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Orbán: digitalizációs sikertörténet 

lesz Magyarország 

 

 
 

Magyarország készen áll, sőt már hozzá is fogott, 

hogy a digitalizálódó világgazdaság egyik sikertör-

ténete legyen−- jelentette ki Orbán Viktor minisz-

terelnök hétfőn Budapesten, a Hungexpón, a 

Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Telecom 

World 2019 konferenciájának megnyitóján. 

 

Az esélyek jók, mert Magyarországon már szilárd 

alapjai vannak a digitális gazdaságnak. „Magyar-

ország már most is egy digitális gazdaság Európa 

szívében, a jövő nálunk már elkezdődött, és abban 

bízunk, hogy Európa is teljes lendülettel ebbe az 

irányba fordítja majd a szekerét” – mondta a kor-

mányfő, sürgetve egyúttal, hogy az Európai Unió 

végre zárja le a digitális gazdasággal kapcsolatos 

vitákat, és cselekedjen egységesen. Orbán Viktor 

hozzátette: az elmúlt tíz év Magyarországon bebi-

zonyította, hogy „nálunk a jövőt nemcsak meg 

tudják tervezni, hanem meg is tudják valósítani”. „A 

nyertesei akarunk lenni ennek az új, történelem-

formáló, izgalmas kalandnak” – hangoztatta. 

 

A digitális szektort érintő lépések között említette 

például, hogy Európában itt a legalacsonyabb az 

internetet terhelő forgalmi adó, 5 százalék, vala-

mint hogy nemrég Zalaegerszegen átadtak egy 

modern járműipari tesztközpontot. A miniszterel-

nök kiemelte, hogy a magyar nemzeti össztermék 

25 százalékát ma a digitális gazdaság állítja elő, a 

szektor mintegy 400 ezer embert foglalkoztat, ami 

a harmadik legmagasabb arány az EU-ban. 
 

 
 

Orbán Viktor és Hou-lin Csao, a szervezet főtitkára a 

konferencia megnyitóján 

 

Miniszterelnökként ugyanakkor azzal a kihívással 

is küzd − mondta −, hogy az egyre inkább digitali-

zálódó gazdaságban hogyan lehet olyan politikát 

folytatni, amelynek eredményeként a digitalizáció 

áldásaiban ne csak egy szűk elit és egy szűk 

nagyvállalati világ részesedjen, hanem mindenki. A 

magyar kormány ennek érdekében már elindította 

a Digitális Jólét Programot - közölte. "El kell juttat-

nunk a digitalizációt a legtávolabbi faluban élő 

gazdákig, a kórházakig, a kistelepülésekig, a kis- 

és közepes vállalkozásokig, hogy mindenki (...) 

nyertese legyen és ne elszenvedője a digitalizáció 

okozta változásoknak" − fogalmazott, megjegyez-

ve: ha nem sikerül ilyen politikákat kialakítani, ak-

kor a népesség egy része szembe fog fordulni a 

digitalizációval. 
 

Palkovics László innovációs és technológiai mi-

niszter szavai szerint a sikerességet az is jelzi, 

hogy már második alkalommal tartják Budapesten 

a konferenciát. A magyar ipar 80 százalékban 

csúcstechnológiára épül, ez az arány például Len-

gyelországban alig 20 százalék, ami bizonyítja, 

hogy megfelelő döntésekkel a kisebb országok is 

sikeresek lehetnek − hangsúlyozta a miniszter. A 

mesterséges intelligencia (AI) szerepe egyre erő-

sebb lesz, erre Magyarország is készül: év végére 

készül el az ország AI-stratégiája − mondta, és 
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megjegyezte, létrehozták az 5G platformot is, a 

tender október végén zárul. Elismerte, hogy min-

den új technológiában van kockázat, de hangsú-

lyozta, hogy a jogszabályalakítás feladata ezt elke-

rülni, a megfelelő feltételek kialakításával. 

 

 
 

Az ITU az ENSZ legfontosabb infokommunikációs 

területen működő, globális intézménye, amelynek 

feladata a nemzetközi távközlési együttműködés 

segítése, Magyarország alapító tagja a 193 tagál-

lamot tömörítő nemzetközi egyesületnek. 2018-

ban Magyarországot beválasztották az ITU dön-

téshozó testületébe, a 48 tagú tanácsba. Az ITU 

Telekom World kormányok, vállalatok, valamint 

kis- és középvállalkozások legfontosabb infokom-

munikációs rendezvénye, amely egyedülálló nem-

zetközi platformot biztosítva, összehozza a fejlett 

és fejlődő piacokat, az állami és magán szektor 

vezetőit, az infokommunikációs technológia iparági 

képviselőit. 

 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/137924/orban-

digitalizacios-sikertortenet-lesz-magyarorszag 

 

Válogatta: Berke Barnabásné 
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