni a használatból. A 2015-2016-os 

években a beruházások szintje jelentősen megnőtt (a 4G hálózatok kiépítése miatt), amely meg is látszik a 

jelenleg elérhető legfrissebb, 2015. évi bruttó eszközállomány adaton. 

55. ábra: A távközlési szektor eszközállományának alakulása 

 

0,3%

2,2%

0,1%

-1,7%

5,2%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Es
zk

ö
zá

llo
m

án
y 

vá
lt

o
zá

sa

B
er

u
h

áz
ás

o
k,

 m
ill

iá
rd

 F
t

Beruházások Bruttó eszközállomány változása



 

100 
 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

Az eszközállomány állapota is kimutathatóan és trendszerűen romlott 2010 óta, az infrastruktúra 

elöregedettségét mérő indikátor értéke 38,3%-ról 40,3%-ra nőtt.83 Az eszközállomány megújítási ráta 3% 

körül alakult az időszak alatt, ami láthatóan nem elegendő az állapotromlás megállítására, és hiába nőtt az 

indikátor értéke 4%-ra 2015-ben a beruházások növekedése miatt, a leírt értékcsökkenés magasabb volt 

ebben az évben is, ezért tovább csökkent az állapotmutató értéke. 

56. ábra: A távközlési szektor eszközállapotának alakulása 

 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

Eszközök hatékonysága 

A távközlési infrastruktúra hatékonyságát mérő a munka- és tőketermelékenységi mutatók értékei egy 

szűk intervallumban ingadoztak 2010 óta, 2013-ig inkább csökkenő, azóta pedig inkább növekvő trendet 

mutatva. Az indikátorokat nettó árbevételre is kiszámítottuk, így értelemszerűen magasabb értékek 

jönnek ki, azonban a trendek és a levonható következtetések azonosak. 

                                                           
83 Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a mutató romlása mögött más okok is állhatnak (pl. eszközök újraértékelése, 
gyorsított leírás alkalmazása). 
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57. ábra: A távközlési szektor hatékonyságának alakulása 

 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

6.4.2 Hozzájárulás a társadalmi jóléthez 

Gazdasági jólét 

A távközlési szektor esetében a szűken vett gazdasági jóléthez való hozzájárulás a rendelkezésre álló 

adatok tágabb köre miatt részletesebben vizsgálható, ezért gazdagabb képet tudunk bemutatni. A szektor 

teljes bruttó hozzáadott értéke és változása mellett a volumenindex értéke is nyilvánosan elérhető, ezért 

az árváltozások hatása is kiszűrhető. Az alábbi ábrán az látszik, a szektor gazdasági teljesítménye folyóáron 

számolva némi ingadozás mellett alapvetően stagnált, miközben a volumenváltozás jellemzően magasabb 

volt az értékváltozásnál. Ebből az következik, hogy az ágazat folyóáron számolt teljesítménye azért (is) 

stagnált, mert összességében csökkenő árak jellemezték az iparágat. 
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58. ábra: A távközlési szektor hozzájárulása a gazdasági jóléthez 

 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján84 

Fogyasztói elégedettség 

A fogyasztói elégedettség elérhetőségi dimenziójában a távközlési szektor kifejezetten jól teljesít, hiszen 

a vezetékes internet esetében 95%, a mobilinternet szolgáltatásra is alkalmas (3G és 4G) mobil hálózatok 

esetében pedig 99% felett van az országos lefedettség, miközben 2011-ben még 90% körül állt mindkét 

mutató. Külön kiemelendő, hogy a vidéki (100 fő/km2-nél ritkábban lakott) területeken különösen nagy 

fejlődés ment végbe, a mobilhálózatok lefedettsége 74%-ról 98%-ra nőtt, vagyis lényegében teljessé vált. 

Történt ugyan előrelépés a vezetékes lefedettségben is, de problémaként kell azonosítani, hogy a 

ritkábban lakott területeken még ma sem tekinthető általánosnak a vezetékes internethez való hozzáférés. 

Megjegyzendő, hogy az elmúlt években tapasztalható fejlődés részben az Szupergyors Internet Program 

(SZIP) eredményeit tükrözi, és amely hatására 2020-ig további nőhet a vezetékes internet lefedettség.85 

                                                           
84 Az adatok forrása „Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások helyzete Magyarországon, 2016” című 
KSH kiadvány melléklete (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ikt/ikt16_3.xls) 
85 http://kifu.gov.hu/szip_kmr17_18 
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59. ábra: Távközlési szolgáltatások elérhetősége (lefedett háztartások aránya) 

 

forrás: REKK ábra Európai Bizottság (Digital Scoreboard) adatok alapján 

A megbízhatósági indikátorok vegyes képet festenek az ágazatról. Egyrészről a szolgáltatások éves szintű 

rendelkezésre állása stabilan magas, átlagosan 99,7%, és a legrosszabbul teljesítő szolgáltatás mutatója 

sem esett 99,3% alá egyetlen évben sem, miközben a szolgáltatók célértéke 98%. Kijelenthető tehát, hogy 

a szolgáltatások általános rendelkezésre állása magas, további komoly fejlődési potenciál, illetve erre 

vonatkozó fogyasztói igény vélhetően nincs. 

A hibabejelentés alapján elvégzett hibaelhárítások ideje86 azonban romló trendet mutat, az átlagos 

elhárítási idő 2013 és 2017 között csaknem kétszeresére nőtt. Az indikátorérték növekedésért a 

mobilszolgáltatások eredményei felelősek: míg 2012-ben és 2013-ban még a vezetékes szolgáltatásokhoz 

képest szignifikánsabban gyorsabb volt a hibaelhárítás, 2014 óta a távközlési szektor átlagához lassultak. 

Meg kell jegyezni ugyanakkor azt is, hogy a szolgáltatók többsége 72 órás célértéket határozott meg erre 

az indikátorra, így a korábbi évekhez képest rossznak tűnő teljesítmény is bőven teljesíti a szolgáltatók által 

saját magukkal szemben támasztott elvárásokat.  

                                                           
86 A pontos definíció: A hibabejelentés alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80%-ában teljesített ideje. 
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60. ábra: Távközlési szolgáltatások megbízhatósága 

 

forrás: REKK ábra a távközlési szolgáltatók adatai alapján87 

A távközlési szolgáltatások minőségjavulását jelzi a fejlettebb technológiák gyors térnyerése, különösen a 

mobil távközlésben. A negyedik generációs mobilhálózatok kiépülése 2012-ben kezdődött, ám ekkor még 

csak városias területen, részben a rendelkezésre álló 1800 MHz-es frekvenciasáv kedvezőtlen terjedési 

tulajdonságai miatt. A hálózatfejlesztés a 2014. évi frekvencia-értékesítést követően vett lendületet, és a 

következő év végére a 800 MHz-es hálózatok már a ritkán lakott területeket jelentős részét is lefedték.88 

Jelenleg már teljesnek tekinthető a 4G lefedettség, a szolgáltatók már vivőegyesítéssel (4G+) és más kisebb 

fejlesztésekkel javítják a mobilszolgáltatások minőségét. A 4G hálózatok térnyerése nem csak az 

adatátviteli sebesség növekedése miatt fontos, hanem a késleltetési idők jelentős csökkenése miatt is, 

amely nagyban elősegíti az egész gazdaság digitalizációját (M2M, IoT89). 

Kevésbé látványos, de így is jelentős a vezetékes szolgáltatások minőségi fejlődése. A nagysebességű 

internetszolgáltatások aránya 53%-ról 82%-ra nőtt országosan, a ritkábban lakott területeken viszont 

lényegében ebben az időszakban jelentek meg ezek a technológiák, hiszen 2011-ben még mindössze 4 %-

os volt a lefedettségük. Ehhez viszonyítva az 50% feletti 2017-es érték ugyan jónak mondható, de az is 

nyilvánvaló, hogy ezen a területen súlyos lemaradása van a szektornak. A televízió szolgáltatások egy 

alapvetően lassabban fejlődő terület, amit a magasabb képminőséget és számos kényelmi szolgáltatást 

(pl. műsorrögzítés) biztosító digitális televíziózás elterjedési sebessége is mutat. A fejlődés azonban évről 

évre érzékelhető, és a 77%-os mutató már nem tekinthető rossznak. 

                                                           
87 Az adatok forrása a nagyobb szolgáltatók 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet 3. § (4) szerinti nyilvánosan elérhető 
szolgáltatásminőségi adatlapjai (Magyar Telekom, UPC, Digi, Invitel, Telenor, Vodafone).  
88 Ez részben a szabályozó hatóság által előírt hálózatfejlesztési követelményekből adódott. 
89 Machine-to-machine: gépek közötti kommunikáció, Internet of Things: Eszközök internetes hálózatra kapcsolása 
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61. ábra: A távközlési szolgáltatások minősége (lefedett háztartások aránya) 

 

forrás: REKK ábra Európai Bizottság (Digital Scoreboard) és NMHH adatok alapján 

Végül, a távközlési szolgáltatások megfizethetősége is javuló tendenciát mutat. Az éves áremelkedés 

mértéke 2013 óta nem haladta meg az 1%-ot a telefon és internet szolgáltatások esetében (a KSH együtt 

méri a két szolgáltatást), 2017-ben pedig 3%-kal csökkentek is az árak. A televízió szolgáltatás ára 

jellemzően nagyobb arányban nőtt, de kiugró áremelkedés nem történt. A megfizethetőséget közvetlenül 

mérő Digital Scoreboard indikátor alapján megállapítható, hogy míg 2011-ben a magyar háztartások közel 

20%-a azért nem fizetett elő internet szolgáltatásra, mert túl magasnak találta az árát, addig 2017-re 

arányuk 10% közelébe mérséklődött. 

62. ábra: A távközlési szolgáltatások árváltozása és megfizethetősége 

 

forrás: REKK ábra KSH és Európai Bizottság (Digital Scoreboard) adatok alapján 
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Ezzel némiképp szembemenő következtetést sugall a KSH fogyasztói kiadásokra vonatkozó adatsora, 

amely alapján a távközlési szektorban pontosan ellentétes trendek rajzolódnak ki, mint az energia és a 

víziközmű szektorban. A távközlési kiadások aránya ugyanis folyamatosan nőtt az elmúlt években, és az is 

megállapítható, hogy az alacsonyabb jövedelműek nem csak abszolút értékben, de relatíve is kevesebbet 

költenek távközlésre, mint a jobb anyagi helyzetben lévők. A kiadások emelkedését az magyarázhatja, hogy 

a fogyasztók a jövedelmi helyzetük javulásával egyre több és egyre magasabb színvonalú szolgáltatásokat 

vesznek igénybe (mobilinternet, nagysebességű vezetékes internet), illetve egyre többet is használják 

azokat (erre utal az exponenciálisan növekvő adatforgalom). Az adatok alapján tehát a távközlési 

szolgáltatások – szemben az energia és víziközmű szolgáltatásokkal – nem közszükségleti javak, ezért a 

kiadási részarány a távközlési szektorban nem tekinthető a megfizethetőség jó mutatószámának. Ehelyett 

az előző ábrán ismertetett Digital Scoreboard indikátort érdemes figyelembe venni. 

63. ábra: Telefon- és egyéb hírközlési szolgáltatások költött összeg aránya a teljes éves kiadásokból90 

 

forrás: REKK ábra KSH adatok alapján 

Környezeti fenntarthatóság  

Környezeti fenntarthatóság tekintetében is inkább pozitívnak lehet tekinteni a távközlési szektorban zajló 

folyamatokat, hiszen a növekvő ügyfélszám és adatforgalom ellenére jelentősen csökkent a teljes szén-

dioxid kibocsátás. Ez a gyors ütemű csökkenés azonban 2013-ban lelassult, majd 2015 óta már mind a 

teljes kibocsátás, mind az egy szolgáltatásra eső kibocsátás enyhe növekedő pályán mozog. Az indikátor 

változásának értelmezése azonban nem teljesen egyértelmű, ugyanis számos különböző folyamat 

eredménye. Egyrészt tartalmazza a villamosenergia-termelés karbonintenzitásának változását, ami – mint 

láthattuk az energiaszektort elemző fejeztben – alapvetően csökkenő trendet mutat, de 2015-ben éppen 

volt egy kis mértékű emelkedés. Másrészt mutatja egy adott távközlési szolgáltatás nyújtásához szükséges 

                                                           
90 A 2015. évi adatok inkonzisztencia miatt maradék elven kerültek kiszámításra (összes hírközlési kiadás – egyéb 
hírközlési kiadás). 
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energia mennyiségét, amely visszaszorítható energiahatékonysági eszközökkel. Harmadrészt pedig 

megjelenik benne a különböző energiaigényű távközlési szolgáltatások összetételváltozásának a hatása is. 

Az utóbbi évek emelkedő trendje tehát összefüggésben lehet azzal is, hogy jelentősen bővültek a mobil 

adatforgalmi szolgáltatások, mivel a rádiófrekvenciával történő jeltovábbítás több energiát igényel, mint a 

vezetékes megoldás. Ez az átrendeződés várhatóban a jövőben is folytatódik, ami az energiafogyasztás 

további emelkedését vetíti előre. A szektor környezeti fenntarthatósági teljesítményét akkor lehetne 

pontosabban mérni, ha egyrészt az áramfogyasztás ismert lenne, másrészt a fogyasztási adatok elérhetők 

lennének külön a vezetékes és a mobil hálózatokra. 

64. ábra: A távközlési szektor környezeti fenntarthatósága 

 

forrás: REKK ábra Eurostat és KSH adatok alapján 

6.4.3 Összegzés 

Összességében elmondható, hogy a távközlési szektor nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, 

hiszen mind a nagysebességű vezetékes internet hálózatok, mind a 4G mobilhálózatok nagyrészt kiépültek, 

miközben a szolgáltatások megfizethetősége is javult. Ahogy azonban a korábban is jeleztük, a szektorra 

jellemző gyors technológiai fejlődés miatt szinte törvényszerű a hálózatfejlesztések ilyen magas üteme, és 

könnyen előfordulhat, hogy az aktuálisan jónak tűnő színvonal rövid időn belül már elégtelennek minősül. 

A jelenleg nagysebességűként számon tartott 30 Mbit/s átviteli sebességre képes internet kapcsolat 

például számos szolgáltató kínálatában már nem is szerepel, ajánlataik 100 MBit/s-ről indulnak. Innen 

nézve pedig a 82%-os (vidéken 50%-os) mutató már korántsem impozáns. 

A szektor egyik nagy kihívása, hogy az alacsonyabb népsűrűségű területeken is biztosítsa azt ár- és 

szolgáltatási színvonalat, amely a városi lakosság számára már évek óta elérhető. Ennek teljesítését 

azonban kifejezetten hátráltatja a vezetékhossz alapján fizetendő közműadó, hiszen éppen azokra a 

fejlesztésekre rakódik forgalomarányosan a legnagyobb adóteher, amelyek megtérülése egyébként is 
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kérdéses lenne. Ebből a szempontból fontos volt a 2015-ben bevezetett jogszabályváltozás, amely 

kedvezményt biztosít mind az új vezetékek létesítésére, mind a meglévő vezetékek fejlesztésére. 

Figyelmeztetésnek lehet tekinteni továbbá az eszközállomány folyamatos elöregedésére utaló jeleket, bár 

a másik két vizsgált szektorhoz képest a 40%-os mutató (2015) még jónak is mondható. A fogyasztókat 

azonban közvetlenül nem ez, hanem a hibabejelentések alapján történő hibaelhárítás idejének jelentős 

növekedése zavarhatja, amely ugyan még jelenleg is bőven teljesíti a szolgáltatói célértékeket, de a 

fogyasztói elvárások nem feltétlenül esnek egybe azokkal. 

A távközlési szektor kulcsindikátorainak alakulását foglalja össze az alábbi táblázat, 

19. táblázat: A távközlési szektor kulcsindikátorainak alakulása 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Trend 

Az infrastruktúra állapota és hatékonysága 

Eszközök elöregedettsége 
(leírt/bruttó eszközök) 

38,3% 38,6% 38,9% 39,4% 39,6% 40,3% - - romlik 

Munkatermelékenység 
(hozzáadott érték, mFt/fő) 

27,5 28,7 26,0 25,0 25,3 27,4 28,9 - 
javul 

(2014-től) 

Tőketermelékenység 
(hozz, érték/bruttó eszk,) 

12,4% 12,7% 11,3% 11,5% 12,3% 11,9% - - stagnál 

Hozzájárulás a társadalmi jóléthez 

Hibaelhárítás ideje  
(átlag, óra) 

- - - 18,1 19,4 27,8 30,6 29,9 romlik 

Nagysebességű internet 
lefedettség (>30Mbit/s) 

- 52,8% 59,7% 75,7% 75,6% 78,2% 80,6% 82,0% javul 

4G lefedettség  
(háztartások aránya) 

- 0,0% 35,5% 39,1% 73,0% 95,0% 98,6% 99,2% 
javul 

(teljesült) 

Az internetet megfizetni 
nem tudók aránya 

- 19,8% 18,1% 16,1% 13,9% 14,6% 11,9% 10,1% javul 

Teljes CO2 kibocsátás  
(1000 tonna) 

179 176 145 134 127 134 143 - 
romlik 

(2015-től) 
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7 TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK  

A tanulmányban ismertetett módszertan, valamint az annak alkalmazásával kapott értékelés egy hosszabb 

távú kutatás első szakaszának eredményei. Annak érdekében, hogy a módszertanra épülve létrejöhessen 

egy, az infrastrukturális ágazatok helyzetét és teljesítményét rendszeres időközönként értékelő jelentés, 

számos módosítás, fejlesztés lehet szükséges. Az alábbiakban azokat a fejlesztési lehetőséget ismertetjük 

röviden, amelyek már a kutatás során is felmerültek, de megvalósításuk nem fért bele a kutatás kereteibe. 

Ezek két fő csoportra oszthatók, egyrészről bővíthető és javítható a felhasznált adatok és indikátorok köre, 

minősége; másrészről érdemes fejleszteni a kapott indikátorértékek értelmezésével, a következtetések 

levonásával kapcsolatos módszertant. 

A kutatás legnagyobb részt nyilvánosan elérhető iparági szintű adatokra támaszkodott (KSH, Eurostat, 

ágazati hatóságok kiadványai). A felhasznált adatok köre több irányba is bővíthető: 

− Az egyik lehetséges irány a vállalati számviteli beszámolók részletesebb elemzése, amely 

elsősorban az infrastruktúra szolgáltatói oldalt jellemző indikátorok (eszközállomány mérete, 

állapota, hatékonysága) fejlesztéséhez használható. Az elemzés ebben az esetben is 

ágazati/alágazati szintű maradna, a vállalati szintű adatok aggregálása alapján számított mutatók 

adatminősége, megbízhatósága azonban magasabb, valamint további fontos mutatók lennének 

előállíthatók (pl. az amortizáció és a beruházások elemzése alapján meghatározható az 

eszközpótlási mutató, továbbá egy költséghatékonysági indikátor is megalkotható). 

− Egy hasonló, de nagyobb lehetőségeket magában rejtő megoldás, ha a kutatás kiegészül egy 

vállalati felméréssel, amely a szolgáltatók működését jellemző adatokon beszerzésén túl kvalitatív 

elemzést is lehetővé tesz, mivel ilyen módon a vállalkozások megoszthatják álláspontjukat az 

iparág helyzetével, kihívásaival kapcsolatban. Ez az irány lehetőséget adna arra is, hogy olyan új 

indikátorokat lehessen megalkotni, amelyekhez nem készül nyilvános adatgyűjtés (pl. energia-

intenzitási mutatók, kiemelten a távközlési szektorban). 

− Ehhez képest egy markánsan eltérő irány a fogyasztók szubjektív véleményének, 

elégedettségének célzott felmérése piackutatási eszközökkel. A jelenlegi módszertan olyan 

objektív adatokra támaszkodik, amely az általános szakmai tapasztalatok alapján meghatározzák 

a fogyasztók elégedettségét (pl. megbízhatóság, megfizethetőség), de közvetlenül nem vonja be a 

fogyasztókat.  

Utóbbi már átvezet az indikátorok értelmezésének és értékelésének kérdéskörére is, hiszen a fogyasztók 

megkérdezése nélkül nehezen határozható meg, hogy egy adott teljesítmény mennyire van összhangban 

az ágazattal szemben támasztott elvárásokkal. Ugyanígy elmondható, hogy egy vállalati adatfelmérés is 

hozzájárulhat az elvárt teljesítményszint meghatározásához és a teljesítés értékeléséhez is. Erre a célra 

azonban feltehetőleg alkalmasabb egy olyan formátum, amely interaktívabb formában teszi lehetővé az 

iparági szereplők és szakértők bevonását (pl. workshop).  

Megvizsgálható továbbá, hogy milyen kompromisszumokkal lehetne megvalósítani egy több országra 

kiterjedő infrastruktúra értékelést, illetve kifejezetten kommunikációs célra kialakítható egy kompozit 

indikátor ágazatonként. 
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8 ÖSSZEFOGLALÁS  

Kutatásunk azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a nemzetközi gyakorlatra és a vonatkozó közgazdasági 

szakirodalomra építve kidolgozzon és alkalmazzon egy olyan komplex módszertani keretet, amely alkalmas 

a hazai infrastrukturális ágazatok nemzetgazdasági teljesítményének és jóléti hatásainak értékelésére. A 

kialakítandó módszertannal szemben elvárás volt, hogy úgy ragadja meg az infrastruktúrák teljesítménye 

és a társadalmi jólét összetett viszonyrendszerét, hogy közben mégis egyszerű, áttekinthető és könnyen 

interpretálható maradjon. Erre a célra egy indikátorrendszerre alapozott értékelés a legalkalmasabb, ezért 

is készül egyre több ilyen megközelítésű akadémiai tanulmány és kormányzati kiadvány világszerte. 

A bemutatott és alkalmazott értékelési keret több különböző nemzetközi példára is támaszkodik annak 

érdekében, hogy ötvözze azok előnyeit, és lehetőség szerint elkerülje azok hiányosságait. Az indikátorokra 

épülő infrastruktúra értékelés nemzetközi gyakorlatából két fő irányt igyekeztünk kombinálni: a fogyasztói 

szempontú teljesítménydimenziók középpontba állítását, valamint az árnyaltabb következtéseket 

lehetővé tevő, strukturált, több lépcsős megközelítést. Ennek eredményeképpen az értékelési keret három 

fő blokkból áll: 

1. A vizsgált ágazatok gazdasági és társadalmi környezetének, az infrastruktúra-üzemeltetés külső 

kihívásainak bemutatása. A keresleti oldali tényezők közé sorolható a fogyasztók számának és a 

fogyasztás volumenének alakulása, illetve az ezeket befolyásoló demográfiai és gazdasági 

folyamatok. A kínálati oldali tényezők a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges inputok, vagyis 

elsősorban a munkaerő és a különböző eszközök árát és hozzáférhetőségét fedik le, ide sorolandó 

továbbá az ágazati szabályozás kiszámíthatósága és minősége is. 

2. A szolgáltatások mögött álló eszközállomány méretének, állapotának és hatékonyságnak 

vizsgálata. Ide tartozik többek között az eszközök elöregedettségének, kihasználtságának, 

termelékenységének értékelése, melyek a fogyasztók számára közvetlenül nem érzékelhetők, de 

áttételesen befolyásolják az infrastruktúrák jóléti teljesítményét.  

3. A társadalmi jóléthez való hozzájárulást közvetlenül mérő mutatók értékelése, amelyek közül 

kiemelt hangsúlyt kaptak a fogyasztói elégedettség különböző dimenziót megragadni hivatott 

indikátorok. Négy fő fogyasztói teljesítménydimenziót értékeltünk: elérhetőség, megbízhatóság, 

minőség és megfizethetőség. Emellett – főként tájékoztató jelleggel – bemutattuk a vizsgált 

szektorok GDP-hez való közvetlen hozzájárulását, kiemelt mutatóként vettük azonban számításba 

a környezeti fenntarthatóság mérőszámait.  

A kutatás a gazdasági és társadalmi környezet vizsgálata során az alábbi következtetésekre jutott: 

− A magyarországi demográfiai folyamatok alapvetően hátrányosan érintik az infrastruktúrák 

üzemeltetőit, mivel az ország népessége összességében fogy, miközben helyi (járási) szinten 

jelentős népességváltozásokra kell reagálni, és folyamatosan nő az alacsony népsűrűségű 

területeken élők aránya. A keresletet szintén erősen befolyásoló gazdasági aktivitás szintje 

emelkedik, de a területi különbségek jelentősek, vagyis gyorsan fejlődő és egyre jobban leszakadó 

térségek kiszolgálása jelent kihívást a szolgáltatók számára. 
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− A vizsgált szolgáltatások közül az energia (villamos energia, gáz, távhő), valamint a vízellátás és a 

telefon szolgáltatások esetében a fogyasztók száma alapvetően stabilnak mondható, míg a 

szennyvízkezelés, a televízió és az internet szolgáltatásokat egyre többen veszik igénybe. A 

fogyasztás alakulása ettől némiképp eltérő képet mutat, az alapvetően fűtési célú szolgáltatások 

iránti kereslet évtizedes távlatban csökkenő, rövidebb időtávon pedig értelemszerűen 

időjárásfüggő, ugyanakkor az energiahatékonysági beruházások és a hatósági árazás 

(rezsicsökkentés) is erősen alakítja az igényeket. Az ivóvíz fogyasztás szintén évtizedek óta 

folyamatosan csökken, míg az áram iránti kereslet lassú növekedő trendet mutat, az internetes 

adatforgalom pedig exponenciálisan emelkedik. 

− A szolgáltatásnyújtáshoz szükséges termelési tényezők közül egyértelműen a munkaerő költsége 

és elérhetősége jelenti a legnagyobb problémát az infrastrukturális ágazatok számára. Az energia- 

és a víziközműszektorban is hozzávetőlegesen 35%-kal nőttek a bérek 2010 óta, ugyanakkor ez az 

ütem elmaradt valamelyest a nemzetgazdasági átlagtól, más ipari ágazatokhoz képest pedig 

jelentősen, így csökkent a szektorok vonzereje és egyre nagyobb a munkaerőhiány. 

− Az infrastruktúra elemekre vonatkozó építőipari árváltozás 2010 és 2017 között összesen 18%-os 

árnövekedést eredményezett, miközben az ipari energia ára csökkent, az import eszközök 

beszerzési árát befolyásoló forint/euró árfolyam pedig 12%-ot emelkedett 2010 és 2017 között, 

de 2014 óta stabil volt (egészen 2018-ig, amikor az árfolyam ismét növekedésnek indult). 

− A szabályozási környezet az elmúlt évek során meglehetősen kiszámíthatatlanul alakult, évről évre 

számos, a piaci szereplőket komolyan érintő változás valósult meg, érdemi egyeztetés és előzetes 

tájékoztatás nélkül. Ennek eredményeképp a hosszútávú stratégiai tervezés, a beruházások és 

fejlesztések megvalósítása, finanszírozása egyre nehezebbé vált, különösen az energia- és a 

víziközműszektorban. Ez a jövőben komoly kockázatot jelenthet ezen iparágak szereplői számára.  

Az infrastruktúrák állapotával és hatékonyságával kapcsolatos eredmények a következők: 

− A hálózatos infrastruktúrák többsége Magyarországon már jól kiépült, a hálózatok hossza, a 

hálózati elemek száma, kapacitás, illetve az ágazat bruttó eszközállománya is kis mértékű bővülést 

mutat a legtöbb szektorban, egyedül a szennyvíz elvezetéssel és tisztítással kapcsolatos eszközök 

jelentősebb növekedése emelhető ki. 

− Az eszközállomány folyamatos elöregedését jelzi mindhárom vizsgált ágazatban, hogy egyre 

nagyobb az évek során már leírásra került eszközérték aránya (az energia és a távközlési 

szektorban 2-2%ponttal nőtt arányuk 2010 óta, míg a víziközmű ágazatban 4%ponttal). 

− A szektorok termelékenysége esetén mind a távközlésben, mind az energiaszektorban korábban 

ingadozó, az utóbbi években valamelyest javuló vagy stagnáló tendenciákat látunk, míg a 

víziközműszektorban romlás figyelhető meg.  

− Végül a távközlési szektor kivételével minden vizsgált szektor esetén kulcsindikátornak tekinthető 

a hálózati veszteség. Az energiaszektor mindhárom területén inkább javulás látható, míg a 

víziközmű szektor itt is rosszul teljesít, egyre nagyobb hálózati veszteségeket könyvelt el az utóbbi 

évek során. 
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Végül, az infrastruktúrák teljesítményére vonatkozóan a főbb megállapításaink az alábbiak: 

− A vizsgált ágazatok által termelt bruttó hozzáadott érték a bemutatott időszakban jellemzően kis 

mértékben nőtt, ez alól azonban kivételt képeznek azok az évek, amikor a hatósági árak jelentősen 

csökkentek, a mutató ugyanis az árbevétel és a termelőfelhasználás költségeként adódik, így 

érzékeny az árak változására. 

− A vizsgált infrastrukturális szolgáltatások elérhetősége a legtöbb esetben teljeskörűnek tekinthető, 

a többi esetben pedig nagymértékű fejlődés látható az elmúlt években (pl. szennyvíz, internet). 

Utóbbiak esetében a vidéki, kevésbé hatékonyan ellátható területek kiszolgálása mondható 

hiányosnak, a további fejlesztéseket azonban hátráltathatja a vezetékhossz alapján számított 

közműadó. 

− A fontosabb szolgáltatásminőségi mutatók a legtöbb szektor esetében a romló infrastruktúra 

állapot ellenére javultak, azonban beszédes, hogy mind a víziközmű, mind a távközlési szektorban 

éppen a hibák száma, illetve a hibaelhárítás átlagos ideje nőtt meg számottevő mértékben. 

− Környezeti fenntarthatóság szempontjából az energia szektornak (azon belül is a villamosenergia-

termelésnek) van kiemelt jelentősége, amely mind a szén-dioxid kibocsátás, mind a megújulók 

részaránya alapján javuló trendet mutat. A távközlési szektor szén-dioxid kibocsátása ennek 

ellenére nőtt az elmúlt években, ami növekvő energiaigényről tanúskodik. A szennyvíz szektor 

közvetlen környezeti hatása is romlik, mivel a természetbe visszaengedett víz károsanyag tartalma 

egyre nagyobb arányban lépi át a vonatkozó határértékeket. 
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10 MELLÉKLETEK  

10.1 A társadalmi és gazdasági környezet indikátorai 

10.1.1 Keresleti oldali tényezők  

20. táblázat: Demográfiai folyamatok indikátorai 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Népességváltozás (országos) -0,3% -0,5% -0,2% -0,3% -0,2% -0,3% -0,3% 

Népességváltozás a leggyorsabban 
gyarapodó járásban 

- 1,5% 10,8% 1,9% 3,6% 8,4% 3,9% 

Népességváltozás a leggyorsabban 
fogyó járásban 

- -2,8% -14,1% -1,9% -2,3% -1,9% -4,3% 

Alacsony népsűrűségű (<100 
fő/km2) településen élők aránya 

32,0% 32,3% 32,6% 32,6% 32,4% 33,1% 33,1% 

adatok forrása: KSH91 

21. táblázat: A gazdasági aktivitás indikátorai 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

GDP/fő változás (országos) 4,3% 2,2% 5,4% 8,0% 5,6% 3,5% 4,3% 

GDP/fő változás (leggyorsabban 
fejlődő megye) 

12,0% 7,6% 12,3% 16,6% 14,0% 7,3% 12,0% 

GDP/fő változás (leglassabban 
fejlődő megye) 

0,4% -3,5% -5,3% 4,1% 1,1% -2,3% 0,4% 

adatok forrása: KSH 

                                                           
91 A KSH „Magyarország közigazgatási helynévkönyve” c. kiadványainak 2011-2017. évi számai.  
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22. táblázat: Fogyasztók számának alakulása (ezer fő) 

Szolgáltatás 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Változás* 

Áram - - 5 550 5 532 5 522 5 553 5 578 - 0,5% 

Gáz 3 534 3 540 3 515 3 469 3 442 3 447 3 453 3 534 -1,8% 

Távhő - - - 675 676 677 677 - 0,3% 

Vízellátás 4 127 4 126 4 150 4 163 4 178 4 189 4 213 4 127 2,1% 

Szennyvízkezelés 3 144 3 169 3 258 3 306 3 384 3 473 3 569 3 144 13,5% 

Vezetékes telefon 2 933 2 908 2 927 2 919 3 012 3 082 3 155 2 933 6,4% 

Televízió 2 666 2 842 2 908 3 032 3 095 3 226 3 541 2 666 39,0% 

Vezetékes internet 1 934 2 078 2 177 2 304 2 439 2 565 2 685 1 934 44,9% 

Mobil telefon 12 012 11 690 11 579 11 676 11 796 11 865 11 793 12 012 -2,3% 

Mobilinternet 1 307 2 155 3 177 4 072 5 139 5 647 6 191 1 307 400,9% 

* A legújabb és a legrégebbi bemutatott adat közötti százalékos különbség. 
adatok forrása: KSH, Eurostat, MATÁSZSZ, NMHH 

23. táblázat: A fogyasztás alakulását mérő indikátorok 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Változás* 

Áram (PJ, gcv) - - 130 131 133 137 139 - 6,7% 

Gáz (PJ, gcv) - 407 384 346 310 339 363 386 -5,4% 

Távhő (PJ, gcv) - - - - 24 26 28 - 15,6% 

Ivóvíz (millió m3) 455 454 452 436 428 442 442 - -2,8% 

Tisztított szennyvíz 
(millió m3) 

551 465 429 482 474 482 545 - -1,2% 

Vezetékes hívások 
hossza (ezer óra) 

22 23 22 21 19 18 18 16 -25,1% 

Mobil hívások 
hossza (ezer óra) 

75 73 75 78 83 88 91 92 23,8% 

Mobil adatforgalom 
(PB) 

1 934 2 078 2 177 2 304 2 439 2 565 2 685 1 934 911,8% 

* A legújabb és a legrégebbi bemutatott adat közötti százalékos különbség. 
adatok forrása: KSH, Eurostat, MATÁSZSZ 
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10.1.2 Kínálati tényezők 

24. táblázat: Bruttó havi munkabérek (ezer Ft) 

Szektor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Változás 

(2010-17) 

Energia szektor 364 380 404 411 422 439 454 498 36,9% 

Víziközmű szektor 219 227 241 239 241 254 260 295 34,5% 

Távközlési szektor 452 473 467 448 489 486 496 510 13,0% 

Nemzetgazdasági 
átlag 

203 213 223 231 238 248 263 297 46,7% 

Egyéb ipar 208 220 238 249 260 271 286 319 53,2% 

adatok forrása: KSH és MaVíz 

25. táblázat: Üres álláshelyek száma és aránya 

Szektor 2014 2015 2016 2017 

Energia (fő) 95 161 178 295 

Víziközmű (fő) 115 152 198 201 

Energia (%) 0,39% 0,67% 0,74% 1,22% 

Víziközmű (%) 0,55% 0,71% 0,93% 0,96% 

adatok forrása: KSH és MaVíz 

26. táblázat: További termelési tényezők árváltozása 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Változás 

(2010-17) 

Árfolyam  
(Ft/euró éves átlag) 

275,4 279,2 289,4 296,9 308,7 309,9 311,5 309,2 12,3% 

Ipari energia árának 
változása  
(2-20 GWh) 

-16,2% 5,5% 0,2% 3,6% -3,8% -3,2% -10,9% -6,1% -14,6% 

Építőipari árváltozás 
(csővezetékek, 
távközlő- és 
elektromos 
hálózatok) 

2,0% 2,6% 2,3% 2,1% 2,0% 2,2% 2,1% 3,6% 18,0% 

adatok forrása: KSH, Eurostat és MNB 
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27. táblázat: Az ágazati szabályozás változása évenként és szektoronként (db) 

Szektor 2013 2014 2015 2016 2017 

Áram (VET.+Vhr.) 18 10 12 10 15 

Gáz (GET.+Vhr.) 21 16 24 14 14 

Távhő (Tszt.+Vhr.) 5 6 7 5 5 

Víziközmű 
(Vksztv.+Vhr.) 

7 7 5 8 12 

Távközlés (Eht.) 6 10 3 6 6 

adatok forrása: Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) 

10.2 Az energiaszektor indikátorai 

10.2.1 Az infrastruktúrák állapota és hatékonysága 

28. Táblázat: Hálózatok hossza az egyes szektorok esetén (km), távhő rendszerek száma (db)  

Szektor Indikátor 2012 2013 2014 2015 2016 

Távhő 

Vezetékek nyomvonalhossza 
(km) 

- - 1 909 1 915 1 870 

Távhőrendszerek száma (db) 213 218 219 221 219 

Áram 

Nagyfeszültségű vezetékek 
hossza 
(km) 

4 850 4 855 4 855 4 856 4 856 

Kisfeszültségű hálózatok 
hossza (km) 

82 806 81 692 81 582 81 832 81 968 

Földgáz 
Szállítóvezeték hossza (km) 5784 5 784 5 784 5 782 5 782 

Elosztóvezeték hossza (km) - 83 253 83 554 83 620 83 732 

adatok forrása: MEKH és MATÁSZSZ 

29. Táblázat: Hálózati elemek számának alakulása 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Áram: 
transzformátorok 
száma 

- - 60 560 60 911 61 291 61 577 62 092 62 455 

Földgáz: 
gázállomások száma 393 394 395 395 395 398 400 - 

Távhő: szolgáltatói + 
felhasználói 
hőközpontok száma 
(db) 

- - - - 14 663 14 726 14 858 - 

adatok forrása: FGSZ, MEKH, MATÁSZSZ és CEER 
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30. Táblázat: Éves átlagos NTC értékek határonként a magyar villamosenergia-hálózaton 

  Import Export 

Indikátor Év 
AT-
HU 

HR-
HU 

RS-HU 
RO-
HU 

SK-HU 
HU-
AT 

HU-
HR 

HU-RS 
HU-
RO 

HU-SK 

NTC átlag, 
MW 

2016 472 1 000 939 615 1 049 605 1 000 932 654 811 

2017 526 1 000 976 582 1 117 597 1 000 972 678 792 

adatok forrása: ENTSO-E 

31. Táblázat: Határkeresztező gázvezetékek kapacitása  

Határkeresztező 
gázvezetékek 
kapacitása 2014 2015 2016 2017 

TWh/év 

UA-HU 279,70 279,70 280,00 279,81 

RO-HU 20,00 20,00 20,00 20,00 

AT-HU 56,10 56,10 56,20 63,45 

SK-HU - 23,23 46,34 46,34 

HU-UA 66,00 66,00 66,00 66,00 

HU-RO 18,80 18,80 18,90 18,86 

HU-HR 75,00 75,00 76,20 75,80 

HU-RS 51,80 51,80 51,80 51,85 

HU-SK - 9,29 18,54 18,54 

adatok forrása: ENTSO-G, MEKH és FGSZ 

32. Táblázat: Gáztároló kapacitása (mobilgáz, kitárolás, betárolás) 

Indikátor 2013 2014 2015 2016 

Mobilgáz 
kapacitás 

6330 6330 6330 6330 

Betárolási 
Kapacitás 

44 44 44 45 

Kitárolási 
Kapacitás 

79 79 79 79 

adatok forrása: MEKH és FGSZ 

33. Táblázat: Bruttó állóeszköz-állomány értéke a Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 
nemzetgazdasági ágra 

 
2012 2013 2014 2015 

Bruttó állóeszköz-
állomány értéke 

(milliárd Ft) 
7 419 7 470 7 558 7 771 

adatok forrása: KSH 
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34. Táblázat: Eszközállomány állapota az energiaszektorban  

Indikátor 2012 2013 2014 2015 

Eszközök 
elöregedettsége 

45,3% 46,0% 46,8% 47,1% 

Eszközmegújítási 
ráta 

2,2% 2,1% 2,0% 2,3% 

adatok forrása: KSH 

35. Táblázat: Határkeresztező áramvezetékek kihasználtsága (menetrend/NTC) 

Kihasználtság, % Import Export 

AT-HU HR-HU RS-HU RO-HU SK-HU HU-AT HU-HR HU-RS HU-RO HU-SK 

2016 90,9% 11,4% 63,6% 62,8% 83,8% 14,6% 22,6% 65,4% 41,6% 15,8% 

2017 96,6% 4,5% 56,6% 56,8% 92,4% 6,1% 32,6% 76,9% 35,7% 3,9% 

adatok forrása: REKK számítás ENTSO-E adatok alapján 

36. Táblázat: Napi csúcskihasználtság (balra) és éves átlagos kihasználtság (jobbra) 

 
Napi csúcskihasználtság (legnagyobb napi 

fogyasztás/napi kapacitás) 
Határkeresztező pontok átlagos 

kihasználtsága 
 2014* 2015* 2016 2017 2014* 2015* 2016 2017 

UA-HU 36% 43% 33% 68% 25% 23% 25% 44% 

RO-HU - 0% 0% 30% 0% 0% 0% 1% 

AT-HU 102% 100% 97% 84% 79% 53% 76% 70% 

SK-HU - 0% 4% 7% - 0% 0% 0% 

HU-UA 57% 43% 53% 100% - 6% 16% 45% 

HU-RO 15% 3% 5% 0% - - 1% 0% 

HU-HR 1% 1% 4% 25% - - 1% 9% 

HU-RS 49% 75% 75% 78% - - 40% 48% 

HU-SK - 0% 0% 0% - 0% 0% 0% 

*a rendelkezésre álló napi adatok alapján 
adatok forrása: ENTSO-G, MEKH és FGSZ 
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37. Táblázat: Gáztároló töltöttsége 

Gáztároló 
töltöttsége 

2013 2014 2015 2016 

január 36% 29% 46% 29% 

február 30% 23% 33% 23% 

március 22% 21% 24% 19% 

április 22% 25% 23% 21% 

május 29% 32% 25% 27% 

június 34% 36% 29% 34% 

július 38% 44% 34% 43% 

augusztus 41% 53% 40% 52% 

szeptember 44% 60% 50% 59% 

október 45% 69% 52% 56% 

november 42% 69% 48% 50% 

december 34% 60% 42% 37% 

adatok forrása: FGSZ, MEKH 

38. Táblázat: Ágazatok munkatermelékenysége (külön), és a teljes energiaszektor tőketermelékenysége 

Szektor Indikátor 2012 2013 2014 2015 2016 

Távhő 
Munkatermelékenység 
(millió Ft/alkalmazott) 

4,13 2,74 3,08 4,10 5,12 

Áram 
(csak elosztás) 

Munkatermelékenység 
(millió Ft/alkalmazott) 

30,54 31,65 29,44 28,46 30,86 

Gáz 
(csak elosztás) 

Munkatermelékenység 
(millió Ft/alkalmazott) 

11,12 18,66 15,04 18,48 19,66 

Energiaszektor Tőketermelékenység  0,082 0,072 0,074 0,075 - 

adatok forrása: KSH 

39. Táblázat: Az ágazatok munkatermelékenysége, a fogyasztásra építve 

Munkatermelékenység 
(TJ/alkalmazott) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Távhő - - 5,1 5,2 5,5 

Áram (csak elosztás) 30,1 30,7 25,6 25,7 24,9 

Gáz (csak elosztás) 171,3 154,0 138,5 156,3 167,2 

adatok forrása: KSH, Eurostat, MEKH és MATÁSZSZ 
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40. Táblázat: Hálózati veszteség nominális és százalékos alakulása 

Hálózati veszteség 2012 2013 2014 2015 2016 

Távhő (%) - - 13,59% 12,83% 12,15% 

Távhő (TJ) - - 3 811 3 898 3 873 

Áram (%) 9,24% 9,18% 8,94% 8,83% 8,45% 

Áram (TJ) 13 262 13 187 13 072 13 302 12 830 

Gáz (%) 3,74% 2,91% 4,40% 2,34% 2,75% 

Gáz (TJ) 14897 10347 14286 8130 10273 

adatok forrása: Eurostat, MEKH és MATÁSZSZ 

10.2.2 Hozzájárulás a társadalmi jóléthez 

41. Táblázat: Bruttó hozzáadott érték éves változása szektoronként 

Bruttó hozzáadott érték éves változása (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Áram -11,60% 13,77% -4,58% 0,06% 0,48% 8,96% 

Gáz* 6,22% -0,36% -37,83% 25,83% 18,68% 4,10% 

Távhő -20,04% -47,22% -35,09% 17,23% 30,07% 16,61% 

* A gázszektorban az átviteli hálózat üzemeltetése nem szerepel 
adatok forrása: KSH 

42. Táblázat: Háztartások lefedettsége az energia szektorban 

Lefedettség (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Távhő 14,90% 14,76% 14,72% 14,71% 14,69% 14,86% 14,84% 

Áram 116,76% 115,26% 115,15% 114,25% 114,25% 114,30% 114,24% 

Gáz 78,08% 75,37% 74,69% 73,75% 73,52% 72,77% 72,92% 

adatok forrása:KSH, MEKH, MATÁSZSZ 

43. Táblázat: Áramszektor rendelkezésre állási mutatója, SAIDI és SAIFI értékei 

Indikátor 2012 2013 2014 2015 2016 

SAIFI felmentés nélkül (db/fogyasztó/év) 1,17 1,152 1,133 1,103 0,987 

SAIFI felmentéssel (db/fogyasztó/év) 1,161 1,039 1,067 1,013 0,904 

SAIDI felmentés nélkül (perc/fogyasztó/év) 77 139 86 89 75 

SAIDI felmentéssel (perc/fogyasztó/év) 76 67 74 67 59 

Rendelkezésre állás felmentés nélkül (%) 99,983% 99,970% 99,981% 99,981% 99,986% 

Rendelkezésre állás felmentéssel (%) 99,983% 99,987% 99,985% 99,987% 99,990% 

adatok forrása: MEKH 

44. Táblázat: Éves fogyasztói árváltozás 

Termék és szolgáltatás 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Elektromos energia 7% 1% 4% -10% -12% -4% 0% 

Vezetékes gáz 10% 8% 7% -10% -15% -2% 0% 

Központi és távfűtés -13% 8% 8% -11% -11% -3% 0% 

adatok forrása: KSH 
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45. Táblázat: Áramszámlák, gázszámlák és távhőszámlák összege a teljes kiadáshoz viszonyítva 

Jövedelmi és területi 
megoszlás 

Szektor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Átlag 

Elektromos energia 6,24% 6,11% 5,87% 5,33% 4,70% 4,36% 4,23% 

Gáz, vezetékes 6,19% 6,24% 5,90% 5,11% 4,63% 4,32% 4,44% 

Központi fűtés, távhő 1,80% 1,90% 1,90% 1,72% 1,48% 1,29% 1,20% 

Legalsó jövedelmi 
tized 

Elektromos energia 8,35% 8,27% 7,79% 7,25% 6,32% 5,93% 5,19% 

Gáz, vezetékes 4,26% 4,93% 4,01% 3,27% 2,97% 3,57% 4,17% 

Központi fűtés, távhő 1,09% 0,89% 1,28% 1,07% 0,97% 0,69% 0,98% 

Budapest 

Elektromos energia 4,87% 4,90% 4,73% 4,25% 3,53% 3,34% 3,42% 

Gáz, vezetékes 5,44% 5,59% 5,53% 4,72% 3,99% 3,72% 3,90% 

Központi fűtés, távhő 2,74% 2,94% 3,07% 2,74% 2,26% 1,85% 1,53% 

Községek 

Elektromos energia 7,64% 7,46% 7,15% 6,45% 5,74% 5,28% 5,01% 

Gáz, vezetékes 6,16% 6,24% 5,72% 4,85% 4,68% 4,32% 4,30% 

Központi fűtés, távhő 0,34% 0,26% 0,20% 0,14% 0,11% 0,15% 0,14% 

adatok forrása: KSH 

46. Táblázat: Az energiaszektor CO2-kibocsátása, valamint a távhőszektor és az áramszektor megújuló 
aránya 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Széndixodi-kibocsátás (kt) 16 431 15 887 15 217 12 725 11 917 12 463 12 338 

Áramszektor, megújuló arány (%) 7,10% 6,38% 6,06% 6,60% 7,28% 7,30% 7,19% 

Távhőszektor, megújuló arány (%) 5,96% 7,41% 6,63% 10,32% 12,51% 15,34% 17,97% 

adatok forrása: Eurostat 

47. Táblázat: Helyi szennyezőanyagok kibocsátása az energiaszektorban, 2010-2015 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SOx (t SO2 ekvivalens) 10 694 12 365 9 087 9 417 9 499 7 367 

NOx (t) 23 219 20 391 19 373 17 556 15 888 16 715 

adatok forrása: Eurostat 



 

125 
 

10.3 A víziközmű szektor indikátorai 

10.3.1 Az infrastruktúrák állapota és hatékonysága 

48. táblázat: A víziközmű szektor eszközállományának mérete 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A közüzemi 
ivóvízvezeték-hálózat 
hossza, km 

66002 66065 65425 65153 65475 66167 66332 - 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-hálózat 
hossza, km 

43200 41786 42958 43524 44699 47819 49854 - 

Elsődleges közműolló (1 
km ívóvíz hálózatra jutó 
szennyvíz hálózat (m)) 

655 633 657 668 683 723 752 - 

Víztermelő kapacitás, 
millió m3 

- 1396 1505 1505 1513 1429 1520 1507 

Szennyvíztisztító 
kapacitás, millió m3 

- - - 843 846 865 897 895 

Bruttó eszközállomány 
változása 

- 2,9% 3,2% 2,4% 2,8% 3,7% - - 

adatok forrása: KSH, MaVíz 

49. táblázat: Víziközmű ágazat eszközállományának állapota 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Karbantartások, 
milliárd Ft 

- - - - 7,14 22,59 10,07 

Felújítások és pótlások, 
milliárd Ft 

- - - - 20,93 17,40 18,62 

Új beruházás és 
kapacitás bővítés, 
milliárd Ft 

- - - - 17,48 14,01 16,58 

Eszközök 
elöregedettsége 
(leírt/bruttó eszközök) 

39,7% 40,6% 41,5% 42,4% 43,2% 43,6% - 

Eszközállomány 
megújítási ráta 
(beruházás/bruttó 
eszközállomány) 

- - - - 1,3% 1,5% - 

adatok forrása: KSH, MaVíz 
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50. táblázat: Szennyvíztisztító kapacitások és azok kihasználtsága 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Termelt vízmennyiség, 
millió m3 

533 519 537 555 557 599 605 633 

Víztermelés kapacitás 
kihasználtság 

38,0% 37,2% 35,7% 36,9% 36,8% 41,9% 39,8% 42,0% 

Elvezetett és 
megtisztított szennyvíz, 
millió m3 

551 465 429 482 474 482 545 - 

Szennyvíztisztító 
kapacitás kihasználtság 

- - - 57% 56% 56% 61% - 

adatok forrása: MaVíz 

51. táblázat: A víziközmű szektor termelékenysége 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ivóvíz tőketermelékenység 
(m3/km) 

9,1 9,1 9,1 9,0 8,8 9,1 9,0 

Szennyvíz 
tőketermelékenység 
(m3/km) 

12,8 11,1 10,0 11,1 10,6 10,1 10,9 

Munkatermelékenység 
(hozzáadott érték, millió 
Ft/fő) 

8,4 8,7 8,8 7,9 7,0 7,2 7,3 

Víziközmű szektor 
tőketermelékenysége 
(bruttó hozzáadott 
érték/bruttó eszközök) 

5,0% 5,0% 4,9% 4,6% 4,1% 4,2% - 

adatok forrása: KSH 

52. táblázat: Az ivóvízhálózat hatékonysága 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nem számlázott 
vízmennyiség, millió m3 

144 138 165 103 164 149 

Nem számlázott víz 
aránya 

24% 23% 28% 18% 27% 25% 

Hálózati veszteség, 
millió m3 

108 108 118 92 130 125 

Hálózati veszteség 
aránya 

18% 18% 20% 16% 22% 21% 

adatok forrása: MaVíz, KSH és REKK kalkuláció 
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10.3.2 Hozzájárulás a társadalmi jóléthez 

53. táblázat: A víziközmű szektor hozzájárulása a gazdasági jóléthez 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bruttó hozzáadott 
érték változása – ivóvíz 

2% 3% -2% -8% 7% 3% 

Bruttó hozzáadott 
érték változása – 
szennyvíz 

-1% -1% -11% -13% 7% 5% 

Bruttó hozzáadott 
érték változása – 
víziközmű 

1,5% 2,0% -4,4% -8,8% 6,7% 3,1% 

adatok forrása: KSH 

54. táblázat: A víziközmű ágazat elérhetősége 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ivóvíz lefedettség, 
országos átlag 

94,9% 94,7% 94,3% 94,4% 94,6% 94,8% 95,2% 

Ivóvíz lefedettség, 
város 

96,6% 96,5% 95,6% 96,3% 96,1% 96,3% 96,6% 

Ivóvíz lefedettség, 
község  

90,9% 90,1% 90,9% 90,9% 90,9% 90,9% 91,3% 

Szennyvíz lefedettség, 
országos átlag 

72% 73% 74% 75% 77% 79% 81% 

Szennyvíz lefedettség, 
város 

85% 85% 85% 88% 87% 88% 89% 

Szennyvíz lefedettség, 
község 

43% 43% 47% 50% 50% 54% 59% 

adatok forrása: KSH 

55. táblázat: A víziközmű ágazat megbízhatósága és szolgáltatásminősége 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ivóvíz hálózati hibák 
(/km/év) 

0,47 0,61 0,81 0,70 0,93 1,01 1,14 

Szennyvíz hálózati 
hibák (/km/év) 

0,98 1,05 1,08 1,13 1,27 1,65 1,48 

Ivóvíz minőség 
(kifogásolt minták 
aránya) 

11,4% 9,4% 7,5% 5,3% 6,0% 8,2% - 

adatok forrása: MaVíz 
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56. táblázat: A víziközmű szektor árainak változása  

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vízdíj változása  5% 4% 5% -4% -7% 0% 0% 

Csatornadíj változása  6% 10% 6% -4% -7% 0% 0% 

adatok forrása: KSH 

57. táblázat: A vízellátásra és szennyvízkezelésre költött összeg aránya a teljes éves kiadásokból  

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Átlag 3,1% 3,1% 3,3% 3,0% 2,9% 2,7% 2,6% 

Legalsó jövedelmi tized 3,6% 3,7% 4,0% 3,7% 3,5% 3,4% 3,5% 

Budapest 3,1% 3,0% 3,4% 2,8% 2,9% 2,5% 2,1% 

Községek 3,2% 3,4% 3,6% 3,2% 2,9% 3,0% 2,8% 

adatok forrása: KSH 

58. táblázat: A víziközmű szektor környezeti fenntarthatósága 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ivóvíz szektor CO2 
kibocsátás, ezer tonna 

62 64 57 53 51 55 56 

Szennyvíz szektor CO2 
kibocsátás, ezer tonna 

280 306 292 289 296 303 304 

Ivóvíz szektor ÜHG 
kibocsátás, ezer tonna 

62 65 58 54 51 56 57 

Szennyvíz szektor ÜHG 
kibocsátás, ezer tonna 

4 389 4 334 4 316 4 122 4 036 3 948 3 881 

Megtisztított 
szennyvíz/összes 
összegyűjtött szennyvíz 

99% 100% 99% 97% 96% 98% 97% 

III. tisztítási fokozattal 
is kezelt szennyvíz 
aránya  

46% 51% 75% 77% 79% 87% 88% 

Kibocsátott szennyvíz 
szennyezőanyag 
határérték 
túllépéseinek aránya % 

- - 4,9% 3,6% 4,0% 4,9% 6,2% 

adatok forrása: KSH, MaVíz, Eurostat 
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10.4 A távközlési szektor indikátorai 

10.4.1 Az infrastruktúrák állapota és hatékonysága 

59. táblázat: A távközlési szektor eszközállománya és állapota 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Beruházások (mrd Ft) 110 101 119 93 117 150 140 

Bruttó eszközállomány változása - 0,3% 2,2% 0,1% -1,7% 5,2% - 

Eszközállomány elöregedettsége 
(leírt eszközök aránya) 

38,3% 38,6% 38,9% 39,4% 39,6% 40,3% - 

Eszközállomány megújítási ráta 
(beruházás/bruttó eszközök) 

3,1% 2,8% 3,3% 2,6% 3,3% 4,0% - 

adatok forrása: KSH 

60. táblázat: A távközlési szektor hatékonyságának indikátorai 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Munkatermelékenység (bruttó 
hozzáadott érték/létszám)(mFt) 

27,48 28,68 26,04 24,99 25,27 27,36 28,94 

Munkatermelékenység 
(árbevétel/létszám)(mFt) 

64,76 64,51 61,71 60,46 60,38 65,27 67,36 

Tőketermelékenység (bruttó 
hozzáadott érték/bruttó eszközök) 

12,4% 12,7% 11,3% 11,5% 12,3% 11,9% - 

Tőketermelékenység 
(árbevétel/bruttó eszközök) 

29,1% 28,5% 26,9% 27,7% 29,4% 28,4% - 

adatok forrása: KSH 

10.4.2 Hozzájárulás a társadalmi jóléthez 

61. táblázat: A távközlési szektor hozzájárulása a gazdasági jóléthez 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bruttó hozzáadott érték 
(folyóáron, mrd Ft) 

440,5 452,9 414,0 418,9 442,5 450,4 453,9 

Bruttó hozzáadott érték 
volumenváltozása 

-7,5% 5,9% 0,1% 1,0% 4,4% 7,1% 3,9% 

Bruttó hozzáadott érték változása - 2,8% -8,6% 1,2% 5,6% 1,8% 0,8% 

adatok forrása: KSH92 

                                                           
92  KSK: Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások helyzete Magyarországon, 2016. Melléklet. 
(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ikt/ikt16_3.xls) 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ikt/ikt16_3.xls
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62. táblázat: Távközlési szolgáltatások elérhetősége (lefedettség) 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vezetékes internet lefedettség 
(országos) 

89,4% 91,8% 94,4% 94,4% 95,2% 95,2% 95,2% 

Vezetékes internet lefedettség 
(vidéki) 

77,4% 77,5% 83,3% 83,3% 85,5% 85,9% 86,2% 

Mobil lefedettség 
(3G+4G)(országos) 

91,3% 95,7% 97,0% 98,2% 98,3% 98,6% 99,2% 

Mobil lefedettség (3G+4G)(vidéki) 73,9% 86,5% 90,2% 94,2% 94,6% 96,2% 97,7% 

adatok forrása: Európai Bizottság (Digital Scoreboard) 

63. táblázat: Távközlési szolgáltatások megbízhatósága 

Indikátor 2013 2014 2015 2016 2017 

Szolgáltatások átlagos éves 
rendelkezésre állása 

99,76% 99,73% 99,66% 99,73% 99,85% 

Átlagos éves rendelkezésre állás a 
legjobban teljesítő szolgáltatás 
esetében 

99,86% 99,87% 99,87% 99,90% 99,89% 

Átlagos éves rendelkezésre állás a 
legrosszabbul teljesítő szolgáltatás 
esetében 

99,63% 99,36% 99,45% 99,59% 99,75% 

Hibaelhárítás átlagos ideje (óra) 18,1 19,4 27,8 30,6 29,9 

Hibaelhárítás átlagos ideje a legjobban 
teljesítő szolgáltatás esetében (óra) 

9,8 12,2 20,7 23,1 16,1 

Hibaelhárítás átlagos ideje a 
legrosszabbul teljesítő szolgáltatás 
esetében (óra) 

31,5 36,3 34,5 36,3 40,5 

adatok forrása: távközlési szolgáltatók93 

64. táblázat: A távközlési szolgáltatások minősége (fejlett technológiák lefedettsége, penetrációja) 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nagysebességű (30Mbit/s feletti) 
vezetékes internet (országos) 

52,8% 59,7% 75,7% 75,6% 78,2% 80,6% 82,0% 

Nagysebességű (30Mbit/s feletti) 
vezetékes internet (vidéki) 

3,9% 10,1% 29,2% 30,8% 37,1% 46,9% 50,5% 

4G mobilhálózatok (országos) 0,0% 35,5% 39,1% 73,0% 95,0% 98,6% 99,2% 

4G mobilhálózatok (vidéki) 0,0% 7,3% 9,9% 14,9% 84,1% 96,2% 97,7% 

Digitális televíziós előfizetések 
aránya 

58,3% 63,2% 67,6% 69,9% 71,7% 74,7% 77,3% 

adatok forrása: Európai Bizottság (Digital Scoreboard) 

                                                           
93 Az adatok forrása a nagyobb szolgáltatók 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet 3. § (4) szerinti nyilvánosan elérhető 
szolgáltatásminőségi adatlapjai (Magyar Telekom, UPC, Digi, Invitel, Telenor, Vodafone).  
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65. táblázat: A távközlési szolgáltatások árváltozása és megfizethetősége 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A túlzott ár miatt internetre nem 
előfizető háztartások aránya 

- 19,8% 18,1% 16,1% 13,9% 14,6% 11,9% 10,1% 

Telefon és internet szolgáltatás 
árváltozása 

1,4% 0,9% 5,2% 2,4% 1,0% 0,5% 1,0% -3,0% 

Tv-előfizetés árváltozása 2,2% 0,8% 3,7% 1,4% 1,6% 0,9% 2,1% 3,7% 

adatok forrása: Európai Bizottság (Digital Scoreboard) és KSH 

66. táblázat: Telefon- és egyéb hírközlési szolgáltatásokra költött összeg aránya a teljes éves kiadásokból 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 201594 2016 

Átlag 5,8% 6,3% 6,2% 6,4% 6,5% 7.0% 6,9% 

Legalsó jövedelmi tized 4,6% 5,7% 5,4% 5,1% 5,3% 6,0% 5,6% 

Budapest 6,0% 6,5% 6,3% 6,7% 6,6% 6,9% 7,0% 

Községek 5,3% 6,0% 6,0% 6,2% 6,5% 6,8% 6,7% 

adatok forrása: KSH 

67. táblázat: A távközlési szektor környezeti fenntarthatósága 

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Üvegházgáz kibocsátás  
(ezer tonna) 

180,7 177,4 145,8 134,6 128,1 135,2 143,9 

Egy távközlési szolgáltatásra eső 
szén-dioxid kibocsátás 
(tonna/előfizetés) 

8,60 8,13 6,35 5,57 4,99 5,08 5,21 

adatok forrása: Eurostat és KSH 

                                                           
94 A 2015. évi adatok inkonzisztencia miatt maradék elven kerültek kiszámításra (összes hírközlési kiadás – egyéb 
hírközlési kiadás). 


