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A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése 

2016-ban a tagállamoknak 66 új irányelvet kellett átültetniük. Így a munkaterhelésük jóval 

nagyobb volt, mint 2015-ben (47 irányelv) és 2017-ben (39 irányelv). Ez a rendhagyó 

mennyiség komoly nehézségeket okozott az irányelvek határidőre történő átültetésében: az 

átültetési deficit a tagállamok többségében igen nagy mértékben megemelkedett. A jelenlegi 

eredménytábla azt mutatja, hogy a helyzet rendeződik, jóllehet ezek a nehézségek a 

tagállamok egy részénél még mindig tetten érhetők. 

Átültetési deficit: 0,3% (az előző jelentési időszakban: 0,8%) – Miután Magyarország 

deficitje egy évvel ezelőtt az azelőtti érték kétszerese volt, ezúttal több mint a felére csökkent, 

és ezzel az ország három másik tagállammal együtt az eddigi legjobb eredményét érte el. 

Jelenleg egyike annak a három tagállamnak, amelynek a legalacsonyabb az átültetési deficitje. 

Ráadásul Magyarország az egyetlen tagállam, melynek sikerült 100%-ban átültetnie azt a 14 

irányelvet, amelynek az átültetési határideje a számítás alapjául szolgáló határidőt megelőző 6 

hónapon belüli (a 2017. június 1. és 2017. november 30. közötti) időszakra esik. Ez arra enged 

következtetni, hogy Magyarország, bár kismértékű késéssel ülteti át az irányelveket, nagy 

hangsúlyt fektet az átültetési határidők betartására (lásd lent). 

Uniós átlag = 0,9% Az egységes piaci intézkedéscsomagban kitűzött cél = 0,5%  

Késedelmesen átültetett irányelvek: 3 (az előző jelentési időszakban: 8), mind a közlekedési 

ágazatban. A késedelem egyik irányelv esetében sem haladja meg a 2 évet. 

Átlagos késedelem: 6,8 hónap (az előző jelentési időszakban: 3,5 hónap) – A növekedés 

mértéke 3,3 hónap, tehát az átlagos késedelem jelentősen, csaknem a duplára nőtt. Ezzel 

együtt Magyarország még mindig egyike azoknak a tagállamoknak, amelyek a legkisebb 

mértékű késedelmet könyvelhetik el. Magyarország esetében nincsenek olyan irányelvek, 

amelyek átültetése nagyon régóta (2 éve vagy annál hosszabb ideje) várat magára. 

Uniós átlag = 8,7 hónap  

Megfelelési deficit: 0,8% (az előző jelentési időszakban: 0,6%) – 0,2 százalékponttal nőtt a 

megfelelési deficit. Ez azt jelenti, hogy Magyarország túllépte mind az uniós átlagot, mind a 

0,5%-os kitűzött célértéket. 

Uniós átlag = 0,6% Az egységes piaci intézkedéscsomagban kitűzött cél = 0,5%  
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Kötelezettségszegések 

Függőben lévő ügyek: 26 (7 új ügy van, és sikerült 3 ügyet lezárni; az előző jelentési 

időszakban: 22 függőben lévő ügy) – Az esetek száma 4-gyel nőtt, és ezzel az egységes 

piaccal kapcsolatos ügyek száma meghaladja az uniós átlagot. 

(Uniós átlag = 24 ügy) 

Problémás területek: környezetvédelem (6 ügy), szolgáltatások (4 ügy) és légi közlekedés (3 

ügy). 

A kötelezettségszegési ügyek átlagos időtartama: 31,3 hónap annak a 22 ügynek az 

esetében, amelyet még nem utaltak a Bírósághoz (az előző jelentési időszakban: 30 hónap) – 

Jelentős a növekedés, de az eredmény még mindig jobb az uniós átlagnál. Magyarországnak 

sikerült 3 ügyet mintegy 2 év alatt lezárnia.  A többi 22 ügy közül egy 12 és fél év óta tart, 4 

ügy 3–8 év óta, 5 ügy időtartama pedig 18 hónap és 3 év között van. Ezek az ügyek nagyobb 

súllyal esnek a latba az átlagos időtartam kiszámításakor. 

(Uniós átlag = 39,8 hónap)  
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Bírósági döntéseknek való megfelelés: 17,7 hónap annak a 4 ügynek az esetében, amely az 

eljárásnak ebben a szakaszában van és az utóbbi 5 évben zárult le (az előző jelentési 

időszakban: 14,1 hónap) – 3,6 hónap növekedés következett be, mert 2 ügy, mely most már 

több mint 5 éve tart (mindkettőnek rövid megfelelési időszaka van), már nem képezi részét a 

számításnak. 

(Uniós átlag = 23,6 hónap)  

 

 

EU Pilot 

Magyarország esetében az átlagos válaszadási idő kevesebb, mint egy héttel haladja meg az 

EU Pilot programban megállapított 70 napos határidőt. 

 

Belső piaci információs rendszer 

Teljesítmény – Magyarország tovább javította kiváló teljesítményét. 

 Magyarország a tárgyidőszakban mind az öt mutató esetében javította teljesítményét 

2016-hoz képest, és mind az öt mutató jóval az uniós átlag felett van. 

 Magyarország jól teljesített a kérések megválaszolásának idejét illetően, amely 

átlagban 7 nap. 

 Az elégedettségi szint a partnerek körében továbbra is nagyon magas, megközelíti a 

100%-ot. 

 2017-ben Magyarország 249 kérést kapott a munkavállalók kiküldetésével 

kapcsolatban, miközben csak egy kérést nyújtott be ebben a témában. 
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EURES 

Nemzeti szolgáltató: NFSZ (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) 

EURES-tanácsadók (nemzeti szinten): 23 

Teljesítmény: javítani lehetne a betölthető állásokkal kapcsolatos tájékoztatás minőségét, a 

jelenleginél több, az állami foglalkoztatási szolgálat által nyilvántartott álláslehetőséget 

lehetne közzétenni az EURES portálon, és célszerű lenne növelni az EURES-tanácsadók 

számát. 

 

Európa Önökért 

Megfelelő nemzeti portál  

Magyarország központi közigazgatási portálja: www.magyarorszag.hu  

A tárgyidőszak mérlege  

 Magyarország tevékenyen részt vesz a szerkesztőbizottság munkájában. 

 Válaszol a honlappal kapcsolatos információk iránti kérések többségére. 

 Gondoskodik promóciós tevékenységekről. A nemzeti honlapokon nincsenek 

elhelyezve az Európa Önökért portálhoz vezető linkek. 

Ajánlott intézkedések  

Magyarországnak továbbra is: 

 biztosítania kell az állandó részvételt a szerkesztőbizottságban; 

 részt kell vennie a szerkesztőbizottság évente kétszer megrendezett ülésén; 

 kérésre tájékoztatással kell szolgálnia arról, hogy az ország miképpen alkalmazza az 

egységes piaci szabályokat;  

http://www.munka.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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 népszerűsítenie kell az Európa Önökért portált a nemzeti hatóságok és a lehetséges 

felhasználók körében. 

Magyarországnak: 

 meg kell adnia az összes hiányzó információt arról, hogy az ország miképpen 

alkalmazza az egységes piaci szabályokat (lásd: vállalati gépjárművek); 

 a nemzeti honlapokon az Európa Önökért portálhoz vezető linkeket kell elhelyeznie. 

 

SOLVIT 

 Ügyszám: nagyon magas  

Kezdeményezett ügyek: 260 (2016-ban: 499) 

Megkeresések: 44 (2016-ban: 48) 

 Lezárt ügyek aránya: 93% (2016-ban: 94%) 

 Eljárások időtartama (hazai központként) 

7 napon belüli válasz: 99% (2016-ban: 96%) – nagyon jó 

30 napon belül előkészített ügyek: 96% (2016-ban: 92%) – nagyon jó 

 Eljárások időtartama (illetékes központként) – 10 héten belül lezárt ügyek: 88% 

(2016-ban: 85%) – jó  

 Személyi állomány 

Folytonosság – tapasztalt munkatársak 

Elegendő a jelenlegi ügyszámhoz? Igen  

 

TRIS (műszaki szabályok információs rendszere) 
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Egyablakos ügyintézési pontok 

 A megvizsgált 20 eljárás közül 17 online is lefolytatható, bár többségük (16) csak 

részlegesen. 

 Az online eljárások igénybe vehetők határokon átívelő ügyletek céljaira. 

 Általános információk rendelkezésre állnak egy másik nyelven. 

 Pótolnivalók: 

o teljesen online lefolytatható eljárások kialakítása; 

o konkrétabb információk lefordítása másik nyelvre. 

 

Közbeszerzés 

Mindent összevetve Magyarország teljesítménye 2017-ben átlagos volt. További 

információkért és az alkalmazott módszertannal kapcsolatos tudnivalókért kérjük, tekintse 

meg a közbeszerzés terén mutatott teljesítményt ismertető részt. 

 

Postai szolgáltatások 

A postai ágazat főbb eredményeiről (2010–2013) szóló tanulmány  három kategóriába 

sorolta az európai országokat. A csoportosítás alapja az egy főre jutó bruttó hazai termék 

(GDP) és az Európai Unióhoz való csatlakozás időpontja volt. Az elemzés megkönnyítése 

érdekében az eredménytábla szintén ezt a módszert követi. Ez alapján tehát a tagállamok a 

következőképpen csoportosíthatók:  

 nyugat-európai tagállamok: Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, 

Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország és 

Svédország;  

 dél-európai tagállamok: Ciprus, Görögország, Málta, Olaszország, Portugália és 

Spanyolország;  

 kelet-európai tagállamok: Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, 

Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia.   

Az N+1 kézbesítési idő terén nyújtott teljesítmény: stabil és jó a tárgyidőszakban. 2016-ban 

a küldemények 90%-át a következő napon kézbesítették. 

Az ország célkitűzése: 90% 

 Egyes országok esetében az előző időszakra vonatkozó adatok eltérhetnek a legutóbbi 

eredménytáblán szereplő adatoktól az általuk utólag szolgáltatott frissítések következtében. 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/20130821_wik_md2013-final-report_en.pdf
javascript:void(0)
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Áruk és szolgáltatások kereskedelme 

Magyarország a harmadik helyen áll a tagállamok sorában az egységes árupiacba való 

integráció szintje tekintetében. Magyarország a szolgáltatások integrációját illetően szintén az 

uniós átlag felett van. 2016-ban az áruk integrációjának szintje nagyobb mértékben nőtt, mint 

a szolgáltatások integrációjának szintje. 

 

 

Közvetlen külföldi befektetések 

2016-ban mind az EU országaiból Magyarországra beáramló, mind a Magyarországról más 

tagállamokba kiáramló közvetlen külföldi befektetések részaránya jelentősen nőtt. Az előbbi 

tekintetében Magyarország a harmadik helyen áll az uniós tagállamok között. Mind a 

rezidensek külföldi befektetésállományának, mind a nem rezidensek belföldi 

befektetésállományának a részaránya kismértékben csökkent. 

 


