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Magyarország: a méltányosabb, 
intelligensebb jövő felé vezető út

Magyarország változatos tájakkal és sokszínű 
kulturális örökséggel rendelkezik. Miközben az 
uniós beruházások e jellegzetes tulajdonságok 
védelmére irányulnak, a kohéziós támogatás az 
ország digitális innovációjának és energiamixének 
korszerűsítését igyekszik elősegíteni.  

A mintegy 93 000 négyzetkilométeres kiterjedésű 
Magyarország egy tengerparttal nem rendelkező ország 
Közép-Európában. Keletről Románia, délnyugatról Hor-

vátország és Szlovénia, nyugatról Ausztria, északról pedig 
Szlovákia határolja. Ezenkívül két nem uniós ország is a szom-
szédja: délről Szerbia, északkeletről pedig Ukrajna. 

Az ország földrajzát két fő vízi útvonal határozza meg: a Tisza 
és a Duna folyása. Nyugat-Magyarországon található a dom-
bos vidékként ismert Dunántúl, és Magyarországon van 
Közép-Európa legnagyobb tava, a Balaton is. Kelet-Magyar-
országot Európa legnagyobb természetes gyepterülete, az 
Alföld uralja, északon pedig hegyek szegélyezik. Az ország 
fővárosa, Budapest Közép-Magyarországon található. 

Magyarországon 10 nemzeti park és 35 tájvédelmi terület 
van. Itt található a világ legnagyobb hévíz-barlangrendszere 
és a második legnagyobb, fürdésre is alkalmas termáltava. 
Évente több millió turista özönlik az ország híres fürdőibe.

Az ország 9,77 millió lakosának körülbelül 7 %-a roma. E tör-
ténelmileg üldözött közösségek integrálása prioritás Magyar-
ország és az EU számára egyaránt. 

Az ország fő iparágai közé tartoznak a mezőgazdaság és az 
élelmiszer-feldolgozás, a gyógyszeripar, a gépjárműipar, a gépipar, 
az IKT és az elektronikai termékek. Egyéb fontos ágazatok közé 

tartozik a nagy- és kiskereskedelem, a közlekedés és a turizmus. 
Az ország saját valutával rendelkezik, ez a magyar forint (HUF), 
de jelenleg készül bevezetni az eurót.

Magyarország exportorientált gazdasággal rendelkezik, amely 
nagy hangsúlyt helyez a külkereskedelemre. Az EU-n belüli 
belső kereskedelem Magyarország exportjának 82 %-át teszi 
ki, ennek közel egyharmada Németországba irányul. 

Magyarország egy főre jutó GDP-je 2003 és 2017 között 
57 %-kal nőtt, az ország pedig sikeresen kezeli a munkanél-
küliséget is: a 3,4 %-os munkanélküliségi ráta bőven az EU 
2019-es 6,2 %-os átlaga alatt van. 

A regionális szakadék áthidalása

Közép-Magyarország kivételével mindegyik régióban az uniós 
átlag 75 %-a alatt van az egy főre jutó GDP, ami arra utal, 
hogy Magyarország nagyvárosain kívül az életszínvonal ala-
csony az EU többi részéhez képest. A GDP és a növekedés 
különösen alacsony az ország délnyugati és keleti részén. 

2013 óta a teljes lakosság több mint egyharmadát (34 %) 
fenyegette szegénység vagy társadalmi kirekesztés. Fontos a 
marginális közösségek – például a romák – integrálása, vala-
mint az ország területi egyenlőtlenségeinek kezelése. 

2004 óta az európai strukturális és beruházási alapok 
(esb-alapok) keretében 55,2 milliárd EUR-t ruháztak be 
Magyarországon. A kohéziós politika által nyújtott finanszíro-
zás legnagyobb részét a kevésbé fejlett régiókra fordították. 
Ezzel párhuzamosan az európai strukturális és beruházási 
alapok segítségével munkahelyeket teremtettek és csökken-
tették a regionális egyenlőtlenségeket.
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2020-ra várhatóan több mint 280 000 ember – köztük az 
alacsony képzettségű és marginalizált csoportok – részesül 
az esb-alapok által biztosított foglalkoztatási kezdeményezé-
sek előnyeiben. A remények szerint 7000 migráns és kisebb-
ségi közösségbe tartozó – köztük a romák – részesül a 
társadalmi fejlődést elősegítő programok előnyeiben.

Ami a 2020 utáni időszakot illeti, Magyarország gazdaságának 
alkalmazkodnia kell a globalizációhoz, és magas színvonalú 
életminőséget kell biztosítania a polgárai számára. A Bizottság 
felszólította Magyarországot, hogy az alacsony szén-dioxid-ki-
bocsátású energiaforrásokra és közlekedésre, a kutatásra és 
az innovációra, a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára, vala-
mint az energia- és erőforrás-hatékonyságra összpontosítsa 
a beruházási politikáját. 

Intelligens és zöld kezdeményezések 

Ezidáig Magyarország mérsékelt innovátornak minősült. A 
Bizottság azt javasolja, hogy az ország 2021–2027-es kohé-
ziós politikai költségvetésének 35 %-át fordítsák az innováció 
és az intelligens átalakulás előmozdítására. Ez a finanszírozás 
támogatni fogja a digitális megoldások elterjedését, és segít 
az innovációhoz kapcsolódó készségek kifejlesztésében. Az 
úttörő magyar cégek számának növelésével több kutatási 
eredmény fordítható le új termékekre és szolgáltatásokra. 

A széles sávú lefedettség már javul: az esb-alapoknak köszön-
hetően 2013 óta 1 millió további háztartás rendelkezik széles 
sávú hozzáféréssel. Különleges figyelmet kell szentelni az e-ke-
reskedelemnek, mivel sem az ország fogyasztói, sem pedig a 
vállalkozások nem használják ki teljes mértékben, valamint 
növelni kell a digitalizálásba tett beruházások mértékét. 

A jelenlegi gazdaság viszonylag energiaigényes, ezért fontos a 
hatékonyság javítása és a megújuló energiára történő átmenet. 
A Bizottság azt javasolja, hogy Magyarország kohéziós költség-
vetésének 30 %-át fordítsák zöldebb megoldásokra, például az 
elavult fosszilis tüzelésű kazánok lecserélésére, valamint a 
fenntartható és akadálymentes közlekedési módok – többek 
között a tömegközlekedés, a belvízi utak és az aktív közlekedés, 
mint a kerékpáros és gyalogos közlekedés – előmozdítására.  

Az ország máris erőfeszítéseket tesz gazdag természeti örök-
ségének megőrzéséért és környezetvédelmi teljesítményének 
javításáért, de további támogatásra van szükség. A szomszé-
dos országokkal való megerősített együttműködési tevékeny-
ségeknek a környezetvédelmet kellene előtérbe helyezniük, 
különösen a főbb magyarországi folyók vonatkozásában, egy-
úttal pedig elősegíteniük a társadalmi és kulturális fejlődést.  

A kohéziós finanszírozás továbbra is több lehetőséget biztosít 
a hátrányos helyzetű csoportoknak, például a gyermekeknek, a 
marginalizált roma közösségeknek és a fogyatékossággal élő 
személyeknek. A Bizottság a területi fejlesztés vonatkozásában 
átfogóbb megközelítést, az előítéletek leküzdése érdekében 
pedig új intézkedésekbe történő befektetést javasol. 

Magyarország kiváló elhelyezkedése lehetővé teszi a számára, 
hogy kihasználja a kapcsolatait a környező országokkal a Duna 
régióra vonatkozó stratégia keretében, Szerbiával pedig a 
határon átnyúló Interreg projektek révén. A történelme a többi 
közép- és kelet-európai országhoz köti, a jövője pedig a glo-
bális piachoz kapcsolja.  

Magyarország kutatásalapú gyógyszeripari ágazata vezető szerepet tölt be az ország orvostudományi fejlődésének és innovációjának ösztönzésében


