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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 rendszeresen értékeli hazánk versenyképességi előrehaladását a Versenyképességi programban 
megfogalmazott 330 javaslat alapján. A jegybanki javaslatok teljesülésének méréséhez a monitoring rendszer leíró és 
elemző módszert egyaránt alkalmaz. 

A Versenyképességi tükör Baksay Gergely, Közgazdasági elemzésekért és versenyképességért felelős ügyvezető igazgató 
általános irányítása alatt készült. A Versenyképességi tükör elkészítésében a Költségvetési és versenyképességi elemzések, 
a Közgazdasági előrejelzés és elemzés, a Pénzügyi rendszer elemzése, a Digitalizációs, a Biztosítás-, pénztár- és közvetítők 
felügyeleti, a Hitelösztönzők, a Pénzügyi infrastruktúrák, a Monetáris politika és pénzpiaci elemzés, a Strukturált finanszí-
rozás stratégiai igazgatóság, valamint a Budapesti Értéktőzsde munkatársai vettek részt.

A Versenyképességi tükör készítése során a 2020. november 19-ig rendelkezésünkre álló információkat vettük figyelembe.
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Vezetői összefoglaló

Magyarország sikeres gazdasági felzárkózásához versenyképességi fordulatra van szükség, amelyet a Magyar Nemzeti 
Bank versenyképességi elemzéseivel, javaslataival és azok megvalósulásának rendszeres mérésével is aktívan támo-
gat.AMagyarNemzetiBank2013ótaatörvényifelhatalmazásávalösszhangban,akorábbinálszélesebblátókörrelvégzi
amunkáját,beemelveMagyarországversenyképességénekmélyebbelemzését,értékelésétésfejlesztésétiselemzési
keretrendszerébe.Afelzárkózásifolyamattétje,hogyMagyarországkitud-etörniaközepesfejlettségcsapdájából,amire
azelmúltszázévbenaligegytucatnyiországvoltképes.Hazánkgazdaságaa2010utánisikeresreformoknakköszönhetően
2013-tólegyensúlyifelzárkózásipályáraállt,így2013és2019közöttátlagosan3,8százalékkalnőttamagyargazdaság,
ami2százalékponttalmeghaladjaazEurópaiUnióátlagát.Alegalább2százalékpontosnövekedésitöbblethosszútávú
fenntartásához,illetvenöveléséhezazonbanteljesversenyképességifordulatravanszükség.Efordulatmegvalósulásához
nélkülözhetetlenbeavatkozásiterületeketés–konkrétjavaslatokkalalátámasztott–irányokatazMNBaVersenyképes-
ségiprogram330pontbancíműkiadványábantetteközzé2019-ben.Hazánk versenyképességének további erősítése 
a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak kezelése idején is kiemelt fontosságú, mivel az a gazdaság helyreállítását 
és az elmúlt évek sikeres felzárkózásának folytatását egyaránt támogatja.

A Versenyképességi tükör célja az MNB által eddig megfogalmazott versenyképességi irányok és javaslatok teljesülésének 
strukturált nyomon követése, ami a végrehajtás támogatásával járul hozzá a szükséges versenyképességi fordulat meg-
valósulásához. Jelenkiadványa2019.október18-aésa2020.november19-eközöttmegvalósultváltozásokatmutatjabe. 

Az MNB Versenyképességi programjának 2019 februári közzététele óta minden területen vannak pozitív változások és 
kezdeményezések, a program összesített teljesülése a tavalyi 22 százalékról 34 százalékra emelkedett. A versenyképes-
ségi fordulat teljeskörű megvalósulásához azonban még további lépések és reformok szükségesek. A2020.november
19-igtörténtintézkedésekésbejelentésekalapjánazMNB Versenyképességi programjának–prioritássalsúlyozott–
megvalósulása34százalékonáll,ésa330javaslat67százalékábantörténtmárelőrelépés.AVersenyképességi program 
általlefedettterületekközülaProgrambemutatásaótaapénzügyirendszerfejlesztésétésazállamihatékonyságerő-
sítésétcélzójavaslatokesetébentörténtalegnagyobbelőrelépés.Azújpénzügyimodellmegvalósulásáhozjelentősen
hozzájárultakazMNBcélzottprogramjai,illetveazazonnalifizetésrendszerének2020.március2-iindulása.Mindemel-
lettamagánszektorhatékonyabbpénzügyiforráshozjutásaérdekébenszükségvanahazaipénzügyiközvetítőrendszer
költséghatékonyságánakjavítására,valamintatőkepiacdiverzifikációjánakfolytatására.Azállamihatékonyságerősítése
terénérdemielőrelépéstjelentazonlineszámlázásteljesséválásával2021-tőlbevezetésrekerülőáfabevalláskiajánlás,
aze-személyivárhatófejlesztése,valamintazönkormányzatiszintűelektronikusügyintézésmármegvalósult.Azállam
hatékonyabbműködéséta2019tavaszánbejelentettGazdaságvédelmi Akciótervegyeselemeiistámogatják.Ugyanakkor
számottevőtérvanmégazadóadminisztrációésazelektronikusközigazgatástovábbierősítésére.Amagyarkis-éskö-
zépvállalatiszektorfejlődését,illetveakülkereskedelmikapcsolatokerősítéséttöbbkormányzatiintézkedésistámogatta,
számosintézkedésiirányttartalmaza2019novemberébenbemutatottKkv stratégia ésa2020nyaránpartnerségikonzul-
tációrabocsátott Nemzeti Digitalizációs Stratégia.Ugyanakkoratermelékenység-ésmérethatékonyságnövelés,valamint
akutatás-fejlesztésterületénmégszámoslépésrevanszükség.Afejlettdigitalizációsmegoldásokelterjedésétsegítheti
előa2020szeptemberébenakormányáltalbemutatottMesterséges Intelligencia Stratégiajavaslatainakmegvalósítása.
Azinfrastruktúrafejlesztésekapcsánajavaslatoktúlnyomótöbbségénekamegvalósításamegkezdődött.Agazdaságunk
zöldebbééskarbonsemlegessétételeterénelőremutatóintézkedésiirányokattartalmaznaka2020elejénbemutatott
Nemzeti energia- és klímastratégiák,valamintazerreépülő,konkrétlépésekettartalmazóKlíma- és Természetvédelmi 
Akcióterv.Aterületifelzárkózásesetébenpedigelindulta„Felzárkózó települések”kormányprogram.

Magyarország legfőbb kincse a rendelkezésre álló szakképzett humán erőforrás, amely megmaradásunk és sikeres 
felzárkózásunk záloga.EnnekhosszútávúbiztosításáhozjárulhozzáakormányCsaládvédelmi Akcióterve,amelyszámos
programmal(babavárótámogatás,anagycsaládosanyákszemélyijövedelemadó-mentességeésabölcsődeiférőhelyek
bővítése)ösztönziaszükségesdemográfiaifordulatot.A2020ősziOtthonteremtési Programrészekéntacsaládoklak-
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hatásifeltételeitjavítja,hogy2021.január1-től2022végéigalakáscélúépítkezésekáfájaismét5százalékracsökkenés
azáfaértékevisszaigényelhetőleszazokszámára,akikCSOK-kalvásárolnakújépítésűingatlant.Továbbá2021.január
1-tőla legalábbegygyermeketnevelőcsaládokotthonukfelújításiköltségeinekafelétátvállaljaazállam,legfeljebb
hárommillióforintigésaCSOK-otfelvevőkszámárailletékmentességetbiztosítanakújvagyhasználtlakásvásárlásaese-
tén.Ademográfiaifordulatérdekébenazonbantovábbiintézkedésekkívánatosakelsősorbanamindennapiélettámo-
gatása,acsaládbarátegészségügyésafoglalkoztatáshozkötöttcsaládtámogatásirendszertovábbierősítéseterületén.
Aminőségihumántőketerületénaszakképzésésafelnőttképzésmegújításátcélzóátalakításokmárrövidebbtávonis
kifejthetnekkedvezőhatásokat.Hosszabbtávonelengedhetetlenaközoktatáserősebbfókuszaazalapkészségekmellett
amunkaerőpiaciérvényesüléshezszükségesnyelviésdigitáliskészségekreis.EterénamegújítottNemzeti alaptanterv 
ésa2020-asévtizedrevonatkozóKöznevelési Stratégiaelfogadásaszámosváltozásttartalmaz,amelyekmértékeazonban
mégnövelhetőlenne.A2019végénelfogadott,többegészségügyi intézkedést tartalmazó kormányhatározat,valamint
a2020őszénelfogadottegészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló – az orvosi béremelést is magába foglaló – törvény 
előrelépésthozhatazállamiszakellátásminőségeésfenntarthatófinanszírozásaterén.Ugyanakkoraminőségimunka-
erőtartósrendelkezésreállásánakjavulásáhozazegészségügyiprevenciósrendszerésazalapellátástovábbierősítése,
valamintfinanszírozásioldalrólaJólétiAlapoklétrehozásajárulnaérdembenhozzá.

A koronavírus járvány kezelésére hozott intézkedések közül azokat mutatjuk be, amelyek hazánk közép- és hosszú távú 
versenyképességének erősítéséhez hozzájárulnak.Ebbenabekezdésbenésaterületilegkapcsolódófejezetiösszefogla-
lókbanisszerepelnekezekazintézkedések.Azegyesjavaslatoknálazonbancsakazokatazintézkedéseketismertetjükés
értékeljük,amelyekazadottjavaslatmegvalósulásáhozközvetlenülhozzájárulnak.Azokataválságkezelőintézkedéseket,
amelyekátmenetijellegükbőlfakadóanérdembennembefolyásoljákhosszútávúfelzárkózásipozíciónkat,ebbenakiad-
ványbannemmutatjukbeésnemértékeljük.Avállalati versenyképességetjavítjaavállalkozásokhitelszerződéseit90
százalékosmértékigbiztosítóállamigarancialehetőségénekbevezetéseésakormányadózástkönnyítőintézkedéseiis.
2021-tőleltörlésrekerülavállalkozásokesetébenazeredménytartalékbólképzettfejlesztésitartalékplafonjaésakis-
vállalatiadóbelépésiértékhatárát1milliárdforintról3milliárdforintranövelik.2021másodikfélévétőlazadóhivatal
mindencégnekelkészítiazáfabevallástervezetétésegyszerűsödikahelyiiparűzésiadómegfizetése.Ajárványhelyzet
okoztakedvezőtlenmunkaerőpiacifolyamatokellensúlyozásáraakormányajárványelsőhullámábanmunkahelyvédelmi
ésmunkahelyteremtőbértámogatástnyújtott,melyekateljesfoglalkoztatottságújbólimegteremtéséhezishozzájárul-
nak.Ajárványmásodikhullámamiattaválságáltalleginkábbsújtottcégek18tevékenységiköresetébenvehetnekismét
igénybeadókönnyítéstésbértámogatást.Akutatás-fejlesztésbenfoglalkoztatottakután–akikmagashozzáadottértékű
tevékenységetvégeznek–különbértámogatástnyújtottakormányavállalatokszámára.Emellettajárványmásodik
hullámasoránazotthonimunkavégzéstámogatásaérdekébenamunkavállalókhaviköltségtámogatásbanrészesülhet-
nekaminimálbér10százalékáigaveszélyhelyzetidején.2020őszénazalacsonyiskolaivégzettségűésafiatalálláskere-
sőkfoglalkoztatásátösztönzővállalatoknaknyújtottbértámogatásiprogramindult.Azegészségügy versenyképességét
erősíti,hogy2021januárjátólmegkezdődikazorvosibérekjelentős,többmintkétszereséreemeléseaMagyarOrvosi
Kamarabértáblajavaslataalapján,amiháromlépésben,2023elejéigvalósulmeg.Azegészségügydigitalizációjáttámo-
gatjaatelemedicinaszolgáltatáskibővítése.Acsaládok rendelkezésre álló jövedelmi szintjének fenntartásaakilábalás
ésahosszabbtávúfelzárkózásalapjátképezheti,ezértakormányajárványelsőhullámasorán,atavasziveszélyhelyzet
végéigmeghosszabbítottaaveszélyhelyzetidejénlejárógyermekgondozásitámogatásokfolyósításánakidőtartamátés
határozottidőre(2021.júniusvégéig)hitelfizetésimoratóriumothirdetett.Acsaládoklakhatásifeltételeitjavítjaésegyúttal
az építőiparimegrendeléseketisserkentia2020őszénbejelentettOtthonteremtésiProgram.2021.január1-től2022
végéigalakáscéllalzajlóépítkezésekáfájaismét5százalékracsökkenésazáfaértékevisszaigényelhetőleszazokszámá-
ra,akikCSOK-kalvásárolnakújépítésűingatlant.Továbbá2021.január1-tőlalegalábbegygyermeketnevelőcsaládok
otthonukfelújításiköltségeinekafelétátvállaljaazállam,legfeljebbhárommillióforintigésaCSOK-otfelvevőkszámára
illetékmentességetbiztosítanakújvagyhasználtlakásvásárlásaesetén.SzinténazOtthonteremtésiProgramrészétképezi,
hogy2021.január1-tőlacsaládiházaktetőtér-beépítéséhezisigénybevehetőaCSOKakármaximálisösszege.Továbbá
azingatlanvásárláshozkapcsolódóközjegyzőidíjakfizetésétmaximáljaakormányaprogramrészeként.
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Versenyképességi tükör – A Versenyképességi  
program megvalósulásának mérése

A Versenyképességi tükör az MNB Versenyképességi programjában megfogalmazott javaslatok megvalósulása alapján 
értékeli a versenyképességi fordulat előrehaladását.AVersenyképességiprogram2019februárjában12területen330
javaslatotfogalmazottmegMagyarországversenyképességénekjavításaésasikeresésfenntarthatófelzárkózásérdeké-
ben.Elsőalkalommal2019őszénmérteaVersenyképességitükörajavaslatokteljesülését.

Jelen kiadvány a 2019 őszén megjelent Versenyképességi tükör frissítése az azóta bekövetkezett változások alapján. 
Afrissítéssoráncsakazokrólajavaslatokrólírtunk,amelyekbenazelőzőkiadványótaváltozáskövetkezettbe.Aváltozások
egyrészejavítottaazegyesjavaslatokteljesülésénekmértékétanégyfokozatúskálán,deírunkolyanmódosításokrólis,
amelyekönmagukbankisebbmértékűekahhoz,hogyateljesülésbenszintlépésteredményezzenek.

Számos egyedi intézkedés mellett 9 nagyobb program érintette a javaslatok megvalósulását. Azalábbiprogramok60
javaslatotérintettekésezenbelül31esetbenamegvalósulásistátusztisjavították:

•A2019novemberébenmegjelentkormányzatiKkvstratégia

•A2019decemberébenhozottegészségügyitárgyúkormányrendelet

•A2020februárjábanmegjelentEnergia-ésklímaterv,illetveaKlíma-ésTermészetvédelmiAkcióterv

•A2020februárjábanmódosítottNemzetialaptanterv

•A2020júniusábanpartnerségikonzultációrabocsátottNemzetidigitalizációsstratégia

•A2020augusztusábanelfogadottKöznevelésistratégia

•A2020szeptemberébenbemutatottMesterségesintelligenciastratégia

•A2020októberébenelfogadottegészségügyiszolgálatijogviszonyrólszólótörvény(orvosibéremelés)

•A2020ősziOtthonteremtésiProgram

A Versenyképességi tükör az előrehaladás mértékének meghatározására egy 4 fokozatú skálát alkalmaz(„nemkez-
dődöttmeg”;„megkezdődött”;„részbenmegvalósult”;„teljesenmegvalósult”).A330pontbanszereplőjavaslatokkét
csoportbasorolhatókabbólaszempontból,hogymittekintünkmegvalósulásnak.Egyrészükvalamilyenkonkrétintézkedés
elfogadását,egyújszabályozásbevezetésétvagyegyrégimegváltoztatásátigényli.Másrészükpediginkábbfejlesztési
iránytjelölki,amelynekcéljátegytöbb,összehangoltlépéstigénylőprogramvégrehajtásávallehetelérni.Értelemsze-
rűenelőbbiakkortekinthetőmegvalósultnak,haaszabályozásmegváltoztatásátazilletékesszervezetelfogadta,utóbbi
pedigakkor,haaprogrammegkezdődött.Mégegyszempontotfigyelembekellvenniamegvalósulásértékelésekor:az
elfogadottszabályozásvagymegkezdettprogramteljesösszhangbanvan-ea330pontbanmegfogalmazottjavaslattal?
Részbenmegvalósultnaklehettekinteniegyjavaslatot,haahhozhasonlóirányú,demégiskülönbözővagykisebbvolu-
menűintézkedéstörténik,ésakárteljesenmegvalósultnakminősíthetőegypont,amennyibenugyanaztacéltegymásik
eszközzelértékel.Eszempontokatfigyelembevéveamegvalósulásfázisátjelzőkategóriákalkalmazásánálakövetkező
kritériumokbólindulunkki:

•   „Teljesen megvalósult”egyjavaslatakkor,hamegtörténtekarávonatkozószabályozásiváltozások(akártörvény-
módosítások),illetveamennyibeninkábbátfogóbbjellegűvoltajavaslat,akkorabbanazesetben,haacélelérését
kitűzőprogrammegkezdődöttéseredményesenfolyik.Abbanazesetbenisteljesenmegvalósultnaktekinthetőegy
javaslat,haugyanaztacéltegymás,deeredményeséshatékonyeszközzelértékel.
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•   A „részben megvalósult”kategóriaazelőkészített,induláselőttállóprogramokraéselfogadáselőttállóintézkedé-
sekrevonatkozik.Ezenfelülvonatkozhatelfogadottintézkedésekrevagymegkezdettprogramokraabbanazesetben,
haazoknemteljesenfedika330pontbanfoglaltjavaslattartalmátvagycélját,illetveszűkebbkörűekannál.Ekkoraz
eredetijavaslatmegvalósításáhozaprogramvagyintézkedésmegváltoztatása,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 mekkora mértékben járul hozzá a versenyképesség javulásához. 
A330pontabbanaszellembenkészült,hogyvalamennyirészeérdemisegítségetjelentsenMagyarországversenyké-
pességénekfejlesztéséhez.Mégsemtekinthetővalamennyijavaslatazonosfontosságúnak,vannakközöttekulcselemek.
Alegfontosabbakazok,amelyekalegnagyobbmértékbenjárulnakaversenyképességhez,alegerősebbamultiplikatív
hatásuk,valamintamelyektovábbilépésekelőfeltételei.Aversenyképességjavításáhozvalóhozzájárulásmértékealap-
jánháromkategóriakerültkialakításra„közepesenfontos”,„fontos”,vagy„nagyonfontos”.Ajavaslatokatminda12fő
területenegyenlőaránybansoroljukbeecsoportokba,azazmindháromkategória110javaslatottartalmaz.

A Versenyképességi program 330 javaslata közül 222 esetben történt előrelépés a program 2019. februári bemutatása 
óta (1. ábra).Ezenbelül149javaslatesetébenkezdődöttmegamegvalósítás,61javaslatmárrészbenmegvalósult,míg
12javaslatesetébenteljesenmegvalósultakitűzöttcél.Összességébentehátajavaslatok67százalékábanmárvalamilyen
szintenfolyamatbanvanamegvalósítás.Kedvező,hogya„nagyos fontos”prioritástkapottjavaslatokesetébentörtént
alegnagyobbelőrelépés.Ebbenakategóriában110javaslatbólösszesen88esetébenkezdődöttmegamegvalósítás,
amelyből30javaslatrészben,5javaslatpedigimmárteljesenmegisvalósult.

Az Új pénzügyi modell fejezetben valósult meg a legtöbb javaslat teljes mértékben (6 darab), míg a további 6 teljesen 
megvalósultnak minősített javaslat 4 fejezetben kapott helyet (2. ábra).AzÚjpénzügyimodellfejezetbenkerültalegtöbb
javaslata„részbenmegvalósult”státuszba(10darab),amelyetaCsaládbarátprogramrólszólófejezetkövet9javaslattal.
AVersenyképességiprogrambanszereplő12témakörönbelülösszesen72alfejezetkapotthelyet,amelyekegyenként2-9

1. ábra
A versenyképességi javaslatok megvalósulása a javaslatok prioritása szerint 
(2020)
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Forrás: MNB.
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darab,tematikusanösszetartozójavaslatotfoglalnakmagukban.Azalfejezetekközött5esetébenegyikjavaslatkapcsán
semtörténtmégelőrelépés,miközben18alfejezetesetébenpedigazösszesjavaslatnálelkezdődöttamegvalósítás.

A 2019 októberi állapothoz képest minden területen történt előrelépés, és a legnagyobb növekedés a Tudásalapú társada-
lom, az Új pénzügyi modell, és az Egészséges társadalom fejezetekben történt (3. ábra). A Tudásalapú társadalomfejezetben
11intézkedésesetébenkezdődöttmegamegvalósítás,4intézkedéspedigarészbenmegvalósultstátuszbakerült.AzÚj pénz-
ügyi modell fejezetben3–azazalegtöbb–javaslatvalósultmegteljesen2019októbereóta,4részlegesmegvalósításrakerült,
5továbbinakpedigelkezdődöttavégrehajtása.AzEgészség társadalomfejezetesetébenháromjavaslatrészbenmegvalósult
státuszúvávált,míghétnekavégrehajtásamegkezdődött2019októbereóta.AKkv stratégiaésaModern infrastruktúra és 
hatékony energiafelhasználás fejezetekben9-9javaslatnakkezdődöttmegvagyfolytatódottmegvalósításaazelmúltegyévben.

2. ábra
A versenyképességi javaslatok megvalósulása témakörönként 
(2020)
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3. ábra
A versenyképességi javaslatok státuszváltozása 2019 októbere és 2020 novembere között témakörönként
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A jelen kiadványban alkalmazott módszertan alkalmas arra, hogy területenként és összesítve is bemutassa egy-egy 
számba sűrítve a javaslatok megvalósulásának mértékét.Ajavaslatokmegvalósulásistátuszukalapjánegy0és3közöt-
tipontszámotkapnak,ahola0a„nemkezdődöttmeg”,míga3a„teljesenmegvalósult”állapototjelöli.Azígykapott
pontszámeztkövetőensúlyozásrakerülazadottjavaslatprioritásával(amiegy1és3közöttiszám,ahol3jelölia„nagyon
fontos”besorolásújavaslatokat).Azígykapottteljesülésipontszámoktémakörönként,majdazösszesjavaslattekintetében
összesítésrekerülnek.Ateljesülésmértékeszázalékosformábanaztmutatjameg,hogyajavaslatokteljeskörűmegvaló-
sulásáhozképestazadottidőpontbanmekkoraamegvalósulásprioritássalsúlyozottmértéke.

A 2020. november 19-ig megtörtént intézkedések és bejelentések alapján a Versenyképességi program prioritással 
súlyozott megvalósulása 34 százalékon áll, ami 12 százalékponttal magasabb a 2019 őszén mért 22 százalékhoz képest 
(4. ábra).AlegmagasabbteljesülésimértékkelazÚj pénzügyi modell(44százalék)ésazÁllami hatékonyság (44százalék)
fejezetekbenszereplőjavaslatokállnak,amelyetaKkv stratégia (40százalék)ésaModern infrastruktúra és hatékony 
energiafelhasználás (39százalék)fejezetekkövetnek(5.ábra).AlegalacsonyabbelőrehaladáseddigaKutatás-fejlesztés 
és innováció(24százalék),aKülgazdaság és gazdaságszerkezet(24százalék),illetveaMunkaerőpiac (24százalék)terüle-
teintörtént2019.februárés2020novembereközött.Minda12területentörténtelőrelépésazelmúltegyévben.2019
októbereótaalegnagyobbnövekedésazösszesítettmegvalósításbanaKkv stratégia(17százalékpont),azÁllami haté-
konyság ésaModern infrastruktúra és hatékony energiafelhasználás(15-15százalékpont),valamintaTerületi felzárkózás 
(13százalékpont)fejezetbentörtént.AvizsgáltidőszakbanaHáztartások megtakarításának aktivizálása, a Külgazdaság 
és gazdaságszerkezet,azÚj pénzügyi modell ésa Munkaerőpiac fejezetekbenvoltalegkisebbmértékűazelőrelépés.

4. ábra
A versenyképességi javaslatok megvalósulásának – prioritással súlyozott – összesített mértéke 
(2020)
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Megjegyzés: a Versenyképességi program prioritással súlyozott megvalósulása 2019 őszén 22 százalékon (rózsaszín mutató), 2020 őszén pedig 34 
százalékon (piros mutató) állt. 
Forrás: MNB.
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A javaslatok megvalósulási fázisát négy különböző színnel és a megvalósulási fázis megváltozását az új státusznak meg-
felelő színű nyilakkal jelöljük ebben a kiadványban.Azegyesfejezeteknélabbanazesetbenszerepelegy,a330pontos
Versenyképességiprogrambanmegfogalmazottjavaslatértékelése,haújdonságtörténtmegvalósításában2019őszéhez
képest.Amennyibenezazújdonságajavaslatmegvalósulásifázisábaniselőrelépésteredményez,ajavaslathátterének
színváltozásamellettegy,azújstátusznakmegfelelőszínűnyílisjelöliazelőrelépéstajavaslatokvégrehajtásátmutató
szövegesleírásoknál.Apirosszína„nemkezdődöttmeg”,asárgaszína„megkezdődött”,avilágoszöldszína„részben
megvalósult”,asötétzöldszína„teljesenmegvalósult”státuszújavaslatotjelöli.„Nemkezdődöttmeg”státuszújavasla-
totnemmutatunkbeafejezetekben,mivelezekmegvalósításábannemtörténtelőrelépés.Akiadványvégénszereplő,
ajavaslatokataktuálismegvalósulásiszintjükkelegyüttbemutatótáblázatazonbanezeketapontjainkatistartalmazza.
Azegyesjavaslatokhoztartozóprioritásértékekattólfüggnek,hogyazadottajánlásközepesenfontos(1),fontos(2)
vagynagyonfontos(3)besorolástkapott.Példáulaz„Elektronikusfizetésimódokkötelezőelfogadásameghatározott
kereskedőiköresetében”javaslatnemkezdődöttmegfázisrólteljesenmegvalósultfázisbakerült,ezérthátterepirosról
sötétzöldszínűreváltozott.Astátuszváltozástegysötétzöldnyílisjelöli.Ajavaslathoztartozóprioritás2-es,vagyisez
ajavaslatfontosbesorolású.Akönnyebbeligazodásérdekébenazittkövetkezőtáblázatmindenfejezetésakiadvány
végiösszefoglalótáblázatvégénissegítiazeligazodást:

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult

Megkezdődötté vált  ↑         Részben megvalósulttá vált  ↑         Teljesen megvalósulttá vált  ↑         

19. Elektronikus fizetési módok kötelező elfogadása meghatározott kereskedői kör esetében ↑ 2

5. ábra
A versenyképességi javaslatok megvalósulásának összesített mértéke témakörönként 2019 októberében és 2020 
novemberében
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1. Új pénzügyi modell

Az Új pénzügyi modell fejezetben szereplő javaslatok prioritásokkal súlyozott megvalósulása 44 százalékra nőtt a 2019. 
októberi 35 százalékról, a területen megfogalmazott ajánlások 83 százalékában történt eddig előrelépés. Az 56 fejezeti 
javaslatból a 2019. évi Versenyképességi tükör óta 12 esetben azonosítottunk előrehaladást, melynek eredményeként már 
40 javaslat megkezdett, vagy részben megvalósult státuszban van. A státuszban történő pozitív előremozdulás ráadásul 
nem koncentráltan, hanem több területet érintve – például az intenzívebb árversenyt vagy a digitalizációt elősegítve 
– valósult meg. További előrelépést jelez, hogy a 2019. őszi pillanatfelvétel óta a jegybank további 3 javaslata – és így 
összesen immáron 6 – teljes egészében megvalósult. A legtöbb teendő továbbra is a bankok hatékonyságát és az ügyfelek 
kényelmes ügyintézést támogató digitalizáció terén azonosítható.

Az elmúlt hónapokban az MNB hatáskörében tovább bővült a Minősített Fogyasztóbarát termékek köre. A lakáshitelek 
mellett a valós kockázatok ellen védő Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások 2020 januárja óta érhetők el a fo-
gyasztók számára. A Minősített Fogyasztóbarát termékkör 2021 januárjától Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelekkel 
bővül, ami a személyi hitel piaci verseny élénkítése mellett a banki digitalizációs folyamatok fejlesztését is támogatja. 
A hazai pénzügyi szektor valaha volt legnagyobb – nemzetközi összevetésben is egyedülálló – digitalizációs fejlesztésének 
eredményeképpen 2020. március 2-án elindult Magyarországon az azonnali fizetési rendszer. A szektor digitalizációjának 
további erősítésére és mélyítésére az MNB bemutatta FinTech Stratégiáját, illetve a Magyar Bankszövetség a Digitalizációs 
javaslatcsomagját, emellett a jegybank a szektor széles körét bevonva létrehozta a Digitalizációs és FinTech Tanács-
adó Testületet (DFTT). A hitelezési folyamatok gyorsítására és hatékonyabbá tételére februártól elindult az elektronikus 
keresetkimutatások hitelintézetek általi lekérdezhetősége, továbbá bővült a távoli azonosítási lehetőségek köre és a hazai 
pénzügyi rendszer digitalizációs szintjének átfogó értékelésével publikálásra került az első – éves rendszerességgel meg-
jelenő – MNB FinTech és Digitalizációs Jelentés.

Az Európai Bizottság – az idén kialakult pandémiás helyzet negatív gazdasági hatásainak enyhítése érdekében – átmeneti 
rendelkezésével megteremtette a vállalkozások hitelszerződéseit 90 százalékos mértékig biztosító állami garancia lehetősé-
gét, melyet kiaknázva a hazai garantőr szervezetek bevezették a 90 százalékos intézményi kezességet. Az intézkedés célja, 
hogy ellensúlyozza a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások kockázatvállalási hajlandóságának visszaesését. A hitelezés 
mellett a tőkepiaci forrásszerzés terén is történtek előrelépések. A Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap, a Mentor és ELITE prog-
ramok segítségével erősödött az állami szerepvállalás a hazai részvénypiac fejlesztésében és az eredményes vállalkozások 
tőzsdére lépési költségeinek mérséklésében. Továbbá megvalósult az uniós és a magyar tőkepiaci szabályozás közötti jogi 
összhang. A Növekedési Kötvényprogram bővítésével a jegybank tovább erősítette a vállalati forrásszerzés lehetőségeit, 
ami egyben mérsékli a koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásait. A globális válság káros gazdasági hatásainak 
ellensúlyozása érdekében a kormány hiteltörlesztési moratóriumot hirdetett a magánszemélyek és vállalkozások számára 
egyaránt 2020 márciusában 2020 végéig, amelyet négy sérülékeny társadalmi csoport (közfoglalkoztatottak, álláskeresők, 
nyugdíjasok, gyereket nevelő szülők) és a legalább 25 százalékos árbevétel kieséssel rendelkező vállalatok részére 2021 
első féléve végéig meghosszabbítottak.
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# Javaslat Prioritás

1.1. A garanciarendszer hatékonyságának javítása  

1. „Fordított” kezességvállalási eljárás kialakítása 2

Agarantiqa Hitelgarancia zrt. (továbbiakban garantiqa) által indított fordított kezességvállalási eljárás 2018-ban
végrehajtottpilotprogramjasikeresvolt.Akezdeményezésfolytatásakéntagaranciaszervezet2019-benújabb25ezer
vállalkozástkeresettmegajánlatávalés2020-banisfolytatjaafordítottkezességvállalásieljárásalkalmazását.Agarantiqa-
nakkiemeltcélkitűzéseegytöbbféleplatformon(webesfelület,mobilalkalmazás)elérhető,újinformatikaimegoldás
kialakításaésbevezetése2020évvégéig,melyneksegítségévelaregisztráltvállalkozásokminősítésüketkövetőenonline
igényelhetikagaranciaszervezetletölthetőszándéknyilatkozatát.

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

A garantiqa üzleti aktivitásának növelése érdekében a prudens, konzervatív kockázatkezelési elvek fenntartása
mellettkorábban is számos tudatos,akockázatvállalásihajlandóságotkiterjesztőüzletfejlesztési intézkedést tett.
Agaranciaszervezetabankihitelezésbentovábbbővítetteabefogadhatóügyfelekésügyletek,illetveazelfogadható
adósminősítési és fedezettségi szintek körét, valamint a vállalható kezességvállalás összegét. A kezességvállalás
feltételeibenelőírtkizáróokokígyajogszabályiminimumracsökkentek.

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

A1783/2018.(XII.21.)számúkormányhatározatbanfoglaltaknakmegfelelőenagarantőrintézményekportfoliója2019-
benmármeghatározórészbenaddicionálisügyletekettartalmazott,ésezenügyletekaránya2020-banisfokozatosan
továbbemelkedett.

4. Rugalmasabb (70–90 százalékos) garanciamérték 2

MindkéthazaigaranciaszervezetmegállapodástkötöttazEurópaiBeruházásiAlappal (EIF),ésennekkeretébenaz
AVHgA40milliárd,mígagarantiqa65milliárd forintösszegbenvállalhatottkezességetaCOSME(Programmefor
theCompetitivenessofEnterprisesandSmallandMedium-sizedEnterprises)programkeretében.Aprogramcélja
életképesvállalkozásoktámogatásaolyanmódon,hogyhitelfelvételüket–azeddigmegszokottmaximális80százalékot
meghaladóan–akár90százalékosmértékigbiztosítsaintézményikezesség.Tekintettelamagaskihasználtságiadatokra
2019novemberébenazEIFagarantiqaáltalvállalhatókezességösszegét160milliárdforintraemelteésarendelkezésre
állásiidőt2évvelmeghosszabbította.Akialakultpandémiáshelyzetnegatívgazdaságihatásainakenyhítéseérdekében
–azEurópaiBizottságátmenetirendelkezésévelösszhangban–ahazaigarantőrszervezetekbevezettéka90százalékos
intézményikezességetannakérdekében,hogyellensúlyozzákapénzügyiintézményekkockázatvállalásihajlandóságának
visszaesését.

6. Összehangolt, intézményi garanciát népszerűsítő marketing ↑ 1

2018-tól a garantiqamarketing akcióit a partner pénzügyi intézményekkel is összehangolja, melynek keretében
rendszeresidőközönként„Hitelgarancia”névenmarketingkiadványválikelérhetővéapartnerbankfiókokban.Afordított
kezességvállalásieljárásideimegvalósításáhozbevezetésrekerülőinnovatív,informatikaialkalmazásnépszerűsítéséhez
agarantiqaösszehangoltmarketingkampányvégrehajtásáttervezimég2020-ban.

1.3. Hitelkonvergencia támogatása  

1.3.1. Egészséges hitelezés a fenntartható gazdasági növekedés szolgálatában

10. Pénzügyi tudatosság erősítése 2

Azúj,2020.január31-énmegjelentNemzetialaptanterv(NAT)többművelődésiterület–matematika,állampolgári
ismeretek,földrajz,illetvetechnikaéstervezés–kereteinbelülisreflektálapénzügyitudatosságerősítésére.APénziránytű
Alapítványakkreditálttartalmaia2020/2021-estanévbentöbbmint430ezerdiákotérhetnekel,ezenfelülatankönyvek
ésmunkafüzetekelektronikusformábaningyeneseniselérhetők.



MAGYAR NEMZETI BANK

VERSENYKÉPESSÉGI TÜKÖR • 202016

# Javaslat Prioritás

1.3.2. Intenzívebb árverseny mellett olcsóbb bankolás

11. A Minősített Fogyasztóbarát termékek további terjesztése ↑ 3

AMinősítettFogyasztóbarátkeretrendszernépszerűségétjelzi,hogyazMFltermékekpiacirészesedéseapotenciálisan
minősíthetőlakáshitelekenbelül2019másodikfeléremeghaladtaa70százalékot.Aminősítésikeretrendszersikeres
térnyerésenyománazMNB2019-benaminősítetttermékkörkiterjesztésemellettdöntött.Alakáshitelekmellettavalós
kockázatokellenvédő,MinősítettFogyasztóbarátOtthonbiztosítások2020januárjaótaérhetőkelafogyasztókszámára.
AMinősítettFogyasztóbaráttermékkör2021januárjátólaMinősítettFogyasztóbarátSzemélyiHitelekkelbővül,amelyek
aszemélyihitelpiaciversenyélénkítésemellettabankidigitalizációsfolyamatokfejlesztésétistámogatják.AMinősített
FogyasztóbarátFolyószámla(MFF)előzeteskoncepciójakidolgozásrakerült,azMNBmegkezdteabevezetéstmegelőző
piaciegyeztetéseket.

14. A pozitív hiteltörténeti adatok kötelező átadásának lehetővé tétele 3

ApozitívKHRadatokátadhatóságánakbiztosításacsökkenthetnéabankésazügyfélközöttiinformációsaszimmetriát.
A pozitív KHR adatok bankok általi megismerhetőségének megteremtése érdekében az MNB elkészítette
jogszabálymódosításijavaslatát,illetve2019.október1-jétőltőkekövetelményképzésétírtaelőpozitívhiteltörténeti
adatokismeretenélkültörténőhitelezésesetén. Azősszelközöltállapothozképestújdonság,hogyafelügyeletiintézkedés
eredményekéntabankokhitelezési feltételeiközöttáltalánossáváltahitelfelvevőkpozitívhiteltörténetiadatainak
átadásáravonatkozóhozzájáruláselvárása.

1.4. Banki digitalizáció fejlesztése  

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

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

Azelektronikusfizetésimódokelterjesztéséhezelengedhetetlenaz,hogyafizetésihelyzetekszéleskörébenhasználhatóak
legyenek.Jelenlegmégszámosolyankiskereskedővan,akinembiztosítjaakészpénzmentesfizetésimódokhasználatát,
ezzelavásárlóioldaltisrákényszerítveakészpénztartásraéshasználatra.2021.január1-tőlakereskedelmitörvény
módosításának köszönhetően azonban már minden online pénztárgépre kötelezett kereskedőnek kötelező lesz
biztosítaniaazelektronikusfizetéslehetőségét.Amárjelenlegisegyrenépszerűbbkártyásfizetéstovábbibővülése
mellettezazazonnalifizetésekkereskedőielfogadásátisnagybansegítheti.Ajavaslatugyanelsősorbanakiskereskedői
fizetésekesetében célozta az elektronikusfizetésimódokmegvalósulását, így teljesenmegvalósultnak tekinthető
a jogszabályváltozás következtében, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy egyéb területeken – pl. számlák vagy
szolgáltatásokelektronikusfizetésénél–nelennénektovábbiteendők.
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1.4.2. Banki termékek és szolgáltatások néhány kattintással

24. A digitalizáció fejlesztése és mélyítése 3

2019elsőfelébenmegalakultajegybankdigitalizációértfelelősdedikáltterülete,amelynekegyikfeladataapénzügyi
rendszerpénzügyiinnovációvalésdigitalizációvalkapcsolatos,jövőbelifejlődésiirányainakvizsgálata,valamintapénzügyi
rendszerüzletifolyamatainakésintézményeinekdigitálistranszformációjánakelősegítése.A2019szeptemberében
felállított, elismert hazai és nemzetközi szakértőkből álló digitalizációs és FinTech Tanácsadó Testület (dFTT)
tudásmegosztóplatformkéntsegítiazMNBezenterületenvégzettmunkáját.AzMNB2019másodikfelébenFinTech
Stratégiájánakkialakításakeretében24konkrétkezdeményezéstésjavaslatotfogalmazottmeg,amelyektámogathatják
ahazaipénzügyirendszerdigitalizációját.Szinténadigitálistranszformációelősegítéseérdekében2019novemberében
ajegybankegyátfogókérdőívesfelméréstvégzettahazaibankokdigitalizáltságánakszintjéről,amelyet2020januárjában
azérintettbankivezetőkkellefolytatottszemélyesinterjúkkövettekésezeneredményekalapján,valamintadFTTfebruári
ülésénkapottvisszajelzésekbeépítésévelazMNB–ajegybankokközöttelsőként–publikáltaelső,rendszeresnekszánt
FinTechésdigitalizációsJelentését.Akormányzatrészérőliserőselköteleződésmutatkozikahazaipénzügyirendszerés
gazdaságdigitalizációjánakfejlesztésére:atechnológiaiinnovációkmegismeréseérdekébenmegalakultaMesterséges
IntelligenciaKoalíció,adigitálisJólétProgramkeretébenpedigbemutatásrakerültMagyarországFintechStratégiájais.
Aszámoskezdeményezésésabankokoldalánmármegindulttöbbfejlesztésellenéreahazaibankrendszerdigitalizációs
felkészültségébenmégjelentőstérvanafejlődésre,amelyreazMNBFinTechésdigitalizációsJelentésisrámutatott.
Mindemellett2020-ban–részbenakoronavírusmiattikorlátozásokrévén–abankidigitalizációnagymértékűerősödése
volt tapasztalható: egyarántmegnőtt a digitális ügyintézési csatornák, termékigénylési platformok ügyfelek általi
igénybevétele,továbbáabelsőbankiműködés hosszabb-rövidebbidőresikeresenálltátazotthonimunkavégzésre.

26. Az azonnali fizetési rendszerrel összehangolt digitalizációs fejlesztések támogatása ↑ 2

2020.március 2-án sikeresen elindult az azonnali fizetésMagyarországon is, ami a hazai bankszektor valaha volt
legnagyobbfejlesztésétjelentette.AzMNBésagIROáltalüzemeltetettközpontiinfrastruktúraazazonnalifizetések
mellettafizetésikérelemésamásodlagosazonosítószolgáltatástistámogatja,éserrealapulvaapiaciszereplőkszéles
körbenhasználhatóinnovatívfizetésimegoldásokatbiztosíthatnakügyfeleiknek.Afolyamatos(24/7/365)elérhetőség
ésazazonnalilebonyolításegyrésztlehetővéteszi,hogyabankokmegőrizzékversenyképességüketafintechkihívókkal
szemben,másrésztazújonnanpiacralépőszolgáltatóknakisszámosüzletilehetőségetjelent.AzMNBakiegészítő
szolgáltatásokfejlesztésétisaktívantámogatja,többekközöttafizetésihelyzetekrevonatkozórészletesútmutatóés
QR-kódszabványkidolgozásával.Mindezekeredményekéntvárhatóanmár2021.elsőnegyedévéreszintemindenbanki
ügyfélszámáraelérhetőleszafizetésikérelmekküldésénekésfogadásánaklehetősége,valamintaQR-kódokbeolvasása.
Emellettavállalatok,közműcégekszámárajelenthetnagyelőrelépést,hogy2020.szeptember1-tőlakötegeltvállalati
átutalásokésafizetésikérelmektömegesküldéséneklehetőségeiselérhetővévált.

27. Banki csomagárazás bevezetése a lakossági pénzforgalmi szolgáltatások területén ↑ 1

AzMNBmár számosalkalommal, többek közöttvezetői körlevélben is felhívta ahazai bankokfigyelmét, hogyaz
elektronikusfizetésimódokelterjesztésecsakakkorlehetségesteljesmértékben,haabankokváltoztatnakdíjaikon.
AzMNBfelméréseiszerintahazaibankoknemzetköziösszehasonlításbanisdrágánésrosszszerkezetbenáraznak.Ez
utóbbiarrautal,hogyakülföldönelterjedtcsomagárazástazátutalásokesetébencsakkevéshazaibankalkalmazza.
Azazonnalifizetés2020.március2-iindulásátkövetőenegyretöbbbankismerifel,hogyahhoz,hogyazügyfelekgyakran
használjákazújszolgáltatást,csomagárasdíjstruktúraszükséges.Szintemindenhazaibanknálelérhetőmárvalamilyen
formábancsomagárasszámlatermék,azonbanezekgyakranmégdrágák,nemtámogatjákakorlátlanszámúésértékű
átutalásindítását,valamintügyfélszámukisrendkívülalacsony.Mivelígyajelenlegelérhetőcsomagárasszámlacsomagok
többségenemfelelmegazMNBelvárásainak,ezértrövidtávontovábbilépésekszükségesekezenatéren.
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1.4.3. Igényeljünk hitelt kényelmesen, online

28. Egyszerűbb és gyorsabb online szerződéskötés és aláírás 2

Apénzmosásésaterrorizmusfinanszírozásamegelőzésérőlésmegakadályozásárólszóló2017.évilIII.törvény(Pmt.)
hatálybalépése,valamintaHpt.módosításarévénbizonyospénzügyitermékekesetébenlehetővéváltaszemélyesjelenlét
nélkülionlineszerződéskötés.APmt.szerintiügyfélátvilágításés-azonosításelvégzéséreazMNBrendeletetdolgozottki,
amelyetapiaciigényekreistekintettel2018-ban,2019-benés2020-banisfinomhangolt.Azaktuáliskeretrendszerben
azügyfelekakárvideóbeszélgetés,akárügyintézővelvalóbeszélgetéstnemigénylő„szelfis”megoldástisválaszthatnak,
miközbenarendszerbiztonságátéskényelmeshasználatátazügyfélkapusintegráció,illetveazelektronikusokmányokból
(pl.e-személyi)kiolvashatóbiztonságielemektámogatják.AzMNBmellettaMagyarBankszövetségiselkötelezettaz
onlineszerződéskötésigyakorlatfejlesztésére,aszerveződésáltalpublikáltdigitalizációsjavaslatoktöbbpontjaisaktívan
foglalkoziketémakörrel.

29.
A NAV-nál elérhető kereset kimutatások hitelintézetek általi elektronikus lekérdezhetőségének 
biztosítása

↑ 3

Azelektronikuskereset-lekérdezéselindultagyakorlatban is, így2020 februárjátóla szereplők rendelkezéséreáll.
Azelektronikuskeresetkimutatásbiztosításáraszolgálókoncepciótechnikairészleteit2019elejénazMNBaNAV-valés
aBISzzrt.-veltörténőegyüttműködéskeretébenkidolgozta.Eztkövetően2019júniusábanazadózásrendjérőlszóló
2017.éviCl.törvénymódosításamegteremtetteaszükségesjogszabályifeltételeketis,majdatartalmikritériumokat
a260/2019(XI.7)kormányrendelethatároztameg.Agyorsabbinformációáramlástlehetővétevőelektronikuselérhetőség
javítjaahitelezéshatékonyságát,valaminttámogatjaabankrendszerversenyképességéneknövelésétis.Ahazaibankoktól
valóvisszajelzésalapjánazonosításrakerültekazokafejlesztésiirányok,amelyekeztafolyamatotelősegíthetik,mint
példáulazegyszerűbbhozzájárulás-,valamintafrissebbésszélesebbkörbenlefedettadósokadatainakbiztosítása.

30. A lakáshitelek felvételéhez kapcsolódó közjegyzői díjak csökkentése 1

Kormányzatibejelentésalapjánmaximálni fogjaaz ingatlanvásárlásávalkapcsolatosközjegyzőidíjakatakormány.
Aszabályozásrészleteimégnemismertek.

33. Központi értékbecslő adatbázis létrehozása 3

Ajelzáloghitelezésfolyamatánakegyiksarkalatos,jelentősmanualitással,idő-ésköltségigénnyeljáróelemeafedezetek
értékbecslése.EhhezkapcsolódóanazMNBegyhelyszíniszemlenélküliértékbecslésifolyamatoklefolytatásáttámogató
keretrendszerkialakításándolgozik,melynekkétalapelemeazértékbecslésekhezszükségesanonimizáltinformációkhoz,
adatokhozvalóhozzáférésbiztosításaésazadatokalapjánfejleszthetőstatisztikaialapúértékbecslésimódszertanok
alkalmazhatóságánakbiztosítása.AkeretrendszerfontoselemelehetazMNBáltalelrendeltingatlantranzakciósadatokra
vonatkozó,2021-benindulóbankiadatszolgáltatásésakialakításalattállóe-ingatlan-nyilvántartásirendszeris.

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

2

Ajelzáloghitelekfelvételéhezkapcsolódóügyintézéstérdembenegyszerűsíthetiaföldhivataliinformációklekérdezésének
automatizálása,illetveahozzáférésmunkaidőnkívülibiztosítása,amelyabankokoldalánismegteremtenéalehetőséget
afolyamatokautomatizációjára.AzMNBfelvetteakapcsolatotazérintettekkelannakérdekében,hogymeghatározzák
afejlesztésrevonatkozójavaslatrészleteit.Tavalyőszótaújdonságotjelent,hogyacélkitűzésekeléréséta2019-ben
elindítotte-ingatlannyilvántartásprojekttámogatjamajd,amelybenazMNBisrésztveszszakértőitámogatásútján.2020
októberbena19/2020.MvMutasítássalakormánymunkacsoportothozottlétrealechnerTudásközpontáltalvezetett
e-ingatlannyilvántartásiprojektszakmaiirányításánaktámogatására,valamintszakpolitikaiésstratégiaidöntéseinek
meghozatalára.Aprojektösszköltségemegközelítőleg14milliárdforint,amelyetuniósésállamiforrásbólfinanszíroznak.



ÚJPÉNzügyIMOdEll

VERSENYKÉPESSÉGI TÜKÖR • 2020 19

# Javaslat Prioritás

1.5. Tőkepiac szélesítése  

1.5.1. Sikeres hazai vállalatok a hazai tőzsdén

41. Állami vállalkozások bevezetése kisbefektetői részvényprogrammal ↑ 3

Hosszútávú,ötévreszólóstratégiaiegyüttműködésimegállapodástírtaláazMVMCsoportésaBudapestiÉrtéktőzsde.
Akétszervezettevékenységeköztiszinergiákkiaknázásaössztársadalmiszintenisszámottevőeredményeketprodukálhat,
elsősorbanazüzletileg,környezetilegéstársadalmilagegyarántfenntarthatóbefektetésekterületén.Amegállapodás
kiemeltcéljaatöbbmint60tagvállalatbólállóMVMCsoporttőzsdeképesszintreemelése,vagyisennekamagasszintű
pénzügyiésgazdaságiérettségnekazátfogómegvalósítása.

42. Bankok tőzsdei bevezetésének ösztönzése 3

AzMKBBankNyrtbevezetésétkövetőentöbbszereplővelistárgyalástfolytatottaBÉTazutóbbiidőszaksorán.Ezek
közültalánazegyiklegfontosabbagránitBank,amelynektőzsdérelépésétszakmaianyagokkaltámogattaatőzsde,
felvilágosítástkaptakazElITEprogramról,valaminttőkéhezjutottakaSzéchenyiAlapokforrásaiból.ABankaközeljövőben
terveziatőzsdeibelépésfelkészülésénekmegkezdését.

43. Modern vállalati kötvénypiac kiépítése 3

AzMNBMonetáris Tanácsa 2019.március 26-án döntött a Növekedési Kötvényprogram (NKP) 2019. július 1-jei
elindításáról,melynekkeretébenajegybankhazaiszékhelyű,nempénzügyivállalatokáltalkibocsátott,legalábbB+
minősítésűkötvényeketvásárol–azeredeti300,majd450milliárdhelyett–2020.szeptembertőlmár750milliárd
forintramegemelt keretösszegben.Aprogramcéljaamonetárispolitikai transzmisszióhatékonyságánaknövelése
a hazai vállalatikötvény-piac likviditásának bővítésén keresztül. Az MNB a vállalatikötvény-piac likviditásának
növelésévelelőkívánjasegíteni,hogyagazdaságiszereplőkabankhitelekmellettmegfelelőmértékbentámaszkodjanak
a kötvénykibocsátáson keresztüli forrásbevonásra is, ezáltal a jegybanki kamatdöntések hatékonyabban tudják
befolyásolniavállalatokfinanszírozásiköltségénekalakulását.Aprogramba2020.szeptemberénekközepéigtöbb,mint
250vállalatregisztrált,melyből46vállalatkötvényemármegszerezteajegybankivásárláshozszükségesminősítést.
2019.szeptemberközepénkerültsorazelsőjegybankivásárlásraazNKPkeretében,azelmúlt1évsorán33vállalat
bocsátottkikötvénytaprogramban,amelyekösszesítettnévértékemeghaladtaa620milliárdforintot.AMagyarNemzeti
Bankhonlapjánajegybankivállalatikötvény-vásárlásokrólésazelkészülthitelminősítésekrőlelérhetőekazinformációk.
Avállalatikötvény-kibocsátásoknakköszönhetőenamagyarnempénzügyivállalatokkötvényállományanominálisértéken
többmintkétszeresérenövekedett,ezáltalpedigahazaikötvénypiacmegkezdteafelzárkózásátazeurópaiésregionális
országokátlagához.

44. Állami szerepvállalás a hazai részvénypiac fejlesztésében ↑ 3

ANemzetiTőzsdefejlesztésiAlap2018ótatámogatjaavállalatoktőzsdérelépéséttőkével.EmellettaMentorprogram
keretében(gINOPésKMRrégióegyaránt,tükörprojektként)atőzsdebelépésköltségeit50százalékban,valamintaz
ElITEprogramot100százalékbantudjuktámogatniazarraalkalmasvállalatokszámára.Amentorprogram2023március
végéigtámogatjaajelenlegikonstrukciószerintavállalatokat.Atőzsdeibelépésrészbenmár3cégkapottforrást,és
további4-8-caltárgyalásokzajlanak.AzElITEprogramágánpedig18gINOPés9KMRvállalatjutottpénzhez.

1.5.2. Tegyünk a tőkepiac fejlődését támogató környezetért

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

AzUnióProspektusRendeletének(2017/1129EU)implementációjaahazaitőkepiacitörvény(2001.éviCXX.törvény,
Tpt.) rendelkezéseibe 2019 decemberébenmegtörtént. További kisebbmódosítás várhatómég az idei év során
a pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő törvények jogharmonizációs célúmódosításáról szóló T/13105
sz.törvényjavaslatban,amelyazMTFpiacoknyilvánosstátuszávalkapcsolatospontosítástfogalmazmegaTpt.-hez
kapcsolódórendelkezésekközött(2.§).Ezzelazuniósszabályozásésamagyarszabályozásközöttiösszhang főbb
elemeibenmegvalósult,kisebbnyitottkérdésekértelmezésekkel,állásfoglalásokkalvárhatóanrendezhetőklesznek.
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# Javaslat Prioritás

1.6. Biztosítási és pénztári szektor versenyképességének javítása  

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

Anem-életbiztosítási ágbanazügyfélértéknöveléseérdekébenazMNBcélul tűzte ki egymagasabb szolgáltatási
szinttelrendelkezőkeretrendszerkialakítását.EnnekelsőlépésekéntkerültkidolgozásraaMinősítettFogyasztóbarát
Otthonbiztosítás (MFO) koncepciója,mely a lakossági otthonbiztosítások termékfeltételeire és eljárási kérdéseire
vonatkozóan fogalmaz meg minimum jellegű sztenderdeket. Az MFO fő hívószavai a teljeskörűség, hasznosság,
érthetőség,adigitálismegoldások,azöldszempontokfigyelembevételeésacsaládbarátmegoldások.Apályázatikiírást
azMNBpublikálta,azelsőpályázatokbeérkeztek,enneknyománmárvanelérhetőMFOtermékapiacon.Abiztosítói
termékfejlesztésfolyamatbanvan,továbbipályázatokmégebbenazévbenvárhatók,melyetazMNBegy,atermékek
összehasonlításáraalkalmasoldalelindításávalfogtámogatni.

52. A biztosítóváltás segítése jogi és technológiai eszközökkel ↑ 1

Aversenyélénkítéseésbiztosításitermékekár/értékarányánakjavításaérdekébenazMNBkülönbözőeszközökkel
igyekszik az ügyfelek számára könnyebbíteni a biztosítók közötti váltást. Ennek első lépéseként került beépítésre
aMinősített FogyasztóbarátOtthonbiztosítás pályázati követelményei közé a negyedéves váltás lehetősége,mely
értelmében a szerződő 30 napos felmondási határidővel, a naptári negyedév végére a szerződést felmondhatja.
Alehetőségetabiztosítóakockázatviseléskezdetétőlszámítottharmadiknegyedévletelteutánkötelesbiztosítani.

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

AzMNB célul tűzte ki a biztosítási szektorban 10 éve sikerrel üzemelő TKM rendszer pénztári szektorra történő
kiterjesztésétegynemmúltbeliadatokonalapuló,hanemszerződésrevetítettköltségelőrejelző,abiztosítóiTKM-mel
konzisztens,apénztárakösszehasonlíthatóságátlehetővétevőpénztáriköltségmutatókidolgozását.Ennekértelmében
elsőlépéskéntkidolgoztaazönkéntesnyugdíjpénztárakteljesköltségmutatójaszámításárólésközzétételérőlszóló
MNBajánlást,amelyhatékonyeszközévéválhatapénztárakegymásközöttiésaversengőnyugdíjbiztosításitermékekkel
történőösszehasonlításnak2020-tól.Azeszköztőlmindkétpiaconaversenyélénkülésevárható.AnyugdíjpénztáriTKM
aVersenyképességiTükörelőzőmegjelenéseótaéletbe is lépett,ugyanisapiaciszereplőkkel történőkonzultációt
követőenazajánláskihirdetése2019szeptemberébenmegtörtént,így2020.január1-jétkövetőenanyugdíjpénztárak
alkalmazhatják.Azajánlásszerintapénztárak2020.február28-igbeküldikazMNBfeléakiszámoltértékeket,azMNB
pedigazügyfelekszélesköreszámáraelérhetővétesziazadatokat.Továbbilépéseklehetnekahagyományosbiztosítások
unit-linkedbiztosításokmintájáravalólimitálásaésazegyediesítettTKM-ekirányábavalóelmozdulás.

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

AzMNB2019.évifejlesztéseiközöttindítottaelablockchainnévenismert,elsőosztottfőkönyvitechnológián(dlT)
alapulóprojektjét,amelytechnológiahasználataforradalmiújításnaktekinthetőnemcsakhazai,hanemnemzetközi
szintenis.Afejlesztéscéljaajelzáloghitelekhezkötődőbiztosítások–elsőkörbenlakásbiztosítások–záradékolásának,
nyilvántartásának és igazolásánakmegkönnyítése, a bankok és biztosítók között évtizedek óta fennálló adatcsere
problémákmegoldása,valamintakétintézményközöttzajlóügyintézésből,információáramlásinehézségekbőlfakadó
fogyasztóiadminisztrációsterhekcsökkentése.AzMNBazévsoránelkészítetteafejlesztéshezszükségesinformatikai
követelményekspecifikációját,valamintelindítottaakapcsolódóközbeszerzésieljárást.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult

Megkezdődötté vált  ↑         Részben megvalósulttá vált  ↑         Teljesen megvalósulttá vált  ↑         
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2. Háztartási megtakarítások aktivizálása

A Háztartási megtakarítások aktivizálása fejezetben szereplő javaslatok prioritásokkal súlyozott megvalósulási mértéke 
26-ról 30 százalékra nőtt 2019 októbere és 2020 novembere között. Az MNB által megfogalmazott javaslatok végrehaj-
tásában kismértékű előrelépés történt tavaly ősz óta a háztartási megtakarítások aktivizálása terén, így a javaslatok 55 
százalékának végrehajtása kezdődött meg megfogalmazásuk óta. A fejezet 9 pontjából 1 esetében emelkedett a javas-
lat megvalósulásának mértéke, és további 2 javaslatnál történtek kisebb előrelépések. A megvalósuláshoz legnagyobb 
mértékben a 2019-ben bevezetett Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) kötvények járultak hozzá, amelyek vonzó befektetést 
kínálnak a megtakarítóknak, és így képesek voltak tovább növelni az államadósságon belül a hazai kézben lévő adósság 
arányát. A MÁP+ állomány 2020. szeptember végén 4820 milliárd forint volt.

A legtöbb javaslat státuszának változatlansága ellenére kormányzati oldalról több intézkedésre is sor került az időszak 
során. Lényeges elem, hogy 2019 novemberétől hivatalosan is elindult a MÁP+ állampapírok postai értékesítése, ami 
a kínálat földrajzi diverzifikációját támogatja. A MÁP+ ingyenes visszaváltási időszakban látott alacsony (átlagosan 2,5 
százalék körüli) visszaváltási statisztikái arra utalnak, hogy a lakosság hosszú távú befektetésként tekint a termékre. Ezzel 
párhuzamosan a lakossági állampapírok termékstruktúrája is egyszerűsödött több konstrukció fokozatos megszűnésével. 
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# Javaslat Prioritás

2.1. Lakossági állampapír-finanszírozás erősítése  

1. Futamidő növelése és termékstruktúra átalakítása 3

AzáKK2019.április8-ánbejelentettealakosságiállampapírportfólióátalakítását,amelynekazegyiklegfontosabb
elemeaMagyarállampapírPlusz(MáP+)2019.júniusibevezetésevolt.Ezzelpárhuzamosanalakosságitermékpaletta
egyszerűsítéseérdekébentöbbkonstrukciókivezetésrekerült(FMáP,KTJ+,2MáP,BMáP).2019novemberétőlcsökkent
az1MáPkamata,illetveaPMáPkonstrukciókkamatprémiuma.2019.decemberbenlejártazutolsóFMáPkonstrukció.
SzinténdecemberközepénkezdődöttmegazelsőMáP+sorozatokkamatfizetéseés5naposköltségmentesvisszaváltási
időszaka,amelysoránasorozatokindulóállományánakátlagosan2,5százalékakerülvisszaváltásra–ezarrautal,hogy
valótlanazafélelem,hogyalakosságrövidtávúbefektetéskénttekinteneaMáP+-ra.Ezekeredményekéntaz5éves
futamidejűMáP+váltalakosságitermékpalettalegmeghatározóbbelemévé,továbbámindösszeegyesztendőelegendő
voltahhoz,hogyaháztartásoknállévőállampapír-állományfelétazújpapírtegyeki.Mindezalakosságiállampapír-
állományátlagoshátralévőfutamidejéneknövekedésefeléhat,ígykedvezőazállamadósság-finanszírozásstabilitásának
szempontjából.

2. Készpénzből állampapír 3

Ahazailakosságnemzetköziösszehasonlításbanmagaskészpénz-állományánakállampapír-megtakarításbaterelésetöbb
szempontbóliskedvezőlenne(pl.támogatnáakülföldiráutaltságmérséklődését,javítanáamonetáristranszmisszió
hatékonyságát).AMáP+vonzóparamétereinekköszönhetőensegíthetia lakosságnálvagyontartáscéljából tartott
készpénztamegtakarításokfeléterelni–ebbenkiemeltszerepevana2019.novembertőlaMagyarPostazrt.kijelölt
postahelyeinelérhetőnyomdaiMáP+-nak,amelyegyúttalazállampapír-vásárlásokföldrajzidiverzifikációjátistámogatja.
Mindazonáltalahhoz,hogyakészpénz-megtakarításokbecsatornázásahatékonyabbáváljon,továbbiösztönzőkreésaz
értékesítésicsatornákfejlesztésérevanszükség.

5. Értékesítési csatornák fejlesztése ↑ 2

AlakosságiállampapírokbefektetőikörénekbővítéseérdekébenaMáP+aPostakirendeltségeinésaFundamenta-
lakáskassza lakástakarék hálózat ügynökein keresztül is elérhető, illetve 2019. novembertől a nyomdai MáP+
aMagyar Posta zrt. kijelölt postahelyeinmegvásárolható.Mindazonáltal a vásárlások földrajzi diverzifikációjának
növeléseérdekébentovábbilépésekszükségesek.Ezenbelülkulcsfontosságúaközvetlen,államkincstáriértékesítés
hatékonyságánakésnépszerűségéneknövelése, amelymindaz állam,minda lakosság számára a legalacsonyabb
költségekkel járóértékesítési csatornát jelenti (pl. készpénzesfizetésipontoknövelése, kincstári ügyfélszolgálatok
elérhetőségénekjavítása).Továbbáakoronavírustavaszihullámanyománbevezetettkijárásikorlátozásokszerepet
játszhattak az állampapír-kereslet mérséklődésében, mivel a MáP+ vásárlások során a személyes ügyintézésnek
vanmeghatározó szerepe, a bankokoldalán azonline értékesítési csatornák kiépítettsége kevésbé jellemző. Ezek
atapasztalatokrámutattakadigitálisértékesítésicsatornákfejlesztésénekfontosságára.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult

Megkezdődötté vált  ↑         Részben megvalósulttá vált  ↑         Teljesen megvalósulttá vált  ↑         
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3. Kkv stratégia

A Kkv stratégia fejezet javaslatai 40 százalékban valósultak meg 2020 novemberére a 2019 őszi 23 százalékos mérték-
hez képest a prioritásokkal súlyozva, ez a fejezetek között a legnagyobb mértékű előrelépés. Az elmúlt időszakban több, 
a kkv szegmensnek kedvező kormányzati lépés történt. Az MNB által 2019-ben megfogalmazott intézkedések több, mint 
háromnegyede már megkezdődött vagy meg is valósult. Két javaslat már teljesen, hat javaslat részben megvalósult , to-
vábbi tizenkét javaslat megvalósításában pedig történt már valamilyen előrelépés. Legfontosabb változásnak tekinthető, 
hogy 2019. november 5-én elfogadásra került a „Magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 
2019–2030” című dokumentum, melyben a szakpolitikai felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium a Pénzügymi-
nisztériummal közösen ismerteti a kkv-kat érintő elképzeléseit. A stratégiai dokumentum a kkv-k termelékenységének 
növelését, a hazai tulajdonú kkv-k által előállított hozzáadott érték fokozását, illetve a hazai tulajdonú kkv-k exportké-
pességének emelését tartja elérendő céloknak, amelyek összhangban vannak az MNB által korábban megfogalmazott 
főbb irányokkal. A stratégia 7 pilléren át változó kidolgozottsági szinten álló javaslatokkal kíván hozzájárulni a kkv szektor 
növekedéséhez. Az intézkedési pillérek az adókörnyezetet, az üzleti környezet fejlesztését, a kkv-k innovációs és digitális 
képességeinek erősítését, a finanszírozáshoz való hozzájutás könnyítését, a nemzetköziesedés elősegítését, a vállalkozói 
tudás megszerzését, végül a generációváltás támogatását ölelik fel. 

Az Éves Fejlesztési Keretek 2019. év végi, majd legutóbb 2020 augusztusi módosításával új elemek kerültek be az uniós 
vállalkozásfejlesztési támogatási rendszerbe. Ezek között kiemelendő a kkv-k részére számítástechnikai kapacitások nyúj-
tását célzó felhívás, vagy a külpiacra lépést célzó konstrukció elindulása. Támogatástechnikai szempontból nagyon biztató 
fejlemény egy feltételesen visszatérítendő formában nyújtott konstrukció megjelenése. Ennek az új kapacitásfejlesztési 
támogatásnak a lényege, hogy a kedvezményezett vállalat fenntartási időszaki teljesítményétől függ az, hogy mennyit 
kell visszafizetnie a támogatásból. Így kiemelkedő üzleti teljesítmény esetén a támogatás teljes egészében vissza nem térí-
tendővé alakul át. 2020. októberben jelent meg Magyarország 2020-2030-as időtávra vonatkozó Kreatívipari Stratégiája, 
amivel kapcsolatosan már egy tanácsadási program is meghirdetésre került. 

A Versenyképességi Tanács februári ülése alkalmával tárgyalta a helyi iparűzési adó felülvizsgálatát, melynek eredménye-
ként a korábbiakhoz mérten kedvezőbb adózási feltételeket irányzott elő a testület. A kiadvány megjelenéséig az előirány-
zott javaslatok közül a helyi iparűzési adó előleg felöltésének eltörlése került elfogadásra, amely jelentős adminisztratív 
könnyítés a vállalkozásoknak. Az uniós források tekintetében nőtt a kkv tanácsadásra (mentorálásra) fordítható források 
elérhetősége, valamint közvetett módon újra előkerült a klaszteresedés kérdése is, amelyek szintén javították az érintett 
javaslatok státuszát. Az elmúlt időszakban több kormányzati intézkedés a kkv-k IKT fejlesztéseit támogatta, emiatt az erre 
vonatkozó javaslatot részben megvalósultnak tekintjük. További kedvező fejlemény az infokommunikációs fejlesztések 
terén, hogy a kormányzat tovább emelte az erre a célra szánt uniós források összegét. 

A fejezetben megfogalmazott javaslatok tekintetében a legtöbb lemaradás a gazdasági mérethatékonyság növelését célzó 
javaslatok megvalósulása tekintetében érhető tetten. Bár a novemberben kiadott Kkv stratégia tartalmaz ígéretes eleme-
ket, kiemelten fontos marad a továbbiakban is, hogy egy generációváltást elősegítő program minél hamarabb elinduljon, 
valamint, hogy javuljon a fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatos hazai szabályozás. A gazdaság termelési oldalának 
hatékonyságát javíthatja a csődtörvény idei módosítása, amely az adós és hitelezők közötti egyezkedések tekintetében 
vezetett be új, adminisztrációt könnyítő elemeket.

A koronavírus-járvány kedvezőtlen üzleti hatásainak kezelése érdekében 2021-től eltörlésre kerül a vállalkozások esetében 
az eredménytartalékból képzett fejlesztési tartalék plafonja és a kezdő vállalkozásoknak nyújtott adóügyi mentorálás 
időtartama félről egy évre nő.
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# Javaslat Prioritás

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

2. A beruházások azonnali elszámolhatósága a társaságiadó-alapban ↑ 3

2019-esadóévtőlkezdődőenazeredménytartalékbóllétrehozottfejlesztésitartalékplafonja10milliárdforintraemel-
kedett,idénszeptemberébenpedigteljeseneltörlésrekerültafelsőplafon.Emelletta2020.június10-tőlérvényesmó-
dosításlehetővétette,hogyazadózáselőttinyereségteljesösszegelekötésrekerüljönakorábbi50százalékkalszemben.
Aváltoztatásokeredményekéntaberuházásoklényegébenazonnalelszámolhatók.Azintézkedésselegyszerreérvénye-
süladócsökkentőhatás,valaminteredménynövelőhatásis(előbbialeírhatóság,utóbbiajövőbenielhatárolásrévén).

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

 

5. Felvásárlások és fúziók elősegítése 3

NagyvállalatifinanszírozásialapothozottlétreaMagyarFejlesztésiBankHiventurestőkealapja(„Investpro”üzletág)
2020. szeptemberben.A 150milliárdos tőkealap likviditáshoz juttatja a pénzügyi gondokkal küzdő cégeket, itthoni
és külföldi felvásárlások esetén támogatja a hazai kézbenmaradást, illetve fejlesztésekhez, invesztíciókhoz, köztük
ingatlanberuházásokhozisforrástbiztosít.

6. Felszámolási eljárások egyszerűsítése, gyorsítása 3

A 2019 novemberében elfogadott Kkv stratégia zászlóshajó intézkedésként nevesíti “Második esély” programját.
Anemzetköziszervezetek,köztükazEurópaiBizottságrészéről isszorgalmazottprogramcélja,hogynemaradjonel
avállalkozóicsődutániújrakezdés, illetveacsődhelyzetekkialakulásánakmegelőzéséreéselkerüléséreishangsúlyt
helyez.AMásodikesélyprogramrairányulójavaslatmellettaKkvstratégiadoingBusinessAkciótervetismegfogalmaz,
amelyelőirányozzaafizetésképtelenségrendezésérevonatkozószabályozásfelülvizsgálatát.
Acsődtörvényaugusztuselsejimódosításaakoronavírushelyzetretekintettelkönnyítésekettartalmazottazadósés
ahitelezőkközöttiegyezségkötésre.Azeljárásgyorsítása,egyszerűsítése,afelekadminisztratívterheinekcsökkentése
érdekébenaCstv.kiegészülahitelezőkegymásközötti,valamintazeljárásbanrésztvevőfelekésavagyonfelügyelő,
illetveafelszámolóbiztosközöttielektronikuslevelezésrevonatkozószabályokkal.Egyszerűsödikafelszámolóbiztosés
ahitelezőkközöttiegyüttműködés.Hatékonyabbáváltahitelezőkérdekeinekbíróságiérvényesítéseazokraazesetekre,
amikorazadósvoltvezetőiahitelezőkérdekeitsértőlépésekettesznek.Egyszerűsödöttazegyezségkötésieljárásis.
Mindezenintézkedésekpozitívanbefolyásolhatjákazújrakezdésidőtartamát.

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

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

↑ 1

Akormány2020.január15-énbejelentetteaMagyarMultiProgram2.körénekelindítását,amelyegyszerrenyújttanács-
adást,valamintvisszanemtérítendőfejlesztésitámogatástisbiztosítarésztvevővállalatoknak.AMagyarMultiProgramon
felülaModernMintaüzemprogramistanácsadásiszolgáltatásokatnyújtkkv-krészére.Továbbá,azIFKAKözhasznúNon-
profitKft.2naposingyenestréningetszervezújrakezdővállalkozóknak.Azévesfejlesztésikeretek2019végimódosításával
elindultagINOP1.1.9-eskiemeltprogram,amelycélzottanavállalkozóiattitűdfejlesztéséttűztekicélul.Avállalkozói
ismeretekbővítéséreiselindultegymásfélmilliárdosgINOPfelhívás,melyszinténszolgálhatjaazintézkedésbenmeg-
fogalmazottcélokat.AfentiekenfelülÖsszetartók.hunévenúj,ingyenesésonlinevállalkozóiplatformotfejlesztettkiés
indítottelaMagyarFejlesztésiBankCsoport(MFBCsoport).Célja,hogyonlinetalálkozásipontotadjonavállalkozásoknak
újüzletikapcsolatokkialakításához, illetvehasznosszakmaisegítségetnyújtsonafinanszírozásiproblémák, fejlesztési
lehetőségekmegoldáshoz.Az ipar4.0 fejlesztésekettámogatnihivatott,májusbanmegjelentgINOP-1.2.8-20felhívás
kifejezettenakkv-ktermelékenység-növelésétcélozzamegazzal,hogyazeszközbeszerzésekatámogathatóköltségek
maximálisan20százalékáttehetikki,ígyafennmaradóköltés-részenakkv-knagyobbvalószínűséggelfognakinnovációs
szolgáltatásokhoz,képzésekheznyúlni.Pozitívtovábbá,hogyafelhíváskeretösszegesokszorosaapályázatelőzményének.
Szinténacélirányábatettlépésnektekinthető,hogyaugusztusbanaz„infokommunikációsszemléletformáláskkv-knak”
felhíváskeretösszegenövekedett,ígyjelenleg6,4milliárdforintállrendelkezésre(aképzéstaMagyarKereskedelmiés
Iparkamara,mintkonzorciumvezetővalósítottameg).
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# Javaslat Prioritás

9. Klaszterek működésének a támogatása ↑ 2

A gINOP keretében tavaly előtt elérhető „Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának
támogatása”címűfelhíváslezárásrakerült,jelenlegnincsklaszterfejlesztésredirektformábanelérhetőhazaitámogatási
eszköz.Ennekellenérestratégiai iránymaradtaklaszteresedéstámogatása,valamintközvetettmódontámogatásra
kerültaterület.
A2019novemberébenmeghirdetettKkvstratégiaintézkedéseiközésoroljaaKlaszterekésegyébhálózatosodásiformák
létrejötténekésműködésénektámogatását.UgyanezadokumentumterveziazIpariPark,illetveaTechnológiaiPark
szabályozásújragondolásátannakérdekében,hogyaparkokonbelülmegjelenőspecializációelősegítseavállalkozói
együttműködésekkialakulásátésaklaszteresedést.Aklaszteresedésttámogatjaa2019októberébenmegjelentkkv
kapacitásfejlesztésikonstrukció(gINOP1.2.10),amelyfeltételültűziki,hogyatámogatandókkv–amennyibennem
kiemeltágazatokbantevékenykedik–akkreditált innovációsklasztertaglegyen.Ezengaranciabeépítéseapályázati
rendszerbeösszhangbanvanazMNBáltalmegfogalmazottcélokkal.

10. Klaszterek és egyéb hálózatosodási formák létrejöttének támogatása 1

Összességébenbárelőrelépésektörténtekaterületen,továbbrasincsmarkánsszakpolitikaiváltás.Akormányugyanegy
konkrétklasztermegalakításátközvetlenülszorgalmazta(MűanyagipariKlaszter),deezenkívülacéltinkábbközvetetten
támogató intézkedésekszülettek(példáulTerületiInnovációsPlatformok(TIP)programsorozat,Felsőoktatásés Ipari
EgyüttműködésiKözpontokkonstrukciókeretösszeg-emelése,Nemzetilaboratóriumok).Ajövőbenjavulhataterület
szakpolitikaitámogatottságaazzal,hogya2019novemberébenmegjelentKkvstratégianevesítiazMNBjavaslatátaz
intézkedésitervében.

11. Állami programok, lehetőségek széles körű kommunikációja 1

A Pénzügyminisztérium elindított egy mobiltelefonos alkalmazást, amellyel a vállalkozások gyorsan és egyszerűen
értesülhetnekazaktuálispályázatokról.IdénismegrendezésrekerülaModerngyárakÉjszakája.

12. Mentorhálózatok működésének támogatása ↑ 1

A2019.novemberbenelfogadottKkvstratégia„Startupkompetenciafejlesztés” intézkedésenevesítiamentorálást,
minttámogatandótevékenységet(pl.INPUTprogram),dementorálásielemekettartalmazagenerációváltásrairányuló
intézkedésis.EzutóbbiazújonnanlétesítettgINOP1.1.10-espályázatbantalálhatómeg.AgINOPprogramrészeként
amagyartulajdonúvállalkozásokgenerációváltásáravalófelkészítése,valamintaválságbanlévő,illetveahhozközel
állóvállalkozásoksegítéseacél.Apályázatifelhíváskeretösszege1,5milliárdforint.FolytatódikazOrszágosVállalkozói
Mentorprogramis,melyhezegyüttműködőkéntjúniusbancsatlakozottaMagyarFejlesztésiBankis.A2016-banindult
ModernVállalatokProgram12ezervállalkozáshozjutottmárel,ígysegítveavállalatokinfokommunikációsfejlesztéseit.

3.4. Inspiráló vállalkozó környezet  

16. Egyetemi inkubátorok és spinoffok támogatása ↑ 1

A Kkv stratégia támogatja az egyetemi spin-offok létesítését azzal, hogy előirányozza az “Egyetemi innovációs
ökoszisztéma fejlesztését”, „proof-of-concept” alapok létrehozásával. Ezen felül a korábbi inkubátor programok
felülvizsgálatautánazinkubátorésakcelerátorhálózatújrendszerétiskidolgozzaaszakpolitikaifelelősInnovációsés
TechnológiaiMinisztérium.
IdénfebruárbanegyetemistartupközpontjöttlétreaBudapestiMűszakiésgazdaságtudományiEgyetemen.Aközpont
ésaMagyarFejlesztésiBankközöttkötöttmegállapodásértelmébenaHiventuresalapinkubációsfázisúvállalkozásainak
nyújttámogatást.Aszakpolitikaifelelősnyilatkozataialapjánazidénlétrehozandó8scienceparkegyetemiközponttal
jönlétre, ígymindentovábbiesélymegvanarra,hogyaprogramlezárultávaltovábbi inkubátorokjöhesseneklétre.
AzegyetemistartupokaterősíthetifinanszírozásioldalrólaNemzetiKutatás,FejlesztésiésInnovációsAlaptervezett
kibővítése: a pályázati kínálatban új elemként jelenhetnek meg a gyorsítósáv program és a Kkv Start innovációs
programis.
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17. Releváns startup konferenciák, meetupok szervezése és támogatása ↑ 1

A Kkv stratégia részeként a vállalkozók konferenciákon, workshopokon és képzéseken való részvétele támogatott
tevékenységlesz.

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

Acélfelémutatólépésazideitársaságiadó-törvénymódosításban,hogynövekszikakoraifázisú(startup)vállalkozásokba
történőbefektetésadóalap-kedvezménye.Eddig20millióforintvoltazéveskorlát,mígezutána20millióforintoskorlát
befektetésenként leszérvényben.AKkvstratégiaadómentességetnem,deazadózásiszabályokbanvalókönnyebb
eligazodáselősegítésétterveziakkv-knak(OrszágosVirtuálisInkubátorprogramelnevezéssel).Ebbeaziránybamutat,
hogy a gazdaságvédelmi Operatív Törzs 2020. szeptemberi döntése értelmében a kezdő vállalkozásoknak nyújtott
adóügyimentorálásidőtartamafélrőlegyévrenő.

3.5. Képzett humántőke a kisvállalatokban  

21. Eredménycélokhoz kötött digitális kurzusok ↑ 1

A2019.novemberiKkvstratégiatöbbkkvképzéstsegítőprogramotelőirányzott,továbbáazÉvesFejlesztésiKeretek
tavalyévvégimódosításaiskedvezőenhatottaszakképzésfinanszírozására.KiemelhetőagINOP6.2.5-ösprogram,mely
2019szeptemberébenkerültmeghirdetésreazzalacéllal,hogyaszakmaiképzésekdigitálismódszertanátegységesítse,
ezzelszolgálvaadigitálisOktatásiStratégiaIntézkedésiTervcéljait.AtámogatásikonstrukcióelérhetőBudapestenis. 
AjúliusbanmeghirdetettgINOP-6.2.8-aspályázatifelhíváscélozzaazegyesszakmákdigitálistananyagánakfejlesztését,
ennekakiemeltfelhívásnakkeretösszegétközel3milliárddalemeltemegaszakpolitikaifelelősaugusztusban.Acél
az, hogyminél gyorsabban beemelhetők legyenek az új technológiai fejlemények a tananyagokba, valamint, hogy
aszakmákminélszélesebbkörérelegyenelérhetőatudás.

3.6. A modern korban versenyképes kkv szektor támogatása  

22. Kötelező vállalati honlap 3

AKkvstratégiaelőirányozza,hogyszükségvanamikrovállalkozásokdigitálisfelkészültségénekcélzotttámogatására,
ésennekmegfelelőenegyúj,fenntarthatómodellkidolgozására.Aszakpolitikaeztképzésiprogramokrévéntervezi
megvalósítani.AzEurostat2019.éviadatai szerinta10 főnélnagyobbvállalkozások38százalékamégmindignem
rendelkezikhonlappal,miközbenazuniósátlag22százalék.Érdemeskiemelniaztis,hogyezazarányMagyarország
esetébenmegegyezika2012-benmérttel,ígyjelentősfejlődésipotenciálazonosíthatóaterületen.

23. Vidéki digitális infrastruktúra fejlesztése 2

2020márciusábanegykiemeltfelhívásmeghirdetésévelmegindultazújgenerációsNgAhálózatokmásodikütemének
fejlesztése5milliárdforintoskeretösszeggel(azelsőütem50,3milliárdforintvolt).ASzupergyorsInternetProgram
(SzIP)másodikfázisaezalapjánkerültkiírásra.Aprogramugyanakkor-feltehetőenakoronavírusmiattimegnövekedett
forrásigénymiatt-felfüggesztésrekerültmájusvégén.

24. IKT kockázatok kezelésére vonatkozó szabályok szigorítása ↑ 2

Idénjúliuselsejénváltozottjogiszabályozásszerintamagyarvállalkozásiszektornemzetgazdaságiszempontbólkritikus
infrastruktúrátműködtetőcégeiaNemzetiKibervédelmiIntézethatóságifeladatkörébekerültek.Ezeknélavállalatoknál
szigorúbb kibervédelmi intézkedések kerültek bevezetésre. A 2020 júniusában megjelent Nemzeti digitalizációs
Stratégiaadigitálisállamravonatkozóhelyzetértékelésekapcsánmegjegyzi,hogyszükségesvizsgálniajelenlegműködő
rendszerinformációbiztonságát.Astratégianemtartalmazdedikáltanversenyszféránakszólóintézkedéstaterületen,
ezértcsakrészbenmegvalósultnaktekinthető.
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25. Neumann János Alap a vállalkozások IKT fejlesztéseinek támogatására ↑ 2

A digitális Jólét Program részeként 2019 novemberében elindult a 7,5 milliárd forint keretösszegű digitális Jólét
Tőkeprogram, mely kkv-k részére nyújt digitális fejlesztési lehetőségeket. Az igényelt összegek 10 és 500 millió
forint között lehetnek. A program kiegészül egy hiteleszközzel is, melyben 5 és 200millió közötti hitelösszegekre
pályázhatnak a cégek. A támogatási konstrukció célcsoportja azok a nem informatikai vállalkozások, akik digitális
fejlesztéseket szeretnénekmegvalósítani. A tőkeprogramot jól kiegészítik amármeglévő programok is (pl. gINOP
3.2.1.-ModernvállalkozásokProgramésagINOP3.2.2.-Támogatásavállalkozásokdigitálisfejlesztéséhez)legfőképpen
aszemléletformálás,felmérésésegyénreszabottmegoldásijavaslatokfinanszírozásarévén.AfentiekenfelülazÉves
Fejlesztési Keretek legutóbbi módosításában kiírásra került egy kiemelt pályázat, mely a kkv-k részére nyújtandó
nagyteljesítményű számítógép szolgáltatások elérhetőségét hivatott javítani (gINOP 3.1.5-19). Emellett javaslatunk
megvalósulásáttámogatjaaNeumannJánosNonprofitKözhasznúKft.működése,amelytöbbekközöttaz innovatív
digitális technológiákat fejlesztő startupok nemzetközi piacra lépését segíti elő az INPUT Program (gINOP 3.1.3.)
keretében.AzÉvesFejlesztésiKeretekaugusztusimódosításaiskedvezőenérintetteaterületet:azinfokommunikációs
fejlesztéseket támogatandó 3 prioritási tengely forrásai átlagosan 10 százalékkal emelkedtek. A 2021-től kezdődő
finanszírozásiciklusratervezettoperatívprogramoktársadalmiegyeztetésesoránaszakpolitikaifelelőselőirányozta,
hogydedikáltprogramokatlétesítadigitálistechnológiákvállalatonbelüliéskívüliintegráltságakapcsánalegnagyobb
lemaradástmutatóterületekkezelésére.

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

Bárdedikáltpályázatnemjelentmeg,dekedvező,hogya júliusbanelindultMagyarMultiProgramIII.szakaszában
támogatottakaszolgáltatócégekis.AzMNBeredetijavaslatáttámogatjaakormányazonszándéka,hogymesterséges
intelligenciaközpontothozzonlétre(gINOP3.2.8-askonstrukciórévén).AMesterégesIntelligenciaStratégiarészeként
megalakult a Nemzeti Adatvagyon ügynökség,melynek legfontosabb feladata, hogy a közadatbázisokat szervezett
keretekköztmegnyissa.Pozitívtovábbá,hogyaszolgáltatásokoldalárólkerültmegragadásraajövőegyiklegígéretesebb
irányaadrónfejlesztésisazáltal,hogyazaladRONEprojektelindításrakerültazalazonetesztpályainfrastruktúráján.
AzönvezetőautózásterénpiacvezetőmagyarkötődésűvállalatazAIMotive-bantőkeemelésthajtottvégreatulajdonos,
amelybenközreműködöttaSzéchenyiTőkealap-kezelőis.Afeldolgozóiparszolgáltatásokfelőlitámogatásáthosszabb
távon segítheti az októberben elkészült Kreatívipari Stratégia 2020-2030 céljainakmegvalósítása is. A stratégiához
kapcsolódóanaMoholy-NagyMűvészetiEgyetem(MOME)ingyenes,digitálisplatformonmegvalósulóüzletfejlesztési
képzéstindítottbeazInnovációsésTechnológiaiMinisztériummegbízásából.2020.októberbentársadalmiegyeztetés
kezdődöttadivat-ésdesigniparivállalkozásokattámogatópályázatról.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult

Megkezdődötté vált  ↑         Részben megvalósulttá vált  ↑         Teljesen megvalósulttá vált  ↑         
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4. Külgazdaság és gazdaságszerkezet

A Külgazdaság és gazdaságszerkezet fejezetben szereplő javaslatok prioritással súlyozott megvalósulási mértéke 19-ről 24 
százalékra nőtt a 2019-es Versenyképességi Tükörben bemutatott állapothoz képest. A külgazdasági és gazdaságszerkezeti 
javaslatok tekintetében kisebb előrelépések történtek. A terület javaslatai közül egynek kezdődött meg a megvalósítása 
2019. ősz óta, így publikálásukat követően összesen 78 százalékuk végrehajtása indult el. A 2019 novemberében elfogadott 
Kkv stratégia önálló pillérként tekint a kkv-k külpiaci aktivitásának fokozására, továbbá egy kisebb volumenű GINOP konst-
rukció is nyílt az exportálni kívánó vállalatok számára. A szolgáltatásexport erősítésére több kisebb program is született. 

Az MNB versenyképességi javaslatával egy irányba mutat az a kormányzati szándék, hogy a gyárbővítéseknél és zöldmezős 
beruházásnál a tudásintenzívebb tevékenységek kerüljenek egyedi alapon támogatásra. Az ipari hozzáadott érték-tartalom 
szempontjából továbbra is kiemelten fontos, hogy ne csak a high-tech ágazatok súlya növekedjen, hanem az ipari szol-
gáltatások révén a hazai cégek is be tudjanak csatlakozni globális értékláncokba. A jövőben fontos lesz, hogy a világban 
végbe menő technológiai változásokra technológia-előállítóként is tudjon választ adni Magyarország. Erre a járműipar-
ban nyílik a legnagyobb lehetőség, amit támogathat például a ZalaZone tesztpálya is. Kedvező fejlemény, hogy az olyan 
magas keresleti multiplikátorokkal – következésképpen magas hazai beágyazottsággal – jellemezhető ágazatok, mint az 
élelmiszergyártás, a gyógyszergyártás és a turizmus további támogatásban részesülnek (a koronavírus okozta gazdasági 
hatásoktól függetlenül). 

A már évekkel ezelőtt megkezdett ázsiai gazdasági relációk erősítése tovább folytatódott több egyezmény révén. Folyta-
tódott az intézményi garanciák kiépítése a fejlett piacokon (Egyesült Államok), valamint a fejlődő piacokon is (pl. Szerbia, 
Ghána, Laosz, Ruanda, Banglades). 
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# Javaslat Prioritás

4.1. A magyar kis- és középvállalkozások külgazdasági aktivitásának növelése  

1. Áruexport mellett a szolgáltatásexport erősítése ↑ 3

laoszban 160millió dolláros kötött segélyprogram indul,melynek keretébenmagyar cégek végzik a laoszi főváros
teljesszennyvízhálózatánakfelújítását,valamintrésztvesznekélelmiszerbiztonságifejlesztésekbenésazelektronikus
személyiigazolvány-rendszerkiépítésében.HasonlómegállapodásszületettMagyarországésRuandaközöttis.Azidén
januárbanlétrehozottindonéz-magyarbefektetésialapközlekedésiésvízgazdálkodásiprojektekbenbiztosíthatmagyar
szolgáltatásexportot.400millióforintoskeretösszegűfelhívásjelentmeganyugat-balkániországokbazöldtechnológiát
exportálnikívánómagyarcégekrészére.2020.novemberbensportinnovációstechnológiákexportcélúfejlesztésének
támogatásáraindultprogram.

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

Akétállamközöttiegyüttműködésimegállapodások,szerződések,illetveállamilagpatronáltberuházásokfolyamatosnak
tekinthetők.2019.november12-énKínábanvasútilogisztikaiegyüttműködésimegállapodástírtaláaMáV-RECKft.,
valamint a kínai Central European Trade and logistics Cooperation zone. Ugyancsak tavaly novemberben a kínai
CoscoShippingvállalatcsoportrészesedéstvásároltamagyarországiBIlKintermodális logisztikaiközpontban,amely
lépéssel javulhat azországáruszállítási hatékonysága.Magyarország jelentőségét–ésegybena kínaiÖvezetésÚt
kezdeményezésben betöltött központi szerepét – erősítheti a Fudan Egyetemmel decemberben aláírt egyetértési
nyilatkozat.A két fél célja, hogy az egyetemBudapesten létesítsen kampuszt, amely révénegy TOP40-es egyetem
létesítene intézményi jelenlétet. Magyarországon az 5g hálózat telepítése a kínai Huawei közreműködésével fog
kiépülni.Agazdaságikapcsolatokathivatotterősíteniazis,hogy2019végétőlkétújabbkínaivárosbóllehetközvetlenül
is elérni Budapestet repülőgéppel. A kapcsolatok bővülését jelzi, hogy Budapesten egy kínai-magyar egészségügyi
központ is létrejötttavalyévvégén.Agazdaságikapcsolatok tekintetében fontos lépésnektekinthetőalenovo8,2
milliárdforintértékűgyára,amiazelsőeurópaigyáraleszavállalatnak.2020.októberbenhetiháromteherjáratotindít
zhengzhoubólBudapestreazUTAlégitársaság,ezzeljavulakétországközöttilogisztikaiforgalom.

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

AKárpát-medenceigazdaságikapcsolatokathivatotterősíteniakormányvajdaságiberuházásiprogramja,mely2016
óta folyamatosan biztosít fejlesztési forrásokat a vajdasági érdekelteknek. 2019 novemberében Belgrádban nyitott
képviseleti irodátaHEPA.MagyarországmájusbancsatlakozottaTürkTanácsbefektetésialapjához,majd júniusban
aközép-európaiösszeköttetéstelőmozdítóHáromTengerBefektetésiAlaphozistársult.A330pontosversenyképességi
programban megfogalmazottokkal összhangban van a 25 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett Nemzeti
Exportvédelmi Program is, amely az exportpiacokon növekedni, terjeszkedni és új piacokat megszerezni kívánó
magyarországi vállalatok támogatására jött létre. A program keretösszegét 50milliárd forinttal 75milliárd forintra
emeltemega1818/2020. (XI.18.) kormányhatározat.Aprogrammegtérüléséterősítheti,hogyamagyarvállalatok
általleginkábbcélzottközeliországokpiacairavalóberuházásokatcélozzaaprogram.2020.októberbenhirdettemeg
akülügyiszaktárcaaBalkánonvalóterjeszkedésre9milliárdforintoskeretösszegűprogramját,melybenvisszanem
térítendő támogatásokra pályázhatnak a vállalatok. A távolabbi régiók tekintetében Bangladessel szeptemberben
együttműködési megállapodás született, ami lehetővé teszi a magyar vállalatok számára a piacralépést. Magyar
vonatkozásútovábbihír,hogyaTungsramegyleányvállalatothozlétreAbu-dzabibanésegygyáratépít4milliódollár
értékben,amihezamagyarkormányispénzügyitámogatástbiztosít.2020.októberbenazEximbank700milliódolláros
hitelkeretetnyitottaSzaúd-Arábiábaberuháznikívánómagyarcégekszámára.A1817/2020.(XI.18.)kormányhatározat
35milliárdforinttöbbletforrástrendelahatárontúligazdaságiprogramoktámogatásárais.
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# Javaslat Prioritás

4. Hazai külkereskedő réteg támogatása, új kereskedőház koncepció 1

A2019novemberébenelfogadottKkvstratégiaV.pilléretámogatjaavállalatoknemzetköziesedését.Akkv-kkülpiacra
lépésétsegítőprogramzászlóshajó intézkedéskéntkerültbeastratégiába.Aprogramcélzottegyedi tanácsadással,
felkészítésselsegítiakkv-knemzetközipiaconvalómegjelenését,ésnemzetközihálózatokba,globálisértékláncokba
történőbekapcsolódásukat.Akülpiacifelkészítéscélja,hogyösztönözzeakkv-knemzetközipiacralépését,szélesítseaz
exportképesvállalkozásokkörét,valamintamárexportálóvállalkozásokszámárasegítségetnyújtsonatevékenységek
bővítéséhez.Akkvstratégiábanfoglaltakkalösszhangban2019októberébenelindultakkv-kkülpiacralépésételősegítő
kiírás,amelytanácsadástcélozmeg.Amagyarkkv-kamerikaiterjeszkedéséthivatottelősegíteniaColumbusmagyar-
amerikaiközösalap,melybeazEximbank7milliárdforintotfizetettbe.AfentiekenfelülidénjanuárbanaKülgazdasági
és Külügyminisztérium egy exportfejlesztési programot hirdetett kkv-k részére. A program keretösszege 3 milliárd
forint, és elsősorban külföldi kiállításokon és vásárokon valómegjelenésre, árubemutatók szervezésére,marketing
tevékenységrevagytanúsítványokmegszerzéséreigényelhetőtámogatás.AgINOP-onkeresztülfinanszírozottMagyar
MultiProgramközvetettentámogatjaahazaikülkereskedővállalatokat.1

4.2. A betelepülő külföldi tőke tudásának hasznosítása  

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

2

AzMNBVersenyképességiprogramjábanmegfogalmazottakkalegyiránybamutat,hogyazegyedikormánydöntések
odaítélésénél 2019 egészében a belföldön jobban beágyazott tevékenységek támogatása került előtérbe (az
elektronikaésa járműipari támogatásokaránya30százalékracsökkent,szembena2018-as40százalékkal).Anagy
hazai hagyományokkal rendelkező gyógyszergyártást támogatja a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a hazai
gyógyszeripari érdekképviselet (MAgyOSz) között megkötött megállapodás. A szintén erős beágyazottsággal
jellemezhető élelmiszeripari vállalatok komplex beruházásainak támogatására gINOP felhívás kerül meghirdetésre 
(a tervek szerint novemberben), ezzel az egyik legmagasabb keresletimultiplikátorral jellemezhető feldolgozóipari
ágazat kerül támogatásra.2 A szinténmagasmultiplikátorral rendelkező turizmus támogatását egy gINOP felhívás
keretén belül emelte meg a kormány, továbbá a gazdaságvédelmi Akcióterv részeként dedikált forrásokat kapott
az ágazat. Az egészségipar önálló fejlesztési keretet fog kapni költségvetési forrásból, ez az intézkedés a hazai
egészségiparigyártókatkívánjatámogatni(aprogramköltségvetése50milliárdforint,melyetaPénzügyminisztérium
emelniszándékozikaközeljövőben).AmagyarvállalatokattámogatjaaPénzügyminisztériumújraindítottNagyvállalati
BeruházásiTámogatása(NBT),amelyazelőzőprogramhozképestegyjelentősenkibővültköltségvetésseltámogatja
aközép-ésnagyvállalatokat.

1Báranemzetköziterjeszkedésreképescégekethelyeziközéppontbaaprogram,nemtartalmazsemmilyenerrevonatkozókritériumot(akülföl-
diterjeszkedésmegvalósításaaHEPAfeladatamaradna,amitagINOP1.3.7-esfinanszírozásrévéntöbbletforrásokkaltámogatottmegaszakpo-
litikaifelelős).

2Azélelmiszeripartámogatásamárnemújkeletű,korábbaniselérhetőkvoltakdedikáltágazatiforrások(elsősorbankombinálthiteltermékfor-
májában).

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult

Megkezdődötté vált  ↑         Részben megvalósulttá vált  ↑         Teljesen megvalósulttá vált  ↑         
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5. Munkaerőpiac

A Munkaerőpiac fejezet javaslatainak prioritásokkal súlyozott megvalósulása 24 százalékra nőtt a 2019. októberi 15 
százalékról. A Versenyképességi program munkaerőpiacot érintő javaslatainak közel 40 százalékában kezdődött meg 
a végrehajtás a program bejelentése óta. A 2019-es Versenyképességi tükör megjelenése óta hat javaslat esetében történt 
státuszváltozás, melyek a munkát terhelő közterhek csökkentését, a külföldön élők hazavonzását és a képzési rendszer 
területeit érintik. Emellett további két javaslat esetében jelentettek be újabb intézkedéseket, melyek ugyanakkor nem 
befolyásolták az érintett pontok megvalósulásának mértékét. 

A munkát terhelő közterhek csökkentése a szociális hozzájárulási adó további mérséklésével folytatódott. A külföldön élők 
hazavonzását segítheti egyes családtámogatási elemek feltételeinek könnyítése, valamint az egészségügy és az oktatás 
területén történt béremelések. A felnőttképzés erősítése kapcsán az OKJ-rendszer átalakításában és az idősebb korosztá-
lyok készségeinek fejlesztésében történt előrehaladás, emellett a vállalkozói hajlandóság növelése érdekében is történt 
előrelépés. A nyugdíj melletti munkavégzés több esetben is kedvezőbbé vált az idei évben, valamint a közmunkáért kapott 
bér és a minimálbér közti különbség tovább nőtt.

A fenti intézkedések mellett a koronavírus-járvány következtében a kormány számos programmal támogatta a munka-
erőpiacot. A munkahelyek védelme érdekében bevezetésre került a Munkahelyvédelmi bértámogatás, mely a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást támogatta, míg a Munkahelyteremtő bértámogatás álláskeresők alkalmazása esetén nyújtott 
támogatást. Az októberben elindult Vállalkozások munkaerő támogatása program pedig célzottan az alacsony iskolai 
végzettségű és a fiatal álláskeresők foglalkoztatását ösztönzi a vállalatoknak nyújtott bértámogatással. A járvány második 
hulláma által leginkább sújtott cégek 18 tevékenységi kör esetében vehetnek ismét igénybe adókönnyítést és bértámo-
gatást. Az otthoni munkavégzés rugalmasabbá tétele érdekében pedig a veszélyhelyzet időtartama alatt a munkáltatók 
és a munkavállalók a Munka Törvénykönyve távmunkavégzésre vonatkozó előírásaitól eltérően is megállapodhatnak, 
valamint a munkavállalók havi költségtámogatásban részesülhetnek a minimálbér 10 százalékáig.
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# Javaslat Prioritás

5.1. A munkaerő-tartalék felszabadítása a versenyszektor részére  

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.Aminimálbér2020.éviemelésénekkövetkeztében51százalékramérséklődöttaközmunkáértkapottbér
minimálbérhez viszonyított aránya. A közmunkáért fizetett bér és a minimálbér különbségének növelése tovább
ösztönözhetiaközfoglalkoztatottakatazelsődlegesmunkaerőpiacontörténőelhelyezkedésre.

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

1

Anyugdíjmellettimunkavégzéstöbbesetbeniskedvezőbbéváltatavalyiintézkedéseketkövetően.2020.július1-jétől
márnemcsakamunkaviszonybanálló,hanemfoglalkoztatási formától függetlenülmindenmunkátvégzősaját jogú
nyugdíjaskereseteimentesülnekabiztosításiésjárulékfizetésikötelezettségalól,amiakeresetikorlátmegszűnését
jelenti.Ennekkövetkeztébenanőkkedvezményesnyugdíjamellettmárbármely jogviszonyban(példáulvállalkozási
vagymegbízásijogviszonyban)korlátozásnélküllehetdolgozniaversenyszférában.Aszolgálatijáradékbanéskorhatár
előttiellátásbanrészesülőkesetébenazonbantovábbraisfennmaradakeresetikorlát.

5.3. Bérek fenntartható emelése  

12. A munkát terhelő közterhek csökkentésének folytatása ↑ 3

Amunkátterhelőközterhekközülfolytatódottaszociálishozzájárulásiadó2017-benmegkezdett,27százalékróltörténő
csökkentése.Aszociálishozzájárulásiadó2020.július1-től17,5százalékról15,5százalékracsökkent,mivelakormány
a koronavírus miatt kialakult helyzetben eltekintett a bérmegállapodásban rögzített feltételtől, a versenyszféra
reálbérének6százalékosemelkedésétől.Azintézkedéselsősorbanamunkaerőpiackeresletioldaláttámogatja.

5.4. Külföldön élők hazavonzása  

14. Bérfejlesztés az állami hiányszakmákban ↑ 3

2020-bantöbbhiányszakmaesetébenistörténtekbéremelések.Azegészségügyiszakdolgozókésvédőnők2019-ben
bejelentettnégylépcsősbéremelése2020. január 1-jén 14 százalékos,majdnovember 1-jén további 20 százalékos
emelésselfolytatódott,melyeket2022.január1-jénegy30százalékosújabbemeléskövet.2021januárjátólmegkezdődik
azorvosibérekjelentősemeléseisaMagyarOrvosiKamarabértáblajavaslataalapján,amiháromlépésben2023elejéig
valósulmeg.Emellettakoronavírus-járványidejéntanúsítotthelytállásértjúlius1-jén170ezeregészségügyidolgozó
részesültegyszeribruttó500ezerforintosjuttatásban.2020júliusátólapedagógusokbére10százalékkalemelkedett,
ami technikailag ágazati szakmai pótlék bevezetésével valósult meg. Továbbá szintén júliustól akár 30 százalékkal
emelkedettaszakképzésbendolgozópedagógusokbére,ami32ezerszakembertérint.

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

↑ 1

2020nyarától180napról90napracsökkentababavárótámogatás igényléséhezelvártmagyarországitb-jogviszony
igazolásának időtartama, ami könnyítheti a külföldről hazatérők támogatáshoz történő hozzájutását. Az Egyesült
Királyságbólhazatérőkesetébenakinti jogviszony igazolásaa tapasztalatokalapjánnehézkes, ígyaCSOK igénylése
eseténbiztosítottlettaméltányosságieljáráslehetősége.
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# Javaslat Prioritás

5.5. Felnőttek képzési rendszerének megerősítése  

19. Első végzettség megszerzésének ingyenessé tétele a felnőttképzésben ↑ 2

A szakképzés további erősítése érdekében a 2020/2021-es tanévtől átalakításra került az OKJ-képzések rendszere.
Az elérhető képzések listája jelentősen egyszerűsödött: az eddig azOKJ-ban szereplő többmint 700 szakképesítés
helyettaszakképzőintézmények177szakképesítést,76részszakképesítéstés25kulturálisésművészetiszakképesítést
kínálnak.Azalapszakmákmegszerzéséremáraziskolairendszerbenisvanlehetőség,amiretovábbiszakképesítések
építhetők.Afelnőttekszámáraaziskolarendszerbenamásodikszakmaelsajátításamárjelenlegisingyenes,ajövőben
aképzésiidőrövidül,ígygyorsabbanlehetszakmátszerezni.

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

AdigitálisJólétProgramHálózatkeretében5milliárdforintértékbenországszerte1500támogatottközösségiinternet
hozzáférésipontotalakítottakki,aholottdolgozómentortólkaphateligazítást,hasznostanácsokatmindenérdeklődő.
A digitális szakadék csökkentését célzó további projektek keretében 2019 végéig közel 182 ezer ember digitális
kompetencia képzése valósultmeg, illetve további 2milliárd forinttal támogatták a helyi, helyben ismert szakmai
és társadalmiszervezeteket,amelyekprogramjaikkalképesekelérniésmegszólítaniadigitáliseszközöketmégnem
használókat.

5.7. Vállalkozói hajlandóság erősítése  

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

↑ 2

A2020.éviPÉNz7köznevelésitémahétkeretében„Ötletbőlvállalkozás”fókusszalvalósultmegvállalkozóihajlandóságot
növelőelőadássorozataziskolákban.Atémahétenösszesen1200iskolatöbbmint217ezerdiákjavettrészt.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult

Megkezdődötté vált  ↑         Részben megvalósulttá vált  ↑         Teljesen megvalósulttá vált  ↑         
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6. Területi felzárkózás

A Területi felzárkózás fejezetben szerepelő javaslatok prioritással súlyozott megvalósulásának mértéke 28 százalékra nőtt 
a 2019. októberi 15 százalékról. A területi felzárkózás elősegítését ösztönző 13 javaslat közül összességében 7 esetében, 
vagyis 53 százalékukban történt előrelépés a Versenyképességi program megjelenése óta. A 2019. őszi Versenyképességi 
tükör óta négy javaslat esetében történt státuszváltozás, emellett további három pontnál történtek intézkedések a javas-
latok megvalósulási mértékének módosulása nélkül.

Folytatódott a munkaerőpiaci mobilitás növelésének támogatása további munkásszállók építésének bejelentésével, emellett 
a mobilitást ösztönözheti a Városi Otthonteremtés Program tervezett elindulása és a helyközi közlekedés további fejlesztése 
is. A kevésbé fejlett régiók esetében több új program elindítása is hozzájárulhat a foglalkoztatás bővítéséhez és a vállalatok 
fejlődédéhez, növelve a vidék versenyképességét és népességmegtartó erejét. Folytatódtak továbbá meglévő programok, 
így a Modern Városok Program, a Magyar Falu Program és további településfejlesztési programok (TOP, VEKOP) fejlesztései 
a vidéki térségekben, emellett a leghátrányosabb települések felzárkóztatása érdekében immár 67 településen valósulnak 
meg a „Felzárkózó települések” program intézkedései a Magyar Máltai Szeretetszolgálat irányításával. Az elmaradottabb 
régiók finanszírozását célzó javaslatok közül egy, az Európai Beruházási Bank által biztosított források nagyobb mértékű 
kihasználása esetében történt további előrelépés újabb hitelszerződések megkötésével. 
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# Javaslat Prioritás

6.1. Munkaerő-mobilitás ösztönzése  

1. A munkaerőpiaci mobilitás támogatása az ingázás ösztönzésén keresztül ↑ 3

AmunkavállalóimobilitásösztönzéseérdekébentovábbbővülazITMáltalkiírt„Munkásszállásokkialakítása”program.
A2020augusztusábanbejelentettintézkedésértelmében19újmunkásszállólétesítésérebiztosítanaktámogatásokat
5,6milliárdforintértékben.Aprogramelsőháromfázisában20munkásszállólétesítésérenyújtottakforrásokat2017
és2019közöttönkormányzatokszámára,2020-tólpedigmárnemönkormányzatitulajdonúgazdaságitársaságok is
pályázhatnak támogatásra. Emellett továbbra is zajlik az „Út amunkaerőpiacra” programmegvalósítása,melynek
keretébenelsősorbanahátrányosabbmunkaerőpiacicsoportokelhelyezkedésétsegítiktöbbekközöttazutazásiés
lakhatásiköltségektámogatásával.

2. A munkaerőpiaci mobilitás támogatása az állandó lakhelyváltoztatás támogatásával ↑ 2

Amunkaerőpiacimobilitást támogathatja a kormány által tervezettVárosiOtthonteremtés Program,mely a városi
rozsdaövezetiterületekentennélehetővéújlakásokmegfizethetőárúésbérletidíjúépítését.Aprogramelsősorban
a lakáspiac kínálati oldalának bővítését célozza, azonban hatékony eszköz lehet a lakhelyváltoztatáson keresztül
megvalósulómunkavállalásra.

3. A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásainak mobilitási ösztönzőkkel való kiegészítése ↑ 3

A„Munkásszállásokkialakítása”programkibővítéseésvállalkozásokratörténőkiterjesztéseugyannemkifejezetten
a közfoglalkoztatottak mobilitását célozza, azonban támogathatja az elsődleges munkaerőpiacon történő
elhelyezkedésüket.Emellettaközfoglalkoztatottakesetében is továbbra iszajlikaz„Útamunkaerőpiacra”program
megvalósítása,melysegítiamobilitásuknövelését.

4. A helyközi közlekedés fejlesztése 2

2020júliusátólegységesstratégiaiirányításalákerültavasútiéstávolságibuszközlekedés,amimegteremtialehetőséget
amobilitást ösztönző összehangoltmenetrend és egységes tarifarendszer bevezetésére, valamint a vasúti ráhordó
hálózatok és csatlakozások kialakítására. A Budapest keleti és nyugati agglomerációját szorosabban összekapcsoló
déliösszekötővasútiduna-hídkorszerűsítését2022szeptemberéigvalósítjákmeg.MegkezdődiktovábbáaBudapest-
Veresegyház-VácésaBudapest-lajosmizseelővárosivasútvonalakfelújítása,valamintabudapestivasútiésHÉVhálózat
fejlesztése,összekapcsolásaés54darabkorszerűHÉVkocsibeszerzése.

6.2. Kevésbé fejlett régiók közvetlen támogatása  

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

3

A2020márciusábanlétrejöttaz„Északkelet-MagyarországNemzeti,gazdaságiésKulturálisÖvezeténekKoordinációs
Fóruma”,amelya„CreativeRegion–Határtalanfejlődés”programonkeresztülHajdú-Bihar,Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-zemplén megye nemzeti, gazdasági és kulturális övezetének létrehozását
segíti.Kiemeltcélazövezetnépességmegtartóerejéneknövelése,infrastrukturális,gazdaságiéskulturálisfejlesztése,
versenyképességének erősítése, amihez egyedi, a térségre irányuló fejlesztésekre van szükség. A vidéki térségek
vállalkozásaitsegíthetia2021januárjátólelérhető„Hátrányoshelyzetűtelepülésekenműködőmikro-éskisvállalkozások
fejlesztéseinek támogatása” elnevezésű pályázat is,melynek keretösszege 5milliárd forint. Emellett a Budapesten
kívüligazdaságiközpontokfejlődéséttovábbraistámogatjákkülföldiéshazaiberuházások,valamintazideiévbenis
folytatódóModernVárosokProgramgazdaságiésinfrastrukturálisfejlesztései.Utóbbiesetébenújdonság,hogya23
megyeijogúvárosmellettezentúlamegyeiönkormányzatokiskaphatnakforrástaprogramból.
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7. Helyi beszállítókra és erőforrásokra építő pályázatok előnyben részesítése ↑ 3

A2019decemberébenbejelentett„Foglalkoztatásbővítésösztönzése”megnevezésűgINOPpályázatkereteiközött12
milliárdforintkeretösszegbőlsegítikazországnégyrégiójábanakkvszektorfoglalkoztatottilétszámánaknövelését,
amennyibenafoglalkoztatásbővítéseújlétesítményvagyterméklétrehozásához,kapacitásbővítéséhezvagyatermelési
folyamatátalakításáhozkapcsolódik.A felhívásraazokazÉszak-Alföldön,Észak-Magyarországon,dél-dunántúlonés
dél-Alföldönműködő vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek vállalják, hogy 3-15 fővel bővítik
afoglalkoztatottakszámátésazújmunkahelyeketlegalábbháromévigfenntartják.Aprogramhozzájárulhatakevésbé
fejletttérségekmunkaerejénekhatékonyabbkihasználásához.Apályázatsikerétjelzi,hogyarendelkezésreállókerettöbb
mint4milliárdforinttalnőabejelentéshezképest.2020.szeptemberbenkerültbejelentésre,hogyagazdaságfejlesztési
stratégiarészekéntakormánynégygazdaságfejlesztésizónát(dél-dunántúli,északnyugat-magyarországi,dél-alföldiés
északkelet-magyarországi)hozlétre,hogyelősegítseakoordináltéskiegyensúlyozottterületifejlesztéseket.Aterületi
felzárkózásttámogatjatovábbá,hogyazMFBCsoporthoztartozóMFBInvestzrt.tematikusVállalkozásfejlesztésiAlapot
indított–debrecen,SzékesfehérvárésKaposvárután–Nyíregyházánötmilliárdforintoskeretösszeggelhelyiésrégiós
vállalkozásokfejlesztési,beruházásilehetőségeinekmegvalósításához.

6.3. Finanszírozás a kevésbé fejlett régiókban  

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

AzEIBcsoporttalkötötthitelszerződésekösszesítettértéke2018-ban891millióeurótértel,melybőlazEIBközvetlenül
747millióeuróvalrészesült,mígazEIF144millióeuróval.2019-benazEIB-velkötöttmegállapodásokértéketovább
bővültés775millióeuróttettki.2020januárjábanújabb,150millióeuróértékűhitelrőlkötöttmegállapodástakormány
ésazEIBazoktatásiinfrastruktúrafejlesztésére.Aszerződésnekköszönhetőenújiskolákéssportlétesítményeképülnek
ésameglévőkkorszerűsödnek.EmellettaVolánBuszparkKft.isaláírtjanuárbanegyhitelszerződétazEIB-velazöldBusz
Programfinanszírozására47millióeuroértékben(ateljeshitel140millióeurolesz).Akövetkezőévekbenvégrehajtott
nagyobbinfrastrukturális,energetikaiésvállalkozásfejlesztésiterveknélazEIBnövekvőhozzájárulása továbbraisreális
feltételezés.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult

Megkezdődötté vált  ↑         Részben megvalósulttá vált  ↑         Teljesen megvalósulttá vált  ↑         
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7. Családbarát program

A Versenyképességi programban bemutatott családbarát javaslatok 48 százalékánál történt előrelépés 2020 novemberéig, 
ezáltal a fejezeti javaslatok prioritásokkal súlyozott megvalósulási szintje 27 százalékra nőtt a 2019. októberi 16 száza-
lékról. A 46 demográfiai fordulatot célzó pont közül egy javaslat teljesen megvalósult, további kilenc javaslat részben 
megvalósult, valamint tizenkettő javaslat megvalósítása megkezdődött. Kedvező folyamatnak tekinthető, hogy a 2019 
februárjában meghirdetett Családvédelmi Akcióterv bejelentése után 11 hónappal a havi születésszám emelkedni kezdett, 
és 2019 decembere óta minden egyes hónapban meghaladta a megelőző év azonos hónapjában regisztrált értéket. 2020 
első kilenc hónapja során az újszülöttek száma 3251 fővel magasabb volt, mint 2019 azonos időszakában. 

2020 során tovább folytatódott a 2019 februárjában bejelentett Családvédelmi Akcióterv megvalósítása. 2020. január 
1-jétől életbe lépett a legalább négy gyermekes anyák teljes személyijövedelemadó-mentessége és a nagyszülői gyed. 
Jelentős előre lépések történtek az egészségügyi rendszer családbarát fejlesztésében. 2020. július 1-jétől egységes szakmai 
elveken alapuló, állami finanszírozású meddőségkezelési ellátórendszer jött létre, ingyenessé váltak a mesterséges meg-
termékenyítési eljárások, valamint 2020. február 1-től a kezelésekben használt gyógyszerek is térítésmentesen válthatók 
ki, valamint ingyenesek a meddőségi kivizsgálások is. A csecsemőgondozási díj (csed) összege 2021. július 1-től jelentősen 
emelkedni fog, mivel a csed összegét az anya munkabérének 70 százalékáról 100 százalékára növelik. A családok otthonte-
remtését az ismételten bevezetett és a 2022 végéig megkezdett építkezésekre érvényes kedvezményes 5 százalékos lakásáfa 
segíti majd, amit kiegészít, hogy a CSOK-ot igénybe vevők az 5 százalékos áfatartalmat is visszaigényelhetik. A kormány 
emellett 2021-től otthonfelújítási programot indít. A legalább egy gyermeket nevelő családok felújítási költségeinek felét 
átvállalja az állam legfeljebb 3 millió forintig és a CSOK akár maximális összegét igényelhetik azok a családok, akik házuk 
tetőterét szeretnék beépíteni. A családok otthonteremtését támogatja 2021 januárjától a CSOK-kal vásárolt új vagy használt 
ingatlanok esetében bevezetésre kerülő teljes illetékmentesség, valamint az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó közjegyzői 
díjak plafonjának meghatározása is. A kisgyermekes családok mindennapi életének támogatásában, az otthonteremtés 
támogatásában és a nyugdíjrendszer demográfiai kihívásainak enyhítése esetében van még tér további intézkedésekre. 

A kormány több intézkedést is hozott annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány idején is támogassák a családok 
jövedelmi helyzetét: egyrészt a tavasszal meghirdetett veszélyhelyzet végéig meghosszabbították a veszélyhelyzet idején 
lejáró gyermekgondozási támogatások folyósításának időtartamát, másrészt a háztartások hiteltörlesztési moratóriumot 
kaptak 2020 végéig. A kormány 2020 szeptemberében a hiteltörlesztési moratórium további hat hónappal való meghosz-
szabbításáról döntött azon adósok esetében, ahol legalább egy gyermeket nevelnek.
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7.1. A családtámogatási rendszer elemeinek erősítése

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

2021. július 1-től a csecsemőgondozási díj (csed) összege az anyamunkabérének 70 százalékáról 100 százalékára
emelkedik.Aszabályváltozáskövetkeztébenazanyákjövedelmemagasabbleszaszülésiszabadság24hetesidőtartama
során,mintamunkábantöltöttidőalattfolyósítottnettómunkabér,mivelacsedösszegébőlcsakszemélyijövedelemadót
kell fizetni. 2020. január 1-től a minimálbér emelkedésével 225.400 forintra emelkedett a gyermekgondozási díj
maximálishaviösszege.

5. A felsőfokú intézményben tanuló hallgatók gyermekvállalásának támogatása 2

A diplomás gyed összege 2020 januárjában növekedett a minimálbér és a garantált bérminimum összegének
emelkedésétkövetve.A felsőfokúalapképzésben tanulóhallgatókesetébenadiplomásgyedösszegeaminimálbér
(161ezerforint)70százaléka,amesterképzésben,osztatlanképzésbenvagydoktoriképzésbenrésztvevőkesetében
agarantáltbérminimum(210.600forint)70százalékátteszikiadiplomásgyedhaviösszege.

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

2

További gyermekek vállalására ösztönzi a fiatalokat a Testvér-füzet, a Három Királyfi, Három KirálylányMozgalom
újabb kötete, amelyet a védőnői szolgálat segítségével juttatnak el mindenMagyarországonmegszülető gyermek
szüleihez.Akormánykelengyecsomaggalsegítetthátrányoshelyzetűrégióbanélőcsaládokatazózdi,asalgótarjániés
abátonyterenyeijárásban.Az1500darab,egyenként15ezerforintértékűcsomagtöbbekközöttfürdetőkádat,ruhákat
ésegykézikönyvetistartalmaz.

7.2. Egészségügyi rendszer családbarát fejlesztése  

8. Gyermekvállalást gátló betegségek megelőzése, kezelése ↑ 3

2020. február 1-jétől ingyenessé váltak a teljes körűmeddőségi kivizsgálások. Az egyes egészségbiztosítási tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2020. (I.30.) EMMI rendelet meghatározza az államilag finanszírozott
meddőségi vizsgálatok pontos körét, az azokhoz tartozó finanszírozási pontszámokat és azokat az intézményeket,
amelyek a térítésmentesmeddőségi kivizsgálást elvégzik. A Családbarát Szülészet Pályázati Program II. ütemében
53egészségügyi intézményösszesen3,4milliárdforinttámogatásbanrészesültavárandósgondozásésszüléssorán
aszemléletváltásraésakorszerűellátásigyakorlatokkialakítására.2020.őszén2,5milliárdforintállamitámogatással
a Pécsi Tudományegyetem vezetésével megalakult a Humán Reprodukciós Nemzeti laboratórium, amely integrált
klinikaikutatásokkalkívánjacsökkenteniameddőpárokarányát.

10. Mesterséges megtermékenyítés aktívabb támogatása ↑ 2

AMagyarKözlöny2019.évi211.számábanmegjelentkormányrendeletekalapjánaMagyarállammeddőségikezeléseket
végző egészségügyi magánintézményeket vásárolt meg a meddőségi kezelések széles körben való elérhetősége
érdekében,amelyekfelettazállamiEgészségügyiEllátóKözpontgyakoroljaatulajdonosijogokat.Azintézetekállami
tulajdonbakerülésével2020.július1-jétőlegységesszakmaielvekenalapuló,államifinanszírozásúmeddőségkezelési
ellátórendszerjöttlétre,ingyenesséváltakamesterségesmegtermékenyítésieljárások,valamint2020.február1-től
akezelésekbenhasználtgyógyszerekistérítésmentesenválthatókki,továbbáingyenesekameddőségikivizsgálások
is. Az intézkedések fedezetére a gyógyító-megelőző ellátásokon belül az összevont szakellátás jogcím 2020. évi
előirányzatát2019végén2,5milliárd forinttalmegemelték,mígagyógyszertámogatási kiadásokesetébenmintegy
800millió forintnyielőirányzat-emelésrőldöntöttek.Az intézkedésekhatásáranövekedhetazellátáshozhozzáférők
létszáma,amikedvezőhatássallehetaszületésszámalakulásárais.

13. Védőoltások árának csökkentése 1

2020 őszétől a 7. évfolyamos fiúk számára is ingyenesen hozzáférhetővé vált a HPV-elleni oltás, amelyet szülői
beleegyezőnyilatkozatutánaziskolákbankapnakmegatanulók.



CSAládBARáTPROgRAM

VERSENYKÉPESSÉGI TÜKÖR • 2020 39

# Javaslat Prioritás

7.5. Mindennapi élet támogatása a gyermeket nevelő családok számára  

23. A nők szülést követő munkaerőpiaci visszatérésének támogatása ↑ 3

Anőkmunkaerőpiacivisszatéréséttámogatja,hogy2020.január1-tőlagyermekgondozásidíjatadolgozónagyszülőis
átvehetiaszülőkésanagyszülőközösdöntésealapján,amennyibenmindkétszülőkeresőtevékenységetvégez.A2020.
évi költségvetési törvény 1,3milliárd forintnakmegfelelő előirányzatot tartalmaz a nagyszülői gyedhez kapcsolódó
kiadásokra.Emellettakisgyermekesanyákmunkapiacivisszatérésétsegíti,hogyagazdaságfejlesztésiésInnovációs
Operatív Program (gINOP) „Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” pályázati felhívás
keretében 2019 augusztusátólmaximumhavi 40 ezer forint összegű támogatást igényelhetnek azok a szülők, akik
visszatérnekamunkaerőpiacra,ésgyermeküketcsaládivagymunkahelyibölcsődébenhelyezikel.Abölcsődeidíjhoz
valóhozzájárulástmár több,mintkétezerkisgyermekesanyavette igénybe2019augusztusaóta.2020. július1-től
acsecsemőgondozásidíjon,agyermekgondozásidíjon,valamintagyermekgondozástsegítőellátásonlévőkismamákis
igénybevehetikanyelvvizsga-ésaKRESz-tanfolyam,valamintaKRESz-vizsgaköltségénekvisszatérítését,aminekcélja,
hogytámogassaazanyákkésőbbielhelyezkedésilehetőségeit.

25. A gyermekek nyári táboroztatásának támogatása 3

2020nyarántöbbmint80ezergyermekvettrésztanapközisErzsébet-táborokban,amelyekreakormány2milliárd
forintotfordított.Atáborokbanmindenjelentkezőtfogadtak,ésarésztvevőgyermekek40százalékahátrányoshelyzetű
volt.Mintegy700egyszülőscsaládbanélőgyermekvettrészt2020nyaránazEgyszülősKözpontáltalszervezettnapközis
táborokbanazEMMItámogatásával.

7.6. A családok otthonteremtésének támogatása

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

3

Akormány2020.októberibejelentéseszerinttovábbbővülaCSOKfelhasználásilehetősége.Akormánytöbbgenerációs
otthonoklétrehozásáttámogatvacsaládiházaktetőtérbeépítéséheziselérhetővétesziaCSOKigénybevételét.

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

↑ 3

Akormány2020.áprilisibejelentésealapján27százalékhelyett5százalékosleszazáfakulcsabarnamezősövezetekben
új lakásokértékesítéseésbérbeadásaesetén.Barnamezős területnekáltalábanavárosok jellemzőenbelterületein
található korábban hasznosítás alatt álló, jelenleg azonban elhagyatott vagy alulhasznosított, sok esetben ipari
vagy építési hulladékkal erősen szennyezett területeket hívjuk.A kormány jelenleg a barnamezős területekpontos
lehatárolásándolgozik,avéglegeskedvezményesáfávalérintettterületekbejelentéseidénévvégéigvárható.Újabb,
2020.októberibejelentésszerintideiglenesen2021.január1-tőla2022.december31-igvéglegesépítésiengedélyt
szerzett lakásokesetén2026.december31-ig ismét5százalékracsökkena lakásáfa,amiáltalánosansegíteni fogja
a lakásépítések növekedését. A kormány bejelentése szerint emellett a CSOK-ot igénylők még a lecsökkentett 5
százalékosáfátisvisszaigényelhetik.

35. Az első lakásvásárlás esetén az illetékkedvezmény növelése ↑ 2

A családok otthonteremtését támogatja, hogy 2021 januárjától teljes illetékmentességben részesülnek a Családi
OtthonteremtésiKedvezménnyel(CSOK)újvagyhasználtingatlantvásárlók.Azintézkedéshozzájárulhatademográfiai
fordulatmegvalósulásához,amelyetafiataloklakásvásárlásnakszélesebbkörűtámogatásatovábbtámogathat.
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# Javaslat Prioritás

7.7. Az otthonteremtés támogatása az építőipari kapacitások bővítésével  

37. Építőipari munkaerőállomány bővítése ↑ 1

Az építőipar termelése ésmegrendeléseinek állományamár 2019második felében csökkenni kezdett. A lakás- és
IngatlanpiaciTanácsadóTestület(lITT)2020ősziülésénelhangzott,hogyazépítőiparkapacitásainakkihasználtsága
csökkent,90-95százalékoskihasználtsággalműködikaszektor.Emellett2020júniusábanévesalaponmárazépítőipari
megbízásokösszegének22százalékoscsökkenésétregisztrálták,továbbáaközbeszerzésieljárásokkeretébenpályázható
építésifeladatokösszértékeis30százalékkalkisebb,mintegyévvelkorábban.AzEurópaiBizottságáltalrendszeresen
közzétettfelmérés(EconomicSentimentIndicator)adataiisaztmutatják,hogyazépítőiparimunkaerőhiányenyhültés
egyreinkábbaromlógazdaságikilátásokakadályozzákazépítőiparteljesítményéneknövekedését.Mindezekfényében
amunkaerőállománybővítésénekprioritásaközepesenfontossávált.

38. Állami beruházások ütemezett piacra vitele 2

A lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (lITT) 2020. januári javaslatcsomagjában szorgalmazza, hogy egy
kontraciklikus és a magánszektor kapacitásigényére figyelemmel lévő állami beruházási politika kialakítása
elengedhetetlen.Ajavaslatcsomagszerintmegfontolandólenneegyún.Otthonteremtésikerekasztalfelállítása,ami
egykormányzatikoordinációsszervlenneazilletékestárcákközöttacsaládokésfiataloklakhatásánakhatékonyabb
elősegítéseérdekében.EmellettazMNBelkészítetteÚjlakáspiaciKoncepcióját,amelynekegyikfontosjavaslata,hogy
azállamépítésipiaciszerepétérdemesjobbankontrollálniésapiaciigényeknekteretengedveütemezni.

39. A lakásépítés előtt álló adminisztratív korlátok oldása ↑ 2

2020. szeptemberi ülésén a gazdaságvédelmi Operatív Törzs az építőiparban jelentkező adminisztrációs terheket
tekintette át és javaslatcsomagot dolgozott ki, amelynek javaslatai (i) az egyablakos ügyintézés fejlesztése, további
digitalizációja; (ii) a településképi szabályok finomhangolása, egységesítése; (iii) a hatóságok együttműködésének
erősítéseahelyszíniellenőrzésekterén,kockázatelemzésalkalmazásaazellenőrzésben;(iv)avíz-éscsatornabekötéshez
kapcsolódóügyintézésegyszerűsítéseBudapesten; (v)ageotechnikai felméréshezkapcsolódóadminisztratívterhek
csökkentése.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult

Megkezdődötté vált  ↑         Részben megvalósulttá vált  ↑         Teljesen megvalósulttá vált  ↑         
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8. Egészséges társadalom

Az Egészséges társadalom fejezet javaslatainak 28 százaléka valósult meg 2020 novemberéig, ami 11 százalékponttal 
meghaladja a 2019 októberi mértéket. A lakosság egészségi állapotának javítását célzó javaslatok közül 2019 ősze és 
2020 ősze között újabb 10 esetében kezdődött meg a megvalósítás, így összesen már a javaslatok 64 százalékában történt 
előrelépés. A megvalósítás mértéke 19 javaslat esetében megkezdődött, míg 6 javaslat esetében részben megvalósult. 

A 1798/2019 (XII. 23.) Kormányhatározatban a kormány megbízta az érintett minisztériumokat az állami egészségügyi 
finanszírozás átalakításához szükséges előkészületek megtételére. Az előkészítő munkálatok többek között kiterjednek 
a valós költségekre épülő finanszírozási rendszer kialakítására, a kórházi kontrolling rendszerek fejlesztésére, a telje-
sítményvolumen korlátok felülvizsgálatára, az ellátási szinteken átívelő finanszírozásra és az eredményességhez kötött 
finanszírozási módszerek kialakítására is. A kormány ezzel kapcsolatos fő célkitűzése, hogy 2020 végére az állami kórházak 
ne halmozzanak fel adósságot. 2020. január 1-ig a nem közfinanszírozott szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálta-
tóknak is csatlakozniuk kellett az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT), és legkésőbb 2020. június 1-től 
meg kell kezdeniük az adatszolgáltatást, ami nagy lefedettségű egységes egészségügyi adatbázis alkalmazását, benne 
a betegutak teljeskörű követését és az orvoslátogatás nélküli receptfelírást is lehetővé teszi. 2020. januárjában elindult 
a mentők munkáját segítő ÉletMentő elnevezésű mobilapplikáció, amely gyorsabbá és egyszerűbbé tette a mentőhívást 
a segítségre szorulók számára. Az alkalmazás elnyerte az Év digitalizációs projektje címet 2020-ban.

2020 nyarán 170 ezer egészségügyi dolgozó kapott bruttó 500 ezer forintos egyszeri juttatást a koronavírus-járvány idején 
tanúsított helytállásáért. A járványhelyzet miatt számos telemedicinára épülő ellátási forma (távkonzultáció, könnyített 
gyógyszerfelírás) került ideiglenesen bevezetésre, amelyek közül a telefonos gyógyszerfelírási lehetőség véglegesen elérhető 
marad. 2020 nyarán az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium átfogó, az egészségügyi rendszer több 
területére kiterjedő felmérést hajtott végre több mint 140 ezer egészségügyben dolgozó bevonásával, amelynek eredmé-
nyeit az ellátórendszer továbbfejlesztésére kívánja felhasználni a kormány. 2020 júliusától szigorodtak a jogosulatlanul 
igénybe vett egészségügyi szolgáltatások szabályai. Az új jogszabály szerint azok, akik 3 hónapig nem fizetik be a jelenleg 
havi 7 710 forintos járulékot, elesnek az ingyenes egészségügyi ellátástól és gyógyszertámogatástól. 2020 őszétől a 7. 
évfolyamos fiúk számára is ingyenesen hozzáférhetővé vált a HPV-elleni oltás, amelyet szülői beleegyező nyilatkozat után 
az iskolákban kapnak meg a tanulók. 

2021 és 2023 között három lépcsőben jelentős mértékben, átlagosan több mint a kétszeresére emelkedik az orvosok 
fizetése. A béremelés az állami és önkormányzati fenntartásban álló fekvő- és járóbeteg intézményekben foglalkoztatott 
orvosokra, fogorvosokra és gyógyszerészekre terjed ki, akik ezentúl egységesen egy új, úgynevezett egészségügyi szolgálati 
jogviszonnyal fognak rendelkezni. A béremeléssel párhuzamosan számos szabályozás is szigorodik: az orvosok ezentúl csak 
előzetes engedéllyel vállalhatnak másodállást, a betegeket nem kezelheti ugyanaz az orvos állami és magánellátónál, 
illetve a paraszolvencia adása és elfogadása is büntethető lesz a jövőben. A magánforrások intézményesített csatornák-
ba történő becsatornázása jelentősen növelni tudná a rendszer átláthatóságát, illetve eredményességét, azonban ezen 
a területen még nem kezdődött meg a javaslatok megvalósítása. 
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# Javaslat Prioritás

8.1. Prevenció megerősítése  

8.1.1. Betegségek megelőzése

1. Egészséges étkezési szokások elősegítése tájékoztatással és adókedvezményekkel ↑ 3

2020. szeptemberében megalakult a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság, amelynek célja, hogy emelkedjen
hazánkbanazanyatejjeltápláltcsecsemőkszáma.ABizottságszakmaitevékenységeavárandósságkezdetétőlaszoptatás
befejezéséig tartó,akár többéves időszakot fogjaáta családokéletében.AVidékfejlesztésiProgramkeretében12
milliárd forint pályázatiösszeggel 170 termelői piac kialakítása valósultmeg az elmúlt években.A termelői piacok
erősítikahelyigazdaságotéssegítenekjobbminőségűfrissélelmiszerhezjuttatnialakosságot.

2. Egészségügyi alapismeretek a közoktatásban ↑ 3

2019decemberébenelindultatöbbmintnégyezeróvodátérintő,mintegy300ezergyermekóvodaisportolásátelősegítő
Ovislabdaprogram.Atöbbekköztképességfejlesztőeszközöket,labdákat,megkülönböztetőmezeketésösszehajtható
kapukat tartalmazó sportszerek hozzájárulnak a gyerekek általános mozgáskoordinációs képességfejlesztéséhez,
ésmegtartjákbennükaztamozgáskészséget,amelyetebbenakorbanmagukbanhordoznak.2019decemberében
mintegy 300 millió forintot kapnak az oktatási intézményekben fontos egészségfejlesztő és felvilágosító munkát
végző iskolaegészségügyi szolgálatok. A 2020 nyarán bemutatott 2021–30 közötti időszakra vonatkozó Köznevelési
Stratégiábancélkéntjelenikmegazegészségtudatosnevelésmegvalósításaazóvodákbanésaziskolákban.AStratégia
szerintazegészségtudatosságratörténőneveléstalehetőleghamarabbelkellkezdeniésagyermekeketmotiválnikell
amindennapiaktívmozgásra.

6. Rendszeres sportolás lehetőségének megteremtése 3

AHiszekBenned!SportProgram5.ütemében250millió forintrapályázhatnaksportszervezetek.AProgramcélja–
azországnépegészségügyimutatóinak javításaérdekében–a szabadidősportolók körénekbővítése, az egészséges
életmódranevelés,valamintminéltöbbfiatalbevonásaazutánpótlássportbaésatehetséggondozásba.

8.1.2. A korai felismerés elősegítése

8. A háziorvosi rendszer funkcióinak erősítése 3

A „Három generációval az egészségért” pályázat II. ütemében 64 praxisközösség összesen 4,7 milliárd forint
támogatásbanrészesültnépegészségügyifeladatokhatékonyabbellátására, illetveprevencióra.2019végénegyszeri
kiegészítőjuttatást,2020-tólpedighavi250ezerforinttalmagasabb(havi380ezerforintos)rezsitámogatástkapnakaz
alap-ésszakellátástnyújtófogorvosok.2020őszétőla7.évfolyamosfiúkszámáraisingyenesenhozzáférhetővévált
aHPV-ellenioltás,amelyetszülőibeleegyezőnyilatkozatutánaziskolákbankapnakmegatanulók.

9. Rendszeres állapotfelmérések és szűrővizsgálatok támogatása 3

2020januárjábantartottaalakulóülésétabudapestiszékhelyűKözép-ésKelet-európaiOnkológiaiAkadémia,amely20
országonkológiaimunkájátkívánjaösszehangolniésfejleszteniamegelőzés,adiagnózis,azellátásésakutatásterületén.
Az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézet koordinálásával megkezdődött a tüdőrákszűrés bevezetése alacsony
sugárdózisúCTvizsgálattal,amelyvárhatóan2021-tőlleszországoskiterjesztésű.gyermekszemészetiszűrőbuszindult
aháromszázlegnehezebbhelyzetűtelepülésre,arászorulócsaládokgyermekeiavizsgálatokalapjánszükségesnekítélt
szemüvegeket ingyenesenkapjákmeg.A2020.szeptemberébenbemutatottMesterséges IntelligenciaStratégiában
intézkedéskéntszerepelazMIalkalmazásokfejlesztéseprevenció,szűrésésdiagnosztikaterületén.Azegészségügyi
dolgozókkötelezőhepatitisszűrése2020-ban600millióforintbólvalósulmeg,ami200millióforinttaltöbb,mint2019-
ben.Aszűrésenfelülapozitíveredménnyelrendelkezőegészségügyidolgozókkezeléseistérítésmentes.
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# Javaslat Prioritás

10. Nemzeti Egészségügyi Adatbázis létrehozása ↑ 1

2020. június 1-jétől a nem közfinanszírozott szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak is kötelező adatokat
jelenteniük az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESzT), ami lehetővé teszi a betegutak teljeskörű
követését.AzEESzT2020.augusztusábanamagasabbvédelmiszintetjelentőKormányzatiAdatközpontbaköltözött,
ami lehetővé teszi, hogy a járványmiattegyrenépszerűbbdigitális szolgáltatásokra vonatkozó igények kielégítését
és hatékonyabb informatikai hátteret biztosít a jövőbeni fejlesztésekhez. A 2020. szeptemberében bemutatott
Mesterséges Intelligencia Stratégiában intézkedésként szerepel az egészségügyi adatvagyon elérhetővé tétele és
akiaknázásttámogatóinfrastruktúrakialakítása.Atranszformatívprojektekközöttszerepeltovábbáazegészségügy
adatfelhasználásiszabályainakkidolgozása,azadatelemzőalkalmazásokminősítésirendszerénekkidolgozása,illetveaz
adatokfelhasználásánakfontosságátcélzóadathasználatikampányis.2020.novemberébenjelentősenbővültazEESzT-
bejelenteniszükségesadatokköre(például:foglalkozás-egészségügyiadatokkalésavédőnőiszűrésekeredményeivel),
illetve10újbetegregiszteriselindításrakerült.

12. Mentési rendszer erősítése 2

2019.decembervégétőlmagyartulajdonúmentőhelikopterekváltottákkiazeddigibéreltosztrákgépeket.Acseréhez
9darabhasználtnorvégmentőhelikopterkerültbeszerzésre14,2milliárdforintból.Abetegszállítástvégzőszolgáltatók
376millióforintostöbblettámogatásbanrészesülnek2020végéiga10évesüzemeltetéstelérőjárművekcseréjére,míg
azOrszágosMentőszolgálatcélzottanakoraszülöttekmentéséhezkapott100millióforinttámogatást.2020.január23-
ánelindultamentőkmunkájátsegítőÉletMentőelnevezésűmobilapplikáció,amelygyorsabbáésegyszerűbbétette
amentőhívástasegítségreszorulókszámára.Amentőkegygombnyomássalhívhatók,ésmárariasztáspillanatában
mindenszükségesadatrendelkezésükreáll,amelyeketabajbajutottelőzetesen,azalkalmazásletöltésekoradottmeg.
Azalkalmazásbanelérhetőtovábbáafelhasználóhozlegközelebbesőgyógyszertár,kórházésdefibrillátorhelye,illetve
egy elsősegélynyújtó és egy koronavírus-járványról szóló tájékoztató is. Az alkalmazás elnyerte az Év digitalizációs
projektjecímet2020-ban.

8.1.3. A betegségekből való felgyógyulás támogatása

14. Rehabilitációs ellátások erősítése 2

2019.augusztus1-jétkövetőenrehabilitációsellátásbanrészesülőfekvőbetegekesetébenakódolásiszabályokaszakma
javaslatával egybehangzóanmódosításra kerültek. A Rehabilitációs Ellátási Programokon (REP) alapuló új kódolási
rendszeren nyugszikmajd a későbbiekben a teljesítmény alapú finanszírozás. 3milliárd forint állami támogatásból
megduplázódottaBudapestiSzentFerencKórházkapacitása,amelykardiológiairehabilitációterénKözép-Magyarország
2millió fős lakosságát látjael.2019novemberétőlminden18évalattigerincvelőieredetű izomsorvadásban(SMA)
szenvedőgyermekingyenesenhozzájuthataszükségeskezeléshez.2021.január1-jétőlmindenmagyarországi,16évnél
idősebblátássérültvagyvakemberrészéretérítésmentesleszalátásrehabilitáció.Közel600millióforinttámogatásban
részesültek2020nyaránaz1-estípusúdiabétesszelelőgyermeketsegítődiabétesz-központokéscivilszervezetek.

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
gyermekekszüleinekjáragyermekéletkortólfüggetlenülésamelynekhavidíja2019-benbruttó100ezerFt,2020-ban
pedig123910forint.Akormánydöntésealapjánazellátásösszege2022-igelérimajdaminimálbérbruttóösszegét.
2020-tól bruttó 32 600 forintról 39 365 forintra növekszik az ápolási díj és gyermekek otthongondozási díjának
havialapösszege.ápolásidíjakraaköltségvetésből55milliárd forint jut2020-ban,amiduplájaa2018-as szintnek.
A1798/2019(XII.23.)kormányhatározatbanakormánymegbíztaazemberierőforrásokminiszterét,hogyvizsgálja
felülakrónikusellátásrendszerét,éstegyenjavaslatotannakszükségletalapúátalakítására,ennekkeretébenalakítsa
kiazápolásicélúellátásiformákésazokigénybevételénekszabályrendszerét.2020decemberébenegymilliárdforint
extrafinanszírozástnyújtottakormányazotthoni szakápolásraéshospiceellátásraamagasszintűbetegellátáshoz
szükségesdolgozóilétszámbiztosítására.
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# Javaslat Prioritás

8.2. Az egészségügyi finanszírozási rendszer átalakítása  

8.2.1. Állami finanszírozási rendszer felülvizsgálata

16. Valós költségekre épülő állami finanszírozási rendszer kialakítása ↑ 3

Akormánycélkitűzése,hogy2020végéreazállamikórházaknehalmozzanakfeladósságot.Ennekeléréseérdekében
a 1798/2019 (XII. 23.) kormányhatározat alapján megkezdődött az átfogó, az egészségügyi szakmák összességére
kiterjedőráfordításiadatgyűjtésésdíjtétel-felülvizsgálatavalósköltségekreépülőfinanszírozásirendszerkidolgozása
érdekében. 2020 nyarán az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium átfogó, az egészségügyi
rendszertöbbterületére(például:finanszírozás,struktúra,ágazatirányítás)kiterjedőfelmérésthajtottvégretöbbmint
140ezeregészségügybendolgozóbevonásával,amelynekeredményeitazellátórendszertovábbfejlesztésérekívánja
felhasználniakormány.

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

A1798/2019(XII.23.)kormányhatározatbanakormánymegbíztaazemberierőforrásokminiszterét,hogymérjefel
az állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók felügyeletét és irányítását
megalapozó kontrolling és monitoring rendszer teljes körű kialakításához és működtetéséhez szükséges további
erőforrásokat, illetve tegyen javaslatota szükséges jogszabály-módosításokra.A2020. szeptemberébenbemutatott
MesterségesIntelligenciaStratégiábanintézkedéskéntszerepelakapacitás-tervezésMItámogatásaésazadminisztráció
támogatása.

18. Teljesítményvolumen korlátok alkalmazásának felülvizsgálata ↑ 1

A 1798/2019 (XII. 23.) kormányhatározatban a kormánymegbízta az emberi erőforrásokminiszterét, hogy tegyen
javaslatotazintézményifinanszírozásmeghatározásánakellátásieseményekenalapuló,valósszükségletekhezigazodó
módszertanára és az ennek megfelelő teljesítményvolumen-keretek meghatározására figyelembe véve a vezetői
ösztönzőszempontokatis.

19. Ellátási szinteken átívelő finanszírozás kialakítása ↑ 1

A 1798/2019 (XII. 23.) kormányhatározatban a kormánymegbízta az emberi erőforrásokminiszterét, hogy tegyen
javaslatotazellátásiszintekenátívelő,integráltésbetegközpontú,kötegelttípusúfinanszírozásiformákkidolgozására.
A kormány ezen felülmegbízta az érintettminisztériumokat, hogy intézkedjenek (1) a rugalmas kapacitástervezés
feltételeinekmegteremtésérőlazellátásikapacitásokadotttérséglakosságszámáhozvalóillesztésével,akormányzati
egészségügyi stratégia, valamint a térségi demográfiai és morbiditási mutatók figyelembevételével; illetve (2) az
optimális betegutak kialakításáról a területi ellátási kötelezettség megerősítésével és racionalizálásával a járó- és
a fekvőbeteg-szakellátások vonatkozásában. A kormány 2020. októberében 15,8 milliárd forint forrást biztosított
ajáróbeteg-irányításirendszerfejlesztése.

20. Eredményességhez kötött finanszírozási módszerek alkalmazásának bővítése ↑ 2

A kormány határozatban bízta meg az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegyen javaslatot eredményalapú
finanszírozásitechnikákkidolgozására.

 

8.2.2. Humán erőforrás helyzet javítása

22. Átlátható bérezési rendszer kialakítása ↑ 3

2021és2023közöttháromlépcsőbenjelentősmértékben,átlagosantöbbmintakétszereséreemelkedikazorvosok
fizetése. AMagyar Orvosi Kamara által kidolgozott, osztrák orvosi béreken alapuló új bértáblát a kormány 2020.
októberébenfogadtael.Abéremelésazállamiésönkormányzatifenntartásbanállófekvő-ésjáróbetegintézményekben
foglalkoztatott orvosokra, fogorvosokra és gyógyszerészekre terjed ki, akik ezentúl egységesen egy új, úgynevezett
egészségügyi szolgálati jogviszonnyal fognak rendelkezni. A béremeléssel párhuzamosan számos szabályozás is
szigorodik:azorvosokezentúlcsakelőzetesengedéllyelvállalhatnakmásodállást,abetegeketnemkezelhetiugyanaz
azorvosállamiésmagánellátónál,illetveaparaszolvenciaadásaéselfogadásaisbüntethetőleszajövőben.
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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.2020nyarán170ezeregészségügyidolgozókapottbruttó500ezerforintos
egyszerijuttatástakoronavírus-járványidejéntanúsítotthelytállásáért.Azegyszerirendkívülijutalomraakormány101
milliárdforintotbiztosított.8,5milliárdforintösszértékűberuházássalKaposváron,Kecskeméten,Szombathelyenés
Nyíregyházánújnővérszállókkerülnekmegépítésre,további12helyszínenpedigfelújítjákameglevőszállásokat,ami
abéremelésekmelletthozzájárulhatazegészségügyiszakszemélyzetlétszámánakmegtartásához,növeléséhez.A4új
nővérszállóépítésével368újférőhelyethoznaklétreazországban,afelújításoksoránpedigtovábbi1209férőhelyet
korszerűsítenek.

8.3. Az ellátórendszer fejlesztése  

8.3.1. Ellenőrzés erősítése az ellátórendszerben

31. A szakmai és pénzügyi ellenőrzés erősítése 3

A1798/2019 (XII.23.) kormányhatározatbanakormánymegbíztaazérintettminisztériumokat,hogy intézkedjenek
az állami fenntartásban működő egészségügyi szolgáltatók gazdálkodásának javítását elősegítő célzott intézményi
adósságmenedzsmentprogramkidolgozásáról,amelyaz irányítószervoperatívgazdálkodásikeretterveinalapul,és
szoros monitoring mellett kerül végrehajtásra az adósságkitettség csökkentése szempontjából érintett intézményi
körben. A 2019 decemberében elfogadott új társadalombiztosítási törvény alapján 2020 júliusától szigorodtak
ajogosulatlanuligénybevettegészségügyiszolgáltatásokszabályai.Azújjogszabályszerintazok,akik3hónapignem
fizetikbeajelenleghavi7710forintosjárulékot,elesnekazingyenesegészségügyiellátástólésgyógyszertámogatástól.
A2021-tőlkezdődőorvosibéremelésselpárhuzamosanjelentősenszigorodnifognakazorvosokravonatkozóelőírások
(például:csakelőzetesengedéllyelvállalhatnakmásodállást,nemláthatnakelolyanbetegetazállamirendszerben,
akitmagánszolgáltatónálmárkezeltek),amelyszabályokbetartásánakellenőrzéseasikeresreformkulcskérdéselesz.

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

↑ 2

A1798/2019(XII.23.)kormányhatározatbanakormánymegbíztaazérintettminisztériumokat,hogytegyenekjavaslatot
járó- és fekvőbeteg-szakellátásban minőségi indikátorok bevezetésére, illetve gondoskodjanak az intézmények
betegellátásitevékenységénekhatékonyságátéseredményességétmutatóindikátorokkidolgozásáról.

33. Magánszolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségeinek növelése ↑ 2

2020. január 1-ig a nem közfinanszírozott szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak is csatlakozniuk kellett
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESzT), és legkésőbb2020. június 1-tőlmeg kellett kezdeniük az
adatszolgáltatást.

34. Menedzsmentértékelési rendszer bevezetése az állami intézményekben 1

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

38. Telemedicina fejlesztése 1

Akormányhatározatbanbíztamegazérintettminisztériumokat,hogyintézkedjenekakorszerűegészségügyiellátási
folyamatokat és ellátási formákat támogató jogszabályi környezet kialakításáról. A járványhelyzet miatt számos
telemedicinára épülő ellátási forma (távkonzultáció, könnyített gyógyszerfelírás) került ideiglenesen bevezetésre,
amelyek közül a telefonos gyógyszerfelírási lehetőség véglegesenelérhetőmarad.A kormány2020októberében2
milliárdforintotbiztosítottuniósforrásbólegynemzetiegészségügyitelefonosügyfélszolgálatiésonlineinformációs
központlétrehozására.

39. Ellátás szervezését egyszerűsítő innovatív technológiák fokozottabb használata 2

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tématerületi kiválósági programja keretében több mint 1,7 milliárd
forinttámogatástnyertelazSemmelweisEgyetem,amelynekköszönhetően11transzlációsalprojektbenhasználják
a mesterséges intelligencia módszereit. A 2020-ban induló mesterségesintelligencia-akcióterv kiemelt területként
kezeliazegészségügyet.A2020.szeptemberébenbemutatottMesterségesIntelligenciaStratégiábanintézkedésként
szerepelalétezőMIalkalmazásokelterjesztéseéstovábbiMIalapúalkalmazásokfejlesztése.AStratégiazászlóshajó
projektjeiközöttszerepeltovábbáazEgészségügyiNemzetilabor létrehozása,amitámogatjamajdazegészségügyi
K+Fésstartupinkubációt,illetveazMIalkalmazásfejlesztésgyógyászatitesztelését.AzITMbejelentésealapján2021-
től önálló orvosi-egészségipari kutatás-fejlesztési alap jön létre, illetve szabadalmakban, exportképes termékekben
hasznosulókutatásokattámogatópályázatoknyílnakmeg.Az2020.nyaránindítottegészségiparitámogatásiprogram
keretébenlegalább50milliárdforintpályázatikeretetbiztosítakormány6hónaponbelülmegvalósítható,akoronavírus-
járványhelyzethezkapcsolódótermékekgyártásáhozszükségesberuházások50–80százalékostámogatására.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult

Megkezdődötté vált  ↑         Részben megvalósulttá vált  ↑         Teljesen megvalósulttá vált  ↑         
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9. Tudásalapú társadalom

A Tudásalapú társadalom fejezetben szereplő javaslatok megvalósításának összesített mértéke 32 százalék 2020 őszén, 
ami 11 százalékponttal magasabb a 2019. októberi 21 százalékos szintnél. A tudásalapú társadalom kialakítását elősegítő 
javaslatok közül 35 esetében, vagyis 71 százalékukban történt előrelépés 2020 őszéig. 7 javaslat már részben megvalósult, 
míg 28 esetében megkezdődött a megvalósítás.

Több javaslatot is érint a 2020 januárjában megjelent módosított Nemzeti alaptanterv (Nat), amely 2020 szeptemberétől 
felmenő rendszerben került bevezetésre az 1., az 5. és a 9. évfolyamokon. A korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kap a tanulói 
kompetenciák fejlesztése. A meghatározott alapkompetenciák köre kiterjed az idegen nyelvi és a digitális készségekre, illetve 
arra is, hogy a gyermekek elsajátítsák a helyes tanulás módszereit. 2020 szeptemberétől jelentősen átalakult a szakképzés 
rendszere is. A szakképző intézményeknek két típusa került kialakításra, az ötéves technikum és a hároméves szakképző 
iskola, amelyekben a diákok a tanulmányi eredményeiktől függő mértékű ösztöndíjakban fognak részesülni. A szakkép-
zésben dolgozó pedagógusok bére átlagosan 30 százalékkal emelkedett. Elindult a Diplomás Pályakövetési Rendszer, 
amelynek keretében objektív, számszerű adatok érhetők el arról, hogy hogyan alakult a felsőoktatásban végzettek helyzete 
a munka világában. 2020 szeptemberétől kezdődően a közoktatásban és a szakképzésben minden tanuló ingyen jut hozzá 
a módosított Nemzeti alaptantervnek megfelelő tankönyvekhez. A képzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdeké-
ben a hátrányos helyzetű településeken dolgozó pedagógusok közül 10 500-an egyszeri 500 ezer forintos támogatásban 
részesülnek 2020-ban. 2020 szeptemberétől iskolaőri rendszer került bevezetésre azokban a közoktatási és szakképzési 
intézményekben, ahol ezt az intézményvezető kezdeményezte. A 2020 nyarán bemutatott 2021–30 közötti időszakra 
vonatkozó Köznevelési Stratégia számos, az MNB által is megfogalmazott fejlesztési irányt foglal magában. A Stratégia 
kiterjed többek között módszertanfejlesztésre, teljesítményértékelési rendszer kialakítására, a pedagógusi továbbképzési 
rendszer fejlesztésére, pedagógus asszisztensek számának növelésére, illetve a nyelvtanulás és a digitális világra történő 
felkészítés hatékonyságának növelésére.

A Budapesti Corvinus Egyetem 2019-es modellváltásához hasonlóan, 2020. augusztus 1-jétől alapítványi fenntartóval 
működik az Állatorvostudományi Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Neumann János Egyetem, a Soproni 
Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Színház- és Filmművészeti Egyetem is. Több egyetemen 
(BCE, BGE, SZIE) is elindultak kettős diplomát adó képzések, továbbá a világ közvetlen élvonalába tartozó Fudan Egye-
tem kampuszt hoz létre Budapesten. 2020-tól kezdődően legalább egy emelt szintű érettségi szükséges a felsőoktatásba  
való felvételihez, azonban az eredetileg ugyanekkor életbe lépő nyelvvizsga-kritérium végül mégsem került bevezetésre. 
2020. február 1-től jelentősen emelkedett a felsőoktatásban tanuló hallgatók tanulmányi ösztöndíja és a szociális alapon 
járó alaptámogatás összege is. A Budapesti Corvinus Egyetem új működési modelljében a hallgatók képzési díját fedező 
Corvinus Ösztöndíja az egyetemen elért eredményeiktől függ. A kormány GINOP projektek és közvetlen támogatások for-
májában több csatornán keresztül is támogatja az egyetemi innovációs ökoszisztéma kialakítását, kompetencia központok 
létrehozását és a felsőoktatás és az ipar hosszú távú együttműködését biztosító szervezet kialakítását.
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9.1. A közoktatási rendszer fejlesztése  

9.1.1. Készségfejlesztésre koncentráló alapfokú oktatás

2. Készségfejlesztésre és gyakorlati tudnivalókra koncentráló Nemzeti alaptanterv kidolgozása ↑ 3

2020 szeptemberétől jelentősmértékbenmódosult aNemzeti alaptanterv. A korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kap
atanulóikompetenciákfejlesztése,amelyetelősegítatevékenységekreépülőtanulásszervezésiformák,atársastanulás
ésadifferenciáltegyénimunkafokozottalkalmazása.Ameghatározottalapkompetenciákkörekiterjedazidegennyelvi
ésadigitáliskészségekre, illetvearra is,hogyagyermekekelsajátítsákahelyestanulásmódszereit.Amódosítások
felmenőrendszerbenkerültekbevezetésreaz1.,az5.ésa9.évfolyamokon.

3. Tanulási-tanítási módszerek, formák fejlesztése 3

AmódosítottNemzetialaptantervszerintaziskoláknaktöbbolyantanóramegszervezésétisajánlottbeilleszteniükahelyi
tantervbe, amelyben több tantárgy ismereteinek integrálását igénylőmultidiszciplináris témakerül a középpontba.
Anyelvtanuláskezdetiszakaszábannemelvárásközpontú,hanemélményalapú,játékos,szóbeliségrefókuszálóoktatást
irányoz elő az új szabályozás. A digitális kompetenciák fejlesztése nem csak az ezzel foglalkozó tantárgy (digitális
kultúra) keretében valósulmajdmeg, hanem a többi tantárgyba beépítve is. A 2020 nyarán bemutatott 2021–30
közöttiidőszakravonatkozóKöznevelésiStratégiábanmegoldandófeladatkéntjelenikmegapedagógusitovábbképzési
rendszer megújítása, ami magában foglalja a szakmódszertani képzési kínálat bővítését és a mindennapi oktató-
nevelőmunkábanközvetlenülalkalmazhatópedagógiaieszközökésmegoldásokátadásárafókuszálótovábbképzések
megvalósítását.

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

↑ 1

Azoktatásiintézményekstratégiaicéljainakteljesüléseérdekébenazintézményvezetőkrevonatkozómonitoringrendszer
kerülkialakításraaKöznevelésiStratégiaszerint.Azegyesintézményekcéljaitafenntartóhatározzameg,mígazállam
az intézményvezetői tanfelügyelet kapcsán rendszerszinten ellenőrzi az intézményvezetőkmunkáját. Amonitoring
rendszersegítségévelkapotteredményekjelentikmajdazalapjátazintézményvezetőipótlékokmeghatározásának.

6. Természettudomány és informatika súlyának növelése a középiskolai felvételinél  ↑ 2

Az új Nemzeti alaptanterv szerint a diákok érdeklődésének növelése érdekében a természettudományos tárgyak
oktatásaajövőbenösszevontanistörténheta7–8.évfolyamokon.Adigitáliskompetenciákfejlesztésetöbbtantárgy
keretében is történikmajd, ígyezeknagyobbmértékbenfognakmegjelennia felvételi folyamatban.AKöznevelési
Stratégiábanfejlesztésiiránykéntjelenikmegaspeciálisnevelésiigényűtanulóktermészettudományosésinformatikai
irányútudományospályákfelétörténőorientálása.

7. Pályaorientáció fejlesztése és tudatosabb karriertervezés elősegítése ↑ 2

A Köznevelési Stratégiában fejlesztési irányként jelenik meg a pályaorientációt támogató kezdeményezések
továbbfejlesztése,különöstekintettelapályaválasztástmegalapozókompetenciákmérése.ASzakképzés4.0szakképzési
stratégiábanazegyikkiemelt területapályaorientációs tevékenységekösszehangolásaésmegújítása.Aköznevelés
ésafelsőoktatásközöttiátmenetet,apályaválasztást,valamintapályaorientációtsegítiadiplomantul.huhonlapon
elérhetődiplomásPályakövetésiRendszer.Azonlinefelületobjektív,számszerűadatokatmutatarról,hogyanalakult
afelsőoktatásbanvégzettekhelyzeteamunkavilágában.Arendszerbenkezdetben138ezervégzetthallgatótanulmányi
ésmunkaerőpiaciadataiérhetőkelanonimmódon.ATanítsunkMagyarországért!Programkeretébena2019/20-as
tanévben200egyetemistamentorál800általánosiskolásdiákot35kistelepülésen.győrbenmegnyíltazelsődigitális
élményközpont(MobillTy),amelynekcéljaazinformatikavilágánakszemléletesbemutatásaatovábbtanuláselőttálló
fiatalokszámára.
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9.1.2. Középfokú oktatási rendszer erősítése

8. Középiskolai tantárgyi reform végrehajtása ↑ 3

ANemzetialaptantervmódosítása alapján a8. és 12. évfolyamonönálló tantárgyként jelenikmegaz állampolgári
ismeretek,amelygyakorlatorientáltinformációkkalkívánjasegíteniadiákokmindennapiéletretörténőfelkészítését.
A természettudományos ismeretek – és kiemelten a matematikai, természettudományos, mérnöki-műszaki és
informatikai készségek – fejlesztése érdekében a gimnáziumban a 11. évfolyamon azon tanulóknak, akik nem
tanulnak emelt óraszámban vagy fakultáción természettudományos tantárgyat, egy jelenségek vizsgálatán alapuló,
komplexszemléletmóddaloktatott,atermészettudományosműveltségetbővítőtantárgyatkellfelvenniehetikétóra
időkeretben.

10. Duális képzés erősítése ↑ 3

Aszakképzésrőlszóló2019.évilXXX.törvényalapjánjelentősenátalakultaszakképzés2020szeptemberétől.Aszakképző
intézményeknek két típusaműködik ezentúl: az ötéves technikum és a hároméves szakképző iskola. A technikum
egyesítiagimnáziumésaszakmatanulásegyesjellemzőit.Azilyenképzésbenrésztvevőkmatematikából,magyarból,
történelembőlésegyidegennyelvbőlugyanaztatananyagtartalmattanulják,mintagimnazisták.Ezekbőlaközismereti
tárgyakbólérettségivizsgáttesznek,ötödikérettségitárgyatazonbannemkellválasztaniuk,mivelbeszámítjákaszakmai
vizsgájukat. A diákok a tanulmányi eredményeiktől függőmértékűösztöndíjakban részesülnek. A tanulók a sikeres
ágazati alapvizsga vagy érettségi után szakképzésimunkaszerződéssel vehetnek részt a duális képzési helynél folyó
szakirányúoktatásban,havontamunkabérrejogosultak.Egyszeripályakezdésijuttatásrajogosultakazok,akikbefejezik
aképzéstésszakmátszereznek,illetvekülönösztöndíj-lehetőségérhetőelahátrányoshelyzetűtanulóknak.

13. Képzettség nélküli (korai) iskolaelhagyás csökkentése 3

Aképzettségnélküliiskolaelhagyáscsökkentéseérdekébenahátrányoshelyzetűtelepülésekendolgozópedagógusok
közül10500-anegyszeri500ezerforintostámogatásbanrészesülnek2020-ban.2020szeptemberétőliskolaőrirendszer
kerültbevezetésreazokbanaközoktatásiésszakképzésiintézményekben,aholeztazintézményvezetőkezdeményezte.
Aziskolaőröketspeciálisképzésenarrakészítettékfel,hogyaziskolaiközegbenpusztánajelenlétükkelfenntudjáktartani
atanuláshozésfejlődéshezszükségesrendet.Akormány12hónapos,havi100ezerforintosösztöndíjjalegybekötött
képzésilehetőségekettartalmazópályázatotindítottakisgyermekesszülőkrészére,amelynekkeretébenajelentkezők
befejezhetik félbehagyottáltalános iskolaiésközépfokú tanulmányaikat.Azösztöndíjösszegéből–aképzés sikeres
elvégzésénekösztönzéseérdekében–mindenhónapban40ezer forintot visszatartanak,amelyből20ezer forintot
akkortudnakbiztosítani,haaprogrambanrésztvevőeljutaképzést lezáróvizsgára,amásik20ezerforintotpedig
akkor,hasikeresenleistesziavizsgát.Aprogramcélja,hogy2022végéiglegalább2500kisgyermekesszülőképzése
valósuljonmega3milliárdforintoskeretösszegből.

9.1.3. Tanári pálya vonzóbbá tétele

14. Az oktatásra fordított költségvetési és privát források növelése 3

2020szeptemberétőlkezdődőenaközoktatásbanésaszakképzésbenmindentanuló ingyen juthozzáamódosított
Nemzeti alaptantervnek megfelelő tankönyvekhez. Ezen felül 106 ezer hátrányos helyzetű általános iskolás kap
az évfolyamuktól függő eszközöket tartalmazó ingyenes tanszercsomagot. A tanszerosztás hároméves támogatási
kerete2020és2022közöttközel3milliárd forint.A2022/23tanévtőlkezdődőenfelmenőrendszerbentanulmányi
eredménytőlfüggőhavi20–40ezerforintosösztöndíjkerülmajdbevezetésreatehetséggondozástésfelzárkóztatást
szolgálóAranyJánosProgramkeretében.AzEurópaiBeruházásiBank50milliárdforintforrástbiztosítazalapszintű
oktatásintézményeinekmodernizációjára,illetveagyermekekáltalhasználtsportinfrastruktúrafejlesztésére.
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15. Tanítók és a pedagógiai asszisztensek számának növelése ↑ 2

2020-tólkezdődőenatanítóalapképzésiszakontanulókispályázhatnakaKlebelsbergÖsztöndíjProgramba,amelynek
keretébenahallgatókmaximumhavi75ezerforintösztöndíjbanrészesülhetnektanulmányieredményeikfüggvényében.
AKözoktatásiStratégiábancélkéntjelenikmeganevelő-oktatómunkátközvetlenülsegítőkszerepéneknövelése,akik
támogathatjákéstehermentesíthetikapedagógusokat.Akapcsolódófejlesztésiirányokközöttapedagógusasszisztensek
ésszakszemélyzetlétszámánaknövelésemellettmegjelenikasegítőkrevonatkozószabályozásfelülvizsgálatais,hogy
azegyediintézményisajátosságokfokozottabbanérvényesíthetőklegyenek.

16. Rendszeres továbbképzések biztosítása a tanároknak 3

A Köznevelési Stratégiában fejlesztési irányként jelenik meg a pedagógus-továbbképzés rendszerének megújítása,
illetveehhezkapcsolódóanapedagógusképzőfelsőoktatásiintézményekkelvalóegyüttműködésszakmaifejlesztése,
atovábbképzőkéstovábbképzésrekötelezettekállamifinanszírozásalehetőségénekvizsgálata.

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

3

2020 júliusától 10 százalékos ágazati szakmai pótlékkal egészült ki a közoktatásban dolgozó pedagógusok fizetése.
A szakmai pótlékra minden pedagógus jogosult, így az intézkedés 170 ezer főt érint. Ezzel párhuzamosan az
intézményvezetőkésahelyetteseikatanulóilétszámhozigazodóvezetőipótlékbanrészesültek,amelyneklehetőségét
aköznevelésitörvény2019-esmódosításatettelehetővé.Szintén2020júliusátólátlagosan30százalékkalemelkedett
aszakképzésbendolgozópedagógusokátlagosbére,miközbenújtovábbképzésiésértékelésirendszerisbevezetésre
került. Az érintett tanárok jogállása megváltozott, ugyanakkor megtarthatják a pedagógusi pályával együtt járó
kedvezményeiket,ajubileumijutalmat,aszabadságokat.Abéremelés32ezerpedagógustérint,amelyreaköltségvetés
éves szinten 35 milliárd forint többlettámogatást biztosít. 400 hátrányos településen dolgozó 10 500 pedagógus
fog egyszeri 500 ezer forintos támogatásban részesülni 2020-ban. A program célja, hogy a hátrányos helyzetben
élő gyermekek behozzák a lemaradásukat és egyben támogassák a pedagógusok helyben és pályán maradását.
A Köznevelési Stratégiában célként jelenik meg a pedagógusok megbecsültségének növelése a juttatási rendszer
fejlesztésétismagábanfoglalókomplexmotivációseszközrendszerkialakításával.

9.1.4. Nyelvtanulás hatékonyságának növelése

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

AKöznevelésiStratégiábancélkéntjelenikmegazidegennyelvitudásfejlesztése,amelyenbelülfejlesztési irányként
kerültmegjelölésreaKözösEurópaiReferenciakeretszerintimegfelelőminősítéstszerzőtanulókarányánaknövelése,
a tanulók és pedagógusok idegen nyelvtudásának anyanyelvi környezetben történő fejlesztése és az idegennyelvi
kompetenciafejlesztés korszerű infrastrukturális feltételeinek megteremtése (beleértve a hagyományos és digitális
tartalmakat, tantermi környezetet). Ennek egyik első megvalósulásaként 2021-től évente 1,5 milliárd forint fog
rendelkezésreállniazidegennyelvettanítópedagógusokidegennyelvikörnyezetbentörténőtovábbképzésére.

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

2

A35 év alattifiatalok első sikeres nyelvvizsgájához kapcsolódó állami támogatás összege 2020 januárjától 35 ezer
forintról 40 250 forintra emelkedett. A módosított Nemzeti alaptanterv a nyelvtanulás hatékonyság-növelésének
érdekébenfokozottankívánépíteniatanóránkívülitevékenységekre.
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9.1.6. Digitális ismeretek bővítése

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

3

A Köznevelési Stratégiában feladatként került megjelölésre az intézmények digitális infrastruktúrájának és
eszközparkjának folyamatos fejlesztése, szakszerű karbantartása és stabil működési feltételeinek megteremtése,
különöstekintettelaleghátrányosabbtérségekre.

26. Digitális tananyagok fejlesztése 3

A győri Széchenyi István Egyetem és piaci szereplők együttműködésében digitális játékpedagógiai stúdió kezdte
megműködését,amilehetővéteszi,hogyajövőtanáraiéstanítóikorszerűképzéstkapjanak.AmódosítottNemzeti
alaptanterv szerint a diákok számára az oktatási folyamat során biztosítani kell a digitális eszközök használatát,
az internethasználatot, a prezentációs eszközöket és az elektronikus könyvtárakhoz való hozzáférést. A digitális
kompetenciákfejlesztése2020-tólnemcsakazezzelfoglalkozótantárgy(digitáliskultúra)keretébenvalósulmajdmeg,
hanematöbbitantárgyba(például:matematika,magyarnyelvés irodalom)beépítveis.AKöznevelésiStratégiában
célkéntjelenikmegadigitálistartalomfejlesztéséstankönyvfejlesztéserősítése,amegújulótartalmiszabályozáshoz
illeszkedődigitálistananyagbiztosításaéskarbantartása,adigitálistaulás-tanításéstudásmegosztásnépszerűsítése.
Ezen felül további fejlesztési irányként jelenik meg többek között a tanulói és pedagógusi digitális kompetenciák
fejlesztése, a saját eszköz használat kereteire vonatkozó módszertani ajánlás és eljárásrend kialakítása, a digitális
pedagógiai megoldások alkalmazásának ösztönzése, illetve a digitális kultúra és biztonságos internethasználat
támogatása.A2020szeptemberébenbemutatottMesterségesIntelligenciaStratégiábanintézkedéskéntjelenikmeg
azMI technológiákkal kapcsolatos tudás társadalmasításaés azoktatási rendszer felkészítése azMIhasználatra és
veszélyeire.AStratégiábancél100ezerfőalapszintűképzéseés1milliófőtudatosításaazMI-ről.

27. Programozás integrálása a matematika oktatásba ↑ 1

ANemzeti alaptantervmódosításameghatározza amatematika tantárgy keretébenmegszerzendő digitális eszköz-
használathozkapcsolódótanulásieredményeket(például:táblázatkezelőprogrammaldiagramokkészítése,dinamikus
geometriai szoftverek használata). A 2020 szeptemberében bemutatott Mesterséges Intelligencia Stratégiában
intézkedéskéntjelenikmegamatematikaiésinformatikaikészségekegyüttesfejlesztése.

9.2. Nemzetközileg elismert felsőoktatási rendszer  

9.2.1. Felsőoktatási intézmények közötti verseny fokozása

28. Versengő környezet kialakítása a felsőoktatásban 3

ABudapestiCorvinusEgyetem2019-esmodellváltásáhozhasonlóan,2020.augusztus1-jétőlalapítványifenntartóval
működikazállatorvostudományiEgyetem,aMoholy-NagyMűvészetiEgyetem,aNeumannJánosEgyetem,aSoproni
Egyetem,aSzéchenyiIstvánEgyetem,aMiskolciEgyetemésaSzínház-ésFilmművészetiEgyetemis.Amodellváltás
általánoscélja,hogyazegyetemekahelyitársadalmiélet,azértelmiségképzésésagazdaságfejlesztésmotorjaként,az
igényekrerugalmasanreagálvabiztosítsákaképzési,kutatási,innovációs,művészeti,sport-éskulturálisszolgáltatási
hátteretrégiójukésazegészországtovábbjavulóversenyképességéhez.

29. Felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának és felszereltségének fejlesztése ↑ 2

Kompetenciaközpontoklétrehozásáraéskutatásiinfrastruktúrafejlesztésére3egyetemkapottösszesen8,5milliárd
forinttámogatástaNemzetiKutatási,FejlesztésiésInnovációsAlapból.További5projektkapotttámogatószakpolitikai
véleményt 12 milliárd forint értékben, amelyek egy későbbi gINOP projektből kapnak majd finanszírozást. 2020
nyarán, agINOP keretébenmegjelent a „Regionális kutatóintézeti kapacitásokmegerősítése” című felhívás, amely
a felsőoktatási intézmények, valamint az Eötvös loránd Kutatási Hálózat (ElKH) tagjaként működő kutatóhelyek
számáraakutatásiinfrastruktúrafejlesztéséttámogatja.A8,5milliárdforintoskeretösszegből400millió–4milliárd
forintközöttivisszanemtérítendőtámogatásbanrészesülhetnekafeltételeknekmegfelelőprojektek. 
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30. A felsőoktatás és vállalatok közötti kapcsolat erősítése ↑ 2

Hosszú távú felsőoktatási és ipari együttműködést támogató szervezet kialakítása érdekében 39 milliárd forint
keretösszegű gINOP pályázatot hirdetett a kormány 2020 tavaszán, amelynek célja több szakterület szereplőinek
együttműködésében létrejövőK+F+Ieredményekgazdaságihasznosítása.Avállalkozások,elsősorbanamikro-, kis-
és középvállalatok térségi szakképzési centrumokkal való együttműködés és felsőoktatási intézményekkel történő
klasztereklétrehozásaérdekébenakormánypályázatothirdetett5,4milliárdforintkeretösszegben2020augusztusá- 
ban.AzóbudaiEgyetemazIkarusszalegyüttműködésbenelektromosmeghajtásúautóbuszalvázrendszerfejlesztésére
kapott1,6milliárdforinttámogatástagINOPprogramkeretében. 

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

Eredményorientált egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítése és hatékony működtetése érdekében 16 egyetem
programjarészesült1,5milliárdtámogatásban2019őszén.Aprojektmásodikszakaszábantovábbi1,5milliárdforint
forráskerülmajdszétosztásraaprojektekelőrehaladásánakértékelésétkövetően.

32. A felsőoktatási K+F kiadásoknak a GDP 0,5 százalékára emelése 2

Az Európai Molekuláris Biológiai laboratóriummal (EMBl) való együttműködésben Magyar Molekuláris Medicina
KiválóságiKözpontkerülkialakításraaSzegediTudományegyetemenegy52millióeurósköltségvetésűHorizont2020
projekt keretében. 2019 decemberében átadásra került a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) innovációs,
kutató-fejlesztőéstudásipariszolgáltatószerepéterősítődesignKompetenciaKözpont.AzóbudaiEgyetem900millió
forintkormányzatitámogatásbanrészesült2020tavaszánorvosinformatikairendszerekterületéntörténőpiacorientált
kutatásitevékenységre.

9.2.2. Hazai felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javítása

34. Oktatói pálya vonzóbbá tétele ↑ 3

AzÚjNemzetiKiválóságiProgram4milliárdoskeretösszegére2020.június30-igpályázhattakazalap-,mester-vagy
doktori képzésben tanuló hallgatók, valamint a posztdoktorok, fiatal oktatók és kutatók. A program célja, hogy
ösztönözzeazegyetemektudományosteljesítményét,erősítseakutatóiutánpótlást,hogyvonzóvátegyeatudományos
életpályát,segítsenitthonésapályántartanialegkiválóbboktatókatéskutatókat.Azelnyerhetőösztöndíjakfutamideje
kategóriánkéntváltozó,5-12hónapközöttiperiódusraszól.Anyertespályázókkategóriátólfüggőenhavontalegalább
100 ezer, legfeljebb 200 ezer forint nettó támogatásban részesülnek, ezen felül az őket fogadó egyetemek a saját
pályázóik által elnyert ösztöndíjak 40 százalékának megfelelő kutatási-működési támogatást kapnak. A Budapesti
Corvinus Egyetem dolgozóinak 85 százaléka részesült egyéni teljesítménytől függő differenciált 5–35 százalékos
béremelésben2020januárjától.

36. Kettős diploma programok támogatása 1

AgyőriSzéchenyiIstvánEgyetemésazamerikaiUniversityofRhodeIslandegyüttműködésévelegyúj,kettősdiplomát
nyújtóMBAprogramkerültelindításra2020szeptemberében.FolytatódikaBudapestiCorvinusEgyetemésaFudan
EgyetemközösMBAprogramja,amelyazelsőolyanközösMBA-képzés,amelyetaFudanEgyetemKínánkívülindított.
A világ közvetlen élvonalába tartozó Fudan Egyetem kampuszt is létrehoz Budapesten, amely az első kínai állami
egyetemi kampusz lesz külföldön. A Fudan-Corvinus double degree kettős diplomát adóMBA programmintájára,
várhatóan2021-retovábbimagyaregyetemek(BudapestiMűszakiEgyetem,aSemmelweisOrvostudományiEgyetem
ésazEötvöslorándTudományegyetem)isbeválogatásrakerülnekadoubledegreeprogramokba,sajátprofiljuknak
megfelelően.ABgEInternationalBusinessEconomicsalapszakjánadoubledegreeprogramkeretébenadiákoknégy
egyetemközülisválaszthatnak,hogyholszeretnénekpárhuzamosantanulni. 
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38. Specifikus posztgraduális képzések elindítása az elvándorlás visszafordítására 1

2020-ban 1300 főről 2000 főre emelkedik az államilag támogatott doktorandusz hallgatók létszáma. Kutatási és
innovációs szakmenedzser/szakközgazdász posztgraduális képzést indított a Pannon Egyetem gazdaságtudományi
Kara 2020 márciusától Veszprémben, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztésiés InnovációsHivatalszakmaitámogatásával.SzinténaPannonEgyetemenindult2020szeptemberében
az Ipar4.0megoldásokatfejlesztőadat-ésrendszertudományiszakmérnökiképzés.AdebreceniEgyetem3féléves
természetpedagógusiképzéstindít,amelynekcéljaakörnyezettudatosságésaszemléletformálás.

9.2.3. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése

39. A felsőoktatás beiskolázási bázisának szélesítése ↑ 3

A Szakképzés 4.0 stratégia javaslata szerint a jövőben a technikumokban végzett hallgatók könnyebben juthatnak
majdbeacélirányúfelsőfokúképzésekre. 2020-tólkezdődőenafelsőoktatásbamárcsak legalábbegyemeltszintű
érettségivel lehet felvételt nyerni. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium számos kiemelt szak esetében
csökkentette az államilag támogatott képzésekbe történő felvételhez szükséges minimális pontszámokat. 2020-tól
kezdődőenmégsemleszkötelezőnyelvvizsgávalrendelkezniafelsőoktatásbavalófelvételihez.Irányazegyetem2020!
elnevezéssel ingyenes felvételi felkészítő program indul az érettségivelmár rendelkező, a köznevelés rendszeréből
márkilépett,ámafelsőoktatásbajelentkeznikívánódiákokfelvételirevalófelkészítésére.AzOrszágosdiákparlament
kezdeményezésére 2020-tól bővül az előrehozott érettségi tárgyak köre, ami segítheti a diákokat abban, hogy
hatékonyabbankészülhessenekafelsőoktatásifelvételire.

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

2020.február1-tőlahallgatóitámogatásoktanulmányiösztöndíjrésze40százalékkalemelkedett(166.600Ft/évre),ami
ahallgatókközelnegyedétérinti.Szinténjelentősenemelkedikafelsőoktatásbabelépő,szociálishátránnyalrendelkező
hallgatóktanulmányaikmegkezdésénekanyagisegítéséreszolgálóalaptámogatásösszegeis.

42. Felsőoktatás önköltségi díjának egyetemi eredményektől függővé tétele ↑ 1

A Budapesti Corvinus Egyetem új működési modelljében a hallgatók képzési díját fedező Corvinus Ösztöndíja az
egyetemenelérteredményeiktőlfügg.Ahallgatókatteljesítményükalapjánrangsoroljákésalegjobberedményeket
elérődiákokkapnakmajdtámogatástafenntartóalapítványtól.Azösztöndíjhozlegalább3,8-askreditekkelsúlyozott
tanulmányiátlagszükséges,akétfélévalattteljesítettkreditekszámánakpediglegalább46-nakkelllennie. 

9.2.5. Pénzügyi ismeretek terjesztése

48. Pénzügyi kultúra mélyítése 2

AmódosítottNemzetialaptantervalapjánazalapvetőpénzügyiismeretekoktatásarészétfogjaképezniazállampolgári
ismeretek,amatematika,aföldrajz,valamintatechnikaéstervezéstantárgyaknak.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult

Megkezdődötté vált  ↑         Részben megvalósulttá vált  ↑         Teljesen megvalósulttá vált  ↑         
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10. Kutatás-fejlesztés és innováció

A kutatás-fejlesztés és innováció fejezetben szereplő javaslatok prioritással súlyozott megvalósulási mértéke 10 százalék-
ponttal, 14-ről 24 százalékra nőtt 2020 novemberéig a 2019 őszén bemutatott Versenyképességi tükörhöz képest. A fejezeti 
javaslatok 50 százalékának kezdődött meg a megvalósítása a Versenyképességi program megjelenését követően. A nyolc 
javaslat felében történt már valamilyen előrelépés nyilvánosságra hozataluk óta, megvalósulásuk egyenlő arányban van 
kezdeti és részben megvalósult szakaszban. 2019 őszéhez képest két javaslat esetében történ státuszváltozást is eredmé-
nyező előrelépés.

A kutatás-fejlesztési hálózat finanszírozását erősíti és a kutatók bérfejlesztését is támogathatja, hogy 2021-től tartó-
san évi 22 milliárd forint többletforrás áll rendelkezésre az Eötvös Loránd Kutatóhálózat működtetésére és fejlesztésére, 
amelynek több, mint 40 százalékát mintegy ötezer kutató és támogató funkcióban foglalkoztatott intézményi alkalmazott 
– átlagosan 30 százalékos – bérfejlesztésére fordíthatják a kutatóintézetek vezetői. A koronavírus járvány kedvezőtlen 
gazdasági hatásainak ellensúlyozására a kormány bértámogatási programot hozott létre a kutatás-fejlesztésben dolgozók 
számára, amelyre 2020. augusztus 31-ig jelentkezhettek a vállalatok. A programban a költségvetés a kutatási, fejlesztési 
és innovációs szektor magasan képzett munkavállalóinak megtartása érdekében átvállalta kieső bérük 40 százalékát 
három hónap időtartamra. 2020. október végéig több, mint 1000 vállalkozás 20 ezer főnél több munkavállalója részesült 
ebben a támogatásban. A támogatás összköltsége meghaladta a 17 milliárd forintot. A kutatási ráfordítások növelését 
támogatja továbbá, hogy a 2019 novemberében megjelent Kkv stratégia több, a kutatás-fejlesztési tevékenység erősítését 
elősegítő bürokratikus tehercsökkentést tartalmaz. A Kkv stratégiában szerepel a szabadalmi fenntartási díjak csökkenté-
sének megvizsgálására irányuló intézkedéstervezet, valamint a szabadalmi bejegyzések pénzügyi és szakmai támogatása 
megerősítésének szándéka.
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# Javaslat Prioritás

10.1. A kutatói humán erőforrás biztosítása  

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

A kormány 1430/2020 (VII.23.) kormányhatározata alapján 2021-től beépülő jelleggel, tartósan 22 milliárd forint
többletforrásállrendelkezésreazEötvöslorándKutatásiHálózat(ElKH)működtetetéséreésfejlesztésére.Ezzeltöbb,
mintduplájáranövekszikakutatóhálózatévesköltségvetése.Azévi22milliárdforintnyitöbbletforrásból9milliárdforint
béremelésrefordítható.AzElKH2020-asköltségvetésétugyanezakormányhatározat11milliárdforinttalmegemelte,
ebből3,6milliárd forintot lehetbéremelésre fordítani.A többletforrástazElKH-ban foglalkoztatottmintegyötezer
kutatóéstámogatófunkciókbandolgozómunkatársátlagosan30százalékos,2020júliusátólhatályosbérfejlesztésére
fordíthatjákakutatóintézetekvezetői.

10.2. A kutatói ráfordítások növelése

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

1

A2019.novemberbenmegjelentKkvstratégiatöbbbürokratikustehercsökkentéstígérakövetkezőévekre.4darab
zászlóshajó intézkedés biztosítja ezt, ami jelzi a terület kiemelt fontosságát a kormányzat számára. A stratégia
előirányozzaaKIVAkulcstovábbicsökkentését.SzinténaKkvstratégiarészekéntaPénzügyminisztériumtörekszikarra,
hogyazegyénivállalkozókrészéreaNAVisképeslegyenelkészíteniazadóbevallásitervezetet,ígyavállalkozóknak
csakkikellmajdegészítenieahatóságáltalajánlotttervezetet.Astratégiaianyagafelsoroltkonkrétumokonfelül
rendszeres konzultációt, illetve a doing Business indikátorokban látott lemaradás csökkentését irányozza elő
(cégalapítás,építésiberuházásokengedélyezéseésvillamoshálózatracsatlakozás,kisebbségibefektetőkvédelme,
valamintfizetésképtelenségrendezéseterén).Astratégiaezenfelülelőirányozzaakkv-küzletikörnyezeténekésaz
e-kormányzateszközeinekfejlesztését.Kormányzatidöntésértelmébe2021másodikfélévétőlazadóhivatalminden
vállalkozásnakelkészítiazáfabevallástervezetet.

7. A szabadalmak fenntartási díjának csökkentése ↑ 3

A 2019. novemberben megjelent Kkv stratégiában szerepel egy tervezett intézkedés az iparjogvédelmi oltalmak
(szabadalom, védjegy, formatervezésiminta-oltalom) fenntartási díjai mérséklésének megvizsgálására, valamint az
oltalmakmegszerzését elősegítő pénzügyi támogatások hozzáférhetőségénekmegkönnyítésére. A stratégia alapján
akkv-krészéreajövőbenelérhetővéválhataSzellemiTulajdonNemzetiHivatalaáltalnyújtottTémakutatásszolgáltatás,
amiakis-ésközepesvállalatokoltalomszerzésiesélyeitéslehetőségeitjavíthatja.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult

Megkezdődötté vált  ↑         Részben megvalósulttá vált  ↑         Teljesen megvalósulttá vált  ↑         
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11. Állami hatékonyság

Az Állami hatékonyság fejezetben szereplő javaslatok 74 százalékának megkezdődött a megvalósítása, így a fejezeti pri-
oritással súlyozott megvalósulás mértéke a 2019. októberi 30 százalékról 44 százalékra nőtt. Az állami hatékonyság 
növelését célzó 23 javaslatból 2019. október közepéig 14 esetében kezdődött meg a javaslat végrehajtása, amely szám 
17-re nőtt a jelen kiadványig.

A 2019 és 2020 novembere között bejelentett kormányzati intézkedések a 23 javaslatból 11 javaslatot érintettek, ame-
lyek közül 8 eredményezte a javaslat megvalósulási státuszának módosítását. A 8 darab státuszváltozásból kettőnél 
a javaslat megkezdődötté vált, 5 esetben részben megvalósulttá, míg 1 esetben – az elektronikus fizetési módok kötelező 
elfogadásánál – teljesen megvalósulttá. A bejelentett intézkedések jelentős része a közigazgatás digitalizáltságának fej-
lesztésével függ össze. Az online számlázás teljessé válásával 2021-ben megvalósulhat az áfabevallás kiajánlás, amely 
félmillió vállalat adminisztrációs terheit csökkentheti. A koronavírus járvány okozta válságból való kilábalást segíti, hogy 
2020 szeptemberében a gazdaságvédelmi operatív törzs több adóadminisztrációt enyhítő intézkedést is bejelentett: köny-
nyebben igénybe vehető a részletfizetés adótartozáskor, a HIPA bevallása egyszerűsödik, a KIVA igénybevételi lehetősége 
bővül. Ezen felül fontos előrelépés, hogy minden önkormányzatnál biztosított az elektronikus ügyintézés és az e-személyi 
is jelentős fejlesztésen megy keresztül a jövőben.
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# Javaslat Prioritás

11.1. Kisebb bürokrácia

3. Bértömeggazdálkodás és teljesítménymérés a létszámgazdálkodás helyett 3

Akormány2020októberébennyújtottabeaNAVszemélyiállományának jogállásáról szóló törvényt,melynekcélja,
hogy az évek óta tartó szervezeti integrációt lezárja egy teljesen önálló szolgálati jogviszonyt létrehozva a NAV
állományának.AzújtörvényleválasztjaaközszférárólaNAValkalmazottakat,megtartjaahatályoselőmenetelirendszer
életpályajellegét,azonbanakötöttrendszeregyeselemeinekoldásávallehetőségetadateljesítményalapúbérezésre.
Az illetményrendszer korrekciójakor a pótlékok szerepének csökkenése mellett lényegi változás, hogy megjelenik
ateljesítményértékelésenalapulómaximum30százalékosilletményeltérítéslehetősége.

11.2. Digitális közigazgatás

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

A 2015 óta zajló európai uniós projekt fejlesztése eredményeként 2020 januárjában teljeskörűen megvalósult az
önkormányzatoknál az elektronikus ügyintézés lehetősége az e-önkormányzat portálon keresztül. Ezáltal a lakosság
ésavállalkozásokegyolyanportálttudnakelérni,amelysegítségévelországosan,korszerűmódontudjákazügyeiket
elektronikusanintézni.Aprojektkövetkezőmérföldköve2020elsőnegyedévéreesett,amikorazügyindításésügykövetés
mellettmárazonlinefizetésirendszeriselindult.Azonlineintézhetőügyekarányánakbővülését,valamintameglévő
folyamatok automatizálását segíti az Innovációs és Technológiai Minisztérium irányításával 2020 szeptemberében
bemutatottMesterséges Intelligencia Stratégia.A2020novemberébenelfogadott törvénya közigazgatási eljárások
elektronizálásáttámogatja.Olyankulcsfontosságúinformatikairendszerekújulnakmegajövőben,mintaszemélyiadat-
éslakcímnyilvántartások,aközútiközlekedésinyilvántartásokésazokmány-nyilvántartások.

6. Közigazgatási szervezetek adatbázisainak összekapcsolása 2

A közigazgatás kulcsfontosságú háttérrendszereinek felülvizsgálatát és megújítását célozza a 2020 novemberében
elfogadotttörvénytervezet.Ennekértelmébentöbbekközöttakötelezőgépjármű-felelősségbiztosításinyilvántartás
ésajárműnyilvántartásadatkapcsolataitisfelülvizsgálják.Azautomatikusinformatikaiadatkapcsolatáltalagépjármű
forgalombahelyezésekornemkellakgfbmeglététpapíralaponbizonyítani,ahatóságelektornikusadatkapcsolatútján
hozzáféraszükségesinformációhoz.

7. Mobil alkalmazások továbbfejlesztése az egyszerűbb ügyintézés érdekében ↑ 1

Akormányterveiszerintakövetkező2évbenaze-személyijelentősfejlesztésenmegykeresztül,amódosításokaztis
célozzák,hogyajövőbenamobiltelefonokkártyaolvasókéntishasználhatóklegyenek.Egymobiltelefonalkalmazással
aze-személyielektronikusaláírásfunkciójakülöneszköznélkülisműködőképessé,segítségévelazonlineközigazgatási
ügyintézés pedig egyszerűbbé válhat. A 2019 novemberében az Innovációs és Technológiai Minisztérium által
nyilvánosságrahozott„Amagyarmikro-,kis-ésközépvállalkozásokmegerősítésénekstratégiája”címűmunkaanyagban
tervezett intézkedés a vállalkozói mobil-alkalmazások továbbfejlesztése, melynek hatására a vállalatok számára új
sablonokésmintákiselérhetővéválnak.Aközigazgatásbanamobilalkalmazásokfejlesztéseennekhatásárafelgyorsulhat.

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

2020elejéremindenönkormányzatazelektronikusügyintézéstbiztosítanitudjaalakosságnakésavállalatoknak,amely
aközigazgatásdigitalizációjánakfontosállomásátjelenti.Aze-önkormányzatportálonaKözpontiAzonosításiügynökön
keresztüli azonosítást követően az ügyintézési idő jelentősen lecsökken, mert az adatok nagy részét a rendszer
automatikusankitölti.
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# Javaslat Prioritás

11.3. Ügyfélbarát adóhivatal 

10. Az adóhivatal fejlesztése, hatékonyságának növelése 3

A 2019 novemberében az Innovációs és Technológiai Minisztérium által publikált „A magyar mikro-, kis- és
középvállalkozásokmegerősítésénekstratégiája”címűmunkaanyagtervezettintézkedéseiközétartozikafelhőalapú,
aNAVrendszereivelösszekötöttkönyvelőrendszerekbevezetésénekösztönzése.Ezáltalabérszámfejtésésakönyvelés
automatikusanelkészíthető.APénzügyminisztérium2020szeptemberébenbemutatottterveialapján2020-2024között
végrehajtjákazadóigazgatásdigitális átállását, aze-NAVkiépítését.Azadóhivatalhatékonyságánaknövekedését jól
mutatja, hogy az Európai Bizottság becslései szerint 2010-2019 között az EU-ban hazánkban csökkent a harmadik
legnagyobbmértékbenabenemfizetettáfamértéke(21,7százalékról6,6százalékra).Ráadásula2019-revonatkozó
magyar 6,6 százalékos érték a be nem fizetett áfa arányára lényegesen alacsonyabb volt az EU 10,9 százalékos és
avisegrádirégió12,4százalékosátlagánál.

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

Azonlineszámlaadatszolgáltatásutóbbiévekbenmegfigyelhetőkiterjesztése2021-tőlválikteljessé,onnantólkezdve
mindenszámlára,mégamagánszemélyekrészérekiállítottszámlákraisráfoglátniazadóhivatal.APénzügyminisztérium
terveiszerint2021legnagyobbhorderejűlépéseleszazáfabevallásokkiajánlása.Agazdaságvédelmioperatívtörzs2020
szeptemberidöntéseértelmében2021másodikfélévétőlazadóhivatalmindenvállalkozásnakelkészítiazáfabevallás
tervezetet.Azelfogadotttörvénnyelfélmillióvállalkozásmentesülazadókitöltésadminisztratívterhealól.

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

A Pénzügyminisztérium 2020 szeptemberében ismertetett tervei alapján a következő években az adóigazgatásban
fokozatosanvalósulmegadigitalizációsátállás,ennekrészeaNAVdigitálisfelületeinekmegújításaésfejlesztése.

15. Adminisztratív terhek csökkentése ↑ 2

A 2019 novemberében az Innovációs és Technológiai Minisztérium által közzétett „A magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások megerősítésének stratégiája” című munkaanyag egyik jövőbeli intézkedése az adózás digitális
automatizálásának kiterjesztése, amelynek célja a párhuzamos adatszolgáltatások megszüntetése és ezáltal az
adatszolgáltatásikötelezettségcsökkentése.APénzügyminisztérium2020szeptemberébenlétrehozottegyépítőipari
akciócsoportot,melynek feladataazépítőiparikapacitásokbővítéseésaberuházások felgyorsítása.Azakciócsoport
egyik célja, hogy az építőiparbanműködő vállalatok számára felgyorsítsák és egyszerűsítsék a hatósági eljárásokat
az engedélyezés, a környezetvédelmi hatásvizsgálat és a közművek ügyintézésénél. lengyel és német mintára
a jövőbenhatékonyabbáválhatazépítésügyi,műszakiszabályozásésszabványrendszer.Agazdaságvédelmioperatív
törzs (gOT) 2020 szeptemberi döntése értelmében több szempontból is csökkennek a vállalkozások adminisztratív
terhei.Azelfogadott jogszabályszerintazadótartozásoknálazautomatikus részletfizetésiösszeghatárokaduplájára
emelkednek,magánszemélyeknél1millióforintra,mígvállalkozásoknál3millióforintra.Egyszerűsödikahelyiiparűzési
bevallások rendszere is, a jövőben elegendő lesz csak egyetlen önkormányzathoz benyújtani a bevallást. Többen
vehetikigénybeakisvállalatiadót,atervekszerintakivabevételiértékhatár1milliárdról3milliárdforintra,kilépési
értékhatára3milliárdról6milliárdforintranő.Agazdaságvédelmioperatívtörzs2020októberiülésénhozottdöntés
értelmébenakutatás-fejlesztéshez,innovációhozkapcsolódóállamiprojekteket,beruházásokatmentesítikabonyolult
adminisztratívszabályokalól,amellyelafejlesztésekgyorsabbáésolcsóbbáválnak.Mindezkiegészül2021-benazáfa
bevalláskiajánlással,melyvárhatóanjelentősencsökkentiavállalkozásokadóadminisztrációsterheit.
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# Javaslat Prioritás

11.4. Adóelkerülés csökkentése

17. Online pénztárgép rendszerének további kiterjesztése ↑ 3

Agazdaságfehéredésétcélzóintézkedésekközülazegyikleghatékonyabbazonlinepénztárgéprendszer(OPg)kiépítése
volt,amely2013-tólkezdvefokozatosanlettkötelezőagazdaságkülönbözőszektoraiban.Azintézkedésselegyirányba
tett lépéskéntértékelhetőazonlineszámlázás2018-askibővítése,majd2021-benvárhatóteljesséválása.Ezutóbbi
intézkedésmagautánvonja,hogyazadóhatóság2021elejétőlmindenszámlaforgalomrarálát,függetlenülazonline
pénztárgépüzemeltetésétől.

19. Elektronikus fizetési módok kötelező elfogadása meghatározott kereskedői kör esetében ↑ 2

A2020nyaránelfogadotttörvénymódosításértelmében2021elejétőlazonlinepénztárgépethasználókereskedőknek
kötelességük a vásárlók számára biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre
állását.Azátállástsegíti,hogyakormány2021közepéigmeghosszabbítottaaPOStermináltelepítésiprogramját,amely
80ezerforintosvisszanemtérítendőállamitámogatássaljárulhozzáaterminálfenntartásiköltségeihez.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult

Megkezdődötté vált  ↑         Részben megvalósulttá vált  ↑         Teljesen megvalósulttá vált  ↑         
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12. Modern infrastruktúra és hatékony 
energiafelhasználás

A megfogalmazott javaslatok 92 százalékának megkezdődött a megvalósítása, így a fejezet prioritással súlyozott meg-
valósulási mértéke a 2019. októberi 24 százalékról 39 százalékra nőtt. A közlekedési infrastruktúra fejlesztésére és a zöld 
gazdaságra vonatkozó javaslatok mindegyikében történt már valamilyen előrelépés. A 4. ipari forradalomnak megfelelő 
telekommunikációs és elektromos hálózatot támogató pontok több, mint 85 százalékának kezdődött el a megvalósítása. 
A 2020. januárban bemutatott energia- és klímapolitikai stratégiák több pontja és iránya is támogatja az energiafüg-
getlenség, az energiahatékonyság és energiabiztonság növelését, valamint a zöld gazdaság fejlesztését szolgáló MNB 
javaslatokat. A stratégia irányainak konkrét szakpolitikai intézkedésekben történő megjelenítése folyamatos. A zöld gaz-
daság erősítésére szolgálnak a miniszterelnök által 2020. február 16-án bejelentett Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv 
pontjai, amelyek öt jegybanki javaslat megvalósulását támogatják.

Megkezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítése és 2021-27 között több vasútvonal villamosítása, valamint 
előkészítésük várható. A gyorsabb és korszerűbb közlekedést biztosítja, hogy 115 új mozdonyra írt ki közbeszerzést a vas-
úttársaság, 209 vasúti kocsit korszerűsítenek a következő négy évben és forrásokkal támogatják az intelligens közlekedési 
rendszerek kiépítését. A kormány 2021-25 között több, mint 10 milliárd forint forrással támogatja a tehervasúti forga-
lom egyes kocsi szegmensét és előrelépés van az autópálya ráhordó utak település elkerülésének előmozdítása terén is.  
A 4. ipari forradalomnak megfelelő okos városok fejlesztését a kormány a Monor városában folytatott mintaprojekttel és 
az okos utastájékoztató rendszerek kiépítésének szorgalmazásával segíti. Az okos városok elterjedését támogatja továbbá 
az 5G frekvenciák értékesítése 128 milliárd forint értékben a legnagyobb infokommunikációs vállalatok számára. A 2020 
szeptemberében bemutatott Mesterséges Intelligencia Stratégia a polgári és katonai információbiztonsági szoftveripar 
fejlesztése tekintetében is előremutató javaslatokat tartalmaz.

A 2020. januárban megjelent energia- és klímapolitikai stratégiák alapján az energiahatékonyságot többek között az 
energiahatékonysági társaságiadó-kedvezmény finomhangolásával, 2030-ig egymillió okosmérő üzembe helyezésével, 
valamint az energiatárolás fejlesztésével támogatná a kormány. Az elektromos járművek terjedését és a zöld gazdaságot 
erősíti, hogy 1300 környezetbarát busz beszerzésére 36 milliárd forintot használhatnak fel a települések 2030-ig. A magyar 
ipari kapacitás is bevonásra került az elektromos buszok legyártásában való részvételre. Továbbá 2020. január és október 
között a kormány 6,9 milliárd forintos támogatást biztosított a gazdasági szereplők és a háztartások részére elektromos 
járművek beszerzése céljából. A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv alapján visszaválthatóak lesznek az üveg és mű-
anyag palackok, valamint fémdobozok, továbbá 32 milliárd forinttal segíti a kormány a kkv-k megújuló energiatermelését, 
ami megfelel a jegybanki javaslatoknak. Az Akciótervben szerepel a napenergia kapacitások meghatszorozása 2030-ig 
és a multinacionális vállalatok környezetbarát működésével szemben megfogalmazott elvárások, amelyek az MNB 330 
pontos Versenyképességi programjának céljaival egybeesnek. Az illegális hulladéklerakás felszámolását idén 13 milliárd 
forinttal támogatja a kormány a „Tisztítsuk meg az országot!” elnevezésű program keretei között. Előremutató a zöld 
kötvények bevezetése is, amelyek forrást biztosítanak az állam klímabarát beruházásainak finanszírozására. A kormány 
közel 1,7 milliárd euro értékben bocsátott ki zöld kötvényt 2020. január és október között. Magyarország vállalta, hogy – 
európai uniós források segítségével – 2050-re karbonsemlegessége teszi a gazdaságát, amely cél megvalósulásához az 
Akcióterv intézkedései is hozzájárulnak.
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# Javaslat Prioritás

12.1. Gyorsabb vasúti közlekedés  

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

2

Akormánydöntéseértelmében2021-27közöttmegvalósulhataBudapestéslajosmizseközöttivasútvonalvillamosítása
és megtörténhet a Szombathely - Kőszeg és a zalaszentiván - Nagykanizsa közötti vasúti pályák villamosításának
előkészítése. Az úgynevezett Nyugat-magyarországi Masterplan az országrészt összefüggő egységként kezelve
vizsgálhatjaegyebekmellettagyőr-Pápa-Celldömölk,aSzékesfehérvár-PusztaszabolcsésaKomárom-Székesfehérvár
vasútvonalakvillamosításánakalehetőségét.

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

2020 áprilisában a Budapest-Varsó nagysebességű vasútvonal, 2020 szeptemberében a Budapest-Kolozsvár
nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére kötött szerződést a Nemzeti
Infrastruktúra zrt. Továbbá a Budapest-Belgrád vasútvonal kivitelezésére vonatkozó szerződés hatályba lépésével
megkezdődöttaBudapest-Belgrádvasútvonalmagyarországiszakaszánakfejlesztése.

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

2020végéig19dbemeletesStadlerKISSszerelvényállforgalombaazelővárosivasútvonalakon.Emellett2022végéig
várható további21db ilyen típusúszerelvényérkezése,amelyekrevonatkozóana szerződéseketmármegkötötték.
Amagyar vasúttársasággyártásában2021 tavaszáig elkészülő, összesen70darab,belföldi forgalomraalkalmas IC+
kocsikforgalombaállításaismegkezdődött.AMáVközbeszerzésipályázatotírtki115újmozdonybeszerzésérea40
évesátlagéletkorúmozdonyparkfiatalításaérdekében.Eredményeseljáráseseténazelsőújmozdonyoklegkorábban
2022-benállhatnakforgalombaaMáVközleményealapján.TovábbáaMáV-Startzrt.31milliárdforintértékű,209
magyarvasútikocsikorszerűsítésétismagábanfoglalószerződéstkötöttadunakesziJárműjavítóvalakövetkezőnégy
évre. Emellett a dunakeszi Járműjavító 680, Egyiptomba szánt vasúti kocsi legyártásában vesz részt orosz-magyar
együttműködésben,amelynekkivitelezésérevárhatóanegykiterjedtvasútibeszállítóilánclétrehozásáttámogatja.

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

TeherforgalmifejlesztésselösszekapcsoltintermodáliscsomópontépítésénekelőkészítésifázisakezdődöttmegBicskén
2020nyarán.Továbbáatehervasútiszektorszereplőicélzotthozzájárulástigényelhetnekazún.egyeskocsiszolgáltatás
biztosításáhozvárhatóan2021nyarátólakormánydöntésealapján.Akormány2021-25közöttösszesen10,1milliárd
forintvisszanemtérítendőtámogatásiforrástszánazegyeskocsiforgalomműködésénekfinanszírozására.

12.2. Kiváló úthálózat  

6. Autópálya ráhordó utak település elkerülésének előmozdítása ↑ 2

A városmagot elkerülő és a gyorsforgalmi úthálózat elérését támogató elkerülő utak építése van előkészítés alatt
Egerben,Szolnokon,Pátyon,Pakson,SzekszárdonésSzombathelyen.

7. Önvezető autók közlekedésére alkalmas gyorsforgalmi utak 1

AMagyarKözútNonprofitzrt.vezérigazgatójánakbejelentésealapjánhatprojektbentöbb,mint5milliárd forintot
használnakfelazintelligensközlekedésirendszereklétesítésére2018és2022között.
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# Javaslat Prioritás

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

2020.március26-ánrendezett5g-sfrekvenciákárverésétaNemzetiMédia-ésHírközlésiHatóság(NMHH),aMagyar
TelekomNyrt.,aTelenorMagyarországzrtésaVodafoneMagyarországzrt.részvételével.Azötödikgenerációs(5g)
mobiltechnológiáraésavezetéknélküliszélessávúszolgáltatásokraalkalmas700MHz-es,2100MHz-esés3600MHz-
es frekvenciasávok használati jogosultságainak értékesítési eljárásában összesen 128 milliárd forintért vásároltak
frekvenciákat a telekommunikációs vállalkozások. A megszerzett frekvenciák használati jogosultságai egységesen
2035-ben járnak le és további öt évvel meghosszabbíthatóak. Az NMHH elnökének bejelentése alapján emellett
díjkedvezménnyelösztönzikaszolgáltatókatarra,hogyolyanhelyekre is telepítsékmajdaz5g-t,amelyeknemcsak
számukra,piaciszempontból,hanemtársadalmilagisfontosak–ilyenekpl.akórházak,egyetemekterületevagyafőbb
közlekedésiútvonalak.

9. Az üvegszálas vezetékek elterjedésének állami támogatása ↑ 1

AzEurópaiBeruházásiBankaMagyarTelekomszélessávúinternetfejlesztéséhezszükségesinfrastrukturális–köztük
optikai szálas kábelezési – feladatait 150 millió euróval támogatja 2019 és 2022 között egy 2019 decemberében
aláírtszerződésértelmében.Aprojektösszköltsége371millióeuro.Azújonnankiépítettinternethálózatonlehetővé
válikamásodpercenként1gigabitesletöltésisebességatervekszerint.A2020júniusábanpartnerségikonzultációra
bocsátott Nemzeti digitalizációs Stratégia a gINOP-3.4.1-15 (Újgenerációs NgA és felhordó hálózatok fejlesztése)
projektmegvalósításátólvárja,hogyhazánkteljesterületétoptikaifelhordóhálózattallefedettnektekinthetjük2030-ra.

11. A föld alatt futó elektromos vezetékek arányának növelése ↑ 1

A madárállomány védelme érdekében kezdődött meg a magasvezetésű villamosenergia vezetékrendszer föld alá
helyezése(földkábelekretörténőcseréje)anemzetiparkokbanéstermészetvédelmiterületeken.Atermészetvédelmi
törvénymódosításánakköszönhetőenújvezetékszakaszokatmárkizárólagmadárbarátmódonlehetkiépíteni.

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

1

A magasabb áramerősségű csatlakozások számának növelését egyelőre nem támogatja célzott állami program,
de Kaposváron, dunaújvárosban, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és zalaegerszegen közös erővel
okosmérőrendszerenalapulóberuházásokathajtanakvégreésetelepülésekösszehangoljákenergetikaimodernizációs
törekvéseiket. Az Európai Beruházási Bank egy, a délkelet-magyarországi villamosenergia-elosztási rendszer
automatizációjátésokosmérőkkeltörténőfelszerélésétcélzó,160millióeuroösszértékűprojektösszköltségének75
százalékátfedezi.
A 2020. januárban megjelent Nemzeti Energiastratégiában célként szerepel a villamosenergia-hálózat felkészítése
a növekvő vagy megváltozó kapacitások költséghatékony befogadására. A stratégiában megjelenik a meglévő
hálózatielemekteljesítőképességéneknövelése,ahálózatielemekmégrendelkezésreállókapacitásánakpontosabb
meghatározása,ahelyiméretűkiserőművekkelrendelkezővégfogyasztókesetébenavonatkozóhálózaticsatlakozási
feltételek,kötelezettségekátalakítása(műszakikövetelményekmeghatározásaazügyfelekszámára).Astratégiaemellett
tartalmazza,hogya0,4MWcsatlakozásiteljesítményfelettivillamosenergiatermelőkkötelezőbevonásátkellelőírni
a feszültségszabályozásba, a fogyasztókat egyenletesebb hálózati kapacitáskihasználásra ösztönző végfelhasználói
villamosenergia-árrendszert (több zónaidős, teljesítmény-és energiaalapú tarifa, éves hálózathasználati alapdíj)
szükségeskialakítaniésazt,hogymódosításraszorulavillamosenergia-hálózatitársaságokszabályozása.
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# Javaslat Prioritás

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

Azokosvárossáválástszolgáljáktöbbekközöttegyesmagyarvárosokbanaközművekokosmérőkkelvalófelszerelése,az
intermodáliscsomópontoképítéseésennekkereteiközöttazintelligensutastájékoztatásirendszerkiépítése.Ugyanakkor
arészletescélokat,intézkedéseketésamegvalósításmenetétismertetőátfogóstratégiávalamagyarmegyeszékhelyek
többségemégnemrendelkezik.debrecenvezetése2020.júniusbanátfogóokosvárosstratégiátmutatottbe,Szeged 
és Tatabánya is rendelkezik okosváros koncepcióval és a legtöbbmegyeszékhelyen folyamatban vannak okosváros
fejlesztéséhezkapcsolódóprojektek,kezdeményezések.Akormányazokosvárosfejlesztésekgyakorlatimegvalósítására
mintaprojektetalakítottki,amelyetaPestmegyeiMonoronhajtanakvégre.Monorazokosvárosprojektmásodik
ütemében1,5milliárdforintforrásbanrészesültésakormánycéljaolyanokosvárospilotprojektekindítása,aholacél
azadottváros(rész)önellátásiképességénektesztelése,ahelybentermeltvillamosenergiafelhasználásával.
AmintaprojektmellettazújNemzetiEnergiastratégiábanszerepelegyokosmérőprojekt indításaavillamosenergia
ésaföldgázszektorban.Aprojektrészekéntegymillióokosfogyasztásmérőttelepítenének.Azokosmérőktelepítését
felmenő rendszerben, az érvényességét vesztett hagyományos mérőórák lecserélésekor végeznék. A telepítés
költségenem terhelné a fogyasztókat. Ezt a projektet egészíti ki, hogy a szolgáltatókat az okosmérővel rendelkező
ügyfelekszámára rugalmasszolgáltatásidíjcsomag-ajánlatmegtételéreköteleznék.Emellettszerepela stratégiában
atávhőfogyasztásköltségmegosztáson,okosmérőkönalapulóelszámolásánakszéleskörűelterjesztéseis.Aközlekedés-
zöldítés részeként az okos utastájékoztató rendszerek kifejlesztését és a lokális okoshálózatok sztenderdjeinek
kidolgozásátisszorgalmazzaazEnergiastratégia.

14. Magyar információbiztonsági szoftveripar fejlesztése ↑ 3

A 2020. szeptemberben bemutatott Mesterséges Intelligencia Stratégiában szerepel egy intézkedés a gyártáshoz
kapcsolódóadatvédelemésadatkezelésfejlesztésére.Azinformációbiztonságiajánlásokéssztenderdekkidolgozására
megjelölt határidő 2021 márciusa. Emellett a stratégiában szerepel a katonai nemzetbiztonsági célú mesterséges
intelligencia képességek fejlesztése, amelynek célja a katonai felhasználású kibertér védelmének mesterséges
intelligencia alapú támogatása. A részletes projektterv kidolgozására kijelölt határidő 2021 márciusa. A 2020.
júniusbanpartnerségikonzultációrabocsátottNemzetidigitalizációsStratégiaiseszközrendszererészekéntjelölimeg
akibervédelmikapacitásokéskompetenciafejlesztésszükségességét,azinformációbiztonságiintézményrendszerés
tudatosságerősítését.

12.4. Hatékony energiafelhasználás  

15. A vállalati energiafelhasználás hatékonyságának növelése adókedvezményekkel ↑ 3

A2020.február16-ánbejelentettKlímavédelmiAkciótervegyikpontjaalapjánamultinacionálisvállalatoktólelvárják,
hogykörnyezetbaráttechnológiákatalkalmazzanak,amelyetakormányszigorúanellenőriznifog.Ezadöntésvárhatóan
javítanifogjaavállalatienergiahatékonyságot.
A 2020. januárban bemutatott Nemzeti Energiastratégiában szerepel egy javaslat a vállalati energiahatékonysági
társaságiadó-kedvezmény rendszerének uniós és hazai szabályokkal történő finomhangolására annak érdekében,
hogymagasabbberuházásigényű,nagyobbenergiamegtakarításipotenciállalrendelkezőprojektekisvégrehajthatók
legyenek.Emellettastratégiatartalmazzaavállalatiszférasajátcélúmegújulóenergia-termelésétésenergiahatékonysági
beruházásait támogató program indítását. Kedvező, hogy az energiahatékonysági beruházásokra bevezetett
adókedvezmény mértéke a közép-magyarországi régió kormányrendelet szerint támogatható településein 35-55
százalékos,mígaközép-magyarországirégiónkívül45-65százalékos(akorábbi30-50százalékosmértékkelszemben).
TovábbáazMNBrövidesenazöldvállalatihitelezésttámogatóújbankitőkekövetelmény-kedvezményeketvezetbe.
A 2020. júniusi, 5 milliárd forintos keretösszegű elektromos autóvásárlási támogatási pályázat keretei között
magánszemélyek mellett vállalkozások és személyfuvarozók is igényelhettek állami támogatást elektromos autó
vásárlására,amelyhozzájárulhatavállalatijárműparkokmegfiatalításához.
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17. Háztartások energiahatékonyságának javítása a felújítások állami támogatásának erősítésével 3

A2020.januárbanbemutatottNemzetiEnergiastratégiábanszerepeljavaslatkéntafogyasztókenergiamegtakarítását
ösztönző energiahatékonysági kötelezettségi rendszer bevezetése, a vonatkozó törvényjavaslatot a kormány 2020.
novemberbenazOrszággyűlésnekbeterjesztette.Akötelezettségirendszerbevezetésemellettakorlátozottbefektetési
lehetőségekkelrendelkezőenergiafelhasználókatenergiahatékonyságiszolgáltatócégeken(ESCOszerződés)keresztül
is támogatná a stratégia. Emellettpontosítanák a közel nulla energiaigényű követelményeknekmegfelelő épületek
építésére vonatkozó jogszabályi környezetet és az épületekenergetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló rendeletet.
Kötelezővé tennék az ingatlanok épületenergetikai tanúsítványának szerepeltetését a hirdetésekben. A zöld Távhő
programvégrehajtásánakeredményekéntatávhőszolgáltatástenergiahatékonyabb(alacsonyhőfokú),atöbbivezetékes
energiahálózattal együttműködő, a villamos rendszabályozásban meghatározó szerepet betöltő ügyfélközpontú,
okos költségmegosztással elszámolt, hatékony közszolgáltatássá kívánja a stratégia átalakítani.Aháztartásokbanaz
okosmérők–alakosságnakanyagitöbbletterhetnemjelentő–elterjedéseszinténjavíthatjaazenergiahatékonyságot.
A várhatóan 2021 nyarától elérhető, lakossági célra vissza nem térítendő forrást kínáló, új energiahatékonysági
pályázatotafűtésirendszerekelektrifikálásáraisfellehetmajdhasználni.
AzMNBhazaiszíntéren2020-tólkezdvetőkekövetelménykedvezménnyelisösztönziazenergiahatékonyhitelezéstés
vizsgáljalehetőségét,hogyatőkepiaconmegjelenjenekolyantermékek,melyekzöldfinanszírozásbancsapódhatnak
leabankokeszközoldalán.Azegyikilyenazöldjelzáloglevelekmegjelenése,amitámogathatnáazöldjelzáloghitelek
megjelenését,ezáltalsegítvealakásállományenergetikaimegújulását. Ajegybank2019februárjábanközzétettzöld
ProgramjábanmegfogalmazottcélokkalösszhangbanaMonetárisTanácsúgydöntött,hogyazMNBtovábbfejleszti
jelzáloglevél-vásárlási programját és a jövőben zöld minősítéssel rendelkező jelzálogleveleket fog vásárolni.
Aprogrambanvalórészvételhezelvártzöldminősítésfeltételeivel,illetveazöldjelzáloglevelekvásárlásánakrészleteivel
kapcsolatbanazMNBegyeztetéstkezdettazérintettpiaciszereplőkkelannakérdekében,hogyazenergiahatékonyság-
növelésicélúfinanszírozástelőtérbehelyező,zöldjelzáloglevekkibocsátásáraminélhamarabbsorkerülhessen.

18. Szabályozott energiaárak további csökkentési lehetőségének folyamatos vizsgálata ↑ 1

AzújNemzetiEnergiastratégiatartalmazzaavillamosenergia, földgáz, távhőhatóságiárszabályozáskoncepcionális
átalakításának megvizsgálására irányuló szándékot. Az energiafogyasztás okos mérőkkel történő mérése rugalmas
tarifákat, a távhőfogyasztás esetén pedig költségmegosztást tehet lehetővé a stratégiában leírtak szerint. A 2020.
januárbanmegjelent Nemzeti Energiastratégiában projektként jelenikmeg amagyar-szlovák, amagyar-szlovén és
egy új magyar-román határkeresztező villamosenergia vezeték építése, amelyek közül mindegyik megépítése már
folyamatbanvan.MagyarországahorvátKrk-nél találhatócseppfolyósítottföldgázterminálból2021és2027között
évi 1milliárd köbméternyi gázkapacitást foglalt le és a Shell-lel évi 250millió köbméter gázra vásárlási szerződést
kötötthatévidőtartamra.TovábbiprojektkéntszerepelazEnergiastratégiábanamagyar-romángázvezetékkétirányú
kapacitásnövelése,magyar-szlovák-osztrákés amagyar-szlovén-olasz gázszállítási folyosókmegvalósítása.Az árakra
gyakoroltkedvezőhatásmellettafelsoroltfejlesztésielképzelésekamagyarenergiaimportföldrajzidiverzifikációjátis
elősegítenék.

19. A villamosenergia hálózat nagy kapacitású áramtárolókkal való kiegészítése 3

A 2020. januárban bemutatott Nemzeti Energiastratégiában szerepel egy olyan program, amely az energiatárolás
ösztönzésére és az időjárásfüggő energiatermelők rendszeregyensúlyt támogató lehetőségeinek, valamint
kötelezettségeinek erősítésére összpontosít. Emellett a stratégiában szerepel a megújuló energiaforrások korábbi
kötelező átvételi ártámogatási rendszeréből kieső erőművek energiatárolókkal való kiegészítésének részbeni
támogatása és az így létrejövő „megújuló szabályozó erőművek” rendszerszabályozásba való bevonása, valamint
annak megfontolása, hogy aMETáR-tenderek során is előnyben részesíthetőek legyenek azok a nagyobbméretű
naperőművek, amelyek a működésüket energiatárolók létesítésével optimalizálnák. Továbbá az energiapolitikai
elképzelésekközöttszerepelazenergiatárolásitechnológiákelterjedésénekhatékonyabbszabályozóoldalitámogatása,
valamintegykutatás-fejlesztőközpontlétrehozásaazenergiatárolásitechnológiákrendszerszintűösszekapcsolásának
tesztelésecéljából.Emellettazenergetikai innovációtcélzómintaprojektekmegvalósítását is támogatjaakormány.
Azösszesen16milliárdforintkeretösszegű,innovatívenergetikaimegoldásokkifejlesztésétszolgálópályázatraszámos
ígéretespályázatérkezettaszaktárcához.Azenergiatárolásimegoldásokfejlődéséttámogathatjaakidolgozásalattálló
NemzetiAkkumulátorStratégiais.
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12.5. Zöld gazdaság  

20. 50 milliárd forint szél- és naperőművek támogatására 3

A2020.február16-ánbejelentettKlímavédelmiAkciótervegyikpontjaszerint2020és2030közöttmeghatszorozzák(az
InnovációsésTechnológiaiMinisztériumadataialapján1000MW-ról6000MW-ranövelik)anaperőművekkapacitásait.
2022-ig háromezer, 2030-ig legalább hatezer megawatt napenergia termelő kapacitás üzembe állítását ösztönzik,
kiemeltenazegyénifogyasztóknál(háztetőreszereltháztartásiméretűkiserőművek),valamintanagyméretű,erőművi
energiatermelés területén. 2020 júliusában kiírta amásodik,megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-
termelés támogatását szolgáló, 800 millió forint keretösszegű METáR-tendert a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal és 2022 végéigmég további négy tendermeghirdetése várható, egyenként évi 300-500gWh
közöttimegújulóenergiamennyiségtámogatására.Eközbenfolyamatosanagyobbkapacitásúbelföldinapelemparkok
építéseis,amelyhezuniósésállamitámogatásiskapcsolódik.
A2020.januárbanmegjelentNemzetiEnergiastratégiaösztönöznikívánjaasajátvillamosenergia-fogyasztásrészleges
kiváltására termelő napelemes rendszerek telepítését. 31 ezerről legalább 200 ezerre növelnék az átlagosan 4 kW
teljesítményű,háztartásinapelemekszámát2035-ig,ateljesnapenergiaalapúbeépítettkapacitáspedigtöbbszörösére
nőne 2030-ra. A napelemek telepítésének finanszírozását elsősorban a 2021–2027-es európai uniós programozási
időszak forrásainak segítségével tervezi a kormány. Miniszteri bejelentés alapján családi ház tulajdonosok vissza
nemtérítendőforrástnyerhetneknapelemesrendszertelepítésre2021.júliustólegyújpályázatkereteiközt,amely
kidolgozása folyamatban van. A stratégia alapján van szándék a villamosenergia-termelő geotermikus erőművek
elterjesztésére is, amitazállamegy2,4milliárd forintos forrásbólgazdálkodógeotermikusKutatásiKockázatiAlap
felállításávalsegíteneelő.

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

Aminiszterelnökáltal2020.február16-ánbejelentettKlímavédelmiAkciótervrészekéntakormány2évalatt32milliárd
forinttal támogatja a kis- és középvállalatok helyben történőmegújuló energiatermelését. Az intézkedés lehetővé
teszi,hogyakkv-knagyobbösszegetfordítsanakműködésükzöldítésére,melyegyúttaltechnológiaimodernizációval
isjáréscsökkentiavállalatokökológiai lábnyomát.Ecéltszolgáljaa7,3milliárdforintkeretösszeggelmeghirdetett,
gINOP-1.2.11-20MagyarMultiProgramIV.–„zöldNemzetiBajnokok”pályázat.

22. A víziközművek felújítása és felszerelése okosmérőkkel 1

A 2011-es víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint, víziközmű-rendszerenként 15 éves időtávra úgynevezett
gördülő Fejlesztési Tervet (gFT) kell készíteni, amely felújítási és pótlási, valamint beruházási tervből áll. A tervek
megvalósulásatovábbifelújításokatvetítelőre,ugyanazokosmérőkhasználatanemkritériumaaterveknek.Azévente
felülvizsgált és újradolgozott tervek egyre növekvő rekonstrukciós forrásigényre utalnak. A Magyar Víziközmű
Szövetségelnökeszerintországosszinten1000-3000milliárdforintközöttiösszegrelenneszükségazágazatfelújítási
éspótlásiigényeinekkielégítésére.2019soránazInnovációsésTechnológiaiMinisztérium(ITM)„Víziközművekállami
RekonstrukciósAlapjábólnyújthatótámogatásra”címűpályázatikeretből1,5milliárdforintvisszanemtérítendőforrás
igényelhettekavíziközművek,30százalékosönerőmellett.Apályázatcéljaavíziközművekfenntarthatóműködésének
biztosításaésahozzákapcsolódórendszerekműszakiállapotánakfejlesztése.EmellettazITMáltalenergetikaiterületen
iskiírásrakerültegypályázatmintegy5milliárdforintoskerettel,50százalékosönerőigénymellett,célzottanavízművek
részére. Ez a pályázat a víziközmű rendszereketműködtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök,
berendezésekbeszerzésére,technológiákalkalmazására,továbbámegújulóenergetikaiberuházásokravonatkozott.

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

1

AMagyarKözlönybenmegjelent1596/2020.(IX.21.)határozatszerintakormányagazdaságvédelmiAlapból10,3milliárd
forintotcsoportosítaregionálisvíziközműtársaságoktámogatására.Azelmúltidőszakbantöbbújszennyvíztisztítótelep
épült azészak-magyarországi régió településeinésátadtakegy6,7milliárd forintbólépült szennyvíztisztítóüzemet
Kaposváron.Az ITMbejelentéseszerinthamarosanberuházásiprogram indulakétezer lakosnálkisebbtelepülések
szennyvízelvezetőrendszereinekfejlesztésére.
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24. Az újrahasznosított hulladék arányának növelése és a betéti díjas rendszer bevezetése ↑ 2

A2020.február16-ánbejelentettKlímavédelmiAkciótervrészekéntmegkezdtéka„Tisztítsukmegazországot”program
keretébenazillegálishulladéklerakókteljesfelszámolását,amelynekhatásáraakeletkezetthulladékközelteljesmér-
tékbenszabályozottkeretekközöttkerülelhelyezésre.Afolyamatatervszerint2020és2022közöttvalósulmegnégy
ütemben.Akormány2020másodikfelében13milliárdforintotbiztosítaprogramra.AProgramrészeaHulladékradar
applikációfejlesztéseésbevezetéseis,amelysegítségévelabejelentőletudjafotóznialerakót,illetve,hogymilyen
összetételűéskiterjedésűaszemét.AzapplikációsrendszergPSkoordinátákalapjánazonosítjaahelyszíntésahatóság
elkezdiaterületmegtisztítását.Emellettolyanhulladéklerakókkialakításáttervezik,ahovájogszerűenlehetahulladékot
elhelyezni.Azillegálishulladéklerakásfelszámolásnakmásikfontoselemeegyszigorúszankciórendszer(közigazgatási
eljárás,bírság,legsúlyosabbesetbenbörtönbüntetés)tervezettbevezetéseaközterületenlerakottszemétlerakásellen. 
Azüveg-ésműanyagpalackok,valamintafémdobozokvisszaválthatóságánaklehetővétételénekeredményekéntjelentő-
sennőhetatelepülésihulladékújrahasznosításiésfelhasználásiaránya.Akormányterveiszerint8évalattaműanyagpa-
lackokújrahasznosításiaránya90százalékraemelkedik.Azakciótervtartalmazzatovábbáazegyszerhasználatosműanya-
gokforgalmazásának2021-tőltörténőbetiltását,amelynekjogilehetőségéta2020nyaránelfogadott2020.éviXCI.törvény
biztosítja.Akormányaműanyagiparzöldfejlesztésétezzelpárhuzamosan2020-ban10milliárdforinttaltámogatja.AzITM
terveiszerint2021végén,2022elejénindulhatelavisszaváltásirendszer,melynekkeretébenkezdetbenazüvegésfém
csomagolóanyagokat,majdkésőbbmásanyagokat,példáulakozmetikaitermékekcsomagolásaitisvisszalehetváltani.
Azújrahasznosításérdekébentelepülésihulladékpontokatszándékoznaklétrehozniésahulladékudvarokszámátnövelik. 
Továbbáa2020. januárbanközzétettNemzetiTiszta fejlődésiStratégia-tervezeta lerakókbanésszennyvíztisztítók-
ban képződődepóniagáz befogásának és energetikai hasznosításának szükségességét, aNemzeti Energiastratégia
akörnyezettudatosszemléletelterjesztéséthangsúlyozza.

25. Az elektromos járművek támogatásának erősítése ↑ 1

A 2020. február 16-án bejelentett Klímavédelmi Akcióterv egyik pontja szerint a kormány támogatja az olcsóbb
árkategóriájúelektromosautókmegjelenésétéshasználatát.Azakciótervrészekéntakormány5milliárd882millió
forintoskeretösszegűelektromosjármű-vásárlásttámogatópályázatothirdetett,amelybentöbb,mint2000elektromos
járműbeszerzésétsegítették.Autónként2,5millióforintosállamitámogatástlehetettigénybevenni11millióforintos
vételárig.2020októberétőlelektromosrásegítésűkerékpárokvásárlásáraírkipályázatotakormány1milliárdforint
keretösszeggel.Emellettazakciótervalapjánmindenújépítésűtársas-ésirodaházbanlehetőségleszazelektromos
autóktöltéséreamegfelelőszolgáltatásokkiépítéseérdekében.Azelektromostöltőállomásokhálózataisfolyamatosan
bővül,államitámogatásokigénybevételévelközel600újtöltőállomáslétesülazévvégéig.
Továbbá az akcióterv megerősítette a Nemzeti Energiastratégia egy pontját, miszerint 2022-től csak elektromos
autóbuszokatlehetforgalombahelyeznia25ezerfőfelettivárosiközlekedésben.Akormányáltalmárelfogadottzöld
BuszProgramkeretébenahelyiközlekedésben1290darabEuro6-osdízel,CNg,illetveelektromosmeghajtásúbusz
beszerzésénektámogatásárabiztosítanakösszesen36milliárdforintforrást2020és2029közöttazzalamegkötéssel,
hogy2022.január1-tőlkizárólagelektromosmeghajtásúbusztlehetbeszerezniállamitámogatással.Eztacéltsegítiegy
közel50milliárdforintértékűhitelszerződésmegkötéseazEurópaiBeruházásiBankésaVolánbuszzrt.között,aminek
asegítségévelaVolánatervekszerint3200újautóbuszt,köztük450alternatívüzemanyaggalközlekedőbusztvásárol,
megfiatalítvajárműflottájafelét.2020szeptemberébenmegkezdődöttazöldBuszprogramdemonstrációsszakasza.
Acélkitűzésttámogatjaemellett,hogyaz IkarusJárműtechnikaKft.ésazóbudaiEgyetemkonzorciumaelektromos
hajtású,önvezetőautóbusz-alvázcsaládfejlesztésébekezdett.A1,5milliárdforintköltségűprojekthez841millióforint
visszanemtérítendőunióstámogatástnyertek.
A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia-tervezet említi az elektromos autókkal történő carpooling és carsharing
(közösségiautózásiformák)elterjedéséneksegítését,mintintézkedésiiránytaközlekedéskárosanyag-kibocsátásának
csökkentésére.Atámogatáskonkrétformájaazonbanmégnemkerültkifejtésre.
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26. A mezőgazdasági öntözési infrastruktúra fejlesztése 2

Agazdálkodók2016ótapályázhatnakaVidékfejlesztésiProgramöntözésfejlesztésipályázatára,amelynekkeretében
mintegy 49,5 milliárd forint áll rendelkezésre többek között a vízvisszatartás, a vízkészleteikkel való fenntartható
gazdálkodás, valamint takarékos öntözési technológiák elterjesztésének támogatására. A pályázat keretében,
2020. június végéig 440 nyertes esetében 22,6 milliárd forint összegben történt kötelezettségvállalás. Emellett
az Agrárminisztérium által kiírt Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című pályázaton gazdálkodók
amaximálisanelnyerhető1milliárdforintvisszanemtérítendőtámogatásiösszegrepályázhatnak2021.június4-ig.
Apályázatcéljaamezőgazdaságiöntözésfeltételeinekjavítása,azöntözöttterületeknöveléseésazehhezszükséges
feltételrendszer javítása.AzAgrárminisztériumbejelentéseszerintaHomokhátságon,egyberuházássorozatkeretén
belül öntözés- és infrastruktúrafejlesztést valósítanak meg csaknem 4,4 milliárd forintból, 1500 hektáron. Itt az
öntözéshezkörnyezetbarátmódonnemrétegvizet,hanemaTiszafölösvizéthasználjákmajd.AzAgrárminisztérium
célja,hogyazöntözöttterületeket2024-igmegduplázza,2030-rapediglegalább400ezerhektárranövelje.
Az InnovációsésTechnológiaiMinisztériumáltalmegjelentetettNemzetiTisztaFejlődésiStratégia-tervezet,azElső
Éghajlatváltozási Cselekvési Terv, valamint az éghajlatváltozás Kárpát-medencét érintő hatásairól közölt jelentés
egyaránt kiemelt jelentőségű szakpolitikai fejlesztési irányként kezeli a vízgazdálkodás hatékonyságának javítását,
amezőgazdaságiöntözés terjesztésétésfejlesztését.AzElsőÉghajlatváltozásiCselekvésiTervazOperatívAszály-és
VízhiánykezelőRendszermonitoringállomás-hálózatánakkiépítésétésarendszerélesüzembeállításátirányozzaelő
2020végéig.Ahálózatkiépítéseésüzembehelyezésefolyamatos.A2019novemberébenmeghirdetettKkvstratégia
pedigintézkedésijavaslatotteszarra,hogyaNemzetiFöldügyiKözpontkeretébenolyanöntözésiigazgatásiszervjöjjön
létre,amelyszakmailagtámogatjaamezőgazdaságitevékenységetvégzőkkv-kat.EnnekmegfelelhetaNemzetiFöldügyi
Központ 2019 nyarán létrejött Öntözésfejlesztési Főosztálya. Emellett a kormány csökkentené az öntöző termelő
vállalkozásokadminisztratívakadályaitésszámukraösztönzőtámogatásirendszertalakítanakiastratégiaalapján.

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult

Megkezdődötté vált  ↑         Részben megvalósulttá vált  ↑         Teljesen megvalósulttá vált  ↑         
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Összefoglaló táblázat a 330 versenyképességi 
javaslat megvalósulásáról

Javaslat megnevezése Megvalósulás

1.  Új pénzügyi modell

1.„Fordított”kezességvállalásieljáráskialakítása

2.Kizáró(„KO”)kritériumokcélzottlazítása

3.Hitelintézetivállalásokazaddicionálisnaktekinthetőportfólióarányánaknöveléseérdekében

4.Rugalmasabb(70–90százalékos)garanciamérték

5.Anagyobbkockázatvállaláshozkapcsolódóbankifolyamatokátalakítása

6.Összehangolt,intézményigaranciátnépszerűsítőmarketing

7.Azüzletiangyaladókedvezménykiterjesztésea3évnélidősebbvállalkozásokra

8.Co-investmentlehetőségekelősegítéseállamiközreműködéssel

9.Azügyfelekkamatkockázatánakcsökkentése

10.Pénzügyitudatosságerősítése

11.AMinősítettFogyasztóbaráttermékektovábbiterjesztése

12.Ahitelkiváltásokátfutásiidejénekcsökkentése

13.Azelőtörlesztéshezkapcsolódóadminisztratívterhekésdíjakmérséklése

14.Apozitívhiteltörténetiadatokkötelezőátadásánaklehetővététele

15.Ahiteltörténetiadatokfolyamatoslekérdezhetőségénekbiztosítása

16.Egyszerűésfelhasználóbarátbankszámlaváltáslehetőségénekmegteremtése

17.Bankszámlacsomagokösszehasonlíthatóságánakerősítése

18.Bankszámlakonstrukciókkidolgozásaésterjesztésenyugdíjasok,szociálisanhátrányos
helyzetbenlévőkbankkapcsolatainaknövelésére

19.Egységesbankszámlakivonatokalkalmazása

20.Egységeshiteligénylésifelületkisvállalatoknak

21.Fiókhálózatokoptimalizálása

22.POSterminálokésegyébelektronikusfizetésimegoldásoklefedettségénekjavítása

23.AdókedvezményapénzügyitranzakciósilletékbőlazelavultITrendszerekfelújítására,cseréjére
ésazazonnalifizetésirendszerrelösszehangoltfejlesztésekre

24.Adigitalizációfejlesztéseésmélyítése

25.Mobilfizetésialkalmazásokfejlesztésénekösztönzéseilletékkedvezménnyel

26.Azazonnalifizetésirendszerrelösszehangoltdigitalizációsfejlesztésektámogatása

27.Bankicsomagárazásbevezetésealakosságipénzforgalmiszolgáltatásokterületén

28.Egyszerűbbésgyorsabbonlineszerződéskötésésaláírás
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29.ANAV-nálelérhetőkeresetkimutatásokhitelintézetekáltalielektronikuslekérdezhetőségének
biztosítása

30.Alakáshitelekfelvételéhezkapcsolódóközjegyzőidíjakcsökkentése

31.Aközjegyzőihitelesítéskiváltásaegyközpontidigitálisplatformmal

32.Teljeskörűonlineügyintézésafedezetlenhitelekfelvételekor

33.Központiértékbecslőadatbázislétrehozása

34.Aföldhivataliinformációk(TakarNet)automatizálásaafolyamatoselérhetőségbiztosításamellett

35.Adigitáliscsatornánértékesítettjelzálog-ésfogyasztóihitelekarányánaknövelése

36.Azadminisztratívésműködésielőírásoklegyenekakockázatokkalarányosak

37.Ameglévőinformációforrásokhozvalószélesebbkörűhozzáférésbiztosításaapiacújbelépői
számára

38.InnovátorokésaszabályozóköztiszorosegyüttműködéselősegítéseazInnovationHubon
keresztül

39.ElőzetestevékenységiengedélybiztosításaaRegulatorySandboxkeretrendszerben

40.AszabályozóielőírásokalólmentességetnyújtaniképesRegulatorySandboxkibővítése

41.államivállalatokbevezetésekisbefektetőirészvényprogrammal

42.Bankoktőzsdeibevezetésénekösztönzése

43.Modernvállalatikötvénypiackiépítése

44.államiszerepvállalásahazairészvénypiacfejlesztésében

45.Atartósbefektetésiszámla(TBSz)adómentességénekbiztosításaújtőzsdeirészvényesetén

46.Kkv-kraspecializáltkereskedelmiplatformelindítása

47.Tőzsdérelépésköltségeineklevonhatóságaatársaságiadóból

48.AtőkepiaciszabályokésazáltalánosEU-sgyakorlatokösszhangjánakbiztosítása

49.digitálisplatformokelérhetőségénekjavítása

50.Tőzsdefejlesztésikormány-vagyminiszteribiztosvagymegbízottkinevezése

51.Anem-életbiztosításiágbanatermékekügyfélértékéneknövelése

52.Abiztosítóváltássegítésejogiéstechnológiaieszközökkel

53.Teljesköltségmutató(TKM)rendszertovábbfejlesztéseéskiterjesztéseapénztáriszektorra

54.Abiztosításiésabankiszektorközöttidigitáliskapcsolatrendszerfejlesztése

55.Casco-penetrációnövelése

56.garanciarendszerfejlesztéseabiztosításiéspénztáriszektorban

2. Háztartási megtakarítások aktivizálása

1.Futamidőnöveléseéstermékstruktúraátalakítása

2.Készpénzbőlállampapír

3.Technikaiújításokéskényelmiszolgáltatásokalakosságiállampapírokvásárlásasorán

4.Adókedvezménynyújtástechnikájánakátalakítása,aTBSzújragondolása

5.Értékesítésicsatornákfejlesztése

6.Atőzsdeiosztalékadómentessége
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7.Munkavállalóirészvényprogramösztönzése

8.Jólétialapoklétrehozásaanyugdíj-ésazegészségmegtakarításokfúziójával

9.NyESzszámlánisosztalékadómentesség

3. Kkv stratégia

1.Akkv-káltaligénybevehetőfejlesztésiadókedvezményesetébenaberuházásértékhatárának500
millióforintról100millióforintracsökkentése

2.Aberuházásokazonnalielszámolhatóságaatársaságiadó-alapban

3.Aberuházásoklevonhatóságaahelyiiparűzésiadóból

4.Kkvbérfejlesztésitámogatásberuházásifeltételekkel

5.Felvásárlásokésfúziókelősegítése

6.Felszámolásieljárásokegyszerűsítése,gyorsítása

7.2évesosztalékadó-elengedés,haavállalatéléngenerációváltástörténik

8.Akkv-kinnovációsmenedzsmentkapacitásánaknövelésenonprofittanácsadóközpont
létrehozásával

9.Klaszterekműködésénekatámogatása

10.Klaszterekésegyébhálózatosodásiformáklétrejötténektámogatása

11.államiprogramok,lehetőségekszéleskörűkommunikációja

12.Mentorhálózatokműködésénektámogatása

13.Fiatalésnőivállalkozókszámárakedvezőbbpályázatiéshitelfelvételilehetőségekbiztosítása

14.Nagyvárosico-workingirodákszámánakemelése

15.Nagyvállalatokáltalszponzoráltakcelerátorokszámánaknövelése

16.Egyetemiinkubátorokésspinoffoktámogatása

17.Relevánsstartupkonferenciák,meetupokszervezéseéstámogatása

18.Akezdővállalkozókelsőháromévébentársaságiadó-mentesség

19.Aszociálishozzájárulásiadótovábbimérséklésecsakkkvkörben

20.Stratégiaipartnerségimegállapodásokinnovatívkkv-kkal

21.Eredménycélokhozkötöttdigitáliskurzusok

22.Kötelezővállalatihonlap

23.Vidékidigitálisinfrastruktúrafejlesztése

24.IKTkockázatokkezelésérevonatkozószabályokszigorítása

25.NeumannJánosAlapavállalkozásokIKTfejlesztéseinektámogatására

26.Unióstámogatásokszempontrendszeréneksúlyozásaatudásintenzívipariszolgáltatásokfelé

4. Külgazdaság és gazdaságszerkezet

1.áruexportmellettaszolgáltatásexporterősítése

2.Övezetésútkínaikezdeményezésáltalelérhetőelőnyökkiaknázása

3.gyorsannövekvőésstabilintézményekkelrendelkezőújpiacokravalóbelépéstámogatása

4.Hazaikülkereskedőrétegtámogatása,újkereskedőházkoncepció
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5.Piacrakészvállalatokátmenetiműködésenemzetközico-workingirodában

6.Ország-,szektor-,termékpromócióéscégesbrandépítésszétválasztása

7.államigazdaságfejlesztésiforrásokirányításaatudásintenzív,illetvebelföldönjólbeágyazott
feldolgozóipariágazatokra

8.Kiemeltentámogatottvállalatokmagyarbeszállítóiaktivitásánakösztönzése

9.Következőunióstámogatásiciklustervezésénélkiemeltszempontlegyenatermelőberuházások
szolgáltatásokfelőlitámogatása

5. Munkaerőpiac

1.Azállamfizesseamunkábaállóközfoglalkoztatottbérét,amennyibenamunkáltatólegalábbmég
ugyanannyiideigtovábbfoglalkoztatja

2.Aközmunkáértfizetettbérésaminimálbérkülönbségéneknövelése

3.Anyugdíjkorhatáralatt,nyugdíjmellettmunkátvállalókesetébennövekedjenamunkajövedelem
összegénekengedélyezettfelsőhatára

4.Atipikusfoglalkoztatásiformáktovábbiösztönzésekapacitásbővítésésszervezetfejlesztés
érdekében

5.MunkahelyvédelmiAkciótervszakképzetlenfoglalkoztatottakkategóriájánakbővítése

6.MunkahelyvédelmiAkciótervkiterjesztéseamunkavállalóijárulékokra

7.MunkahelyvédelmiAkciótervkibővítéseaminimálbérig

8.MunkahelyvédelmiAkciótervkiterjesztésegazdaságfehérítőszempontokalapjánszektorspecifikus
kedvezményformájában

9.Nyugdíjazásikorhozközelállókalkalmazásánakösztönzéseazönkéntesnyugdíjpénztári
munkáltatóibefizetésekadómentessétételével

10.Anticiklikusmunkaerőpiacijárulék

11.Célzottmunkaidőcsökkentésrészbenvagyegészbenszociálishozzájárulásiadókompenzációval
és/vagyállamibérkompenzációvalasérülékenycsoportokban

12.Amunkátterhelőadókcsökkentésénekfolytatása

13.digitálisnomádokvonzása

14.Bérfejlesztésazállamihiányszakmákban

15.Családtámogatásielemekismertségéneknövelése,azállamilagtámogatottoktatásiés
egészségügyirendszerrevalófigyelemfelhíváskampányokkal

16.Magyarvállalatokkülfölditoborzásánaktámogatásaköltségekleírásával,adókedvezményekkel

17.Külföldönszerzettdiplomákelfogadtatásánakegyszerűsítése

18.Kimenetszabályozásésfüggetlenvizsgaközpontokbevezetéseafelnőttoktatásiés-képzési
rendszerben

19.Elsővégzettségmegszerzésénekingyenessétételeafelnőttképzésben

20.digitálisésnyelvikészségekfejlesztéseazidősebbkorosztályokkörében

21.Élethosszigtartótanulásösztönzéseazoktatásiköltségektársaságiadóalapbólvaló
levonhatóságával

22.Kötelezővállalatitovábbképzésiminimumbevezetése

23.Sikeresvizsgadíjánakutólagosállamimegtérítésealegismertebb,nemzetközisztenderdeket
jelentővizsgákesetében
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24.Abürokráciacsökkentéskeretébenfelszabadulómunkaerőátképzésénektámogatásaaköltségek
átvállalásával,járulékkedvezményekkel

25.Vállalkozóiismeretekoktatása,vállalkozóikészségekfejlesztéseaköznevelésbenés
afelsőoktatásban

26.Belföldiéskülföldimédiaprogramokavállalkozóilétnépszerűsítésére

6. Területi felzárkózás

1.Amunkaerőpiacimobilitástámogatásaazingázásösztönzésénkeresztül

2.Amunkaerőpiacimobilitástámogatásaazállandólakhelyváltoztatástámogatásával

3.Aközfoglalkoztatottakelhelyezkedésijuttatásainakmobilitásiösztönzőkkelvalókiegészítése

4.Ahelyköziközlekedésfejlesztése

5.Kuponostámogatásokhazaibevezetéselengyelmintára

6.ErőstámaszkodásaBudapestenkívüligazdaságiközpontokágazatiéstechnológiaispecializációira

7.Helyibeszállítókraéserőforrásokraépítőpályázatokelőnybenrészesítése

8.Munkaerőpiacielszívóhatástellentételezőterületikompenzációsmechanizmusbevezetése

9.Kompenzációsmechanizmusakevésbéfejlettrégiókbanmunkátvállalópedagógusokszámára

10.TerületialapondifferenciáltSzéchenyiKártyaProgram

11.Tőkeésforrásegyidejűbiztosításabankirészvétellel

12.SzabadVállalkozásizónakedvezményeinekkibővítése

13.AzEurópaiBeruházásiBank(EIB)általbiztosítottforrásoknagyobbmértékűkihasználása

7. Családbarát program

1.Acsecsemőgondozásidíj(csed)ésagyermekgondozásidíj(gyed)felsőhatáránaknövelése

2.Azegyszerianyaságitámogatásösszegénekmunkaviszonyhozkötöttemelése(gyermekszámtól
függőprogresszívtámogatásiösszegbevezetéseatovábbigyermekekrevonatkozóan)

3.Indulótőke-programbevezetéseahazatelepülőésitthongyermeketvállalófiatalokszámára

4.Egyszeriegészségpénztáritámogatásbiztosításaagyermekszületéséhezkapcsolódóellátások
fedezetére

5.Afelsőfokúintézménybentanulóhallgatókgyermekvállalásánaktámogatása

6.Acsaládtámogatásirendszerelemeinekfolyamatosfelülvizsgálata,hatékonyságukelemzése

7.Agyermekvállalásnépszerűsítése(figyelemfelhívás,családtámogatásielemekismertségének
növelése,felkészítőtréningektámogatása)

8.gyermekvállalástgátlóbetegségekmegelőzése,kezelése

9.Tájékoztatókampányazinzulinrezisztenciárólésingyenesinzulinrezisztencia-szűrővizsgálat
biztosításaaszülőképeskorbanlévőnőkszámára

10.Mesterségesmegtermékenyítésaktívabbtámogatása

11.Terhességalattiállamilagtámogatottvizsgálatokkörénekbővítése

12.Magzatihalálozásokcsökkentéseaterhességgondozástovábbifejlesztésével

13.Védőoltásokáránakcsökkentése

14.Rendelésiidőkmunkaidőhöztörténőigazítása
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15.Pénzügyicsaládtámogatásirendszermunkavállaláshozkötöttelemeikövessékadinamikus
bérnövekedést(pl.családiadóalapkedvezmény)

16.Családiadóalapkedvezményrendszerénekmegreformálásanegatívadóengedélyezésével

17.Nagycsaládosanyákteljesadómentességénekbővítése

18.A30éveskorelőttgyermeketvállalóanyákgyermekeiutánjárócsaládiadóalap-kedvezmény
növelése

19.Valamennyi2és3évközöttimagyargyermekszámáralegyenelérhetőbölcsődeiférőhely

20.Azóvodaiférőhelyekszámánakbővítéseannakérdekében,hogy2,5éveskortóllehetséges
legyenazóvodaifelvételminicsoportokba

21.Magánbölcsődékésmagánóvodákigénybevételénektámogatásaatérítésidíjakhozvalóállami
hozzájárulásrévén

22.Aköznevelésirendszercsaládbarátfejlesztése

23.Anőkszüléstkövetőmunkaerőpiacivisszatérésénektámogatása

24.Családbarátmunkahelyikörnyezetkialakításaésmunkahelyigyermekfelügyeletirendszer
ösztönzése

25.Agyermekeknyáritáboroztatásánaktámogatása

26.Abébiszitterekjogállásánaktisztázása

27.államiiskolabusz-rendszerlétrehozása

28.Apénzügyirendszerszolgáltatásainakcsaládbarátfejlesztése

29.ACsaládiOtthonteremtésiKedvezmény(CSOK)visszanemtérítendőtámogatásánakkiterjesztése
amásodikgyermekmegszületésénekösztönzésére 

30.ACSOKszabályaibanlefektetettértékekmódosításaazingatlanpiacifolyamatokhatékony
lekövetéseérdekében

31.A35millióforintosértékhatáreltörléseahasználtlakásvásárlásakorigényelhetőCSOKesetén

32.Abefektetésicéleseténszigorodólakásvásárlásiszabályok

33.Újvárosrész-koncepciókkidolgozásaalakásfejlesztésekterületielhelyezkedésénekjavítása
érdekében 

34.üresönkormányzatilakásokhasznosítása

35.Azelsőlakásvásárláseseténazilletékkedvezménynövelése

36.Újlakásvásárlásaeseténazilletékkedvezményértékhatáránakfolyamatosfelülvizsgálata

37.Építőiparimunkaerőállománybővítése

38.államiberuházásokütemezettpiacravitele

39.Alakásépítésekelőttállóadminisztratívkorlátokoldása

40.Azindulónyugdíjösszegénekmegállapításakorafelneveltgyermekekszámának
figyelembevétele

41.Acsaládiadókedvezményfigyelembevételeanyugdíjmegállapításasorán

42.Alanyijogútagságkiegészítőnyugdíjalapokban

43.Munkáltatóihozzájárulásoktámogatásaakiegészítőnyugdíjalapokhoz

44.államitámogatásokhatásosságánaknöveléseakiegészítőnyugdíjalapokban

45.Befektetési-ésköltséghatékonyság,biztonságnövelése 
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46.Családbarátszolgáltatásipalettaésalakásvásárlástámogatásaajólétialapokban

8. Egészséges társadalom

1.Egészségesétkezésiszokásokelősegítésetájékoztatássalésadókedvezményekkel

2.Egészségügyialapismeretekaközoktatásban

3.Anépegészségügyitermékadóbővítése

4.Röviditalokjövedékiadójánaknövelése

5.Adohányzáselterjedtségeésazáltalaokozottmegbetegedésekköltségeinekcsökkentése
ajövedékiadóemelésével

6.Rendszeressportoláslehetőségénekmegteremtése

7.Minőségimunka-éslakókörnyezetkialakításánaktámogatásapályázatokkal

8.Aháziorvosirendszerfunkcióinakerősítése

9.Rendszeresállapotfelmérésekésszűrővizsgálatoktámogatása

10.NemzetiEgészségügyiAdatbázislétrehozása

11.átfogómentálisegészségcsomagkidolgozásaésszisztematikusvégrehajtása

12.Mentésirendszererősítése

13.Beteg-együttműködésenalapulófinanszírozásimódszerekkiterjesztése

14.Rehabilitációsellátásokerősítése

15.Hosszútávú-ésotthonápolásikapacitásoknöveléseazegészségügyiésszociálisellátórendszer
közöttiegyüttműködéserősítésével

16.Valósköltségekreépülőállamifinanszírozásirendszerkialakítása

17.Esetszintűadminisztrációéskontrollingbevezetéseazegészségügyiintézményekben

18.Teljesítményvolumenkorlátokalkalmazásánakfelülvizsgálata

19.Ellátásiszintekenátívelőfinanszírozáskialakítása

20.Eredményességhezkötöttfinanszírozásimódszerekalkalmazásánakbővítése

21.Abetegekkorábbikezelésérevonatkozószakmaivisszajelzőrendszerkialakítása

22.átláthatóbérezésirendszerkialakítása

23.Egészségügyiszakszemélyzetszámánaknövelése

24.Szolgáltatásfinanszírozókiegészítőmagánegészségbiztosításirendszerfeltételeinek
megteremtése

25.Alanyijogúegészségpénztáritagságésabe-éskifizetésekcélzottösztönzése

26.Prevenciósésszolgáltatásfinanszírozásiszámláktámogatásánakbővítése

27.Adókedvezményvállalatiegészségügyicsomagokra

28.Magánegészségbiztosításokszámáraadókedvezmény

29.Minimumfeltételek,szakmaiésfinanszírozásiirányelvek,protokollokfolyamatosfelülvizsgálata,
frissítése

30.Atársadalombiztosításáltalfinanszírozottellátásicsomagpontosdefiniálása

31.Aszakmaiéspénzügyiellenőrzéserősítése

32.Azegészségügyiintézményekteljesítményénekésabetegekelégedettségénekstandardizált
méréseéspublikálása
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33.Magánszolgáltatókadatszolgáltatásikötelezettségeineknövelése

34.Menedzsmentértékelésirendszerbevezetéseazállamiintézményekben

35.Egynaposaktívellátásokkapacitásánaknövelése

36.gyógyszerkiadásokszakmaialapúátcsoportosítása,csökkentése

37.gyógyszerkereskedelemstratégiaiiparágkéntkezelése

38.Telemedicinafejlesztése

39.Ellátásszervezésétegyszerűsítőinnovatívtechnológiákfokozottabbhasználata

9. Tudásalapú társadalom

1.Igényeseténalapozó0.évfolyambevezetéseazáltalánosiskolákban

2.KészségfejlesztésreésgyakorlatitudnivalókrakoncentrálóNemzetialaptantervkidolgozása

3.Tanulási-tanításimódszerek,formákfejlesztése

4.Azoktatásiintézményekteljesítményénekésazérintettekelégedettségénekstandardizáltmérése
éspublikálása

5.általánosiskolaitanulmányokatlezáróalapvizsgabevezetése

6.Természettudományésinformatikasúlyánaknöveléseaközépiskolaifelvételinél

7.Pályaorientációfejlesztéseéstudatosabbkarriertervezéselősegítése

8.Középiskolaitantárgyireformvégrehajtása

9.Kimenetikritériumokésrugalmasabbtantervekalkalmazása

10.duálisképzéserősítése

11.Szakképzőintézményekéspiaciszereplőkkapcsolatánakerősítése

12.Rugalmasátjárhatóságbiztosításaazoktatásiformákközött

13.Képzettségnélküli(korai)iskolaelhagyáscsökkentése

14.Azoktatásrafordítottköltségvetésiésprivátforrásoknövelése

15.Tanítókésapedagógiaiasszisztensekszámánaknövelése

16.Rendszerestovábbképzésekbiztosításaatanároknak

17.Apedagógusok,óvónőkésdajkáktársadalmimegbecsültségnekemeléseazéletpályamodell
kiterjesztéséveléstovábbfejlesztésével

18.Nyelvvizsgákelvárásainakátalakítása,aziskolaioktatásezekheztörténőigazítása

19.Tanításiidőnkívüliidegennyelvűszakkörök,nyelvvizsga-felkészítőkállamitámogatása,helyszín
biztosítása

20.Angolnyelvűközépiskolaifelvételiésérettségilehetőségemindentárgyból

21.Külföldicsereprogramokbanvalóaktívabbrészvétel

22.KülföldidiákokMagyarországontartása

23.Két-vagytöbbnyelvűképzésvalamennyimegyében

24.Feliratosfilmekéssorozatoknépszerűsítése

25.Informatikaieszközparkfejlesztéseéskarbantartásaaziskolákbanésaszakképzési
centrumokban

26.digitálistananyagokfejlesztése
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27.Programozásintegrálásaamatematikaoktatásba

28.Versengőkörnyezetkialakításaafelsőoktatásban

29.Felsőoktatásiintézményekinfrastruktúrájánakésfelszereltségénekfejlesztése

30.Afelsőoktatásésvállalatokközöttikapcsolaterősítése

31.Apiaciigényekésamagántőkebecsatornázásaazoktatásba

32.AfelsőoktatásiK+FkiadásokagdP0,5százalékáraemelése

33.Egyetemiinfrastruktúrabérléséneklehetősége

34.Oktatóipályavonzóbbátétele

35.Felsőoktatásirangsorokszempontjainakérvényesítéseafinanszírozásban

36.Kettősdiplomaprogramoktámogatása

37.Angolnyelvűpublikációktámogatása

38.Specifikusposztgraduálisképzésekelindításaazelvándorlásvisszafordítására

39.Afelsőoktatásbeiskolázásibázisánakszélesítése

40.Kollégiumiférőhelyekszámánaknövelése

41.Tanulmányieredményektőlfüggő,illetveszociálisösztöndíj-rendszerekbővítése

42.Felsőoktatásönköltségidíjánakegyetemieredményektőlfüggővététele

43.Felsőoktatásitantárgyiszerkezetátalakítása

44.Hallgatóiaktivitásnövelése

45.Külföldirészképzésilehetőségeknövelése

46.Matematikánfelültovábbikötelezőtermészettudományosérettségi

47.lemorzsolódáscsökkentéseazegyetemiképzéseken

48.Pénzügyikultúramélyítése

49.Pénzügyiszakemberektovábbképzése

10. Kutatás-fejlesztés és innováció

1.APhdvégzettséggelrendelkezőkrevonatkozóadókedvezménykiterjesztéseazegyetemi
végzettséggelrendelkezőkutatókrészére

2.Akutatási-fejlesztésisegédszemélyzetlétszámánaknöveléseabérektovábbiemelésével

3.A30évfelettimunkavállalókszámáraadoktoriképzésköltségei50százalékánakállamiátvállalása

4.AvállalkozásokK+Fkiadásainakösztönzéseazüzletikörnyezettovábbifejlesztésével(kevesebb
bürokratikusteher,többkedvezményK+F-re)

5.ÉletcikluselejénlévővállalkozásokK+Fkiadásainakkiemelttámogatása

6.Feltételesmunkáltatóijárulékcsökkentésazonkkv-krészére,amelyekK+Fberuházásthajtanak
végre

7.Aszabadalmakfenntartásidíjánakcsökkentése

8.Aszabadalmakbólszerzettbevételkedvezőelszámolása

11. Állami hatékonyság

1.államiintézményrendszerátvilágítása,racionalizálás,párhuzamosságokkiszűrése

2.átlagosbérekemeléseaközigazgatásban,abürokráciacsökkentése
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3.Bértömeggazdálkodásésteljesítménymérésalétszámgazdálkodáshelyett

4.államivállalatokésállamiszolgáltatásokhatékonyságánakmérése

5.Minden,akormányablakokbanelintézhetőügylegyenelvégezhetőonlineisésztmintára

6.Közigazgatásiszervezetekadatbázisainakösszekapcsolása

7.Mobilalkalmazásoktovábbfejlesztéseazegyszerűbbügyintézésérdekében

8.Azelektronikusűr-ésadatlapokelőrekitöltöttrészeineknövelése

9.Onlinerendszereselégedettségmérésaközszolgáltatásoknál

10.Azadóhivatalfejlesztése,hatékonyságánaknövelése

11.NAVáltalkészítendőtársaságiadóésáfabevallásrendszervégrehajtása

12.Adózóbarát,átláthatóweboldalfejlesztése,onlineintézhetőügyekbővítése

13.Társaságiadóelőleg-kiegészítésmegszűntetése

14.Társaságiadóközelítésea„pénzforgalmiadózás”felé

15.Adminisztratívterhekcsökkentése

16.digitálismulticégekadófizetőikörbevonása

17.Onlinepénztárgéprendszerénektovábbikiterjesztése

18.Alakosságipénzügyitranzakciósilletékmegszüntetése

19.Elektronikusfizetésimódokkötelezőelfogadásameghatározottkereskedőiköresetében

20.Építőiparifoglalkoztatásfehérítése

21.AKincstárirendszerkonszolidációja,hatékonyságánaknövelése

22.Kincstáriszámlavezetésazönkormányzatoknakésállamivállalatoknak

23.AKincstárügyfélkapcsolatainakfejlesztése,kiemeltenalakosságiállampapírértékesítések
területén

12. Modern infrastruktúra és hatékony energiafelhasználás

1.Mindenlegalább30ezerfőlakosságúvárosésazészak-balatonirégióváljonvillamosított
vasútvonalonelérhetővé

2.Mindenfővasútvonalonlegalább160km/hsebesség

3.Avasútimozdonyokésszemélykocsikcseréje,valamintfelújítása

4.Mindenmegyeszékhelyenintermodáliscsomópontépítéseésateherpályaudvarokfejlesztése

5.M1,M7háromsávosítása

6.Autópályaráhordóutaktelepüléselkerülésénekelőmozdítása

7.Önvezetőautókközlekedésérealkalmasgyorsforgalmiutak

8.Az5gtechnológiafejlesztéseamagasabbfrekvenciatartományokmegnyitásávalésakisebb
cellaméretekfejlesztésénekállamitámogatásával

9.Azüvegszálasvezetékekelterjedésénekállamitámogatása

10.Azelektromoshálózatszigetelésénekjavítása

11.Aföldalattfutóelektromosvezetékekarányánaknövelése

12.államitámogatásamagasabbáramerősségűcsatlakozásokszámánaknöveléséért
aháztartásokban
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13.Afővárosésmindenmagyarmegyeszékhelyváljonokosvárossá

14.Magyarinformációbiztonságiszoftveriparfejlesztése

15.Avállalatienergiafelhasználáshatékonyságánaknöveléseadókedvezményekkel

16.Azenergetikaiauditálásbevezetésénektámogatásaállamiforrásokkal

17.Háztartásokenergiahatékonyságánakjavításaafelújításokállamitámogatásánakerősítésével

18.Szabályozottenergiaáraktovábbicsökkentésilehetőségénekfolyamatosvizsgálata

19.Avillamosenergiahálózatnagykapacitásúáramtárolókkalvalókiegészítése

20.50milliárdforintszél-ésnaperőművektámogatására

21.25milliárdforintakkv-kkörnyezetvédelmicélúberuházásainaktámogatására

22.Avíziközművekfelújításaésfelszereléseokosmérőkkel

23.Aszennyvízelvezetésiinfrastruktúrabővítésea2000főnélkisebbtelepülésekenés
aszennyvíztisztítóüzemekszámánaknövelése

24.Azújrahasznosítotthulladékarányánaknöveléseésabetétidíjasrendszerbevezetése

25.Azelektromosjárművektámogatásánakerősítése

26.Amezőgazdaságiöntözésiinfrastruktúrafejlesztése

Jelmagyarázat

Nem kezdődött meg Megkezdődött Részben megvalósult Teljesen megvalósult

Megkezdődötté vált  ↑         Részben megvalósulttá vált  ↑         Teljesen megvalósulttá vált  ↑         





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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