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A Magyar Nemzeti Bank (MNB) törvényi feladata, hogy elsődleges mandátuma, az árstabilitás elérése és fenntartása mel-
lett, a rendelkezésre álló eszközeivel támogassa a kormány gazdaságpolitikáját, így a sikeres felzárkózáshoz nélkülözhetetlen 
versenyképesség erősítését. A Versenyképességi tükör célja az MNB által eddig megfogalmazott versenyképességi irányok 
és javaslatok teljesülésének nyomon követése, ami hozzájárul a szükséges versenyképességi fordulat megvalósulásához. 
A Versenyképességi tükör évente értékeli hazánk versenyképességi előrehaladását a Versenyképességi programban meg-
fogalmazott 330 javaslat alapján. A jegybanki javaslatok teljesülésének méréséhez a monitoring rendszer leíró és elemző 
módszert egyaránt alkalmaz. E mérőrendszer szerves folytatása a jegybank eddigi versenyképességi munkáinak, amelynek 
megvalósulásával az MNB nemzetközi mércével is egyedülálló módon fogja elemezni és nyomon követni Magyarország 
versenyképességének előrehaladását.

 

A Versenyképességi tükör Palotai Dániel, Gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért felelős ügyvezető igazgató, főközgazdász 
általános irányítása alatt készült. A Versenyképességi tükör elkészítésében a Költségvetési és versenyképességi elemzések, 
a Közgazdasági előrejelzés és elemzés, a Pénzügyi rendszer elemzése, a Digitalizációs igazgatóság, a Biztosítás-, pénztár- és 
közvetítők felügyeleti, a Pénzügyi Infrastruktúrák, a Monetáris politika és pénzpiaci elemzés, a Strukturált finanszírozás 
stratégiai igazgatóság, a Társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóság, valamint a Budapesti Értéktőzsde munkatársai 
vettek részt. 

A Versenyképességi tükör készítése során a 2019. október 18-ig rendelkezésünkre álló információkat vettük figyelembe.
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Vezetői összefoglaló

AMagyarNemzetiBank(MNB)2013óta–atörvényifelhatalmazásávalösszhangban–akorábbinálszélesebblátókörrel
végziamunkáját,ésahagyományosjegybanki,makrogazdaságielemzésikeretrendszerébebeemelteMagyarországver-
senyképességénekmélyebbelemzésétésértékelését,beleértvejavaslatokmegfogalmazásátis.

A Versenyképességi tükör célja az MNB által eddig megfogalmazott versenyképességi irányok és javaslatok teljesülésé-
nek strukturált nyomon követése, ami a végrehajtás támogatásával hozzájárul a szükséges versenyképességi fordulat 
megvalósulásához. A Versenyképességi tükör2019-tőlmindenévőszénértékelihazánkversenyképességielőrehaladását
a Versenyképességi programban megfogalmazott 330javaslatalapján.Ajegybankijavaslatokteljesülésénekmérésé-
hezamonitoringrendszerleíróéselemzőmódszertegyarántalkalmaz.Arészleteketbemutatófejezetekleírójelleggel
összefoglaljákazegyesjavaslatokhozkapcsolódóintézkedéseket,azelemzőfejezetpedigennekalapjánszámszerűsíti
amegvalósuláselőrehaladását.Azértékeléskettősmegközelítésbentörténik,ugyanisazelérteredményekösszefogla-
lásamelletthangsúlytkapahátralévőfeladatokbemutatásais.EmérőrendszermegvalósulásávalazMNBnemzetközi
mércévelisegyedülállómódonfogjaelemezniésnyomonkövetniMagyarországversenyképességénekelőrehaladását.

A versenyképességi fordulatnak szilárd alapot nyújt, hogy a 2010 utáni gazdaságpolitikai reformok következtében az új 
magyar gazdasági modell egyszerre biztosít makropénzügyi egyensúlyt és dinamikus gazdasági növekedést. 2010-ben
sikeresköltségvetésiésgazdaságistabilizációkezdődött,amelyet2013-tólmonetárispolitikaifordulatkövetett.Ezzelrég
nemlátottösszhangbakerültagazdaságpolitikakétfőága,ésmegteremtődöttamakropénzügyiegyensúllyalpárosuló
reálnövekedésgazdaságimodellje,amelynekközpontielemeateljesfoglalkoztatásratörekvés.Asikeresreformokered-
ményeképpenMagyarországazunióscsatlakozásután9évvelvégrekikerültazEurópaiUniótúlzottdeficiteljárásaalól,
tartósancsökkenőpályáraállítottaaGDP-arányosállamadósságát,akkv-hitelezésjegybankiújraindításávalelkerülte
ahitelbefagyást,aháztartásokmérlegébőlteljesenkivezetteadevizahiteleket,valamintabelsőfinanszírozásiforrások
erősítéséveljelentősencsökkentetteanemzetgazdaságkülsősérülékenységét.

A magyar gazdaság 2013-tól felzárkózási pályára állt, ahhoz azonban, hogy hosszú távon is fent maradjon a fejlett or-
szágokhoz képest évi legalább 2 százalékpontos növekedési többlet, versenyképességi fordulat szükséges. A2010utáni
növekedésbarátgazdaságpolitikaireformok2013-raértekbeésvezetteknövekedésifordulathoz.Ennekkövetkeztében
azelmúlt6ésfélévátlagábanamagyargazdaságazeurozónaátlagát2százalékponttalmeghaladóütembennőtt,tehát
afelzárkózásifordulatismegkezdődött.Enövekedésitöbblethosszútávonazonbancsakversenyképességifordulatmeg-
valósításávaltarthatófenn.Ennekoka,hogyazelmúltévekgazdaságibővülésefőkéntamennyiségitényezőknövelésén
alapult,amelynekhatáraivégesek.Éppenezértelengedhetetlenanövekedésimodellünktudás-éstechnológiaintenzív
fázisbaállítása,amiaversenyképességminőségitényezőinektovábbierősítésétigényli.

A versenyképességi fordulat megvalósulásához átfogó és objektív helyzetelemzés, strukturális javaslatok megfogal-
mazása, valamint az előrehaladás rendszeres mérése szükséges.Afelzárkózásifolyamattétje,hogyMagyarországki
tud-etörniaközepesfejlettségcsapdájából,amireazelmúltszázévbenaligegytucatnyiországvoltképes.Ahogyaver-
senyképességneksincsenuniverzális,mindenkiáltalegységesenelfogadottdefiníciója,úgyasikeresfelzárkózásútjais
országonkéntmásésmás–egységesreceptnemlétezik.Asikeresfelzárkózásútjánakelsőlépésealegjobbnemzetközi
gyakorlatokmélyebbmegismerése,majdegyobjektívésszéleslátókörűversenyképességidiagnózisfelállítása.AMagyar
NemzetiBankelőbbit2016-banaVersenyképesség és növekedéscíműkötetben,utóbbit2017-benaVersenyképességi 
jelentésébenjártakörül.Eztkövetőlépésafőbbbeavatkozásiterületek,irányokésjavaslatokmegfogalmazása,amelybe
alegjobbnemzetközitapasztalatokatcsakamagyargazdaságiéstársadalmiadottságokatfigyelembevévelehetbeépíte-
ni.Afelzárkózásipályamakrogazdaságifeltételeit,főbbbeavatkozásiterületeitéscéljaitajegybank2018-asNövekedési 
jelentése,mígazokmegvalósulásátsegítőstrukturálisjavaslatokat2019-benaVersenyképességi program 330 pontban 
címűkiadványafogalmaztameg12területen.AzMNBszervesenegymásraépülőversenyképességimunkájánakújabb
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állomásaaVersenyképességi tükörmegalkotása,amelyajavaslatokteljesüléséneknyomonkövetésénkeresztültámogatja
Magyarországfenntarthatófelzárkózását.

Az MNB Versenyképességi programjának februári közzététele óta több terület esetében is pozitív változások és kez-
deményezések láthatók, ám a javaslatok széleskörű megvalósítása még számos lépést és átfogó reformokat igényel. 
A2019.október18-igmegtörténtintézkedésekésbejelentésekalapjánazMNB Versenyképességi programjának–prio-
ritássalsúlyozott–megvalósulása22százalékonáll,ésa330javaslatfelénekmegvalósulásamármegkezdődött.AVer-
senyképességi programáltallefedettterületekközülapénzügyirendszerfejlesztésétcélzójavaslatokesetébentörtént
alegnagyobbelőrelépés,amelyhezjelentősenhozzájárultakazMNBcélzottprogramjai.Mindemellettamagánszektor
hatékonyabbpénzügyiforráshozjutásaérdekébenszükségvanahazaipénzügyiközvetítőrendszerköltséghatékonyságának
javítására,valamintatőkepiacdiverzifikációjánakfolytatására.Amagyarkis-ésközépvállalatiszektorfejlődését,illetve
akülkereskedelmikapcsolatokerősítéséttöbbkormányzatiintézkedésistámogatta.Ugyanakkoratermelékenység-és
mérethatékonyságnövelés,valamintakutatás-fejlesztésésinnovációterületénmégszámoslépésmegtételérevanszükség.
Azállamhatékonyabbműködéséta2019tavaszánbejelentettGazdaságvédelmiAkciótervegyeselemeitámogatjákésaz
infrastruktúrafejlesztésekapcsánisszámosjavaslatmegvalósításamegkezdődöttmár.Ugyanakkorszámottevőtérvan
mégazelektronikusközigazgatás,azadóadminisztrációésagazdaságfehérítéstovábbierősítésére.Aterületifelzárkózás
esetébenmégcsakkorlátozottelőrelépésekláthatók,figyelemreméltóazonbana„Felzárkózó települések”nevű,hosszú
távúkormányprogramelindítása.

Magyarország legfőbb kincse a rendelkezésre álló szakképzett humán erőforrás, amely megmaradásunk és sikeres 
felzárkózásunk záloga.EnnekhosszútávúbiztosításáhozjárulhozzáakormányCsaládvédelmi Akcióterve,amelyszámos
programmal(babavárótámogatás,anagycsaládosanyákszemélyijövedelemadó-mentességeésabölcsődeiférőhelyek
bővítése)ösztönziaszükségesdemográfiaifordulatot.Ennekérdekébenazonbantovábbiintézkedésekkívánatosakelső-
sorbanamindennapiélettámogatása,acsaládbarátegészségügyésafoglalkoztatáshozkötöttcsaládtámogatásirendszer
továbbierősítéseterületén.Aminőségihumántőketerületénaszakképzésésafelnőttképzésmegújításátcélzóstratégia
márrövidebbtávonisfejthetkikedvezőhatásokat.Ámanegyedikipariforradalomkövetkeztébenjelentősenmegváltozó
munkáltatóielvárásoknakvalórugalmasalkalmazkodáshozelengedhetetlenaközoktatáserősebbfókuszaazalapkészségek
mellettanyelviésdigitáliskészségekre,afelsőoktatásbanvalórészvételnövelése,valamintazélethosszigtartótanulásra
nevelés.Szinténaminőségimunkaerőtartósrendelkezésreállásáhozjárulhathozzáazegészségügyiprevenciósrendszer
ésazalapellátástovábbierősítése,valamintfinanszírozásioldalrólaJólétiAlapoklétrehozása.
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Az MNB versenyképességet mérő rendszere

A Magyar Nemzeti Bank 2013 óta a törvényi felhatalmazásával összhangban, a korábbinál szélesebb látókörrel végzi 
a munkáját, beemelve Magyarország versenyképességének mélyebb elemzését, értékelését és fejlesztését is elemzési 
keretrendszerébe.Azelsődlegesmandátum,azárstabilitáseléréseésfenntartása,továbbáapénzügyistabilitásbiztosítása
mellettajegybanknaktörvényifeladataazis,hogyarendelkezéséreállóeszközökkeltámogassaakormánygazdaság-
politikáját.Hazánkgazdasága–a2010utánireformoknakköszönhetően–sikeresfelzárkózásipályáraállt.Ezazonban
csakakkorlehethosszútávonisfenntartható,amennyibenfennmaradafejlettországokhozképestvettévi,legalább2
százalékpontosnövekedésitöbblet.Agazdaságpotenciálisnövekedésiüteménektovábbinöveléséhezversenyképességi
fordulatravanszükség,amelynekszükségesbeavatkozásiterületeitésirányaitkonkrétjavaslatokkalalátámasztvatárgyalta
azMNBVersenyképességi programja.

Az MNB az elmúlt években több kiadványban elemezte hazánk versenyképességét, és javaslatokat is tett annak további 
javítására. AzMNB2015-benkezdettelfoglalkoznibehatóbbanMagyarországversenyképességihelyzeténekmélyésátfogó
vizsgálatával.ElsőlépésbenaVersenyképesség és növekedéscíműkönyv–aközgazdasági,elméletiháttérmellett–2016-
banáttekintetteasikeresfelzárkózástvégrehajtóországokpéldáit,valamintátfogómódonmegvizsgáltaamagyargazdaság
teljesítményéthosszútávonmeghatározótényezőkhelyzetét.Eztkövetően2017-benkészültelazelsőVersenyképességi 
jelentés,amelytöbbmint100mutatónkeresztülmérteMagyarországversenyképességétazEurópaiUnióésavisegrádi
régióállamaivalösszehasonlítva.A2018-banmegjelentNövekedési jelentésvíziókénttűztekiamagyargazdaságelé
aztamakrogazdaságipályátésfeltételrendszert,amelyenkeresztül2030-ramegközelíthetőAusztriafejlettségiszintje.
A2019-benközzétettVersenyképességi program 330 pontban(valamintamegelőzőévbenpublikált180pont)pedig
megfogalmaztaazokatakonkrétintézkedéseket,amelyekvégrehajtásávalakitűzöttfelzárkózásipályamegvalósítható.

A Magyar Nemzeti Bank továbbra is elkötelezett Magyarország versenyképességének javítása és annak mérése mellett, 
ezért megerősíti a versenyképességet elemző és mérő rendszerét. Aversenyképességjavításáhozelsőlépéskéntannak
megfelelőméréseszükséges,amelyetlegátfogóbbanazMNBvégezMagyarországon.Aversenyképességváltozásátkét
oldalrólvizsgáljuk.Egyrésztaversenyképességetérintőstrukturálisintézkedésekfolyamatosmonitorozásán,másrészt
aversenyképességetmeghatározótényezőkobjektívmérésénkeresztül.MindkéttípusúelemzésmegjelentmárazMNB
gyakorlatában,azonbanajövőbenezekmégnagyobbhangsúlytkapnak.

Az MNB 2019 júniusában publikálta A versenyképesség mérésének módszertana című módszertani füzetet, ahol részle-
tesen bemutatta, hogyan fogja nyomon követni a Versenyképességi program 330 pontban című kiadványban szereplő 
javaslatok teljesülését, valamint hazánk versenyképességi pozíciójának alakulását.AzMNBversenyképességimérő-
rendszerekét,éventemegjelenőkiadvánnyalfogjaértékelniaversenyképességifordulatelőrehaladását(1.ábra).AVer-
senyképességi tükör aztkövetinyomon,hogyazMNBáltalmegfogalmazott,aversenyképességjavításátcélzójavaslatok
milyenmértékbenésütembenvalósulnakmeg.AVersenyképességi jelentéscéljapedigannakmérése,hogyajavaslatok
megvalósulásamilyenhatássalvanMagyarországversenyképességihelyzetére.



MAGYAR NEMZETI BANK

VERSENYKÉPESSÉGI TÜKÖR • 201910

A Versenyképességi tükör célja a Versenyképességi programban bemutatott javaslatok megvalósulásának pontos és 
számszerű nyomon követése, ami támogatja a végrehajtás folyamatát, és egyben a sikeres felzárkózást.Ajavaslatok
teljesülésétvizsgálómérőrendszerleíróéselemzőmódszerekkelegyarántvizsgáljaaversenyképességifordulatmegva-
lósulásátazMNBVersenyképességiprogramjaalapján.Arészleteketbemutatófejezetekleírójelleggelösszefoglalják
azegyesjavaslatokhozkapcsolódóintézkedéseket,azelemzőfejezetpedigennekalapjánszámszerűsítiamegvalósulás
előrehaladását.Azelőrehaladásértékelésekettősmegközelítésbentörténik,hiszenazelérteredményekösszefoglalása
mellettbemutatásrakerülnekaméghátralévőfeladatokis.

Az MNB versenyképességi mérőrendszerének célja, hogy a szakértőkön kívül a szélesebb érdeklődő közvélemény szá-
mára is információkat biztosítson Magyarország versenyképességi előrehaladásáról, amelyben a gazdaság minden 
szereplője érintett és érdekelt.Aversenyképességifordulatsikeresmegvalósulásáhozszámosterületennemcsupán
akormányzat,hanemagazdaságszereplőinekszemléletváltásáraisszükségvan.Éppenezértkülönösenlényegesnek
tartjukazt,hogyakülönbözőkommunikációscsatornákonkeresztülminélszélesebbkörhözjussanakelazMNBverseny-
képességgelkapcsolatosüzeneteiésjavaslatai.

1. ábra
Az MNB versenyképességet mérő rendszerének pillérei

MNB versenyképességi
mérőrendszer

Két rendszeres
versenyképességi

kiadvány

Versenyképességi tükör Versenyképességi jelentés

Milyen hatással van
a javaslatok megvalósulása

a versenyképességre?

Milyen mértékben 
és ütemben valósul meg

az MNB 330 pontja?

tavasszalősszel

Megvalósulás eredményességeMegvalósulás mértéke

Forrás: MNB A versenyképesség mérésének módszertana.
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Versenyképességi tükör – A Versenyképességi 
program megvalósulásának mérése

A Versenyképességi tükör az egyes javaslatok fontossága és megvalósulásuk mértéke szerint értékeli a versenyképességi 
fordulat előrehaladását.Jelenkiadványelsődlegesenaztvizsgálja,hogyajavaslatokmegvalósításamilyenfázisbanáll.
Azelőrehaladásmértékénekmeghatározásáraegy4fokozatúskálátalkalmaz(„nemkezdődöttmeg”;„megkezdődött”;
„részbenmegvalósult”;„teljesenmegvalósult”).A330pontbanfoglaltjavaslatokkétcsoportbasorolhatókabbólaszem-
pontból,hogymittekintünkmegvalósulásnak.Egyrészükvalamilyenkonkrétintézkedéselfogadását,egyújszabályozásbe-
vezetését,vagyegyrégimegváltoztatásátigényli.Másrészükpediginkábbfejlesztésiiránytjelölki,amelynekcéljátegytöbb,
összehangoltlépéstigénylőprogramvégrehajtásávallehetelérni.Értelemszerűenelőbbiakkortekinthetőmegvalósultnak,
haaszabályozásmegváltoztatásátazilletékesszervezetelfogadta,utóbbipedigakkor,haaprogrammegkezdődött.Mégegy
szempontotfigyelembekellvenniamegvalósulásértékelésekor:azelfogadottszabályozásvagymegkezdettprogramteljes
összhangbanvan-ea330pontbanmegfogalmazottjavaslattal?Részbenmegvalósultnaklehettekinteniegyjavaslatot,ha
ahhozhasonlóirányú,demégiskülönbözővagykisebbvolumenűintézkedéstörténik,ésakárteljesenmegvalósultnakmi-
nősíthetőegypont,amennyibenugyanaztacéltegymásikeszközzelértékel,aminemváltottkikárosmellékhatást.Eszem-
pontokatfigyelembevéveamegvalósulásfázisátjelzőkategóriákalkalmazásánálakövetkezőkritériumokbólindulunkki:

•   „Teljesen megvalósult”egyjavaslatakkor,hamegtörténtekarávonatkozószabályozásiváltozások(akártörvény-
módosítások),illetveamennyibeninkábbátfogóbbjellegűvoltajavaslat,akkorabbanazesetben,haacélelérését
kitűzőprogrammegkezdődöttéseredményesenfolyik.Abbanazesetbenisteljesenmegvalósultnaktekinthetőegy
javaslat,haugyanaztacéltegymás,deeredményeséshatékonyeszközzelértékel.

•   A „részben megvalósult”kategóriaazelőkészített,induláselőttállóprogramokraéselfogadáselőttállóintézkedé-
sekrevonatkozik.Ezenfelülvonatkozhatelfogadottintézkedésekrevagymegkezdettprogramokraabbanazesetben,
haazoknemteljesenfedika330pontbanfoglaltjavaslattartalmátvagycélját,illetveszűkebbkörűekannál.Ekkor
azeredetijavaslatmegvalósításáhozaprogramvagyintézkedésmegváltoztatása,vagyújintézkedésszükséges.

•Azajavaslattekinthető„megkezdődöttnek”,amelyekesetébenkonkréttervvagystratégiaszületetta330pontbanmeg-
fogalmazottintézkedésmegvalósítására.Szintén„megkezdődött”azajavaslat,amelyetrészlegesenérintettegyelfoga-
dottintézkedésvagymegkezdettprogram,deajavaslatlényegeselemeiennekellenéremegvalósulatlanokmaradtak.

•   A „nem kezdődött meg”kategóriábaazokajavaslatokkerülnek,amelyekrenézvenemtörténtelfogadottintézkedés
vagykonkrétbejelentés,illetvenemkezdődöttmegolyanprogram,amelyérintené.

Minden javaslat értékelésre kerül annak fényében, hogy a jegybank szakértői szerint az adott intézkedés megvalósulása 
mekkora mértékben járul hozzá a versenyképesség javulásához. A330pontabbanaszellembenkészült,hogyvalamennyi
részeérdemisegítségetjelentsenMagyarországversenyképességénekfejlesztéséhez.Mégsemtekinthetővalamennyi
javaslatazonosfontosságúnak,vannakközöttekulcselemek.Alegfontosabbakazok,amelyekalegnagyobbmértékben
járulnakaversenyképességhez,alegerősebbamultiplikatívhatásuk,valamintamelyektovábbilépésekelőfeltételei.
Aversenyképességjavításáhozvalóhozzájárulásmértékealapjánháromkategóriakerültkialakításra„közepesenfontos”,
„fontos”,vagy„nagyonfontos”.Ajavaslatokatminda12főterületenegyenlőaránybansoroljukbeecsoportokba,azaz
mindháromkategória110javaslatottartalmaz.

A Versenyképességi program 330 javaslata közül 165 esetben történt előrelépés a program 2019 februári bemutatása 
óta (2. ábra).Ezenbelül132javaslatesetébenkezdődöttmegamegvalósítás,26javaslatmárrészbenmegvalósult,míg
7javaslatesetébenteljesenmegvalósultakitűzöttcél.Összességébentehátajavaslatokfelébennemtörténteddigelő-
relépés,míg50százalékábanmárvalamilyenszintenfolyamatbanvanamegvalósítás.Kedvező,hogya„nagyos fontos” 
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prioritástkapottjavaslatokesetébentörténtalegnagyobbelőrelépés.Ebbenakategóriában110javaslatbólösszesen
69esetébenkezdődöttmegamegvalósítás,amelyből12javaslatrészben,3javaslatpedigimmárteljesenmegisvaló-
sult.A„fontos”kategóriábasoroltjavaslatok48százalékánakesetébentörténtelőrelépésaVersenyképességiprogram
megjelenéseóta.Azebbeacsoportbasorolt110javaslatközül42kerültamegkezdődöttstátuszba,míg10részben,1
pedigteljesegészébenmegvalósult.Alegalacsonyabbelőrelépésa„közepesen fontos”javaslatokesetébentörtént,ahol
ajavaslatok61százalékánakesetébennemtörténtmégelőrelépés.

A javaslatok megvalósulását témakörök szerint is szükséges vizsgálni.AzMNBaVersenyképességi programban12témakör-
bentettjavaslatokataversenyképességjavítására(3.ábra),ésaversenyképességifordulatvégrehajtásáhozminda12elemzett
területenszükségesajavasoltbeavatkozásokmegvalósítása.Ajavaslatokfejezetekszerintielemzésemutatjameg,hogymely
területekensikerültalegnagyobbelőrelépéstelérni,illetveholszükségesazelőrehaladásfokozottabbtámogatásaajövőben.

2. ábra
A versenyképességi javaslatok megvalósulása a javaslatok prioritása szerint 
(2019)
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3. ábra
Az MNB Versenyképességi programjában elemzett kulcsterületek
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A versenyképességi javaslatok megvalósulásának témakörök szerinti vizsgálata eltéréseket mutat az egyes területe-
ken történt előrehaladás mértékében (4. ábra).A12vizsgáltterületből5esetébenmártöbb,mintajavaslatokfelében
megkezdődöttamegvalósítás.AlegalábbmegkezdődöttstátuszbakerültjavaslatokarányaazÚj pénzügyi modell(73
százalék),illetveaKülgazdaság és gazdaságszerkezet(67százalék)fejezetekesetébenalegnagyobb,amelyeketaMo-
dern infrastruktúra és hatékony energiafelhasználás(65százalék),azÁllami hatékonyság(61százalék)ésaHáztartási 
megtakarítások aktivizálása(56százalék)követ.AlegalacsonyabbelőrelépésiaránnyalaMunkaerőpiac(23százalék)és
a Családbarát program(33százalék)fejezetekrendelkeznek2019őszéig,amelyekesetébenazonbanakorábbanelért
eredményekmagasbázistképviselnek.Avizsgált12területből10esetébenvanmárolyanjavaslat,amelylegalább„rész-
benmegvalósult”státusztkapott.

Az Új pénzügyi modell fejezetben valósult meg a legtöbb javaslat teljes mértékben (3 darab), míg a további 4 teljesen 
megvalósultnak minősített javaslat 4 különböző fejezetben kapott helyet (5. ábra). Az Új pénzügyi modell fejezetben
kerültalegtöbbjavaslata„részbenmegvalósult”státuszba(7darab),amelyetaCsaládbarát programrólszólófejezet
követ4javaslattal.AVersenyképességiprogrambanszereplő12témakörönbelülösszesen72alfejezetkapotthelyet,
amelyekegyenként2–9darab,tematikusanösszetartozójavaslatotfoglalnakmagukban.Azalfejezetekközött7esetében
egyikjavaslatkapcsánsemtörténtmégelőrelépés,miközben9alfejezetesetébenpedigazösszesjavaslatnálelkezdődött
amegvalósítás.

4. ábra
A versenyképességi javaslatok megvalósulásának megoszlása témakörönként
(2019)
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A javaslatok megvalósulásának időbeli elemzése az egyik legfontosabb eleme a Versenyképességi tükörnek, hiszen ez 
mutatja meg, hogy milyen előrelépés történt a korábbi időszakhoz képest.A Versenyképességi tüköréventeegyalkalom-
mal,ősszeljelenikmeg,ígymindenalkalommalegyévnyielőrehaladásróltudszámotadni.Azidőbeliösszehasonlításhoz
változatlanmódszertanésannakkövetkezetesalkalmazásaszükséges.

A jelen kiadványban alkalmazott módszertan alkalmas arra, hogy területenként és összesítve is bemutassa egy-egy 
számba sűrítve a javaslatok megvalósulásának mértékét.Ajavaslatokmegvalósulásistátuszukalapjánegy0és3közötti
pontszámotkapnak,ahola0a„nemkezdődöttmeg”,míga3a„teljesmegvalósult”állapototjelöli.Azígykapottpontszám
eztkövetőensúlyozásrakerülazadottjavaslatprioritásával(amiegy1és3közöttiszám,ahol3jelölia„nagyonfontos”
besorolásújavaslatokat).Azígykapottteljesülésipontszámoktémakörönként,majdazösszesjavaslattekintetébenösszesí-
tésrekerülnek.Ateljesülésmértékeszázalékosformábanaztmutatjameg,hogyajavaslatokteljeskörűmegvalósulásához
képestazadottidőpontbanmekkoraamegvalósulásprioritássalsúlyozottmértéke.

5. ábra
A versenyképességi javaslatok megvalósulása témakörönként 
(2019)
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Forrás: MNB.

6. ábra
Az MNB 330 versenyképességi javaslata megvalósulásának összesített mértéke
(2019)

•
•

•

• • • • •

•
•

•

22%

0 100

50

Forrás: MNB.



VERSENyKÉPESSÉGItüKÖR–AVERSENyKÉPESSÉGIPRoGRAMMEGVAlóSUlÁSÁNAKMÉRÉSE

VERSENYKÉPESSÉGI TÜKÖR • 2019 15

A 2019. október 18-ig megtörtént intézkedések és bejelentések alapján a Versenyképességi program prioritással súlyo-
zott megvalósulása 22 százalékon áll (6. ábra).AlegmagasabbteljesülésimértékkelazÚj pénzügyi modellbenszereplő
javaslatokállnak(35százalék),amelyetazÁllami hatékonyság(30százalék),aHáztartási megtakarítások aktivizálása(26
százalék)ésaModern infrastruktúra és hatékony energiafelhasználás(24százalék)fejezetekkövetnek(7.ábra).Alegala-
csonyabbelőrehaladáseddigaKutatás-fejlesztés és innováció(14százalék),aMunkaerőpiac(15százalék)ésaTerületi 
felzárkózás(15százalék)témakörébentörtént.ACsaládbarát programelőrehaladásaszinténviszonylagalacsony(16
százalék),azonbanezenatérenakiterjedtmagyarcsaládtámogatásirendszernekköszönhetőenmagasakiindulásiszint,
valamintaVersenyképességi programelőttbejelentett,és2019nyaránéletbelépőCsaládvédelmiAkciótervszámos
jelentősintézkedésttartalmazott,amelyeka330pontbannemszerepeltek.

A Versenyképességi program által lefedett területek közül a pénzügyi rendszer fejlesztését célzó javaslatok esetében 
történt a legnagyobb előrelépés, amelyhez jelentősen hozzájárultak az MNB célzott programjai,de szükséges a hazai 
pénzügyi szektor költséghatékonyságának javítása, illetve a tőkepiac további diverzifikációjának folytatása.Amodern
vállalatikötvénypiackiépítésétcélzóNövekedésiKötvényprogramésaBudapestÉrtéktőzsdénakkv-kraspecializáltke-
reskedelmiplatformelindításasikeresenmegtörtént.Abankidigitalizációfejlesztéséneklendületetadhatazazonnali
fizetésbevezetése,azMNBújFintechStratégiája,ajegybankáltallétrehozottDigitalizációsésFintechtanácsadótestület
ésakormányáltalelkészítettFintechStratégia. ABiztosításiéspénztáriszektorversenyképességénekjavításaterületén
legnagyobbelőrehaladásazönkéntesnyugdíjpénztárakteljesköltségmutatójáról(tKM)szólóMNBajánláskidolgozásaés
aMinősítettFogyasztóbarátotthonbiztosítás(MFo)rendszerénekkidolgozásavolt.Anyugdíj-ésazegészségmegtakarítások
fúziójávallétrejövőún.Jólétialapokkoncepciójamégnemvalósultmeg,miközbenezlehetőségetbiztosítanaahazaiin-
tézményibefektetőikörerősítéséreésaháztartásimegtakarításoktovábbiaktivizálására.Ezenatérenelőrelépéstjelent
a2019júniusábanbevezetettújlakosságibefektetésiforma,aMÁP+,amitámogatjaalakosságiállampapír-állomány
átlagoshátralévőfutamidejéneknövelésétis.Apénzügyiszektorköltséghatékonyságánakjavításáhozelsősorbanabanki
digitalizációfejlesztéseésafiókhálózatoktovábbioptimalizálásajárulnahozzá,mígatőkepiacdiverzifikációjátavállalati
kötvénypiacszélesítéseésatőzsdénjegyzettvállalatokszámánaknövekedésesegítenéelő.

7. ábra
Az MNB 330 versenyképességi javaslata megvalósulásának összesített mértéke témakörönként 
(2019)
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Az elmúlt időszakban több kormányzati intézkedés valósult meg, amely támogatja a kkv-k fejlődését, illetve a külke-
reskedelmi kapcsolatok erősítését, ugyanakkor a termelékenységnövelés, valamint a kutatás-fejlesztés és innováció 
területén még számos lépés megtételére van szükség.Pozitívlépésnektekinthetőa2030-igszólókkvstratégiaelfogadása,
akkv-káltaligénybevehetőfejlesztésiadókedvezményekértékhatáránakcsökkentése,afejlesztésitámogatásokfeltéte-
lekéntszabottbérfejlesztésikritériumbevezetése,valamintafelvásárlásokat,fúziókatésagenerációváltástelősegítendő
Hiventuresalaplétrehozása.Sikerültkisebbmértékűelőrelépéstelérniaszolgáltatásexporterősítéseterén,miközben
amárévekkelezelőttmegkezdettázsiaigazdaságikapcsolatokerősítésetovábbfolytatódotttöbbegyezményrévén.
AGazdaságvédelmiAkciótervszerint32milliárdforintállamitöbbletforrásbanrészesülakutatás-fejlesztés2020-ban,
amelybőlmegindulhataK+Fterületenfoglalkoztatottakbérfejlesztése.Akutatásokhozkapcsolódóadóadminisztráció
könnyítésrekerült,illetvecsökkentekakapcsolódóbürokratikusterhekis,ugyanakkoradoktoriképzésköltségeinekállami
támogatásánakerősítése,aszabadalmakfenntartásidíjánakcsökkentéseésakutatás-fejlesztéstisvégzőkkv-kcélzott
adókedvezményeinekbővítésemégváratmagára.

A humán tőke fejlesztésével kapcsolatos javaslatok megvalósulási üteme kissé elmarad a Versenyképességi program 
teljesülésének átlagos szintjétől.Mindebbenközrejátsziktöbbekközöttaz,hogyezekenaterületekenösszetettebbintéz-
kedésekszükségesek,amelyekcsakhosszabbtávonfejtikkihatásukatagazdaságinövekedésre.Afeszesmunkaerőpiac
kihívásainakkezelésétsegíthetiamunkátterhelőközterhekcsökkentése,valamint,hogyamunkaerő-tartalékfelsza-
badításátcélzójavaslatokesetébentörténtekelőrelépések.Kiemeltenfontoslenneazonbanazatipikusfoglalkoztatási
formákésakülföldönmunkátvállalókhazavonzásánakfokozottabbtámogatása,aMunkahelyvédelmiAkciótervcélzott
bővítése,illetveafelnőttképzésirendszermegerősítése. Aközoktatásirendszerrelkapcsolatosjavaslatokszámottevőré-
szekapcsolódikajelenlegisfejlesztésalattállóújNemzetialaptantervhez,amelynekbevezetését2020szeptemberétől
tervezik.JelentőselőrelépésthozhatazItMáltalkidolgozottSzakképzés4.0stratégia,valamintaBudapestiCorvinus
Egyetemátalakítása.Mindemellettazonbanfokozotterőfeszítésekszükségesekadigitális,anyelviésavállalkozóikész-
ségekerősítéséhez,akoraiiskolaelhagyáscsökkentéséhez,valamintazélethosszigtartótanulásraneveléshez.Alakosság
egészségiállapotánakjavításátcélzójavaslatokközültörténtekelőrelépésekaprevenciósrendszermegerősítéseterén,
ugyanakkorafinanszírozásirendszerátalakítása,amagánforrásokintézményesítése,illetveazállamiellátásrendszer-
szintűhatékonyságánaknövelésemégváratmagára.AkormányCsaládvédelmiAkciótervetámogatjaaVersenyképességi 
programbanismegfogalmazottdemográfiaifordulatot,deajegybankiprogrambanbemutatottcsaládbarátjavaslatok
esetébenmégcsakviszonylagkevéselőrelépéstörtént.Azelőrehaladásértékelésekorugyanakkorfigyelembekellvenni,
hogyacsaládtámogatásikiadásoktekintetébenMagyarországmaisigenkedvezőhelyetfoglalelnemzetköziösszehason-
lításban.Agyermekvállaláselőttállóegészségügyiakadályokcsökkentése,illetveakisgyermekescsaládokmindennapi
életéttámogatóintézkedésekesetébenvanmégelsősorbantértovábbiintézkedésekre.

Az állam hatékonyabb működését a 2019 tavaszán bejelentett Gazdaságvédelmi Akcióterv egyes elemei támogatják és 
az infrastruktúra fejlesztése kapcsán is számos javaslat megvalósítása megkezdődött már, ugyanakkor a területi felzár-
kózás esetében még csak kismértékű előrelépéseket figyelhetünk meg.Abürokráciamérséklésétcélzótöbbintézkedésis
elfogadásrakerült,bárittisvantérazelőrelépésre,elsősorbanadigitalizációbanrejlőlehetőségekfokozottabbkiaknázá-
sával.Kiemelendőtovábbá,hogyelindultazadózássalkapcsolatosadminisztratívterhekcsökkentése,ésarejtettgazdaság
továbbicsökkentéseérdekébenfolytatódottazonlinepénztárgéprendszerénekkiterjesztése.Amunkaerőmobilitásának
növelésétsegíthetiaGazdaságvédelmiAkciótervkeretébenbejelentetttámogatásmunkásszállókkialakítására,illetve
ahelyköziközlekedésfejlesztése.Akevésbéfejletttérségekfelzárkóztatásáramegkezdődötta„Felzárkózótelepülések”
nevűprogram.Avasútiközlekedésvillamosításátéskényelmétnövelőtöbbprojektvanfolyamatban,anagysebességű
pályákkialakításaazonbanlassanhaladésajárműparkcseréjeistovábbierőfeszítéseketigényel.Agyorsforgalmiúthálózat
hosszafolyamatosannövekszik,azM1-esautópályafelújításaelkezdődött,háromsávosításaaközeljövőbenvárható.okos
városmegoldásokraésaz5Gkiépítéséreisszülettekmárintézkedések,nincsazonbanérdemielőrelépésazelektromos
hálózatésazinformációbiztonságiszoftveriparfejlesztésében.Ahatékonyenergiafelhasználásjavaslataitöbbségének
megvalósításamegkezdődött,ugyanakkorakörnyezetterheléscsökkentésétcélzótovábbijavaslatokatilletően(szélerő-
művekállamitámogatásánakerősítése,ahulladékújrahasznosításarányátnövelőáltalánoséskötelezőérvényűbetéti
díjasrendszerbevezetése)egyelőrenemtörténtváltozás.
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1. keretes írás
A magyar gazdaságpolitika kiemelt fejlesztési területei régiós összehasonlításban

A Magyar Nemzeti Bank 2015 óta átfogó versenyképességi munkája folyamán objektív alapokon nyugvó elemzé-
sekkel feltárta azokat a területeket, ahol versenyképeségi fordulatra van szükség a fenntartható felzárkózáshoz. 
Jelenírásazokataterületeketmutatjabeéshasonlítjaösszerégiós,valaminteurópaiversenytársainkhoz,amelyeket
kiemeltenkellkezelniaversenyképességifordulatsikeresvégrehajtásaérdekében.

A magyar termékenységi ráta elmarad a kívánatos mértéktől a magas szintű  családtámogatási kiadások ellenére. 
Amagyartermékenységirátatöbbévtizedesfolyamatoscsökkenéstkövetően2011-retörténelmimélypontrasüllyedt
(1,23).Acsaládtámogatások2010utánijelentősmegerősítésénekköszönhetőenazonbanmegfordultakedvezőtlen
trend,és2017-re1,54-renőtthazánkreprodukciósrátája.AzemelkedésellenéreMagyarországtermékenységirátája
továbbraisenyhénalacsonyabbatöbbivisegrádiország(1,56)ésazEU(1,59)átlagánálésjelentősenelmaradané-
pességfenntartásáhozszükséges2,1-esértéktől.Annakellenére,hogy2015-benMagyarországazoECD-országok
körébenanegyediklegtöbbetfordítottaacsaládoktámogatására(aGDP3,5százaléka),jelentősenmeghaladva
ezzelaV3-átlagotis(2,4százalék),indokolttovábbiösztönzőkalkalmazása.Jelentőselőrelépésilehetőségetlátunk
azegészségügyirendszercsaládbarátfejlesztésében,valamintamindennapicsaládiéletnemanyagijellegűtá-
mogatásánakmegerősítésében(példáulügyeletekmeghosszabbítása,anyáritáborozástámogatásavagyazállam
iskolabuszrendszerkiépítése).

A minőségi humántőke területén a technológia egyre gyorsuló fejlődése és a változó munkáltatói elvárások miatt 
elengedhetetlen a megfelelő minőségű alap-, közép- és felsőfokú oktatási színvonal biztosítása.Magyarországon
aköz-ésfelsőoktatásbanisfejlesztésekrevanszükség.Anemzetközifelmérésekszerintamagyardiákokjólelsajá-
títjákatananyagot,deannakgyakorlatifelhasználásában(aPISAteszteken)azeredményeikelmaradnakazeurópai
ésrégiósátlagoktól.Afelsőfokúvégzettséggelrendelkezőkszámáttekintveszinténátlagalattteljesítazország(30
százalékszembena38százalékosrégiósátlaggala25–34éveskorosztályban).AzoktatásterületénaV3-akésaz
uniósországokátlagoshelyezéseisjobb,mintMagyarországéazIMDrelevánsmutatójaszerint(44.helyezés,aV3-
asátlag39.,azEU-sátlag26.).

A magyar lakosság egészségi állapota nem éri el a hasonló fejlettségű országokét a régióban, ami rontja az ország 
termelékenységét és nagyobb terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre.Anemmegfelelőegészségiállapotmiatti
hiányzásvagyatermelékenységcsökkenésekedvezőtlenamunkavállalónakésamunkáltatónakis.Azegészségben
várhatóévekszámaazEurostatadataiszerinthazánkbanmintegy60év,mely4évvelalacsonyabbazEUés1évvel
aV3átlagánál.

Magyarország az elmúlt 9 évben jelentős mértékben javította munkaerőpiaci helyzetét, ugyanakkor további 
célzott lépések szükségesek a teljes foglalkoztatás tartós fenntartásához.A2008-asglobálisválságotkövetően
arégiósországokközülMagyarországmunkaerőpiacavolta legrosszabbhelyzetbenazEurópaiUniólegalacso-
nyabbfoglalkoztatásirátájával,valamintazEUésaV3-akátlagátmeghaladómunkanélküliségirátával.A2010utá-
nifoglalkoztatásösztönzőkormányzatiintézkedésekeredményekéntamagyarfoglalkoztatásirátaa15–74évesek
körében2010és2018közöttavisegrádiátlagotérdembenmeghaladóütembenbővült(11,4százalékpont),ami
azötödiklegnagyobbnövekedésazEU-ban.Ennekkövetkeztébenahazaimutatófelzárkózottazuniósátlaghoz
(mintegy61százalékra),avisegrádirégióországaiközülpedigegyedülCsehországmutatójától(65százalék)marad
el.Előretekintveafoglalkoztatástovábbinöveléseérdekébencélzotteszközökkelfolytatnikellazinaktívcsoportok
munkáraösztönzését,példáulazatipikusfoglalkoztatásfokozottabbtámogatásánvagyaMunkahelyvédelmiAkció-
tervbővítésénkeresztül.

A demográfiai folyamatok a nyugdíjrendszerek mindkét oldalát kedvezőtlenül érintik a visegrádi régióban, hi-
szen a nyugdíjasok számának emelkedése mellett csökken a munkaképes korú népesség.A65évnélidősebbek
ésamunkaképeskorúakarányátmutatófüggőségirátaajelenlegi29százalékról54százalékraemelkedhet,azaz
közelmegduplázódhat2060-ig.Magyarországonazállaminyugdíjkiadások2016-banaGDP9,7százalékáttették
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ki,amikissémagasabbvoltatöbbivisegrádiországátlagánál(9,3százalék).AzEurópaiBizottságbecsléseszerint
akiadásiszintavisegrádirégióban2030-igvárhatóancsökkennifog,ugyanakkoreztkövetően2060-ig11százalék
körüliszintrefogemelkedni.Magyarországonviszonylagalacsonyazönkéntesmegtakarításirendszerekbenvaló
részvétel,aminekeredményekéntamagyarnyugdíjasokjövedelménekcsupán2százalékátteszikkianyugdíjkiegé-
szítőmegtakarítások.AJólétialapoklétrehozásaerősösztönzőtjelenthetanyugdíjcélúmegtakarításoknövelésére.

A családok lakhatási körülményei meghatározzák életminőségüket és hatással vannak a gyermekvállalási dön-
téseikre is.Azelmúltévekbenalakásárakgyorsütembennőttekazerőteljeskeresletkövetkeztében,amitszámos
makrogazdaságifundamentumtámogat,mintajövedelmekemelkedése,afoglalkoztatottságjavulása,azalacsony
jelzáloghitel-kamatokésamegtakarításokmagasszintje.Akereslettelazonbannemtartottlépéstakínálatbővülé-
se,ígyegytipikuslakásvásárlásáhozszükségesmegtakarításazátlagjövedelemmellettmagasabbMagyarországon
(elsősorbanBudapesten),mintátlagosanazEU-ban,dehasonlóavisegrádiországokátlagához.Amennyibenegy
gazdaságbanalakásáraktúlságosanmagasszintjealakulki,azversenyképességihátránytjelentpénzügyioldalról
alekötöttnemproduktívforrások,munkaerőpiacioldalróltöbbekközöttamegnövekedettkényszerűingázáskö-
vetkeztében.

A magyar vasúti és közúti hálózat sűrű, de minőségük javítandó, ami gyorsítaná a tranzakciókat, mérsékelné a 
szállítási költségeket, növelné a beruházásvonzó képességet, valamint támogatná a munkaerő és a tőke mobi-
litását. Avasútihálózathazánkbanuniósösszehasonlításbanazötödiklegsűrűbb,nincsazonbannagysebességű
vasútipályaésavillamosítottvasútvonalakaránya(39százalék)10százalékponttalalacsonyabbazuniósésaV3-as
átlagnál.Agyorsforgalmiutakhosszakedvezőéssűrűsége(18km/ezerkm2)aV3átlagközelkétszerese,deteherbíró
képességeésnemzetköziösszekapcsoltságahiányos.Agyorsabbvasútiközlekedésttámogatnáafővasútvonalakon
alegalább160km/hsebességeléréseésavillamosítottvasútvonalakarányánaknövelése,mígagyorsforgalmi
úthálózathosszánakbővítéseésazutakminőségénekjavításalehetővétenné,hogyazországmindenpontjáról30
percenbelülelérhetőeklegyenekazautópályák.Azországosfejlesztésekmellettazelővárosiközlekedésminőségének
javításaiskiemeltfigyelmetigényel.Abudapestiagglomerációlakosságaazelmúlt20évbenmegközelítőleg200
ezerfővelnőtt,amiazingázókszámátmegnövelte,deezzelnemtartottlépéstazelővárosiközlekedésfejlettsége.
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1. táblázat
A Versenyképességi program legfontosabb beavatkozási területei és javaslatai

Területek Részterületek Legfontosabb javaslatok

Demográfia

Mindennapiélet
támogatása

Anőkszüléstkövetővisszatérésénekfokozottabbtámogatása
Bölcsődeiférőhelyekszámánaktovábbinövelése,ésazügyeletekmeghosszabbítása
amunkaidővégéig
Államiiskolabuszrendszerkiépítése,ésanyáritáboroztatástámogatása

Családbarátegészségügy
Mesterségesmegtermékenyítésnagyobbállamitámogatása
Gyermekvállalástgátlóbetegségekmegelőzése,célzottszűrővizsgálatok
Munkaidőhözilleszkedőrendelésiidők

Foglalkoztatáshozkötött
családtámogatások

Családiadóalapkedvezményindexálásaabérnövekedésalapján
Gyermekszülésutánfolyósított,munkaviszonyhozkapcsolódótámogatások(csed,
gyed)növelése
Egyszeriegészségpénztáritámogatásavárandóskismamáknak

Egészség
Prevencióerősítése

Egészségesétkezésésrendszeressportoláselősegítése
Rendszeresállapotfelmérésekésszűrővizsgálatoktámogatása
Háziorvosirendszerésatelemedicinafejlesztése

Egészségügyifinanszírozási
reform

Valósköltségekreépülőállamirendszer
Magánforrásoktisztabecsatornázása(JólétiAlapok)
Eredményességhezkötöttfinanszírozásimódszerekalkalmazásánakbővítése

Államiegészségügy
modernizálása

Szakmaiésapénzügyiellenőrzéserősítése
Egészségügyiszakszemélyzetszámánaknövelése
Egynaposaktívellátásokkapacitásánaknövelése

Tudás
Modernképességfejlesztő
közoktatás

Új,készségfejlesztésrefókuszálóNemzetialaptanterv
Pedagóguséletpályamodelltovábbfejlesztése
Képzettségnélküliiskolaelhagyáscsökkentése

Nemzetközilegversenyképes
felsőoktatás

Afelsőoktatáshazaiéskülföldibázisánaknövelése
Piaciigényekésamagántőkebecsatornázásaafelsőoktatásba
Hallgatóiaktivitásnövelése

Élethosszigtartótanulás,
felnőttképzés

Felnőttképzésbeningyeneselsővégzettség
oktatásiköltségeklevonhatóságaatársaságiadó-alapból
Kötelezővállalatitovábbképzésiminimum

Munka
Bérekfenntarthatónövelése

Munkátterhelőközterhektovábbicsökkentése
MunkahelyvédelmiAkciótervkibővítése
Digitálisnomádokvonzása

Munkaerőpiacitartalékok
mozgósítása

Kilépőközfoglalkoztatottakbérénekállamitámogatása
területifelzárkózásmunkavállalásrévén
Külföldönélőkhazavonzása

Rugalmasfoglalkoztatás
Atipikusfoglalkoztatásiformáktovábbiösztönzése
Szabadvállalkozásizónakedvezményeinekkibővítése
Asérülékenycsoportokbanamunkaidőcélzottcsökkentéseadókedvezményekkel

Finanszírozás

Azegészségesnövekedést
támogatópénzügyirendszer

lakosságiésvállalatihitelezésösztönzéseegészségesszerkezetben
Digitalizációfejlesztéseésmélyítése
Ahatékonyabbhitelezésifolyamatoktámogatása

Modernvállalati
finanszírozás,Növekedési
Kötvényprogram

Modernvállalatikötvénypiac
tőzsdérelépésköltségeineklevonhatóságaatársaságiadó-alapból
tőzsdeinyereségadómentessége

Pénzügyilegtudatosés
megtakarítólakosság

Jólétialapoklétrehozása
Önfinanszírozásfolytatása
Pénzügyitudatosságerősítése

Innovatív 
kkv-k

Mérethatékonyság
Bérfejlesztésitámogatásberuházásifeltételekkel
Felszámolásieljárásokegyszerűsítése,gyorsítása
Generációváltástámogatása

Innovációésdigitalizáció
K+Fkiadásokéslétszámnövelése
Szabadalmiaktivitásnövelése
Fejletttechnológiaimegoldásokelterjesztése(NeumannJánosAlap)

Kifektetésistratégia
Szolgáltatásexporterősítése
Övezetésútkiaknázása
Újpiacokralépéstámogatása

Állam

Kisebbésdigitális
közigazgatás

Bürokráciacsökkentésésbéremelés
onlineügyintézésésztmintára
Bértömeggazdálkodásésteljesítménymérés

Gyorsésegyszerűadózás
NAVáltalkészítettadóbevallásokszélesítése
Adminisztratívterhekcsökkentése
továbbigazdaságfehérítésinnovatíveszközökkel

Infrastruktúramodernizálás
Vasútiközlekedéskorszerűsítés
Intermodáliscsomópontoképítése
Megújulóenergiatámogatása

Forrás: MNB Versenyképességi program 330 pontban.
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1. Új pénzügyi modell

A gazdaság fenntartható növekedéséhez szükség van arra a forrásra, amelyet a bankrendszer a hitelezésen keresztül nyújt 
a gazdasági szereplőknek, illetve a tőkepiacok alternatív finanszírozási lehetőségeinek (tőzsdei, kötvénypiaci) mind nagyobb 
fokú kihasználására. A jelenlegi kétszámjegyű hitelbővülés ellenére az MNB becslése alapján a vállalati és a háztartási 
hitelállomány GDP-arányos szintje annak hosszú távú trendjénél számottevően alacsonyabb szinten van. A gazdaság 
egészséges szerkezetű, növekedést támogató, de egyúttal költséghatékony módon megvalósuló finanszírozásának előse-
gítésére még számos javítandó terület került azonosításra.

A magánszektor GDP-arányos hitelállományának kétszeresére növelésével, valamint a tőkepiac mélyítésével nemcsak 
egy jól diverzifikált finanszírozási környezet létrehozása a cél, hanem az EU-s források jövőbeni esetleges csökkenésére 
való felkészülés is. Hosszabb távon pedig a banki hitelpenetráció és a tőkepiac mélyülése, valamint a gazdasági fejlettség, 
a jólét, az innováció és a digitalizáltság közötti pozitív kapcsolat erősítése a cél.

Az MNB Versenyképességi programjában megfogalmazott 330 pontból számosságában a legtöbb az Új pénzügyi modell 
fejezethez köthető. A Versenyképességi tükör által értékelt 56 javaslatból szűk egy év távlatában már 38 pont esetében 
megkezdett, vagy részben megvalósult státuszról tudunk beszámolni, sőt 3 korábbi javaslatunk – mint például az MNB 
által ösztönzött Modern vállalati kötvénypiac kiépítése – teljes egészében megvalósult. Az elsősorban kkv-k finanszíro-
zását segítő hatékonyabb garanciarendszer működési modellje pilot projekt keretében sikeres volt, míg a kockázatosabb 
ügyfélkör és a nem-banki finanszírozás elősegítésére további közös lépesekre van szükség. A jelenlegi hitelkonvergencia 
fenntartható és egészséges szerkezetének támogatására a jegybank már több intézkedést tett, a kidolgozott javaslatait 
megküldte az illetékes jogalkotóknak, illetve párbeszédet kezdeményezett a szektorral. A banki digitalizáció fejlesztésének az 
azonnali fizetés bevezetése, az MNB új FinTech Stratégiája, a jegybank által létrehozott Digitalizációs és FinTech Tanácsadó 
Testület is lendületet adhat. A digitalizációs javaslatok közül a NAV-nál elérhető kereset kimutatások hitelintézetek általi 
elektronikus lekérdezhetőségének biztosítása várhatóan jövő év elejétől megvalósul, illetve a javasolt intézkedések több-
ségének esetében már megkezdődött az egyeztetés az érintett intézményekkel. A fizetési számlák kondícióinak könnyebb 
összehasonlíthatóságát szolgáló weboldalak mellett további előrelépést jelentene ezen a téren a csomagárazás beveze-
tése az átutalásoknál. A tőkepiac kapcsán megfogalmazott javaslatok közül kiemelkedik a modern vállalati kötvénypiac 
megteremtését célzó Növekedési Kötvényprogram, mely július 1-vel elindult. Bár a tőzsdén több fejlesztés folyamatban 
van, azonban a tőzsdei mélyítésre tett programpontok közül kevés esetben történt érdemi előrelépés. A biztosítási és 
pénztári szektor versenyképességének javítása területén legnagyobb előrehaladás az önkéntes nyugdíjpénztárak teljes 
költségmutatójáról (TKM) szóló MNB ajánlás kidolgozása volt. Jelentősége abban áll, hogy ez az első olyan mutató, amely 
szektorok közötti összehasonlításra alkalmas, mindkét szektorban versenyélénkítő hatású. A nem-életbiztosítási ágon 
a termékek ügyfélértékének növelése érdekében javasoltuk a Minősített Fogyasztóbarát koncepció egyes biztosításokra 
történő kiterjesztését, melynek keretében elsőként sor került a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) rend-
szerének kidolgozására. A biztosítási és a banki szektor közötti digitális kapcsolatrendszer fejlesztése keretében kezdődött 
meg a hitelfedezeti lakásbiztosítások blokklánc alapú nyilvántartásának pilot fázisra történő előkészítése, amely a banki és 
biztosítási szereplőknek és az ügyfeleknek is előnyt hordoz majd. A közbizalom és az öngondoskodás erősítése érdekében 
fejlesztendő hazai biztosítási és pénztári garanciarendszerek szabályozásának konzultációja megtörtént a jogalkotóval és 
a szektor érdekvédelmi szerveinek együttműködésével.
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# Javaslat Prioritás

1.1. A garanciarendszer hatékonyságának javítása  

1. „Fordított” kezességvállalási eljárás kialakítása 2

AzMNB általmegfogalmazott javaslat alapján – összhangban a kormányzat kkv-hitelezést segítő intézkedéseivel –
aGarantiqaHitelgaranciazrt.(GHG)2018őszénelindítottaa„Fordítotteljárás”bevezetésénekpilotprojektjét.Ennek
keretében a garanciaszervezet – a nyilvánosan elérhető adatok alapján történő előminősítést követően – 10 ezer
(hitellelnemrendelkező)vállalkozásnakküldtemegkezességvállalási-szándéklevelét,amelyneksegítségévelacégek
márgaranciaképességüktudatábankereshettékfelahitelintézetekethiteligényükkel.A három hónapos pilot projekt 
sikerrel zárult, a közvetlen megkeresésnek köszönhetően 2018 év végéig 300 olyan vállalkozás közel 13 milliárd 
forint összegben létrejött ügylete mögé vállalt a GHG 11 milliárd forintnyi kezességet, melyek – ennek hiányában – 
feltehetően nem is próbálkoztak volna hitelfelvétellel.Akezdeményezésfolytatásakéntagaranciaszervezet2019-ben
újabb25ezervállalkozástkeresmegajánlatával,melyekfelhasználásával2019.december31-ignyújthatókbekérelmek
apénzügyiintézményekhez. 

2. Kizáró („KO”) kritériumok célzott lazítása 2

3. Hitelintézeti vállalások az addicionálisnak tekinthető portfólió arányának növelése érdekében 2

A1783/2018.(XII.21.)számú–azintézményigaranciarendszeraddicionálisfinanszírozásánaknöveléséhezszükséges
intézkedésekrőlszóló–kormányhatározatbanrögzítésrekerültazaddicionálisnaktekinthetőügyletekköre(amikro- 
vállalkozásokügyletei,valaminta25százaléknálalacsonyabbfedezettséggelvagy4százalék,ill.annálmagasabbnem- 
teljesítésivalószínűséggelbíróügyletek),továbbáezenügyletekportfóliónbelüli85százalékosminimumaránya.

4. Rugalmasabb (70–90 százalékos) garanciamérték 2

AGarantiqaHitelgaranciazrt.azEurópaiBeruházásiAlappal(EIF)kötöttmegállapodásalapjánösszesen80 milliárd 
forintnyi hitelösszeghezkapcsolódóanvállalhatkezességetaCoSME(ProgrammefortheCompetitivenessofEnterprises
andSmallandMedium-sizedEnterprises)programkeretében.Aprogramkiemeltcéljaazonéletképesvállalkozások
támogatása,akiknemrendelkeznekelegendőfedezettel,vagymagasabbahitelkockázatuk,ugyanislehetőségvanarra,
hogyhitelfelvételüket– azeddigmegszokottmaximális 80 százalékotmeghaladóan–akár90 százalékos mértékig 
biztosítsaintézményikezesség.Akezességvállalásikérelembenyújtására2020.október1-igmegkötötthitelszerződések
eseténvanlehetőség,emiatttovábbiintézkedésekkidolgozásalehetszükségesajövőrenézve. 

5. A nagyobb kockázatvállaláshoz kapcsolódó banki folyamatok átalakítása 1

6. Összehangolt, intézményi garanciát népszerűsítő marketing 1

1.2. Az „angyalbefektetések” ösztönzése  

7. Az üzleti angyal adókedvezmény kiterjesztése a 3 évnél idősebb vállalkozásokra 1

8. Co-investment lehetőségek elősegítése állami közreműködéssel 1
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# Javaslat Prioritás

1.3. Hitelkonvergencia támogatása  

1.3.1. Egészséges hitelezés a fenntartható gazdasági növekedés szolgálatában

9. Az ügyfelek kamatkockázatának csökkentése 3

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) számos intézkedéssel támogatja a háztartások kamatváltozással szembeni
ellenállóképességének megerősítését és a hosszabb kamatperiódusú lakáshitelek térnyerését. 2019 elejére az
MNB intézkedéseinek hatására a változó kamatozású lakáshitelek új folyósításban betöltött részaránya nemzetközi
összehasonlításbanisalacsonyszintresüllyedt.Afennállóállományonbelülazonbantovábbraisszámottevőaváltozó
kamatozású hitelek aránya, ami a fogyasztók kamatkockázatokról és kiváltási lehetőségeiről történő tájékoztatása
melletttovábbilépésekettehetszükségessé.

A vállalati szektorban a kamatkockázat mérsékléséhez hatékonyan járul hozzá a 2019 elején indult Növekedési
HitelprogramFix(NHPFix):azújonnanfolyósítottkisösszegűvállalatiforinthitelekenbelül2019másodikfeléreismét
50százalékfölénőttafixkamatozásúhitelekrészesedése.

10. Pénzügyi tudatosság erősítése 2

Apénzügyi-vállalkozóiismeretekközvetítésébentovábbraiskiemeltszerephárulaköznevelésre.Azelmúltévekben
a Pénziránytű Alapítvány az MNB szakmai és anyagi támogatásának köszönhetően intenzív iskolai tankönyv- és
tartalomfejlesztésitevékenységetvégzett,melynekeredményekéntapénzügyitudatosságiskolaifejlesztésétmáramár
számostankönyvéskiadványsegíti.Jelentőseredménynektekinthető,hogya2019/2020-astanévbenmintegy400
ezerdiáktanulhatezekbőlazingyenespénzügyiszeméletformálástsegítőkötetekből.Atématanításátsegítikatanárok
felkészítésétmegalapozó, szinténaPénziránytűAlapítványáltal kínált ingyenes tanártovábbképzések is.A lakosság
pénzügyi tudatosságának fejlesztését célzó nemzeti stratégia céljai között a gazdasági-pénzügyi ismeretek korszerű
tanterviintegrálásakiemeltprioritáskéntjelenikmeg.AzújNemzetiAlaptantervvárhatóan2020-bankerülelfogadásra.

1.3.2. Intenzívebb árverseny mellett olcsóbb bankolás

11. A Minősített Fogyasztóbarát termékek további terjesztése 3

AMinősítettFogyasztóbarátkeretrendszernépszerűségétjelzi,hogyazMFltermékekpiacirészesedéseapotenciálisan
minősíthetőlakáshitelekenbelül2019másodikfeléremeghaladtaa60százalékot.Aminősítettlakáshitelekszéleskörű
elérését támogatta a pályázati kiírás folyamatos, piaci szereplőkkel egyeztetett naprakészen tartása. A minősítési
keretrendszeregyébpénzügyitermékekrevalókiterjesztésetekintetébenmegindultakoncepciókkidolgozása,illetve
apiaciszereplőkkelvalóegyeztetés.AMinősítettFogyasztóbarátotthonbiztosítás(MFo)keretrendszervárhatóanaz
ideiévbenpiacrakerülhet,akapcsolódóösszehasonlítóoldalelindításapedig2020tavaszáravárható.AMinősített
FogyasztóbarátFolyószámla(MFF)előzeteskoncepciójakidolgozásrakerült. 

12. A hitelkiváltások átfutási idejének csökkentése 2

AMinősítettFogyasztóbarátlakáshitelekszéleskörűelterjedéseáltalánosságbanjárulthozzáahhoz,hogyalakáshitel
igénylések átfutási ideje csökkenjen és a lakáshitelek az igényléstől számítva akár egy hónapon belül folyósításra
kerüljenek. A Minősített Fogyasztóbarát lakáshitelek térnyerése mellett az MNB a hitelbírálathoz szükséges
információforrásokhoz való elektronikus hozzáférhetőség kiterjesztése révén is törekszik a hitelezési folyamatok
hatékonyságánakáltalánosjavításáraésazügyintézésihatáridőkcsökkentésére. 

13. Az előtörlesztéshez kapcsolódó adminisztratív terhek és díjak mérséklése 3

Az előtörlesztéshez kapcsolódó díjak és adminisztratív terhek csökkentése teret nyithatna a változó kamatozású
hitelállománygyorsabbleépítéséhez,valamintajelenlegfennállóalacsonykamatkörnyezetelőnyeinekadósokáltali
szélesebbkörűkiaknázására.Alakáshitelekesetébenavégtörlesztéstkövetőenfelvennitervezettújhitelfelvételéhez
szükségesközjegyzőiokiratelkészítésénekegyszerűsítéséreésdíjánakmérséklésére,valamintazelőtörlesztésidíjak
csökkentésérevonatkozójavaslatotazMNBkidolgozta.AMinősítettFogyasztóbarátlakáshitelekesetébenérvényes,
a fogyasztók számára kedvezőbb előtörlesztési díjak az új lakáshitelek esetében támogathatják az előtörlesztéshez
kapcsolódóterhekcsökkenését. 
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# Javaslat Prioritás

14. A pozitív hiteltörténeti adatok kötelező átadásának lehetővé tétele 3

ApozitívKHRadatokátadhatóságánakbiztosításaérdembencsökkenthetnéabankésazügyfélközöttiinformációs
aszimmetriát.ABISzzrt.előzetesadataialapjána2015és2019elsőnegyedéveközöttmegkötöttszerződésekközel
40 százaléka esetén a hitelező intézmények kizárólag a fogyasztók nyilatkozata alapján tudták figyelembe venni
azok fennálló törlesztési kötelezettségeit. A pozitív KHR adatok bankok általimegismerhetőségénekmegteremtése
érdekébenazMNBelkészítettejavaslatát.

15. A hiteltörténeti adatok folyamatos lekérdezhetőségének biztosítása 1

AhitelezésifolyamatokhatékonyságátkorlátoztaahitelbírálathozszükségesKHRadatokkizárólagaKHRnyitvatartási
idejénbelülilekérdezhetősége. 2019.január1-jétőlugyanakkormegvalósultahiteltörténetiadatoknapi14órás(7-21
óraközötti)elérhetősége,amilehetővétesziahitelbírálatszintefolyamatostámogatását,amiazonlinehitelfelvétel
lehetőségénekbiztosításátiselősegítheti. 

16. Egyszerű és felhasználóbarát bankszámlaváltás lehetőségének megteremtése 3

Jelenlegiselérhetőmárazegyszerűsítettbankszámlaváltásiszolgáltatás,melyneksegítségévelazügyfeleknekelegendő
a kiválasztott új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál megadniuk a szükséges adatokat, majd ezt követően
rendszeresmegbízásaik,csoportosbeszedéseikátirányításrakerülnek.Alebonyolításihatáridőkcsökkentésével,online
ügyintézésbevezetéséveltovábbjavíthatóaszolgáltatás.Szinténhozzájárulhatajövőbenazegyszerűbbszámlaváltáshoz
aszámlákhozkapcsolódómásodlagosszámlaazonosítók(pl.telefonszám,adószám)széleskörűelterjedése.

17. Bankszámlacsomagok összehasonlíthatóságának erősítése 1

Az európai fizetési számla irányelv alapján minden érintett országban kötelező a független számlaösszehasonlító
weboldallétrehozása,ezMagyarországoniselindult.Akönnyűösszehasonlíthatóságotjelentősensegítené,haalegtöbb
digitálisszolgáltatáshozhasonlóanalakosságielektronikuspénzforgalomterületénisbevezetnékabankokakorlátlan
használatotbiztosítócsomagárazást,amiegyébkéntEurópában(Magyarországonkívül)márabankszámlacsomagok
esetébenisegyértelműenalegjobbgyakorlatotjelenti.

1.3.3. Olcsóbb termékek kényelmesebb elérhetőséggel

18.
Bankszámla konstrukciók kidolgozása és terjesztése nyugdíjasok, szociálisan hátrányos 
helyzetben lévők bankkapcsolatainak növelésére

2

Márjelenlegiselérhetőkspeciálisannyugdíjasoknakszántszámlacsomagok,ugyanakkoreddignemkerültkialakításra
szociálisalapszámla,amely lehetővé tenné,hogyanyugdíjakat,különbözőállami támogatásokatazarra rászorulók
ingyenesenelérhető,alegalapvetőbbfizetésifunkciókatbiztosítószámlákrakapják.

19. Egységes bankszámlakivonatok alkalmazása 3

Azeurópaifizetésiszámlairányelvalapjánmárvannakelőírásokaszámlakivonatokra,ajövőbenezeketakövetelményeket
lehettovábbfinomítani.

20. Egységes hiteligénylési felület kisvállalatoknak 3

Amikro-éskisvállalkozásokhitelhezjutásátjavítaná,felvételikedvéterősítené,valamintabankokközöttiversenytis
növelnéegyolyanelektronikus felület, amelyenkeresztül a vállalkozásokegyszerre többbankhoz isbenyújthatnák
ugyanabban a formában a hiteligényüket, és arra a hitelintézetek néhány napon belül egységes szerkezetben,
összehasonlítható formábanadnánakajánlatot.Akoncepció létjogosultságát,akkvhitelezésbenbetöltendő fontos
szerepétazeddigikérdőívesésfókuszcsoportosfelméréseredményeiegyértelműenalátámasztották.Amegvalósítás
jogikeretei2019sorántúlnyomórészttisztázódtak,továbbáazegységesbankiajánlattartalmiésformaielemeiapiaci
szereplőkkelegyüttműködvemeghatározásrakerültek. 
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1.4. Banki digitalizáció fejlesztése  

1.4.1.
A hatékonyság a banknak alacsonyabb költséget, az ügyfélnek alacsonyabb hitelkamatot 
jelent

21. Fiókhálózatok optimalizálása 2

Ahazaibankrendszermagaseszközarányosműködésiköltségeinekleszorításábanjelentősszerepelehetafiókhálózatok
optimalizálásának. 2018-ban több mint 180 fiókot zártak be a magyar bankok, ami önmagában és az egy fiókra
jutó magánszektori hitelállomány tekintetében is jelentős előrelépést jelent nemzetközi összevetésben. Emellett
a Bankszövetség digitalizációs stratégiája tartalmazza a digitális értékesítési csatornák fejlesztését és előtérbe
helyezését,aminekamegvalósulásatovábbifiókbezárásokattehetlehetővéhosszútávon.

22. POS terminálok és egyéb elektronikus fizetési megoldások lefedettségének javítása 1

NagyelőrelépéstjelentettezenatérenaPoS-termináltelepítésiprogram.Ugyanakkorszükségeslennejogszabályilagis
előírnibizonyosvállalkozóikörben(pl.azonlinepénztárgépekhasználatárakötelezettvállalkozásoknál)azelektronikus
fizetések(akártyásfizetésmellettakárazonnaliátutalás)elfogadásánakkötelezettségét.

23.
Adókedvezmény a pénzügyi tranzakciós illetékből az elavult IT rendszerek felújítására, 
cseréjére és az azonnali fizetési rendszerrel összehangolt fejlesztésekre

2

1.4.2. Banki termékek és szolgáltatások néhány kattintással

24. A digitalizáció fejlesztése és mélyítése 3

2019elsőfelébenmegalakultajegybankdigitalizációértfelelősdedikáltterülete,amelynekegyikfeladataapénzügyi
rendszer pénzügyi innovációval és digitalizációval kapcsolatos, jövőbeli fejlődési irányainak vizsgálata, valamint
apénzügyirendszerüzletifolyamatainakésintézményeinekdigitálistranszformációjánakelősegítése.AzMNB2019
másodikfelébenkialakítottaFintechStratégiáját,valamintegyátfogófelméréstvégzettahazaibankokdigitalizáltságának
szintjéről.A2019szeptemberébenfelállított,elismerthazaiésnemzetköziszakértőkbőlállóDigitalizációsésFintech
tanácsadótestülettudásmegosztóplatformkéntsegítiajövőbenazMNBezenterületenvégzettmunkáját.Akormányzat
részéről is erős elköteleződés mutatkozik a hazai pénzügyi rendszer és gazdaság digitalizációjának fejlesztésére:
a technológiai innovációkmegismeréseérdekébenmegalakult aMesterséges IntelligenciaKoalíció, aDigitális Jólét
ProgramkeretébenpedigbemutatásrakerültMagyarországFintechStratégiájais.

25. Mobilfizetési alkalmazások fejlesztésének ösztönzése illetékkedvezménnyel 1

26. Az azonnali fizetési rendszerrel összehangolt digitalizációs fejlesztések támogatása 2

AzMNBfolyamatosanegyeztetpiaciszereplőkkelazazonnalifizetésminélszélesebbkörűfelhasználásáról,emellett
a fejlesztések támogatására publikálásra került a főbb azonnali fizetési folyamatokat bemutató MNB-s útmutató,
valamintahazaiQR-kódstandardtechnikaileírásais.

27. Banki csomagárazás bevezetése a lakossági pénzforgalmi szolgáltatások területén 1

1.4.3. Igényeljünk hitelt kényelmesen, online

28. Egyszerűbb és gyorsabb online szerződéskötés és aláírás 2

Apénzmosásésaterrorizmusfinanszírozásamegelőzésérőlésmegakadályozásárólszóló2017.évilIII.törvény(Pmt.)
hatálybalépésével,valamintaHpt.2017.július1.napjátólhatályosmódosításaalapjánbizonyospénzügyitermékek
esetébenlehetővéváltaszemélyesjelenlétnélkülionlineszerződéskötés.APmt.szerintiügyfélátvilágításelvégzésére
azMNBrendeletetdolgozottki,amelyetapiaciigényekalapján2018-banés2019-benisfinomhangolt.A2019-ben
kihirdetettrendeletbevezetteazonlineügyfélátvilágításháromszintűrendszerét,lehetőségetteremtveazügyfélkapu
alkalmazására is az átvilágítás során. Ezáltal az ügyfelek egyszerűbben és gyorsabban tudnak szerződést kötni.
ArendeletfolyamatosfelülvizsgálatávalazMNBbiztosítanikívánjaapénzügyiszektortechnológiaifejlődéssellépést
tartó,innovatívműködését.
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29.
A NAV-nál elérhető kereset kimutatások hitelintézetek általi elektronikus lekérdezhetőségének 
biztosítása

3

Azelektronikuskeresetkimutatásbiztosításáraszolgálókoncepciótechnikairészleteit2019elejénazMNBaNAV-valés
aBISzzrt.-veltörténőegyüttműködéskeretébenkidolgozta.Eztkövetően2019júniusábanazadózásrendjérőlszóló
2017.éviCl.törvénymódosításamegteremtetteaszükségesjogszabályifeltételeketis.Akeresetkimutatástartalmi
kritériumaitmeghatározókormányrendeletkialakításátésafolyamatbankokáltalitesztelésétkövetőenazelektronikus
kereset-lekérdezés2020februárjátólaszereplőkrendelkezéséreállhat.Agyorsabbinformációáramlástlehetővétevő
elektronikuselérhetőségjavítjaahitelezéshatékonyságát,valamintabankrendszerversenyképességéneknövelésétis
támogatja.

30. A lakáshitelek felvételéhez kapcsolódó közjegyzői díjak csökkentése 1

Aközjegyzőieljárásokköltségeiknélésbonyolultságuknál fogva jelentősenmegnehezítikahitelkiváltásokszámának
emelkedését,rontvaezzelajelzáloghitel-piachatékonyságát.AzMNBaközjegyzőidíjszabásfelülvizsgálataérdekében
javaslatokat fogalmazott meg, melyek célja egyrészt a lakossági jelzáloghitelek kamatkockázatának csökkentésére
irányuló erőfeszítések támogatása, másrészt a lakossági jelzáloghitelezés során a közjegyzői okiratba foglalás
költségénekáltalánosmérsékléseésegyszerűsítése.Emellettahitelkihelyezésfolyamatáttovábbegyszerűsíthetné,így
akapcsolódóköltségeketcsökkenthetné,aközjegyzőihitelesítésdigitalizálása,automatizálásais. 

31. A közjegyzői hitelesítés kiváltása egy központi digitális platformmal 2

Ajelzálogkölcsönökfelvételénekköltségeitésidőigényétjelentősmértékbentudnácsökkenteniegyközpontidigitális
platform,melyonlinecsatornánkeresztülnyújtlehetőségetazügyfelekszámárahitelszerződésükközjegyzőiokiratba
foglalásaérdekében.Aszemélyesjelenlétet igénylő,magasköltségekkelésátfutási idővel járóközjegyzőihitelesítés
kiváltása érdekében az MNB kezdeményezte a fejlesztési koncepció és a központi platform működési kereteinek
kialakítását.

32. Teljeskörű online ügyintézés a fedezetlen hitelek felvételekor 1

A jellemzően alacsonyabb összegű személyi kölcsönök teljeskörű online ügyintézését támogatja a hitelnyújtók
számára biztosított információk szélesebb körű elérhetőségénekmegteremtése. A hitelintézetek általi elektronikus
keresetlekérdezhetőség2020elejétőltörténőbiztosítása,illetveaKHR-bentároltpozitívhiteltörténetiadatokkötelező
átadásáravonatkozó,azMNBáltalösszeállítottjavaslatcéljaaszélesebbinformációbázisonalapuló,megbízhatóbbés
gyorsabbhitelbírálat.Abankifolyamatokhozszükségesinformációközvetlenésgyorselérésénekbiztosításávallehetővé
válik a fedezetlen hitelfelvételek teljesen online csatornákra való terelése. Emellett azMNB a távoli azonosításra
vonatkozó részletszabályok kialakításával és az engedélyezett átvilágítási lehetőségek kibővítésével is hozzájárult
ateljeskörűenonlineügyintézéslehetőségeinekmegteremtéséhez.

33. Központi értékbecslő adatbázis létrehozása 3

A jelzáloghitelezés folyamatának egyik sarkalatos, jelentős manualitással, idő- és költségigénnyel járó eleme
afedezetekértékbecslése.AzMNBaBankszövetségközreműködésévelazingatlanokértékbecslésénekegyszerűsítése
ésgyorsításaérdekébenmegkezdteegy ingatlantranzakciósadatbázisalapjátképezőadatszolgáltatáskialakításátés
apiaciszereplőkkelvalóegyeztetését.Avéglegesítettadattartalmúadatszolgáltatásjelentéséreatervekszerint2021-
tőlkerülhetsor,amelyetkövetőenkezdődhetmegazadatoklekérdezhetőségénekkialakítása. 

34.
A földhivatali információk (TakarNet) automatizálása a folyamatos elérhetőség biztosítása 
mellett

2

A jelzáloghitelek felvételéhez kapcsolódó ügyintézést érdemben egyszerűsítheti a földhivatali információk
lekérdezésének automatizálása, illetve a hozzáférés munkaidőn kívüli biztosítása, amely a bankok oldalán is
megteremtenéa lehetőségetafolyamatokautomatizációjára.AzMNBfelvetteakapcsolatotazérintettekkelannak
érdekében,hogymeghatározzákafejlesztésrevonatkozójavaslatrészleteit.
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35. A digitális csatornán értékesített jelzálog- és fogyasztói hitelek arányának növelése 2

Egyrészrőla45/2018.(XII.17.)MNBrendeletideiévihatálybalépésénekköszönhetőenlehetőségnyílik–avalósidejű
ügyfél-átvilágításmellett–anemvalósidejűügyfél-átvilágításrais,amelyneksegítségévelkülönbözőbankitermékek–
köztükajelzálog-ésfogyasztásihitelek–igényléséheznemszükségesszemélyesenbankfiókbanintézniahiteligényléshez
ésügyintézéshez kapcsolódó folyamatokat, amiösztönözhetia lakosságota kényelmesebbenelérhetőés gyorsabb
digitáliscsatornákhasználatára(jelzáloghiteleseténaszerződéskötéshezajogszabályoknakmegfelelőentovábbrais
szükségesaszemélyesjelenlét).Másrészrőlarendelet2019-esmódosításávalazügyfélkapualkalmazásávaltörténő
ügyfél-átvilágításislehetővévált.

1.4.4. Innováljuk a bankrendszert hazai cégek újító ötleteivel

36. Az adminisztratív és működési előírások legyenek a kockázatokkal arányosak 1

37.
A meglévő információforrásokhoz való szélesebb körű hozzáférés biztosítása a piac új belépői 
számára

3

Ahitelezéshezkapcsolódóinformációkszéleskörűelérhetőségetámogatjaapénzügyimélyülést,ahitelekhatékonyabb
árazását,aportfólióminőségjavulásátésígyaversenyképességerősítését.EcélérdekébenazMNBkialakítottaaKHR-
ben tárolt pozitív hiteltörténeti adatok kötelező átadására és a KHR-adatok szélesebb körben való elérhetőségére
vonatkozójavaslatát,valamintmegkezdteegyközpontiértékbecslőadatbázislétrehozásánakelőkészítését.Emellettaz
MNBközreműködésével2020-banvárhatóanlehetővéválikakeresetadatokNAV-tólvalóelektronikuslekérdezhető- 
ségeis.

38.
Innovátorok és a szabályozó közti szoros együttműködés elősegítése az Innovation Hubon 
keresztül

2

Azinnovátorokésaszabályozóköztiszorosabbegyüttműködéselősegítéseérdekében2019elsőfélévébenlétrejött
ajegybankdedikált,digitalizációértfelelősterülete.Azújszakterületfeladataiközétartozikazinnovatívszolgáltatásokat
kínálócégekkelvalókapcsolattartásazMNBInnovationHubplatformjánkeresztül,apiacitapasztalatokmegismerése,
valamintazokbeépítéséveljavaslatokelőkészítéseahazaiFintechökoszisztémafejlődéseérdekében.

39. Előzetes tevékenységi engedély biztosítása a Regulatory Sandbox keretrendszerben 1

AzMNBRegulatorySandboxkeretrendszerébentörténőelőzetesengedélybiztosításávalszámosúj,innovatívvállalkozás
számára lehetőség nyílna szolgáltatásuk kontrollált keretek közötti, a fogyasztók számára biztonságos tesztelésére.
AszükségesjogszabálymódosításravonatkozójavaslatkialakításacéljábólazMNBkezdeményezteakonzultációtannak
érdekében,hogyahazaiFintechökoszisztémaaktivitásánaknöveléseszempontjábólkedvezőszabályozóikörnyezetet
biztosítson.

40. A szabályozói előírások alól mentességet nyújtani képes Regulatory Sandbox kibővítése 1

AzMNBRegulatorySandboxkeretrendszerénekkibővítésévelapénzügyiszolgáltatókszélesebbköreszámáraválnaelérhe-
tővéaszabályozóielőírásokalólimentességetkorlátozottideigbiztosítótesztkörnyezet.Ajegybank2019másodikfelében
kialakítottFintechStratégiájábankezdeményezteaRegulatorySandboxmentesítésilehetőségeinekkiterjesztéséttörvényi
felhatalmazásútján,amiérdembentudnahozzájárulniahazaiFintechökoszisztémaélénküléséhez.
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1.5. Tőkepiac szélesítése  

1.5.1. Sikeres hazai vállalatok a hazai tőzsdén

41. Állami vállalatok bevezetése kisbefektetői részvényprogrammal 3

42. Bankok tőzsdei bevezetésének ösztönzése 3

2019. június 17-én bevezetésre kerültek azMKB Bank részvényei a Budapesti Értéktőzsde standard kategóriájába.
AzMKBBankkapitalizációjameghaladjaa197milliárd forintot,mellyelakibocsátói rangsorban jelenlegahatodik
helyetfoglaljaelatőzsdén.AzMKBBankMagyarországegyiklegnagyobbmúltra,közel70évrevisszatekintő,amai
napigmeghatározópénzügyiszereplője.

43. Modern vállalati kötvénypiac kiépítése 3

Az MNB Monetáris tanácsa 2019. március 26-án döntött a Növekedési Kötvényprogram (NKP) 2019. július 1-jei
elindításáról, melynek keretében a jegybank hazai székhelyű, nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott, legalább
B+ minősítésű kötvényeket, valamint vállalatokkal szemben fennálló hitelkövetelések fedezete mellett kibocsátott
értékpapírokat vásárol 300 milliárd forintos keretösszegben. A program célja a monetáris politikai transzmisszió
hatékonyságánaknöveléseahazaivállalatikötvény-piacésazértékpapírosításipiaclikviditásánakbővítésénkeresztül.
AzMNBavállalatikötvény-piaclikviditásánaknövelésévelelőkívánjasegíteni,hogyagazdaságiszereplőkabankhitelek
mellettmegfelelőmértékbentámaszkodjanakakötvénykibocsátásonkeresztüliforrásbevonásrais,ezáltalajegybanki
kamatdöntések hatékonyabban tudják befolyásolni a vállalatok finanszírozási költségének alakulását. A programba
2019októberközepéig csaknem150vállalat regisztrált,melyből19vállalat kötvényemármegszereztea jegybanki
vásárláshozszükségesminősítést.2019szeptemberközepénkerültsorazelsőjegybankivásárlásraazNKPkeretében,
aprogramfelfutásaanegyediknegyedévbenvárható.AMagyarNemzetiBankhonlapjánajegybankivállalatikötvény-
vásárlásokrólésazelkészülthitelminősítésekrőlelérhetőekazinformációk.

44. Állami szerepvállalás a hazai részvénypiac fejlesztésében 3

2017-ben létrejött a 13milliárd forintos keretösszegűNemzeti tőzsdefejlesztési Alap a Budapest Értéktőzsde által
megkezdett tőkepiac-fejlesztési törekvések fontos eszközeként. A tőkealap kétféle befektetést valósíthat meg.
Egyrésztfinanszírozhatjaolyanvállalatokfejlesztését,amelyekközéptávonmegjelenhetnekaBÉtXtendközépvállalati
piaconvagyaBudapestiÉrtéktőzsdefőpiacán.Ezáltalhozzájárulhatújpiacokeléréséhez,beruházásokhoz,meglévő
termékpalettabővítéséhez,illetveolyanüzletfejlesztésimegoldásokmegvalósításához,amelyekelősegítikaműködés
javításátésújügyfelekmegszerzését.

45. A tartós befektetési számla (TBSZ) adómentességének biztosítása új tőzsdei részvény esetén 1

46. Kkv-kra specializált kereskedelmi platform elindítása 1

ABÉtelindítottaúj,dedikáltanközepesméretűhazaicégektőkeforráshozjutásátsegítőMtF-ét,azXtendpiacot.Azitt
megjelenőcégekszámáraalistázásszabályaikönnyebbenteljesíthetőek,mintatőzsdefőpiacán,valamintalistázáshoz
kapcsolódó költségek is jelentős mértékben csökkenthetők a Gazdaságfejlesztési és Innovációs operatív Program
támogatáskereteinbelül.AplatformontörténőmegjelenésttovábbösztönziaNemzetitőzsdefejlesztésiAlap,mely
magánbefektetőkkel közösen olyan vállalkozások részére nyújt tőkét, melyek vállalják a BÉt Xtend piacára lépést.
AzXtendolyanközepesméretűvállalkozásokszámáralehetoptimálisválasztás,amelyekmáregyolyanérettségiszinten
vannak,hogyjelenlegissikeresenműködnek,azonbannövekedniszeretnének,ésehhezkülsőforrásokravanszükségük,
amelyetazonbannemhitelútjánkívánnakbiztosítani.Jelenlegháromcégpapírjaitalálhatómegaplatformon.

47. Tőzsdére lépés költségeinek levonhatósága a társasági adóból 1
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1.5.2. Tegyünk a tőkepiaci fejlődést támogató környezetért

48. A tőkepiaci szabályok és az általános EU-s gyakorlatok összhangjának biztosítása 2

AzUnióújProspektusRendeletét(2017/1129EU)2019júliusátólteljeskörűenkellalkalmazni.Ahatályoshazaitőkepiaci
törvény(2001.éviCXX.törvény,tpt.)Rendeletnekmegfelelőenmódosítottszövegétvárhatóana2019.ősziülésszak
folyamánfogadjaelaMagyarországgyűlés.ARendeletközvetlenalkalmazásaamagyartőkepiacversenyhátrányának
nagy részétmegszünteti, azonbanatpt. késedelmesmódosításaésa szövegbenmaradó fogalmibizonytalanságok
jogértelmezésiés-alkalmazásinehézségeketéskockázatokatrejtenekazösszesérintetttőkepiaciszereplőszámára.

49. Digitális platformok elérhetőségének javítása 2

Azinnovatív,onlinefinanszírozásiformákonkeresztültörténőforrásbevonás, illetveazokdigitálisplatformokonvaló
elérhetőségénekjavításaérdembentudnábővíteniabankihitelheznem,vagycsakmagasköltségekmelletthozzáférő,
növekedésifázisukelejéntartóvállalkozásokfinanszírozásilehetőségeit.AzICo(InitialCoinoffering),azSto(Security
tokenoffering) és a crowdfunding szabályozás kialakítására vonatkozó javaslat azMNBFintech Stratégiájamellett
MagyarországFintechStratégiájánakelőzetestervezetébenisszerepel.Ezenvállalkozásokforrásszerzésénektámogatása
érdekébenazMNBfelvetteakapcsolatotazérintettekkeléskezdeményezteazinnovatív,onlinefinanszírozásiformákra
vonatkozószabályozásrészleteinekkidolgozását.

50. Tőzsdefejlesztési kormány- vagy miniszteri biztos vagy megbízott kinevezése 1

1.6. Biztosítási és pénztári szektor versenyképességének javítása  

51. A nem-életbiztosítási ágban a termékek ügyfélértékének növelése 3

A nem-életbiztosítási ágban az ügyfélérték növelése érdekében azMNB célul tűzte ki egymagasabb szolgáltatási
szinttel rendelkező keretrendszer kialakítását. Ennek első lépésként megkezdődött a Minősített Fogyasztóbarát
otthonbiztosítás (MFo) koncepciójának kidolgozása, mely a lakossági otthonbiztosítások termékfeltételeire és
eljárásikérdéseirevonatkozóanfogalmazmegminimumjellegűsztenderdeket.AzMFofőhívószavaiateljeskörűség,
hasznosság, érthetőség, adigitálismegoldások, a zöld szempontokfigyelembevételeés a családbarátmegoldások.
Apályázatilehetőségindulása2020.I.negyedévébenvárható.

52. A biztosítóváltás segítése jogi és technológiai eszközökkel 1

53. Teljes költségmutató (TKM) rendszer továbbfejlesztése és kiterjesztése a pénztári szektorra 2

Az MNB célul tűzte ki a biztosítási szektorban 10 éve sikerrel üzemelő tKM rendszer pénztári szektorra történő
kiterjesztését,egynemmúltbeliadatokonalapuló,hanemszerződésrevetítettköltségelőrejelző,abiztosítóitKM-mel
konzisztens,apénztárakösszehasonlíthatóságátlehetővétevőpénztáriköltségmutatókidolgozását.Ennekértelmében
elsőlépéskéntkidolgoztaazönkéntesnyugdíjpénztárakteljesköltségmutatójaszámításárólésközzétételérőlszólóMNB
ajánlást,amelyhatékonyeszközévéválhatapénztárakegymásközöttiésaversengőnyugdíjbiztosítási termékekkel
történőösszehasonlításnak2020-tól.Azeszköztőlmindkétpiaconaversenyélénkülésétvárjuk.Azajánlásírásbeliés
szóbelikonzultációjaanyárfolyamánlezajlott,azajánláskihirdetése2019szeptemberébenmegtörtént,így2020.január
1-jétkövetőenanyugdíjpénztárakalkalmazhatják,azMNBpedigazügyfelekszélesköreszámáraelérhetővétesziaz
adatokat.továbbilépéseklehetnekahagyományosbiztosításokunit-linkedbiztosításokmintájáravalólimitálásaésaz
egyediesítetttKM-ekirányábavalóelmozdulás.

54. A biztosítási és a banki szektor közötti digitális kapcsolatrendszer fejlesztése 3

Az MNB megkezdte a hitelfedezeti lakásbiztosítások blokklánc alapú nyilvántartásának előkészítését. A 2019 első
félévébenlezajlottaháromoldalúkonzultáció(Bankszövetség,MABISz,MNB),melybensikerültafolyamatokat,üzlet
igényeketrögzíteni.Akövetkezőlépésegypilotindításalehet.
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55. Casco-penetráció növelése 2

56. Garanciarendszer fejlesztése a biztosítási és pénztári szektorban 3

Ahazaibiztosításiéspénztárigaranciarendszerekszabályozásánakkialakításatárgyábanmegkezdődtekazegyeztetések
azMNBáltala2016-2017soránzajlottkonzultációkalapjánösszeállítottindulókoncepcionálisanyagmentén.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult
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2. Háztartási megtakarítások aktivizálása

A pénzügyi válság rámutatott arra, hogy a nemzetgazdaság külső forrásokból való finanszírozása jelentős kockázatokkal 
jár, így középtávon sokkal kedvezőbb a belső forrásokra támaszkodás. Ehhez a háztartások megtakarítását ösztönző új 
eszközökre és megközelítésre volt szükség. Ennek alapjait és első eredményeit megteremtették a 2010 után bevezetett új 
lakossági állampapírok, valamint a Budapesti Értéktőzsde hazai kézbe kerülése. Az államadósságon belül a hazai tulajdon 
és a forint alapú adósság részaránya jelentősen emelkedett, amelynek köszönhetően az állam és a magyar gazdaság 
külső sérülékenysége számottevően mérséklődött. 2018-2019-ben azonban a folyamat lelassult, ezért további lépésekre 
volt szükség. Az új stratégia részeként újabb cél került kitűzésre, amely szerint a háztartások állampapír-állományát 5 
éven belül, 2023-ig meg kell duplázni, azaz 11 ezer milliárd forintra növelni – ez egy újabb nagy lépést jelentene az állam 
számára az önfinanszírozás megvalósítása felé. 

Ezen cél eléréséhez elengedhetetlen a termékstruktúra átalakítása, amely a MÁP+ júniusi bevezetésével már nagymér-
tékben megvalósult és egyben támogatja a lakossági állampapír-állomány átlagos hátralévő futamidejének növekedését. 
A program sikeréhez kulcsfontosságú az értékesítési csatornák további fejlesztése, különösen a postai értékesítési lehe-
tőségek bővítése és a papíralapú MÁP+ megjelenése. Az állami értékesítési csatornák előnyben részesítésével az állam 
és a lakosság is jelentős költségeket takaríthat meg, ezek elterjedéséhez azonban elengedhetetlen azok fejlesztése és 
hatékonyságának növelése.

A tőzsdei programok alapvetően a kínálat bővítésére koncentráltak az elmúlt években. Az MNB Versenyképességi prog-
ramjában megfogalmazott, jogszabályváltozást is igénylő keresletnövelő intézkedéseket illetően nem történt előrehaladás. 
A nyugdíj- és az egészségmegtakarítások fúziójával létrehozható ún. Jóléti alapok alanyi jogú tagsággal kiegészülve lehe-
tőséget biztosítanának a hazai intézményi befektetői kör erősítésére és így jelentősen hozzá tudnának járulni a háztartási 
megtakarítások aktivizálásához, amelyek a tőzsdén és állampapírokon keresztüli gazdaságélénkítést szolgálhatnák. 
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# Javaslat Prioritás

2.1. Lakossági állampapír-finanszírozás erősítése  

1. Futamidő növelése és termékstruktúra átalakítása 3

AzÁKK2019.április8-ánbejelentettea lakosságiállampapírportfólióátalakítását,amelynekazegyik legfontosabb
eleme aMagyar Állampapír Plusz (MÁP+) júniusi bevezetése volt. Ezzel párhuzamosan a lakossági termékpaletta
egyszerűsítéseérdekébenkivezetésrekerültek–arövidebbfutamidejű–FMÁPésKtJ+,illetve–ahosszabbfutamidejű
–2MÁPésBMÁPkonstrukciók.Ezekeredményekéntaz5évesfutamidejűMÁP+,illetvea3és5évesfutamidejűPMÁP
konstrukciók váltak a lakossági termékpaletta legmeghatározóbb elemeivé, amely a lakossági állampapír-állomány
átlagos hátralévő futamidejének növekedése felé hat, így kedvező az államadósság-finanszírozás stabilitásának
szempontjából.

2. Készpénzből állampapír 3

Ahazai lakosság nemzetközi összehasonlításbanmagas készpénz-állományának állampapír-megtakarításba terelése
több szempontból is kedvező lenne (pl. támogatná a külföldi ráutaltság mérséklődését, javítaná a monetáris
transzmisszió hatékonyságát). A MÁP+ vonzó paramétereinek köszönhetően segítheti a lakosságnál vagyontartás
céljábóltartottkészpénztamegtakarításokfeléterelni.Mindazonáltalahhoz,hogyezafolyamatfelgyorsuljon,további
ösztönzőkreésazértékesítésicsatornákbővítésérevanszükség.

3. Technikai újítások és kényelmi szolgáltatások a lakossági állampapírok vásárlása során 1

Az állampapír befektetések egyszerűsödése felé hat, hogy a MÁP+ esetében a kapott kamat automatikusan
újrabefektetésrekerül(ugyanabbaazállampapír-sorozatba),illetve,hogyakamatfizetéseketkövető5munkanaponbelül
azállampapírköltségmentesenvisszaváltható.Emellett2019. júniustóla lakosságiállampapír-vásárláshozszükséges
értékpapírszámlátmárszemélyesmegjelenésnélkül,ügyfélkapunkeresztülismeglehetnyitni.Ezalehetőségazonban
egyelőrelassúéskevésbéismert,ígytovábbitechnikaifejlesztésekre,majderősebbmarketingkampányravanszükség.

4. Adókedvezmény nyújtás technikájának átalakítása, a TBSZ újragondolása  1

KorábbancsakatartósBefektetésiSzámlakonstrukcióvalvoltelérhetőakamatadómentesség.Azállampapír-stratégia
megújításánakkeretébena2019.június1.utánkibocsátottlakosságiállampapírokkamatadómentességetélveznek,
amijelentősszerepetjátszikalakosságimegtakarításokállampapír-piacfeléterelésében.

5. Értékesítési csatornák fejlesztése  2

AlakosságiállampapírokbefektetőikörénekbővítéseérdekébenaMÁP+máraPostakirendeltségeinésaFundamenta-
lakáskasszalakástakarékhálózatügynökeinkeresztüliselérhető.Ezekmelletttovábbiolyanfejlesztésekismegkezdődtek,
amelyfőcéljaavásárlásokföldrajzidiverzifikációjánaknövelése(pl.adematerializáltMÁP+értékesítéseminéltöbb
Postahelyen, illetvematerializált formájúMÁP+).Mindezeken túlmenően további lépések szükségesekaközvetlen,
államkincstáriértékesítéshatékonyságánakésnépszerűségéneknöveléséhez,amelymindazállam,mindalakosság
számáraalegalacsonyabbköltségekkeljáróértékesítésicsatornátjelenti.

2.2. Magasabb hazai részesedés a hazai vállalatokban és sikereikben  

6. A tőzsdei osztalék adómentessége 2

7. Munkavállalói részvényprogram ösztönzése 2

8. Jóléti alapok létrehozása a nyugdíj- és az egészségmegtakarítások fúziójával 3

9. NYESZ számlán is osztalékadó mentesség 1

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult
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3. Kkv stratégia

A magyarországi kis- és középvállalkozások a gazdaság gerincét alkotják mind a foglalkoztatáson és hozzáadott értéken 
belüli súlyuk, mind a számosságuk tekintetében. Ráadásul a kis- és középvállalkozások mélyen integráltak a magyar gaz-
daság szövetébe tulajdonosi összetételükön és üzleti kapcsolataikon keresztül. Magyarország felzárkózása akkor lehet 
sikeres, ha a kkv-k folytatják az utóbbi 1-2 évben látott, a nagyvállalatokét meghaladó termelékenység-növelésüket. Ez 
akkor sikerülhet, ha ezek a vállalatok hatékonyságot növelnek, modernizálnak, illetve külpiacra lépnek.

A jegybank 2018. évi Növekedési jelentésében és 2019. évi Versenyképességi programjában a kkv szektor évi 7 százalékos 
termelékenység-növekedését tűzte ki célul. A cél eléréséhez hozzájárulhat a kkv szektor koncentrációjának emelése (kis- és 
középvállalatok arányának megduplázása), illetve a nagyvállalati elszívó hatás fékezése érdekében szükséges csökkenteni 
a vállalati méretkategóriák közötti bérkülönbséget is. Ennek megfelelően számos célzott intézkedést fogalmaztunk meg, 
melyek közül kiemelhető a beruházások támogatására tett több javaslat, az összeolvadások megkönnyítése és a klaszterek 
működésének ösztönzése. Az ország hosszú távú növekedését meghatározhatja a korai fázisú innovatív vállalkozásoknak 
nyújtható ösztönzőrendszer kivitelezése.

Az elmúlt időszakban több kormányzati lépés történt, amelyek kedveznek a kkv szegmensnek. Az MNB által megfogalma-
zott intézkedések fele már megkezdődött, vagy meg is valósult. Kiemelendő, hogy a Gazdaságvédelmi akcióterv részeként 
a kkv-k által igénybe vehető fejlesztési adókedvezmények értékhatára csökkentésre került. Az Út a jövőbe program céljait 
tekintve lényegében megfelel az MNB által szorgalmazott de minimis programnak azzal, hogy bérfejlesztési kritériumot 
határoz meg a fejlesztési támogatások feltételeként. Több olyan intézkedés született az elmúlt időszakban, amelyek az 
MNB által megfogalmazott célok felé mutatnak, ugyanakkor további – hasonló irányú – intézkedéseket igényelnek. Ilyen 
a felvásárlásokat, fúziókat és a generációváltást elősegítendő Hiventures alap létrehozása. Az intézkedések számát tekintve 
a legtöbb előrelépést a gazdaság szerkezeti átalakítását célzó területeken sikerült elérni azzal, hogy a tudásintenzív szol-
gáltatások felé mozdul el a magyar ipar. Kívánatos változások történtek a csődtörvényben is. További kedvező fejlemény az 
új, 2030-ig szóló kkv stratégia elfogadása, amely alapjául szolgálhat a következő uniós ciklus forrástervezésének, valamint 
a teljes kkv szektor működéséhez kiszámítható kereteket biztosíthat. A stratégia táptalajt biztosíthat olyan szakpolitikai 
területeknek is, ahol a közelmúltban nem történt előremozdulás, így például a hálózatosodás (mentorhálózatok, klaszterek) 
elősegítése terén is további teendők mutatkoznak. 
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# Javaslat Prioritás

3.1. A kis- és középvállalatok termelékenységének növelése a beruházások révén  

1.
A kkv-k által igénybe vehető fejlesztési adókedvezmény esetében a beruházás értékhatárának 
500 millió forintról 100 millió forintra csökkentése

3

A kis- és középvállalkozásokra vonatkozó fejlesztési adókedvezmény értékhatára 500 millió forintról 3 lépésben,
fokozatosancsökken:2020-tólakisvállalatokesetében300,aközépvállalkozásokesetében400millióforintra;2021-
tőlakisvállalatokesetében100,középvállalkozásokesetében200millióforintra;2022-tőlakisvállalatokesetében50,
középvállalkozásokesetében100millió forintra.Kedvezőváltozástovábbá,hogya2020. január1-tőlbejelentettés
megkezdettberuházásokesetébennemkelllétszámésbérköltségnövelésifeltételeknekmegfelelni,ugyanisakorábbi
errevonatkozótörvényifeltételhelyébelétszámmegtartásifeltétellépett.

2. A beruházások azonnali elszámolhatósága a társaságiadó-alapban 3

3. A beruházások levonhatósága a helyi iparűzési adóból 2

4. Kkv bérfejlesztési támogatás beruházási feltételekkel 3

Az októberben bejelentett „Út a jövőbe” kkv fejlesztési program keretében a kormány ösztönzi a munkavállalók
béremelésének támogatását. A program keretében a pályázó vállalja, hogy a technológia-fejlesztési támogatásért
cserébeévente10százalékosbéremelésthajtvégreaberuházásbefejezésétkövetőharmadiküzletiévvégéig.

3.2.
A kis- és középvállalati szegmens termelékenységének javítása a méretgazdaságosság 
növelésével

 

5. Felvásárlások és fúziók elősegítése 3

AzMFBtulajdonábanállóHiventureszrt.általindított31milliárdforintosköltségvetésselrendelkezőújkkvtőkeprogram
keretébenújtőkebefektetésiterméketdolgozottkiacég.Acégtájékoztatásaszerintazösszeolvadásokfinanszírozása
kiemeltterületeleszaprogramnak.

6. Felszámolási eljárások egyszerűsítése, gyorsítása 3

Módosultakacégekkényszertörléseeseténavezetőtisztségviselővelszembenalkalmazotteltiltásszabályai.Akorábbi
uniós szinten is kiemelkedően szigorú szabályozásenyhítve lettazzal,hogya követelésekkel arányosítottazeltiltás
mértéke. Az eltiltás szankciós jellege megmaradt ugyan, de szélesebb körben kell vizsgálni az eltiltásra okot adó
körülményeket.Azújszabályozáslehetőségetnyújtazérintettvezetőtisztségviselőkszámárakimentéstmegalapozó
nyilatkozattételre.

7. 2 éves osztalékadó-elengedés, ha a vállalat élén generációváltás történik 2

3.3. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása célzott intézkedések révén  

8.
A kkv-k innovációs menedzsment kapacitásának növelése nonprofit tanácsadó központ 
létrehozásával

1

Idénfebruárbanakormányválllakozóiportálbeindításátjelentettebe.Aportáltalálkozóhelyetbiztosítamagyarkkv-k
számáradigitalizációtéshatékonyságnöveléstsegítőtanácsadókkal.

9. Klaszterek működésének a támogatása 2

AGINoPkeretébenelérhető“Professzionálisklaszterszervezetekminőségiszolgáltatásnyújtásánaktámogatása”című
felhíváslezárásrakerült,jelenlegnincselérhetőhazaitámogatásieszköz.
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# Javaslat Prioritás

10. Klaszterek és egyéb hálózatosodási formák létrejöttének támogatása 1

ADanubeS3Clusterprojektkeretébenaz IparfejlesztésiKözhasznúNonprofitKft. jelenlegahazai klaszterpolitikák
felmérésén és értékelésén dolgozik, a mezőgazdasági és élelmiszeripari klaszterek megismerése és innovációs
potenciáljánakfelmérésemellett.Aklaszteraudittapasztalatokmegosztása,azértékelésimetodikáktisztázásaújabb
ösztönzőkéntszolgálnakatovábbiklaszterauditokelvégzéséhezésafejlesztésilehetőségekbeazonosításához.

11. Állami programok, lehetőségek széles körű kommunikációja 1

A szemléletformáló programoknak jellemzően kisebb a publicitása, mint a pályázati felhívásoknak, ugyanakkor
afejlesztésiforrásokrólszólóhírekhezhasonlóanlegalábbolyanfontos,hogyezeka„puhább”lehetőségekiseljussanak
a kkv-khoz. A demonstrációs jellegű (pl. ipar 4.0 mintagyárak), vagy vállalkozói attitűdöt formáló programok híre
általábanmagazinműsorokbankerülismertetésre(jellemzőenrádióműsorok),ígyacélközönségetcsakkorlátozottan
képesekelérni.

12. Mentorhálózatok működésének támogatása 1

Újintézkedésnemtörtént,deakorábbanmeghirdetettországosVállalkozóiMentorprogramfolytatódik.

3.4. Inspiráló vállalkozó környezet  

13. Fiatal és női vállalkozók számára kedvezőbb pályázati és hitelfelvételi lehetőségek biztosítása 2

tekintettelarra,hogya2019-benbejelentettCsaládvédelmiAkciótervkeretében igényelhetőBabaváróhitelszabad
felhasználású,alkalmasa leírtcélbiztosítására.Aprogramkedvezményezetticélcsoportja (18-40évközöttinők)és
a folyósítottösszegnagyságrendje (maximum10millió forint) ismegfelelnekazMNBáltalmegfogalmazottcélnak.
ABabaváróhitelsegítségévelaszülőnőkgyerekvállalásalattiésutánivállalkozásiterveiissegíthetők.

14. Nagyvárosi co-working irodák számának emelése 1

Kormányzati intézkedés nem történt, azonban a szegmens piaci alapú folytatódó expanziója várható. Budapesten
jelenleg az irodaállomány 2,6 százaléka tesz lehetővé rugalmasmunkaszervezést, 7,3 százaléka az ilyen irodáknak
üresenáll.Aco-workingirodákteljesterülete20ezernégyzetméter(ColliersInternational,2019).

15. Nagyvállalatok által szponzorált akcelerátorok számának növelése 1

16. Egyetemi inkubátorok és spinoffok támogatása 1

A kormány bejelentése alapján Science park koncepció került kidolgozásra 8 helyszínen: Debrecenben, Győrben,
Miskolcon,Pécsett,Szegeden,zalaegerszegenéskétbudapestiegyetemen.Egyeshelyszínekenkorábbanmegkezdődött
a program kialakítása, így Szegeden is, amely helyszín tekintetében a kormány döntött arról, hogy öt projekt
előkészítéséheznyújttámogatástaSzegeditudományegyetemnek(SztE)idén.

17. Releváns startup konferenciák, meetupok szervezése és támogatása 1

18. A kezdő vállalkozók első három évében társaságiadó-mentesség 3

A cél felé mutató előrelépés az idei társaságiadó-törvény módosításban, hogy növekszik a korai fázisú (startup)
vállalkozásokbatörténőbefektetésadóalap-kedvezménye.Eddig20millióFtvoltazéveskorlát,mígezután20millió
Ft/befektetés.

3.5. Képzett humántőke a kisvállalatokban  

19. A szociális hozzájárulási adó további mérséklése csak kkv körben 3

20. Stratégiai partnerségi megállapodások innovatív kkv-kkal 2
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# Javaslat Prioritás

21. Eredménycélokhoz kötött digitális kurzusok 1

A kormány 2019 júniusában elfogadta a digitális kompetencia keretrendszer fejlesztéséről és bevezetéséről szóló
előterjesztést.Akeretrendszerreépítvemeghatározásrakerültekakülönbözőszakmákhoz,munkakörökhözszükséges
digitáliskompetenciák,ígyamunkavállalóláthatja,hogymilyenképzésszükségesszámáraamunkakörbetöltéséhez.

3.6. A modern korban versenyképes kkv szektor támogatása  

22. Kötelező vállalati honlap 3

2019februárjábanakormányvállalkozóiportálbeindításátjelentettebe.Aportálingyeneshonlaptervezéstbiztosít.
Kötelezőjellegrőlnincsenszó.

23. Vidéki digitális infrastruktúra fejlesztése 2

A2015-benindultSzupergyorsInternetProgramkeretébenidénFejérésHevesmegyeifejlesztéseketadtakát.

24. IKT kockázatok kezelésére vonatkozó szabályok szigorítása 2

25. Neumann János Alap a vállalkozások IKT fejlesztéseinek támogatására 2

26. Uniós támogatások szempontrendszerének súlyozása a tudásintenzív ipari szolgáltatások felé 3

Az idénáprilisban indultMagyarMultiProgramKeretébenhamarosanmegindulaszolgáltató-tanácsadóközpontok
kiválasztása.AMagyarMultiProgram(GINoP1.1.4-16)aGazdaságfejlesztésiésinnovációsoperatívprogramkeretében
jött létre. Ehhez tudásátadásban jártas vállalkozások közreműködését várják, akik négy nagy területen – műszaki
termék-ésszolgáltatásfejlesztésben,márka-ésarculatépítésben,pénzügyitudatosságbanésszervezetifejlesztésben
–nyújtanakmajdsegítséget.Ezekavállalkozásokegygyűjtőportálonszerepelnekmajd,aholértékelnilehetazáltaluk
nyújtott szolgáltatásokat. AMagyarMulti programban történő tudásátadásra egymilliárd forint, a cégek fejlesztési
terveirekörülbelültizenhárommilliárdforintállrendelkezésre.Amagyar5Gstratégiaszakmaielőkészítésalattvan.
létrehozásrakerültaz5Gplatformis.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult
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4. Külgazdaság és gazdaságszerkezet

A magyar gazdaság nyitottsága európai léptékben is kiemelkedő, amelynek következtében a globális értékláncokba legin-
kább integrált országok közé tartozunk. Ennek következtében gazdaságunk erősen kitett a világgazdasági konjunktúrának, 
ami a nagy növekedési potenciál mellett sérülékenységet is jelent. A külgazdasági politika fontosságát mutatja, hogy 
a külkereskedelmi mérleg hozzájárulása a GDP-hez 2007 óta folyamatosan pozitív, ami számos jótékony makrogazdasági 
hatással bírt Magyarországon.

A pozitív makrogazdasági hatások mellett a nyitottság növelte a magyar gazdaság importra való ráutaltságát. Jelenleg 
a magyar feldolgozóipar 100 forint hozzáadott érték előállításához majdnem 210 forintnyi importból származó terméket 
és szolgáltatást használ fel, míg a belföldi vállalatok felé csak 90 forint megrendelés jut. A hasonló méretű és szintén ma-
gasan iparosodott Csehországban 100 forint hozzáadott értékhez 135 forintnyi importmegrendelés jut, és legalább ennyi 
a belföldi vállalatoknak is. Emiatt ezen a területen jelentős fejlesztési potenciál azonosítható a termelés importigényének 
mérséklése révén. Ez elérhető az ipari termeléshez kapcsolódó szolgáltatások támogatásával, illetve az ide települt FDI 
tudásának hasznosításával. Emellett a szolgáltatások külkereskedelmét is érdemes emelni, mivel ez a szegmens jóval 
kevésbé kitett a világgazdaság ciklikusságának. A kkv szegmens részvételét is kifizetődő bővíteni a külkereskedelemben, 
ugyanis arányuk jelenleg csak 20 százalékos a teljes exportban. Erre a célra a kkv-k esetében elsősorban a környező 
országok piacai jöhetnek szóba, míg a nagyvállalati szegmensnek a gyorsan fejlődő térségek jelenthetnek terjeszkedési 
potenciált. A globális erőviszonyok keletre tolódásával új befektetési és kifektetési lehetőségek nyíltak meg Magyarország 
előtt, amit érdemes a szakpolitikának a jövőben is kihasználnia. 

Fontos kihívás, hogy a világgazdasági kihívásokra Magyarország a gazdaság értékteremtő képességét hosszú távon is 
előmozdító válaszokat adjon. 2019 januárjától kezdve a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek felé elmozdulást 
segíti a működőtőke-befektetések ösztönzésénél bevezetett új kritériumrendszer (munkahelyteremtési elvárás eltörlése, 
több innovatív tevékenység elvárása). Sikerült további kisebb mértékű előrelépést elérni a szolgáltatásexport erősítése 
terén is, valamint a stabil intézményi rendszerrel jellemezhető országokban magyar intézményi garanciák kerültek kiépí-
tésre. A már évekkel ezelőtt megkezdett ázsiai gazdasági relációk erősítése tovább folytatódott több egyezmény révén.
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# Javaslat Prioritás

4.1. A magyar kis- és középvállalkozások külgazdasági aktivitásának növelése  

1. Áruexport mellett a szolgáltatásexport erősítése 3

2. Övezet és út kínai kezdeményezés által elérhető előnyök kiaknázása 2

ABelgrád-BudapestvasútvonaltekintetébenMagyarországonmegkezdődtekazépítéselőkészületei.Anyáronkerült
aláírásraaszerződésamagyarszakaszteljeskörűtervezéséreéskivitelezéséreegykínai-magyarkonzorciumrévén.Egy
másikjúliusimegállapodásalapjánahazaihatóságibizonyítványokkalmárrendelkezőmagyarrepüléstechnikaicégek
azakárhosszúévekigtartójóváhagyatásifolyamatalólmentesülnektermékeikkínaipiacravalóbevezetéseelőtt.2019
júniusábanleraktákaChinaNationalMachineryImport&Export(CMC)kínainagyvállalat100megawattteljesítményű
naperőművénekalapkövétKaposváron.

3. Gyorsan növekvő és stabil intézményekkel rendelkező új piacokra való belépés támogatása 1

többfejlődőtérségbeliországbanjöttlétreazelmúltidőszakbankormányzatitámogatásrévénmegvalósítottmagyar
fejlesztés, vagy amagyar cégeket segítő intézményimegállapodás.Magyar technológiával   szennyvíztisztító-telep
épülhetett Ghánában, melyet az Eximbank finanszírozott. Indonéziában magyar kormányzati hitellel épülhet fel
egy víztisztító februárban. Brazíliába egy megállapodás alapján hamarosan megindulhat az agrotechnológiai és
vízgazdálkodásimagyarexport.MexikóvárosbanamagyarEximbankésamexikóiBancomextmegállapodástkötött
amagyarvállalatokmexikóiberuházásainaktámogatására.UgandábanlétrejöttazeddigilegnagyobbMagyarországról
finanszírozott külföldi program, mely vízügyi fejlesztéseket érint. Kapcsolódó fejlemény, hogy 2019 februárjában
meghirdetésrekerültMagyarországonahazaivíziparkülpiacitevékenységételőmozdítópályázatiprogramideikerete.
AforráselősegíthetiMagyarországkülhonivíziparijelenlétét.

4. Hazai külkereskedő réteg támogatása, új kereskedőház koncepció 1

Az intézkedés céljával összhangban lévőnek tekinthető a kormány trieszti kikötővásárlása. A beruházás célja, hogy
amagyarárukmagyarközvetítőkönkeresztüljussanakelavilágba.Kiemeltexportőriprogramjöttlére7magyarcég
részvételével.Ezekazászlóshajócégekgyorsítottpályánférhetnekhozzáamagyarexportösztönzésiintézményrend-
szerhez.Júniusbanújabbvállalatokcsatlakoztak,ígyösszesen19vállalatszerepelaprogramban.

5. Piacra kész vállalatok átmeneti működése nemzetközi co-working irodában 1

MagyarvállalkozásokamerikaipiacralépésétsegítőközpontnyíltWashingtonban.Acentrumawashingtonimagyar
nagykövetségépületkomplexumánakegyiklétesítményébennyíltmeg.Szálláslehetőséget,logisztikaiellátástnyújtés
gazdasági szakemberekgyakorlati segítségétkínáljaazamerikaipiacrabelépni szándékozómagyar startupoknakés
vállalkozóknak.Acélahasonlókezdeményezésekmeghonosításalennetöbbhelyszínenis.

6. Ország-, szektor-, termékpromóció és céges brandépítés szétválasztása 2

4.2. A betelepülő külföldi tőke tudásának hasznosítása  

7.
Állami gazdaságfejlesztési források irányítása a tudásintenzív, illetve belföldön jól beágyazott 
feldolgozóipari ágazatokra

2

Azegyedijogcímenkiosztottberuházásitámogatásokfeltételeimódosításrakerültek,ajövőbenaK+Ftevékenységek
ésazúj technológiák telepítésénekösztönzésérehelyeződikátahangsúly.Az irányváltáskövetkeztébenazérintett
cégekmunkahelyteremtésnélkül is kaphatnak támogatást, ehhez elégségesúj technológiát telepíteni az országba.
Aváltozásokakormány227/2019.(IX.26.).számúrendeletévelléptekérvénybe2019.októberelsejétől.
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# Javaslat Prioritás

8. Kiemelten támogatott vállalatok magyar beszállítói aktivitásának ösztönzése 3

A kormány a 2017 óta létező Beszállító fejlesztési program keretében 3 milliárd forintot tervez vállalkozások
részére támogatásként átadni. A pályázat feltétele, hogy egy külföldi, illetve egymagyar nagyvállalathoz 5 kis- és
közepesvállalkozás (kkv)kapcsolódjonbeszállítóként.Aprogramugyanakkorterületilegkoncentráltnaktűnik,Bács-
Kiskunmegyére jutott az eddigi fejlesztési források több,mint negyede (2019. áprilisi állapot szerint). A program
keretébena“több lábonállás”szempontja isérvényesítésrekerül,amitámogatjaabeszállítóiaktivitáshosszútávú
fenntarthatóságát.Azeddigtámogatottbeszállítóvállalatokmindenesetbentöbbmegrendelőnekisszállítanak.

9.
Következő uniós támogatási ciklus tervezésénél kiemelt szempont legyen 
a termelőberuházások szolgáltatások felőli támogatása

3

természetébőlfakadóanmégnemkezdődhetettmeg.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult
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5. Munkaerőpiac

A gazdasági növekedés, a felzárkózás és a versenyképesség egyik legfontosabb tényezője a humán tőke, amely mennyiségén 
és minőségén keresztül is befolyásolja a nemzetgazdaság teljesítményét. Az elmúlt években a munkaerőpiac – elsősor-
ban a foglalkoztatás bővülésén keresztül – nagymértékben hozzájárult a gazdaság növekedéséhez. Az elmúlt időszakban 
tapasztalt kedvező munkaerőpiaci folyamatok ellenére azonban számos területen azonosíthatók további tartalékok és 
fejlődési lehetőségek, amelyek segíthetnek a fenntartható felzárkózás elérésében.

A hazai munkaerőpiaci tartalékok hatékonyabb kihasználása és felszabadítása érdekében cél legalább 100 ezer külföldön 
dolgozó magyar hazavonzása, valamint az inaktív és a sérülékenyebb csoportok foglalkoztatásának növelése. A foglalkoz-
tatás bővülését támogathatja az atipikus foglalkoztatási formák szélesebb körű elterjedése is. A munkaerő megtartásában 
jelentős szerepe van a nettó reálbérek további – termelékenység-növekedéssel arányos – emelkedésének is.

A Versenyképességi program munkaerőpiacot érintő javaslatainak negyedében történt előrelépés. A munkaerő-tartalék 
felszabadítására irányuló javaslatok közül kettő tekinthető részben vagy teljesen megvalósultnak – melyek a nyugdíj melletti 
munkavégzést és az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést ösztönzik, – míg például az atipikus foglalkoztatási 
formák további támogatásában nem történt előrelépés. A munkaerő-tartalék adórendszerrel történő ösztönzése esetében 
egy javaslat kivételével – amely teljes mértékben megvalósult – nem történt előrelépés. A bérek fenntartható emelke-
dését támogatta a munkát terhelő közterhek további csökkentése a szociális hozzájárulási adó mérséklésén keresztül. 
A külföldön élő magyarok hazavonzására irányuló javaslatok közül az állami bérfejlesztés esetében történtek előrelépések 
és bejelentések. A felnőttképzést, a szakmai továbbképzéseket és a vállalkozói hajlandóság erősítését célzó javaslatokat 
tekintve még nem kezdődtek el intézkedések.
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# Javaslat Prioritás

5.1. A munkaerő-tartalék felszabadítása a versenyszektor részére  

1.
Az állam fizesse a munkába álló közfoglalkoztatott bérét, amennyiben a munkáltató legalább 
még ugyanannyi ideig tovább foglalkoztatja

2

2. A közmunkáért fizetett bér és a minimálbér különbségének növelése 2

A közmunkáért fizetett bér és a minimálbér közti különbség folyamatos növekedést mutat, amihez érdemben
hozzájárultak az elmúlt évek jelentősminimálbér-emelései, valamint a közmunka bér 2017 óta változatlan szintje.
Míg2012-13-banaközmunkáértkapottbruttóbéraminimálbér77százalékavolt,2019-reezazarány55százalékra
csökkent.Akülönbségnövelésetovábbösztönözhetiaközfoglalkoztatottakatazelsődlegesmunkaerőpiacontörténő
elhelyezkedésre.

3.
A nyugdíjkorhatár alatt, nyugdíj mellett munkát vállalók esetében növekedjen 
a munkajövedelem összegének engedélyezett felső határa

1

Miután 2019. január 1-től a versenyszférában munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasok (öregségi nyugdíjban
részesülő ellátottak és a nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíjban) foglalkoztatása után nem kell
munkáltatói közterheket fizetni, az esetükbenmegszűnt a biztosítási jogviszony. Ennek hiányában pedigmegszűnt
asajátjogúnyugdíjasokkeresetikorlátjais.Aszolgálatijáradékbanéskorhatárelőttiellátásbanrészesülőkre,valamint
akiegészítőtevékenységetfolytatónyugdíjasvállalkozókranemvonatkozikakönnyítés,vagyisesetükbenfennmarad
akeresetikorlát.Összességébennemtörténtkeresetikorlátemelés,azonbantöbbkategóriaesetébenismegszűntaz
engedélyezettfelsőhatár.Emellett2019-tőlazöregséginyugdíjmellettmunkátvállalónyugdíjasokkeresetétkizárólag
a 15 százalékos személyi jövedelemadó terheli, és mentesülnek a 10 százalékos nyugdíjjárulék és a 4 százalékos
természetbeniegészségbiztosításijárulékfizetésealól(a3százalékospénzbeniegészségbiztosításijárulékotésa1,5
százalékosmunkaerőpiacijárulékotegyébkéntsemkellfizetni).

4.
Atipikus foglalkoztatási formák további ösztönzése kapacitásbővítés és szervezetfejlesztés 
érdekében

3

5.2. A munkaerő-tartalék aktivizálása az adórendszer eszközein keresztül  

5. Munkahelyvédelmi Akcióterv szakképzetlen foglalkoztatottak kategóriájának bővítése 3

6. Munkahelyvédelmi Akcióterv kiterjesztése a munkavállalói járulékokra 2

7. Munkahelyvédelmi Akcióterv kibővítése a minimálbérig 3

2019.január1-tőlaMunkahelyvédelmiAkciótervkeretébenigénybevehetőmaximáliskedvezményekmárnemcsak
havi100ezerforintig,hanemamindenkoriminimálbérösszegéigérvényesíthetőek.

8.
Munkahelyvédelmi Akcióterv kiterjesztése gazdaságfehérítő szempontok alapján 
szektorspecifikus kedvezmény formájában

3

9.
Nyugdíjazási korhoz közel állók alkalmazásának ösztönzése az önkéntes nyugdíjpénztári 
munkáltatói befizetések adómentessé tételével

1

10. Anticiklikus munkaerőpiaci járulék 2

11.
Célzott munkaidő-csökkentés részben vagy egészben szociális hozzájárulási adó 
kompenzációval és/vagy állami bérkompenzációval a sérülékeny csoportokban

1
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# Javaslat Prioritás

5.3. Bérek fenntartható emelése  

12. A munkát terhelő közterhek csökkentésének folytatása 3

Amunkátterhelőközterhekközülfolytatódottaszociálishozzájárulásiadó2017-benmegkezdettcsökkentése.Aszociális
hozzájárulásiadó2019.július1-től19,5százalékról17,5százalékracsökkent,amielsősorbanamunkaerőpiackeresleti
oldaláttámogatja.

13. Digitális nomádok vonzása 2

Kifejezettenadigitálisnomádokvonzásátcélzóintézkedésugyanmégnemindulthazánkban,azonbanBudapest–mint
digitálisnomádokatvonzócélpont–jelenlegvezetiaz1331világvárostrangsorolódigitálisnomádlistát(nomadlist.
com).AvéleményezőkszerintBudapestmellettszóltöbbekközöttamegfizethetőség,agyorsinternet,abiztonságés
ajóéletminőség.Budapestazonbantovábbraisközepesvagygyengébbminősítéstérelpéldáulazangolnyelvtudás
vagyakórháziellátástekintetében.

5.4. Külföldön élők hazavonzása  

14. Bérfejlesztés az állami hiányszakmákban 3

Ajelentősebbszakemberhiánnyalérintettépítőipariésszolgáltatószektoresetébenfolytatódottabérekemelkedéseaz
elmúltidőszakban,többágazatbaniskétszámjegyűvoltabővülésmértéke.Azegészségügyiszakdolgozókésvédőnők
bérénekemelése2019és2022közöttnégylépcsőben–a2018-asilletménybázishozképest–72százalékkalemelkedik.
Abérfejlesztéselsőlépéseként2019.július1-jétől8százalékkalemelkedettazegészségügyiszakdolgozókésvédőnők
bére,ami82ezerembertérintett.Abéremelés2020.január1-jén14százalékkal,2020.november1-jén20százalékkal,
2022.január1-jénpedig30százalékkalfolytatódika2018-asbázishozképest.

15.
Családtámogatási elemek ismertségének növelése, az államilag támogatott oktatási és 
egészségügyi rendszerre való figyelemfelhívás kampányokkal

1

16.
Magyar vállalatok külföldi toborzásának támogatása költségek leírásával, 
adókedvezményekkel

1

17. Külföldön szerzett diplomák elfogadtatásának egyszerűsítése 1

5.5. Felnőttek képzési rendszerének megerősítése  

18.
Kimenetszabályozás és független vizsgaközpontok bevezetése a felnőttoktatási és -képzési 
rendszerben

1

19. Első végzettség megszerzésének ingyenessé tétele a felnőttképzésben 2

20. Digitális és nyelvi készségek fejlesztése az idősebb korosztályok körében 3

5.6. Szakmai továbbképzések erősítése  

21.
Élethosszig tartó tanulás ösztönzése az oktatási költségek társaságiadó-alapból való 
levonhatóságával

3

22. Kötelező vállalati továbbképzési minimum bevezetése 3

23.
Sikeres vizsga díjának utólagos állami megtérítése a legismertebb, nemzetközi sztenderdeket 
jelentő vizsgák esetében

1
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24.
A bürokráciacsökkentés keretében felszabaduló munkaerő átképzésének támogatása 
a költségek átvállalásával, járulékkedvezményekkel

2

5.7. Vállalkozói hajlandóság erősítése  

25.
Vállalkozói ismeretek oktatása, vállalkozói készségek fejlesztése a köznevelésben és 
a felsőoktatásban

2

26. Belföldi és külföldi médiaprogramok a vállalkozói lét népszerűsítésére 1

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult
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6. Területi felzárkózás

A területi különbségek mérséklése gazdasági és társadalmi szempontból is támogathatja Magyarország fenntartható fel-
zárkózását. A vállalatok és a munkaerő területi koncentrálódása ugyan rövid távon termelékenységi többletet eredményez, 
de hosszú távon kiélezheti a regionális gazdasági és társadalmi különbségeket. A regionális különbségek mérséklődését 
a munkaerő-mobilitást és a tőkeáramlást ösztönző intézkedések segíthetik elő.

A munkaerőpiaci mobilitás ösztönzése az ingázás és az állandó lakhelyváltoztatás támogatásával mérsékelheti a munka-
erőpiacon megfigyelhető különbségeket. A Versenyképességi programban megfogalmazott javaslatok hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy a munkanélküliségi ráta minden megyében 5 százalék alá csökkenjen. A kevésbé fejlett régiók közvetlen 
támogatása, valamint a forráshoz jutás lehetőségeinek bővítése segíthetik az elmaradottabb megyék országos átlaghoz 
történő felzárkózását.

A területi felzárkózás elősegítését ösztönző 13 javaslat közül 5 esetében történt előrelépés. A munkaerő mobilitásának 
növelését segítheti a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében bejelentett támogatás munkásszállók kialakítására, illetve 
a helyközi közlekedés fejlesztése. A mobilitás támogatásának egyéb, a Versenyképességi programban is megfogalmazott 
formái esetében nem jelentettek be új intézkedéseket. A kevésbé fejlett térségek közvetlen támogatását érintő javasla-
tokban nem történt érdemi előrelépés, míg a finanszírozásukat célzó javaslatok közül egy, az Európai Beruházási Bank 
által biztosított források nagyobb mértékű kihasználása tekinthető megkezdődöttnek. Az elmaradottabb településeken 
élők helyzetének javítása érdekében harmincegy helyen kezdődtek meg a „Felzárkózó települések” nevű, hosszú távú 
kormányprogram végrehajtásának előkészületei. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetésével, valamint civil és egyházi 
szervezetek közreműködésével zajló programban a következő években összesen 300 nehéz helyzetű település kap segítsé-
get a diagnózis alapú felzárkózáshoz. A területi felzárkózás előmozdítását tekintve a megkezdett intézkedések ellenére is 
jelentős tér van még a munkaerő-mobilitás javításában és az elmaradottabb térségek támogatásában.
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# Javaslat Prioritás

6.1. Munkaerő-mobilitás ösztönzése  

1. A munkaerőpiaci mobilitás támogatása az ingázás ösztönzésén keresztül 3

A májusban bejelentett Gazdaságvédelmi Akcióterv egyik intézkedése értelmében tovább bővül a munkásszállók
kialakításánaktámogatása,amelynekkeretébenősztőlmárnemcsakönkormányzatok,hanemmagánvállalkozásokis
pályázhatnakmunkásszállásépítésérevagyfelújítására.

2. A munkaerőpiaci mobilitás támogatása az állandó lakhelyváltoztatás támogatásával 2

3. A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásainak mobilitási ösztönzőkkel való kiegészítése 3

Amunkásszállók építését támogató új program ugyan nem kifejezetten a közfoglalkoztatottakmobilitását célozza,
azonbanpozitívhatássallehetazelsődlegesmunkaerőpiacontörténőelhelyezkedésükreazáltal,hogyamunkásszállók
megkönnyítenékamunkavállalást.

4. A helyközi közlekedés fejlesztése 2

A helyközi közlekedés javításához hozzájárulnak az elmúlt időszak elővárosi vasútfejlesztései, amelyek keretében
aBudapest–Vác–SzobésBudapest–Cegléd–Szolnokelővárosivasútvonalakon2020februárjától11,2020végétőlpedig
további8darabKISStípusúemeletesvonatállforgalomba.EmellettfolyamatbanvanaMÁVésa–vasútipályaudvarokra
ráhordófunkciótbetöltő–Volánjáratokmenetrendjeinekösszehangolása.

5. Kuponos támogatások hazai bevezetése lengyel mintára 3

6.2. Kevésbé fejlett régiók közvetlen támogatása  

6.
Erős támaszkodás a Budapesten kívüli gazdasági központok ágazati és technológiai 
specializációira

3

A Budapesten kívüli gazdasági központok fejlődését külföldi és hazai beruházások is támogatják, melyek
a munkahelyteremtés mellett fejlett technológiákat és magasabb hozzáadott értékű termelést valósíthatnak
meg, hozzájárulva a vidék vonzó ésmegtartó képességének javulásához. Az elmúlt időszakban is több beruházás
megvalósulásátjelentettékbeBudapestenkívül,melyektöbbszázmunkahelylétrejöttéteredményezikelőretekintve.
JelentősebbezekközülalufthansatechnikáltallétrejövőszervizközpontMiskolcon,athyssenkruppújgyártóüzeme
Pécsen,atorayIndustriesüzemeNyergesújfalunésazInziControlsakkumulátorgyártóüzemeKomáromban.

7. Helyi beszállítókra és erőforrásokra építő pályázatok előnyben részesítése 3

8. Munkaerőpiaci elszívó hatást ellentételező területi kompenzációs mechanizmus bevezetése 1

9.
Kompenzációs mechanizmus a kevésbé fejlett régiókban munkát vállaló pedagógusok 
számára

1

6.3. Finanszírozás a kevésbé fejlett régiókban  

10. Területi alapon differenciált Széchenyi Kártya Program 1

11. Tőke és forrás egyidejű biztosítása banki részvétellel 2

12. Szabad Vállalkozási Zóna kedvezményeinek kibővítése 2
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# Javaslat Prioritás

13. Az Európai Beruházási Bank (EIB) által biztosított források nagyobb mértékű kihasználása 1

AzEIBcsoporttalkötötthitelszerződésekösszesítettértéke2018-ban891millióeurótértel,melybőlazEIBközvetlenül
747millióeuróvalrészesült,mígazEIF144millióeuróval.AzEIB-tőlkapotthitelekértékeígyévesösszehasonlításban8
százalékkalemelkedett.Akövetkezőévekbenvégrehajtottnagyobbinfrastrukturális,energetikaiésvállalkozásfejlesztési
terveknélazEIBnövekvőhozzájárulásareálisfeltételezés.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult
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7. Családbarát program

A fenntartható felzárkózás, a hosszú távú gazdasági növekedés és a versenyképesség egyik legfontosabb tényezője a humán 
tőke, amelynek mennyiségi jellemzőit a demográfiai folyamatok határozzák meg. Magyarországon az 1980-as évek eleje 
óta a népesség létszámának folyamatos csökkenése és elöregedése figyelhető meg. A jelenlegi népességfogyás ütemét 
mérsékelhetik a gyermekvállalás támogatását célzó intézkedések, hosszú távon pedig 2,1-es termékenységi ráta elérése 
és tartós fennmaradása szükséges a változatlan népességszám biztosításához. Annak érdekében, hogy 2030-ig elérhes-
sük a népesség reprodukciójához szükséges 2,1-es termékenységi rátát, a születések éves számának 110 ezer főre kell 
emelkednie 2030-ig, aminek teljesüléséhez minden egyes évben 2000 fővel szükséges növekednie az újszülöttek számának 
a megelőző év születésszámához képest.

Az MNB Versenyképességi Programja számos javaslatot tett a kormány családbarát politikájának 2030-ig történő foly-
tatására. Az elmúlt időszakban megvalósított és a 2019 februárjában bejelentett Családvédelmi Akcióterv intézkedései 
számottevően támogatják a családalapítást és a családok gyarapodását. Tekintettel azonban a kérdés súlyára, a család-
támogató programok kidolgozása valószínűleg még hosszú ideig nem tekinthető befejezettnek, ezért a Versenyképességi 
Program olyan kiegészítő javaslatokat fogalmazott meg, amelyek a folyamatban lévő programokkal együtt hozzájárul-
hatnak a kívánatos demográfiai fordulathoz.

Az utóbbi két évtizedben több országban (legutóbb Lengyelországban) erősítették meg a nyugdíjkiegészítő rendszereket az 
általunk alanyi jogú tagságként definiált mechanizmusokkal, amellyel ezek lényegesen ellenállóbbá váltak a demográfiai 
kihívásokkal szemben. Az alacsony, jelenleg körülbelül 30 százalékos lefedettség és a társadalombiztosítási rendszerre 
nehezedő demográfiai nyomás egyik lehetséges megoldása lehet a jelenlegi önkéntes egészség- és önsegélyező, valamint 
nyugdíjpénztárak összevonása alanyi jogú tagsággal, de önkéntes részvétellel működő Jóléti alapokba. Az alapok így 
képesek együtt kezelni az egészség- és nyugdíjkiegészítő célokat, valamint egy családbarát szolgáltatási palettával olyan 
jóléti célokat is segíthetnének, mint például a lakásvásárlás, gyermekvállalás és idősgondozás, amellyel a jelenleg nehezen 
elérhető, 40 év alatti generáció is megszólítható.

A Versenyképességi programban bemutatott családbarát javaslatok egyharmadánál történt előrelépés. Az intézkedések 
értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a családtámogatási kiadások tekintetében Magyarország ma is kedvező helyet 
foglal el nemzetközi összehasonlításban. A 46 demográfiai fordulatot célzó pont közül egy javaslat teljesen megvalósult, 
további négy javaslat részben megvalósult, valamint tíz javaslat megvalósítása megkezdődött. A gyermekvállalás előtt álló 
egészségügyi akadályok csökkentése, illetve a kisgyermekes családok mindennapi életét támogató intézkedések esetében 
van még tér további intézkedésekre. 
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# Javaslat Prioritás

7.1. A családtámogatási rendszer elemeinek erősítése  

1. A csecsemőgondozási díj (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) felső határának növelése 3

2.
Az egyszeri anyasági támogatás összegének munkaviszonyhoz kötött emelése 
(gyermekszámtól függő progresszív támogatási összeg bevezetése a további gyermekekre 
vonatkozóan)

1

3. Indulótőke-program bevezetése a hazatelepülő és itthon gyermeket vállaló fiatalok számára 2

4.
Egyszeri egészségpénztári támogatás biztosítása a gyermek születéséhez kapcsolódó 
ellátások fedezetére

2

A 2019 júliusától bevezetett babaváró támogatás lehetőséget ad a gyermekszületés körüli egészségügyi kiadások
finanszírozására.

5. A felsőfokú intézményben tanuló hallgatók gyermekvállalásának támogatása 2

Afelsőfokúintézménybentanulóhallgatókgyermekvállalásáttámogatjaadiplomásgyed2014.évibevezetése,valamint
adiákhitelekesetébenamásodikésaharmadikgyermekmegszületésekorjárótartozáselengedésis.

6. A családtámogatási rendszer elemeinek folyamatos felülvizsgálata, hatékonyságuk elemzése 1

7.
A gyermekvállalás népszerűsítése (figyelemfelhívás, családtámogatási elemek ismertségének 
növelése, felkészítő tréningek támogatása)

2

A Családvédelmi Akcióterv bejelentését követően jelentős médiakampány indult a családtámogatási elemek
ismertségéneknöveléseérdekében, illetve telefononhívhatóügyfélszolgálatésacsaládtámogatásielemekről szóló
honlap(csalad.hu)issegítségetnyújtatájékozódásban.

7.2. Egészségügyi rendszer családbarát fejlesztése  

8. Gyermekvállalást gátló betegségek megelőzése, kezelése 3

9.
Tájékoztató kampány az inzulinrezisztenciáról és ingyenes inzulinrezisztencia-szűrővizsgálat 
biztosítása a szülőképes korban lévő nők számára

1

10. Mesterséges megtermékenyítés aktívabb támogatása 2

11. Terhesség alatti államilag támogatott vizsgálatok körének bővítése 1

12. Magzati halálozások csökkentése a terhességgondozás további fejlesztésével 2

13. Védőoltások árának csökkentése 1

A Magyar Közlöny 2019. évi 116. számában megjelent 12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet alapján a bárányhimlő
ellenivédőoltásbekerültakötelezővédőoltási rendbe,amelyeta2018. július31-eutánszületettekrevonatkozóan
kellalkalmazni.Akisgyermekeknekabárányhimlőellenioltáselsőrészletét13hónapos,mígamásodikrészletét16
hónaposkorbankellbeadni.Ezzelabárányhimlőellenioltástérítésmentesenvehetőigénybe.

14. Rendelési idők munkaidőhöz történő igazítása 3

7.3. Családbarát adóreform  

15.
Pénzügyi családtámogatási rendszer munkavállaláshoz kötött elemei kövessék a dinamikus 
bérnövekedést

3

16. Családi adóalap kedvezmény rendszerének megreformálása negatív adó engedélyezésével 1
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# Javaslat Prioritás

17. Nagycsaládos anyák teljes adómentességének bővítése 3

A 2019 februárjában bejelentett Családvédelmi Akcióterv keretében bevezetésre kerül a legalább négy gyermekes
anyákteljesszemélyijövedelemadó-mentessége.Azintézkedés2020.január1-jénlépéletbe,hatályapedignemcsak
ajelenlegeltartott,családiadókedvezményrejogosultgyermekekre,hanemamárfelnőtt,illetveazörökbefogadott
gyermekekreisvonatkozik.

18.
A 30 éves kor előtt gyermeket vállaló anyák gyermekei után járó családi adóalap-
kedvezmény növelése

1

7.4. A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményrendszer fejlesztése  

19. Valamennyi 2 és 3 év közötti magyar gyermek számára legyen elérhető bölcsődei férőhely 3

A2019februárjábanbejelentettCsaládvédelmiAkciótervalapjántovábbfolytatódikabölcsődeiférőhelyekszámának
növelése.Akormányzatibejelentésekalapjánabölcsődeiférőhelyekszámaa2018.évi49ezerről70ezerrebővül2022
végéig,így3évalatt21ezerfősférőhely-bővítésrekerülhetsor.

20.
Az óvodai férőhelyek számának bővítése annak érdekében, hogy 2,5 éves kortól lehetséges 
legyen az óvodai felvétel minicsoportokba

3

21.
Magánbölcsődék és magánóvodák igénybevételének támogatása a térítési díjakhoz való 
állami hozzájárulás révén

2

AGazdaságfejlesztésiésInnovációsoperatívProgram(GINoP)„Kisgyermeketnevelőkmunkaerőpiacivisszatérésének
támogatása” pályázati felhívás keretében 2019 augusztusától maximum havi 40 ezer forint összegű támogatást
igényelhetnekazokaszülők,akikvisszatérnekamunkaerőpiacra,ésgyermeküketcsaládivagymunkahelyibölcsődében
helyezikel.Amennyibenahavitérítésidíjnemériela40ezerforintosösszeget,abbanazesetbenatámogatásösszege
megegyezikaszülőkáltalfizetendőtérítésidíjjal.

22. A köznevelési rendszer családbarát fejlesztése 3

7.5. Mindennapi élet támogatása a gyermeket nevelő családok számára  

23. A nők szülést követő munkaerőpiaci visszatérésének támogatása 3

24.
Családbarát munkahelyi környezet kialakítása és munkahelyi gyermekfelügyeleti rendszer 
ösztönzése

3

A családbarát munkahelyi környezet kialakítását támogatja a Családbarát Munkahely pályázat bevezetése, amely
azokatamunkáltatókatdíjazza,amelyekelősegítikacsaládiésamunkahelyikötelezettségekösszehangolását.2020-tól
amunkahelyibölcsődékműködtetéséhezbiztosítottközpontiköltségvetésitámogatásösszegejelentősenemelkedik:
a költségvetési szervekeseténévi 360ezer forintról 700ezer forintra,mígazegyéb fenntartókesetében180ezer
forintról350ezerforintraemelkedikagyermekenkéntnyújtottévestámogatásiösszeg.

25. A gyermekek nyári táboroztatásának támogatása 3

AzErzsébet-táborprogramkeretébenazegyestankerületekpályázatotnyújthatnakbenapközitáborokszervezésére,
amelyekenazalapfokúközoktatásiintézményekalsóésfelsőtagozatostanulóivehetnekrészt.

26. A bébiszitterek jogállásának tisztázása 1

27. Állami iskolabusz-rendszer létrehozása 3

2020végéigamerikaimintáraMagyarországoniskifogépülniegyiskolabusz-hálózategy2018.novemberikormányzati
bejelentésalapján.
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7.6. A családok otthonteremtésének támogatása  

28. A pénzügyi rendszer szolgáltatásainak családbarát fejlesztése 2

29.
A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) vissza nem térítendő támogatásának 
kiterjesztése a második gyermek megszületésének ösztönzésére

3

A CSoK igénylésekor felvehető államilag kamattámogatott hitel 2019. július 1-től használt lakások vásárlására is
igényelhető.Akétgyermeketvállalóvagynevelőcsaládok10millióforint,aháromvagytöbbgyermeketvállaló/nevelő
családok 15millió forint összegű kedvezményes hitelt vehetnek fel, amelynek kamatlába legfeljebb évi 3 százalék
lehet.Azállamateljesfutamidőre,delegfeljebb25évrenyújtjaazotthonteremtésikamattámogatást.A„Magyarfalu
program”keretébenbevezetésrekerülafalusiCSoKazokonaz5ezerfőalattitelepüléseken,ahol2003.évelejéhez
viszonyítvaanépességszámcsökkent.Ezekenakistelepülésekenazújlakásvásárlásáraésépítésérevonatkozóvisszanem
térítendőtámogatásiösszegeketlehetmajdigénybevennihasználtlakásokvásárlásárais.Azingatlan-áremelkedések
elkerüléseérdekébenalegmagasabb,10millióforintostámogatásiösszegneklegfeljebbafelehasználhatóvásárlásra,
afennmaradórészpedigfelújításraésbővítésrefordítható. 

30.
A CSOK szabályaiban lefektetett értékek módosítása az ingatlanpiaci folyamatok hatékony 
lekövetése érdekében

2

31.
A 35 millió forintos értékhatár eltörlése a használt lakás vásárlásakor igényelhető CSOK 
esetén

1

ACsaládvédelmiAkciótervrészekéntmódosításrakerültekaCSoKhasznált lakásokvásárlásáravonatkozófeltételei.
2019. július 1-től a használt lakások vásárlásakor igényelhető CSoK esetében eltörlésre került a 35millió forintos
értékhatár.

32. A befektetési cél esetén szigorodó lakásvásárlási szabályok 2

33.
Új városrész-koncepciók kidolgozása a lakásfejlesztések területi elhelyezkedésének javítása 
érdekében

1

Kormányzatimegbízásra kidolgozás alatt van Budapest hosszú távú városfejlesztési terve, ebben szerepelni fognak
afővárosilakásfejlesztésekirányvonalaitérintőtervekis.

34. Üres önkormányzati lakások hasznosítása 1

35. Az első lakásvásárlás esetén az illetékkedvezmény növelése  2

36. Új lakás vásárlása esetén az illetékkedvezmény értékhatárának folyamatos felülvizsgálata  2

7.7. Az otthonteremtés támogatása az építőipari kapacitások bővítésével  

37. Építőipari munkaerőállomány bővítése 3

38. Állami beruházások ütemezett piacra vitele 2

KormányzatimegbízásraBudapesthosszútávúvárosfejlesztésitervekidolgozásalattvan,ezakitűzöttlakásfejlesztési
célokmegvalósításáhozszükségesforrásokéskapacitásokrendelkezésreállásátisfigyelembefogjavenni. 

39. A lakásépítések előtt álló adminisztratív korlátok oldása 2

7.8. A gyermekvállalás elismerése a nyugdíjrendszerben  

40.
Az induló nyugdíj összegének megállapításakor a felnevelt gyermekek számának 
figyelembevétele

1

41. A családi adókedvezmény figyelembevétele a nyugdíj megállapítása során 1
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7.9. Nyugdíjrendszer demográfiai kihívásainak enyhítése  

42. Alanyi jogú tagság kiegészítő nyugdíjalapokban 3

43. Munkáltatói hozzájárulások támogatása a kiegészítő nyugdíjalapokhoz 2

44. Állami támogatások hatásosságának növelése a kiegészítő nyugdíjalapokban 1

45. Befektetési- és költséghatékonyság, biztonság növelése 1

AzMNB a jelenlegi egyoldalú, befizetés alapú finanszírozás helyett kidolgozott egy kiegyensúlyozottabb vagyon és
befizetésalapúköltségmodellt,amelyetapénztáriérdekvédelmiszervezettelmegtárgyalt.

46. Családbarát szolgáltatási paletta és a lakásvásárlás támogatása a jóléti alapokban 3

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult
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8. Egészséges társadalom

Az egészségi állapot olyan terület, ahol az egyének, a családok, a gazdasági szereplők és a teljes társadalom érdekei 
egybe esnek: mindenki azzal jár a legjobban, ha az egyén minél hosszabb ideig, minél egészségesebben él. A lakosság 
egészségi állapota és az egészségügy számottevő szerepet játszik a gazdaság működéséhez szükséges humán erőforrás 
mennyiségének és minőségének biztosításában. Az egészségi állapot részét képezi annak a humántőke-állománynak, amely 
döntően meghatározza a gazdasági növekedés mértékét és jövőbeni lehetőségeit. Jelentős hatással van a munkaerőpiaci 
részvételre (és így a gazdaságban elérhető munkaerő-állomány létszámára), a munkaerő termelékenységére, a munkában 
töltött éveken keresztül a fogyasztási és megtakarítási rátára, valamint az egészségügyi ágazat a kibocsátásán keresztül is 
hozzá tud járulni a gazdasági növekedéshez. A jelenleg nagy arányú zsebből (out of pocket) történő közvetlen háztartási 
finanszírozás egyértelműen szabályozott és felügyelt, intézményesített formában történő felhasználása hatékonyabban 
támogatná a magánegészségügy hosszútávú beruházásait és a rendszer fehérítését, valamint csökkentené az állami 
egészségügyre nehezedő nyomást. 

Az MNB az egészségi állapotot érintő versenyképességi javaslatainak összeállítása során azt tűzte ki legfontosabb célként, 
hogy az egészségesen várható élettartam Magyarországon a jelenlegi 60 évről emelkedjen 64 évre 2030-ig. Ennek eléré-
séhez okvetlenül szükséges a prevenciós rendszer megerősítése, különösképpen a betegségek korai felismerését elősegítő 
rendszeres állapotfelmérések és szűrővizsgálatok támogatása. Az állami intézmények folyamatos eladósodása, illetve 
a magánforrások nem hatékony felhasználása elengedhetetlenné teszi a finanszírozási rendszer átfogó újragondolását. 
Az MNB javaslatai között éppen ezért szerepel a Jóléti alapok létrehozása, a valós költségek felmérése, illetve a rendszer-
szemléletű költségvetés-tervezés előtérbe helyezése. Az állami ellátórendszer eredményesebb működését pedig elsősor-
ban a kórházközpontúság csökkentése, az egészségügyi szakszemélyzet létszámának növelése, a modern technológiák 
alkalmazása, valamint a szakmai és pénzügyi ellenőrzés erősítése segítené elő. A kiadások hatékonyabb felhasználását 
támogatná az aktív lakosság minél nagyobb arányú részvétele a Jóléti alapokban, amelyet az alanyi jogú tagság beveze-
tése segíthet elő. A szolgáltatásfinanszírozó kiegészítő magán egészségbiztosítási rendszer kialakítása pedig új formában 
valósíthatná meg a társadalombiztosítási rendszer kiegészítését, tehermentesítését.

A lakosság egészségi állapotának javítását célzó javaslatok közül 16 esetében kezdődött meg a megvalósítás 2019-ben. 
Jelentős előrelépések történtek a prevenciós rendszer megerősítése terén. A dohánytermékek jövedéki adója előre beje-
lentett módon, több lépésben tovább fog nőni a következő években. Számos intézkedés célozza a szűrővizsgálatok minél 
szélesebb körben történő kiterjesztését, a rendszeres testmozgás elősegítését, illetve az alapellátás – főként a házior-
vosi és a mentési rendszer – megerősítését. Megkezdődött az egészségügyi szakdolgozók bérfejlesztése, amely kiterjed 
a védőnőkre és az Országos Mentőszolgálat munkatársaira is. Az állami finanszírozási rendszer átalakítása érdekében 
még nem történt érdemi előrelépés, azonban a rehabilitációs ellátások teljesítményalapú finanszírozásának előkészítése 
előremutató fejlesztési irány. A magánforrások intézményesített csatornákba történő becsatornázása jelentősen növelni 
tudná a rendszer átláthatóságát, illetve eredményességét, azonban ezen a területen még nem kezdődött meg a javasla-
tok megvalósítása. Több területen is folyik az ellátórendszer fejlesztése, amelyek közül az egynapos ellátási kapacitások 
fejlesztése, a telemedicina és az innovatív technológiák alkalmazásának elterjedésének elősegítése különösen üdvözö-
lendő. A szakmai és a pénzügyi ellenőrzés erősítése megkezdődött, ugyanakkor ezen a téren még jelentős előrelépések 
szükségesek ahhoz, hogy érdemben növelhető legyen az ellátórendszer rendszerszintű hatékonysága.
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8.1. Prevenció megerősítése  

8.1.1. Betegségek megelőzése

1. Egészséges étkezési szokások elősegítése tájékoztatással és adókedvezményekkel 3

2. Egészségügyi alapismeretek a közoktatásban 3

3. A népegészségügyi termékadó bővítése 2

4. Röviditalok jövedéki adójának növelése 1

5.
A dohányzás elterjedtsége és az általa okozott megbetegedések költségeinek csökkentése 
a jövedéki adó emelésével

1

AdohánytermékekjövedékiadójajelenleghazánkbannemérielazEUáltalelvártminimálisszintet.Azeurópaiuniós
adóminimumeléréseérdekébenéppenezérttöbblépésben,előrerögzítettmódonfolytatódikacigarettaésavágott
dohány jövedékiadójánaknövekedése2020. január1-jétől.Azadóemeléskeretébenavágottdohányadótartalma
fokozatosanközelítenifogjaacigarettaadómértékét,amihozzájárulhatafiatalokkörébenkifejezettennépszerűsodort
cigarettákfogyasztásánakvisszaszorításához.

6. Rendszeres sportolás lehetőségének megteremtése 3

A sportolás népszerűsítéséhez hozzájárul, hogy 2019-benMagyarország közel 150 nemzetközi sportrendezvénynek
ad otthont, miközben Budapest erre az évre megkapta Európa Sportfővárosa címet is. A Nemzeti Köznevelési és
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 2019 szeptemberében 51 uszoda és 47 tornaterem fejlesztése van
folyamatban.AHiszekBenned!SportProgramII.alprogramjánakkeretében200millióforintospályázatothirdettek
akisésközepessportegyesületek.2019-benelindultazországosGörparkProgramI.üteme,amelynekkeretébenolyan
görparkokkialakításátszeretnénktámogatni,amelyekbiztonságosak,ésazamatőr,hobbisportolókelvárásaimellett
aversenyzőkigényeitiskitudjákelégíteni.

7. Minőségi munka- és lakókörnyezet kialakításának támogatása pályázatokkal 1

 

8.1.2. A korai felismerés elősegítése

8. A háziorvosi rendszer funkcióinak erősítése 3

81praxisközösségrészesültösszesen5,4milliárdforinttámogatásbana“Háromgenerációvalazegészségért”pályázat
keretében, amelynek célja a prevenció, a szív- és érrendszeri betegségekmegelőzése, a rizikófaktorok felmérése,
alakosságegészségtudatosságánakerősítése,azonkológiaiszűrésekenvalórészvételnövelése,valamintagyerekek
egészséges életre nevelése. 2019. július 1-jétől a védőnők is a szakdolgozói bértábla hatálya alá esnek, így ők is
részesülneka4 lépcsőből álló,2022-igmegvalósuló,összesen72 százalékosbéremelésekből.2019 szeptemberétől
kötelezőabárányhimlőellenivédőoltás,amelyeta13–16hónaposkorbankapjákmegagyermekek.ANEAKpályázatot
írt ki a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi praxisok betöltésére, összesen 1,25milliárd forint
értékben,illetveugyanekkorapályázatikeretösszegbőltámogatjákapraxisjog-vásárlásokatis.

9. Rendszeres állapotfelmérések és szűrővizsgálatok támogatása 3

„Helybevisszükaszűrővizsgálatokat”címenországoskampánytindítaNemzetiNépegészségügyiKözpontMagyarMáltai
Szeretetszolgálattalésahelyi egészségügyi szolgáltatókkalegyüttműködveahátrányoshelyzetű településekenélők
egészségéért,amelynekkeretében2019-ben30településenlesznekhelybenelérhetőkaszűrővizsgálatok.Újonkológiai
központépülSalgótarjánban2020végére13milliárdforintból.AzÁllamiEgészségügyiEllátóKözpontközel10milliárdos
programja keretében országszerte megújulnak a kórházak patológiai osztályai, amelynek keretében 37 patológiai
osztályraaszövettanivizsgálatokberendezéseitszerzikbe,nyolcmegyeikórházbanpedigcsőpostarendszertalakítanakki.
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10. Nemzeti Egészségügyi Adatbázis létrehozása 1

Amár2017ótaműködőelektronikusegészségügyiszolgáltatásitér(EESzt)adatbázisaitovábbbővülneka jövőben:
ötévrevisszamenőleg felöltikabetegadatokatazEESzt-be, továbbámegtörténika jelenleg isműködőadatbázisok
(példáulazországosvérkészlet,avédőoltás-nyilvántartások,avárandósésgyermekegészségügyikiskönyv-nyilvántartás,
aközpontiimplantátumregiszter)beillesztéseazegészségügyifelhőbe.

11. Átfogó mentális egészségcsomag kidolgozása és szisztematikus végrehajtása 2

AzötkiemeltnépegészségügyiprogramegyikelettaNemzetiMentálisEgészségProgram,azonbanazehhezkapcsolódó
szakpolitikai programot és a lelki egészség stratégiátmég nem fogadta el a kormány. A népegészségügyi program
alapvetőennégyterületrekoncentrál:pszichiátria,gyermekpszichiátria,addiktológiaéspszichoterápia.

12. Mentési rendszer erősítése 2

Az országos Mentőszolgálat (oMSz) 1,6 milliárd forintból vásárolhatott 2500 új, nagy értékű eszközt (például:
defibrillátor,lélegeztetőgép),amelyek2019nyaránkerültekátadásra.Atervekszerint2019-benés2020-ban254új
mentőautóbeszerzésefogmegvalósulni,amivelaflottaátlagéletkora5évaláfogcsökkenni.Aszakdolgozóibéremelések
kiterjednekazoMSzdolgozóirais.

8.1.3. A betegségekből való felgyógyulás támogatása

13. Beteg-együttműködésen alapuló finanszírozási módszerek kiterjesztése 1

14. Rehabilitációs ellátások erősítése 2

2019. augusztus 1-jét követően rehabilitációs ellátásban részesülő fekvőbetegek esetében a kódolási szabályok
a szakma javaslatával egybehangzóan módosításra kerültek. A Rehabilitációs Ellátási Programokon (REP) alapuló
új kódolási rendszeren nyugszik majd a későbbiekben a teljesítmény alapú finanszírozás. 3 milliárd forint állami
támogatásból megduplázódott a Budapesti Szent Ferenc Kórház kapacitása, amely kardiológiai rehabilitáció terén
Közép-Magyarország2milliófőslakosságátlátjael.

15.
Hosszútávú- és otthonápolási kapacitások növelése az egészségügyi és szociális ellátórendszer 
közötti együttműködés erősítésével

2

2019. január 1-jétől bevezetésre került a gyermekek otthonápolási díja (gyod), amely az önellátásra nem képes
gyermekekszüleinekjáragyermekéletkortólfüggetlenülésamelynekhavidíja100ezerFt.2020-tólbruttó32600
forintról 39 365 forintra növekszik az ápolási díj és gyermekek otthongondozási díjának havi alapösszege. Ápolási
díjakraaköltségvetésből55milliárdforintfogjutni2020-ban,amiduplájaa2018-asszintnek.

8.2. Az egészségügyi finanszírozási rendszer átalakítása  

8.2.1. Állami finanszírozási rendszer felülvizsgálata

16. Valós költségekre épülő állami finanszírozási rendszer kialakítása 3

17. Eset szintű adminisztráció és kontrolling bevezetése az egészségügyi intézményekben 2

AzEMMIbejelentéseszerintazegészségügyi intézményekfelügyeleténekés irányításánakmegerősítéseérdekében
kontrollingésmonitoringrendszerépülki.Ennekrészleteiazonbanmégnemismertek.

18. Teljesítményvolumen korlátok alkalmazásának felülvizsgálata 1

19. Ellátási szinteken átívelő finanszírozás kialakítása 1

20. Eredményességhez kötött finanszírozási módszerek alkalmazásának bővítése 2

21. A betegek korábbi kezelésére vonatkozó szakmai visszajelző rendszer kialakítása 2
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8.2.2. Humán erőforrás helyzet javítása

22. Átlátható bérezési rendszer kialakítása 3

23. Egészségügyi szakszemélyzet számának növelése 3

2019.július1-től8százalékkalemelkedettaszakdolgozók(köztükavédőnők,azoVSzésazoMSzmunkatársainak)
bére. A 2016-ban kezdődött többlépcsős béremelési program keretében 2020 januárjában 14 százalékkal, 2020
novemberében újabb 20 százalékkal, 2022 januárjában pedig további 30 százalékkal fog nőni az egészségügyi
szakdolgozókfizetéseabázishozképest.

8.2.3. Magánforrások intézményesített és irányított felhasználása

24.
Szolgáltatásfinanszírozó kiegészítő magán egészségbiztosítási rendszer feltételeinek 
megteremtése

3

25. Alanyi jogú egészségpénztári tagság és a be- és kifizetések célzott ösztönzése 3

26. Prevenciós és szolgáltatásfinanszírozási számlák támogatásának bővítése 2

27. Adókedvezmény vállalati egészségügyi csomagokra 1

28. Magán egészségbiztosítások számára adókedvezmény 1

8.3. Az ellátórendszer fejlesztése  

8.3.1. Ellenőrzés erősítése az ellátórendszerben

29.
Minimumfeltételek, szakmai és finanszírozási irányelvek, protokollok folyamatos 
felülvizsgálata, frissítése

3

30. A társadalombiztosítás által finanszírozott ellátási csomag pontos definiálása 1

31. A szakmai és pénzügyi ellenőrzés erősítése 3

Akórháziadósságokkialakulásáértleginkábbfelelősintézményekközül13esetébenkirendeltköltségvetésifelügyelő
segítiapénzügyiműködést.Az intézményekfelügyeleténekés irányításánakmegerősítéseérdekébenkontrollingés
monitoringrendszerépülkiajövőben.AzÁllamiSzámvevőszékkiemeltfigyelmetfordítottazegészségügyiintézmények
működésénekésgazdálkodásánakvizsgálatáraazelmúltévekben,amelyekalapjánkészítettjelentéseket2019tavaszán
hoztáknyilvánosságra.AzEmberiErőforrásoperatívProgramkeretében11,4milliárdforintotfordítanakmajdakórházi
fertőzésekvisszaszorításánakszakmai,módszertaniésjogszabályielősegítésére.

32.
Az egészségügyi intézmények teljesítményének és a betegek elégedettségének standardizált 
mérése és publikálása

2

33. Magánszolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségeinek növelése 2

34. Menedzsmentértékelési rendszer bevezetése az állami intézményekben 1

Aleginkábbeladósodottkórházakesetébenbevezetikavezetőkteljesítményértékelését,illetveaNEAKakonszolidációs
források elosztásánál figyelembe veszi az egyes intézmények felelős gazdálkodását és pénzügyi teljesítményüknek
időbeliváltozásátis.
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8.3.2. Hatékonyság növelése az ellátórendszerben

35. Egynapos aktív ellátások kapacitásának növelése 3

2020januárjáig20egynapossebészetiellátóhelykialakításárakerülsor8milliárdforintEFoPtámogatásból.Aprogram
keretében 15 helyszínen történik építkezés, átalakítás, amely mellett a projekt lehetőséget ad eszközbeszerzésre,
képzésre,ahumán-erőforrásfejlesztésére,valamintalakosságtájékoztatásárais.

36. Gyógyszerkiadások szakmai alapú átcsoportosítása, csökkentése 2

37. Gyógyszerkereskedelem stratégiai iparágként kezelése 1

38. Telemedicina fejlesztése 1

Kialakításrakerülanemzetikardiovaszkulárisképalkotóhálózat,amelynekrévénazország21kardiológiaicentrumában
valósulmegegységes leletezés.Aprojektbenegyközponti távkonzultációsésegykorszerű távgyógyászati rendszer
épül,amelytámogatjaatelemedicinát.250háziorvosésötvenszakorvosbevonásávalzajlikmajdatávmonitoringés
távkonzíliumpróbaüzeme,aminagyjából15ezerbetegetérintadiabétesz, amagasvérnyomás, a szívritmuszavar,
abőrgyógyászatésazendokrinológiabetegségekrefókuszálva.

39. Ellátás szervezését egyszerűsítő innovatív technológiák fokozottabb használata 2

19megyeiésnégyregionáliscentrumbanbevezetikazországosonkológiaiinformatikairendszert,amelytartalmazza
azösszesbetegadataitésazonkoterápiásprotokolltis.Ezzelajelenlegihatvannaposkivizsgálásiidőatervekszerint
afelérecsökkenthető.Ezenfelüllétrehozzákazországosközpontiháziorvosielőjegyzésirendszert,valamintatüdőrák
koraidiagnosztizálásáraegyolyaninformatikairendszert,amelyképesleszazalacsonydózisúCt-felvételekautomatikus
kiértékeléséreésleletezéséreis.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult
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9. Tudásalapú társadalom

Az oktatás az elérhető munkaerő minőségén és a termelékenységén keresztül jelentős hatást gyakorol egy ország gazdasági 
teljesítőképességére és versenyképességére. Az oktatási rendszer hatékonyságának mérése ugyanakkor nem egyszerű, 
hiszen egy egyetemi diplomát szerző diák esetében óvodától kezdődően legalább 18 évnyi oktatásról beszélhetünk, ahol 
nehéz egyértelműen elkülöníteni az egyes oktatási szintek hozzáadott értékét. Az oktatási rendszer feladata komplex: 
a munkaerőpiac olyan jövőbeli állapotára kell felkészítenie a fiatalokat, amelyek előrejelzése a gyorsuló technológiai 
fejlődés miatt egyre nehezebb. A fejlődés mai üteme mellett aligha lehet előre megmondani, hogy a tanulmányaikat ma 
kezdő diákoknak pontosan milyen tudásra lesz majd szükségük a munkaerőpiacra kerülésükkor. Éppen ezért a diákok 
megfelelő képességeinek fejlesztésére, kibővítésére, a gyakorlatorientált tudás biztosítására érdemes helyezni a hangsúlyt. 
Ezen felül kiemelten fontos lenne, hogy az oktatási rendszer a folyamatos fejlődés igényével ruházza fel a diákokat, hiszen 
a tanuláshoz való pozitív hozzáállás elengedhetetlen az élethosszig tartó tanulás megvalósításához.

A közoktatás színvonalának nemzetközileg leginkább elfogadott mérőszámai a PISA kompetencia-tesztek, amelyeken az 
uniós átlag megelőzése lenne kívánatos. A képzett munkaerő elérhetőségét jelentős mértékben korlátozza hazánkban 
a korai iskolaelhagyás magas szintje, amelynek csökkentése segíthetne a hiányszakmák számának mérséklésében. A felső-
fokú végzettségűek aránya hazánkban az egyik legalacsonyabb az Unióban. A fenntartható felzárkózás megvalósításához 
szükséges gazdasági modellváltás elengedhetetlen eleme a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók számának 
jelentős növelése, illetve a hazai felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességének számottevő erősítése. 

A tudásalapú társadalom kialakítását elősegítő javaslatok közül 24 esetében kezdődött meg a megvalósítás. Jelenleg is 
zajlik az új Nemzeti alaptanterv és az ehhez kapcsolódó kerettantervek kidolgozása, amelynek bevezetését 2020 szeptem-
berétől tervezik. Jelentős előrelépést jelent a nyelvtanulás fejlesztésében a szintén 2020-tól induló kéthetes külföldi nyelvi 
kurzusok állami támogatása, amelyben minden 9. és 11. évfolyamos diák részt vehet majd. A Szakképzés 4.0 stratégia 
számos helyen – többek között képzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésében, a pályaorientációs rendszer megerősíté-
sében és a duális képzés megerősítésében – hasonló célokat tűzött ki, mint az MNB Versenyképességi programja. A Digi-
tális Oktatási Stratégia megvalósulásának keretében jelentősen bővül az oktatási intézmények informatikai eszközparkja, 
illetve folyamatosan történik a tanárok digitális továbbképzése és a digitális tananyagok fejlesztése is. A felsőoktatási 
rendszer megerősítése terén kevesebb előrelépés történt az eddigiekben, ugyanakkor mindenképpen kiemelendő a Buda-
pesti Corvinus Egyetem új működési modelljének kialakítása, amely mintaként szolgálhat más intézmények fejlesztéséhez. 
A pénzügyi tudatosság elősegítését célzó stratégia megvalósítási fázisba lépett, amely munkában az MNB a Pénziránytű 
Alapítványon keresztül aktívan részt vesz.
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# Javaslat Prioritás

9.1. A közoktatási rendszer fejlesztése  

9.1.1. Készségfejlesztésre koncentráló alapfokú oktatás

1. Igény esetén alapozó 0. évfolyam bevezetése az általános iskolákban 1

2. Készségfejlesztésre és gyakorlati tudnivalókra koncentráló Nemzeti alaptanterv kidolgozása 3

AzújNemzetialaptanterv(Nat)bevezetését2020-tólterveziakormány.Jelenlegmégzajlanakazehhezkapcsolódó
kerettantervekkidolgozásai,amelyetabevezetéselőkészítésefogkövetni.

3. Tanulási-tanítási módszerek, formák fejlesztése 3

Debrecen2030oktatásistratégiakeretébenösszesen13milliárdforintértékbenkezdődikkomplexoktatásfejlesztési
program,amelykiterjedazinfrastruktúra,aképzésitartalmakésaképzésiszerkezetfejlesztéséreisaköz-ésfelsőoktatás,
valamintaszakképzésterületénegyaránt.ADebreceniEgyetemenmegalakultaKoppMáriaIntézetaNépesedésért
és a Családokért (KINCS) neveléstudományi kutatóintézet, amely hozzá fog járulni ahhoz, hogy a családkutatások
mielőbbátültetésrekerüljenekazoktatásba.Közel850millió forint támogatásrapályázhatnakhazaiéshatárontúli
oktatási intézményekaNemzetitehetségProgramkeretében többekközöttmatematikai, természettudományosés
digitáliskompetenciákerősítésétszolgálótehetségsegítőprogramokmegvalósítására.Módosulnakazalternatíviskolák
kerettantervei,amelyeknekezentúl70százalékbanmegkellegyezniükaNatkerettantervistruktúrájával.

4.
Az oktatási intézmények teljesítményének és az érintettek elégedettségének standardizált 
mérése és publikálása

1

5. Általános iskolai tanulmányokat lezáró alapvizsga bevezetése 2

6. Természettudomány és informatika súlyának növelése a középiskolai felvételinél 2

7. Pályaorientáció fejlesztése és tudatosabb karriertervezés elősegítése 2

ASzakképzés4.0szakképzésistratégiábanazegyikkiemeltterületapályaorientációstevékenységekösszehangolásaés
megújítása.AtanítsunkMagyarországértprogramkeretében56kistelepülésenkezdődikmega7.évfolyamostanulók
egyetemihallgatókáltaltörténőmentorálása.

9.1.2. Középfokú oktatási rendszer erősítése

8. Középiskolai tantárgyi reform végrehajtása 3

9. Kimeneti kritériumok és rugalmasabb tantervek alkalmazása 2

10. Duális képzés erősítése 3

ASzakképzés4.0szakképzésistratégiábanazegyikkiemelttémaamagyarduálisszakképzésimodelltovábbfejlesztése.
Astratégia javaslatot teszegynémetmintárakialakítottmunkaerőpiacielőrejelző rendszer létrehozására, illetveaz
ösztöndíjrendszermegújításárais.AzItMbejelentésealapjánazoKJrendszereltörlésrekerül,ésahelyétegy,agyorsan
fejlődőgazdaságikörnyezethezjobbanigazodószisztémavesziátvárhatóan2020-tól.

11. Szakképző intézmények és piaci szereplők kapcsolatának erősítése 2

ASzakképzés4.0szakképzésistratégiábanazegyikkiemelttémaazegyüttműködésenalapuló,atérségekgazdasági
igényeihezigazodószakmapolitikakialakítása.Astratégiacélkénttűzikiazoktatásibázissalrendelkezőnagyvállalatok
szerepvállalásánakerősítését,aszakképzésicentrumokaktívvállalatikapcsolatainakfejlesztésétésakkv-kgyakorlati
képzésbetörténőfokozottabbbevonását.
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# Javaslat Prioritás

12. Rugalmas átjárhatóság biztosítása az oktatási formák között 2

A Szakképzés 4.0 szakképzési stratégia javaslatot tesz a középiskolai képzések közötti átjárhatóságot elősegítő
oktatásistruktúrakialakítására.Ajavaslatokközöttszerepelegyorientációsévfolyambevezetéseazokszámára,akik
kompetenciahiányokkal lépnének be a szakképzésbe, műhelyiskolák létrehozása, ahol legalább részszakképzéseket
eltudnánakvégezniaszakképzéstelhagynikívánófiatalok, illetveatechnikumiképzésbenvégzettekfelsőoktatásba
történőbejutásánakfokozotttámogatásais.

13. Képzettség nélküli (korai) iskolaelhagyás csökkentése 3

2019.május1-jétőlaszakképzőiskolákjelentősrészébenbevezettékakoraiiskolaelhagyásmegelőzésérekidolgozott
informatikaiprogramot(ESlrendszer),amelyaKöznevelésiRegisztrációséstanulmányiAlaprendszer(KRÉtA)részeként
működik.„Aköznevelésesélyteremtőszerepénekerősítése”címűEFoPprojekteddigközel7milliárdforinttaltámogatta
a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztését. A köznevelési törvény
módosításaszigorítottaazóvodábatörténőkötelezőbeíratásalólifelmentésekszabályait.ASzakképzés4.0szakképzési
stratégiatöbbjavasoltintézkedéssel(például:résszakképzésekbevezetése,ösztöndíjrendszerkiterjesztése)isigyekszik
csökkentenialemorzsolódástaszakképzésben.

9.1.3. Tanári pálya vonzóbbá tétele

14. Az oktatásra fordított költségvetési és privát források növelése 3

A kormány bejelentése alapján 2020-tól a köznevelésben elsőtől tizenkettedik osztályig, illetve a szakképzésben
mindendiák ingyen jutmajdhozzáa tankönyveihez.A szakképzési centrumokgazdálkodását kancellárok irányítják
2019tavaszától,akikkinevezéseafelelős,átláthatóésprofesszionálisgazdálkodástszolgálja.

15. Tanítók és a pedagógiai asszisztensek számának növelése 2

16. Rendszeres továbbképzések biztosítása a tanároknak 3

A Digitális oktatási Stratégia megvalósításának keretében 2020 végéig összesen 40 ezer pedagógus informatikai
továbbképzése valósulmeg. 2019 tavaszán zajlottMagyarország első digitális oktatással kapcsolatos tömeges nyílt
onlinekurzusa(„AtanulásjövőjeMooC”)atempusKözalapítványszervezésében,amelybentöbbmint1300résztvevő
próbálhattakiadigitálisoktatáslegújabbinnovációit.

17.
A pedagógusok, óvónők és dajkák társadalmi megbecsültségnek emelése az életpályamodell 
kiterjesztésével és továbbfejlesztésével

3

Az iskolaigazgatók számára továbbipótlékésösztönzési kereset-kiegészítés lehetőségétengedélyezteaköznevelési
törvénymódosítása.StratégiaimegállapodástkötöttazEMMIésaPedagógusokSzakszervezete(PSz),ígyaszakszervezet
akorábbiaknálnagyobbszerepetkaphatajogalkotásésatársadalmiegyezetetéseksorán.

9.1.4. Nyelvtanulás hatékonyságának növelése

18. Nyelvvizsgák elvárásainak átalakítása, az iskolai oktatás ezekhez történő igazítása 1

19.
Tanítási időn kívüli idegen nyelvű szakkörök, nyelvvizsga-felkészítők állami támogatása, 
helyszín biztosítása

2

A9.ésa11.évfolyamosdiákokkéthetescsoportosiskolaivagyegyénikülföldinyelvikurzusonvehetnekrészt2020-tól.
Aprogramévente140ezerdiákotérintés90milliárdforintbakerülmajd.Adiákokatcsaládoknálszállásoljákmajdel,
illetveszabadidőstevékenységeketisszerveznekmajdszámukra,hogyminéltöbblehetőségüklegyenidegennyelven
kommunikálni. A külföldi nyelvi képzés, illetve a 2018-ban bevezetett, a fiatalok sikeres nyelvvizsgának költségeit
megtérítőkormányzatiprogramegyaránthozzájárulahhoz,hogyadiákokmegtudjanakfelelniafelsőoktatásifelvételin
2020-tólkötelezőenelőírtnyelvvizsga-kritériumnak.

20. Angol nyelvű középiskolai felvételi és érettségi lehetősége minden tárgyból 1
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9.1.5. Külföldi kapcsolatok élénkítése az oktatásban

21. Külföldi csereprogramokban való aktívabb részvétel 1

22. Külföldi diákok Magyarországon tartása 1

A tempus Közalapítvány képzést szervezett a felsőoktatási intézmények nemzetközi hallgatókkal foglalkozó
munkatársainak felkészítésére. Az angol nyelvű képzésen új módszerekkel és technikákkal ismerkedhettek meg
amunkatársak,valamintszimulációsjátékokonéskompetenciafejlesztőfoglalkozásokonvehettekrészt.

23. Két- vagy többnyelvű képzés valamennyi megyében 2

24. Feliratos filmek és sorozatok népszerűsítése 1

9.1.6. Digitális ismeretek bővítése

25.
Informatikai eszközpark fejlesztése és karbantartása az iskolákban és a szakképzési 
centrumokban

3

ADigitálisoktatási Stratégia keretébena tervek szerint2020-igadigitális fejlesztések részeként51ezer laptop,31500
táblagép,ötezerprojektor,háromezerinteraktívtáblagép,valamint14ezerasztaligépkerülaziskolákhoz.Ezenfelülösszesen
26milliárdforintotfordítakormányunióséshazaipénzekbőlarra,hogyszélessávúwifiműködjönaziskolákban.ASzakképzés
4.0.stratégiaszinténbeavatkozásiterületkéntjelölimegadigitáliseszközökfejlesztésétaszakképzésicentrumokban.

26. Digitális tananyagok fejlesztése 3

Akormányelfogadtaadigitáliskompetenciakeretrendszer(DigKomp)fejlesztésérőlésbevezetésérőlszólóelőterjesztést,
amelyátláthatóvá, követhetővé,mérhetővé teszi adigitális kompetencia szintjeit. többmint1000 iskola vett részt
a2019-esDigitálistémahéten,amelynekkeretébenközel1700eseményzajlottlemintegy140ezerdiákrészvételével.
Afiatalokbiztonságos internetezésétcélzóroadshowindult,amelynekkeretébentöbbmintszázszakértőkeresi fel
azország iskoláit,hogy játékosanhívja felafigyelmetadigitális térveszélyeire.AtempusKözalapítványpályázatot
hirdetettpedagógusok,tanáricsoportok,szakmaimunkaközösségek,illetvepedagógusképzésbenrésztvevőhallgatók
újszerű és kreatív tanítási módszereire. A Szakképzés 4.0. stratégia beavatkozási területként jelöli meg a digitális
tananyagokbeszerzésétésaktuálisállapotbantartását.

27. Programozás integrálása a matematika oktatásba 1

9.2. Nemzetközileg elismert felsőoktatási rendszer  

9.2.1. Felsőoktatási intézmények közötti verseny fokozása

28. Versengő környezet kialakítása a felsőoktatásban 3

Megkezdődött a Budapesti Corvinus Egyetem átalakítása, amelynek 2019. július 1-jétől az állam által létrehozott
MaecenasUniversitatisCorvinivagyonkezelőalapítványlettafenntartója.Azújműködésimodellcélja,hogyahallgatók
számára nemzetközileg elismert diplomát, versenyképes tudást adjon, és 2030-ra a világ 200, Európa 100 legjobb
egyetemeközékerüljönsajátszakterületén.

29. Felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának és felszereltségének fejlesztése 2

30. A felsőoktatás és vállalatok közötti kapcsolat erősítése 2

31. A piaci igények és a magántőke becsatornázása az oktatásba 3

AdebrecenijárműberuházásokkalösszefüggőoktatásfejlesztésiprogramkeretébenaDebreceniEgyetemenkomplex
járműipari laboratóriumlétesül,újszárnnyalbővülaműszakikarépületeésmegújulatermészettudományioktatás
hátterét biztosító tömb. Közel 1 milliárd forint kormányzati támogatással Innovációs és tudásközpontot hoz létre
zalaegerszegen a Budapesti Gazdasági Egyetem, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az egyetem a gazdasági
szereplőkkelajövőbenhatékonyabbantudjonegyüttműködni.
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32. A felsőoktatási K+F kiadások a GDP 0,5 százalékára emelése 2

A2019.évitématerületiKiválóságiProgramkeretében26egyetemésállamikutatóintézet55tématerületemintegy
14,6milliárdforintértékbenkaptámogatást.Atervezettkutatásoknakilleszkedniükkellettnégykutatásiterülethez:
azegészség,akultúraésacsalád,abiztonságostársadaloméskörnyezet,valamintaziparésdigitalizációterületéhez.
A2020-asköltségvetésben32milliárdforinttalemelkedettazelőzőévi133milliárdforintosK+F+Itámogatásikeretet.
AzItMbejelentésealapján8egyetemiinnovációsközpontkerülmajdkialakításra,amelyekközülazelsőaBudapesti
MűszakiEgyetemenkapmajdhelyet.

33. Egyetemi infrastruktúra bérlésének lehetősége 1

9.2.2. Hazai felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javítása

34. Oktatói pálya vonzóbbá tétele 3

35. Felsőoktatási rangsorok szempontjainak érvényesítése a finanszírozásban 3

36. Kettős diploma programok támogatása 1

ElindultaBudapestiCorvinusEgyetemésaFudanEgyetemközösMBAprogramja,amelyazelsőolyanközösMBA-
képzés,amelyetaFudanEgyetemKínánkívülindított.AprogrambanrésztvevőkaképzéselvégzésévelaFudanEgyetem
MasterinFinance(MSc)ésaCorvinusMasterinBusinessAdministrationdiplomájátkapjákmeg.

37. Angol nyelvű publikációk támogatása 2

38. Specifikus posztgraduális képzések elindítása az elvándorlás visszafordítására 1

EgészségügyikutatásiprogramotindítaDebreceniEgyetemklinikaiközpontjábanazamerikaiMItegyetem.Anemrég
születettmegállapodásszerintazAmerikábanmárhétéveműködőMItCatalystnevűprogramjövőreindulelaGE
Healthcaresegítségével,éskifejezettenaPhDhallgatókatcélozza.Azegyüttműködésrészekéntleszközöskutatásés
képzésfejlesztés,illetveolyantémákatérintenekmajd,mintadigitálismedicina,amesterségesintelligencia,avirtuális
valóságésasportorvoslás.

9.2.3. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése

39. A felsőoktatás beiskolázási bázisának szélesítése 3

Összesentöbbmint112ezrennyújtottakbejelentkezésta2019.éviáltalánosfelsőoktatásifelvételieljárásban,amely
4százalékkalmagasabbazelőzőéviértéknél.Jelentősennövekedettaműszakiésinformatikaiképzésekreelsőhelyen
jelentkezőkszámaésfelvettekszámais.ASzakképzés4.0stratégiajavaslataszerintajövőbenatechnikumokbanvégzett
hallgatókkönnyebbenjuthatnakmajdbeacélirányúfelsőfokúképzésekre.

40. Kollégiumi férőhelyek számának növelése 3

41. Tanulmányi eredményektől függő, illetve szociális ösztöndíj-rendszerek bővítése 2

42. Felsőoktatás önköltségi díjának egyetemi eredményektől függővé tétele 1

43. Felsőoktatási tantárgyi szerkezet átalakítása 2

44. Hallgatói aktivitás növelése 1

45. Külföldi részképzési lehetőségek növelése 1

AzEurópaiegyetemekelnevezésűújpályázattípus17nyertesszövetségeközülötnekvanmagyar tagja.Apályázók
közös célja, hogy országhatárokon átívelő európai campusokat hozzanak létre, ahol összehangolják az egyetemek
működését, például a kutatásokat, az adminisztrációt és a szolgáltatásokat.AtempusKözalapítványgondozásában
megjelent a “Fókuszban a minőségfejlesztés – Az oktatók szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében” című, jó
gyakorlatokatbemutatókiadvány.



tUDÁSAlAPÚtÁRSADAloM

VERSENYKÉPESSÉGI TÜKÖR • 2019 61

# Javaslat Prioritás

9.2.4. Műszaki, természettudományos és IKT területeken végzettek arányának növelése

46. Matematikán felül további kötelező természettudományos érettségi 1

47. Lemorzsolódás csökkentése az egyetemi képzéseken 2

Az aktív vagy hallgatói jogviszonyukat szüneteltető, a diplomaszerzéshez szükséges számú nyelvvizsgával nem
rendelkező,valamintazáróvizsgáttett,denyelvvizsgahiányábandiplomátnemszerzettegyetemiésfőiskolaihallgatók
a 2019/2020-as tanév októberétől kifejezetten a nyelvtanulásra fordítható diákhitelt vehetnek fel. A nyelvtanulási
diákhitel keretébenegyösszegű kölcsön vehető fel, ennek legmagasabbösszege500000 Ft, amelynek törlesztését
afelvételétkövető12hónapelteltévelkellmegkezdeniükahallgatóknak.

9.2.5. Pénzügyi ismeretek terjesztése

48. Pénzügyi kultúra mélyítése 2

AzMNBaPénziránytűAlapítványsegítségével,azEMMI-velésazoktatáskutatóésFejlesztőIntézettelegyüttműködésben
intenzíviskolaitankönyv-éstartalomfejlesztésitevékenységetvégzett,amelynekeredményekéntapénzügyitudatosság
iskolaifejlesztésétmáramárszámostankönyvéskiadványsegíti(például:Számoljunkabefektetésekkel!, történelem
éspénzügyek).MegnyíltaBudapestiGazdaságiEgyetemFintelligencePénzügyiKultúraKözpontja,amelycéljaazúj
pénzügyimegoldásokoktatásaésgyakorlatimegismerése.

49. Pénzügyi szakemberek továbbképzése 1

A Budapest Institute of Banking (BIB) megállapodást kötött a legjelentősebb európai fintech képzési központtal,
alondoniszékhelyűCentreforFinancetechnologyandEntrepreneurship(CFtE)-pel,amelyszerintaBIBleszaCFtE
régióspartnere,emellettközösoktatásfejlesztésitevékenységetistervezakétoktatásiintézmény.Azegyüttműködés
célja,hogyakétintézményalegfejlettebbfintechképzésiprogramokatkínáljaajövőbenMagyarországonésaközép-
kelet-európairégióban.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult
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10. Kutatás-fejlesztés és innováció

A kutatás-fejlesztési és az innovációs kapacitások alapvetően meghatározzák a gazdaság megújulási képességét. Az elmúlt 
években nőtt a kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, bár a GDP arányos K+F kiadások az EU átlagtól továbbra is 
elmaradnak. A források rendelkezésre állása mellett a kutatói humán erőforrás utánpótlását, itthon tartását és Magyar-
országra vonzását is szükséges biztosítani. A K+F ráfordítások és létszám növelése mellett a vállalati szféra, felsőoktatás 
és állam közötti kapcsolatok számának növelése és a bürokratikus terhek csökkentése segítheti a modern és versenyképes 
kutatás-fejlesztési ökoszisztéma kialakulását.

Megítélésünk szerint a kutatás-fejlesztési ráfordítások GDP 2 százalékára való emelése biztosíthatná, hogy Magyarország 
a gazdasági fejlődés innovációvezérelt szakaszába lépjen át. Ez segítené azon köztes célok elérését, hogy emelkedjen az 
innováló kkv-k aránya (30 százalékra) és a kutató-fejlesztők aránya a foglalkoztatottakon belül (1,4 százalékra). Előbbit 
az életciklus elején lévő vállalkozások K+F kiadásainak kiemelt támogatása és a szabadalmakkal kapcsolatos költségek 
csökkentése, utóbbit a doktori végzettségűeknek juttatott kedvezmények és a kutató-fejlesztők béremelése segítheti.

A kutatás–fejlesztés ösztönzésével és innováció erősítésével foglalkozó javaslatok több, mint harmadában kezdődött el 
a megvalósítás. A Gazdaságvédelmi Akcióterv szerint 32 milliárd forint állami többletforrásban részesül a kutatás-fejlesztés 
2020-ban, a többletforrás felhasználásának pontos célja és módja azonban nem került kijelölésre. A forrás segítségével 
sor kerülhet a kutatás-fejlesztésben foglalkoztatottak béremelésére is. Több bürokratikus teher eltörlése és adóadminiszt-
rációs könnyítés bevezetése – köztük a csoportos társaságiadó-fizetés lehetősége, a kutatás-fejlesztési szolgáltatások 
adóalapjának utólagos megosztása, adóelőleg–kiegészítési kötelezettség eltörlése az innovációs járulék tekintetében – is 
növelheti a kutatás-fejlesztési kiadások mértékét. Nincs azonban változás a PhD végzettséggel rendelkezők adókedvez-
ményének egyetemi végzettséggel rendelkező kutatók részére való kiterjesztésében, a doktori képzés költségeinek állami 
támogatásának erősítésében, a szabadalmak fenntartási díjának csökkentésében és a kutatás-fejlesztést is végző kkv-k 
célzott adókedvezményeinek bővítésében.
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# Javaslat Prioritás

10.1. A kutatói humán erőforrás biztosítása  

1.
A PhD végzettséggel rendelkezőkre vonatkozó adókedvezmény kiterjesztése az egyetemi 
végzettséggel rendelkező kutatók részére

3

2. A kutatási-fejlesztési segédszemélyzet létszámának növelése a bérek további emelésével 2

AGazdaságvédelmiAkciótervegyikpontjaalapjána2020-asköltségvetésben32milliárdforinttalemelkedettazelőző
évi133milliárd forintoskutatás-fejlesztési támogatási keret.A többletforráskonkrét felhasználásamégnemkerült
kijelölésre, de a segítségével az állami fenntartású tudományos műhelyekben, kutató-fejlesztő helyeken dolgozó
(segéd)személyzetbérfejlesztéseismegvalósíthatólehet.

3.
A 30 év feletti munkavállalók számára a doktori képzés költségei 50 százalékának állami 
átvállalása

2

10.2. A kutatási ráfordítások növelése  

4.
A vállalkozások K+F kiadásainak ösztönzése az üzleti környezet további fejlesztésével 
(kevesebb bürokratikus teher, több kedvezmény K+F-re)

1

A“tao-csoport”ideibevezetéseegyújlehetőségacégcsoportosadótervezésre.Azintézkedéstöbbtársaságiadóalany
tagbólállócsoportokrészérebiztosítlehetőségetarra,hogyazegyéniadóbevallásokhelyettegyetlencsoportbevallást
tudjanak benyújtani, ami javíthatja a kutatás-fejlesztési kedvet. további adminisztratív könnyítés, hogy 2019-től
atársaságiadóönellenőrzésselislehetutólagosanadókedvezménytérvényesíteni.Aváltoztatásoknakköszönhetően
2018-ravonatkozóanislehetőségvanakutatásiéskísérletifejlesztésiszolgáltatásokadóalap-csökkentésilehetőségének
megosztására. Szintén idéntől kezdődően eltörlésre kerül az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség többek között az
innovációsjárulékotérintően.

5. Életciklus elején lévő vállalkozások K+F kiadásainak kiemelt támogatása 3

2019-tőlnövekedettakoraifázisúvállalkozásokba(startupok)történőbefektetésekadóalapkedvezményeévi20millió
forintrólbefektetésenkéntévi20millióforintra.Amennyibenatársaságiadó-alanykoraifázisú(startup)vállalkozásban
szerez részesedést, a szerzett részesedés értékének háromszorosa adóalap-csökkentő tételnek minősül, amely
arészesedésszerzésénekadóévébenésazaztkövetőháromadóévbenszámolhatóel.

6.
Feltételes munkáltatói járulékcsökkentés azon kkv-k részére, amelyek K+F beruházást 
hajtanak végre

2

7. A szabadalmak fenntartási díjának csökkentése 3

8. A szabadalmakból szerzett bevétel kedvező elszámolása 1

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult
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11. Állami hatékonyság

Egy ország versenyképességét és fenntartható felzárkózását alapvetően befolyásolja az állam, amely foglalkoztatóként, 
szolgáltatóként és szabályozóként is jelen van a gazdasági életben. Az állam működése akkor tekinthető hatékonynak, ha 
a magánszemélyek és a vállalkozások számára optimális környezetet teremt, az elkerülhetetlen torzító hatás minimalizá-
lása mellett. Ehhez a közigazgatásnak a rá bízott feladatokat a szükséges létszámmal, költséghatékonyan kell végeznie, 
amely cél elérésének fontos eszköze lehet a digitalizáció. Az állami létszám csökkentése, illetve a túlzottan bürokratikus 
folyamatok mérséklése erőforrásokat szabadíthat fel a magánszektor számára.

Megítélésünk szerint a közigazgatás fejlesztésének fontos eszköze lehet párhuzamosan a teljesítménymérés és 
bértömeggazdálkodás. Emellett a digitális közigazgatás kiterjesztése mind az állam oldaláról, mind a magánszektor ré-
széről csökkentené a lekötött erőforrásokat. E tekintetben célként lehet kitűzni, hogy a kormányablakokban elérhető ügyek 
személyes megjelenés nélkül, online is elintézhetők legyenek. A vállalkozásokat terhelő adminisztratív terhek jelenleg 
magasabbak az Európai Unió átlagánál, ezért az adóbevallással töltött idő mérséklése is javaslataink egyik célja. Az adó-
elkerülés visszaszorításának folytatása többek között az online pénztárgépek rendszerének kiterjesztésével valósulhat meg. 

A májusban bejelentett Gazdaságvédelmi Akcióterv is hozzájárult ahhoz, hogy az állami hatékonyság növelését célzó 23 
javaslatból 14-nél már megkezdődött a javaslat végrehajtása, egy esetben – a társasági adóelőleg-kiegészítés megszün-
tetésénél – a teljes megvalósulásra is sor került. A bürokrácia mérséklését célzó javaslatok végrehajtása a legmagasabb 
fokú, bár itt is van tér az előrelépésre, elsősorban a digitalizációban rejlő lehetőségek fokozottabb kiaknázásával. A digitális 
közigazgatás alfejezetben megfogalmazott javaslatok nagyobb részének megvalósítása elkezdődött, azonban további 
erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy utolérje hazánk a legjobb nemzetközi gyakorlatot felmutató észteket. Az ügy-
félbarát adóhivatalt célzó javaslatok közül több is megjelent a Gazdaságvédelmi Akciótervben, többek között elindult az 
adminisztratív terhek csökkentése. Az adóelkerülés csökkenéséhez hozzájáruló és már megkezdődött intézkedések közül 
kiemelendő az online pénztárgép rendszerének kiterjesztése és a lakossági pénzügyi tranzakciós illeték csökkentése. 
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# Javaslat Prioritás

11.1. Kisebb bürokrácia 

1. Állami intézményrendszer átvilágítása, racionalizálás, párhuzamosságok kiszűrése 1

Azintézményrendszernagyobbmértékűátalakítása2010után,közelegyévtizedekezdődöttmeg,amit2016-tólegy
jelentősebb,46intézménymegszűnéséveljáróintézkedéskövetett.Aközigazgatásélőmunkaigényénekleépítéséreés
aszektortermelékenységénekjavításáravanmégmozgástér.

2. Átlagos bérek emelése a közigazgatásban, a bürokrácia csökkentése 3

Atöbbütemben,2016-tólbevezetettéletpályamodellaközigazgatásbanegyüttjártabérekemelkedésével,amelynek
mértéke 30–50 százalékos volt 2015 és 2018 között. legutóbb 2019 elejétől emelkedett meg a minisztériumi és
háttérintézményekbendolgozókbére30százalékkal,amellyelegyidejűleg15százalékoslétszámcsökkentéstörtént.

3. Bértömeggazdálkodás és teljesítménymérés a létszámgazdálkodás helyett 3

A szűken értelmezett államapparátus szabályozása 2016-tól kezdődően alapvetően megváltozott, bevezetésre
kerültaközigazgatásbanazéletpályamodell.Ateljesítményarányosbérezésirendszertaközigazgatásbandolgozókra
fokozatosan terjesztették ki. 2016-ban a járási hivatalok dolgozóira, 2017-ben amegyei hivatalok dolgozóira,majd
2019-tőlaközpontiigazgatásiszervekdolgozóira.

4. Állami vállalatok és állami szolgáltatások hatékonyságának mérése 1

11.2. Digitális közigazgatás

5. Minden, a kormányablakokban elintézhető ügy legyen elvégezhető online is észt mintára 3

Akormányhivatalokbanelérhetőmintegy2500ügytípusból700olyanvan,amelyetakövetkezőévekbenegyszerűsí- 
tenének vagy megszüntetnének a kormányzati tervek szerint. Ennek során lényegesen csökkentenék a személyes
ügyintézési kötelezettséggel járó eljárások számát, ezzel nagyobb teret engedve az elektronikus ügyintézésnek. Ezt
afolyamatottámogatja,haazegyeshatóságokközvetlenhozzáféréstkapnakazállaminyilvántartásokhoz.

6. Közigazgatási szervezetek adatbázisainak összekapcsolása 2

A közigazgatási ügyintézéshez elengedhetetlenek a gyorsan elérhető, pontos és naprakész adatok, aminek
biztosításáhozlétrehoztákaKözpontiKormányzatiSzolgáltatásBuszt(KKSzB).AKKSzBsegítségévelszámosközhiteles
nyilvántartáshozlehethozzáférni,aholazinformációátadásautomatikus.többekközöttolyanadatbázisokérhetőkel
acsatlakozottintézményekszámára,mintacégnyilvántartás,aszemélyiadat-éslakcímnyilvántartásésazútiokmány
nyilvántartás.Arendszer2017-benindult,aszolgáltatásokköre2018-banjelentősenbővült.Abíróságiszervezet2019-
bencsatlakozottaKKSzB-hez,amivelvárhatóanazítélkezésimunkaleszhatékonyabb.

7. Mobil alkalmazások továbbfejlesztése az egyszerűbb ügyintézés érdekében 1

8. Az elektronikus űr- és adatlapok előre kitöltött részeinek növelése 1

Aközigazgatásbanadigitalizációelőretörésévelpárhuzamosanegyrekevesebbadatszükségesegyűr-vagyadatlap
onlinekitöltéséhez.AfejlődésttükröziazEUezirányúfelmérése(DigitalEconomyandSocietyIndex),amelyszerintaz
előrekitöltöttűrlapoknál27,7-ről31-reemelkedettegyévalattamagyarérték.Azindikátornálmegszerzettmagasabb
értékellenére isnagy térvana fejlődésre,merta legjobban teljesítőországokértéke100.Összehasonlításképpen,
Ausztria2019-ben81,4-esértéketértel,mígÉsztország89,3-at,Málta100-at.

9. Online rendszeres elégedettségmérés a közszolgáltatásoknál 1
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# Javaslat Prioritás

11.3. Ügyfélbarát adóhivatal 

10. Az adóhivatal fejlesztése, hatékonyságának növelése 3

Az adóhivatal hatékonyságának fejlődésétmutatja az adóelkerülés csökkenőmértékeMagyarországon. Az Európai
Bizottság2019-esbecsléseszerint2018-banazáfarésmértéke(abenemfizetettáfaaránya)előszörcsökkent10százalék
aláhazánkban,amialacsonyabbazEUtagországainakátlagánális.Ajavuláshoz2013-tólkezdveazonlinepénztárgépek
bevezetése,majdazelektronikusközútiáruforgalomellenőrzőrendszer,2018-tólpedigazonlineszámlázásjelentős
kibővítésejárulthozzá.ANAV2018.évijelentéseszerintkiemeltjelentőségűstratégiaieszközazadóhatóságkezében
adigitalizáció,amineksegítségévelegyévalatt10százalékkalcsökkentazügyfélszolgálatonmegjelentekszáma,és
feléreesettvisszaapapíralapúadószámla-kivonatokszáma.

11. NAV által készítendő társasági adó és áfa bevallás rendszer végrehajtása 3

A„ProgramaversenyképesebbMagyarországért”címűjavaslatcsomagszerint2021-tőlaszemélyijövedelemadóés
ajövedékiadómellettpéldáulatársaságiadóautomatikusbevallásaismegvalósul.

12. Adózóbarát, átlátható weboldal fejlesztése, online intézhető ügyek bővítése 1

13. Társasági adóelőleg-kiegészítés megszűntetése 2

A 13+1 pontos Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként a 2019-ben kezdődő adóévtől az adóelőleg-kiegészítés
kötelezettségemárnemterheliavállalkozást.A2019-esévrevonatkozóanazadózófüggetlenülatörvénytőldönthet
úgy,hogyteljesítiafeltöltésikötelezettséget,azonban,haélezzelaválasztással,akkoradófelajánlástistehet.

14. Társasági adó közelítése a „pénzforgalmi adózás” felé 2

Báratársaságiadórendszereérdembennemváltozottebbeazirányba,detöbbtényezőrévénmégisközeledettaz
adórendszerapénzforgalmiadózásfelé.EzegyrésztapénzforgalmiadónaktekinthetőKIVAgyorsüteműterjedésének
köszönhető.Másrésztatársaságiadóesetébenjelentősennövekedettafejlesztésitartalékmértéke,amielőrehozott
értékcsökkenéstjelent,ígyszinténapénzforgalmiadózáshozvalóközelítésnektekinthető.

15. Adminisztratív terhek csökkentése 2

A Gazdaságvédelmi Akcióterv része az adóadminisztráció csökkentése, mely szerint több adót is összevonnak
vagy kivezetnek. Az adórendszer töredezettségét csökkenti, hogy 2020-tól összeolvad az egyéni természetbeni
egészségbiztosításijárulék,anyugdíjjárulék,amunkaerőpiacijárulékésapénzbeniegészségbiztosításijárulék.Szintén
2020-tólaKIVAmértéke13százalékról12százalékracsökken,miközbenazEVAmegszűnik.APénzügyminisztérium
terveiszerint2018-hozképestazadókszámaharmadávalkevesebblesz2022-ben.

11.4. Adóelkerülés csökkentése 

16. Digitális multicégek adófizetői körbe vonása 2

17. Online pénztárgép rendszerének további kiterjesztése 3

A kezelőszemélyzet nélküli automatáknak nyugtaadási kötelezettségük nincs, azonban a visszaélések elkerülése
érdekébenakormány2018-banúgydöntött,hogyazadóelkerülésvisszaszorításánakújeszközekéntmegköveteliaz
étel-ésitalautomatákbekötésétaNAV-hoz.Arendszerindulásátkövetőkedvezőtapasztalatokraépítve2019nyarától
minden automataberendezés üzemeltetőjének kötelessége a NAV regisztráció, így az adóhatóság rálát például az
autómosókvagyparkolóautomatákvalósforgalmárais.

18. A lakossági pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése 1

A kormány döntése értelmében 2019. január 1-től a lakossági számlákról történő átutalások 20 ezer forint alatt
mentesülneka0,3%-ostranzakciósilletékmegfizetésealól,a20ezerforintfelettiutalásoknálcsakahatárfelettirész
illetékköteles.
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19. Elektronikus fizetési módok kötelező elfogadása meghatározott kereskedői kör esetében 2

20. Építőipari foglalkoztatás fehérítése 2

11.5. Versenyképes kincstári rendszer 

21. A Kincstári rendszer konszolidációja, hatékonyságának növelése 3

22. Kincstári számlavezetés az önkormányzatoknak és állami vállalatoknak 2

23.
A Kincstár ügyfélkapcsolatainak fejlesztése, kiemelten a lakossági állampapírértékesítések 
területén 

1

A MÁP+ állomány mintegy negyedét a kincstári hálózat értékesítette az első hónapokban, ami a kiterjedt banki
fiókhálózatversenytársakéntfigyelemreméltóeredmény.tekintettelazonbanarra,hogyahitelintézetekenkeresztül
történő vásárlás egyszeri és állományi díjakat is jelent a háztartások számára, célszerű a kincstári arányt tovább
növelni.Ennekeszközelehetapostaiértékesítésnövelése,amelyettámogathatazőszfolyamánmaterializáltformában
is megjelenő MÁP+ értékpapír. A lakossági állampapírok értékesítése 2019. június 3-tól kibővült, a bevezetett új
állampapírkonstrukció(MÁP+)azeddigihagyományosértékesítésicsatornákontúlaMagyarPostakijelöltpostahelyein
ésaFundamenta-lakáskasszánálismegvásárolható.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult
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12. Modern infrastruktúra és hatékony 
energiafelhasználás

A fejlett infrastruktúra, valamint az energiaforrások megfelelő elérése és hatékony felhasználása alapvető feltétele egy 
gazdaság eredményes működésének. A modern infrastruktúra mérsékli a szállítási költségeket, gyorsítja a tranzakciókat, 
vonzza a beruházásokat és segíti a munkaerő és a tőke országon belüli mobilitását. Az energiamix megfelelő kialakítá-
sa rövid távon költségelőnyt és az energiabiztonság növekedését, hosszú távon pedig a fenntarthatóságot támogatja. 
Az energiaintenzitás és környezetterhelés mérséklése a piaci versenyben is növekvő elvárás, de hosszú távon feltétlen 
szükségszerűség.

Az MNB versenyképességi programjában a fenti elvek alapján kitűzött célok érintették a vasúti közlekedés gyorsítását és 
a közúthálózat fejlesztését, valamint a telekommunikációs hálózat egyre növekvő igényeknek való megfelelését. A vasúti 
és közúti hálózat sűrűsége megfelelő, de minősége elmarad az európai átlagtól. A távközlési infrastruktúra ma még felveszi 
a versenyt az európai szinttel, de a technológia fejlődését csak folyamatos fejlesztésekkel lehet követni. Az energiafüggő-
séget csökkentheti az energiahatékonyság javítása, illetve a hazai energiatermelés bővítés. Mindezek a környezetterhelést 
is mérsékelhetik, amelyhez az energiafelhasználás szerkezetének változása is hozzájárulhat.

A megfogalmazott javaslatok közel kétharmadának megkezdődött a megvalósítása. A vasúti közlekedés villamosítását 
és kényelmét növelő több projekt van folyamatban, a nagysebességű pályák kialakítása azonban lassan halad és a jár-
műpark cseréje is további erőfeszítéseket igényel. A gyorsforgalmi úthálózat hossza folyamatosan növekszik, az M1-es 
autópálya felújítása elkezdődött, háromsávosítása a közeljövőben várható. Az M7-es autópálya háromsávosítása és az 
autópálya ráhordó utak település elkerülésének előmozdítása azonban nem került napirendre. A 4. ipari forradalomnak 
megfelelő telekommunikációs és elektromos hálózat alfejezet javaslatainak megfelelően okos város megoldásokra és az 
5G kiépítésére is születtek intézkedések. Nincs azonban érdemi előrelépés az elektromos hálózat és az információbizton-
sági szoftveripar fejlesztésében. A hatékony energiafelhasználás javaslatai többségének megvalósítása megkezdődött, 
a háztartások energiahatékonyságát erősíti az Otthon Melege program bővítése. A zöld gazdaság alfejezet javaslataiból 
a mezőgazdasági öntözési infrastruktúra fejlesztése már részben megvalósult, mivel a költségvetés évente 17 milliárd 
forinttal támogatja az öntözött területek növelését a következő 10 évben. A szélerőművek állami támogatásának erősítése 
és a hulladék újrahasznosítás arányát növelő általános és kötelező érvényű – az üveg mellett a műanyag palackokra is 
kiterjedő – betéti díjas rendszer bevezetése érdekében azonban egyelőre nem történt változás.
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12.1. Gyorsabb vasúti közlekedés  

1.
Minden legalább 30 ezer fő lakosságú város és az észak-balatoni régió váljon villamosított 
vasútvonalon elérhetővé

2

Az észak-balatoni vasútvonal villamosítása megkezdődött. A Szabadbattyán-tapolca-Keszthely villamos üzem
kiépítésének I. ütemében a Szabadbattyán és Balatonfüred közötti 55 km hosszúságú pályát fogják villamosítani.
ANemzetiInfrastruktúraFejlesztőzrt.(NIFzrt.)közleményealapjánaprojektelőkészítésreéskivitelezésérevonatkozó
közbeszerzésieljárássikeresenzárult,aszerződéshatálybalépésétkövetőenelindultakamunkálatok.Aberuházásteljes
lezárásamegközelítőleg2021májusáravárhatóaNIFzrt.közleményealapján.Akivitelezésszerződésesösszege23milliárd
forint.EmellettaSzegedésHódmezővásárhelyközöttelőreláthatólag2021-remegépülőtram-train(vasút-villamos)
vonalbiztosítanifogjaatöbb,mint40ezerlélekszámúHódmezővásárhelyvillamosítottpályántörténőelérését.Aprojekt
költségei25milliárdforintottesznekki.továbbáaPüspökladányésBiharkeresztesközöttivasútipályavillamosítási
munkálatainak jelenleg az előkészítési fázisa zajlik, amelynek keretében villamosítják és korszerűsítik a vonalat.

2. Minden fő vasútvonalon legalább 160 km/h sebesség 3

A Budapest-Belgrád vasútvonal megépítésére vonatkozó szerződés már megjelent a közbeszerzési értesítőben,
az újonnan épített vasútvonal engedélyezett sebessége 160 km/h lesz. A folyamatban lévő Gödöllő-Hatvan vasúti
pályakorszerűsítéssel100-160km/h-raemelkedikegy27km-sszakaszonapályasebesség2020végéreaszerződéses
összegalapján64milliárdforintból.APüspökladányésDebrecenközötti40kmhosszúságúvonalonszinténfolyamatban
vannakapályasebességet160km/h-raemelőépítkezések73milliárdforintból.

3. A vasúti mozdonyok és személykocsik cseréje, valamint felújítása 2

Az elővárosi vasúti közlekedés fejlődését szolgálja, hogy a Budapest-Vác-Szob és a Budapest-Cegléd-Szolnok
vasútvonalakon 2019 végétől 11 db emeletes, Stadler KISS szerelvény áll forgalomba, később további 29 db ilyen
szerelvényérkezik,amelyekrevonatkozóanaszerződéseketmármegkötötték.Azújszerelvényekneknagyobbagyorsító
képességeésgyorsabbamegállókbantörténőutascseréje.Atávolságivasútiközlekedésttámogatja,hogy2019.július
végéreelkészültaMÁV-Startzrt.elsőhúszdarab,nemzetköziforgalomraisalkalmasújgenerációsIntercitykocsijais.
2021tavaszáigösszesen70darab,belföldiforgalomraalkalmasIC+kocsittervezlegyártatniamagyarvasúttársaság.
AMÁVjelenlegtárgyalásokatfolytatarrólis,hogy115újmozdonytszerezzenekbea40évesátlagéletkorúmozdonypark
fiatalításaérdekében.

4. Minden megyeszékhelyen intermodális csomópont építése és a teherpályaudvarok fejlesztése 2

Folyamatbanvanakaposvári,debreceni,kecskeméti,zalaegerszegi,szombathelyi,egriésdunaújvárosi intermodális
csomópontkialakításaésaszékesfehérvári,nyíregyháziintermodáliscsomópontokfejlesztése.Akaposváriprojekten
kívül–amelyikmárakivitelezésifázisbanvan–mindegyikprojektelőkészítésifázisazajlik.

12.2. Kiváló úthálózat  

5. M1, M7 háromsávosítása 2

ElőkészítésifázisbanvanazM1-esautópályaBudapestésGyőrközöttiszakaszánakháromsávosításamindkétirányban
aNemzetiInfrastruktúraFejlesztőzrt.honlapjántalálhatóinformációkalapján,azM7-esautópályaháromsávosítása
azonbannemszerepelakormányaktuálisterveiközött.FolyamatosazM1-esautópályafelújítása:2018-banmegújult
azM1-esautópályaHegyeshalomfelévezetőoldalánazM0-sautóútcsomópontjátólkezdődőenegy2,5kilométeres
szakasz,illetveugyanezenapályaoldalona28-asés40-eskilométerszelvényekközötti12kilométeresszakasz.2019-
benmegújulttatabányatérségébenaz54-esésa61-eskilométerszelvényekközöttiszakaszaHegyeshalomfelévezető
oldalon.2020novemberéigpedigazM0-sautópályaésatatabánya-Újvárosközöttieddigkimaradttovábbiszakaszok
isfelújításrakerülnek.

6. Autópálya ráhordó utak település elkerülésének előmozdítása 2
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7. Önvezető autók közlekedésére alkalmas gyorsforgalmi utak 1

Folyamatban van az önvezető autózásra alkalmasM76-os út egy-egy szakaszánakmegépítése. A gyorsforgalmi út
Keszthelytzalaegerszeggelfogjaösszekötni.Aprojektjelenlegifázisábanmegépülő24km-sszakaszbólegy10km-s
szakasz technikailag alkalmas lesz arra, hogy az önvezető gépjárműveket teszteljék rajta,mivel fejlett adatforgalmi
hálózatkerülazútbabeépítésre.Ateljespályaatervekszerint2022végérefogelkészülni.

12.3. A 4. ipari forradalomnak megfelelő telekommunikációs és elektromos hálózat  

8.
Az 5G technológia fejlesztése a magasabb frekvenciatartományok megnyitásával és a kisebb 
cellaméretek fejlesztésének állami támogatásával

3

Az5Gkommunikációraalkalmasfrekvenciaértékesítések2019őszénzajlanakaNemzetiMédiaésHírközlésiHatóság
koordinációjában,árverésformájában,ahálózatfejlesztésezutántörténhetmeg.

9. Az üvegszálas vezetékek elterjedésének állami támogatása 1

10. Az elektromos hálózat szigetelésének javítása 1

11. A föld alatt futó elektromos vezetékek arányának növelése 1

12.
Állami támogatás a magasabb áramerősségű csatlakozások számának növeléséért 
a háztartásokban

1

Amagasabbáramerősségűcsatlakozásokszámánaknövelésétegyelőrenemtámogatjacélzottállamiprogram,deKapos- 
váron,Dunaújvárosban,Szombathelyen,tatabányán,Veszprémbenészalaegerszegenközöserővelokosmérőrendszeren
alapulóberuházásokathajtanakvégreésetelepülésekösszehangoljákenergetikaimodernizációstörekvéseiket.

13. A főváros és minden magyar megyeszékhely váljon okos várossá 2

Azokosvárossáválástszolgáljáktöbbekközöttegyesmagyarvárosokbanaközművekokosmérőkkelvalófelszerelése,az
intermodáliscsomópontoképítéseésennekkereteiközöttazintelligensutastájékoztatásirendszerkiépítése.Ugyanakkor
arészletescélokat,intézkedéseketésamegvalósításmenetétismertetőátfogóstratégiávalamagyarmegyeszékhelyek
mégnemrendelkeznek.Akormányazokosvárosfejlesztésekgyakorlatimegvalósításáramintaprojektetalakítottki,
amelyetaPestmegyeiMonoronhajtanakvégre.

14. Magyar információbiztonsági szoftveripar fejlesztése 3

12.4. Hatékony energiafelhasználás  

15. A vállalati energiafelhasználás hatékonyságának növelése adókedvezményekkel 3

Kedvezően alakulnak a költségelszámolási szabályok az energiahatékonysági beruházások esetében, ugyanis 2020
januárjától amagasabbenergiahatékonysági szint elérésételősegítő immateriális jószág is elszámolható lesz tárgyi
eszközként.

16. Az energetikai auditálás bevezetésének támogatása állami forrásokkal 2

17. Háztartások energiahatékonyságának javítása a felújítások állami támogatásának erősítésével 3

Az otthon Melege program keretei között eddig 36 milliárd forint támogatást nyújtottak 300 ezer háztartásnak.
Az alprogramok folyamatosan kerülnek kiírásra 2019-ben is, legutóbb a fűtéskorszerűsítést elősegítő okos
költségmegosztásra(példáulokosmérés)ésradiátorcserérevonatkozóalprogramotjelentettbeakormány.

18. Szabályozott energiaárak további csökkentési lehetőségének folyamatos vizsgálata 1
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19. A villamosenergia hálózat nagy kapacitású áramtárolókkal való kiegészítése 3

A villamosenergiahálózat nagy kapacitású áramtárolókkal való kiegészítésemég csak kezdeti fázisban van, demár
üzembe helyezték az első ilyen hazai energiatárolót a zuglói Fűtőerőműhöz kapcsolva. Az akkumulátor fejlesztési
költségeinek45százalékátállamiforrásbólfinanszírozták.

12.5. Zöld gazdaság  

20. 50 milliárd forint szél- és naperőművek támogatására 3

Két kohéziós, vissza nem térítendő forrásból finanszírozott uniós pályázat is a napenergia elterjedését támogatja
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs operatív Program negyedik alprogramjában. 2019 májusában jelentették be
aGINoP4.1.3-19-eskódszámúfelhívást,amelyösszesenközel24milliárdforintbóltámogatjaakkvszektornapelemes
fejlesztéseit.Akiírás szerint kis kapacitású, saját, villamosenergia fogyasztást kiváltó fejlesztést lehetmegvalósítani
aforrásból.2019októberébenjelentettékbeaGINoP4.1.4-19-eskódszámúfelhívást,amelybőlakkvszektorszámára
főkéntnapelemes fejlesztések–ésegyébenergiahatékonyságiberuházások– támogathatóak,összesen20milliárd
forintértékben.Ezutóbbikiírástámogatásiintenzitásalegfeljebb55százalékoséscsakaközép-magyarországirégión
kívülbejegyzettcégekpályázhatnakaforrrásra.

21. 25 milliárd forint a kkv-k környezetvédelmi célú beruházásainak támogatására 3

22. A víziközművek felújítása és felszerelése okosmérőkkel 1

Kaposváron,Dunaújvárosban,Szombathelyen,tatabányán,Veszprémbenészalaegerszegenközöserővelokosmérőrend- 
szerenalapulóberuházásokathajtanakvégre,ésetelepülésekösszehangoljákenergetikaimodernizációstörekvéseiket.

23.
A szennyvízelvezetési infrastruktúra bővítése a 2000 főnél kisebb településeken és 
a szennyvíztisztító üzemek számának növelése

1

Összesen10milliárdforintértékbenpályázhatnakavidékikistelepülésekszennyvízkezelésükmegoldásárarészbenuniós
forrásból,részbenamagyarköltségvetésből.Apályázatikeretreazokatelepülésekpályázhatnak,amelyeketa91/271/
EGKirányelvbenmegfogalmazottkiépítésikötelezettségeknemérintenek.Azintézkedéscélja,hogyaszennyvízkezelés
megfelelőmegválasztásávalavidékitelepülésekkörnyezetterhelésecsökkenjen.

24. Az újrahasznosított hulladék arányának növelése és a betéti díjas rendszer bevezetése 2

25. Az elektromos járművek támogatásának erősítése 1

Felülvizsgálta az elektromobilitás ösztönzésével és szabályozásával foglalkozó Jedlik Ányos tervet a kormány és
Hazai Elektromobilitási Stratégia (Jedlik Ányos terv 2.0) címmel új stratégiai dokumentumot bocsátott ki. Ebben
a kormányzati stratégiában többek között szakpolitikai javaslatként szerepel, hogy az elektromos autók támogatási
szintjenecsökkenjen,azelektromosautóvásárláshoznyújtottállamitámogatásmáravásárláspillanatában(ésnem
félévvelkésőbb)hozzáférhetővéváljon.Astratégia továbbiszakpolitikai javaslata,hogyanyugat-európaigyakorlat
alapján,károsanyag-kibocsátásszerintmeghatározottadókonkeresztülkerüljöntámogatásraazelektromosautózás.
Azelektromosjárművektámogatásaakormánygépjárműbeszerzéseibenismegjelenik.Akormánycélja,hogyazállami
gépkocsipark30százalékaelektromosmeghajtásúlegyen2030-ra.Eztacéltszolgáljaazis,hogy249elektromosgépkocsit
szereznekbeakórházakrészére,amihezhárommiliárd forint támogatástnyújtakormány.Azelektromos járművek
zökkenőmentes működtetése érdekében összesen 132 elektromos töltőállomást is telepítenek a kórházak mellé.

26. A mezőgazdasági öntözési infrastruktúra fejlesztése 2

Akormányévente17milliárdforintotbiztosít2020és2030közöttaGazdaságvédelmiAkciótervegyikpontjaalapján
arra,hogyemelkedjenazöntözöttterületeknagyságaésbővüljönazöntözésbebevontgazdálkodókszáma.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult



Szent-Györgyi Albert
(Budapest,1893.szeptember16.–WoodsHole,Massachusetts,1986.október22.)

Szent-GyörgyiAlbertNobel-díjasmagyarorvos,biokémikus.

1904és1911közöttalónyayutcaireformátusgimnáziumbanvégezteaközépiskolát,majdtanulmányaitaBudapestitudo-
mányegyetemorvostaniKaránfolytatta.Azelsővilágháborúbankatonaorvoskéntvettrésztakeletifronton.Életétkockáz-
tatvasegítettasérültekkimentésében,amiértEzüstVitézségiÉrmetkapott.AzelsővilágháborúutánPozsonyban,Prágában,
Berlinben,leidenben,Groningenbenfolytatotttanulmányokatabiológia,azélettan,agyógyszertan,abakteriológia,majd 
afizikai-kémiaterén.

Kutatásaisoránállatokmellékveséjébenazonosítottegyújanyagot,amelyetkésőbbkáposztábólésnarancsbólsikerültki-
nyernie.AC6H8o6összegképletűanyagahexuronsavelnevezéstkapta.1927-benmegvédteahexuronsavfelfedezésérőlírt
doktoridisszertációjátacambridge-iegyetemen,ésakémiaitudományokdoktoralett.

1928.október1-énkineveztékaszegediegyetemtanárává,ahol1931-benkezdtemegkutatóiéstanáritevékenységétaz
orvosivegytaniintézetprofesszoraként.1931-tőlaC-vitaminkutatásávalfoglalkozott,amelynekpontosösszetétele,akkor
mégismeretlenvolt.Szent-Györgyiviszontkimutatta,hogyamellékvesébentalálhatóhexuronsavésaC-vitaminugyanazaz
anyag.EztkövetőenpaprikábólsikerültnagymennyiségűC-vitamintelőállítani.továbbikutatásaikiterjedtektöbbekközött
abiológiaioxidációra,azakkoregészébenmégnemismertcitrátciklusegyesrészeinekvizsgálatáraésamechanikaiizommoz-
gásfehérjekémiaihátterénekfeltárására.

1937-benélettani-orvosiNobel-díjatkapaC-vitaminnalkapcsolatoskutatásaiért"abiológiaiégésfolyamatávalkapcsolatos
felfedezései,különösenaC-vitaminnalésfumársavkatalizátorralvégzettkutatómunkájaelismeréseképpen”.ANobel-díjjal
kapottérmétazakkoribankitörtfinnháborúszenvedőinekajánlottafel,amitWilhelmHilberthelsinkivállalatiigazgatókésőbb
megvettés1940-benaMagyarNemzetiMúzeumnakajándékozta,aholamainapigőrizikazérmet.1938-banaMagyartu-
dományosAkadémiatagjalett.

1947-benelhagytaazországotésaBostonmellettiWoodsHole-bantelepedettle,aholelőbbatengerbiológiailaboratóriu-
mánakigazgatója,majdaDartmouth-iEgyetemprofesszoravolt.Életeutolsókétévtizedétarákkutatásnakszentelte.Fontos
meglátásavoltaszabadgyökökszerepénekfelismerésearákkialakulásábanésavitaminok(mintpéldáulaC-vitamin)gyök-
fogószerepénekfelismerése.1972-benlétrehoztaaNemzetiRákkutatóAlapítványt.Az1960-asévekbenelkezdettapolitiká-
valisfoglalkozni.Számoscikketírt,amibenbíráltaanukleárisfegyverkezéstés1970-benavietnámiháborúellenisfelszólalt.
1978-bantagjavoltakoronázásiékszereketMagyarországraszállítóküldöttségnek.

Szent-GyörgyiAlbertöregkorábanismegtartottaszellemiésfizikaifrissességét.1986.október22-énhaltmegotthonában
veseelégtelenségkövetkeztében.AzAtlanti-óceánpartjánlévőházakertjébentemettékel.
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