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Motiváció

• A projekt általános célja
• a hazai gazdasági, társadalmi, környezeti és az állammal kapcsolatos folyamatok 

alakulásának nyomon követésére alkalmas, átfogó indikátorrendszer kialakítása

• Az indikátorrendszer használatának célja 
• a hazai folyamatok monitorozása, értékelése és a szélesebb nyilvánossággal 

való megismertetése

• a szakpolitikai döntéshozatal támogatása, egyéb, elsősorban a különböző
ágazati stratégiákhoz, programokhoz kapcsolódó indikátorrendszerekkel 
kiegészülve



Elvárások
• Átfogó indikátorrendszer négy területen

• Gazdaság
• Társadalom
• Környezet
• Állam

• Indikátorok száma: 60-150 (bontások nélkül)

• Indikátorok hierarchiája
• Blokkonként 1 – 3 kulcsindikátor
• Blokkonként további max. 2 – 2 kiemelt indikátor

• A nemzetközi összehasonlításra alkalmas indikátorok aránya
• Kulcs- és kiemelt indikátorok esetében legalább 40%
• Összes indikátor vonatkozásában legalább 20%

• Adatfeltöltés: harmonizált idősorok 1990-től vagy a legkorábbi évtől

• Publikáció

• Tervezett honlap programozási útmutatója 



A projekt fı jellemzıi
• Megrendelő: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
• Megbízott: TÁRKI Zrt.
• Projketvezető: Gábos András 
• Szakértők: 

• Gazdaság: Nagy Katalin és Vakhal Péter (Kopint-TÁRKI)
• Társadalom: Monostori Judit (Népesedéstudományi Kutatóintézet)
• Környezet: Valkó Gábor, Bóday Pál (KSH)
• Állam: Fábián Zoltán (TÁRKI)

• Szakmai egyeztetés 
• az egyes területek szakértőivel workshop, személyes interjú, írásbeli visszajelzés 

formájában
• 39 szakértő jelzett

• A teljesítés periódusa: 2013. április 23. – 2013. augusztus 31.



Menetrend

• Április 23. Szerződéskötés  

• Június 21. A javaslat első változatának elkészítése

• Május - július: szakértő egyeztetés
• Gazdaság: személyes interjúk május – július folyamán
• Társadalom workshop: július 8.
• Környezet workshop: július 2.
• Állam workshop: július 10.

• Augusztus 31. A javaslat végső verziójának elkészítése
• Tanulmány

• I. kötet: szakmai javaslat
• II. kötet: indikátor adatlapok 

• Adatfeltöltés
• Honlap programozási útmutató



Javaslat - a tanulmány szerkezete

1. Nemzetközi és haza áttekintés az átfogó indikátorrendszerekről
i. A nemzetközi szervezetek indikátorrendszerei
ii. A nemzeti kormányok indikátorrendszerei
iii. Hazai átfogó indikátorrendszerek

2. Koncepcionális szerkezet

3. Az átfogó indikátorrendszer tematikus blokkjai, területek és indikátorok
i. Gazdaság
ii. Társadalom
iii. Környezet
iv. Állam

4. Az indikátorok összefoglaló táblázata
5. Publikációs koncepció



Javaslat – koncepcionális keret

• Egyenrangú blokkok, ám az …

• … egyének/családok/háztartások 
jólléte a legfontosabb kimenet 

• Elmozdulás a nemzetközi 
gyakorlatban (pl. SSF 2009)

• Termelés   jóllét
• Makroszint  háztartási szint
• Anyagi jóllét  többdimenziós 

jóllét  

• Továbbgondolásra alkalmas 
kiindulási alap

 

 

Társadalom 

CCssaalláádd//HHáázzttaarrttááss//EEggyyéénn  

JJÓÓLLLLÉÉTTEE  

Gazdaság     Állam 

             Környezet 



Javaslat - Gazdaság blokk

Problémák
•Alacsony növekedési pálya már a válság 
előtt is

•A felzárkózás üteme elmarad a referencia-
országokétól (CZ, PL)

•Alacsony foglalkoztatottság és 
foglalkoztathatóság

•Egyensúlyhiány

Kulcs- és kiemelt indikátorok

G1. Egy főre jutó GNI vásárlóerőparitáson
G2. Foglalkoztatottsági ráta (a 20-64 évesek 
körében)
G3. Háztartások diszponibilis jövedelme az EU-17 
(Eurozóna) %-ában

g1. GDP volumenváltozása
g2. Termékegységre jutó bérköltség
g3. Foglalkoztatottak számának változása a 
versenyszektorban
g4. Államháztartási egyenleg 
g5. Teljes bruttó külső államadósság a GDP%-ban
g6. Kötvényfelár a 10 éves német 
államkötvényhez képest

Területek
1. Növekedés
2. Felzárkózás
3. Versenyképesség
4. Munkaerőpiac
5. Egyensúly



Javaslat - Társadalom blokk
Problémák
• Alacsony termékenység
• A jövedelemegyenlőtlenségek és a szegénység    

kiterjedése nem kirívó, de növekszik és a szegénységi 
profil nagyon éles

• Magas inaktivitás, alacsony MI háztartásban élők 
aránya magas

• Rossz egészségi állapot
• Társadalmi kohézió problémái
• A roma népesség integrációja

Kulcs- és kiemelt indikátorok
T1. Teljes termékenységi arányszám
T2. Érettségizettek aránya a 20-24 évesek körében
T3. Szegénységi ráta

t1. Alacsony szövegértési teljesítmény
t2. Alacsony munkaintenzitású háztartásban élők 
aránya
t3. Magas élelmiszerkiadású háztartások aránya
t4. 65 évesen egészségben várható élettartam 

Területek
1. Népesedés, család
2. Iskolázottság, oktatás
3. Gazdasági aktivitás, háztartások merőpiaci helyzete
4. Anyagi jóllét, szegénység
5. Egészségi állapot, életmódkockázatok
6. Társadalmi együttélés minősége



Javaslat - Környezet blokk

Problémák
• Energiafüggőség, újratermelődő

energiafajták alacsony aránya
• Közlekedési és ipari eredetű

légszennyeződés a nagyvárosi 
központokban

• Viszonylag rossz vízminőség a túlzott 
tápanyagterhelés miatt

• Biodiverzitás csökkenése

Kulcs- és kiemelt indikátorok

K1. Erőforrás termelékenység

K2. A lakosság légköri szilárdanyag-koncentráció
általi veszélyeztetettsége

K3. Mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő
madárfajok állományváltozása

k1. Újrafeldolgozással és komposztálással 
hasznosított települési szilárdhulladék aránya

k2. Települési szennyvíztisztítási index

k3. Megújuló energiaforrások részesedése

Területek
1. Természeti erőforrások, erőforrás 

használat
2. Környezetterhelés
3. Környezeti állapot
4. Társadalmi válaszok



Javaslat - Állam blokk

Problémák

• Egyes területeken nem túl 
vállalkozásbarát környezet

• Alacsony politikai részvétel

• Nagyon magas az észlelt intézményi 
korrupció

Kulcs- és kiemelt indikátorok

Á1. A kormányzat termelési költsége a GDP 
százalékában

Á2. Észlelt korrupció mértéke

Á3. A jogrendszerbe vetett bizalom szintje

á1. A költségvetési szektorban foglalkoztatottak 
aránya

á2. Az e-kormányzást igénybe vevő
állampolgárok aránya

á3. Az adóbevalláshoz és adófizetéshez 
szükséges órák száma évente

Területek
1. Input indikátorok

2. Folyamat indikátorok

3. Eredmények és hatások



Indikátor adatlapok

Indikátor leírása
•Kód

•Név

•Definíció

•Típus (kulcs, kiemelt, egyszerű)

•Jelleg (survey, admin., egyéb)

•Státusz (publ., előállítható, javasolt) 

•Javasolt bontások

•Adatforrás

•Adatgyűjtés felelőse

•Első adatpont

•Elérhető területi dezaggregáltsági szint

Indikátor értékelése
•Tartalmi egyértelműség

•Változások értelmezésének 
egyértelműsége

•Statisztikai robusztusság

•Alkalmasság nemzetközi 
összehasonlíthatásra

•Időszerűség

•Elérhetőség

•Policy relevancia
• érzékenység
• manipulálhatóság



Köszönöm a figyelmet!

www.tarki.hu


