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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Magyarország elkötelezett a többpárti demokrácia, a pluralizmus és a piacgazdaság mellett, 

amelynek alapelveit a Bank alapító Megállapodása 1. cikkelyében foglalt feltételek szerint 

alkalmazza.  

 

Az elmúlt két évtizedben Magyarország jelentős előrelépést tett a működő piacgazdaság és a 

többpárti demokrácia kialakítása felé. Ugyanakkor az elmúlt időszak törvényhozási 

kezdeményezései megváltoztatták a közigazgatáson belüli egyensúlyt az állam és a piac 

között. Miközben az átalakuló régió számos, a válság által érintett országa újraalakította ezt az 

egyensúlyt – megerősítve az állami intézményeket és a szabályozó hatósági felügyeletet, 

például – Magyarország jövőbeni átalakulása szempontjából fontos az, hogy megfeleljen az 

Európai Unió politikai inklúzió és a nyílt és versenyképes piacok tekintetében meghatározott 

magas követelményeinek. A kormány új, több évre szóló Széll Kálmán strukturális 

reformtervének számos eleme a helyes irányba mutató lépés. 

 

A 2008-2009 években bekövetkezett globális pénzügyi válság súlyos csapást mért az 

országra, részben magas állami adóssága és a külföldi valutákban történt magán 

hitelfelvételek következtében. A GDP növekedés 2008-ban 1 százalék alatt maradt, a 

gazdaság 2009-ben meredeken, 6,7 százalékkal szűkült. A válságot követő fellendülés 

mindeddig nehézkes volt regionális mércével mérve, a növekedés 2010-ben 1,2 százalék volt, 

2011 elején pedig csekély mértékű új dinamizmus és folytatódó labilitás mutatkozott. A 

lakossági fogyasztás és a beruházás továbbra is csekély, amit visszatart a növekvő 

munkanélküliség és a hitelezés folytatódó szűkülése. Az elmúlt időszak mutatói azonban 

bizonyos erőt jeleznek, mind az ipari termelés, mind pedig az export területén, ezek 

mindegyike továbbra is élvezi az euró zóna gazdasági fellendülésének előnyeit, és a mérsékelt 

belföldi kereslet hozzájárult a folyó fizetési mérleg többlet kialakulásához. 

 

A válság időszakában az összehangolt és jelentős mértékű EU/IMF pénzügyi program jelentős 

szerepet játszott a gazdaság stabilizációjában, különösen az árfolyam destruktív 

kiigazításának megakadályozásával. A válság korábban nem volt teljesen nyilvánvaló 

sebezhetőségeket fedett fel különösen a pénzügyi szektorban, és az elmúlt évben bevezetett 

intézkedések egy része érintette a gazdaságirányítást és a beruházási környezetet, visszalépést 

jelentve az átalakulásban. A fellendülés fenntartása érdekében valamennyi érintettnek 

alkalmazkodnia kell a válság utáni környezethez: a hitelpiacoknak a normál működéshez kell 

visszatérniük; a bankokra mérlegeik megtisztítása vár; a vállalkozásoknak a válság hatásait a 

vállalati szerkezetátalakítások révén kell lerázniuk, s a politikai kereteknek stabil és támogató 

környezetet kell biztosítaniuk a beruházásokhoz és a növekedéshez. 

 

A Bank a válságra adott robosztus válaszok révén megpróbálta mérsékelni a válság hatását 

2009-ben és 2010-ben, a pénzügyi és energia ágazatokba történt beruházások felgyorsítását a 

politikai párbeszéddel ötvözve. 

 

Noha Magyarország a piaci reform szempontjából az átalakulásban levő régió legfejlettebb 

országai közé tartozik, továbbra is jelentős lemaradások mutatkoznak az átalakulás számos 

területén. Továbbra is általános igény van a Bank által nyújtott finanszírozásra olyan 

területeken, ahol az EBRD nagymértékben addicionális szereplő lehet, és továbbra is hatást 

gyakorolhat az átalakulásra a jól strukturált, banki részvételt lehetővé tevő, a politikai 
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dialógus támogatását élvező projektek révén. A Bank szempontjából lényeges, továbbra is 

fennálló kulcsfontosságú átalakulási kihívások többek között a következők: 

 

 A pénzügyi szektor stabilitásának megerősítése többek között a helyi valutában 

elszámolt tőkepiaci struktúrák és konstrukciók fejlesztése révén a reálágazati 

növekedés támogatása érdekében;  

 

 A közlekedési-szállítási ágazatok mélyen gyökeredző rossz hatékonyságának 

kezelése, ami részben az energia alacsony hatékonyságú felhasználásából, a 

magánszektor rossz hatékonyságú közreműködéséből és a közlekedési társaságok 

elmaradt szerkezetátalakításából ered;  

 

 Az energiaellátás, a megújuló energiaszolgáltatás és az energiahatékonysági 

beruházások forrásainak diverzifikálása és az ezekhez kapcsolódó beruházásokhoz 

szükséges finanszírozáshoz való hozzáférés javítása;  

 

 Magyarország, mint a technológia és szakképzettség-igényes termékek export 

platformja szerepének megerősítése és kiterjesztése. 

 

Stratégiai irányok 
 

 Noha az EBRD várhatóan a CRR-4-es időszak végére (2011-2015) lecsökkenti finanszírozási 

tevékenységét Magyarországon, a jelen hároméves, 2014 végéig terjedő időszakra szóló 

stratégia támogatást igyekszik nyújtani a hatóságok fenntarthatóbb és kiegyensúlyozottabb 

növekedés kialakulását célzó erőfeszítéseihez. Az elmúlt időszakban lezajlott válság 

hatásának fényében, a külső környezet és a fentiekben meghatározott, továbbra is fennálló 

átalakulási kihívások ismeretében, a Bank magyarországi tevékenységei az alábbi szelektív 

stratégiai célkitűzéseken fognak alapulni: 

 

 A pénzügyi szektor válságot követő fellendítésének támogatása a kiválasztott 

pénzügyi intézményeknek történő célzott, hosszú távú finanszírozás és új termékek 

nyújtása révén. A helyi pénzpiacok fejlődésének támogatása, ami közös célkitűzése a 

Banknak és a Kormánynak, és ahol csak lehetséges, hozzájárulni igyekszik a nagy 

mennyiségű, nem teljesítő hitelállomány kezeléséhez. A Bank továbbra is tanáccsal 

szolgál a helyi pénznemben történő finanszírozási kapacitás kiépítéséhez, valamint a 

helyi intézményi befektetők számára kedvezőbb környezet kialakításához, és politikai 

párbeszédet fog folytatni a Bécsi Kezdeményezés utódjaként a pénzügyi 

szabályozásról és a banki eszközök szerkezetátalakításáról. 

 

 Hosszú lejáratú finanszírozás biztosítása a közösségi közlekedés és az 

önkormányzati infrastruktúra beruházások támogatása érdekében, szoros 

együttműködésben más nemzetközi pénzügyi intézményekkel (IFI-k), különösen az 

Európai Befektetési Bankkal (EIB). A hangsúly a a kapcsolódó, a központi 

költségvetésre nehezedő nyomást enyhíteni hivatott szerkezetátalakításon, valamint az 

energia-megtakarítási lehetőségeken és a károsanyag-kibocsátás csökkentésen lesz. A 

közösségi közlekedés reformja a Kormány által elfogadott strukturális reformterv 

kulcsfontosságú területe. A Bank továbbra is tanácsadással szolgál a megvalósítandó 

reform kulcsfontosságú területeivel kapcsolatban, és folytatja az aktív politikai 

párbeszédet a reformok nagyságrendje és terjedelme tekintetében. 
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 Az energiaellátás diverzifikációjába, az energiahatékonyságba és a megújuló energia 

előállításba történő beruházások elősegítése az energiahatékonyság javítása, valamint 

az energiaintenzitás csökkentése és a klímaváltozás elleni küzdelem részeként 

meghatározott környezetvédelmi célok teljesítése érdekében. A Bank folytatja 

megkezdett politikai párbeszédét az energiahatékonyság és a megújuló 

energiaforrások területén, különös tekintettel a lakossági magánszektorra. 

 

 A Bank szelektív módon magasabb kockázatot jelentő termékeket fog biztosítani 

helyi vállalkozások, különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások (MKKV-k) 

számára beruházásaik finanszírozása érdekében, különös tekintettel az 

energiahatékonyságra, a kutatás-fejlesztésre, az innovációra és/vagy a magasabb 

versenyképességet eredményező tudásgazdaságra. A Bank megfontolja az olyan 

belföldi társaságok támogatásának lehetőségét, amelyek a helyi pénzpiacokon 

igyekeznek finanszírozáshoz jutni. A Bank támogatni fogja továbbá a magyarországi 

társaságok regionális terjeszkedését a határokon átívelő befektetések révén.  

 

A Bank magyarországi stratégiája megvalósításának előrehaladása az ezt elősegítő politikai és 

reform környezet meglétének függvénye, ami lehetővé teszi a befektetések előrehaladását, és 

külföldi befektetőket vonz azokba az ágazatokba, ahol Magyarország komparatív előnnyel 

bír. A Bank szorosan együtt fog működni más IFI-kkel, amint tette azt a válság időszaka alatt 

mindvégig, biztosítva ezzel a magyar vállalkozásoknak és intézményeknek nyújtott 

támogatása összehangolását és hatékonyságát. 
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1. A BANK PORTFOLIÓJA  
 

1.1 A Bank eddigi tevékenységeinek áttekintése 
 

A Bank 1991 óta támogatja Magyarország piacgazdasággá történő átalakulását a gazdasági 

ágazatok széles körében, elsősorban a magánszektorban megvalósuló projektek 

finanszírozásával. 2011. március végéig a Bank 164 ügyletet kötött, ezek teljes nettó 

kumulatív üzleti volumene mintegy 2,5 milliárd euró. 253 millió euró finanszírozására 

regionális projekteken keresztül került sor, 649 millió euró pedig tőkebefektetés, ami a teljes 

kumulatív üzleti volumen 26 százaléknak felel meg. Az üzleti volumen megfelelően 

diverzifikált, pénzügyi intézmények képviselik az eddigi üzleti volumen 28 százalékát, 

infrastruktúra ügylet az összes 28 százaléka, az ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági 

ügyeletek 26 százalékot képviselnek, az energia szektor pedig 18 százalék.  

A legutóbbi stratégia elfogadása (2008-2010) óta eltelt három teljes évben a Bank 20 projektet 

írt alá, ezek teljes volumene 840 millió euró, amiből 512 millió euró folyósításra került. 

Ennek megfelelően a magyarországi portfolió a 2007 végi 515 millió euróról 2010 végére 959 

millió euróra növekedett, a növekedés mértéke 444 millió euró. A működő tőke 66 

százalékkal 707 millió euróra növekedett, amiből 36 százalékot az energetika, 32 százalékot 

az infrastruktúra, 19 százalékot a pénzügyi intézmények és 13 százalékot az ipar, 

kereskedelem és mezőgazdaság képvisel. 

2009 a súlyos válságra adott választevékenység jegyében telt, a megkötött ügyletek teljes 

összege 582 millió euró volt. A teljes volumenből 317 millió eurót (54 százalékot) képviseltek 

a pénzügyi intézmények, és mintegy egyharmadot a magyarországi energiabiztonsági politika 

támogatására fordítottunk. 2010-ben a Bank folytatta a válságot követő környezet 

támogatását, összesen 178 millió euró összeget biztosítva, amelynek 56 százaléka a pénzügyi 

intézményekhez került, mintegy egyharmada az energiabiztonság céljait szolgálta, elsősorban 

a megújuló energia előállításába történő beruházásokon keresztül. 

A jelenlegi magánszektor portfolió aránya (a teljes kintlevő portfolió százalékában) 97 

százalék, ami messze meghaladja a Bank számára előírt 60 százalékos arányt. Valamennyi, a 

legutóbbi stratégiai időszakban megkötött projekt ügylet a magánszektorban valósult meg. 
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1. táblázat: A magyarországi portfolió 2010. december 31-én 

 
SZEKTOR NETTÓ KUMULATÍV ÜZLETI VOLUMEN JELENLEGI PORTFOLIÓ ÁLLOMÁNY 

Összeg millió 

euróban 

Projektek 

száma 

Teljes 

projektköltség 

EBRD által 

elfogadva 

EBRD a teljes 

százalékában 

Projektek 

száma 

Portfolió A portfolió 

százaléka 

Működő 

tőke 

A működő tőke 

százalékában 

Energetika 7 1 274 439 18% 6 270 28% 255 36% 

Természeti 

erőforrások 

4 1 053 384 15% 2 215 22% 201 28% 

Villamos áram és 

energia 

3 221 56 2% 4 56 6% 54 8% 

Pénzügyi 

Intézmények 

51 876 701 28% 16 315 33% 132 19% 

Banki tőke 6 194 133 5% 3 46 5% 47 7% 

Banki hitel 19 450 390 16% 6 209 22% 85 12% 

Biztosítási és 

pénzügyi 

szolgáltatások 

26 232 178 7% 7 60 6% 0 0% 

Ipar, Kereskedelem 

és Mezőgazdaság 

82 3 159 647 26% 36 141 15% 96 14% 

Mezőgazdaság 6 262 68 3% 2 20 2% 20 3% 

Tőkealapok 35 506 167 7% 27 93 10% 55 8% 

Termelés és 

szolgáltatások 

16 339 139 6% 0 0 0% 0 0% 

Ingatlan és 

idegenforgalom 

14 319 67 3% 5 27 3% 21 3% 

Távközlés, 

informatika és média 

11 1 733 207 8% 2 1 0% 0 0% 

Infrastruktúra 24 4 402 696 28% 8 232 24% 224 32% 

Önkormányzati és 

környezetvédelmi 

infrastruktúra 

12 317 131 5% 3 30 3% 22 3% 

Közlekedés 12 4 085 565 23% 5 202 21% 202 29% 

Összesen 164 9 711 2 483 100% 66 959 100% 707 100% 

 

 

2. táblázat: A portfolió fejlődése Magyarországon 2008-2010 között 

 
Összeg millió euróban 2007 2008 2009 2010 Fejlődés 2008-10 

között 

     (2007 vége vs. 2010 

vége) 

Nettó kumulatív üzleti volumen 1 843 1 919 2 492 2 483 +35% 

Ügyletek kumulatív száma 149 149 160 164 +10% 

Jelenlegi portfolió állomány 515 509 1 036 959 +86% 

Ügyletek száma 72 71 73 66 -8% 

Működő tőke 425 403 475 707 +66% 

% lehívatlan 18% 21% 52% 23%  

     (kumulatív 2008-10) 

Éves üzleti volumen 39 80 582 178 + 840 millió euró 

Ügyletek száma 10 2 11 7 + 20 projekt 

Bruttó folyósítások 51 58 116 285 + 459 millió euró 

Éves törlések 20 14 3 204 + 221 millió euró 

Aktív előkészített állomány 511 183 480 316  

Magánszektor aránya (a portfolió %-ában) 94% 94% 97% 97%  

Nem-szuverén (a portfolió százalékában) 97% 98% 99% 99%  

 

 A lehívatlan % nem tartalmazza a biztosítékokat 

 A jelenlegi portfolió állomány csak az aktív ügyleteket tartalmazza. 

 Az aktív előkészített állomány a regionális projekteket is tartalmazza. 

 A működő tőke nem tartalmazza a 30 millió euró összegű SWAP eszközt, a treasury 

és a banki részlegek számviteli rendszereinek inkompatibilitása miatt. 
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1.2 Az előző Országstratégia megvalósítása 
 

Az előző stratégiai időszak egybeesett a 2008-2009 évi globális gazdasági és pénzügyi válság 

időszakával. 2010 szintén különösen nehéz év volt Magyarország számára a válságot követő 

csekély mértékű fellendülés miatt. Ezen kívül az elmúlt évben meghozott bizonyos gazdasági 

döntések negatívan befolyásolták a piaci hangulatot. A Bank tevékenységének jelentős 

bővülése ezen időszak alatt a Banknak a gazdasági és pénzügyi válságra adott gyors reakcióját 

tükrözi többek között a Bécsi Kezdeményezés szerint. 

 

Az előző, 2008. januárban elfogadott Magyarország Stratégia a következő stratégiai 

prioritásokat határozta meg a Bank számára Magyarországon:  

 

 Infrastruktúra: A magánszektor támogatása a közszolgáltatások nyújtásában való 

részvételében, többek között public private paretnership-eken keresztül az 

infrastruktúra területén, valamint az Európai Unió Kohéziós/Strukturális Alapjaival 

együttműködésben.  

 

 Energetika: Az energiaellátás diverzifikációjába, az energiahatékonyságba és a 

megújuló energiaforrásokba történő beruházások elősegítése, az energiabiztonság 

növelése, az energiaintenzitás csökkentése és a környezetvédelmi célok elérése 

érdekében. 

 

 Vállalati szektor: Magasabb kockázatot jelentő termékek, mint például tőke- és 

strukturált hitelek nyújtása helyi vállalkozásoknak ezek növekedésének finanszírozása 

érdekében, különös tekintettel a helyi társaságok határon túli terjeszkedésének 

elősegítését célzó beruházásokra. 

 

 Pénzügyi Intézmények: Részvétel az új tőkepiaci termékek pénzügyi intézmények 

általi bevezetésében, valamint a kis- és középvállalatoknak finanszírozást nyújtó 

innovatív termékek/pénzügyi intézmények támogatása. 

 

2009-2010-ben azonban a legfőbb prioritást a szűkös közép- és hosszú-távú likviditás miatt a 

válságra adott válasz élvezte, valamint szükségessé vált a banki mérlegek stabilizálása a 

strukturális devizaeltérésekből adódóan, tőkebázisuk megszilárdítása érdekében. 

 

A legfőbb átalakulási kihívásokra és a válságra reagálva a Bank megnövekedett üzleti 

volument teljesített, beleértve az alábbi célzott ügyleteket is: 

 

 Pénzügyi Intézmények: A Bank kulcsfontosságú támogatást nyújtott pénzügyi 

intézményeknek az előző stratégiai időszakban, amikor az országot a globális 

pénzügyi válság sújtotta. Az Együttes IFI Akcióterv részeként, a Bécsi 

Kezdeményezés keretében a Bank szilárd támogatást nyújtott a pénzügyi szektornak 

2009-ben és 2010-ben, összesen 417 millió eurót kötelezve el a magyarországi bankok 

számára, beleértve 220 millió eurónyi tőkét is. A Bank egyik első válasza egy új 

valutaközi swap termék kialakítása volt, amelynek segítségével a bankok a 

nagymértékű strukturális valuta eltéréseket kezelhették (hosszú lejáratú devizaalapú 

eszközök vs. rövid lejáratú helyi valuta-alapú források) a mérlegeikben, amelyek a 

válság időszaka alatt hedge ügylettel nem kezelhetők az ilyen piacok eltűnése miatt. 
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Az OTP volt az első ügyfél erre a termékre, amelyet aztán a régió más bankjai is 

igénybe vettek. A Bank egy új terméket is bevezetett Magyarországon, az EU/EBRD 

Önkormányzati Finanszírozási Energiahatékonysági Hitelkeretet, amely az 

önkormányzatok által megvalósított energiahatékonysági fejlesztéseket támogatott a 

helyi bankokon keresztül. Az első, 25 millió eurós hitelkeretet egy helyi bankkal 

2009-ben írtuk alá. A Bank aktív politikai párbeszédbe vonta be a hatóságokat a helyi 

valuta és tőkepiac fejlesztésének támogatása érdekében. 

 

 Infrastruktúra: A Bank támogatta a magánszektor bevonását a közszolgáltatások 

nyújtásába public private partnership-eken keresztül az infrastruktúra területén az M6-

M60-as autópálya koncesszió finanszírozásában történő közreműködés révén.  

 

 Energetika: A Bank elősegítette az energiaellátás diverzifikációjára irányuló 

beruházásokhoz a Magyar Wind-ben, az Iberdrola Renewables villamosenergia 

termelő vállalkozás magyarországi szélerőművében szerzett 25 százalékos 

tőkerészesedés jegyzésével. Ez a beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarországon 

üzembe helyette szélerőművi kapacitás jelentősen növekedjen, és jelentős 

demonstratív hatással bír, mint az alternatív energiaforrások felhasználásának példája. 

A Bank támogatást nyújtott Magyarország energiabiztonsági programjához azáltal, 

hogy speciális részvényesi alapjából támogatást nyújtott hazai és nemzetközi 

szakértők igénybevételéhez, akik közreműködtek a Magyar Megújuló Energia 

Cselekvési Terv elkészítésében és felülvizsgálatában, amely az Európai Bizottsághoz 

benyujtásra került. 

 

 Vállalati szektor: A Bank folytatta a vállalati szektornak nyújtott támogatását nyolc 

új regionális magántőke alapon keresztül.  Ezek egyike a megújuló energia 

beruházásokat célozza (EnerCap Renewable Energy), egy másik pedig a nehéz 

helyzetbe került társaságoknak nyújt támogatást (CEE Special Situations Fund). 

Sajnos a helyi társaságok regionális terjeszkedése a pénzügyi válság időszaka alatt 

megtorpant, ezért a Banknak ezen a területen nem adódtak valós lehetőségei az előző 

stratégiai időszakban. 

 

Ezen és más ügyleteken keresztül a Bank hatékonyan teljesítette stratégiai célkitűzéseit az 

elmúlt három évben. A válság hatására az eredetileg tervezettnél nagyobb hangsúlyt igényelt a 

pénzügyi szektor és a Bank magyarországi üzleti volumene messze meghaladta a 

várakozásokat a Banknak a más IFI-kkel összehangolt, a válságra adott robosztus  

reakciójának köszönhetően. Ezzel a Bank stabil helyzetbe kerül Magyarországon, ami a 

fennmaradó, az átalakulással kapcsolatos kihívások kezelésében történő segítségnyújtást, 

valamint a következő stratégiai időszak legsürgetőbb, a válságot követő fellendülési 

szükségleteit illeti. 

 

1.3. A Bank portfoliójának az átalakulásra gyakorolt hatása 
 

Az előző stratégia 2008. januári elfogadása óta tíz aláírt ügyletből kilencet ex ante „Jónak” 

minősítettek az átalakulásra gyakorolt hatás potenciál szempontjából, ami meghaladja a Bank 

által célul kitűzött 80 százalékos „Jó” vagy annál jobb arányt. Egy projekt részesült 

„Kielégítő” minősítésben. Tízből hét projekt a pénzügyi szektorban, kettő az energetikai és 

villamos energia szektorban, egy projekt pedig a közlekedési szektorban valósult meg. 
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A stratégiai időszakban aláírt projektek átalakulással kapcsolatos célkitűzései tükrözik a 

Banknak a pénzügyi válságra adott válaszát. Az esetek 50 százalékában a legfőbb átalakulási 

célkitűzés a piacbővülés támogatása volt, különösen a bankok általi finanszírozás növelése 

révén (1. ábra). A Bank válságra adott válaszául szolgáló intézkedéseinek 40 százaléka a 

sikeres szerkezetátalakítás bemutatását, illetve a társaságok válságot követő 

szerkezetátalakítási erőfeszítéseinek támogatását szolgálta a hosszú távú fenntarthatóság 

biztosítása érdekében. A Magyarországon 2008 óta aláírt ügyletek 30 százaléka a vállalati 

standardok javítását szolgálta.  

 

2011. április végén valamennyi, jelenleg megvalósítás alatt álló magyarországi aktív ügylet 

(azaz amelyek aláírása legalább 6 hónappal ezelőtt történt, és amelyek legalább egyszer 

ellenőrzésre kerültek az átalakulásra gyakorolt hatásuk szempontjából) 1 és 6 közötti 

besorolást ért el a Bank Átalakulásra Gyakorolt Hatást Ellenőrző Rendszere (TIMS)
1
 szerint. 

Magyarország aktív TIMS portfoliója 2011. április végén 4,18-as minősítést kapott, ami a 

Bank országszintű, a portfolió átalakulásra gyakorolt hatásának mutató célszáma, a 4,35 fölött 

volt. A portfolió elemzése azt mutatja, hogy a portfolió mind a 17 projektje sínen van az 

átalakulásra gyakorolt potenciális hatásának elérése tekintetben. Tizenegy ügylet általában 

véve jó úton halad, míg hat ügylet majdnem elérte az átalakulásra gyakorolt kívánt hatást.  

 

 

1. ábra: Célzott átalakulási célkitűzés (a projektek részesedése), 2008-tól 

 
Verseny Piacbővülés Magántulajdon Piaci 

keretek 

Tudás 

átadás 

Demo. 

termékek 

Demo. 

szerkezetátalakítás 

Demo.finanszírozás Vállalati 

standardok 

 

2. MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET 
 

2.1 Politikai környezet  
 

A 2010. áprilisban megtartott parlamenti választásokat az addig ellenzékben levő jobb-közép 

Fidesz párt nyerte. Az elsöprő győzelmet tovább erősítette a 2010 októberében megtartott 

önkormányzati választásokon elért még jobb eredmény. Ennek következtében a kormányzó 

koalíció jelenleg az ország parlamentjében a képviselői helyek 68 százalékát birtokolja, a 

miniszterelnöki és az államelnöki pozíció mellett, többséggel bír továbbá valamennyi megyei 

közgyűlésben, a 23 nagyvárosból 22-ben a győztes párt által jelölt polgármester irányít, 

beleértve a fővárost, Budapestet is. A hatalmon lévő Fidesz továbbra is széles körű lakossági 

támogatást élvez az előző hatalmon lévő párttal ellentétben, amelynek a politikai 

célkitűzéseinek megvalósítását nagymértékben hátráltatta a széleskörű támogatottság hiánya. 

 

A rendszerváltás kezdete óta egyetlen párt sem élvezett ilyen, példa nélküli 

hatalomkoncentrációt, ami lehetővé teszi a Fidesz számára a kulcsfontosságú törvények 

elfogadását anélkül, hogy az ellenzék támogatására lenne szükség. A hatalom ezen 

koncentrációja egyetlen párt kezében, az Alkotmánybíróság és a Monetáris Tanács 

                                                           
1
 A besorolás a releváns, az átalakulásra gyakorolt hatás potenciál minősítésének és az átalakulásra gyakorolt 

hatás kockázatainak kombinációja. Az ügyletek várható átalakulásra gyakorolt hatását általában évente egyszer 

ellenőrzik, és a besorolása 1-től 8-ig terjed, ahol 1-től 3-ig terjedő besorolás a leginkább realizált hatást jelzi, 3-

tól 6-ig – általában sínen van az átalakulási célok elérése tekintetében, 7-8 pedig a minimum átalakulásra 

gyakorolt hatást vagy túlzott kockázatot jelzi. 
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hatáskörének korlátozására az elmúlt időszakban tett kezdeményezések, valamint az ellenzék 

jelentéssel bíró részvételének hiánya a politikai folyamatokban aggályokat keltett a fékek és 

egyensúlyok hatékonyságával kapcsolatban, és rányomta bélyegét az üzleti környezetre. 

Kérdések merültek fel az új Alkotmány 2011 áprilisában történt előkészítésével és 

elfogadásával kapcsolatban, amelyek kérdéseket az Európa Tanács Európai Bizottsága a 

Demokráciáért a Törvényesség Által (Velencei Bizottság) 2011. márciusában és júniusában 

kiadott állásfoglalásaiban értékelte. 

 

Részletesebb politikai értékelés az 1. sz Függelékben található. 

 

2.2 Makrogazdasági környezet 
 

A válságot követően Magyarország továbbra is számos makrogazdasági és pénzügyi 

sebezhetőségnek van kitéve. A külső adósság továbbra is magas, meghaladja a GDP 140 

százalékát 2010 végén, több évnyi jelentős, magán- és állami szektorbéli hitelfelvételt 

követően. 

 

Részben ennek eredményeként a magánszektornak nyújtott banki hitelállomány mintegy 60 

százaléka továbbra is külföldi deviza, többek között svájci frank alapú. A 2010 végén a GDP 

80 százalékát kitevő államadósság az átalakulási régió legmagasabbjai között van, és az 

elhúzódó alacsony növekedési kilátások hozzájárultak a magánszektor és állami szektor 

adósságának fenntarthatóságával kapcsolatos befektetői aggályok növekedéséhez. 

Mindazonáltal Magyarország viszonylag védett maradt az állami (szuverén) adósság piacok 

problémáitól, amelyek az euró zóna perifériáján eddig jelentkeztek. További sebezhetőséget 

jelent a nyugat-európai ipari termelés ingadozásaitól való nagymértékű függőség, figyelembe 

véve az export nagy részesedését a nemzeti jövedelemből (mintegy 85 százalék). Az  

elsősorban nyugat-európai külföldi közvetlen működő tőke befektetők továbbra is fontos 

stabilizáló tényezőt jelentenek a magyar gazdaságban, az elmúlt években a GDP mintegy 6 

százalékának megfelelő éves jövedelmet állítva elő, és egyenletes bruttó beáramlást mutatva a 

válság időszaka alatt. 

 

Magyarország fellendülése regionális mércével mérve gyenge maradt, a 2010-es növekedés 

mindössze 1,2 százalék volt, és 2011 eleje csekély új dinamizmust hozott. A legfrissebb 

mutatók az ipari termelés és az export erejére utalnak, mivel ezek az euró-zóna központi 

gazdaságai fellendülésének előnyeit élvezik továbbra is. A belföldi kereslet azonban továbbra 

is gyenge, amit visszatart a növekvő munkanélküliség (az Eurostat szerint továbbra is 11 

százalék) és a tovább szűkülő hitelezés, mind a lakossági, mind pedig a vállalati szektor 

számára. A személyi jövedelemadó csökkentése ellenére a fogyasztás az újjáéledésnek kevés 

jelét mutatja. 

 

A kormányzat legutóbbi fiskális reformprogramja a régóta fennálló fiskális kockázatokat 

igyekszik kezelni, noha a megtakarítások nagy része 2012-2013-ban fog jelentkezni, és a 

program megvalósítása kihívásokat fog jelenteni. A hivatalba lépését követő korai időszakban 

az új kormány nem konvencionális, egyszeri bevételtermelő intézkedésekhez folyamodott, 

mint az úgynevezett, különböző szektorokra (távközlés, energetika, kiskereskedelem és 

pénzügyi szolgáltatások) kivetett „válságadók”. Ezek az adók a befektetők bírálatát váltották 

ki, és diszkriminatívnak minősültek, amennyiben a jelentős elveszett költséggel jellemzett 

iparágakat és az adott szektorban jelenlévő külföldi befektetőket céloznak. Ezek újabb 

befektetői aggályokat ébresztettek a szabályozói kockázatokkal kapcsolatban. Ezen 



12 
 

intézkedések ellenére az EU/IMF program szerinti 2010-es költségvetési hiányterv éppen 

hogy nem teljesült, a költségvetési hiány a GDP 4,3 százalékára rúgott. 2011-ben a 

költségvetés várhatóan jelentős többlettel zár, legalábbis számviteli értelemben azt követően, 

hogy a magánnyugdíjak az állami rendszerbe kerültek, azokat így bevételként tüntetve fel (a 

GDP 9 százalékát képviselve). Ezen rövid távú intézkedés azonban a hosszú távú fiskális 

pozíció romlása árán valósul meg, mivel a kormány átvette a kapcsolódó magas jövőbeni 

nyugdíj kötelezettségeket. 

 

2011. márciusban a kormány jelentős konszolidációs programot jelentett be (a Széll Kámán 

Terv), ami a költségvetési hiánynak 2015-re a GDP 2 százaléka alá történő csökkentését tűzi 

ki célul, elsősorban a kiadások csökkentése révén, a szociális és egészségügyi szolgáltatások 

kárára. Az intézkedések 2012-re és 2013 végére terheltek, és fontos megvalósítási részletek 

még bejelentésre várnak. 

 

A nagymértékben visszaesett belföldi kereslet pozitív mellékhatása, hogy az ország folyó 

fizetési mérleg többletet halmozott fel. Ezzel lecsökkent a valutára nehezedő nyomás, amely 

valuta eddig a feltörekvő piacok legjobban teljesítői között szerepelt. Rövid távú 

perspektívából a nemzetközi kötvény befektetők számára biztatásul szolgált a Kormány 

pénzügyi stratégiája, amint arra rámutatott a kormányzat sikeres nemzetközi 

kötvénykibocsátása 2011 első felében. 

 

Az új kormány számos változtatást vezetett be a gazdaságirányítás területén, mint az 

Alkotmánybíróság azon jogainak korlátozását, hogy felülvizsgálja az adózási törvényeket és 

egyéb pénzügyi intézkedéseket, valamint a Jegybank Monetáris Tanácsa tagjelölési 

eljárásainak kérdését. Az új Monetáris Tanács újonnan meghatározott feladatkörrel bír a 

középtávú pénzügyi kilátások értékelésében, míg az Alkotmány új adósságkorlátot határoz 

meg. A Jegybank és a Monetáris Tanács függetlensége az egészséges gazdaságirányítás 

fontos biztosítéka, és megőrzendő a hiteles és fenntartható makrogazdasági és monetáris 

politika kialakítása érdekében. 

 

Összességében Magyarország továbbra is érzékenyen reagál a külső hatásokra, például a 

tőkepiacokhoz való hozzáférés elvesztésére (az utóbbi időszak sikeres kötvénykibocsátásai 

ellenére) vagy az árfolyam romlására. A bankrendszer működésének gátjai és a folytatódó 

szabályozói bizonytalanság lesznek a Bank működési környezetének meghatározó elemei a 

következő stratégiai időszakban, kockázatokat, ugyanakkor jelentős igényt is teremtve a Bank 

által nyújtott finanszírozás számára. 

 

Egyes kiválasztott makrogazdasági mutatók megtalálhatók az 5. függelékben foglalt 

táblázatban. 

 

2.3 Strukturális reform környezet 
 

Magyarország fejlett, átalakulóban levő ország, noha számos strukturális reform továbbra is 

befejezetlen, és bizonyos reformok az elmúlt időszakban visszájukra fordultak. Az alábbi, 2. 

ábrában szereplő átalakulási mutatók elsősorban kis és közepes átalakulási hiányosságokat 

mutatnak, míg egy terület (bankszektor) közepes minősítést kapott a leértékelést követően. 
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2. ábra: EBRD átalakulási mutatók Magyarországon 

Ágazat átalakulás eredmény 
Vállalati Energetika Infrastruktúra Pénzügyi intézmények 
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Előrelépés történt a fiskális konszolidáció területén, valamint bizonyos strukturális reformok 

és a pénzügyi szabályozás területén fontos kezdeményezések valósultak meg, beleértve az 

úttörő jelentőségű makro prudenciális szabályozásokat a devizahitelezés területén. 2010 nyár 

óta a Fidesz-vezette Kormány inkluzívabb növekedési modellre helyezi a hangsúlyt, különös 

tekintettel a kis- és középvállalkozások adóterhének az egykulcsos személyi jövedelemadó 

bevezetésével történő csökkentésére. 

  

A pénzügyi szektorban a szabályozó hatóság és a Jegybank számos kezdeményezést bocsátott 

útjára a lakossági devizahitelesek kockázatának kezelésére, beleértve a hitel-érték arány 2010-

ben bevezetett korlátozásait. Megszilárdították továbbá a lakossági hitelfelvevőkkel 

kapcsolatos ügyletekre vonatkozó közzétételi és átláthatósági követelményeket is. 

 

Számos kezdeményezés irányult a lakossági hitelfelvevőknek nyújtott devizahitel állomány 

kezelésére is, amelynek mintegy 92 százaléka svájci frank alapú, ami 2011 során gyors 

felértékelődésen ment keresztül. Az év májusában a kormányzat bejelentette, hogy 

megállapodott a Bankszövetséggel a jelzáloghitel-felvevőknek az árfolyam ingadozásoktól 

való védelméről, miközben ugyanakkor eltörölte a késedelmes jelzáloghitelek végrehajtására 

vonatkozó tilalmat. Ez a lehetőség azonban a hitelfelvevők körében csak korlátozott 

érdeklődést váltott ki. 

 

2011. szeptember közepén a Parlament az iparági érintettekkel való előzetes egyeztetés nélkül 

törvényt fogadott el, amely jelentős mértékben diszkontált árfolyamon (a svájci frank 

esetében ez 23 százalék, szemben az aktuális piaci árfolyammal) tette lehetővé a deviza alapú 

hitelek előtörlesztését a jogosult jelzáloghitel-felvevők számára, és a keletkező 

árfolyamveszteséget teljes mértében a bankokra hárította. A törvény valójában felülírja a 

bankok és a lakossági hitelfelvevők által megkötött magán hitelszerződések feltételeit. 

 

Ezt az intézkedést a Magyar Bankszövetség élesen kritizálta, megkérdőjelezve a magyar 

Alkotmánnyal és az európai uniós törvényekkel való összhangját. A Bankszövetség rámutatott 

a növekvő finanszírozási költségekből eredő kockázatokra és a forint valószínűsíthető 

leértékelődésére. Továbbra is tisztázatlan, hogy a jogosult lakossági hitelfelvevők milyen 

mértékben tudnak forint finanszírozáshoz jutni hitelük előtörlesztéséhez a rendelkezésre álló 

korlátozott idő alatt. Valószínűsíthető, hogy csak az anyagilag legjobb helyzetben levő 

háztartások élvezhetik ezen intézkedés előnyeit, miközben az ennél sokkal nagyobb számú, 

továbbra is devizában alapú adóssággal rendelkező hitelfelvevő helyzete (mivel ezek máris 

késedelmesek, illetve nem férnek hozzá új forint finanszírozáshoz) tovább fog romlani, 

amennyiben a forint árfolyama és az ingatlanárak ezen intézkedés eredményeként 

csökkennek. Noha az így kialakuló erózió a bankrendszer tőkéjében még nem felbecsülhető 

mértékű, ez az intézkedés várhatóan visszaveti az a reálágazat hitelezésének felépülését, 



14 
 

esetleg a tőkeáttétel további csökkenéséhez vezetve, és ezzel károsítva a gazdasági 

növekedést. 

 

2010-ben az új Kormány jelentős adókat vetett ki a pénzügyi szektorra (mintegy 0,6 százalék 

a GDP arányában a szektorra), ami további költséget jelent a banki nyereséggel szemben 

2012-ig, amikor is ez az adó a tervek szerint a felére csökken. Ez a banki adó eltántorít a tőke 

tartásától, illetve az üzlet jelentős bővítésétől. 2010 őszén a kormányzat komoly ösztönzők 

nyújtása mellett döntött mindazoknak, akik a magánnyugdíj alapokból az állami rendszerbe 

helyezik vissza megtakarításaikat, amivel szinte valamennyi kedvezményezett élt. Ezt az 

intézkedést részben az a tény alapozta meg, hogy az európai monetáris számviteli szabályok 

naygmértében korlátozott off-set-eket kínálnak a tőkefedezeti rendszerekre történő átállás 

monetáris átalakulási költségeire. A második pillérű nyugdíjrendszer ezen szinte teljes 

megszüntetésével a kormányzat ismét jövőbeni nyugdíjkötelezettségeket vállal, kérdések 

merülnek fel a pénzügyi vagyonhoz kapcsolódó magántulajdonjogok tekintetében, és 

késedelmet szenvedhet a helyi tőkepiacok fejlődésének egyik alapköve, a helyi intézményi 

befektetők növekedése. 

 

Az energetikai ágazatban az állami tulajdonú szolgáltató, az MVM meghatározó pozícióját az 

elmúlt években valamelyest korlátozták, noha a szektor teljes szervezeti szétválasztása még 

várat magára, mivel az MVM továbbra is jelen van a nagykereskedelem és az átvitel területein 

is. 2010 közepén az új Kormány törvénytervezetet terjesztett a parlament elé a gáz és az 

elektromos áram általános szolgáltatói által a háztartások és más fogyasztók felé számlázható 

árakra vonatkozó ársapkáról. Az árak ilyetén széleskörű szabályozása egy alapvetően 

versennyel jellemzett nagykereskedői piacon beleavatkozhat a piac működésébe. 2011. 

májusban a Kormány megkísérelte a MOL olajfinomító társaság tulajdoni helyzetének 

tisztázását, és bejelentette, hogy kisebbségi tulajdonrészt vásárol az orosz Szurgutnyeftyegáz 

társaságtól mintegy 1,9 milliárd euróért (a GDP hozzávetőleg 2 százalékáért). 

 

A közlekedési szektorban a vasúttársaság és számos önkormányzati társaság súlyosan 

veszteséges. A MÁV, az állami tulajdonú, a pályahálózatot működtető társaság pénzügyi 

teljesítménye továbbra is gyenge, és folyamatos, jelentős mértékű költségvetési támogatást 

igényel. A Kormány hatékonyságjavításra törekszik jelentős mértékű beruházási programon 

keresztül. A nemzeti légitársaság (Malév) újra állami kézbe került 2010. februárban, amikor 

egy külföldi befektető a privatizáció után három évvel tulajdonrészének legnagyobb részét 

átadta. 

 

A fennmaradó átalakulási kihívások részletes szektoronkénti elemzése a 2. sz. Függelékben 

található. 

 

2.4 Üzleti környezet 
 

Magyarország hagyományosan vonzó célpontul szolgál a más európai uniós országokból 

érkező, exportorientált közvetlen külföldi működötőke-befektetések számára. Az elmúlt 

időszakban a járműiparban bejelentett vagy megvalósított jelentős beruházási projektek 

igazolják ezt a továbbra is meglevő potenciált. Mindazonáltal a megszorítási program 

kezdetével majd a pénzügyi válság nyomában a tavalyi évben a közvetlen külföldi 

tőkebeáramlás lelassult a GDP hozzávetőleg 1 százalékára; a meglevő befektetők egyre 

nagyobb mértékben repatriálják inkább, mint hogy újra befektessék Magyarországon szerzett 

jövedelmüket. 
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A Világbank 2011. évi Doing Business felmérése Magyarországot a 46. helyre sorolja, 

problémásnak jelezve az adórendszert és a befektető védelmi aggályokat fogalmazva meg. 

Ugyanakkor a felmérés rámutat az építési engedélyek kezelése, az ingatlan bejegyzése és az 

adófizetés területén bekövetkezett pozitív reformokra. Magyarország időkorlátot vezetett be 

az építési engedélyek kiadására, csökkentette az ingatlan regisztrációs díjat, és egyszerűsítette 

az adókat és adóalapokat. A csődtörvény módosításai arra ösztönzik a fizetésképtelen 

társaságokat, hogy törekedjenek a hitelezőkkel a peren kívüli megegyezésre a csőd elkerülése 

érdekében. 

 

A 2008-2009. évi EBRD/Világbank Business Environment and Enterprise Performance 

Survey (BEEPS – Üzleti környezet és vállalkozási teljesítmény felmérés) szerint az 

adókulcsok, a politikai instabilitás és az adóigazgatás az üzlet legfőbb akadályai, a társaságok 

37, 26, illetve 13 százaléka ezen tényezőket jelölte meg komoly akadályként. A Transparency 

International Corruption Perception Index (CPI – Korrupció Észlelési Index) szerint 

Magyarország 2010-ben a világon az 50. helyen állt, egy szinten más fejlett átalakulóban levő 

országokkal, megelőzve hét másik európai uniós országot. 

 

2.5 Társadalmi környezet 
 

A rendszerváltás korai éveiben, a 2000-es évek közepéig tartó jelentős növekedést követően 

Magyarország következetes javulást tapasztalhatott az életszínvonalban a pénzügyi válság 

bekövetkeztéig. A 2006-os pénzügyi konszolidáció kezdetétől a munkaerőpiacok 

hanyatlásnak indultak. A szegénységi ráta és a jövedelmi viszonyokban jelentkező 

egyenlőtlenségek viszonylag alacsonyak, az OECD országok között ezekkel Magyarország a 

14., illetve a 7. helyen áll. 

 

Magyarország rendelkezik az Európai Unión belül az egyik leggyorsabban öregedő 

népességgel. A kedvezőtlen demográfiai jellemzőiből adódóan a következő ötven évben 

Magyarország teljes népessége mintegy 12 százalékkal fog csökkenni, a teljes munkaerőben 

azonban a csökkenés mintegy 22 százalék lesz. Ezen fejlemények nagy terhet fognak jelenteni 

az állami nyugdíjrendszerre is, figyelembe véve, hogy a függőségi arány (a 65 éves és annál 

idősebb népesség aránya a 15 és 64 év közötti aktív korúakhoz viszonyítva) a várakozások 

szerint gyorsan fog romlani a jelenlegi 24-ről 51 százalékra 2050-re. 

 

Az egészségügyi színvonal Magyarországon a többi OECD ország színvonala alatt áll a 2008-

as OECD jelentés szerint, amely az átlag alatti várható élettartamról számol be mind a férfiak, 

mind a nők esetében. Az egészségügyi kiadások aránya az EU-15 országok átlaga alatt marad, 

és a kiegészítő magánköltés jóval meghaladja az átlagot. Az öregedő népesség és a 

költségnyomás az állami egészségügyi kiadások növekedéséhez fog vezetni (az időskorúak 

ellátásának kiadásai mellett) a következő 20 évben, az IMF előrejelzése szerint ennek aránya 

az átlagot meghaladó mértékű, 1,6 és 2,3 százalék közötti lesz a GDP arányában, hacsak a 

Széll Kálmán Tervben foglaltakhoz hasonlatos hatékonyságjavító intézkedések hatékonyan 

bevezetésre nem kerülnek. 

 

A 2009-ig tartó súlyos gazdasági visszaesést követően a munkanélküliség először növekedett, 

noha az év során 2011 közepéig kismértékben csökkent valamivel 10 százalék alá az Eurostat 

meghatározása szerint. A fiatalkorúak munkanélkülisége 24 százalékos (a 25 éven aluliak 

körében), ez valamivel meghaladja az EU átlagot. A hosszú távú munkanélküliség (egy éven 
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túl, ami különösen kedvezőtlen a munkaerő képességek alakulása szempontjából) szintén 

növekedett, a munkaerő mintegy 5,6 százalékára. Miközben ezen mutatók az EU átlagok 

szintjén, vagy kismértékben azok felett vannak, Magyarország rendelkezik a második 

legalacsonyabb foglalkoztatási rátával az Európai Unión belül, nagymértékben a 

társadalombiztosítási rendszeren belüli kedvezőtlen ösztönzőkből adódóan. Ez jelentősen 

elmarad az Európai Unió 2020-as stratégiájában meghatározott 75%-os céltól. A kormány 

számos intézkedést fogadott el ezen rendkívül alacsony foglalkoztatási ráta emelése 

érdekében, többek között a korai nyugdíjazás rendszerének eltörlését és a rokkantsági 

nyugdíjak felülvizsgálatát. 

 

Az egészségügyi és nyugdíjkiadások továbbra is jelentős terhet fognak róni a magyar 

költségvetésre, miközben a kedvezőtlen munkaerőpiaci fejlemények tovább nehezítik a 

munkaerő-gazdálkodást és a megfelelő szakképzettségű munkaerő megtalálását az országon 

belül. 

 

2.6 Jogi környezet 
 

A régión belüli kereskedelmi és jogi törvények Bank által végzett legutóbbi értékelése arra 

mutatott rá, hogy Magyarország fejlett kereskedelmi törvényekkel rendelkezik más, 

átalakulóban levő országokkal összevetve. Az Európai Unió tagjaként Magyarország a 

jogszabályi reformfolyamata megerősítéséhez sikerrel kihasználta az Európai Unió különböző 

direktívái meghonosításának szükségességét. A globális pénzügyi válságot követően az 

ország törvényhozási reformokat is megvalósított annak érdekében, hogy növelje a pénzügyi 

közvetítői rendszer stabilitását. A reform azonban nem volt egységes, és a törvénykezés 

bizonyos területei további fejlesztést igényelnek. Ilyen területek különösen a jelzálog 

bejegyzési és végrehajtási eljárások, a felszámolási biztosok intézményi keretei, valamint a 

public private partnership-ek jogi keretei. 

 

A Jogi Átalakítási Programján (Legal Transition Programme) keresztül a Bank a 

magyarországi befektetési stratégiája szempontjából kulcsfontosságúnak ítélt ágazatok 

mindegyikében meghatározta azon konkrét területeket, amelyek fejlesztést igényelnek. 

Fontos, hogy Magyarország jogi reform erőfeszítései folytatódjanak mind ezen konkrét 

területeken, mind pedig általánosságban. 

 

A jogi környezet részletes értékelése megtalálható a 3. számú Függelékben. 

 

2.7 Az energiahatékonyság és a klímaváltozás kérdései 
 

Magyarországon továbbra is viszonylag magas az energiaigényesség az EU átlaghoz 

viszonyítva. Az Európai Unió tagjaként Magyarország elkötelezte magát a 20 százalékos 

energiahatékonysági javulás mellett 2020-ig, valamint részt vesz az Európai Unió károsanyag-

kibocsátás kereskedelmi programjában (EU ETS), és köteles érvényt szerezni egyéb európai 

uniós direktívák előírásainak is, mint például a nagy tüzelőüzemekre vonatkozó, a kapcsolt 

hő- és áramtermelő, valamint az energiaszolgáltatásokra vonatkozó előírások. Egy, a 
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közelmúltban készült tanácsadói jelentés
2
 arra a következtetésre jutott, hogy az elszánt 

energiahatékonysági és takarékossági programok nélkül az energiaigényességi mutatók a 

jövőre vonatkozóan csak kismértékben javíthatók. Így egy Magyarországhoz hasonló 

országban, ahol az energiaigényes technológiák továbbra is széles körben elterjedtek, a Best 

Available Technologies (a rendelkezésre álló legjobb technológiák) elterjedtsége alacsony, és 

az energiahatékonyság finanszírozása nehezen hozzáférhető, az energiahatékonysági 

fejlesztések továbbra is fontosak a versenyképesség szempontjából. Az energiahatékonyság 

különösen alacsony az épített környezetben, ahol intézkedések szükségesek a lakossági és 

középületek fejlesztése, valamint felújítása területén. 

 

Magyarország Ötödik Nemzeti Kommunikációja az UNFCCC felé (2009-ben) meghatározza 

a klímaváltozással kapcsolatos legjelentősebb kitettségeket. Ezek között van a növekvő 

klimatikus szárazság, felszíni hőmérséklet és hődisszipáció, valamint a csökkenő éves 

csapadék. A klímaváltozással kapcsolatos modellek szerint az éves középhőmérséklet 

Magyarországon 2030-2049 között 2°C fokkal fog növekedni az 1980-1999-es időszakhoz 

viszonyítva. 

 

3. STRATÉGIAI ORIENTÁCIÓK 
 

3.1 Az átalakulással kapcsolatos kihívások 
 

Magyarország fejlett átalakulóban levő ország, amely bevezette a piacszabályozás európai 

uniós előírásait az Európai Unióhoz történt 2004-es csatlakozását megelőzően, és a jelentős 

külföldi működőtőke beáramlás révén a piaci integráció haszonélvezője. Az EBRD 2010-es 

értékelése az átalakulással kapcsolatos kihívások vizsgálatakor ezért csak kis vagy 

elhanyagolható hiányokat azonosított a piaci intézmények tekintetében, az egyetlen közepes 

hiányt leszámítva a banki szektor területén, ami a reformok visszafordításából adódott. A 

piaci struktúrák is legnagyobb részt kis hiányosságokat mutattak, noha jelentős kivételek 

tapasztalhatók a fenntartható energia és a villamos energia ágazatokban, valamint a mikro-, 

kis- és középvállalati finanszírozás, és a magántőke területén. A nyugdíj ágazat második 

pillérének 2011 eleji tényleges megszüntetése hatással lesz az erre vonatkozó átalakulási 

megítélésre. 

 

Az átalakulással kapcsolatos elmaradások Magyarországon számos területen visszaszorultak a 

több évnyi sikeres reformnak köszönhetően, azonban komoly átalakulási kihívások maradtak 

fenn néhány ágazatban. Ezeken a területeken az EBRD addicionális jelentőséggel bír, és 

továbbra is hatást gyakorolhat az átalakulásra a jól strukturált, banki közreműködésre számot 

tartó projektek révén. A stratégia szelektív, és azon területekre fog összpontosítani, ahol az 

átalakulással kapcsolatos hiányosságok közepes minősítést kaptak akár a piaci struktúrák, 

akár a piacot támogató intézmények szempontjából. Ilyen területek a következők: 

 

 A pénzügyi szektor ellenálló képességének megszilárdítása, többek között a helyi 

valuta tőkepiaci struktúrák és instrumentumok kialakítása révén, a reál ágazati 

növekedés elősegítése érdekében; 

                                                           
2
 Ecorys, Development of the Hungary Renewable Energy Action Plan for Submission to the European Union, 

draft report October 2010 (A magyarországi megújuló energia akcióterv kidolgozása az Európai Unióhoz történő 

beterjesztésre – jelentéstervezet, 2010. október 
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 A mélyen gyökerező rossz hatékonyságú területekre összpontosított figyelemmel, 

beleértve az energiahatékonyságot, a közlekedési szektort, ezen alacsony 

hatékonyságok részben az nem kielégítő magánszektori részvételből és a közlekedési 

társaságok szerkezetátalakításának elmaradásából adódnak, és az ezekkel kapcsolatos 

költségvetési nyomást eredményeznek;  

 

 Az energiaellátás, a megújuló energia és az energiahatékonysági beruházások 

diverzifikációja és az ezekhez kapcsolódó beruházások finanszírozási forrásaihoz való 

hozzáférés javítása;  

 

 Az ország, mint a technológiai és szakképzettség-igényes termékek export 

platformja szerepének biztosítása és kiterjesztése. 

 

3.2 A Bank prioritásai a stratégiai időszakban 
 

((másolt rész:)) Noha Magyarország várhatóan a CRR-4-es időszakban (2011-2015) graduál, 

a jelen hároméves, a 2014 végéig terjedő időszakra szóló stratégiai támogatást igyekszik 

nyújtani a hatóságok azon erőfeszítéseihez, hogy fenntarthatóbb és kiegyensúlyozottabb 

növekedés alakulhasson ki strukturális reformokkal addig a pontig, illetve azon túlmenően. A 

válság és a Bank hatásos, a válságra adott válaszának tanulsága az elmúlt két évben az, hogy 

rugalmasság szükséges a gyors változásokhoz történő alkalmazkodáshoz a belföldi 

környezetben és a mélyben rejlő sebezhetőségek kezeléséhez a pénzügyi szektorban még a 

legfejlettebb átalakuló gazdaságokban is. Ezen tanulságok fényében, valamint közelmúltban 

bekövetkezett válságnak a belföldi gazdaságra gyakorolt hatását figyelembe véve, valamint a 

külső környezet változékonysága és a fentiekben körvonalazott, továbbra is fennmaradó 

átalakulási kihívások miatt a Bank magyarországi tevékenységei a következő stratégiai 

célokra fognak épülni: 

 

 A pénzügyi szektor válságot követő fellendítésének támogatása a kiválasztott 

pénzügyi intézményeknek történő célzott, hosszú távú finanszírozás és új termékek 

nyújtása révén. A helyi pénzpiacok fejlődésének támogatása, ami közös célkitűzése a 

Banknak és a Kormánynak, és ahol csak lehetséges, hozzájárulni igyekszik a nagy 

mennyiségű, nem teljesítő hitelállomány kezeléséhez. A Bank továbbra is tanáccsal 

szolgál a helyi pénznemben történő finanszírozási kapacitás kiépítéséhez, valamint a 

helyi intézményi befektetők számára kedvezőbb környezet kialakításához. 

 

 Hosszú lejáratú finanszírozás biztosítása a közösségi közlekedés és az 

önkormányzati infrastruktúra beruházások támogatása érdekében, szoros 

együttműködésben más nemzetközi pénzügyi intézményekkel (IFI-k), különösen az 

Európai Befektetési Bankkal (EIB). A hangsúly a a kapcsolódó, a központi 

költségvetésre nehezedő nyomást enyhíteni hivatott szerkezetátalakításon, valamint az 

energia-megtakarítási lehetőségeken és a károsanyag-kibocsátás csökkentésen lesz. A 

közösségi közlekedés reformja a Kormány által elfogadott strukturális reformterv 

kulcsfontosságú területe. A Bank továbbra is tanácsadással szolgál a megvalósítandó 

reform kulcsfontosságú területeivel kapcsolatban, és folytatja az aktív politikai 

párbeszédet a reformok nagyságrendje és terjedelme tekintetében. 
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 Az energiaellátás diverzifikációjába, az energiahatékonyságba és a megújuló energia 

előállításba történő beruházások elősegítése az energiahatékonyság javítása, valamint 

az energiaintenzitás csökkentése és a klímaváltozás elleni küzdelem részeként 

meghatározott környezetvédelmi célok teljesítése érdekében. A Bank folytatja 

megkezdett politikai párbeszédét az energiahatékonyság és a megújuló 

energiaforrások területén, különös tekintettel a lakossági magánszektorra. 
 

 A Bank szelektív módon magasabb kockázatot jelentő termékeket fog biztosítani 

helyi vállalkozások, különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások (MKKV-k) 

számára beruházásaik finanszírozása érdekében, különös tekintettel az 

energiahatékonyságra, a kutatás-fejlesztésre, az innovációra és/vagy a magasabb 

versenyképességet eredményező tudásgazdaságra. A Bank megfontolja az olyan 

belföldi társaságok támogatásának lehetőségét, amelyek a helyi pénzpiacokon 

igyekeznek finanszírozáshoz jutni. A Bank támogatást tervez nyújtani a helyi 

vállalatoknak a helyi tőkepiacokon való részvételhez. Emellett a Bank a magyar 

vállalatok regionális terjeszkedését is segíteni igyekszik határon átívelő 

befektetésekkel. 

 

3.3 Ágazati kihívások és a bank operatív válasza 
 

3.3.1 Pénzügyi intézmények 

 

Ágazati kihívások 

 

 A pénzügyi válság a pénzügyi szektor számos részében mutatott rá jelentős, az 

átalakulással kapcsolatos kihívásokra. A jelentős denominációs és lejárati eltérések, 

valamint a nem teljesítő hitelek növekvő állományának kezelése továbbra is 

kulcsfontosságú kihívás. 

 A denominációs kitettségek és az ezekből eredő széles körű, swap piacokra történő 

hagyatkozás és a fenntartható hosszú távú finanszírozáshoz való hozzáférés hiánya 

mind kulcsfontosságú kihívások a bankszektor számára. A hosszú távú finanszírozás 

kialakítása és szabályozása (beleértve a fedezett kötvényeket is), ami hozzájárulhatna 

ahhoz, hogy a bankok ezen szükségleteiket fedezni tudják, továbbra is kezdetleges. 

 A banki hitelezés tovább szűkül a válságot követő környezetben. A makrogazdasági 

bizonytalanságon kívül a legutóbbi időkben hozott szabályozói intézkedések 

(beleértve az ágazatra kivetett jelentős adót) a hitelezési standardok szigorításához 

vezettek. Ezt a tendenciát várhatóan erősíteni fogja a közelmúltban elfogadott törvény, 

amely lehetővé teszi a deviza alapú hitelek piaci ráta alatti kamattal történő 

előtörlesztését. 

 A biztosítási és vagyonkezelési iparágak fejlődése jelentősen visszaesett azt követően, 

hogy a kötelező nyugdíjrendszer második pilléréből a nyugdíjvagyon visszakerült az 

állami rendszerbe. Ennek eredményeként a belföldi intézményi befektetői kör 

jelentősen meggyengült, a tulajdonjogok bizonytalanabbá váltak, és a helyi tőkepiac 

fejlődése akadályozott. 

 

A Bank operatív válasza 

 

A denominációs kitettség és a lejárati eltérés problémájának kezelése érdekében a Bank 

támogatni fogja a banki finanszírozás diverzifikációját azáltal, hogy specifikus és célzott, 
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hosszú távú finanszírozást és új termékeket (pl. hosszú lejáratú forint finanszírozás, deviza 

swapok, kockázatmegosztás, strukturált finanszírozás, beleértve a fedezett kötvényeket és az 

értékpapírosítást is) fog kínálni a pénzügyi intézmények kiválasztott csoportjának. Banki tőkét 

és tőke típusú instrumentumokat csak olyan célzott esetekben teszünk megfontolás tárgyává, 

ahol a Bank szélesebb értelemben vett szerkezetátalakítást támogathat, illetve rövid, vagy 

középtávú tulajdonosváltás keretein belül; ilyen befektetések gondos elemzést igényelnek az 

előnyök és a kockázatok mérlegelésével mind az egyedi banki, mind pedig az ágazati 

szinteken. 

 

A hitelkorlátok válságot követő problémájának kezelése érdekében a Bank az EBRD 

termékeinek teljes skálájával megkönnyíti a kis- és középvállalatok finanszírozáshoz történő 

hozzáférését, beleértve a lízingtársaságokkal való együttműködést is. Pénzügyi közvetítőkön 

keresztül a Bank energiahatékony kezdeményezések létrejöttét is támogatni igyekszik majd 

valamennyi ágazatban az Európai Uniótól és más donoroktól származó támogatási pénzekkel. 

A Bank megvizsgálja annak lehetőségét, hogy elősegítheti-e a bankok mérlegeinek tisztázását 

a nem-teljesítő hitelek megvásárlását támogatva, mivel az értékelésekkel kapcsolatos 

különböző nézetek a válság ezen stádiumában nagyobb valószínűséggel esnek egybe. 

 

A nem banki pénzügyi szektor kihívásainak kezelésére a Bank együtt fog működni a 

biztosító társaságokkal és nyugdíj társaságokkal olyan termékek kialakításában, amelyek 

megfelelnek a szigorú szabályozói standardoknak, és ugyanakkor elősegítik a helyi tőkepiac 

fejlődését, elsősorban a vállalati kötvények kibocsátásának megkönnyítésével. 

 

Politikai párbeszéd 

 

A Bank folytatni fogja a politikai párbeszédet a pénzügyi szektorban a felügyelő hatósággal, a 

Magyar Nemzeti Bankkal (MNB) és a Kormánnyal. Ez a párbeszéd a pénzügyi válság 

kezdetekor, 2008 végén indult, és a helyi valutapiac fejlődésére összpontosított a nem hedgelt 

devizakitettségek kérdésére összpontosítva, valamint a helyi bankok tőkebázisával 

kapcsolatos aggályait tárgyalva (tőkemegfelelés és növekvő nem-teljesítő hitelek). A 

kormányzat közelmúltbéli szabályozói beavatkozása és a területre jellemző meglehetős 

kockázatok fényében – különösen a forint árfolyamának svájci frankhoz viszonyított 

potenciálisan nagymértékű ingadozása következtében – ez a dialógus továbbra is központi 

szerepet játszik a szilárd pénzügyi rendszer újjáépítésében. 

 

A helyi tőkepiacok fejlesztése a Bank és a hatóságok közös célja. A Bank továbbra is 

tanácsadással szolgál a helyi finanszírozási kapacitás kialakítása és a kedvezőbb szabályozói 

környezet létrehozása tekintetében. 

 

A helyi intézményi befektetők, legfőképp az önkéntes nyugdíjalapok és a magánvagyonok 

egyéb vagyonkezelőjének növekedése kulcsfontosságú tényező ezen célkitűzés 

megvalósításában. A szektorra jellemző átható szabályozói bizonytalanság fényében a Bank 

részvétele központi jelentőséggel bírhat a kedvezőbb szabályozó környezet kialakítása és a 

fennmaradó magánszektori kockázatok csökkentése terén. 

 

3.3.2. Infrastruktúra és önkormányzati szektor 

 

Ágazati kihívások 
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 Továbbra is mélyen gyökerező alacsony hatékonyságú területek jellemzik a vasúti 

ágazatot. Eddig jelentős állami támogatásokat kapott az ágazat anélkül azonban, hogy 

komoly szerkezetátalakítási erőfeszítések történtek volna az állami vasúttársaság 

(MÁV) részéről, amelynek a pénzügyi teljesítménye továbbra is gyenge. A MÁV-on 

belül a jelentős vállalati szerkezetátalakítás (beleértve a foglalkoztatás átalakítását és a 

személyszállítási vonalak/menetrendek racionalizálását is) és a szerződéses 

megoldások kidolgozása elengedhetetlen. 

 A PPP-ket támogató politikai elkötelezettség és szabályozói keretek továbbra is 

tisztázatlanok, és jelentős kockázatot jelentenek. Mindez várhatóan korlátozni fogja az 

infrastrukturális ágazatok fejlődését és hatékony irányítását. Szükség van a magán 

részvétel fenntartására a szektorban megbízható üzemeltetők személyében. 

 Az önkormányzati közüzemi szektorban eszközlendő nagy beruházások 

megvalósításának legfőbb akadálya az önkormányzatok feldaraboltsága. Az 

önkormányzati szolgáltató vállalatok további kereskedelmi alapokra helyezésére és a 

magánszektornak a közszolgáltatások nyújtásába történő bevonására lesz szükség. 

 Annak érdekében, hogy Magyarország teljesíthesse kötelezettségvállalását, amely 

szerint 20 százalékos energiahatékonysági megtakarítást ér el 2020-ig (és 9 százalékot 

2016-ig a Nemzeti Energiahatékonysági Akcióterv szerint), számos politikai 

intézkedés elfogadása szükséges az építőiparban. 

 

A Bank operatív válasza 

 

A közlekedési ágazat szerkezetátalakítási szükségleteinek érdekében a Bank hosszú távú 

finanszírozással támogatja az állami közlekedési beruházásokat mind a közlekedési 

infrastruktúra, mind pedig a szolgáltatások területén, figyelmét a nagyarányú ágazati 

reformokra összpontosítva (különös tekintettel a vasúti ágazatra), amelyek célja a 

költséghatékonyság és az átláthatóság növelése, valamint a kereskedelmi alapokra helyezés. A 

fókusz ezen kívül a potenciális energiahatékonysági kezdeményezéseken lesz, amelyek 

fenntartható közlekedéspolitikát eredményeznek az európai unió modális eltolódás irányába 

mutató politikájának kontextusán belül. Ez az európai uniós politika a munkamegosztás 

átszervezését helyezi előtérbe a vasúti közlekedés és az intermodális üzemek irányába, 

különös tekintettel a teherszállításra. Ezen a területen a Bank megvizsgálja az együttműködés 

lehetőségét az EIB-vel és az Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapjaival 

társfinanszírozási lehetőségeket keresve az ágazaton belüli nagy beruházási igényekhez, a 

megfelelően kalibrált európai uniós támogatás elemekkel, amelyek a megfizethetőségi 

korlátokat is megfelelően kezelni hivatottak. Az EBRD által hozzáadott érték azonban a 

szerkezetátalakítási programok tervezésétől és megvalósításától egészen a technikai 

segítségnyújtásig és/vagy a hitelszerződésekig terjedő támogatásnyújtási tapasztalatában 

rejlik. 

 

A magánszektor infrastruktúrális beruházásokban történő részvételének elősegítése 

érdekében a Bank támogatni fogja a private public partnership-eket és a közszolgáltatási 

szerződések használatát. Konkrétan a Bank támogatni fogja a meglevő PPP koncessziókat 

azon esetekben, ahol az EBRD részvétele fontos lenne a jó hírű és megbízható üzemeltetők 

jelenlétének megőrzése szempontjából a meglevő PPP társaságok refinanszírozása vagy 

tulajdonrész eladása esetében. A projektek kiválasztására az átalakulásra gyakorolt potenciális 

hatásuk alapján kerül sor, és az EBRD részvétele várhatóan mindaddig tart, ameddig a Bank 

addicionális jelentőséggel bír a rendelkezésre álló kereskedelmi finanszírozás mellett. 
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Az önkormányzati szolgáltatások kereskedelmi alapokra helyezésének elősegítésére az 

EBRD folytatni fogja az energiahatékonyság finanszírozását az önkormányzati környezetben 

mind a meglevő önkormányzati finanszírozási konstrukciókon, mind pedig a közvetlen 

finanszírozáson keresztül, különösen az önkormányzati és a közlekedési szektorok nagyobb 

beruházásainál, valamint a közszolgáltatások magánellátóinál. Ezt a tevékenységet a bank 

szorosan összehangolja más nemzetközi pénzintézetekkel. A hangsúly ezen kívül a potenciális 

energiamegtakarításon és a károsanyag-kibocsátás csökkentésén lesz a közlekedési és 

önkormányzati infrastruktúra területén, beleértve a távfűtést is, ahol esetleg lehetőség adódik 

a széndioxid kibocsátási kvóta növelésére. 

 

Az energiahatékonysági intézkedésekben meglevő finanszírozási hiányok kezelésére az 

EBRD továbbra is keresi egy megfelelő pénzügyi mechanizmus kialakításának lehetőségét az 

épített környezetben, és támogatást nyújt az energiahatékonyságot javító projektekhez az 

állami szektorban. Az EBRD többek között megfontolja az energia teljesítmény szerződésben 

érintett ESCO-knak nyújtott támogatás lehetőségét, az energiahatékonysági és/vagy megújuló 

energia projektekben önkormányzati infrastruktúra vagy önkormányzati épületekben és olyan 

társaságoknak, amelyek önkormányzati szolgáltatásokat nyújtanak (pl. távfűtés, világítás), 

önkormányzati távfűtési társaságoknak, amelyek szerkezetátalakítást és tőkeberuházást 

igényelnek. Az EBRD támogatni fogja a Kormányt egy olyan pénzügyi mechanizmus 

kialakításában, amely kis energiahatékonysági és megújuló energiaprojekteket hivatott 

finanszírozni a lakossági szektorban (elsősorban egyedi házakban és kisebb bérházakban), 

amelyhez egyéb támogatási programok nem jutottak el. A pénzügyi mechanizmusok 

használjanak esetleg a strukturális vagy egyéb EU alapok és/vagy ETS aukciós bevételekből 

finanszírozott támogatási elemeket, amikor az szükséges és helyénvaló. 

 

Politikai párbeszéd 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezeti a vasút szerkezetátalakítási programjának 

előkészületeit. Ez a strukturális reformok kulcsfontosságú területe, a célja, hogy nemzeti 

megegyezés szülessen a program terjedelméről és méretéről, beleértve a költségvetési 

támogatást is 2011 vége előtt. A Bank továbbra is felajánlja tanácsait a megvalósítandó 

reformok kulcsfontosságú területein, és folytatja a párbeszédet mind a vasúti hatóságokkal, 

mind pedig az érintett kormányzati szervekkel a reformok terjedelmét és méretét illetően. 

 

Komoly lehetőség marad a banki finanszírozás kiaknázására az olyan európai uniós 

strukturális alapokkal való együttműködés révén, amelyek az önkormányzati infrastruktúrára 

és egyéb szektorokra irányulnak. További eszmecsere szükséges a kormányzati szervekkel a 

kereskedelmi bankok lehetséges részvételéről, valamint az önkormányzatok hitelfelvételi 

gyakorlatából eredő kockázatok csökkentéséről. 

 

3.3.3 Energiaszektor 

 

Ágazati kihívások 

 

 A magánszektor részvételének támogatása és a verseny elősegítése. Az inkumbens, 

állami tulajdonú MVM továbbra is meghatározó pozícióval bír a villamosenergia-

szektorban. Az ágazat szervezeteinek további szétválasztása szükséges, beleértve a 

MAVIR, az átviteli hálózat üzemeltető teljes szervezeti szétválasztását, amelynek 

jelenlegi tulajdonosa az MVM. A magyar energiaszabályozó hatóság (MEH) 

függetlenségének jövőbeni megszilárdítása szükséges az európai törvények új 
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rendelkezéseivel összhangban az új piacra lépők egyenlő esélyeinek biztosítása 

érdekében. 

 A megújuló energiával kapcsolatos nemzeti célkitűzések elérése érdekében további 

fejlesztés szükséges. Az Európai Unió 20/20/20 (integrált energia-klíma stratégia) 

szerint Magyarország elkötelezte magát amellett, hogy energiaszükséglete 13 

százalékát megújuló forrásokból elégíti ki. Annak ellenére, hogy a jelenlegi, a 

megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogi keretek teljesítik az alapvető elvárásokat, a 

kormányzat részéről az elmúlt időszakban vegyes jelzések érkeztek az (elsősorban a 

szélerőművekre vonatkozó) új engedélyek kibocsátásával és a hálózathoz való 

hozzáféréssel kapcsolatban. 

 Az energetikai szektor kulcsfontosságú kihívása továbbra is az energiaellátási források 

diverzifikációja és az energiarendszer rugalmasabbá tétele. Az ilyetén diverzifikáció 

hozzájárul majd ahhoz, hogy Magyarország ellenállóbb legyen a külső 

megrázkódtatásokkal szemben, és elősegíti a tisztább energiatermelést. 

 

A Bank operatív válasza 

 

A villamos energia termelés terén kialakuló verseny elősegítése érdekében a Bank olyan 

projekteket fog támogatni, amelyek a nyílt piaci alapú rendszereket és a magántulajdont 

helyezik előtérbe. Az EBRD támogatni fogja a regionális összekapcsolódásokat, az új 

áramtermelést, illetve a re-powering kapacitásokat az új befektetők részéről, valamint az 

átvivő és elosztó hálózatok további megszilárdítását, különösen a megújuló 

energiaforrásokból történő energiatermelés megkönnyítése érdekében. Ezen projektek 

energiahatékonysági fejlesztésekkel és a szén károsanyag-kibocsátás csökkentésével 

kapcsolódnak majd össze. 

 

A megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti célok elérésének elősegítése érdekében 
az EBRD megvizsgálja majd a kisebb megújuló projektek (hő- és villamosenergia) 

finanszírozási mechanizmusait, beleértve a kormányzattal történő együttműködést is 

felmérendő annak lehetőségét, hogy Magyarország EU ETS kibocsátás kereskedelmi rendszer 

aukcióiból származó bevételeit és/vagy a strukturális/kohéziós alapokat kerüljenek 

felhasználásra a támogatási elemekhez. 

 

A tisztább energiatermelés elősegítésére a Bank megkísérli a befektetéseket az új 

technológiák bevezetésével összekapcsolni, javítva ezzel a kereslet oldali 

energiahatékonyságot és támogatást nyújtva a potenciális tarifa átalakításokhoz. Az EBRD 

esetleg megvizsgálja az intelligens hálózat és intelligens méréssel kapcsolatos projektek 

lehetőségét is. 

 

Az energiaellátási források diverzifikálása érdekében a Bank támogatni fogja 

Magyarország az irányba tett erőfeszítéseit, hogy kulcsfontosságú közlekedési és 

energiaszállítási folyosó szerepet játszhasson többek között a transzeurópai fővezetékek 

jövőbeni megépítése révén. 

 

Politikai párbeszéd 

 

A Bank támogatást nyújtott Magyarországnak a Megújuló Energia Akcióterv (REAP) 

kidolgozásában. A REAP-ban a Kormány számos politikai kezdeményezést azonosított, 

többek között a meglevő támogatási struktúrák megvalósításának átalakítását, egy független 

energiatámogatási rendszer bevezetését 2014-re és 2020-ra, valamint a megújuló villamos 
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energiára vonatkozó kötelező off-take program átfogó adaptációját. A Bank folytatni fogja az 

ezen kezdeményezések alapján megkezdett párbeszédet. 

 

Mivel a Kormány támogatást kért a Banktól a lakossági kis energiahatékonysági és megújuló 

projektekhez kialakítandó finanszírozási mechanizmusok kidolgozásához, a Bank részvétele 

kapcsán párbeszédet fog folytatni az ezen finanszírozási mechanizmusokhoz szükséges 

keretekről és az Európai Unió strukturális alapjaiból és/vagy az ETS aukciós bevételekből 

történő támogatás finanszírozás igénybevételéről. 

A kormányzattal folytatott párbeszédre lesz szükség a szabályozó hatóság szerepének 

megszilárdítása érdekében annak biztosítására, hogy a kapcsolatok kezelése nyílt és átlátható 

legyen és megfelelő időben történik. 

 

3.3.4 Ipar, kereskedelem és mezőgazdaság 

 

Ágazati kihívások 

 

 Továbbra is kihívást jelent az innováció és olyan termékek kifejlesztése, amelyek 

jobban hasznosítják a magyarországi szakképzett munkaerőt és technológiát. 

 Az energiahatékonysági fejlesztések továbbra is nagy jelentőséggel bírnak 

Magyarország gazdaságának versenyképessége szempontjából, különös tekintettel a 

gyártó-termelő iparágakra, ahol a régebbi és energiaigényes technológiák még nagy 

szerepet játszanak. A legjobb rendelkezésre álló gyakorlatok elterjedése továbbra is 

lassú, és az energiahatékonyság fejlesztésére szolgáló finanszírozáshoz való 

hozzáférés korlátozott. 

 

A Bank operatív válasza 

 

Az innováció és a tudás alapú gazdaság fejlesztésének elősegítésére a Bank támogatni fog 

olyan vállalkozásokat, amelyek a kutatás-fejlesztésbe, az innovációba és a tudás alapú 

gazdaságban történő beruházásaikat tervezik növelni, beleértve az infrastruktúra 

szolgáltatókat is, mint például az adatközpontok. Ez hitelekkel, kockázatmegosztással és 

garanciaprogramokkal, illetve ahol lehetséges, tőkebefektetés és kvázi tőkebefektetések révén 

fog történni, akár közvetlenül, akár pénzügyi közvetítőkön keresztül.  

 

A Bank szelektíven tervez tőkét elkötelezni új és utólagos tőkebefektetések, mezzanin vagy 

kockázati-tőke alapokba, különös hangsúlyt fektetve a regionális expanzióra, az innovatív 

technológiákra és a kis- és középvállalatokra. 

 

A Bank szintén szelektíven tervez hosszú lejáratú tőkét biztosítani strukturált hitel vagy tőke 

formájában olyan társaságok számára, amelyek pénzügyi szerkezetátalakítást vagy 

vállalatirányítási támogatást igényelnek. A hangsúly az energiahatékonyság fejlesztésén (a 

BAT- legjobb rendelkezésre álló technikák - használatával valamennyi szektorban), a modern 

technológiák és az innováció átadásán (beleértve az ICT és tudás alapú gazdaság támogatását 

is), valamint a versenyképesség javításán (beleértve többek között a nemek közötti 

egyenlőségre összpontosító projekteket is) lesz. 

 

A Bank aktívan támogatni fogja a határokon átnyúló tranzakciók keretében az átalakulóban 

levő régióba történő befektetésekben érdekelt magyarországi társaságokat, és megvizsgálja 

annak lehetőségét, hogy támogatást nyújtson a helyi tőkepiacokról tőkét szerezni próbáló 

belföldi társaságoknak. 
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Politikai párbeszéd 

 

A hatóságokkal folytatott eszmecseréjük során a Bank munkatársai hangsúlyozni fogják a 

fenntartható és stabil növekedés szempontjából kiemelkedő jelentőségét annak, hogy 

Magyarország a külföldi működőtőke befektetések export orientált helyszíne és technológia-

igényes célpontja. 

 

3.4. A bank tervezett tevékenységeinek környezeti és társadalmi 
vonatkozásai 
 

Az Európai Unió tagjaként Magyarország az európai uniós követelményeknek megfelelő 

környezetvédelmi és társadalmi törvényeket fogadott el, és megfelel az EBRD 

környezetvédelmi és társadalompolitikai, valamint teljesítmény követelményeinek. 

 

A Bank környezetvédelmi és társadalompolitikája valamennyi magyarországi projektre 

vonatkozni fog. Az energiahatékonyság és biztonság, az infrastruktúra és a közlekedés, 

valamint a pénzügyi közvetítőkre helyezett hangsúly megnöveli az ezen ágazatokkal 

kapcsolatos ügyek szokásos körét. Az energiahatékonyság és biztonság követelményéből 

adódóan az EBRD értékelni, és ahol lehetséges, csökkenteni köteles az üvegházhatást. 

Bármilyen új áramtermelő kapacitásnak meg kell felelnie az EU IPPC legjobb rendelkezésre 

álló technikák követelményének a károsanyag-kibocsátás és szén intenzitás tekintetében. 

 

A Bank szándéka biztosítani azt, hogy a közlekedési és egyéb infrastrukturális projektek oly 

módon valósuljanak meg, hogy ellenálljanak az előre jelzett szélsőséges klimatikus 

eseményeknek, többek között árvizeknek, összhangban a legjobb gyakorlatokkal és a 

vonatkozó európai uniós szabályokkal, mint például az Árvíz Direktíva. Az EBRD szándékai 

szerint vízi infrastruktúra fejlesztésbe és vízfelhasználás hatékonyság javításba történő 

befektetések révén hozzájárul a víz erőforrásokkal kapcsolatos gazdálkodás javításához, és a 

racionális vízfelhasználást fogja ösztönözni a vízmérés és árazás révén, figyelembe véve a 

legjobb gyakorlatokat és a vonatkozó európai uniós szabályokat, mint például a Víz 

Keretdirektíva. 

 

A közlekedési infrastruktúra projektek, amelyek földvásárlással járnak, kötelesek 

megvalósítani a Bank újratelepítésre és gazdasági kitelepítésre vonatkozó követelményeit. A 

nyilvános konzultáció és az információ közzététele a projektfejlesztés fontos részét fogják 

képezni, különösen ahol a projekt a sebezhető csoportokra és kisebbségekre gyakorol 

potenciális hatást. Az infrastruktúra projektek továbbá potenciálisan negatív hatással vannak a 

biodiverzitásra, valamint az érzékeny élőhelyekre. Magyarország viszonylag nagy arányban 

rendelkezik védett területekkel, az ország területének 21 százaléka Natura 2000 helyszín 

minősítésű. 

 

Az egészség és a biztonság fontos megfontolások valamennyi EBRD projekt esetében, és 

különös jelentőséggel bírnak a közlekedési infrastruktúra szempontjából, mind az építkezés 

alatti dolgozói biztonságot fenyegető kockázatok, mind pedig az üzembe helyezést követő 

általános biztonság miatt. Az EBRD együtt fog működni ügyfeleivel a vasúti és a közúti 

szektorokban annak érdekében, hogy a projektek megfelelő tervezésével és a biztonsági 

kérdések legjobb gyakorlatok szerinti kezelésével minimalizálja a balesetek és a halálos 

kimenetelű szerencsétlenségek kockázatát. Ahol az iparági szerkezetátalakítás leépítéseket 
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tesz szükségessé, az EBRD igyekezni fog biztosítani azt, hogy ez átlátható, konzultatív és 

hátrányos megkülönböztetésektől mentes módon történjen. 

 

Az EBRD Nemek Közötti Egyenlőség Akciótervének megvalósítása részeként a Bank 

továbbra is támogatást fog nyújtani a női vállalkozóknak a Pénzügyi Intézmények projekteken 

keresztül best-effort alapon. A Bank továbbra is fejleszt és megvalósít a nemek közti 

egyenlőségre irányuló programokat azokban a MEI projektekben, ahol helyénvaló annak 

biztosítása, hogy az adott közösségben a projektek előnyeit nők és férfiak azonos mértékben 

élvezzék. Ezen kívül a Bank más szektorbeli ügyfeleit arra fogja ösztönözni, hogy nemi 

egyenlőséget tükröző megközelítést alkalmazzanak a humán erőforrás politikájukban és 

gyakorlataikban (például egyenlő esélyek a munkaerőfelvétel és az előrejutás során). 

 

A nemek közötti egyenlőség kérdéseinek részletesebb vizsgálatát a 6. sz Függelék 

tartalmazza. 

 

4. HOZZÁFÉRÉS A TŐKÉHEZ, A FINANSZÍROZÁS MAGÁN- ÉS 
ÁLLAMI FORRÁSAI 
 

4.1 Hozzáférés a tőkéhez 
 

Magyarország továbbra is mindhárom szuverén hitelminősítő ügynökség értékelése szerint a 

legalacsonyabb befektetési kategóriába tartozik. A hitelminősítők közül kettő negatív kilátást 

fogadott el. Míg a S&P megerősítette minősítését ezen a szinten 2010. novemberben, a Fitch 

és a Moody’s további leértékeléseket hajtott végre 2010. decemberben. A kormányzat 2011. 

márciusi bejelentése monetáris programjáról mindeddig nem eredményezett javulást a 

minősítésben (noha a Fitch a kilátást „stabilra” változtatta). A magyar államkötvényekre 

alkalmazott, a benchmark kötvények feletti prémium (az EMBIG spread) mindazonáltal 

viszonylag stabil 200 bázisponton áll, míg a biztosítási kontraktus az állami nem-teljesítéssel 

szemben jelentősen csökkent 2011 elején, jelenleg 250 bázisponton áll (ez megfelel például 

Horvátországnak, és jóval meghaladja bármelyik új EU tagállam szintjét). 

 

A 2009. évi jelentős tőkekiáramlást követően Magyarország tőke- és pénzügyi egyenlege 

kismértékű többletet mutat ismét. Magyarországra kedvezően hatott a portfolió tőkeáramlások 

globális növekedése, noha a Magyarországra érkezett összegek viszonylag szerények 

(hozzávetőleg a GDP fél százalékának felelnek meg 2010-ben). A kiáramlások nagyrészt a 

magántőke tulajdonra korlátozódtak, mivel az államkötvény piac komoly fellendülést 

tapasztalt 2010. III. negyedévét követően. Egy 4,25 milliárd USD összegű kötvénykibocsátás 

2011. áprilisban (nagyrészt 30 éves lejárattal) és egy 1 milliárd euró összegű 2011. májusi 

kötvénykibocsátás széles körben sikeresnek és kedvező feltételűnek minősült. A hazai (forint 

alapú) kötvénypiacokon a külföldi részvétel az elmúlt időszakban mintegy egyharmadával 

növekedett, ami csaknem rekord a feltörekvő piacokon. Ezen kibocsátásokkal a kormányzat 

összességében teljesítette külső kötvényfinanszírozási célkitűzéseit 2011-re. Ugyanakkor 

szükséges lesz a piaci hozzáférés hasonló feltételekkel történő fenntartása, figyelembe véve a 

jelentős roll-over követelményeket a kormányzat számára hasonló szinteken (a GDP mintegy 

5-6 százaléka) 2012-2014 között, amint az előző IMF/EU programból eredő kötelezettségek 

esedékessé válnak. 
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Miközben kismértékű kiáramlások történtek a nem belföldiek által eszközölt portfolió 

tőkebefektetések területén, számos jelentős beruházási projektet kezdeményeztek működőtőke 

befektetők Magyarországon. A jármű, illetve a járműalkatrész iparágakban megvalósultakhoz 

hasonló projektek Magyarországon jelentős, az iparágon is túlmutató potenciális hatással 

vannak a belföldi iparra. Ugyanakkor a 2010-beni beáramló befektetés összege, ami alig 

haladta meg a GDP 1 százalékát, alacsony a korábbi években kapott összegekhez képest 

(2005-ben és 2006-ban 6, illetve 7 százalék), valamint az egyéb feltörekvő piacok által 

jelenleg is kapott szinthez képest. A magyar bankszektor által felvett külső finanszírozási 

források is gyors iramban csökkentek, miközben a finanszírozások lejárati ideje egyre rövidül. 

Ez ismét eltérést mutat a korábbi évek jelentős beáramlásaihoz képest, és a banki ágazatra 

jellemző szabályozói és adókörnyezetnek tulajdonítható. 

 

A bankszektorból történő tőkekiáramlásokat tükrözi a magánszektornak nyújtott belföldi 

hitelezés további szűkülése is, amely összességében becslések szerint a GDP mintegy 3,5 

százalékának megfelelő mértékkel csökkent 2010-ben. Az MNB legutóbbi pénzügyi 

stabilitási jelentése a vállalati hitelezés beszűkülését elsősorban a bankok szigorodó hitelezési 

standardjának tulajdonítja; ezzel szemben a lakossági szegmensben a korlátok jelen vannak 

mind a hitelkínálatban, mind pedig a keresletben, a háztartások alacsony hitelviselő 

képességéből adódóan, ami a munkanélküliségnek és a megnövekedett adósságszolgálati 

költségeknek tulajdonítható. 

 

4.2 MDB finanszírozás és együttműködés más IFI-kkel és multilaterális 
donorokkal 
 

Európai Unió (EU) 

 

Az Európai Unió 24,8 milliárd eurót kötelezett el Magyarország mellett az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap (ERDF), az Európai Szociális Alap (ESF), valamint a Kohéziós Alap (CF) 

kereteiből 2007-2013 közötti időszakban. A 2007-2010 közötti időszakra szóló, a KPMG által 

készített jelentés szerint a programok kezdetétől 2010 végéig a társfinanszírozásra vonatkozó 

szerződések a kedvezményezettekkel 15,0 milliárd euró teljes összegben kerültek aláírásra. 

Magyarország a középmezőnyben van mind a szerződéseket, mind pedig a kifizetéseket 

illetően egyéb közép-kelet-európai országokkal összehasonlítva. 

 

7,1 milliárd euró a Közlekedési Operatív Program céljait hivatott szolgálni. A további 

prioritási területek között szerepel a Környezetvédelem és az Energiaszektor, a Társadalmi 

Megújulás és a Gazdasági Fejlődés. 

 

Az EU/IMF pénzügyi program 2010. októberi lejáratát követően jelenleg mindkét intézmény  

a programot követő monitoring fázisnál tart, amelyben intenzívebb párbeszédre kerül sor, 

noha újabb finanszírozási igény nem érkezett, illetve nem került fölajánlásra 2009 második 

felétől. Az EU Excessive Deficit Procedure (túlzott hiány eljárás) és az Alap aggálya, hogy a 

bejelentett monetáris intézkedések nem vezetnek az adósságszint megfelelő stabilizációjához, 

mindez megfelelő alapot teremt az EU-val és az IMF-fel a strukturális reformok támogatására, 

többek között a vasúti, illetve a pénzügyi szektorban. A Világbank Magyarországról történő 

kivonulásával az EBRD az egyetlen IFI, amelynek feladata a magyarországi strukturális 

reformok támogatása, és így a Bank politikai párbeszéde még inkább addicionális jelentőségű. 
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A Bank és az Európai Bizottság folytatja az EU/EBRD Municipal Finance Facility – Energy 

Efficiency Window (EU/EBRD Önkormányzati Finanszírozási Eszköz – Energiahatékonysági 

Ablak) megvalósítását. Ezen kívül lehetőség mutatkozik az EBRD és az Európai Bizottság 

(EC) közötti együttműködésre az önkormányzati projektek társfinanszírozása területén a más 

új európai uniós tagországokban szerzett kedvező tapasztalatok alapján. 

 

A Bank finanszírozása, többek között a közlekedési és energia ágazatokban, valamint a 

határokon átívelő befektetések, szintén nagy jelentőségűek a Danube Region Strategy (Dunai 

Régió Stratégia) kontextusában, amelyet az európai uniós tagállamok Magyarország EU 

elnöksége alatt karoltak fel. Az EBRD hozzájárulhat a stratégia regionális szintű sikeres 

megvalósításához (Magyarországon kívül más országokban is), azáltal, hogy elősegíti a 

meglevő technikai támogatási lehetőségek felhasználását, valamint a multidonor 

finanszírozási mechanizmusok alkalmazását (mint pl. a Western Balkans Investment 

Framework – Nyugat-balkáni Befektetési Keret), szoros együttműködésben az Európai 

Unióval és az Európai Befektetési Bankkal (EIB). 

 

Az Európai Befektetési Bank (EIB) 

 

Az EIB az életképes befektetések finanszírozása révén hozzájárul a Tagállamok 

integrációjához, kiegyensúlyozott fejlődéséhez, és gazdasági, valamint társadalmi 

kohéziójához. Az EIB hitelek sok esetben társfinanszírozást nyújtanak az Európai Unió 

strukturális és kohéziós alapjainak támogatását élvező projektekhez. 

 

1990 óta az EIB magyarországi hitelezése elérte a 13,4 milliárd euró összeget, amelyből 10,0 

milliárd euró összegről való megállapodás Magyarország 2004-es európai uniós csatlakozását 

követően született meg. A helyi bankoknak nyújtott közlekedési és hitelkeretek teszik ki az 

1990 óta megállapodott összegek több mint felét. A 2008-tól 2011. I. negyedévéig tartó előző 

stratégiai időszakban az EIB 60 projekthez nyújtott finanszírozást 5,3 milliárd euró 

összegben, ami a Magyarországon 1990 óta megállapodott teljes összegnek 40 százalékát 

képviseli. 2010-ben az EIB 19 ügyletről állapodott meg, ezek teljes összege 1,7 milliárd euró. 

Ezen tranzakciók a következő területeket ölelik fel: kis- és középvállalati és egyéb hitelezés 

fejlesztésére szolgáló hitelkeretek (a teljes összeg 29 százaléka), energia szektor (27 

százalék), egészségügy és oktatás (25 százalék), távközlés (9 százalék), valamint 

önkormányzati infrastruktúra (7 százalék). 

 

A Bank együttműködése az EIB-vel a várakozások szerint az elkövetkező években folytatódni 

fog mindaddig, amíg a kereskedelmi alapon történő hosszú lejáratú finanszírozás 

korlátozottan áll csak rendelkezésre. A két intézmény folytatja kiegészítő tevékenységét. Az 

együttműködés lehetséges területei felölelik a közlekedési és energia ágazatokat, mivel a 

hosszú távú finanszírozás az infrastruktúra területén továbbra is korlátozottan elérhető. 

Mindkét intézmény azonban továbbra is komparatív erősségeire fog összpontosítani, ahol az 

EIB figyelmének középpontjában a nagy állami infrastruktúra projektek állnak majd. Az EIB 

egyre aktívabb szerepet vállal az energiahatékonysági és megújuló energia projektek 

finanszírozásában még a magánszektorban is, amely terület gyümölcsöző lehet a közös 

együttműködés szempontjából. 

 

Világbank 

 

A Világbank az utolsó magyarországi projektről 2006 decemberében állapodott meg. 

Magyarország 2007 tavaszán graduált a Bank pénzügyi támogatásából. 2008-ban 
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Magyarország az IMF-től, az EU-tól és a Világbanktól akár 20 milliárd euró teljes összeget is 

kitevő pénzügyi támogatási csomagot kapott. Ezen nemzetközi pénzügyi támogatási csomag 

részeként fennállt a lehetősége 1 milliárd euró Világbanktól történő lehívásának a Világbank 

igazgatósága 2009 szeptemberében elfogadott határozata alapján, ezt a megállapodást 

azonban a magyar hatóságok nem írták alá. 

 

International Finance Corporation (IFC) 

 

Magyarország 1985 óta az IFC tagja. Az IFC 28 projektben valósított meg befektetést 

mintegy 372 millió USD összegben saját kereteiből, és 21 millió USD összegben egyéb 

bankok által szindikáltan. Az IFC nem kötött új projektmegállapodást Magyarországon az 

elmúlt stratégiai időszak alatt, és a korábban aláírt projektjei közül csak egy van, amely a  mai 

napig is aktív, és a monitoring fázisban tart (OTP helyi intézményi energia megtakarítási 

program). 
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1. FÜ GGELE K – POLITIKAI E RTE KELE S AZ 1. CIKKELYHEZ 
KAPCSOLO DO AN 
 

Áttekintés 

 

Magyarország elkötelezett a többpárti demokrácia, a pluralizmus és a piacgazdaság mellett, 

amelynek alapelveit a Bank alapító Megállapodása 1. cikkelyében foglalt feltételek szerint 

alkalmazza.  

 

Magyarország jelentős általános előrelépést tett a működő piacgazdaság és a többpárti 

demokrácia kialakítása felé. Az 1990 óta lezajlott hat demokratikus parlamenti választás 

váltakozó jobbközép és balközép kormányokat eredményezett. A 2010. áprilisi általános 

választásokat az akkori legfőbb ellenzéki párt, a jobbközép Fidesz nyerte. A parlamenti 

választásokon elért elsöprő győzelmet a 2010. október 3-án megtartott helyi önkormányzati 

választásokon elért, még ennél is jobb eredmény tovább erősítette. Ennek eredményeként a 

hatalmon levő koalíció jelenleg az ország Parlamentjében a képviselői helyek 68 százalékát 

tölti be, biztosítja az ország miniszterelnökét és elnökét, valamennyi megyei önkormányzati 

közgyűlés többségét, valamint 23 nagyváros közül 22 polgármesterét, beleértve a fővárosét, 

Budapestét is. 

 

A rendszerváltás kezdete óta egyetlen politikai párt sem élvezett ehhez hasonló, példa nélküli 

hatalomkoncentrációt, ami lehetővé teszi a hatalmon levő Fidesz számára azt, hogy 

kulcsfontosságú törvényeket az ellenzék támogatásának megszerzésére való törekvés nélkül 

fogadjon el. Az ellenzéknek a politikai folyamatokban történő jelentőségteljes részvételének 

hiánya a megfigyelők egy részében aggodalmat keltett, amit tovább súlyosbított a 2010 végén 

elfogadott médiatörvény csomag kapcsán kialakult vita, valamint az Alkotmánybíróság 

hatáskörét korlátozni hivatott törvényi módosítások. 

 

Ugyanakkor a jelenlegi magyar hatóságok elkötelezettsége a demokrácia, a jogállamiság és az 

emberi jogok biztosítása mellett megkérdőjelezhetetlen. A vezető párt tisztességes és 

demokratikus választások eredményeként került hatalomra. Az ezt követő önkormányzati 

választásokra már Fidesz uralom alatt, a demokratikus választásokra vonatkozó nemzetközi 

standardokkal összhangban került sor. Az emberi jogokkal kapcsolatos garanciák 

biztosítottak, és a bírói testület függetlensége megmaradt. 

 

Új Alkotmány 

 

2011. április 18-án a magyar Parlament új Alkotmányt fogadott el, amelyet az elnök 2011. 

április 25-én írt alá, és amely 2012. január 1-én lép hatályba. Az új Alkotmány szimbolikusan 

leszámol az ország kommunista múltjával, mivel a jelenlegi Alkotmány 1949-ben került 

elfogadásra, noha számos módosításra került sor a politikai átalakulás évei alatt. Az új 

Alkotmányt a kormányzó koalíció parlamenti képviselőnek és egy független képviselőnek a 

szavazatával fogadták el. Az ellenzéki politikai pártok nem vettek részt az alkotmányozási 

folyamatban, és vagy bojkottálták, vagy az Alkotmány ellen szavaztak az Alkotmány 

elfogadásakor. Az alkotmánytervezetet azonban széleskörű nyilvános egyeztetésre 

bocsátották. Az új magyar Alkotmány fenntartja a többpárti demokráciát, a jogállamiságot és 

az alapvető emberi jogokat, mint alapelveket, a piacgazdaság elveivel egyetemben. 
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2011. márciusi ülésén az Európa Tanács European Commission of Democracy Through Law  

testülete (Velencei Bizottság) aggályát fejezte ki az Alkotmány elfogadásának folyamatával 

kapcsolatban, beleértve az ellenzék részvételének hiányát és az Alkotmány előkészítése és 

elfogadása korlátozott kereteit is. Különböző nemzetközi és helyi emberjogi szervezetek 

kritikával illették az általuk túlzottnak ítélt hangsúlyt a konzervatív értékeken. 

 

2011. júniusban a Velencei Bizottság átfogó értékelést fogadott el az új Alkotmányról. A 

Velencei Bizottság véleménye üdvözölte annak tényét, hogy az új Alkotmány a demokrácián, 

a jogállamiságon és az alapvető jogok védelmén alapuló alkotmányos rendet fogad el alapul. 

Ugyanakkor aggályát fejezte ki az Alkotmánybíróság hatáskörének korlátozása miatt, ami 

2010-ben emelkedett törvényerőre, és az új Alkotmány által megerősítésre került. Ez 

korlátozza az Alkotmánybíróság hatáskörét az adó- és egyéb pénzügyi törvények, valamint 

költségvetési ügyek alkotmányossági kontrollja tekintetében (ami érvényben marad 

mindaddig, ameddig az adósság a GDP arányában 50 százalék alá nem kerül). Mindez 

alááshatja az Alkotmánybíróság hatalmát a vélemény szerint, és potenciálisan hatást 

gyakorolhat a jogállamiság és a hatalmi ágak különválasztásának alapelveire. A vélemény 

aggályosnak találta továbbá, hogy számos kérdés „sarkalatos törvénynek” minősül, azaz a 

Parlament kétharmados többségi szavazatával módosítható, ami a politikai rendet nehezebben 

alakíthatóvá teszi. A Velencei Bizottság javasolta továbbá, hogy az Alkotmány pontosabb 

jelzéseket tartalmazzon az alapvető jogok alkotmányos védelmének tartalma és garanciái 

tekintetében. 

 

Noha az új Alkotmányt Magyarország szempontjából nagy lépésnek ítélte, a Velencei 

Bizottság véleményében ezt egy olyan hosszabb folyamat kezdetének minősítette, ami számos 

végrehajtási jogszabály elfogadását igényli, amelyek lehetőség szerint a „magyar társadalom 

lehető legszélesebb konszenzusán kell, hogy alapuljanak”. 

 

Választások 

 

A magyar választási rendszer lehetővé teszi a szabad és tisztességes demokratikus 

választásokat. Az egykamarás Országgyűlés jelenleg 386 képviselői helyet tartalmaz (az új 

Alkotmány a parlamenti képviselők számát 200-ban korlátozná), a parlamenti képviselőket 

négyévente választják a vegyes egyéni mandátumú arányos képviseleti rendszerben. Az 

elsősorban szimbolikus szereppel bíró elnököt az Országgyűlés választja ötévenként. Fontos 

megjegyezni, hogy a rendszer megfelelően megkönnyíti a hatalom zökkenőmentes átadását a 

politikai pártok között, és megteremti az alapot az átlátható, elszámoltatható, méltányos és 

egyenlő folyamatra. Valamennyi korábbi választást értékelték nemzetközi megfigyelők (az 

EBESZ a 2002-es parlamenti választásokat követően már nem ellenőrzi a magyarországi 

választásokat), akik szerint a választások a nemzetközi standardokkal összhangban és a 

demokratikus választások mellett elkötelezetten zajlottak. 

 

Jogállamiság és az integritás kérdései 

 

A jogrendszer, amely átfogó reformokon ment keresztül, a független bírói hatalom és az 

emberjogi ombudsman intézménye hatásos keretet teremt az alapvető jogok és 

szabadságjogok védelméhez. 

 

A Transparency International által 2010-ben készített Corruption Perception Index (Korrupció 

Megítélési Index) szerint Magyarország a 178 ország közül az 50. helyen áll, azonos szinten 

legtöbb regionális szomszédjával. Bizonyos korrupciós kérdések azonban, különösen a 
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politikai pártfinanszírozással kapcsolatban, valamint a közbeszerzéssel kapcsolatban továbbra 

is fennállnak Míg a legfrissebb Life in Transition Survey (LiTS – Élet az átalakulásban 

felmérés), amelyet az EBRD a Világbankkal együttműködésben készített, arra mutatott rá, 

hogy az „szabálytalan kifizetések” a közhivatalnokok felé viszonylag alacsony gyakorisággal 

figyelhetők meg, a korrupció ezen mérőszámában növekedés következett be a 2006-os 

felméréshez viszonyítva. Ugyanakkor a legutóbbi LiTS jelentős eltérésre hívta fel a figyelmet 

a korrupció nagyobb mértékű észlelése és a mindennapokban történő kisebb számú 

tapasztalása között. 

 

Média 

 

A szólásszabadságot törvény garantálja, és tiszteletben tartják, a független média szabadon 

működik Magyarországon. A magyarországi média területén a külföldi tulajdonlás széles 

körben elterjedt. 

 

2010-ben a magyar Parlament a médiatörvények új csomagját fogadta el, ami kritikai 

reakciókat váltott ki mind belföldön, mind pedig külföldön, beleértve az európai uniós 

partnereket és az Európai Parlamentet is. Az EBESZ Médiaszabadság Képviselőjének 

Hivatala által felkért szakértők részletes elemzést készítettek az új törvényről. A legfőbb 

aggályokat a következő területek váltották ki: túlzott centralizáció és hatalomkoncentráció az 

újonnan létrehozott médiahatóság kezében; annak ténye, hogy ez kizárólag a hatalmon levő 

párt tagjaiból és támogatóiból áll (a kétharmados parlamenti többség következménye); az 

eltérő médiatartalom szabályozása – közvetítés, online és nyomtatott média – azonos elvek 

alapján; szigorú új bírságok, amelyek bizonyos kétértelmű megfogalmazásokkal együtt az 

öncenzúrát ösztönözhetik. A Médiaszabadság Képviselője arra a következtetésre jutott az 

EBESZ Állandó Tanácsa számára készített jelentésében, hogy az új médiacsomag jelentős 

mértében ellentmond az EBESZ médiaszabadsággal kapcsolatos standardjainak. Az Európai 

Bizottsággal 2011 elején folytatott párbeszédet követően a hatóságok számos módosítást 

javasoltak az új médiatörvényben ezen aggályok kezelésére, amely javaslatokat a Parlament 

elfogadta. 

 

Nemzetiségek 

 

Magyarország a nemzeti kisebbségek védelmére fejlett rendszert alakított ki és számos 

mechanizmus hivatott a nemzetiségek kulturális és politikai jogait biztosítani. A roma 

kisebbség a népességben a legnagyobb nemzetiségi csoport, ugyanakkor a legsebezhetőbb is. 

Míg a többi nemzetiségi csoport Magyarországon sikerrel integrálódott a közélet fősodrába, a 

romák továbbra is viszonylag marginalizáltak: életkörülményeik az általános népességénél 

rosszabbak, a romák iskolázottsága elmarad a népesség átlagáétól, jövedelmük átlag alatti, 

körükben a munkanélküliség az átlagot jóval meghaladja. A szélsőjobboldali Jobbik, az 

ország Parlamentjében jelenlévő politikai párt tagjai körében erős romaellenesség 

tapasztalható. Erőszakos összetűzésekre is sor került a Jobbikhoz közelálló, szélsőséges 

jobboldali szervezetek és a roma lakosság között. 

 

A kormányzat erőfeszítéseket tesz a roma integráció mielőbbi elősegítésére. A nemzetiségi 

ombudsman aktív szerepet játszik a roma közösség elleni hátrányos megkülönböztetésről 

szóló vádak kivizsgálásában. 2010-ben a kormány a nemzetiségekért felelős új államtitkári 

pozíciót alakított ki, amely elsősorban a roma kérdést hivatott kezelni. Magyarország az EU 

soros elnökeként 2011. első felében egyik legfőbb prioritásának tekintette az új európai roma 
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stratégia kialakítását, és fontos szerepet játszott a nemzeti roma integrációs stratégiák európai 

kereteinek kidolgozásában. 
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2. FÜ GGELE K – AZ A TALAKÜLA SI KIHI VA SOK E RTE KELE SE 
 

Az alábbi táblázat és kiegészítő szöveg általános értékelést nyújt az átalakulással kapcsolatos 

kihívásokról ágazatonként a 2010. évi Transition Report (Átalakulási jelentés) alapján. 

Minden ágazat két külön eredményt kapott, értékelve a piaci struktúrákat és a piacot támogató 

intézményeket. A minősítések az elhanyagolhatótól a kicsin, közepesen keresztül a nagyig 

terjednek. „Elhanyagolható” azt jelenti, hogy a fennmaradó kihívások kismértékűek, és a 

szektor megfelelő iramban halad a jól működő piacgazdaság színvonala irányába. A „nagy” 

azt jelenti, hogy a fennmaradó kihívások komoly mértékűek, és az ágazat ezen dimenziója a 

reform korai szakaszában van. 

 

Szektor Piaci struktúra A piacot támogató intézmények 

Ipar, kereskedelem és mezőgazdaság 

Mezőgazdaság Kicsi Kicsi 

Termelő vállalatok és 

szolgáltatások 

Kicsi Kicsi 

Ingatlan Kicsi Elhanyagolható 

Távközlés Kicsi Elhanyagolható 

Magántőke Közepes Kicsi 

Energetika 

Természeti erőforrások Kicsi Elhanyagolható 

Villamos energia Közepes Elhanyagolható 

Fenntartható energia Közepes Kicsi 

Infrastruktúra 

Városi közlekedés Kicsi Kicsi 

Víz és szennyvíz Kicsi Kicsi 

Utak Kicsi Elhanyagolható 

Vasút Kicsi Kicsi 

Pénzügyi intézmények 

Bankszektor Kicsi Közepes 

Mikro-, kis- és középvállalatok Közepes Kicsi 

Biztosítás és pénzügyi 

szolgáltatások 

Elhanyagolható Kicsi 

Tőkepiacok Kicsi Kicsi 

 

IPAR, KERESKEDELEM ÉS MEZŐGAZDASÁG 

 

Mezőgazdaság 
Piaci struktúra: kicsi 

Intézmények/politikai irányelvek: kicsi 

 

Az Európai Unióhoz történt 2004. évi csatlakozása óta Magyarország integrálódik az EU 

CAP-ba (Közös Gazdaságpolitika). Bár a földprivatizáció közeledik a befejezéshez, a 

privatizált földek tulajdonba vétele lassan halad a rossz hatékonyságú kataszteri rendszer 

miatt. Külföldi magánszemélyek és társaságok, valamint magyar jogi személyek (például 

társaságok és részvénytársaságok) továbbra sem birtokolhatnak mezőgazdasági területet, és 

még magyar állampolgárok számára is 300 hektár a föld magántulajdon felső határa. A 

földpiac továbbra is gyengén működik. A mezőgazdasági feldolgozóipar, az input ellátás és a 
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szolgáltató társaságok privatizációja befejeződött, de számos tulajdonosnak továbbra is 

költségcsökkentést, hatékonyságnövelést és a higiéniai színvonal fejlesztését kell elérnie 

annak érdekében, hogy nemzetközi szinten versenyképessé válhasson. Végül megjegyzendő, 

hogy jelentős egyenlőtlenség mutatkozik a Magyarország keleti (elmaradottabb) és nyugati 

részei között a mezőgazdasági tevékenységekben a hatékonyság, a termelés, az integráció, a 

fejlesztés és a finanszírozás területén. 

 

Ipari termelés és szolgáltatások 
Piaci struktúra: kicsi 

Intézmények/politikai irányelvek: kicsi 

 

Noha az ipari termelés és a szolgáltató szektor Magyarországon továbbra is nagyon 

versenyképes, az elmúlt időszak fejleményei alááshatják a befektetők gazdaságba vetett 

bizalmát. A számos szektorra, többek között a távközlésre, az energiaszektorra, a 

kiskereskedelemre és a pénzügyi szolgáltatásokra kivetett „válságadó” széleskörű kritika 

tárgyát képezte, mivel ezeket hátrányosan megkülönböztetőnek és büntető jellegűnek találták, 

és az Európai Unió szabálysértési eljárásának tárgyát képezik. Ezenkívül a vállalkozásokat 

továbbra is a foglalkoztatási adók magas és a munkaerőpiaci részvétel alacsony terheli. 

Elsődleges prioritás az ország, mint export orientált és technológia igényes külföldi 

működőtőke beruházási célpont pozícióját biztosítani az ország növekedési rátájának emelése 

érdekében. Ehhez nem diszkriminatív és kiszámítható adópolitika követése, valamint a 

vállalkozások létrehozását akadályozó körülmények felszámolása és az innováció 

megerősítése, valamint a munkaerőpiaci részvételi arány megerősítése szükséges. 

 

Ingatlan 
Piaci struktúra: kicsi 

Intézmények/politikai irányelvek: elhanyagolható 

 

Noha az ingatlanszektor legfőbb szegmensei viszonylag fejlettek Magyarországon, a 

másodlagos ingatlanpiacok fejlődését a likviditás hiánya és a megfelelő mélység biztosítására 

képes piaci szereplők, mint például a nagy intézményi befektetők vagy ingatlan alapok 

alacsony száma hátráltatta. Az idegenforgalmi ágazat 2005 óta különösen Budapesten gyorsan 

fejlődött. Budapest érett szállodapiacnak számít. Magyarország jól teljesít az ingatlannal 

kapcsolatos elsődleges és másodlagos törvényi szabályozás minősége tekintetében, és jelentős 

előrelépést tett az ingatlanbejegyzés folyamata szempontjából. Az ingatlan fenntarthatóságát 

támogató elsődleges és másodlagos törvényi háttér (energiahatékonyság, környezeti hatás) 

fejlett, és a nagyközönség tudatossága a fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatban jónak 

mondható. 

 

Távközlés 
Piaci struktúra: kicsi 

Intézmények/politikai irányelvek: elhanyagolható 

 

A távközlési szabályozás Magyarországon már jól fejlett. Számos bitstream, osztott 

hozzáférés és Local Loop Unbundling (LLU – helyi hurok átengedésére vonatkozó) 

megállapodás már érvényben van. A DT tulajdonában levő Magyar Telekom továbbra is 

uralja a vezetékes piacot, a verseny azonban a helyi szinten jelentős mértékű. A három 

külföldi tulajdonú (a DT, a Telenor és a Vodafone tulajdonában álló) mobil piaci szolgáltató 

közötti verseny éles, és az értéknövelt szolgáltatások irányába mozdul el. Az internet 

penetráció növekszik, és a szélessávú piac különösen gyorsan bővül. 2010. októberben a 
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Kormány ideiglenesen magas adókat vetett ki a távközlési szolgáltatókra, és ezek időtartamát 

meghosszabbították a Kormány új reformcsomagjával összhangban. Magyarország 

viszonylag fejlett informatikai szektorral rendelkezik, a legfőbb nemzetközi szereplők jelen 

vannak az országban, és komoly hardware gyártó kapacitással rendelkeznek. 

 

Magántőke 
Piaci struktúra: közepes 

Intézmények/politikai irányelvek: kicsi 

 

20-nál kevesebb olyan alapkezelő van, amely Magyarországon is tevékenységet folytat, a 

belföldi magántőke alapok kezelői pedig az elmúlt időszakban alakultak ki, noha ezen a 

piacon további fejlődésre van lehetőség. 

 

Az aktív tőke összege a becslések szerint kevéssel haladja meg a GDP 0,4 százalékát és a 

befektetési célra rendelkezésre álló tőke, becslések szerint a GDP 0,3 százalékát teszi ki. Az 

elkötelezett tőke nagyobb része a felvásárlási szegmensben összpontosult. A fennmaradó 

kihívások között szerepel a magántőke helyi nyugdíjalapokba történő allokációjának és kis 

start-up és technológia igényes vállalkozásokba történő kiterjesztése a szakosodott kockázati 

tőkealapok létrehozásán keresztül, amelyek a kis tőkealapokkal, mezzanin és infrastruktúra 

alapokkal együtt alulképviseltek. A nehéz helyzetben levővállalkozásokra és a 

szerkezetátalakításra irányuló befektetési stratégiák valójában nem léteznek. A piaci 

intézmények viszonylag fejlettek. A vállalatirányítási keretek a régió országai közül a lehető 

legnagyobb mértékben felelnek meg az OECD vállalatirányítási irányelveinek. A nyugdíj és a 

biztosító társaságok a magántőkealapokban korlátolt partnerként/befektetőként vannak jelen. 

A belföldi tőkepiac viszonylag jól tőkésített, és megfelelően likvid a járható exitek 

biztosításához. 

 

ENERGIA 

 

Természeti erőforrások 
Piaci struktúra: kicsi 

Intézmények/politikai irányelvek: elhanyagolható 

 

A piaci struktúra jól fejlett, a MOL, az integrált kőolaj- és földgáztársaság azonban továbbra 

is meghatározó piaci pozícióban van. 2011. májusban a Kormány jelentős tőkerészesedést 

szerzett a társaságban az orosz Szurgutnyeftyegáz befektetőtől. Noha ez leegyszerűsítette a 

tulajdonosi struktúrát, a Kormány szándékai a csaknem 25 százalékos tulajdonrésszel 

kapcsolatban továbbra is tisztázatlanok. A MOL-on keresztül valósul meg Magyarország 

kőolajtermelésének fele, szinte a teljes gázellátás és a teljes finomítási tevékenység. A 

társaság 30 százalékos részesedéssel bír az üzemanyagpiacon, és tulajdonosa a földgázszállító 

vezetékhálózatnak, valamint kisebbségi részesedéssel bír a tároló és földgáz marketing 

eszközökben. A földgáz és villamos energia ágazat jelentős része külföldi kézben van, 

miközben az IOC-k az üzemanyag elosztásban játszanak aktív szerepet (Shell, OMV, Agip, 

Exxon, Conoco). A kőolajtermékek kiskereskedelmi árát az 1990-es években liberalizálták, az 

IOC-k szabadon versenyezhetnek a magyarországi üzemanyagpiacon. 2008 februárjától a 

háztartások is szabadon megválaszthatják földgáz ellátójukat. A tarifareform, az irányítási 

kérdések és a törvényi háttér stabilak. A Magyar Energiahivatal (MEH) szabályozza és 

felügyeli a földgáz és villamos energia társaságok energetikai tevékenységét teljes 

függetlenséggel. A MOL-nak a magyar kőolaj és földgáz szektorban elfoglalt domináns 

helyzetének csökkentése továbbra is az ágazat fő kihívása.  
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Villamos energia 
Piaci struktúra: közepes 

Intézmények/politikai irányelvek: elhanyagolható 

 

További előrelépés történt a magyarországi villamosenergia-szektor piaci struktúrájának 

javítása terén. 2008-tól kezdődően a villamosenergia-piac teljes körűen liberalizált. A piaci 

liberalizáció ellenére az inkumbens állami tulajdonú villamos energia társaság, az MVM 

megőrizte domináns pozícióját, amit az elmúlt időszakban tovább növelt a versenytársakban 

szerzett tulajdonrészével, többek között a hosszú távú áramvásárlási megállapodások révén, 

amelyek kizárólagos jogokat biztosítanak számára a villamos energia kibocsátás 70 százalékát 

meghaladó részének megvásárlására, ami akadályozza a versenyt. Továbbra is a kihívások 

között szerepel az ágazati szétválasztás teljes megvalósítása. Az MVM, a korábban vertikális 

integrációjú állami villamos energia közszolgáltató, mindeddig megőrizte az átviteli, valamint 

nagykereskedelmi tevékenységeket csakúgy, mint bizonyos áramtermelő eszközöket, többek 

között az egyetlen működő magyarországi atomerőművet. Az áramtermelő eszközök nagy 

része és valamennyi regionális áramszolgáltató társaság magántulajdonban van. Viszonylag 

erős a független szabályozó hatóság. A megújuló energia felhasználásának elősegítése 

érdekében kötelező off-take és feed-in rendszer jött létre 2005-ben. Magyarország a zöld 

bizonyítvány program megvalósítására törekszik (ennek kitűzött határideje bizonytalan), 

amikor is a feed-in (visszavásárlási) tarifa megszűnik. 

 

Fenntartható energia 
Piaci struktúra: közepes 

Intézmények/politikai irányelvek: kicsi 

 

Kialakult a fenntartható energia megfelelő jogi és intézményi kerete. Az energia árképzése a 

költségeket tükrözi, és ösztönzi az energiahatékony beruházásokat, noha bizonyos 

kereszttámogatások léteznek. A 2008-2016 közötti időszakra vonatkozó Energiahatékonysági 

Akciótervet 2008-ban fogadták el azzal a céllal, hogy az energiafelhasználás évi 1 százalékkal 

csökkenjen. Az ESCO piac viszonylag fejlett, mind kereskedelmi, mind pedig lakossági 

energiahatékonysági projektek léteznek. A jogi kereteket az Energiahatékonysági törvény 

határozza meg. Az újrafelhasználható energia elterjedtsége továbbra is elmarad az európai 

uniós átlagtól. Az üzembe helyezett szélenergia kapacitás a jelenleg az országban érvényben 

levő licenc korláthoz nagyon közeli szintre emelkedett (az üzembe helyezett kapacitás 2010. 

december végén 295 MW volt, szemben a jelenleg érvényben levő 330 MW licenc korláttal. 

Noha a Magyar Energiahivatal 2010-ben meghirdette a második szélenergia kapacitás 

aukciót, ami további 410 MW energiához biztosított volna licencet és az ágazat további 

növekedését tette volna lehetővé, ezt a kezdeményezést a kormányzat törölte. Az EU 

20/20/20-as célkitűzést megcélzó klímaváltozás politika elfogadásra került. Magyarország 

ratifikálta a Kiotói Egyezményt, és az Európai Unió új tagjaként részt vesz a Károsanyag-

kibocsátás Kereskedelmi Rendszerben (ETS). Magyarország a számára kijelölt mennyiségű 

egységgel kereskedett a nemzetközi károsanyag-kibocsátás kereskedelmi mechanizmus 

keretein belül, a zöld beruházási programok azonban továbbra is kidolgozásra és 

megvalósításra várnak. A további kihívások között szerepel a megújuló energia projektek 

alkalmazása, a megújuló energia elterjedtségének növelése és a CC területén történő további 

előrelépés érdekében. Az európai uniós támogatások ösztönző hatása felülvizsgálatra szorul a 

kereskedelmi szempontból megvalósítható beruházások gyorsabb megvalósításának 

ösztönzésére. 
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INFRASTRUKTÚRA 

Városi közlekedés 
Piaci struktúra: kicsi 

Intézmények/politikai irányelvek: kicsi 

 

A városi közlekedési társaságok részvénytársaságként működnek, nagyrészt önkormányzati 

irányítással. Jelentős magánszektori részvétel, valamint verseny jellemzi a városi buszpiacot, 

noha az önkormányzati társaság, a BKV, amely a budapesti városi kötöttpályás és 

buszközlekedési szolgáltatásokat nyújtja, megőrizte monopolisztikus pozícióját a fővárosban. 

Az önkormányzati közlekedési szolgáltatások szerződéses keretei általánosságban 

megfelelőek, jó közszolgáltatási szerződések jöttek létre a legtöbb közösségi közlekedési 

társasággal. A további kihívások között szerepel a nagyobb városok városi közlekedési 

szektorának jobb integrációja és intermodális tervezése és szabályozása, valamint a 

magánszektor részvételének és a versenynek a növelése a fővárosi buszközlekedési 

szolgáltatások területén. Szükséges továbbá az európai uniós előírásoknak megfelelő 

közszolgáltatási szerződések megfelelő megvalósítása, a kiszervezett, integrált elektronikus 

jegyrendszer bevezetése a fővárosban és egyes vidéki városokban. 

 

Víz és szennyvíz 
Piaci struktúra: kicsi 

Intézmények/politikai irányelvek: kicsi 

 

A legtöbb közüzemi társaság részvénytársaságként működik önkormányzati vagy 

magánirányítás alatt. Számos jó üzemi és pénzügyi teljesítményű nagyvárosi vagy regionális 

vízmű szolgáltató létezik kereslet vezérelte célokkal és magas színvonalú 

szennyvízkezeléssel. Ugyanakkor a kisebb önkormányzatok vízmű üzemeltetői operatív 

hatékonysága és pénzügyi teljesítménye további javítást igényel. Az önkormányzati 

finanszírozás intézményi keretrendszere kialakult, és a tarifák a költségeket tükrözik 

valamennyi fogyasztói csoport esetében, továbbra is beruházási támogatások a jellemzőek 

azonban a bevétel alapú finanszírozás helyett. Az önkormányzati hatóságok évesített költség 

alapú képlet szerint állapítják meg a víz és a távfűtés tarifáit. További megerősítés szükséges a 

több évre vonatkozó tarifa metodológia megvalósításához kapcsolt ösztönző alapú árképzés 

terén. Nem minden üzemeltető rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel, ami késedelemhez 

vezethet a tarifaemelésben. Az ágazat nem rendelkezik központi szabályozóval. A 

vállalatirányítás és a menedzsment standardok javítása kihívást jelent a kisebb közüzemek 

számára, és a célkitűzésekhez képesti szolgáltatási teljesítmény közzététele, valamint a 

nyilvános konzultáció tovább fejlődhetne. 

 

Közutak 
Piaci struktúra: kicsi 

Intézmények/politikai irányelvek: elhanyagolható 

 

A közutak területén számos PPP projekt valósult meg vegyes kimenettel (például az M1/M15 

végül államosításra került). A kormány eltörölte az útdíjakat, és valamennyi új PPP projekt 

rendelkezésre állási fizetések alapján működik. Az útépítés és karbantartás feladatát a 

magánszektor végzi szerződéses alapon. A közúti ágazat finanszírozása megfelel az európai 

uniós szabványoknak. Az átalakulással kapcsolatos kihívások kicsinek mondhatók, a legfőbb 

kihívás azonban a PP projektek politikai fluktuációjának csökkentésében rejlik. 
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Vasút 
Piaci struktúra: kicsi 

Intézmények/politikai irányelvek: kicsi 

 

2005 óta a magyar Kormánynak a vasút átalakítására és a közúti PPP projektek 

megvalósítására tett erőfeszítései elég sikeresnek bizonyultak, a fő vasút üzemeltető, a MÁV 

azonban továbbra is állami tulajdonú, és a legutóbbi kormányzati reformcsomag nem 

tartalmazott a szerkezet átalakítására vonatkozó részleteket. Az üzemeltetési és a 

működéspolitikai irányelvek kialakítására vonatkozó funkciók teljes mértékben elválasztásra 

kerültek, és az alapvető vasúti funkciók nagyrészt különálló intézményekbe kerültek. A 

teherszállítási tevékenység magánkézbe került. A teherszállítási piacon növekedett ugyan, de 

továbbra sem jelentős a verseny. Az infrastruktúra hozzáférés de jure biztosított, de facto 

azonban nem teljesen működik. A kormány jelentős támogatásokat nyújt az ágazatnak 

különösebb szerkezetátalakítási erőfeszítések nélkül azonban. A Kormány döntése szerint a 

jelentős MÁV adósság (a GDP mintegy 1 százaléka) átvételének a társaság átfogó 

szerkezetátalakítási terve képezi a feltételét, amit azonban 2011 szeptemberéig nem tettek 

közzé. Noha a működéspolitika és az intézmények fejlett szinten vannak, továbbra is mélyen 

gyökerező problémák jellemzőek. A pénzügyi feltételek továbbra is kedvezőtlenek, miközben 

a kormány és a vasút valójában európai uniós segélyekre és koncessziós hitelekre 

hagyatkozik. Kulcsfontosságú a jelentős vállalati szerkezetátalakítás (beleértve a munkaerő 

átstrukturálását és a vonalak bezárását is), valamint a szerződéses megoldások kialakítása 

(beleértve a PSO-t és az hozzáférési díj megoldást is). Szükséges továbbá az új vállalkozások, 

többek között a kereskedelmi alapú ingatlangazdálkodás kialakítása. 

 

PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK 

 

Bankszektor 
Piaci struktúra: kicsi 

Intézmények/politikai irányelvek: közepes 

 

A magyarországi bankszektor viszonylag mély, a magánszektornak nyújtott banki hitelezés 

2009-ben a GDP mintegy 65 százalékának felelt meg. Az ágazatot a külföldi intézmények 

jelenléte jellemzi (81 százalékban), az OTP, a korábbi állami takarékbank azonban továbbra is 

a legnagyobb bank, amely domináns szerepet játszik a belföldi lakossági piacon, miközben 

fontos szerepet tölt be a szomszédos országokban is. A szektor 60 százaléka az öt legnagyobb 

bank irányítása alatt áll, és nagy szerepet kap a külső finanszírozás. A nem teljesítő hitelek 

jelentős mértékben növekedtek, a válság előtti mintegy 3 százalékról 2009-re 10 százalék fölé 

emelkedett arányuk. 2009 végén a magánszektor hitelezés GDP-hez viszonyított aránya 65 

százalék volt. A pénzügyi szektor egyetlen felügyelő hatósága az elmúlt időszakban 

megszigorította a prudential szabványokat, magasabb tőkekövetelményeket határozva meg a 

japán jen alapú hitelekre és az alacsonyabb loan-to-value-val rendelkező hitelekre (2008. 

május) valamint az árfolyamkockázatokra (2009. május). A jelenlegi Kormány ideiglenesen 

betiltotta a deviza jelzálogok bejegyzését, noha a tilalmat 2011 májusában feloldották és az 

euró alapú jelzáloghitelek a nagyon hitelképes hitelfelvevők számára ismét rendelkezésre 

fognak állni. A hitelezési standardok általánosságban véve szigorodtak, és a magyar bankok 

korlátozták mind a vállalati, mind pedig a lakossági hitelezésüket az alacsonyabb 

nyereségesség és a nagyobb kockázatkerülés miatt. A felügyeleti szerv szorosan 

együttműködik a banki leányvállalatok anyaországainak hatóságaival. A 2010 júliusában 

bevezetett bankadó a Kormány költségvetési hiánycsökkentési erőfeszítéseit hivatott 

támogatni, jelentős adóterhet ró azonban az ágazatra. 
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Mikro-, kis- és középvállalatok 
Piaci struktúra: közepes 

Intézmények/politikai irányelvek: kicsi 

 

A mikro-, kis- és középvállalatok által előállított hozzáadott érték az elmúlt néhány évben 

jelentős mértékben emelkedett, 2008-ra elérte a nem pénzügyi vállalkozások által megtermelt 

teljes hozzáadott érték 52 százalékát. Magyarországon a magán pénzügyi szektor jól fejlett, 

noha a túlzott mértékű növekedés éveit követően jelenleg történik a visszatérés a 

körültekintőbb, prudensebb hitelezési gyakorlathoz, ami beszűkíti a mikro-, kis- és 

középvállalati hitelezést. A legtöbb kereskedelmi bank mikro-, kis- és középvállalati szektorra 

specializálódott részlegekkel rendelkezik. A mikro-, kis- és középvállalati hitelezés a 

becslések szerint a magánszektornak nyújtott teljes belföldi hitelállomány mintegy 18 

százalékát tette ki 2009-ben. Továbbra is fennállnak hitelkorlátok egyes mikrovállalkozások, 

innovatív kezdő vállalkozások, vagy nagy növekedési potenciállal rendelkező kis- és 

középvállalatok számára. A KKV-k továbbra is nehezen mobilizálnak hosszú lejáratú 

finanszírozást a kereskedelmi bankoktól, mindössze a cégeknek mintegy 43 százaléka számol 

be banki hitelhez való hozzáférésről a 2009. évi EBRD/Világbank BEEPS felmérés szerint. 

Számos párhuzamos programot indított útjára a kormányzat a mikro-, kis- és középvállalatok 

finanszírozáshoz való hozzáférésének elősegítésére, beleértve a mikrohitel programot, a 

kockázati tőke és a hitelgarancia programokat. 

 

Biztosítás és egyéb pénzügyi szolgáltatások 
Piaci struktúra: elhanyagolható 

Intézmények/politikai irányelvek: kicsi 

 

A biztosítási törvények és szabályozás szinte teljes mértékben megfelelnek az IAIS 

szabványoknak, és a szabályozó hatóság megfelelő szakértői felügyelő gárdával rendelkezik. 

A biztosítási szektor az elmúlt években gyors növekedésen ment keresztül, noha jóval az 

OECD átlag alatti szintről indult, és a GDP 3,2 százalékának megfelelő penetrációs szintet ért 

el. Az ágazatot kizárólag a magánszektor működteti, az iparág megfelelő képzettségű 

szakemberekkel rendelkezik, és a nem életbiztosítási termékek megfelelően hozzáférhetők, 

noha az életbiztosítási termékek köre még mindig szűk. A magán irányítású alapok kötelező 

és önkéntes nyugdíjrendszereket működtetnek, ahol is az irányítás alatt álló, II. pillér 

eszközök (AUM) a 2009. évi GDP 10 százalékát képviselik. 2010. novemberben a magyar 

Kormány által elfogadott intézkedések a magyarokat az állami nyugdíjrendszerbe 

kényszerítették vissza, az intézkedés célja az állami nyugdíjfinanszírozás költségének 

csökkentése (és ily módon a pénzügyi hiány csökkentése), valamint a magánnyugdíjak 

visszaáramoltatása az államadósság csökkentése érdekében. A lízing és a nem-banki 

fogyasztási hitelpiacok nagyrészt fejlettek. A lízing penetráció még európai uniós 

viszonylatban is magas, alig marad 10 százalék alatt, és a szegmenssel kapcsolatos 

jogszabályi keretek jó színvonalat értek el.  

 

Tőkepiacok 
Piaci struktúra: kicsi 

Intézmények/politikai irányelvek: kicsi 

 

Az európai uniós jogharmonizációt követően az értékpapírpiacra vonatkozó törvényi 

szabályozás megfelel a magas nemzetközi standardoknak mind minőség, mind pedig a 

hatékonyság tekintetében. A tőkepiac kapitalizációja elfogadható, a GDP 40 százaléka körüli 
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szintű. Magyarország államkötvénypiaca fejlett, értékpapír kibocsátás rendszeres 

gyakorisággal történik aukciókon keresztül, és a másodlagos piacot fejlett infrastruktúra 

jellemzi. A másodlagos kereskedelem likviditása nem érte mindeddig utol a fejlettebb 

országok szintjét, illetve a lengyelországi szintet. Magyarország pénzpiaca a benchmarknak 

megfelelő mutatók meglétét és használatát jelzi, a határidős, valamint a fedezetlen és fedezett 

piacok tevékenysége azonban ismét elmarad a fejlettebb országokétól. 
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3. FÜ GGELE K – JOGI A TMENET 
 

Általános értékelés 

 

A régió kereskedelmi és pénzügyi törvényeinek a Bank által a közelmúltban elvégzett 

elemzései rámutattak, hogy Magyarország a többi átmeneti gazdasággal összehasonlítva 

fejlett kereskedelmi törvényekkel büszkélkedhet. 

 

A Jogi Átmeneti Programján keresztül az EBRD segítséget nyújt az átmeneti gazdaságokkal 

jellemzett országokban a befektetőbarát, átlátható és előrelátható jogi környezet 

kialakításában. A program tevékenységei magukba foglalhatnak politikai párbeszédet, a 

jogszabályok értékelését, valamint technikai együttműködést az ország hatóságaival. Az 

alábbiakban a Bank magyarországi befektetési stratégiája szempontjából kulcsfontosságú 

ágazatokban bekövetkezett jogi fejlemények áttekintése olvasható. A jogi technikai 

segítségnyújtáshoz az Európai Unió tagállamaiban rendelkezésre álló finanszírozási források 

szűkössége fényében a Bank nem tervez semminemű konkrét technikai együttműködési 

tevékenységet Magyarországon a következő stratégiai időszakban.
3
 

 

Befektetési légkör / magánszektor 

 

Jelzálogtörvény 

 

Magyarország prioritást élvező ország az EBRD új jelzáloghitelezési stratégiája 

szempontjából (amely elsődleges jelzálogpiacokra vonatkozik – csak helyi valutában, 

valamint másodlagos jelzálogpiacokra). Az 1997 óta működő, a várakozások szerint 2010-ben 

módosítandó, fedezett tranzakciókra vonatkozó program (noha a reformot bírói döntéssel 

elhalasztották), általánosságban véve modern és hatékony. Jelentkeznek azonban bizonyos 

szűk keresztmetszetek a rendszerben, konkrétan a következő területeken: 

 

 a jelzálog bejegyzéséhez szükséges idő indokolatlanul hosszú; 

 a jelzálog létrehozásához kapcsolódó költségek viszonylag magasak a régióhoz képest, 

és 

 a végrehajtási folyamat alacsony hatékonysága a végrehajtás költségeiből adódóan 

(amelyek megint csak nagyon magasak) és abból adódóan, hogy az ingatlanok ritkán 

kerülnek piaci értéken eladásra. 

 

Az ország kész újraértékelni jelzáloghitel piacát (amelyet súlyosan érintett a pénzügyi válság 

a jelentős mértékű devizakitettség miatt), és kész megerősíteni másodlagos jelzálogpiacát, 

amely intézkedésekkel ezen szűk keresztmetszetek kezelhetők. 

 

Fizetésképtelenségi jogszabályok 

 

Az EBRD 2009. évi fizetésképtelenségi jogszabály értékelése Magyarország általános 

fizetésképtelenségi törvényét
4
 „közepesen megfelelőnek” minősítette a nemzetközi, legjobb 

                                                           
3
 Kivételt képezhet ez alól, amennyiben valamilyen nagyon meggyőző érv szól valamely jogi technikai 

segítségnyújtás mellett valamely konkrét területen (például az EBRD Local Capital Markets Initiative – Helyi 

Tőkepiaci Kezdeményezése keretében), amihez finanszírozás áll rendelkezésre. 
4
 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló módosított törvény (XLIX/1991) 
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tapasztalatokat tartalmazó standardokhoz képest. A megfelelő általános minősítés ellenére 

lényegi hiányosságok mutatkoznak a törvényben. A vagyoneszközök kezelésével kapcsolatos 

jogszabályok, konkrétan az adósra és a harmadik félnek a felszámolandó vagyon eszközeire 

vonatkozó követelmények igényelnek további fejlesztést. Továbbá az EBRD megállapította, 

hogy a hitelezőknek szolgáltatott információkkal kapcsolatos rendelkezések, valamint az 

átalakítási tervre vonatkozó független elemzésre vonatkozó rendelkezések gyengék, és 

további javítást igényelnek. A legfontosabb kérdés az átszervezési eljárással kapcsolatos. A 

Világbank szerint (2010) a csődeljárást kérő társaságok kevesebb, mint 1 százaléka folytatja 

tevékenységét prosperáló vállalkozásként, más szóval a vállalkozások megmentése nagyon 

ritka. 

 

A Világbank 2010 májusában Magyarországra látogatott, amikor az illetékesekkel folytatott 

találkozó alkalmával a magyarországi csőd és felszámolási jogszabályok fejlesztéséről 

tárgyalt. Számos javaslat született, ezek nagy része a megmentett vállalatok számának 

növelésére irányult. Mindeddig nem születtek a tárgyalásokat folytató intézkedések egyik 

oldalon sem. A fizetésképtelenségi jogszabályokkal kapcsolatban az EBRD javaslata, hogy a 

magyar Kormány tegyen lépéseket a vállalkozásmentési arány javítására. Ilyen lépések 

lehetnének a következők: lehetővé tenni a gyorsított szerkezetátalakítási eljárások 

engedélyezését, az átfogó moratórium bevezetését, valamint a szuperprioritás biztosítását az 

átfogó stay finanszírozásakor valamennyi hitelezési tevékenységgel kapcsolatban a 

csődeljárás megindításakor. 

 

Az EBRD 2009. évi csődbiztos értékelése (az általános csődtörvény értékelés részeként) 

„nagyon alacsony megfelelést” azonosított a Bank Office Holder Principle (tisztségviselő 

elveihez) képest. A Világbank „Doing Business” (üzletvitel) felmérése rámutat, hogy a 

felszámolási eljárások sokkal többe kerülnek, és sokkal kisebb megtérülést hoznak, mint az 

OECD országok hasonló eljárásai, noha úgy tűnik, ésszerű időn belül befejeződnek. A 

felszámolóbiztosokkal kapcsolatban a Bank javaslata szerint Magyarország vezessen be 

hivatalos képesítési követelményeket és szakmai viselkedési és etikai szabályzatot a 

fizetésképtelenségi szakmára, és növelje a felszámolóbiztos hatáskörét a harmadik 

személyeknél történő információszerzés és társasági eszközszerzés érdekében. 

 

Helyi tőkepiaci törvény 

 

Magyarország az EBRD helyi valuta/helyi tőkepiaci kezdeményezésének prioritás országa. 

 

Magyarország tőkepiacának fejlettsége nem egyezik a fejlettebb európai uniós országok 

piacaival Magyarország piacának mérete és viszonylag fiatal kora miatt, a szabályozói és 

intézményi keretrendszer azonban általánosságban véve megfelel a vonatkozó európai uniós 

törvényeknek és standardoknak, beleértve a globális pénzügyi válságot követően elfogadott 

jogszabályokat is. Ezen kívül a Magyarországnak az IMF-fel és az Európai Unióval közösen 

nyújtandó pénzügyi támogatási program részeként, Magyarország a pénzügyi közvetítői 

rendszer megerősítését célzó jogszabályokat fogadott el. Noha a jelenlegi keretrendszer 

reformja terén előrelépés történt, továbbra is vannak fejlesztést igénylő területek. Az EBRD 

javaslatai a következők: 

 

 a zártkörű részvénykibocsátás szabályainak fejlesztése módosítva azt a követelményt, 

hogy a kibocsátó és a forgalmazó valamennyi feltételt az értékpapír vásárlását hét 

nappal megelőzően véglegesíti;  

 az EU direktívák bevezetéséből eredő átfedések és hiányosságok kiküszöbölése; 
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 az értékpapírosítást kezelő törvény hatályba léptetése; 

 a helyi felek közötti derivatív ügyleteknél használt standard dokumentumok 

kialakítása; 

 a helyi hitelkihelyezés előtti akadályok eltávolítása, és 

 a fizetési kötelezettségek végrehajtásának javítása. 

 

Önkormányzati környezetvédelem és infrastruktúra 
 

PPP jogszabályok 

 

A Bank önkormányzati és közlekedési befektetéseinek finanszírozása egyszerűsödne, ha a 

Public Private Partnership (PPP) szabályozói keretei javulnának. 2011 tavaszán a kormányzat 

bejelentette, hogy nem indít további PPP projekteket, és az autópálya PPP-k kivételével 

igyekszik újratárgyalni a már érvényes szerződéseket. 

 

A magyar jogi szabályozás
5
 nem ad világos meghatározást a koncesszióra. Mivel a PPP-nek 

sincs hivatalos definíciója, több jogi rendelkezés vonatkozhat a PPP-kre, a projekt 

részleteinek függvényében. A megoldásokat a koncessziós törvény és az ágazat specifikus 

jogszabályok kombinációja irányítja, amelyre vonatkozó utalások a koncessziós törvényben 

találhatók. 

 

Általánosságban a koncessziós törvény valamelyest felületesnek és rugalmatlannak tűnik. A 

nem egyértelmű koncesszió definíción kívül az egyéb hiányosságok között szerepel a 

koncessziós jogok harmadik személyre történő korlátozott engedményezése, a stabilitási 

klauzula hiánya, a nem elegendő megszűnési/kompenzációs rendelkezések és mechanizmus 

valamint a nem kielégítő előkvalifikációs eljárás. Ezen kérdésekkel foglalkozott egy a 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által 2006/2007-ben kért, az EBRD által támogatott 

technikai együttműködési projekt. Egy átfogó, modern PPP politikai tanulmány szintén 

elkészült a PPP Task Force-szal konzultálva a kormány általi tanulmányozással. Azonban sem 

a projekt keretében megszövegezett, átdolgozott koncessziós törvény, sem pedig a PPP 

politikai tanulmány nem került elfogadásra azóta sem. A kormánynak intézkedéseket kéne 

tennie az EBRD által korábban nyújtott tanácsok érvényesítésére. 

 

Közbeszerzés 

 

Az infrastruktúra és önkormányzati szektorokba történő állami befektetés szintén stabil 

közbeszerzési kereteket igényel. Az EBRD 2010-es értékelésében a magyarországi 

közbeszerzési törvény magastól nagyon magasig terjedő, a nemzetközi szabványoknak  

történő megfelelést tükröző minősítést szerzett. A közbeszerzési jogszabály
6
 modern, 

egységes és átfogó szabályozást biztosít az EU közbeszerzési direktíváival összhangban. 

Bizonyos tekintetekben azonban a jogszabályi keretek és az ehhez kapcsolódó gyakorlat 

javíthatók lennének: például a kommunikációs szabályok idejétmúltak, és nincs általános 

követelmény arra vonatkozóan, hogy valamennyi tender dokumentumot és beszerzési 

jelentést nyilvánosságra kellene hozni a szerződő egység weboldalán. Ezen kérdésekkel a 

magyar hatóságoknak foglalkozniuk kellene. 

                                                           
5
 A koncessziókról szóló 1991. évi XVI. törvény. Továbbá a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, 

(amely helyére lép az 1995. évi XL. törvénynek) vonatkozhat a koncesszión kívüli egyéb PPP projektekre. 
6
 A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (többször módosított), valamint másodlagos jogszabályok 

(kormányhatározatok, valamint igazságügyi és rendészeti minisztériumi határozatok). 
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4. FÜ GGELE K – TC KO TELEZETTSE GVA LLALA SOK 
MAGYARORSZA GON 
 

TC KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK DONORONKÉNT AZ EBRD-N 

KERESZTÜL, 2008-2010 KÖZÖTT 

 

 

Donor TC kötelezettségvállalás euróban 

Ausztria  

EBRD részvényes külön alap  

Európai Bizottság  

Összesen  

 

 

TC KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÁGAZATONKÉNT AZ EBRD-N 

KERESZTÜL, 2008-2010 KÖZÖTT 

 

 

Ágazat TC kötelezettségvállalás euróban 

Energiahatékonyság és klímaváltozás  

Önkormányzati Környezetvédelem Infrastruktúra  

Összesen  
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5. FÜ GGELE K – KIVA LASZTOTT GAZDASA GI MÜTATO K 
 
Magyarország 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

becslés 

2011 

várható 

Kibocsátás és ráfordítás (százalékos változás reálértékben) 

GDP 3,2 3,6 0,8 0,8 -6,7 1,2 2,7 

Magánfogyasztás 3,3 1,9 0,2 0,4 -7,9 -2,1 na 

Állami fogyasztás 2,2 3,7 -7,3 1,0 -0,1 -1,7 na 

Bruttó lekötött tőkeformáció 6,5 -8,5 3,7 3,2 -9,2 -6,9 na 

Áruk és szolgáltatások exportja 11,3 18,6 16,2 5,7 -9,6 14,1 na 

Áruk és szolgáltatások importja 7,1 14,8 13,3 5,8 -14,6 12,0 na 

Bruttó ipari kibocsátás 3,1 5,5 4,2 -1,5 12,6 na na 

Bruttó mezőgazdasági kibocsátás -3,9 -6,7 -21,8 54,6 -15,2 na na 

Foglalkoztatás (százalékos változás) 

Munkaerő (éves átlag) 1,3 1,0 -0,2 -0,7 -0,1 1,3 na 

Foglalkoztatás (éves átlag) 1 0,0 0,7 -0,1 -1,4 -2,3 0,0 na 

 (a munkaerő százalékában) 

Munkanélküliség (év végi) 7,2 7,5 7,4 7,8 10,0 11,2 na 

Árak és bérek (százalék változás) 

Fogyasztói árak (éves átlag) 3,6 3,9 8,0 6,1 4,2 4,9 4,2 

Fogyasztói árak (év végi) 3,3 6,5 7,4 3,5 5,6 3,5 na 

Termelői árak (éves átlag) 4,3 6,5 0,2 5,3 4,9 na na 

Termelői árak (év végi) 4,5 4,5 1,6 -0,8 0,1 na na 

Bruttó havi átlagkereset a gazdaságban (éves 

átlag) 

8,8 8,2 8,0 7,4 0,6 1,4 na 

Államháztartás 2 (a GDP százalékában) 

Államháztartási egyenleg 3 -7,9 -9,4 -5,0 -3,6 -4,5 -4,2 2,0 

Államháztartási kiadások 50,2 52,0 50,0 48,8 50,5 48,9 na 

Államháztartási adósság 61,8 65,7 66,1 72,3 78,4 80,2 na 

 ( 

Pénzügyi szektor százalék változás) 

Pénztömeg (M2, év végi) 13,0 11,8 8,6 10,2 0,8 0,0 na 

Belföldi hitel (év végi) 16,3 18,5 12,8 18,5 -3,5 4,0 na 

 (a GDP százalékában) 

Pénztömeg (M2, év végi) 48,5 50,2 51,1 53,3 55,1 52,9 na 

Kamat és árfolyamok (százalékban évente év végén) 

Refinanszírozási ráta 6,0 8,0 7,5 10,0 6,3 5,8 na 

Bankközi kamatláb (30 napos lejárati) 6,1 8,1 7,6 10,1 6,7 4,5 na 

Betéti kamatláb súlyozott átlaga (1 évnél 

rövidebb lekötés) 

5,2 7,4 6,8 9,9 5,8 4,9 na 

Hitelkamat súlyozott átlaga (1 éven belüli 
lejáratnál) 

7,4 9,2 8,8 12,3 8,9 na na 

 (forint/USA dollár) 

Árfolyam (év végi) 213,6 191,6 172,6 187,9 188,1 208,7 na 

Árfolyam (éves átlag) 199,6 210,4 183,6 172,1 202,3 207,9 na 

Külső szektor        

 (millió USA dollárban) 

Folyó fizetési mérleg -8 070 -8 424 -9 390 -11 134 345 1 304 1 800 

Kereskedelmi mérleg -2 795 -2 576 260 -108 5 720 6 200 5 500 

Áruexport 62 827 73 320 93 172 106 442 83 045 95 200 0 

Áruimport 65 623 75 897 92 912 106 550 77 325 89 000 0 

Külföldi működőtőke befektetés, nettó 5 502 3 117 1 800 4 021 -3 -2 500 0 

Bruttó tartalékok, aranyat kivéve (év végi) 19 531 20 529 22 382 35 290 42 620 44 544 na 

Külső adósságállomány 83 554 102 835 135 475 180 870 181 993 119 148 na 

 (áruk és szolgáltatások import hónapjaiban) 

Bruttó tartalékok, aranyat kivéve (év végi) 3,0 2,8 2,5 3,4 5,5 5,1 na 

 (áruk és szolgáltatások export hónapjaiban) 

Adósságszolgálat4 15,3 12,5 12,4 17,1 27,0 na na 

Memorandum tételek (megjelölt egységekben) 

Népesség (év végén millióban) 10,1 10,1 10,1 10,1 10,0 10,0 na 

GDP (milliárd forintban) 21 970,8 23 730,0 25 371,5 26 753,9 26 054,3 27 119,8 29 021,9 

Egy főre jutó GDP (USA dollárban) 10 902,1 11 193,3 13 699,2 15 458,7 12 818,8 12 997,3 na 

Az ipar részesedése a GDP-ből (százalékban) 25,.9 26,1 25,6 24,6 25,3 na na 

A mezőgazdaság részesedése a GDP-ből 
százalékban 

3,6 3,5 3,4 3,6 2,6 na na 

Folyó fizetési mérleg/GDP (százalékban) -7,3 -7,5 -6,8 -7,2 0,3 1,0 na 

Külső adósság – tartalék (USA dollárban) 64 022,1 82 305,9 113 092,

9 

145 579,

9 

138 372,

2 

74 604,6 na 

Külső adósság a GDP százalékában 75,9 91,2 98,2 116,4 141,3 91,4 na 

Külső adósság az áruk és szolgáltatások 

exportjának százalékában 

110,1 118,2 122,8 143,0 179,8 104,2 na 
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1
 A munkaerőpiaci felmérések alapján 

2
 Az Eurostat szerint 

3
 Az adatok az Eurostat metodológián alapulnak (ESA 95), a nyugdíjreform költségét levonva 

4
 A vállalatközi hitelek kivételével 
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6. FÜ GGELE K – A NEMEK KO ZO TTI EGYENLO SE G 
 

Az UNDP 2010-es Humán Fejlődési Indexe (HDI) szerint Magyarország a nagyon magas 

humán fejlettségű országok közé tartozik, és a 36. helyen áll. 1980 és 2010 között 

Magyarország HDI mutatója jelentős mértékben emelkedett – 0,689-ről 0,805-re, ami 17 

százalékos növekedésnek felel meg. A nemek közötti egyenlőtlenségi index tekintetében az 

ország valamivel jobb helyen áll, ez a mutató arra hivatott rámutatni, ha az ország humán 

fejlődési eredményeit a nemek közötti egyenlőtlenség rontja, amennyiben a nemek közötti 

egyenlőség reproduktív egészségügyi, oktatási, politikai és foglalkoztatási dimenziót 

vizsgáljuk, az ország globális szinten a 34. helyen áll.  

 

 Index/% (1,0 max) Besorolás (169-ből) Év 

Humán Fejlődési 

Index 

0,805 36 2010 

Nemek Közötti 

Egyenlőtlenségi 

Index 

0,382 34 2010 

 

Forrás: UNDP Humán Fejlődési Index 2010 

 

Az 1980. évi 61,5 százalékos csúcs óta a nők részvétele a munkaerőpiacon folyamatosan 

csökkent a politikai átalakulást megelőző időszakban, és a csökkenés folytatódott a 90-es évek 

közepéig, amikor is 1996-ban elérte a mélypontot (48,7 per cent). Azóta a nők munkaerőpiaci 

részvétele folyamatosan növekedett 2006-ig (55,2 százalék), és azóta, az ILO kimutatása 

szerint stagnál. A nők munkaerőpiaci részvétele 25 és 34 éves kor között sokkal jelentősebben 

esett vissza 1980 óta, mint a 35-54 éves korig terjedő korosztályban. Ez a jelenség talán azon 

ténnyel magyarázható, hogy Magyarországon a nők jelentősen hosszabb ideig maradnak távol 

a munkából gyerekszülést követően, mint az egyéb európai uniós országokban szokásos, és a 

munkaerőpiacra visszatéréskor nagyobb kihívásokkal szembesülnek. A nők közötti 

munkanélküliségi ráta az 1993-as 10,4 százalékról 2000-re egészen 4,9 százalékig csökkent, 

és azóta folyamatosan emelkedett a 2011. április 11,2 százalékos szintig, ami csak csekély 

mértékkel alacsonyabb, mint az átlag, az Eurostat kimutatása szerint. A válság ily módon nem 

gyakorolt aránytalan hatást a női munkanélküliségre vagy a munkaerőpiaci részvételre. 

 

 

 Nők Férfiak Év 

Munkaerőpiaci 

részvétel (15-64) 

54,7 68,5 2009 

Munkanélküliség ráta 9,7 10,3 2009 

 

Forrás: ILO a munkaerőpiac legfőbb mutatói, 2009 

 

A nemek szerinti foglalkoztatási különbségek is csökkenő tendenciát mutatnak, noha csekély 

mértékben. A nők azonban továbbra is alacsonyan fizetett, alacsony státuszú ágazatokban 

koncentrálódnak, mint például a szolgáltató és az állami szektor, beleértve az egészségügyet, 

a szociális szolgáltatásokat és az oktatást. A függőleges szegregáció gyakoribb a 

magánszektorban, ahol kevesebb a női foglalkoztatott, noha a jelenség az állami szektorban is 

megfigyelhető. A vezető pozíciót betöltő, értelmiségi szakmában dolgozó nők aránya nőtt, 

noha a férfiak továbbra is nagyobb mértékben vannak jelen a felső vezetésben. Az Európai 
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Bizottság szerint a nők a vállalkozások vezető pozícióinak 30,2 százalékát töltik be, ami 

valamelyest elmarad a 32,6 százalékos európai átlagtól. Férfiak uralják a részvénytársaságok 

vezető pozícióit, és a nagyvállalatok kétharmadát férfiak irányítják. 

 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés széles körben elterjedt, és különösen érinti az 

50 év feletti, valamint a terhes nőket. A roma nőket különösen érinti a hátrányos 

megkülönböztetés a munkaerőpiacon, és magasabb munkanélküliségi ráta jellemző körükben, 

mint a nők körében általában. 

 

A nemek közötti fizetési szakadék csökkenni kezdett 2003-ban, majd ismét növekedésnek 

indult, és 2008-ban 17,5 százalékot tett ki, ami teljes mértékben megfelel az európai uniós 

átlagnak.
7
 

 

Az Európai Unió 2009-es számadatai szerint a magyarországi férfiak 15,7 százaléka 

vállalkozó, míg a nők között ez az arány 8,33 százalék. Ez azonban változhat, mivel az önálló 

(beleértve az egyéni vállalkozókat is) nők teljes létszáma változatlan maradt az elmúlt tíz 

évben, miközben az egyéni vállalkozó férfiak száma csökkent. Ez adódhat a nők számára a 

szülés és a hosszú gyermekgondozási szabadság után elérhető korlátozottabb számú 

lehetőségből. 

 

A nők által vezetett valamennyi üzleti vállalkozás 94 százaléka mikro vállalkozás, és 28 

százaléknak nincs alkalmazottja az EU források szerint. A statisztikák ettől nem térnek el 

jelentős mértékben a férfiakra vonatkozóan sem: a férfiak által vezetett vállalkozások 92 

százaléka mikro vállalkozás, 20 százalék nem rendelkezik alkalmazottakkal, részben a 

közterhek és az adminisztrációs költségek miatt. Az EU által 2008-ban megrendelt felmérés 

szerint a női vállalkozóknak csak 15 százaléka gondolta úgy, hogy vállalkozása növekszik, a 

legtöbb szerény nyereséget termelt, kétharmaduk soha nem vett részt semmilyen 

együttműködésben, és a többség csak helyben értékesített termékeket. Ezen vállalkozásoknak 

csak 15 százaléka vett föl valaha üzleti hitelt, míg 30 százalékuk a magán és/vagy háztartási 

hitelekre támaszkodva finanszírozta működését. 2008-ban ezen vállalkozásoknak kevesebb, 

mint 10 százaléka tervezett bővülni, és több mint fele csak a korábbi nyereségek 

újrabefektetésével bővült. A női vállalkozók nagyon ritkán vesznek igénybe szakmai 

szolgáltatásokat, és nélkülözték a kiérlelt üzleti terveket. 

                                                           
7
 Európai Bizottság: foglalkoztatás, szociális ügyek és inklúzió 2010 


