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A DESI-ről
Az Európai Bizottság 2014 óta nyomon követi a digitális gazdasággal kapcsolatos tagállami
eredményeket, és közzéteszi a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutatóról (DESI)
szóló éves jelentéseket. A jelentések minden évben tartalmaznak országismertetőket, amelyek segítik
a tagállamokat a kiemelt intézkedések területeinek azonosításában, valamint tematikus fejezeteket,
amelyek uniós szintű elemzést nyújtanak a kulcsfontosságú digitális szakpolitikai területeken.
2021-ben a Bizottság módosította a DESI-t, hogy tükrözze azt a két fő szakpolitikai kezdeményezést,
amelyek az elkövetkező években hatással lesznek a digitális transzformációra az EU-ban: a
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt és a digitális évtized iránytűt.
Annak érdekében, hogy a DESI-t hozzáigazítsa a digitális iránytű négy sarkalatos pontjához és
célkitűzéseihez, valamint a módszertan javítása és a legújabb technológiai és szakpolitikai fejlemények
figyelembevétele érdekében a Bizottság számos változtatást hajtott végre a DESI 2021. évi
kiadásában. A mutatók immár a digitális iránytű négy fő területe köré épülnek, felváltva az előző
ötdimenziós struktúrát. A 2021. évi DESI-mutatók közül 11 a digitális iránytűben meghatározott
célkitűzéseket méri. A DESI a jövőben még jobban igazodni fog a digitális iránytűhöz annak biztosítása
érdekében, hogy valamennyi cél megvitatásra kerüljön a jelentésekben.
Emellett a DESI immár egy olyan mutatót is tartalmaz, amely méri, hogy az IKT-technológiák milyen
mértékű támogatást nyújtottak a vállalkozásoknak a környezetbarátabb intézkedések (a környezeti
fenntarthatóságot szolgáló IKT-k) meghozatala terén, valamint a DESI beszámol a gigabites
internetelőfizetésekről, az IKT-képzést nyújtó és az e-számlázást alkalmazó vállalatok százalékos
arányáról.
A korábbi évek DESI-eredményeit és helyezéseit minden ország esetében újraszámították annak
érdekében, hogy tükrözze a kiválasztott mutatók körében történt változásokat és az alapul szolgáló
adatok helyesbítéseit.
További
információért
látogassa
strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.
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A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő 2021. évi mutató (DESI) alapján Magyarország a
27 uniós tagállam között a 23. helyen áll. Az ország eredményei az elmúlt néhány évben nagyjából az
uniós átlagnak megfelelő ütemben javultak.
Magyarország a széles sávú hozzáférés területén átlag felett teljesít. Vezető szerepet tölt be a legalább
1 Gbps sebességű széles sávú rendszerek elterjedtsége tekintetében (a vonalak 13,2%-a ilyen,
szemben az 1,3%-os uniós átlaggal), és jól teljesít az 5G-re való felkészültség, a vezetékes széles sávú
rendszerek általános igénybevétele és a legalább 100 Mbps sebességű hálózatok igénybevétele terén.
A humán tőke területén a 22. helyen áll, és a legtöbb mutató esetében az átlag alatt teljesít. A
magyaroknak csupán 49%-a rendelkezik legalább alapszintű digitális készségekkel, ami jelentősen
elmarad az 56%-os uniós átlagtól; más mutatók is viszonylag alacsony szintű digitális készségeket
mutatnak. A digitális készségekben jelentkező hiányosságok kezelése érdekében Magyarország
ambiciózus szakpolitikai keretet dolgozott ki.
Magyarország számára a DESI legnagyobb kihívást jelentő dimenziója továbbra is a digitális
technológiák vállalati integrációja és a digitális közszolgáltatások. A kkv-knak csupán 46%-a
rendelkezik legalább alapszintű digitális intenzitással, szemben a 60%-os uniós átlaggal, és a
kulcsfontosságú digitális technológiák (nagy adathalmazok, mesterséges intelligencia és felhő)
elterjedése alacsony. A kkv-k digitális transzformációjának előmozdításához több és hatékonyabb
támogatásra van szükség. A digitális közszolgáltatások esetében az online szolgáltatásnyújtást mérő
fő mutatók a fejlesztés szükségét jelzik. A felhasználókra helyezett nagyobb hangsúly javítaná a
szolgáltatások elfogadottságát és minőségét.
Magyarország nagyrészt befejezte a 2014–2020-as időszakra vonatkozó Nemzeti Infokommunikációs
Stratégia és a 2017-ben elindított Digitális Jólét Program 2.0 („DJP 2.0”) végrehajtását.
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2021 őszén Magyarország új stratégiai keretet fogadott el a következő 10 évre, a 2021–2030-as
időszakra szóló nemzeti digitalizációs stratégiát (NDS)1. A stratégia a DESI dimenzióinak megfelelő
négy fő pillér köré épül: digitális infrastruktúra, digitális kompetencia, digitális gazdaság és digitális
állam. Az NDS átfogó célja a digitalizációban rejlő lehetőségek azonosítása és kiaknázása a
gazdaságban, az oktatásban, a kutatás-fejlesztésben és az innovációban (K+F+I), valamint a
közigazgatásban, ezáltal javítva az ország versenyképességét és jólétét. Magyarország célja, hogy az
évtized közepére meghaladja az uniós átlagot a digitális fejlődés terén, és 2030-ra a digitalizáció terén
a 10 vezető uniós gazdaság egyike legyen.

1

https://2015-2019.kormany.hu/download/f/58/d1000/NDS.pdf
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1. Humán tőke
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A humán tőke vetületében Magyarország a 22. helyen áll az uniós országok között. A lakosságnak csak
mintegy fele rendelkezik legalább alapszintű digitális készségekkel (49% az 56%-os uniós átlaghoz
képest), és alacsony a legalább alapszintű szoftveres készségekkel rendelkező magyarok aránya is. A
16 és 74 év közötti népességnek mindössze a negyede rendelkezik az alapszintet meghaladó digitális
készségekkel, ami elmarad a 31%-os uniós átlagtól. Az IKT-szakemberek aránya a foglalkoztatottakon
belül kismértékben nőtt (3,8%), de továbbra is elmarad az uniós átlagtól (4,3%). Az IKT-diplomások
aránya az összes diplomás körében (4,9%) azonban meghaladja az uniós átlagot (3,9%). A női IKTszakemberek aránya még mindig nagyon alacsony (12%). 2020-ban a vállalkozások 16%-a nyújtott IKTképzést alkalmazottai számára, szemben a 20%-os uniós átlaggal.
Magyarország a közelmúltban számos intézkedést vezetett be a digitális oktatás javítása érdekében.
Az Európai Szociális Alap által támogatott Digitális Kompetenciafejlesztés kiemelt projekt2 keretében
(130 millió EUR) 45 630 notebookot és 24 000 táblagépet bocsátottak az iskolák rendelkezésére;
429 általános iskolában, 265 középiskolában és 39 szakképző iskolában korszerűsítették a széles sávú
hálózati kapcsolatot. Több mint 400 szakképző iskolában építenek Wi-Fi-hálózatokat (több mint 3500
általános és középiskola rendelkezik már Wi-Fi-kapcsolattal). Az Oktatási Hivatal ingyenes hozzáférést
biztosít a diákok és a tanárok számára digitális oktatási tartalmakhoz, például speciális digitális
tankönyvekhez (smartbookok) és a hagyományos tankönyvek digitális másolataihoz. A tanárok
digitális és digitális pedagógiai kompetenciáinak javítása érdekében 40 000 tanár kapott online
képzést. 2020. szeptember 1-jén elindult az új nemzeti alaptanterv az 1., 5. és 9. osztályosok (a 6, 10
és 14 éves tanulók) számára. Ez korszerűsíti az IKT-oktatást azáltal, hogy hangsúlyt fektet a
2

https://kk.gov.hu/efop-3-2-4-16-2016-00001
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számítástechnikai gondolkodásra és tájékoztatásra és a médiatudatosságra. A tanterv ösztönzi
továbbá az IKT-eszközök használatát minden tantárgyban az információkereséshez, az
adatfelhasználáshoz és -manipulációhoz, valamint a digitális feladatokhoz.
A munkaerő továbbképzése érdekében a kormány számos képzési programot indított, többek között
egy nyolchetes online informatikai képzési programot a gazdaságvédelmi cselekvési terv keretében.
Ami az alapvető digitális kompetenciákat illeti, eddig 238 500 ember vett részt digitális
kompetenciafejlesztési képzésben (a cél 93%-a)3.
A világjárvány kitörését követően a digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó nemzeti
koalíción keresztül számos informatikai vállalat ajánlott fel segítséget a tanároknak, a szülőknek és a
diákoknak digitális kompetenciáik fejlesztéséhez és a digitális oktatásra való átállás támogatásához. A
koalíció számos kutatási projektet is végrehajtott a szakpolitikai döntéshozatal támogatása
érdekében, többek között egy munkaerőpiaci felmérést, amely rámutatott, hogy egyre nagyobb az
informatikai szakemberek hiánya Magyarországon (a következő 2 évben a munkáltatók 44 000 további
digitális szakembert vehetnek fel).
Magyarország új digitális stratégiája a digitális készségek három prioritási területét sorolja fel: 1) a
digitális kompetencia fejlesztése (a DigKomp4 keret alapján); 2) az informatikai szakemberek és
mérnökök számának és képesítésének növelése; és 3) a digitális készségek fejlesztéséhez szükséges
strukturális változások támogatása az oktatásban és a szakképzésben. A digitális
kompetenciafejlesztés keretében a kormány nagyszabású programokat tervez a polgárok számára,
hangsúlyt fektetve a társadalmi befogadásra és az elektronikus egészségügyre (javítva a polgárok és
az egészségügyi szakemberek kompetenciáját is). Az oktatási és képzési rendszer tekintetében három
részprioritás került meghatározásra: 1) digitális pedagógiai módszerek kidolgozása és a digitális
oktatási stratégia 2.0 elkészítése; 2) a 21. századi oktatási rendszerhez szükséges digitális eszközök és
kompetenciák fejlesztése; és 3) munkaerőpiaci kiigazítási programok az oktatási rendszer egészében.
A digitális készségek fejlesztését célzó szakpolitikai keret ambiciózus. Magában foglalja mind a
polgárok alapkészségeinek fejlesztését, mind az IT-szakemberek kínálatának növelését az Európai
Szociális Alap Plusz (ESZA+) támogatásával.

3
4

EDIOP 6.1.2 – A digitális készséghiány csökkentése program
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework

6

A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató, 2021
Magyarország

7

2. Internet-hozzáférés
2. Internethozzáférés
2021. évi DESI

Magyarország

EU

helyezés

eredmény

eredmény

12

52,0

50,2

2a1. Vezetékes széles sáv igénybevétele összesen

2019. évi
DESI
77%

Magyarország
2020. évi
2021. évi
DESI
DESI
82%
81%

EU
2021. évi
DESI
77%

Háztartások arányában

2018

2019

2020

2020

2a2. A legalább 100 Mbps sebességű széles sáv
igénybevétele

40%

51%

56%

34%

Háztartások arányában

2018

2019

2020

2020

2a3. A legalább 1 Gbps sebességű rendszerek
igénybevétele

N.A.

9,26%

13,21%

1,3%

2019

2020

2020

Háztartások arányában

2b1. Nagy sebességű széles sávú (NGA) lefedettség

87%

90%

89%

87%

Háztartások arányában

2018

2019

2020

2020

2b2. Nagy kapacitású vezetékes hálózati (VHCN)
lefedettség

36%

43%

49%

59%

Háztartások arányában

2018

2019

2020

2020

2c1. 4G lefedettség

99,2%

99,2%

99,3%

99,7%

A lakott területek arányában

2018

2019

2020

2020

2c2. 5G felkészültség

8%

60%

60%

51%

A kiosztott spektrum a teljes harmonizált 5G spektrum arányában

2019

2020

2021

2021

2c3. 5G lefedettség

N.A.

N.A.

7%

14%

2020

2020

58%

69%

69%

71%

Magánszemélyek arányában

2018

2019

2019

2019

2d1. Széles sáv árindex

N.A.

64

64

69

2019

2020

2020

A lakott területek arányában

2c4. Mobil széles sáv igénybevétele

Eredmény (0–100)

Az internet-hozzáférés területén Magyarország a 12. helyen áll. A gyors széles sávú lefedettség
változatlanul a háztartások 89%-ára terjed ki, ami valamivel meghaladja a 87%-os uniós átlagot. A
vezetékes széles sáv igénybevétele szintén stagnál, 81%-on, de meghaladja a 77%-os uniós átlagot. A
kapcsolatok sebessége jelentősen javult, a 34%-os uniós átlaggal szemben a háztartások 56%-a
legalább 100 Mbps sebességű vezetékes széles sávú előfizetéssel rendelkezik, ami elsősorban az
ország kiterjedt kábelhálózatának köszönhető. Magyarország a legalább 1 Gbps sebességű rendszerek
igénybevétele terén a 13,2%-kal kiemelkedik, szemben az 1,3%-os uniós átlaggal. A VHCN-lefedettség
49%-on áll, az 59%-os uniós átlag alatt. A vidéki VHCN-lefedettség azonban tavaly 7 százalékponttal
nőtt, és 36%-os értékével meghaladja a 28%-os uniós átlagot. A 99,3%-os 4G-s lefedettség nem sokkal
marad el a 99,7%-os uniós átlagtól, de a 7%-os 5G-s lefedettség is a 14%-os uniós átlag alatt van. A
mobil széles sáv igénybevétele 69%-os, szemben a 71%-os uniós átlaggal.
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A digitális infrastruktúra fejlődése az egyik pillére a 2014–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti
Infokommunikációs Stratégiának5. E stratégiát 2015 végén aktualizálták a Digitális Jólét Program
elfogadásával és a Szupergyors Internet Program (SZIP) elindításával. Emellett a 2021–2030-as
időszakra szóló új NDS egyik célkitűzése az, hogy a háztartások 95%-át gigabites hálózatokkal fedje le.
A SZIP keretében megvalósult projektek nagy többségében FTTH-hálózatot (otthoni üvegszálas
hálózat) építettek ki, ami a gigabitalapú információs társadalomra vonatkozó céloknak megfelelő
sebességeket tesz lehetővé. A SZIP célja volt, hogy 2023-ra valamennyi magyarországi háztartásnál
(széles sávú lefedettség közel 410 000 háztartás esetében az uniós strukturális alapok
finanszírozásában) legalább 30 Mbps sebességű széles sávú internetszolgáltatást biztosító hálózat
legyen elérhető. A gazdaságilag nem életképes területek esetében 250 millió EUR összegű állami
támogatási programot indítottak el a széles sáv kiépítésének biztosítására. 2020 végére 245 325
háztartásban volt elérhető legalább 30 Mbps sebességű széles sáv a SZIP-en keresztül.
A SZIP előnyben részesíti az időtálló FTTH-megoldásokat, és a részt vevő vállalkozások többsége ezt a
technológiát alkalmazza (a lefedettségi terület 86%-a).
Magyarországon a teljes harmonizált 5G-spektrum 60%-át osztották ki, főként az elmúlt 2 évben
szervezett két spektrumaukción keresztül. Három mobilhálózat-üzemeltető indított kereskedelmi 5Gszolgáltatásokat Magyarországon.
A 700 MHz-es és 3,4–3,8 GHz-es sávok, valamint a 2,1 GHz-es és 2,6 GHz-es sávokban fennmaradó
spektrumok multi-band odaítélési eljárására 2020. március 26-án került sor. A Magyar Telekom, a
Telenor és a Vodafone összesen 128,5 milliárd HUF (körülbelül 360 millió EUR) értékben szereztek
engedélyt.
2021 januárjában a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) aukciót tartott a 900 MHz-es és az
1800 MHz-es frekvenciasávra. Az inkumbens szolgáltatók, a Magyar Telekom, a Telenor és a Vodafone
összesen 150,2 milliárd HUF-ot (körülbelül 420 millió EUR-t) fizettek egy 15 évre szóló, 5 évvel
meghosszabbítható engedélyért.
A negyedik mobilszolgáltatónak, a DIGI-nek a 2020 márciusában tartott árverésen való részvételére
vonatkozó kérelmét elutasították, többek között azért, mert korábban megállapítást nyert, hogy
megsértette az összefonódásra vonatkozó szabályokat. A DIGI nem vett részt a második árverésen,
mivel hasonló kizárási kritériumokat tartalmazott, és véleménye szerint a feltételek nem tették
lehetővé új belépő sikeres részvételét ezekben a sávokban.

Fő piaci és szabályozási fejlemények
2020 végén 364 vezetékesinternet-szolgáltató működött, a 2019. decemberi 373-hoz képest; ez
a nagy szám a kis méretű kábelszolgáltatók nagy számára vezethető vissza. Ugyanebben az
időszakban a vezetékestelefon-szolgáltatók száma változatlanul 157 volt. 2020 októberében
17 mobilbeszédhívásokat nyújtó szolgáltató és 21 mobil széles sávú szolgáltató működött,
beleértve a virtuális mobilszolgáltatókat.
A hozzáférési pontok száma alapján a vezetékes széles sávú szolgáltatások piacán a részesedések
2020 harmadik negyedévében a következőképpen alakultak: 38,3% a Magyar Telekom, 23% a
DIGI-csoport és 21,4% a Vodafone (korábbi UPC), illetve 17,3% a kisebb szolgáltatók esetében. A
mobil széles sávú szolgáltatások piacán a mobil széles sávú forgalommal rendelkező SIM-kártyák

5

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2016-11/nis_en_clear.pdf
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számán alapuló piaci részesedések a következők voltak: 43,2% a Magyar Telekom, 27,8% a
Telenor, 27,1% a Vodafone és 2% a többi szolgáltató esetében.
2020. április 1-jén a Vodafone befejezte a Liberty Global (UPC) kábelüzletágának felvásárlását
Csehországban, Németországban, Magyarországon és Romániában. A Bizottság azzal a feltétellel
hagyta jóvá a felvásárlást, hogy a Vodafone teljes mértékben eleget tesz a 2019. július 18-án
vállalt kötelezettségeinek, és nem vet fel aggályokat a magyar piacon folyó versennyel
kapcsolatban. A UPC vezetékes hálózati lábnyoma biztosítja, hogy a Vodafone Hungary kapcsolt
vezetékes és mobil szolgáltatásokat kínáló komoly kihívó legyen.
Két, kizárólag nagykereskedelmi szolgáltatást nyújtó, két mobilszolgáltatóból kiváló vállalkozás
lépett a piacra, a Vodafone-ból kiváló Vantage Towers Hungary és a Telenorból kiváló CETIN
Hungary. A mobilhálózati infrastruktúrát mindkét esetben az újonnan alapított vállalatokba
vitték át.
Az üzemeltetők panaszkodnak azokra a feltételekre, amelyeket a villamosenergia-szolgáltató
vállalatok a távközlési hálózatok kiépítése céljából az infrastruktúrájukhoz való hozzáféréssel
kapcsolatban támasztanak. Az idő- és költségvonzatok jelentős akadályt jelentenek mind a
vezetékes, mind a mobilhálózatok fejlesztése szempontjából.
Magyarország elfogadta a 2020. december 21-én hatályba lépő Európai Elektronikus Hírközlési
Kódex nemzeti jogba való átültetését célzó intézkedéseket; azóta bejelentette a teljes körű
átültetést. 2021 áprilisában Magyarország benyújtotta az összekapcsoltsági eszköztár
végrehajtására vonatkozó ütemtervét.
2020. február 18-án az NMHH értesítette a Bizottságot és a BEREC-et a 2003. évi bizottsági
ajánlás6 műsorterjesztési szolgáltatásokról szóló 18. piacelemzéséről. 2020 márciusában a
nemzeti szabályozó hatóság elfogadta a piac további szabályozására vonatkozó határozatát,
amely az Antenna Hungáriát jelentős piaci erővel rendelkező üzemeltetőnek minősítette.
2020. november 19-én az NMHH értesítette a Bizottságot és a BEREC-et a 2014. évi bizottsági
ajánlás7 mobilhálózatokban történő nagykereskedelmi beszédcélú hívásvégződtetésről szóló 2.
piacelemzéséről. A Bizottság nem tett észrevételt.
A világjárvány idején a távmunka-megállapodások miatt nagyobb volt a kereslet a sávszélesség
iránt, és nőttek a szolgáltatások rendelkezésre állásával kapcsolatos elvárások. A rendelkezésre
állással és a hálózati kapacitással kapcsolatban azonban nem voltak észlelhetők jelentős
problémák.
A digitális szolgáltatások megfizethetőségének és gördülékeny használatának biztosítása
érdekében az 501/2020. sz. kormányhatározat feljogosította a tanárokat és a diákokat/tanulókat
arra, hogy a Covid-veszélyhelyzet idején ingyenesen vegyék igénybe a vezetékes széles sávú
szolgáltatásokat.
2020 szeptemberében a Bíróság előzetes döntést hozott a Telenor és az NMHH közötti jogvitával
kapcsolatos C-807/18. és C-39/19. sz. egyesített ügyekben. A Bíróság kimondta, hogy a nullás
díjszabást alkalmazó politikák formájában megnyilvánuló, hátrányos megkülönböztetést
megvalósító
forgalomszabályozási
gyakorlatok
összeegyeztethetetlenek
a
hálózatsemlegességről szóló rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével és 3. cikkének
(3) bekezdésével; az ilyen nullás díjszabást alkalmazó gyakorlatok valószínűleg kedvezőtlenül
befolyásolták a végfelhasználók jogainak gyakorlását, megsértve ezzel a 3. cikk (2) bekezdését.
Úgy vélték továbbá, hogy sértik a 3. cikk (3) bekezdését is a hátrányos megkülönböztetést
megvalósító internetes forgalomszabályozási intézkedések miatt, amelyeket kizárólag
6
7

2003/311/EK ajánlás.
2014/710/EU ajánlás.
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kereskedelmi okokból hoztak, és nem olyan műszaki vagy egyéb célokon alapultak, amelyek
egyébként a hálózatsemlegességről szóló rendelet értelmében elfogadhatók lettek volna.
A segélyhívási célú kommunikáció hatékonyabbá tétele és az Európai Elektronikus Hírközlési
Kódex új követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében Magyarország részt vett a
Bizottság által finanszírozott HELP 112 II projektben, amelynek célja a fejlett mobil
helymeghatározó (AML) megoldás, egy készülékalapú helymeghatározó megoldás bevezetése
volt 2020 júliusáig.
A vezetékes széles sávú lefedettség és annak igénybevétele 2020-ban nőtt. A mobil széles sáv
igénybevételét tekintve Magyarországnak sikerült elérnie az uniós átlagot. Annak köszönhetően, hogy
az úttörő jellegű 5G spektrumsávok közül kettő esetében lezárult az aukció, Magyarország jól teljesít
az 5G-re való felkészültség tekintetében. A negyedik mobilszolgáltató azonban megtámadta a
2020 márciusában lezajlott 5G-s multi-band aukciót, valamint a 2021. januári 900 MHz-es és
1800 MHz-es aukciót, mivel azokon nem tudott részt venni.
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3. Digitális technológiák integráltsága
3. Digitális
technológiák
integráltsága
2021. évi DESI

Magyarország

EU

helyezés

eredmény

eredmény

26

23,3

37,6

2019. évi
DESI
3a1. A legalább alapszintű digitális intenzitással
rendelkező kkv-k

Magyarország
2020. évi
2021. évi
DESI
DESI

N.A.

N.A.

46%
2020

2020

14%

14%

14%

36%

Kkv-k arányában

3b1. Elektronikus információcsere

EU
2021. évi
DESI
60%

Vállalkozások arányában

2017

2019

2019

2019

3b2. Közösségi média

15%

12%

12%

23%

Vállalkozások arányában

2017

2019

2019

2019

3b3. Nagy adathalmazok

6%

6%

7%

14%

Vállalkozások arányában

2018

2018

2020

2020

3b4. Felhőalapú szolgáltatások

11%

11 %

17%

26%

Vállalkozások arányában

2018

2018

2020

2020

3b5. Mesterséges intelligencia

N.A.

N.A.

17%

25%

2020

2020

66%

Vállalkozások arányában

3b6. A környezeti fenntarthatóságot szolgáló IKT

N.A.

N.A.

65%
2021

2021

10%

10%

13%

32%

IKT-n keresztül megvalósuló, közepes/nagy intenzitású zöld fellépéssel
rendelkező vállalkozások arányában

3b7. E-számlák
Vállalkozások arányában

2018

2018

2020

2020

3c1. Online kereskedő kkv-k

12%

12%

13%

17%

Kkv-k arányában

2018

2019

2020

2020

3c2. E-kereskedelemből származó forgalom

9%

11%

9%

12%

Kkv-k forgalmának arányában

2018

2019

2020

2020

3c3. Határokon átnyúló online értékesítés

5%

5%

5%

8%

Kkv-k arányában

2017

2019

2019

2019

Ami a digitális technológiák vállalati tevékenységekbe való integráltságát illeti, Magyarország a
26. helyen áll az uniós országok között. A magyar vállalkozások a legtöbb technológiai mutató
tekintetében rosszul teljesítenek: a vállalkozásoknak csupán 14%-a rendelkezik elektronikus
információcserére alkalmas integrált (vállalatirányítási) rendszerrel, ami az uniós átlag (36%) felét sem
éri el; az elektronikus számlák használata az elmúlt években kismértékben nőtt, de továbbra is
alacsony (13%); a közösségi médiában való részvétel (12%), a nagy adathalmazok (7%), a felhőalapú
szolgáltatások (17%) és a mesterséges intelligencia (17%) használata mind viszonylag alacsony szinten
van; a kkv-k online értékesítési teljesítménye szintén elmarad az uniós átlagtól. Másrészről a
vállalkozások 65%-a számolt be arról, hogy az IKT használata jelentős mértékben eredményezett
környezetbarát intézkedéseket, ami közel áll az uniós átlaghoz (66%).
Magyarország 2018-ban csatlakozott az EuroHPC közös vállalkozáshoz, amelynek aktív résztvevője
volt, és csatlakozott a Bolognában található szuperszámítógépet fejlesztő Leonardo konzorciumhoz is.
Magyarországon a meglévő nagy teljesítményű számítástechnikai (HPC) infrastruktúra nem elegendő
a növekvő kereslet kielégítéséhez, bár 2022 első felében új (5 petaflop) kapacitás lesz hozzáférhető.
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Az európai strukturális és beruházási alapok 16,5 millió EUR-val támogatták a HPC-infrastruktúra
fejlesztését, a nemzeti finanszírozás pedig évi 2 millió EUR működési költséget fedez. A HPC
használatának támogatása és a nemzeti ökoszisztéma előmozdítása érdekében Magyarország nemzeti
HPC kompetenciaközpontot hozott létre (2020. augusztus 1-je óta működik), amely az EuroHPC
kompetenciaközpontok hálózatának részét képezi.
Magyarország 2020 szeptemberében a mesterséges intelligenciára vonatkozó nemzeti stratégiát
fogadott el. Ennek egyik célja a mesterséges intelligencián alapuló megoldások gyorsabb elterjedése
mind a magán-, mind a közszférában a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának további
javítása érdekében.
Magyarország 2020-ban kutatási intézmények, egyetemek és magánvállalkozások bevonásával
nemzeti kvantumtechnológiai programot indított.
A 2021–2030-as időszakra vonatkozó új NDS elismeri, hogy több támogatásra van szükség a gazdaság
digitalizálásához. A stratégia a következőkre összpontosít: 1) a digitális technológia kkv-k általi
használatának növelése; 2) induló digitális vállalkozások fejlesztése; 3) az IKT-ágazat célzott fejlesztése
támogatási programok révén; 4) az állami adatkészletek gazdasági célokra történő felhasználása.
Egyéb intézkedések mellett Magyarország a Modern Vállalkozások Programjának kiterjesztését és a
vállalkozások digitalizációjára irányuló új finanszírozási rendszer elindítását tervezi.
A magyar kkv-k és az uniós átlag közötti digitális szakadék megszüntetése érdekében nemcsak a
támogatás mértékét, hanem hatékonyságát is növelni kell.

Jelentős események 2020-ban/2021-ben – Nemzeti Laboratóriumok
Magyarország 2020-ban elindította a Nemzeti Laboratóriumok Programját8. A program fő célja,
hogy egy adott kutatási területen összehozza a kutatóintézeteket, az egyetemeket és az ipart,
valamint olyan jövőorientált technológiákat bocsásson rendelkezésre, amelyeket a hazai
kutatóhelyek világszínvonalú kutatási és innovációs programok megvalósítására használhatnak
fel. A program emellett arra törekszik, hogy fejlessze az e célból elengedhetetlen
kompetenciákat, és a lehető legjobban kiaknázza a kutatási eredményeket.
A program 17 laboratóriumra terjed ki az „Ipar és digitalizáció”, a „Kultúra és család”, az
„Egészség” és a „Biztonságos társadalom és környezet” területén.
A laboratóriumok közül több is a fejlett digitális technológia területét fedi le, nevezetesen:
•
•

•

•

8

Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium, amely közúti járművekkel,
repülőgépekkel és mobil robotokkal kapcsolatos kutatásokat és fejlesztéseket végez.
A Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium, amely a technológia-alapú
biztonsággal, nevezetesen az intézménybiztonsággal, a településbiztonsággal és a
kiberbiztonsággal kapcsolatos kutatásokat integrálja.
A Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium, amely a nemzeti kulturális örökség
mesterséges intelligencián alapuló feldolgozására, kutatására és oktatására vonatkozó
módszertan kidolgozására és a lehető legszélesebb körű hozzáférhetőség biztosítására
összpontosít.
Az Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium, amely az 5G
vonatkozású kibervédelemre, a mesterséges intelligencia kibervédelem területén
történő alkalmazására, a kiberképességek fejlesztésére, valamint a protokollok és
titkosítási algoritmusok sebezhetőségére összpontosít.

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/nemzeti-laboratoriumok
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•

•

A Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium, amelynek célja egy regionális
kvantumkommunikációs hálózat létrehozása, hardverkomponensek fejlesztése a
kvantuminformatikához, valamint élvonalbeli tudással rendelkező hazai szakértelem
felépítése.
A Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium, amelynek kiemelt projektjei vannak
az orvosi képfeldolgozás, a közlekedés, a gyártás és a logisztika területén.
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4. Digitális közszolgáltatások
4. Digitális
közszolgáltatások
2021. évi DESI

Magyarország

EU

helyezés

eredmény

eredmény

25

49,2

68,1

4a1. E-kormányzati szolgáltatások felhasználói

2019. évi
DESI
67%

Magyarország
2020. évi
2021. évi
DESI
DESI
64%
70%

EU
2021. évi
DESI
64%

Internetfelhasználók arányában

2018

2019

2020

4a2. Űrlapok automatikus kitöltése

N.A.

N.A.

60

63

2020

2020

Eredmény (0 és 100 között)

4a3. Polgároknak nyújtott digitális közszolgáltatások

N.A.

N.A.

Eredmény (0 és 100 között)

4a4. Vállalkozásoknak nyújtott digitális közszolgáltatások

N.A.

N.A.

Eredmény (0 és 100 között)

4a5. Nyílt hozzáférésű adatok
Maximális pontszám arányában

N.A.

N.A.

2020

54

75

2020

2020

76

84

2020

2020

34%

78%

2020

2020

Magyarországon a közszolgáltatások digitalizálása kihívást jelent. Az ország ebben a dimenzióban a
25. helyen áll, és az e-kormányzati felhasználók kivételével valamennyi mutató tekintetében az uniós
átlag alatt teljesít (az internetfelhasználók 70%-a lépett kapcsolatba online a közigazgatással tavaly).
A polgároknak nyújtott digitális közszolgáltatásokra és a vállalkozásoknak nyújtott digitális
közszolgáltatásokra vonatkozó mutatók szerint az e-kormányzat minősége viszonylag alacsony, főként
a határokon átnyúló szolgáltatások hiánya miatt. Emellett a nyílt hozzáférésű adatok tekintetében
Magyarország teljesítménye a leggyengébb az EU-ban.
Az e-kormányzatról szóló törvény értelmében 2018 januárja óta az online ügyintézés használata a
vállalkozások számára kötelező, a polgároknak pedig jogában áll. Gyakorlatilag minden lényeges
közszolgáltatás elérhető online, és a legfontosabbak saját strukturált online űrlapokkal, online
alkalmazásokkal vagy kisalkalmazásokkal rendelkeznek. Minden más szolgáltatás elérhető az e-Papír
online űrlapszolgáltatáson keresztül, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hitelesített
elektronikus dokumentumokat nyújtsanak be a közigazgatáshoz. Folytatódik a célzott és strukturált
online űrlapok kidolgozása, csakúgy, mint a régi elektronikus űrlapokról a felhasználóbarátabb
űrlapokra való átállás.
2021. március 31-én a lakosság 57%-a (körülbelül 5,5 millió fő) rendelkezett elektronikus
személyazonosító igazolvánnyal. A magyar elektronikus személyazonosítási rendszer még nem része
az eIDAS-hálózatnak, de 2022-re várhatóan csatlakozik; a csomópont készen áll, a konnektivitási
tesztek sikeresek voltak, és folyamatban vannak a kétoldalú interoperabilitási tesztek.
A 2017-ben elindított nemzeti elektronikus egészségügyi infrastruktúra (Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tér, EESZT) egységes kommunikációs teret biztosít az egészségügyi szakemberek és a
betegek számára9. Minden egészségügyi szolgáltató köteles csatlakozni az EESZT-hez. A világjárvány
alatt több mint 20 új funkciót hoztak létre, ideértve a világjárványhoz kapcsolódó adatok gyűjtését és
9

Az egységes kommunikációs tér fejlesztését az Európai Szociális Alap 46 millió EUR-val támogatta.

15

A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató, 2021
Magyarország
bejelentését, a védőanyagok és -eszközök megrendelését, valamint a Covid-oltásokra való
regisztrációt.
Az új NDS négy fő pillérének egyike a közigazgatás további digitalizációjára összpontosít, a következő
fő prioritásokkal: 1) a központi és területi közigazgatás, illetve a szakrendszerek összehangolt
felhasználóbarát digitális fejlesztése valamennyi platformon; ennek érdekében akadálymentes,
ügyfélközpontú szolgáltatásokat alakítanak ki, nagyobb hangsúlyt fektetve a proaktivitásra és az
automatizálásra, valamint olyan kialakulóban lévő technológiákat vezetnek be, mint például a
mesterséges intelligencia, ahol azok használata megfelelő és valós hozzáadott értéket kínál; 2)
adatalapú közigazgatás megteremtése a közhiteles nyilvántartások és az érintett háttérrendszerek,
valamint e-közigazgatási szolgáltatások közötti interoperábilis adatkapcsolatok további bővítése által;
3) okos települések és okos térségek fejlesztése; 4) a kormányzati elektronikus szolgáltatások
információbiztonságának növelése; és 5) a közszolgáltatások (pl. az egészségügy, a közlekedés, az
energiaügy, az oktatás és a kultúra területén) digitális fejlesztése.
A digitális közszolgáltatások minőségének és elfogadottságának javítása érdekében fontos, hogy azok
felhasználóbarátabbak legyenek. Ez kulcsfontosságú kihívás az NDS számára és általában véve az
ország digitális átalakulása szempontjából.

