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Áttekintés

A KUTATÁS CÉLJA ►

„Komplex módszertani keret kialakítása és első hazai alkalmazása, amely 

hitelesen, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően képes mérni az 

infrastruktúra ágazatok nemzetgazdasági teljesítményét .”

MÓDSZERTANI 

MEGKÖZELÍTÉS
►

VIZSGÁLT 

ÁGAZATOK
►

Energia (villamosenergia, földgáz, távhő)

Víziközmű (ívóvíz ellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás)

Távközlés (vezetékes és mobil)

A KUTATÁS 

IDŐTARTAMA
► 2018. április - október

Makrogazdasági 

fókuszú 

elemzések

Költség-haszon 

elemzések

Teljesítmény-

indikátorok



A TANULMÁNY FELÉPÍTÉSE:

1 Bevezetés

2
Az infrastruktúra fogalma és 

fontossága

3 Nemzetközi gyakorlat áttekintése

4
Magyarország a nemzetközi 

infrastruktúra rangsorokban

5
Az értékelési módszertan 

kidolgozása

6
Az infrastrukturális ágazatok 

értékelése

7 Továbbfejlesztési irányok áttekintése
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A tanulmány és az előadás felépítése

1

Nemzetközi gyakorlat: 

főbb tanulságok, 

nemzetközi infrastruktúra rangsorok

2 Az értékelési módszertan áttekintése

3 Az értékelés főbb következtetései

4 Továbbfejlesztési irányok

AZ ELŐADÁS FELÉPÍTÉSE:



Főbb tanulságok 
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Nemzetközi gyakorlat

ELTERJEDÉS ►
Főként angolszász országokban jellemző az infrastruktúrák 

teljesítményindikátorokkal történő értékelése (UK, USA, AUS, NZ).

INDIKÁTOR 

TÍPUSOK
►

TÁRSADALMI ÉS 

GAZDASÁGI 

KÖRNYEZET

►

„Pressure-State-Response Framework” modell (OECD/NZ)

Külső kihívások figyelembevétele (pl. demográfia, munkaerőpiac, termelési 

tényezők, szabályozás)

EREDMÉNYEK 

ÉRTELMEZÉSE ÉS 

ÉRTÉKELÉSE

►

Elvárt teljesítményszintek meghatározása: Ez lenne ideális, de nem valósul meg.

Nemzetközi összehasonlítás: Nem jellemző (adatproblémák).

Kompozit indikátor: Csak az USA-ban, transzparens módszertan nélkül.

Trendek vizsgálata szakértői értékeléssel: Ez az elterjedt. 

Input

ráfordítás

Output

hálózathossz, 

kapacitás, 

termelés

Outcome

minőség, 

elégedettség, 

megbízhatóság



Teljesítménydimenziók
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Nemzetközi gyakorlat

Teljesítmény 

dimenzió

Nagy-Britannia Új-Zéland Ausztrália

2010 2017 2011 2013 2014/2015 2017

Megbízhatóság, 

ellenállóképesség
energia

Minőség
energia, 

víziközmű

Biztonság
(nincs 

indikátor)
- -

(nincs 

indikátor) (csak víz)

(nincs 

indikátor)

Hozzáférhetőség, 

elérhetőség

(csak 

távközlés)

távközlés 

(minőség)
távközlés

(csak 

távközlés)
-

Ár, 

megfizethetőség

távközlés 

(minőség)

energia, 

távközlés
- -

Környezeti 

fenntarthatóság

(csak 

energia)

energia, 

víziközmű
- -

Információ, 

áttekinthetőség
- -

energia, 

víziközmű
- -

Jelölések: 
: teljesítménydimenzió és indikátorok meghatározva;
(megjegyzés): teljesítménydimenzió meghatározva, indikátorok hiányosak; 

„szektor” : vonatkozó teljesítménydimenzió nincs meghatározva, de tartalmilag illeszkedő indikátor szerepel



CÉL ÉS 

MÓDSZERTAN

Kompozit indexek rangsorkészítési céllal (pl. versenyképességi rangsorok)

Többségében az infrastruktúra méretére a szolgáltatások mennyiségére vonatkoznak, 

kevéssé nem eredmény-orientáltak. 

►
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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Nemzetközi infrastruktúra indikátorok

Nemzetközi gyakorlat
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ALAPELVEK

1. Egységes és rugalmas keret: Azonos szempontrendszer valamennyi vizsgált 

ágazat az egyes szektorok egyedi jellemzőinek figyelembevételével.

2. Fogyasztó-orientált eredménymutatók: Kiemelt hangsúlyt kapnak az 

infrastruktúrák teljesítményét a fogyasztó szemszögéből mérő mutatók.

3. Környezeti fenntarthatóság fontossága: A fogyasztói elégedettséggel 

egyenértékű teljesítménydimenzió a környezeti fenntarthatóság.

4. Kontextus és eszközmutatók: Az eredmények értelmezését elősegítő indikátorok 

(gazdasági és társadalmi környezet, eszközállomány jellemzők).

5. Területi differenciálás: Az infrastrukturális ellátottság területi egyenetlenségeinek 

vizsgálata.

6. Egyszerűség és objektivitás: Nyilvánosan elérhető adatokból egyszerű statisztikai 

eszközökkel objektíven mérhető indikátorok képzése.

7. Kulcsindikátorok: Kompozit indikátor helyett kulcsindikátorok kiemelése könnyebb 

értelmezhetőség és interpretálhatóság érdekében.

AZ ÉRTÉKELÉSI 

KERET 

FELÉPÍTÉSE
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Az értékelési keret

Módszertan
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Kontextus indikátorok

Módszertan
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Eszközindikátorok

Módszertan
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Eredményindikátorok

Módszertan



►

A termelési tényezők közül a munkaerő költsége és elérhetősége jelenteti a legnagyobb kihívást. 

A bruttó bérek jelentősen nőttek az energia és a víziközmű szektorban, de a bérfejlesztés elmaradt a 

nemzetgazdasági átlagtól. Emiatt csökkent az ágazatok vonzereje és munkaerőhiány alakult ki, amit 

jelez az üres álláshelyek számának folyamatosan növekedése.

forrás: REKK ábra KSH és MaVíz adatok alapján

Munkabérek Üres álláshelyek
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Munkaerőpiaci helyzet

Értékelés \ Gazdasági és társadalmi környezet



forrás: REKK ábrák a Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) adatbázisa, illetve saját gyűjtés alapján

Ágazati szabályozás éves változása (db)

►

A szabályozási környezet kiszámíthatatlan, évről évre számos, a piaci szereplőket komolyan érintő 

változás valósult meg. Ennek eredményeképp a hosszútávú stratégiai tervezés, a beruházások és 

fejlesztések megvalósítása, finanszírozása egyre nehezebbé vált, különösen az energia- és a víziközmű 

szektorban. 

Időpont Szabályozási változás

2009.
Energiaellátók különadója 

(Robin Hood adó)

2010.
Ágazati különadók 

(adóalap: nettó árbevétel)

2012. Víziközmű díjbefagyasztás

2013.

Energiaellátók 

jövedelemadójának 

emelése

2013. 

január
Közművezeték adó

2013. 

január-

június

Rezsicsökkentés I.

2013. 

november
Rezsicsökkentés II.

2014. Rezsicsökkentés III.
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Szabályozási környezet

Értékelés \ Gazdasági és társadalmi környezet

Különadók és rezsicsökkentések



forrás: REKK ábra KSH adatok alapján

Eszközök elöregedettsége (leírt eszközök aránya)
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Értékelés \ Eszközök

Az infrastruktúrák állapota 

►

Az eszközök elöregedése jelzi, hogy a teljes rendelkezésre álló eszközérték egyre nagyobb része 

került már (legalább számviteli szempontból) leírásra, miközben az eszközmegújítási ráta csak alig 

változott az évek során. Jelenleg tehát egy negatív tendenciát látunk, a hálózatok átlagos állapota a 

számok alapján romlik.
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13,6%
12,8%

12,2%

9,2% 9,2% 8,9% 8,8% 8,5%
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forrás: REKK ábra Eurostat, MEKH és MATÁSZSZ  adatok alapján

A hálózati veszteség az energia szektorban
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Értékelés \ Eszközök

Az eszközök hatékonysága

►
A hálózatos infrastruktúrák hatékonyságát a hálózati veszteség fejezi ki legjobban. Az energiaszektor 
mindhárom szegmensében csökken a hálózati veszteség, míg a víziközmű ágazatban emelkedő trendet 
mutat, ami összhangban van az elöregedettségi mutató gyors emelkedésével.

18,0% 18,0%
20,0%

16,0%

21,5% 20,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hálózati veszteség aránya a víziközmű
szektorban (%)

forrás: REKK ábra KSH alapján

A hálózati veszteség a víziközmű szektorban
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forrás: REKK ábra MEKH adatok alapján

Rendelkezésre állás és meghibásodások száma (villamosenergia)
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Megbízhatóság/minőség az energiaszektorban

Értékelés \ Teljesítmény \ Fogyasztói elégedettség

►

Az áramszektor esetén rendkívül magas a rendelkezésre állás. 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 földgáz- és távhő piacok 

esetében nem érhető el szolgáltatáskiesési adat.



Meghibásodások száma (db/km)
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Megbízhatóság és minőség a víziközmű szektorban

Értékelés \ Teljesítmény \ Fogyasztói elégedettség

►

2011 óta a szennyvízvezeték hálózatban másféleszeresére, az ivóvízhálózatban kétszeresére 

nőtt a meghibásodások száma. Az ivóvíz minősége általánoságban jónak mondható, de 2014 óta 

folyamatosan nő a valamilyen típusú (bakteriológiai, mikroszkópos biológiai, kémiai) vizsgálaton 

kifogásolt minták aránya, ami a vízminőség romlására utal.

Vízminőség (kifogásolt mintavételek aránya)

forrás: REKK ábra MaVíz adatok alapján



Éves rendelkezésre állás és a hibaelhárítás ideje
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Megbízhatóság a távközlési szektorban

Értékelés \ Teljesítmény \ Fogyasztói elégedettség

►

A szolgáltatások éves szintű rendelkezésre állása stabilan magas, további komoly fejlődési 

potenciál, illetve erre vonatkozó fogyasztói igény vélhetően nincs. A hibabejelentés alapján elvégzett 

hibaelhárítások ideje azonban romló trendet mutat, az átlagos elhárítási idő 2013 és 2017 között 

csaknem kétszeresére nőtt. A mutató így is bőven teljesíti a 72 órás célértéket.

forrás: REKK ábra a távközlési szolgáltatók adatai  alapján
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forrás: REKK ábra Európai Bizottság 
(Digital Scoreboard) és NMHH adatok alapján
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Szolgáltatásminőség a távközlési szektorban

Értékelés \ Teljesítmény \ Fogyasztói elégedettség

Fejlett technológiák lefedettsége, elterjedtsége

►

A szolgáltatások minőségjavulását jelzi a fejlettebb technológiák gyors térnyerése, különösen a 

mobil távközlésben (a 4G lefedettség már vidéken is teljesnek tekinthető). Jelentős a vezetékes 

szolgáltatások fejlődése is, a ritkábban lakott területek kiszolgálásában azonban még komoly 

elmaradása van a szektornak. 



Széndioxid-kibocsátás és megújuló arány

forrás: REKK ábra Eurostat alapján
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Az energiaszektor fenntarthatósága

Értékelés \ Teljesítmény \ Környezeti fenntarthatóság
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►

Az energiaszektor széndioxid kibocsátása csökkenő, de ebben közrejátszik a hazai villamosenergia 

termelés csökkenése (importarány növekedése) is.  A megújuló villamosenergia termelés stagnál, 

miközben a kapacitások nőnek, a megújuló hőtermelés aránya azonban a háromszorosára nőtt az 

elmúlt időszakban.
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III. tisztítási fokozattal is kezelt szennyvíz aránya

Kibocsátott szennyvíz szennyezőanyag határérték túllépés

A természetbe visszaengedett tisztított szennyvíz minősége

forrás: REKK ábra Eurostat alapján
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A víziközmű szektor fenntarthatósága

Értékelés \ Teljesítmény \ Környezeti fenntarthatóság

►

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 azonban a tisztítás után kibocsátott szennyvízből vett 

minták jelentősen növekedő arányban lépik át a szennyezőanyag határértékeket.
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Az energiaszektor kulcsindikátorai

Értékelés \ Összegzés

►

Az energiaszektor mindhárom ágazata már érett szakaszában tart, az eszközök elöregedése jelenthet 
kockázatot. Az áramszolgáltatás megbízhatósága magas, és javuló tendenciát mutat, a megfizethetőség pedig a 
szabályozói beavatkozás hatására jelentősen javult. A megújuló energiából megtermelt hő aránya a 
háromszorosára nőtt az elmúlt időszakban.

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 kiadások aránya)

energia 14,2% 14,3% 13,7% 12,1% 10,8% javul

Teljes CO2 kibocsátás 
(1000 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% stagnál

távhő 6,63% 10,32% 12,51% 15,34% 17,97% javul
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A víziközmű szektor kulcsindikátorai

Értékelés \ Összegzés

►

A víziközmű szektor teljesítménye inkább romló tendenciát mutat összességében. A szennyvíz-hálózat 
kiépítettsége gyors ütemben nő, a szolgáltatások megfizethetősége pedig javul, de az infrastruktúra állapota és 
hatékonysága mellett a közvetlenül érzékelhető eredménymutatók többsége is romlik (több meghibásodás, 
romló vízminőség, növekvő környezetszennyezés).

Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Trend
Az infrastruktúra állapota és hatékonysága

Elsődleges közműolló
(szennyvíz/ívóvíz hálózatra, m/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 

(2013-tól)

Elfolyó szennyvíz határérték 
túllépés aránya

- - 4,9% 3,6% 4,0% 4,9% 6,2% -
romlik

(2014-től)
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A távközlési szektor kulcsindikátorai

Értékelés \ Összegzés

►

A szektor nagy fejlődésen ment keresztül, a nagysebességű vezetékes és mobilhálózatok nagyrészt kiépültek, 
miközben a szolgáltatások megfizethetősége is javult. A rurális területek ellátása sokat javult, de így is 
jelenetős a lemaradás a városokhoz képest. Nőtt a hibaelhárítások ideje, és a szén-dioxid kibocsátás gyors 
csökkenése is lassú emelkedésbe fordult át.

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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ADATOK, 

INDIKÁTOROK
►

Vállalati felmérés:  A szolgáltatók működését jellemző adatokon beszerzésén túl 

kvalitatív elemzést is lehetővé tesz, mivel ilyen módon a vállalkozások 

megoszthatják álláspontjukat az iparág helyzetével, kihívásaival kapcsolatban.

Fogyasztói felmérés: A fogyasztók szubjektív véleményének, elégedettségének 

célzott felmérése piackutatási eszközökkel. 

EREDMÉNYEK 

ÉRTELMEZÉSE ÉS 

ÉRTÉKELÉSE

►

Elvárt teljesítményszint meghatározása: Fogyasztói felmérés alapján az iparági 

szereplők és szakértők bevonásával (pl. workshop).

Nemzetközi összehasonlítás: Megvizsgálható, hogy milyen kompromisszumokkal 

lehet megvalósítható egy több országra kiterjedő infrastruktúra értékelés.

Kompozit indikátor: Egy összetett indikátor alakulását könnyebb áttekinteni, de 

az értéke önmagában nem hordoz információt. Igény esetén kommunikációs célra 

kialakítható egy egyszerű kompozit indikátor ágazatonként. 
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