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A
z IVSZ - Szövetség a digitális gazdasá-
gért drámai hangú felhívással fordult 
tavaly ősszel a digitális szakmához, 
a gazdaság szereplőihez, a politikai 

döntéshozókhoz, de tulajdonképpen a teljes 
magyar közvéleményhez, hogy felhívja a fi gyel-
met: a vállalkozások korszerű technológiájának 
és a munkavállalók versenyképes tudásának 
a fejlesztése történelmi esélyt jelent Magyar-
ország számára. A technológia és az annak 
használatához szükséges tudás és képességek 
összetett rendszert alkotnak, amelyet leggyak-
rabban a digitalizáció kifejezéssel írunk körbe. 
A digitalizáció minden magyar ember életét, 
minden hazai vállalat és intézmény működé-
sét jelentősen megváltoztatja, és a következő 
években alapjaiban fogja megrengetni minden-
napjainkat. Ha nem állunk tudatosan az élére 
ennek az alapvető változásnak, a folyamatok 
elsodorhatnak bennünket.  

Az Összefogás a digitális Magyarországért 
kiáltványunkban nemzetközi és hazai kutatások 

alapján arra utaltunk, hogy egy technológia-ve-
zérelt növekedési pálya megvalósulása esetén 
a magyar gazdaságban már 3 éves időtávon 
belül 4 ezer milliárd forintos GDP-többlet kelet-
kezhet, a magas szintű digitális kompetenciák 
elsajátítása révén pedig hosszú távon is bizto-
sítottá válik a magyar gazdaság és társadalom-
hatékony működése.  

A kiáltvány négy pillért határozott meg, ame-
lyekre építve gyors és hatékony változások 
érhetők el:
• digitális társadalom, humán erőforrás
•  ágazati digitalizáció, kkv-k technológiai 

fejlesztése
•  adatgazdaság, innováció, startup ökoszisz-

téma
• digitális régió, nemzetközi együttműködés

A felhívások ideje lejárt, itt a cselekvés pilla-
nata. A fenti kritikus területek mindegyiké-
hez részletes szakmai vitaanyagokon alapuló 

ÖSSZEFOGÁS A DIGITÁLIS 
MAGYARORSZÁGÉRT
Javaslatok hazánk technológiai fejlődésének felgyorsítása 
érdekében
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javaslatcsomagot készítettünk el – négy erős 
pillérre építettük a digitális változás tervét. 
Ezúton is szeretném megköszönni minden 
véleményezőnek, aki értékes javaslatokkal 
járult hozzá a szakmai vitaanyagok elmélyí-
téséhez, pontosításához. Ez a kiadvány egy 
kivonat, melyből fő vonalaiban megismerheti 
az IVSZ javaslatait többek között az oktatás 
elengedhetetlen digitalizációjáról, az ágaza-
ti digitalizációs programokról, az innovációs 
ökoszisztéma fejlesztéséről vagy a szorosabb-
ra fűzendő nemzetközi együttműködésekről.

Kedves Olvasó! 
Bízom benne, hogy hamarosan Önt is kezde-
ményezésünk támogatói között tudhatjuk, 
hiszen nem késlekedhetünk: a technológia 
és a tudás fejlesztésében fordulatra van 
szükség: a digitális átalakulással évtize-
des hátrányt dolgozhatunk le, illetve 
hosszú időre szóló előnyt szerezhe-
tünk.  Ezt a lehetőséget nem szabad 
elmulasztani! 

dr. Vinnai Balázs
IVSZ - Szövetség a digitális gazdaságért 

elnök
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M
agyarország az elmúlt években 
nem tudta lefaragni versenytár-
saival szembeni lemaradását a 
digitális gazdaság és társadalom 

fejlettsége terén, ami ma már nemcsak az üzleti 
szereplők, de az egész nemzetgazdaság ver-
senyképességét fenyegeti. Az EU-tagországok 
digitális társadalmi és gazdasági fejlettségének 
mérésére hivatott DESI (Digital Economy and 

Society Index) legutóbbi, 2021. novemberében 
publikált jelentése szerint Magyarország ösz-
szesítésben két helyet (21.-ről 23.-ra) rontott az 
előző évi -eredményekhez képest. A következő 
években az ország teljesítőképessége, a ma-
gyar vállalkozások eredményessége és a lakos-
ság életszínvonala egyaránt azon múlhat, hogy 
a technológiai fejlődés és innováció eredmé-
nyeit sikerül-e a saját javunkra fordítani.
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DIGITÁLIS TÁRSADALOM, 
HUMÁN TŐKE

A munkavállalók felkészítésével biztosítsuk a technológiai 
fordulat hátterét!

A 
technológia hatékony alkalmazásához 
szükséges kompetenciákkal és tudás-
sal felvértezett munkavállalók és vállal-

kozások a nemzetgazdasági szintű 
versenyképesség motorjává válhatnak. 

A 2021. novemberében nyilvánosságra ho-
zott DESI (Digital Economy and Society Index) 
jelentésben szereplő adatok alapján azonban 
a 16-74 év közötti magyar lakosság kevesebb, 
mint fele (49%) rendelkezik alapvető digitális 
készségekkel, míg ez az arány az uniós orszá-
gokban átlagosan 56%-ra tehető. A digitális 
írástudatlanok száma pedig milliós nagyságren-
dű, 1,5-2 millió főre tehető.

Annak érdekében, hogy ezen az eredmé-
nyen javítani tudjunk, növelnünk kell a lakosság 
és a munkavállalók digitális felkészültségét, 
illetve biztosítani kell a magasan képzett IT- 
és digitális munkaerő rendelkezésre állását, a 
magas szintű digitális felkészültséget igénylő 
munkahelyek aránya ugyanis évről-évre bővül.

Egy olyan oktatási rendszer képes kiszolgálni 
ezt az igényt, amely a munkaerőpiaci követelmé-
nyekhez igazítja az oktatás és képzés tartalmát, 
módszereit és technológiáit. A köznevelési rend-
szernek ehhez az ismeretátadás mellett meg 
kell erősítenie a kompetenciafejlesztést, többek 
között a digitalizáció, a kritikai szemlélet, a prob-
lémamegoldás, a kreativitás, a kommunikáció, 
és a csoportmunka területén. Továbbá fokozni 
szükséges az olyan alapkészségek -különösen az 
olvasás, a szövegértés, és a matematikai készsé-
gek - fejlesztését, amelyekben folyamatosan nő 
az alulteljesítők aránya. 

A jövő iskolájában a tanulók már technoló-
gia-intenzív eszközökkel, a tanár, mint mentor 
által támogatott ismeretszerzési és kompeten-
ciafejlesztési folyamatban önállóan és csopor-
tosan oldanak meg problémákat tapasztalati és 
gyakorlati megerősítéssel.

A hagyományos iskolarendszerű oktatás 
mellett egy erős, különböző ösztönzőkkel – 
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Javaslataink

adókedvezmények, visszatérítendő és nem 
visszatérítendő támogatások – támogatott 
felnőttoktatásnak kell működnie, hogy a felnőtt 
társadalomnak, a jelenlegi munkavállalóknak 
legyen lehetőségük megszerezni azokat a digi-
tális kompetenciákat, amelyekre a jövő munka-
helyein, a digitalizálódó vállalatokban szükség 
van, és ne essenek ki a munkaerőpiacról az 
egyre szélesebb körben terjedő robotizált és 
automatizált folyamatok megjelenése miatt.

A munkavállalók motiválása mellett a vállal-
kozásokat is ösztönözni kell arra, hogy fejlesz-
szék alkalmazottaik digitális készségeit a saját 
versenyképességük növelése érdekében. 

Elengedhetetlen, hogy az oktatás digitalizá-
ciójának folyamatát, a digitális kompetenciák 
fejlesztését mérhetővé, számonkérhetővé és 
tanúsíthatóvá tegyük, amelynek alapját a teljes 
mértékben kifejlesztett és használatba vett 
DigKomp keretrendszer biztosíthatja a jövő-
ben. 

Az IVSZ tagvállalataival és a digitalizált ma-
gyar társadalom és gazdaság iránt elkötelezett 
szakértőkkel azért állította össze humánerő-
forrás-fejlesztési javaslatait, hogy a fent vázolt 
ideális működés ne csupán egy távoli jövőben 
elérendő cél, hanem a közeljövő valósága le-
gyen. Az utolsó pillanatban vagyunk, lépni kell!

Az oktatási rendszer digitális megú-
jítása érdekében: 
•  az oktatási rendszer minden szegmensé-

re kiterjedő azonnali és jelentős digitális 
képzési reform a Digitális Oktatási Stratégia 
aktualizálásával (DOS_2.0);

•  digitális kompetencia-minimum bevezeté-
se az oktatási rendszer minden elemében, 
melynek elérése nélkül a diák nem léphetne 
tovább az adott képzési szintről;

•  a felnőttképzésben való részvétel ará-
nyának számottevő bővítése érdekében 
képzési és a képzési idejére szóló megél-

hetési támogatások, adókedvezmények 
bevezetése.

Az alapfokú és emelt szintű digitális 
kompetencia-fejlesztés felgyorsítása 
érdekében:
•  a digitális kompetencia egységes mérő- 

és tanúsító-rendszerének létrehozása és 
bevezetése a DigKomp bázisán; 

•  új típusú, minden korábbinál több érin-
tettet elérő tömeges (ingyenes vagy nagy 
arányban támogatott) programokra van 
szükség; 
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• „ digitális képzési voucher” bevezetése 
vissza nem térítendő támogatásként, 
amely lehetővé tenné a különböző típu-
sú programok és képzések keresletalapú 
fi nanszírozását. Visszatérítendő támoga-
tásként (például hitel) a voucher akár egy 
kereskedelmi banki hitelkonstrukcióhoz 
való hozzáférésre jogosíthatna, állami 
garanciával;  

•  a mikrovállalkozások és KKV-k ösztönzése 
munkavállalóik digitális kompetenciáinak 
fejlesztésére.

Az IT- és digitális szakemberképzés 
bővítése érdekében:
•  nagy volumenű STEM- / IKT-ösztöndíjprog-

ram indítása a felsőoktatásban;
•  az informatikai képzések iránti kereslet 

növelése, a lemorzsolódás csökkentése, 
illetve a képzések munkaerőpiaci illesz-

kedésének erősítése érdekében a Progra-
mozd a jövőd 2030 program elindítása a 
hamarosan záruló GINOP-3.1.1 konstrukció 
kibővítésével;

•  képzési hitelprogram magas szintű IT és 
digitalizációs tudással rendelkező szakembe-
reknek és/vagy munkáltatóiknak;

A foglalkoztatás elősegítése érdeké-
ben:
•  a munkavállalást megkönnyítő intézkedések 

kidolgozása és bevezetése külföldi, női és az 
idősebb korosztályba tartozó munkavállalók 
esetében;

•  a munkavállalók még szélesebb körű tá-
jékoztatása a hazai IT szektorban és más 
ágazatok digitalizációs folyamataiban rejlő 
foglalkoztatási potenciálról, konkrét progra-
mok indítása a munkavállalók ösztönzése és 
foglalkoztatás elősegítése érdekében.

“A hagyományos iskolarendszerű oktatás mellett egy 
erős,  ösztönzőkkel támogatott felnőttoktatásra van 
szükség, hogy a munkavállalók megszerezhessék 
azokat a digitális kompetenciákat, amelyekre a jövő 
munkahelyein szükség van.”
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Finanszírozás Kompetencia-szintek szerinti beavatkozások

Piac / VT

Piac / VT

VT / VNT

VNT

VNT

Piac / VT / VNT

Az IT-szekemberképzés mennyiségi
és minőségi bővítése

Szakma- vagy ágazat-specifikus
IT tudás növelése (upskilling)

Kompetencia-szint emelése
(reskilling)

Kompetencia-szint
emelése a munkaerőpiaci 
versenyképesség érdekésben

Nyitottság és motiváció 
megteremtése a digitális
szakadék áthidalása érdekében

IT
mérnök

IT szakértő
(programozó,

üzemeltető, stb.)

Átlagos digitális
kompetenciával rendelkezők

Digitális alapkompetenciával
rendelkezők

Digitális írástudatlanok

Digitális munkavállalók
(Magas szintű digitálsi kompetencia,
munkában napi szinten használ IT-t)

Becsült hiány (ezer fő)

5-10

20-25

300-400

1000-1500

1500-2000

Horizontális beavatkozások

Digitális képzési számla / voucher rendszer bevezetése

Egységes mérőrendszer (DigKomp) bevezetése

Oktatási rendszer digitalizációjának felgyorsítása

Kommunikáció, társadalmi érzékenyítés, motiváció
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A 
magyar lakosság közel fele függ köz-
vetlenül attól, hogy sikerül-e a ma-
gyar ipar versenyképességét fenntar-
tani, hiszen a magyar munkavállalók 

20 százalékát foglalkoztatja az ipar, 25 százalé-
kát pedig az iparhoz közvetlenül kapcsolható 
szolgáltató vállalkozás. A cégek versenyképes-
ségét pedig alapjában határozzák meg azok a 
munkatermelékenységi jellemzők, amelyekre 
talán a legintenzívebb hatása a digitalizációnak 
van. 

A digitális technológiákat, Ipar 4.0, robo-
tizációs és automatizációs megoldásokat a 
hatékonyságuk és termelékenységük szolgá-
latába állító vállalkozások minden gazdasági 
ágazatban versenyképesebbek, mint az ezzel 
késlekedő versenytársaik. Most kell lépnünk a 
kkv-k és az egyes ágazatok digitális útra állítá-
sában, mert végleg leszakadhatunk. A lemara-
dás aggasztó jelei többek között a legfrissebb 
DESI jelentésben is látszódtak, ahol a digitális 

technológiák kkv-k általi integráltságában a 
hazai cégek az utolsó előtti, 26. helyet foglal-
ják el. Az is intő tény, hogy Magyarországon 
csupán a kkv-k 1 százalékának van digitális 
stratégiája.

Ahhoz, hogy a digitális korban is verseny-
képes maradjon a magyar gazdaság, olyan 
vállalkozásokra van szükség, amelyek használ-
ják a felhő-, mesterséges intelligencia és Big 
Data technológiákat. Minél több cég műkö-
dését kell átállítani arra, hogy képes legyen 
a munka során mérhető fi zikai változásokat 
adatokká alakítani, majd ezután a termelésről, 
termelési eljárásokról, szolgáltatásokról ada-
talapon döntést hozni, lehetőleg automatizá-
ció és robotizáció segítségével, így növelve a 
hatékonyságot. 

Ehhez át kell hidalni generációs szaka-
dékokat, biztosítani kell a korábban már 
említett digitális készségekkel felvértezett 
munkaerőt, nyitottá kell tenni a vállalatveze-

ÁGAZATI DIGITALIZÁCIÓ, 
KKV-FEJLESZTÉS

Növeljük a hazai vállalatok versenyképességét a digitális 
transzformáció elősegítésével! 
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tést a digitális technológiák iránt, és meg kell 
teremteni mindehhez a megfelelő infrastruk-
túrát is. 

Az IVSZ tagvállalataival és a digitalizált 
magyar társadalom és gazdaság iránt elköte-

lezett szakértőkkel azért is állította össze az 
ágazati digitalizáció felgyorsítására és a kkv-k 
fejlesztésére vonatkozó javaslatait, hogy 
támogassa a digitális fordulatot a magyar 
iparban.

Javaslataink

Az egyes ágazatok és értéklán-
cok digitalizációjának felgyorsítása 
érdekében:
•  az ágazatok digitális felkészültségének 

szisztematikus felmérése és nemzetközi 
benchmarkokkal való egybevetése; 

•  ágazati digitalizációs stratégiák elkészí-
tése egységes módszertannal és szerke-
zetben, az iparági szövetségek, vezető 
vállalatok, illetve a kapcsolódó iparágak 
képviselőinek bevonásával;

•  a vállalkozások közötti elektronikus adat-
csere hatékonyabbá tétele elektronikus 
adatkommunikációs láncok kialakításával 
(például élelmiszer a termelőtől a fogyasz-
tóig; bútor az erdőgazdaságól a megren-
delőig);

•  az IKT szektor az autóipar mögött már jelen-
leg is a második legnagyobb exportágazat – 
ennek fejlesztése érdekében célzott támo-
gatásokkal kell ösztönözni a digitális cégek 
nemzetközi piacra lépését és terjeszkedését.

A mikrovállalkozások és kkv-k digitá-
lis transzformációjának elősegítése 
érdekében
•  célzott programok a mikrovállalkozások 

digitális felzárkóztatásának elősegítésére; 
•  a hazai kkv-k e-kereskedelmi tevékenysé-

gének ösztönzése és támogatása; 
•  a digitalizációs szakértők minősítési 

rendszerének kidolgozása és a minősített 
szakértők igénybevételének kötelezővé/
elszámolhatóvá tétele a pályázatok kere-
tében; 

•  a vállalkozások számára minőségi és 
megbízható szakmai információk biztosí-
tása érdekében a digitalizációt elősegítő 
termékek és szolgáltatások kínálatának 
katalógusba szerkesztése és folyamatos 
naprakészen tartása;

•  egyrészt a pályázati adminisztrációnak a 
szükséges minimumra visszaszorítása, egy 
gyors és ügyfélbarát pályázati rendszer 
által; másrészt gondoskodni kell a nyer-
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tes pályázatok szakmai követéséről és az 
eredmények publikációjáról;

•  kis összegű támogatások hozzáférhetővé 
tétele normatív konstrukciók keretében;

•  a munkavállalók digitális képzésének tá-
mogatása akár önálló konstrukcióban, akár 
a képzések támogatható tevékenységként, 
elszámolható költségként (vagy akár köte-

lező elemként) történő beépítésével min-
den vállalkozásfejlesztési konstrukcióba;

•  országos, kedvezményesen elérhető tanács-
adási szolgálatot kell felállítani a generációvál-
tás jogi, gazdsasági és technológiai segítésére;

•  a vállalkozások élethelyzetére és fejlesztési 
igényeire épülő (pl. MI-megoldásokkal támo-
gatott) vállalkozás-fejlesztési portál kialakítása.

“Ahhoz, hogy versenyképes 
maradjon a magyar gazdaság, 
olyan vállalkozásokra van 
szükség, amelyek használják 
a felhő-, mesterséges 
intelligencia és Big Data 
technológiákat. A cégek 
működését át kell állítani 
arra, hogy képesek legyenek 
a munka során mérhető 
fi zikai változásokat adatokká 
alakítani, majd adatalapon 
döntést hozni,”
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Mi kell a kkv-k digitális transzformációjához?

célzott programok 
a digitális felzárkóztatás 

elősegítésére

a digitalizációt elősegítő 
termékek és szolgáltatások 
katalógusba szerkesztése

a munkavállalók 
digitális képzésének 

támogatása

a kkv-k e-kereskedelmi 
tevékenységének 

ösztönzése és támogatása

a pályázati adminisztráció 
szükséges minimumra való 

visszaszorítása

országos, kedvezményesen 
elérhető tanácsadási 
szolgálat felállítása

a digitalizációs szakértők 
minősítési rendszerének 

kidolgozása

kis összegű támogatások 
hozzáférhetővé tétele 
normatív konstrukciók 

keretében

a vállalkozások fejlesztési 
igényeire épülő vállalkozás-
fejlesztési portál kialakítása
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ADATGAZDASÁG, INNOVÁCIÓ, 
STARTUP ÖKOSZISZTÉMA

H
azánkban szakmai konszenzus látszik 
kialakulni abban, hogy az adatgaz-
daság köré épülő ökoszisztéma 
(felhőszolgáltatások, emberi kom-

petenciák, digitális és szabályozási környezet) 
megfelelő fejlesztése a versenyképesség egyik 
alapfeltétele. Az adatokból csak a feldolgozás, 
a magas szakértelmen alapuló elemzés során 
lesz értékes információ, amelyek esetenként 
behozhatatlan előnyt jelentenek az adatokat 
megfelelően felhasználni tudó szereplők (válla-
latok, kutatók, döntéshozók) számára. 

A fejlett nemzeti adatgazdaság vagyon kiala-
kítását támogató hasznosításához kapcsolódó 
intézményrendszer kialakítása már Magyaror-
szágon is elkezdődött. A Digitális Jólét Program 
keretei között megkezdte működését a Nemzeti 
Adatvagyon Ügynökség, melynek feladata a 
hatékony és felelős gazdálkodás biztosítása a 
közadatok, azaz a nemzeti adatvagyon tekinte-
tében. A Nemzeti Adatgazdasági Tudásközpont 
(NATUK), műhelye pedig különféle pilot projek-

tek keretében vizsgálja egyebek mellett az ága-
zati lehetőségeket, a különféle adatokhoz való 
hozzáférési lehetőségeket és a hasznosíthatóság 
jogi és egyéb technológiai feltételeit. 

Fontos következő lépés lesz az adat defi níci-
ójának és a hozzá kapcsolódó fogalomrendszer 
tisztázása, párhuzamosan az uniós szabályo-
zással. A személyes adatok kapcsán a GDPR 
már egyértelmű keretszabályozást teremtett, 
szükséges azonban a magánszektorban kelet-
kező, nem személyes adatokra is egyértelmű 
szabályokat alkotni. Támogatni kell a személyes 
adatok különböző szolgáltatók közötti könnyű 
hordozhatóságát is a fogyasztók szabad válasz-
tása érdekében. Az EU vonatkozó stratégiáival 
összhangban elengedhetetlennek tartjuk a fel-
zárkózás érdekében a felhőalapú megoldások 
transzformációs hatásának kiaknázását mind az 
üzleti mind a kormányzati szférában.

Az innovatív technológiai megoldások 
ugyanis csökkenthetik kitettségünket a gazda-
sági, társadalmi válságokkal szemben, növelik 

Úttörő startupokkal, digitális innovációkkal váljunk 
trendkövetőből trendcsinálóvá! 
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hazánk reakció- és ellenállóképességét, s hozzá-
járulnak egy fenntartható és hosszú távon sikeres 
gazdasági környezet kialakításához.  

A kormányzati és állami “rendszerek”, az egye-
temi tudásműhelyek, kutatóhelyek és a vállalkozói 
szféra összekapcsolása révén már most elindult fo-
lyamatokat fel kell gyorsítanunk, meg kell teremte-
nünk az egyes szereplők egyéni igényét az innovatív 
megoldások kifejlesztése és alkalmazása iránt.   

Az EU-s és hazai forrásokat biztosítani kell az 
innovációs ökoszisztéma szereplői számára, de 
ezek felhasználásának az üzleti hasznosulást és a 
nemzetköziesedést is szolgálnia kell. Szükséges 
továbbá egy olyan kulturális- és szemléletváltás 
az innovatív vállalkozókkal szemben, egy olyan 
támogató környezete megteremtése, mely a 
sikerek elismerése mellett a kudarcokat egyfaj-
ta tanulási folyamatnak tekinti és ösztönzi az 
innovatív vállalkozókat a hibák felismerése és a 
tapasztalatok felhasználása révén újabb és újabb 
projektek elindítására. 

Ez a kockázatvállalás elengedhetetlen, külö-
nösen az innováció és a digitalizáció egyik leg-
fontosabb motorját jelentő a startup és scale-up 

vállalkozásoknál. Ezek a vállalkozások nem csupán 
exponenciálisan növekvő adóbefi zetéseik miatt 
fontosak a gazdaságnak, hanem mert képesek 
csökkenteni az agyelszívás (brain-drain) folyamatát. 
Kiemelt fi gyelmet kell tehát fordítani arra, hogy 
működésükhöz megfelelő környezetet teremtsünk. 

A startupok szabályozásbeli enyhítésekkel, 
járulékkedvezménnyel való ösztönzésével, a 
nagyvállalatok innovatív megoldásokra való 
motiválásával, valamit az állami és a piaci befek-
tetők szempontjainak közelítésével fel lehetne 
virágoztatni ezt a szektort, amely sokkal több 
olyan nemzetközileg elismert cég kitermelésére 
lehetne képes, mint a sokak által ismert Prezi, a 
Ustream vagy a GoTo (korábban LogMeIn). 

Az IVSZ tagvállalataival és a digitalizált ma-
gyar társadalom és gazdaság iránt elkötelezett 
szakértőkkel azért is állította össze az adatgazda-
ság erősítésére, innovációs potenciál növelésére, 
valamint a startup szcéna felvirágozgatására 
vonatkozó javaslatait, mert meggyőződésünk, 
hogy hazánk digitális versenyképességének kul-
csa az adatokat hatékonyan hasznosító innovatív 
startupok kezében van. 

Javaslataink

Az adatgazdaság fejlesztése érdekében
•  az adat defi níciója és a hozzá kapcsolódó 

fogalomrendszer tisztázása; 

•  felhő-barát ökoszisztéma kiépítése. pld.: 
kormányzati „cloud-fi rst” politika megho-
nosítása, adat-klasszifi kációs rendszer kiala-
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kítása, hibrid-felhő (publikus és kormány-
zati on-prem) megoldás és felhő-konform 
közbeszerzési rendszer kidolgozása.

•  a magánszektorban keletkező, nem szemé-
lyes adatokra vonatkozó egyértelmű szabá-
lyok megalkotása, párhuzamosan az aktuális 
uniós szabályokkal; 

•  a személyes adatok könnyű hordozhatósá-
gának támogatása;  

A hazai innovációs potenciál jobb 
kihasználása érdekében 
•  széleskörű, folyamatos facilitált egyeztetések 

a terület szereplőivel;  
•   az innovációs ökoszisztéma fejlesztését 

célzó jogalkotás; 
•  közvetlen uniós források hozzáférhetőségé-

nek javítása, pályázati rendszer megreformá-
lása; 

•  naprakészen tartott kompetencia- és kutatá-
si erőforrás kataszter kialakítása és elérhető-
vé tétele. 

A hazai startup ökoszisztéma fejlesz-
tése érdekében 
•  komplex Startup Hungary Program elindítása; 
•  cégjogi és szabályozás enyhítések; 
•  startup-barát ESOP szabályozási keretrend-

szer megteremtése; 
•  a munkavállalóknak és startupoknak kedve-

ző adózási szabályok (adókötelezettség csak 
likviditási esemény után); 

•  SAFE és Convertible Note meghonosítása; 
•  járulékkedvezmények korai fázisú startupok-

nak;  
•  adókedvezmények angyalbefektetőknek, VC-

ket fi nanszírozó magán és intézményi befek-
tetőknek; 

•  állami és félállami VC-k fi nomhangolása 
(gyakorlatuk közelebb hozása a piaci műkö-
déshez, a sikerkritériumok / KPI-ok megvál-
toztatása);  

•  startup adatbázis és jelentések (a startup öko-
szisztéma fejlődésének folyamatos mérése és 
az iparág láthatóságának növelése). 

“Az innovatív megoldások csökkenthetik kitettségünket 
a gazdasági, társadalmi válságokkal szemben, növelik 
hazánk reakció- és ellenállóképességét, hozzájárulnak egy 
fenntartható és hosszútávon sikeres gazdasági környezet 
kialakításához.”
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Adat

Adatgazdaság, 
innováció, 

startup 
ökoszisztéma

Adat-
bázisok

Innovációs
műhelyek

Startup,
Scale-upok,
Unikornisok

Az adatvagyon rendsze-
rezett és hozzáférhető 
struktúrája révén jól 
hasznosítható adatbázi-
sok hozhatóak létre.

A technológiai transz-
formáció és az innova-
tív megoldások révén 
nemcsak a versenyké-
pesség biztosítható, de 
számtalan új mérhető 
adat is keletkezik.

A szabályozási háttér és 
az adatokhoz való hoz-
záférés biztosítása meg-
teremti a lehetőséget 
az adatalapú innovációk 
számára. 

Az innovációk üzleti 
hasznosulásának 
hatékonyságát nagy 
mértékben a startupok 
biztosítják, ezért kiemel-
ten fontos a megfelelő 
szabályozási és támoga-
tási környezet kialakítása. 
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NEMZETKÖZI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

E
gy nemzetgazdaság, egy nemzeti piac, 
annak egyedi sajátosságai ellenére sem 
ragadható ki a nemzetközi gazdasági 
térből, a piacok rendszeréből, azokhoz 

szervesen kapcsolódik, illeszkedik, ezer szállal 
kötődik.  Mindez különösen igaz a nemzetközi 
technológiai trendekre, a digitalizációra, annak 
integráltságára, amely tényezők alapvetően 
határozzák meg egy-egy ország, gazdaság 
fejlődését, versenyképességét, modernizáció-
ját, valamint a kormányzat, az állam hatékony 
működését.  

Természetesen a digitalizáció magával 
hozza a társadalom, a társadalmi lét, az 
egyének, a szűkebb és tágabb közösségek 
életének, működésének teljeskörű változását, 
átalakulását is, jelentős mértékben átrendez-
ve a társadalmi struktúrákat, előtérbe helyez-
ve a digitális készségeket, képességeket, illet-
ve ezek mind szélesebb körű befogadásának, 
elsajátításának, alkalmazásának fontosságát, 

nemcsak egy nemzet keretein belül, hanem 
nemzetközi dimenzióban is. 

A digitális térben nincsenek határok, ezért 
egyre inkább felerősödik a nemzetközi kap-
csolatok, együttműködések jelentősége. A 
nemzetközi trendek, fejlődési irányok folya-
matos követése, tanulmányozása, elemzése, 
megértése elengedhetetlen a megfelelő digi-
tális stratégiák kialakításához, a fejlődési pá-
lyák, fejlesztési irányok meghatározásához, a 
gazdaság és társadalom modernizációjához. 
A jövőben, sőt már a jelenben is csak azok a 
térségek, országok, társadalmak, gazdaságok 
és vállalkozások lehetnek sikeresek, amelyek 
a technológiai és digitális fejlődés élvonalába 
tartoznak, minden szinten fejlesztik, erősítik 
a digitális készségeket, kompetenciákat, és 
hatékonyan integrálódnak, kapcsolódnak a 
nemzetközi környezetbe, és számítani fog, 
milyen erősek szövetségi rendszerei, nemzet-
közi kapcsolatai. 

Váljon a közép-kelet-európai régió a páneurópai térség 
digitalizációjának motorjává!
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Magyarországon például a digitális szol-
gáltatások és termékek exportja nemzetgaz-
daságilag már most is jelentős: a szűkebben 
értelmezett IKT-feldolgozóipar a nemzet-
gazdaság második legnagyobb exportőre, a 
teljes export 7,9 százalékát adta 2018-ban, az 
IKT szolgáltató szektor pedig ugyanezen idő-
szakban a teljes szolgáltatásexport 9 százalé-
kát biztosította. Az export további folyama-

tos és dinamikus növelése elengedhetetlen a 
versenyképesség szempontjából.

Azt, hogy a digitalizációnak milyen kiemelt 
szerepe van gazdaságaink és társadalmaink 
alakulásában, mi sem bizonyítja jobban, mint az 
európai uniós források egyre nagyobb ará-
nyának áramlása az ilyen irányú fejlesztésekre. 
Európa történetének legnagyobb pénzügyi 
ösztönző csomagjában (amely az EU hosszú 
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távú költségvetését - MFF 2021-2027, valamint a 
helyreállításra irányuló NextGeneration EU prog-
ramot foglalja magában, és 2020 végén fogadták 
el) minden korábbi költségvetésnél nagyobb 
szerepet kapnak a digitális transzformációhoz 
köthető célok, és az Európai Unió prioritásként 
kezeli a határokon átnyúló, több országot is 
magában foglaló programok, projektek támoga-
tását. Ez hatalmas lehetőség arra, hogy a digitális 
transzformáció hazánkban és a régióban is a 
gazdaság motorjává váljon.

Az ezt elősegítő első lépések már megtörtén-
tek, amikor 2020-ban a “3Seas” térség országait 
képviselő nemzeti érdekképviseleti szervezetek, 
köztük az IVSZ megalapították a CEE Digital 
Coalition-t, vagy amikor a V4-ek miniszterelnökei 
2021 februárjában a digitális együttműködés té-

makörét is beemelték az országok közös politi-
kai- gazdasági együttműködésének rendszerébe. 

Ezek a szövetségek, vagy éppen az olyan 
európai érdekképviseleti szervezetek, mint a 
DIGITALEUROPE, amelynek az IVSZ is tagja, 
fontos platformot biztosítanak ahhoz, hogy a 
régió országai, vállalkozásai közös prioritások 
mentén, egymás jó gyakorlatait és a szinergiá-
kat kihasználva törhessenek vezető szerepre a 
digitalizálódó gazdaságban. 

Az IVSZ tagvállalataival és a társadalom és 
gazdaság digitális átalakulása iránt elkötelezett 
szakértőkkel azért is állította össze a nemzet-
közi együttműködések erősítésére vonatkozó 
javaslatait, hogy ezek a régiós szövetségek 
valóban élő, működő mozgatórugói lehessenek 
a digitális transzformációnak. 

“A digitális térben nincsenek határok, ezért felerősödik 
a nemzetközi kapcsolatok jelentősége. Csak azok 
az országok lehetnek sikeresek, amelyek a digitális 
készségek fejlesztése mellet kapcsolódnak a 
nemzetközi környezetbe.
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A régiós szintű együttműködések erősödésére van szükség

az uniós pénzügyi források 
digitalizációt segítő 

hatékony felhasználásában

az innovatív kkv-k és startupok
ösztönzésén keresztül a határokon átnyúló 

kapcsolatok kialakítására

uniós szintű
jogszabályok

előkészítése terén

a kutatóközpontok 
közötti fenntartható 

K+F+I együttműködések 
kialakításával

közös tudásbázisok, tudásközpontok 
kiépítésében, közös nemzetközi rendezvények 

támogatásán, legjobb gyakorlatok cseréjén 
keresztül

a globális szintű
kihívások elleni közös 

fellépés során

a kiemelt területeket érintő 
projektek, programok 

kapcsán (adatinfrastruktúra, 
MI, robotika, blokklánc)
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A
z IVSZ - Szövetség a digitális gazda-
ságért az informatikai, távközlési és 
elektronikai iparágak, valamint a dig-
italizálódó ágazatok közös platformja, 

a digitális gazdaság fejlődésének előmozdítója, 
evangelistája. A közvetlen üzleti célok felett álló 
ügyek, iparági és társadalmi érdekek képviselője. 
Iránytű, tudástár és kommunikációs szervezet az 
üzleti- és politikai döntéshozók támogatására, és 
az informatikai szektor elismertségének javítására.

Az IVSZ több mint 350 tagvállalata szak-
mai képviselőjeként több mint 30 éve azon 

dolgozik, hogy enyhüljön a hazai informati-
kushiány, felgyorsuljon az ágazati és kkv-di-
gitalizáció, ehhez megszülessen a megfe-
lelő szabályozói környezet, és kialakuljon a 
párbeszéd az érintettek között. Emellett az 
IVSZ zászlójára tűzte a szoftver- és szolgálta-
tásexport növelésének katalizálását, a hazai 
IKT-vállalatok globális piacra lépési képessé-
gének javítását is. Európai uniós és regionális 
projektben való részvételével pedig bekap-
csolja hazánk IKT-szektorát a nemzetközi 
vérkeringésbe. 

Az IVSZ-ről 
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