A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő
mutató (DESI), 2022
Magyarország

A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató, 2022
Magyarország

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. A DESI
mutató a tagállamokat digitalizációs szintjük szerint rangsorolja, és induló helyzetük alapján elemzi az
elmúlt öt évben elért viszonylagos előrehaladást.
A Bizottság kiigazította a DESI-t, hogy összhangba hozza „A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű
szakpolitikai programról szóló határozatra irányuló, az Európai Parlament és a Tanács által jelenleg
tárgyalt bizottsági javaslatban meghatározott négy sarkalatos ponttal. A javaslat 2030-ra
megvalósítandó célokat határoz meg uniós szinten annak érdekében, hogy a gazdaság valamennyi
ágazatában átfogó és fenntartható digitális átalakulás valósuljon meg. A 2022. évi DESI-mutatók közül
11 a digitális évtizedben meghatározott célkitűzéseket méri. A DESI a jövőben még jobban igazodni
fog a digitális évtizedhez annak érdekében, hogy valamennyi cél megvitatásra kerüljön a
jelentésekben.
Mindeddig a digitalizáció terén egyenetlenségek mutatkoztak az Unióban, jóllehet a konvergencia jelei
is láthatók. Bár a digitalizációban élen járók nem változtak, a tagállamok jelentős csoportja az uniós
átlag köré csoportosul. Fontos megjegyezni, hogy az 5 évvel ezelőtt gyengébben digitalizált tagállamok
többsége a többi tagállamnál gyorsabb ütemben halad előre, vagyis az EU-ban általános konvergencia
figyelhető meg digitális téren.
A digitális évtized céljainak elérése közös erőfeszítéseinktől függ. A tagállamok kiindulóhelyzete más
és más ezen ambiciózus célok megvalósításában, mivel azt az erőforrások, a komparatív előnyök és
más releváns tényezők, például a népesség és a gazdaság mérete, valamint a szakosodás területei is
meghatározzák. A nagy gazdasággal vagy népességgel rendelkező tagállamoknak jó teljesítményt kell
nyújtaniuk ahhoz, hogy Európa egésze teljesíteni tudja a 2030-ra kitűzött célokat. A digitális
éllovasoknak tovább kell fejlődniük ahhoz, hogy globálisan is vezető szerepet töltsenek be a
digitalizáció terén, miközben valamennyi tagállam digitalizációs erőfeszítéseit gazdasági és társadalmi
szükségletei vezérlik.
A korábbi évek DESI-pontszámai és rangsorolása valamennyi tagállam esetében újból kiszámításra
kerülnek, hogy tükrözzék az alapul szolgáló adatok változásait. További információért látogasson el a
DESI honlapjára.
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A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő 2022. évi mutató (DESI) alapján Magyarország a
27 uniós tagállam között a 22. helyen áll. Az ország előrehaladása az elmúlt néhány évben nagyjából
az uniós átlagnak megfelelő ütemben zajlott1.
A humán tőke tekintetében az ország a 23. helyen áll, pontszáma 38 a 46 pontot elérő uniós átlaggal
szemben. Az emberek 49%-a rendelkezik legalább alapszintű digitális készségekkel, ami jelentősen
elmarad az 54%-os uniós átlagtól. A diplomások 3,1%-a folytatott IKT-vel kapcsolatos tanulmányokat
(az uniós átlag 3,9%), és az IKT-szakemberek aránya még mindig viszonylag alacsony (3,9%, szemben
az Unióban mért 4,5%-kal). Az IKT-szakemberekkel és a digitális készségekkel kapcsolatban egyaránt
jelentős javulásra van szükség ahhoz, hogy az EU elérje a digitális évtized készségfejlesztési
célkitűzéseit.
Magyarország jól teljesít a széles sávú internet-hozzáférés terén. Továbbra is élen jár a legalább 1 Gbps
sebességű széles sávú előfizetések elterjedtsége tekintetében: 2021-ben a háztartások 22%-a fizetett
elő ilyen szolgáltatásra, szemben az EU-ban mért 7,6%-kal. Az ország eredményei a vezetékes széles
sávú előfizetések, az 5G spektrum és a nagyon nagy kapacitású vezetékes hálózati (VHCN) lefedettség
tekintetében is meghaladják az uniós átlagot. Mindez a digitális évtized azon célkitűzésének fényében
is fontos, hogy 2030-ra valamennyi háztartás tekintetében biztosított legyen a 100%-os lefedettség a
gigabites hálózatok terén.
Bár 2021-ben előrelépés történt a vállalkozások digitalizációjában, a magyar vállalkozások többsége
nem használja ki a digitális technológiák kínálta lehetőségeket. A vállalatok 21%-a használ vállalati
erőforrás-tervezési szoftvert az információk elektronikus megosztására (uniós átlag: 38%), és 13%-uk
használja a közösségi média eszközeit (uniós átlag: 29%2), illetve alkalmaz elektronikus számlázást
(uniós átlag: 32%). Hasonló a helyzet a fejlett technológiák esetében: a mesterséges intelligencia, a
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felhőszolgáltatások és a nagy adathalmazok tekintetében Magyarország szintén jóval az uniós átlag
alatt teljesít. E szolgáltatások igénybevétele 3% és 21% között mozgott, szemben a digitális évtized
2030-ra kitűzött 75%-os célkitűzésével. A kkv-k kiemelt szakpolitikai figyelmet igényelnek, mivel
csupán 34%-uk rendelkezik legalább alapszintű digitális intenzitással (uniós átlag: 55%), szemben a
digitális évtized legalább 90%-os célkitűzésével.
A digitális közszolgáltatások tekintetében a fő mutatók vegyes képet mutatnak. Jelentős előrelépés
történt az e-kormányzat keresleti oldalán: 2021-ben az internethasználók 81%-a vett igénybe online
közigazgatási szolgáltatásokat, szemben a 2019. évi 64%-kal, és ezzel meghaladta a 2021. évi 65%-os
uniós átlagot. A polgároknak és vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások minősége és teljessége
azonban továbbra is viszonylag alacsony fokú, különösen a határokon átnyúló szolgáltatások terén,
mely azonban nagy jelentőséggel bír a digitális évtized azon célkitűzésének elérése tekintetében, hogy
2030-ra valamennyi kulcsfontosságú közszolgáltatás teljes mértékben online elérhető legyen.
A digitális szakpolitikák tekintetében a nemzeti digitalizációs stratégia biztosítja a 2021–2030-as
időszakra szóló stratégiai szakpolitikai keretet. Egy olyan átfogó stratégiáról van szó, amely
csoportosítja, egyértelműsíti és egyes esetekben kiegészíti a különböző más stratégiai
dokumentumokban foglalt intézkedéseket. A stratégia a digitális évtized iránytűjének négy, a DESI
keretében mért fő pillére köré szerveződik. Ezek a digitális infrastruktúra, digitális kompetencia,
digitális gazdaság és digitális állam. Magyarország ambiciózus és kihívást jelentő célja, hogy az évtized
közepére a digitális fejlődés tekintetében meghaladja az uniós átlagot, és 2030-ra a digitalizáció terén
a 10 vezető uniós gazdaság egyike legyen.

Az Ukrajna elleni orosz invázió következtében megnőtt a kibertérben tapasztalható fenyegetettség
általános szintje. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet ezért fokozott felkészültségi módban, a hét minden
napján, a nap 24 órájában ellenőrzi a kormányzati hálózati infrastruktúrát és a magyar kiberteret. A
Nemzeti Kibervédelmi Intézet tájékoztatta továbbá a kormányzati szerveket és a kritikus
infrastruktúrák üzemeltetőit a megnövekedett kockázati szintről, és felhívta figyelmüket a jó
kiberhigiénia és a hatékony kiberbiztonsági intézkedések fontosságára. Emellett az intézet részletes
figyelmeztetést adott ki a „HermeticWiper” rosszindulatú szoftverről.
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