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Melyik állítás igaz?

A gazdaságpolitika keresletösztönző intézkedései a szabad 
kapacitások kihasználásával dinamikus növekedést 
eredményeztek a magyar gazdaságban, ami a válság utáni 
környezetben fenntartható módon ment végbe.

A gazdaságpolitika az elmúlt években túlfűtötte a gazdaságot, 
ezért elfogyott az a többlet, ami egy kedvezőtlen 
makrogazdasági környezetben még rendelkezésre állhatna.

I.

II.

2010? 2019?2014?
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Sikeres válságkezelés és növekedési fordulat

 GDP növekedés 2018: ~5%

 Dinamikusan növekvő fogyasztás

 Dinamikusan növekvő bérek

 9%-os TAO felső kulcs

 Rekord alacsony munkanélküliség, 
~4,5 millió foglalkoztatott

 Költségvetési hiány jóval 3% alatt

 Egyensúly a magyar érdekek 
és a globális értékláncok között

A feltörekvő régióban Hazánkban a 
legalacsonyabb a reálkamat: 

Visszatért a hitelfelvételi kedv
a lakossági és a vállalati szférában is

Kiszámítható monetáris politika,
alacsony infláció

Az EU-transzferek effektív 
felhasználása is katalizálja a gazdaságot

A reálbérek több éve emelkednek, 
ami a lakossági fogyasztási keresletet 
dinamikus pályán tartja

A keresletélénkítés sikeres 
gazdaságpolitikát eredményezett: 

•Brexit 3

•Lassuló EU

•USA vs. Kína

•Negatív reálkamatok  

•Infláció alakulása

•Monetáris politikák
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A külső gazdasági mutatók is javulnak 2010 
óta

 A külső finanszírozási képesség várhatóan stabil marad, 
a folyó fizetési mérleg több éve tartósan pozitív  

Magyarország – a romló nemzetközi konjunktúra ellenére –
2019 Q1-ben az EU növekedési rangsorának élére került

 A V4 országokra jellemzőnél magasabb külső

finanszírozási képesség

 Magyarország az elmúlt években a befektetési ajánlású
kategóriába került 

 A GDP arányos bruttó külső adósság jelentősen csökkent 

Külső finanszírozási képesség alakulása és annak komponensei

Forrás: MNB, Fizetési mérleg jelentés, 2019. áprilisForrás: MNB, Fizetési mérleg jelentés, 2019. április

Külső finanszírozási képesség alakulása

120%

57%

Forrás: MNB, Fizetési mérleg jelentés, 2019. április

Bruttó külső adósság a GDP %-ában (szektorális bontás)

BBB
stabil

BBB-
pozitív

BB+ 
negatív

BB+
stabil

BB+
pozitív

BBB-
stabil

További 
pozitív 

kilátások

Magyarország hitelminősítésének alakulása (Fitch)

2012 
január

2012 
december

2015 
május

2019
február

2017
november

2016 
május

…

Adatok forrása: tradingeconomics.com
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 A KKV szektor súlya jelentős 
(cégek 99,9%-a, GDP: 55%, foglalkoztatás: 71%)

 A KKV szektor termelékenysége elmarad az OECD 
átlagtól. 

 Kockázatkerülő kereskedelmi banki hitelezés, a 
fedezet és a saját forrás hiánya. 

 Vállalkozások bizalmatlansága

 Az élő munkaerőt helyettesítő új eszközök, gépek 
kezelése és használata a korábbitól eltérő, illetve 
újfajta képességeket is igényel. 

 Az EIB felmérése szerint Magyarországon EU-s 
viszonylatban jelentős a finanszírozási ismerethiány 

 A vállalkozások számára nem elégséges a 
tanácsadási szolgáltatások elérhetősége. 

 Az érett középvállalkozássá, nemzetközi vállalatok 
beszállítóvá válásának akadálya. 

Finan-
szírozási 

ismerethiány

Finan-
szírozási 

ismerethiány

Alacsony 
innovációs 

hajlandóság

Alacsony 
innovációs 

hajlandóság

Alacsony 
termelé-
kenység

Alacsony 
termelé-
kenység

Betöltetlen 
álláshelyek
Betöltetlen 
álláshelyek

Bizalom-
hiány

Bizalom-
hiány

 folyamatok 
átszervezése

 változás 
menedzsment

 új MFB termékek a 
KKV-k 
szolgálatában

 oktatás az új piaci 
igényeknek 
megfelelően

 tudástranszfer
 növekedési 

potenciállal bíró
hazai cégek 
fejlesztése

 a digitalizáció
 nemzetköziesedés 
 generációváltás

Beruházás-ösztönzési korlátok és 
lehetőségek

Forrás: MFB felmérés
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 Hatékony EU-kihelyezés

 Támogatott hitelek 
kiterjesztése

 Hitel- és garanciatermékek 
promotálása

Közép- és hosszú távú kihívások, várakozások                                       

 Piaci változásokra reagáló, 
rugalmas finanszírozási 
feltételek kialakítása.

Tőkeági finanszírozás: 

az induló innovatív 
vállalkozások, és

a potenciállal bíró
vállalkozások számára.

Forrásbevonási nehézségek és megoldások

Forrás: MFB felmérés
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Állami társaságok a világ minden részén 
működnek
 A világ legnagyobb 100 cégéből 22 állami kontroll alatt működik, 

sok esetben erőteljes nemzetközi terjeszkedéssel, felvásárlásokkal

 Az alapcél jellemzően egy speciális közszolgáltatás nyújtása, vagy 
egy stratégiai jelentőségű feladat ellátása, kritikus erőforrás kontrollja

 A működés során elvárás a legjobb általános piaci gyakorlatok 
alkalmazása, a hatékonyság növelése

 Nem, vagy nem csak profit elvárásokkal működnek, sokszor nem a ROE 
vagy az EBITDA az adekvát mérőszám a teljesítmény ellenőrzésére, 
ugyanakkor fontos, hogy összességében megtérüljön az állam saját tőkéje

 Alacsonyabb kockázati besorolás lehetősége, de a finanszírozási feltételek 
piaci kialakításához transzparens mechanizmusok kellenek 

Az egyenlő versenyfeltételek nem sérülhetnek a közszolgáltatások 
költségének állami kompenzálása miatt
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Állami társaság létrehozásának számos oka lehet

Forrás: OECD, Ownership and governance of state owned enterprises, 
A compendium of national practices, 2018

Az OECD felmérésbe bevont 30 ország a következő indokok mentén látták 
szükségesek állami társaság létrehozását:  

dddsssssssssssssssssssssssssssssssss
Természetes monopólium helyzetben való
működés 
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A tulajdonosi joggyakorlás modelljei

Forrás: OECD, Ownership and governance of state owned enterprises, 
A compendium of national practices, 2018

Decentralizált, 
több állami 

szereplő
kezében

Decentralizált, 
koordináló

szerv mellett

Duális modell, 
stratégiai  irányok 

és vagyon-
felügyelet külön

Centralizált, 
egyes 

kivételekkel

Centralizált 
irányítás

2018: NFM
ITM + NVTNM



12

Fortune 500, 2019                            

1.

Magyar társaság – egyelőre –
nem szerepel a Fortune 500 listán, és Európa 50 

legmagasabb árbevételű társaságában sem.

Walmart

2. Sinopec Group

3. Royal Dutch Shell

4. China National Petroleum

5. State Grid

6. Saudi Aramco

7. BP

8. Exxon Mobil

9. Volkswagen

10 Toyota Motor

~12%

Állami társaságok a világ élvonalában

Forrás: https://fortune.com/global500/2019/search/

100% állami 
tulajdonban
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Az állami vállalatok sikerének kulcsa:

 Stratégiai irányok kijelölése egyszerre gazdaságpolitikai 
szempontok és a piaci kihívásokra adott válaszok alapján

 Megfelelő menedzsment képességek a felső vezetés körében

 Optimális gazdálkodás, az erőforrások hatékony felhasználása

A sikeres működés nem feltétlenül jár együtt erős  
eredménytermelő képességgel

Az állami vállalatok sikeresek tudnak lenni

A jól működtetett állami vállalatok a  
nemzetgazdaság tartópillérei 
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A magyar vállalatok a felzárkózás motorjai

Forrás: MNB

 Korszerű és biztonságos 
infrastruktúra

 Beruházás-ösztönzés

 Humántőke-fejlesztés

 Új munkafolyamatok

 Hatékonyság és 
termelékenység

 Innováció

 Válságállóság

Az állami társaságoknak 
is fejlődniük kell ezeken 
a területeken:

Termelékenység 
tekintetében jelentős 

a lemaradás a V4-
ekhez képest is
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Trendforduló az állami társasági 
portfólióban
2010

2018

Cél, hogy a stratégiai vagyonelemek visszakerüljenek állami tulajdonba

Az állami társasági portfólió
felülvizsgálata

a. stratégiai társaságok

b. értékesítésre egyéb okból 
nem javasolt társaságok

c. rövid/hosszú távon 
értékesítendő társaságok

EAR 
tovább-

fejlesztése

Célok 
közép és 
hosszú
távon

Az állami portfolióban maradó társaságok a 
versenyképességük  fenntartásához:

 hatékonyságot javítanak, innoválnak, 
illetve

 törekednek arra, hogy tőzsdeképesek 
legyenek

Már több 
társaságnál 

folyamatban 
van

Állami öröklésre 
vonatkozó szabályozás 

felülvizsgálata

Stratégiai

Stratégiai/
értékesítendő

Speciális

Tulajdonosi joggyakorlás rendszere



A teljes portfólió leányvállalatokkal együtt 
 200+ társaság

A teljes portfólió leányvállalatokkal együtt 
 200+ társaság

38 társaság áll NVTNM közvetlen irányítás alatt 

25,2%

Blue chip-ekBlue chip-ek

EnergetikaEnergetika

74,35
%Vízi közműVízi közmű

HulladékHulladék

Közúti és légi közlekedésKözúti és légi közlekedés
Postai és pénzügyi 

szolgáltatások
Postai és pénzügyi 

szolgáltatások

BeruházásokBeruházások

VagyonkezelésVagyonkezelés

17
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Vízi közműVízi közmű

Játék- és posta szolgáltatásokJáték- és posta szolgáltatások

HulladékHulladék

KözlekedésKözlekedés

Sorsjegy-használók száma: 
~3,5 millió fő

PostaPont: 2.700 db
Levélforgalom: 625 millió db (2016)
Csekkforgalom: 2,2 milliárd db
Csomagkézbesítési teljesítmény:
~13,8 millió km/év, 17,6 millió db (2016)

Szolgáltatások a lakosság 30%-ának

Kezelt közművezeték-hálózat:
~45 ezer km 
ebből ivóvíz:~23 ezer km
ebből szennyvíz:~16 ezer km

Értékesített víz: 106,5 millió m3/év

Kezelt vagyonérték: 268,9 Mrd Ft

Kezelt hulladék: 
~650 ezer tonna

Hulladékgyűjtés:
~1,3 millió lakosnak
~450 településen
~500 járművel
~56 telephelyre

Földi kiszolgálás: 
~20 ezer járat/év
~5,2 millió utas

Földi irányítás: 
~900 ezer járat

Légi forgalomLégi forgalom

Országos közút:~32 ezer km

Vasúti hálózat:~7.200 km

1 452 668 db vonat/vagon

Helyközi közlekedés
~6.300 db autóbusz
~427,2 millió km
~2 millió utas/munkanap

Változatos tevékenységek és vagyonelemek
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Beépített teljesítmény: 2600 MW

Megtermelt energia: 20 TWh

Rendszerszintű piac:~56-60%

Átviteli hálózat: 4.860 km

Elosztói hálózat: ~31 ezer km

Nagyker.: 38 TWh

Kisker.:~4,8 TWh 

Fogyasztók száma: ~780 ezer (15%)

Áramtőzsde: tulajdon és üzemeltetés

Villamos energia

Orosz hosszú távú szerződés tulajdona

Importált volumen: 5 Mrd m3

Kereskedelmi tároló: 5,1 Mrd m3 

Stratégiai tároló: 1,2 Mrd m3 

Elosztói hálózat :~30 ezer km

Nagyker.: 4-5 Mrd m3

Kisker: 0,5-1 Mrd m3 (főleg erőművi)

Fogyasztók száma: ~3,4 millió (47%)

Földgáztőzsde: tulajdon és üzemeltetés

Földgáz

Távhő

Megtermelt hőenergia: 1.400- 1.500 TJ  38 ezer fogyasztó

Új tulajdon: Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 

Az állami szerepvállalás erősítése kiemelt cél
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a közszolgáltatásokhoz történő hozzájutásra 
Ellátásbiztonság

az állampolgárok életviszonyaira és az ügyfélkapcsolatok minőségére
Szolgáltatási színvonal

a gazdasági szereplők tevékenységére, gazdasági helyzetére
Versenyképesség

a gazdasági szereplők által igénybe vehető forrásokra 
Finanszírozás

az infrastrukturális, és a technológiai környezetre
Innováció

Az NVTNM társaságok állami cégekként közvetlen piaci 
beágyazottsággal rendelkeznek, tudásbázisuknak és 
szolgáltatói szerepüknek kiemelt jelentősége van a             

piaci alapú versenyképesség szempontjából is! 

Az NVTNM társaságok állami cégekként közvetlen piaci 
beágyazottsággal rendelkeznek, tudásbázisuknak és 
szolgáltatói szerepüknek kiemelt jelentősége van a             

piaci alapú versenyképesség szempontjából is! 

Az állami cégeknek közvetlen hatása van…
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Következményként jelentkezhet:

Fennakadások lehetnek az egészségügyi 
ellátásban

Leállhat a víziközmű szolgáltatás

Leállhat a kötött pályás közlekedés

Bányászok maradhatnak a föld alatt

Jelentős termeléskiesés bármely iparágban

Korlátozási sorrend életbe lépése

Mit értünk ellátásbiztonság alatt? 

Egyesült Államok, 
2003Olaszország, 

2003
NYC, 2019
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Állami vállalatok versenyhelyzetben
Piaci alapú

innovációs kényszer

Ellátásbiztonsági 
kötelezettség
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Lépéskényszer alakul ki az éles verseny 
miatt
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Integrált, hatékony működés

835 db

1937 fő

65 M Km

798 db

2002 fő

47 M Km

704 db

2160 fő

56 M Km

494 db

1390 fő

35 M Km

1084 db

3236 fő

64 M Km
1405 db

4264 fő

90 M Km

6447 db

17 770 fő

443 M Km

 Állami tulajdonú társaságok felkészítése a liberalizációra

 Tőkeerős, kedvezően finanszírozható társaság létrehozása

 Egységes szakmai és működési elveken nyugvó, költséghatékony 
és átlátható működés biztosítása

 Utasbarát, minőségi szolgáltatásnyújtás 

Kormányzati 
célok:
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Menetrend és 
forda 

optimalizálás

Menedzsment 
költségek 

csökkenése

Munkaerő-
megtartási 

intézkedések

Egyszeri 
integrációs 
költségek

Tartalék 
buszállomány 

csökkenése

Egyéb 
megtakarítás

Az integráció becsült középtávú hatásai
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 Nagy forgalmú állomások és a fejpályaudvarok 
utasigényeknek megfelelő felújítása, vasúti 
szolgáltatások fejlesztése:
o intermodalitás, akadálymentesítés, B+R és P+R 

kialakítása, energetikai korszerűsítés
o utastájékoztatás, digitalizáció, központi 

forgalomirányítási rendszerek (KÖFI)

 Kiemelt projektek 2019-ben:
o Keleti Pályaudvar: utasforgalmi területek korszerűsítése
o Kőbánya-Kispest állomás részleges rekonstrukciója
o Kőbánya-alsó és Zugló megállóhelyek felújítása
o Budapest-Esztergom, MÁV 2-es vasútvonal,  és 

a térség vasúthoz hangolt komplex átszervezése

 Hosszabb távú tervek:
o „50 megújuló állomás program” folytatása
o utascentrum kialakítása a Keleti pályaudvaron, 

az épület teljes felújítása
o a Nyugati Pályaudvar épületének felújítása
o Kőbánya-Kispest vasútállomás teljes felújítása

Felújítások, rekonstrukcióHatékonyságjavítás és utas vonzó akciók
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A HÉV-nél fókuszban a hatékonyság 

 2019. június 6-ától lehetővé vált az MÁV rendszerben az 
online HÉV menetjegy értékesítés

 Agglomerációs menetrendi fejlesztések eredményeként 
100 M Ft menetdíjbevétel növekedés

 Vontatási szolgáltatás visszaszervezésével a kapcsolódó
költségek a tizedére csökkentek

 A valós idejű utastájékoztatás és a valós idejű
járműkövetés is megvalósul a HÉV-nél 2019. végére 

 MÁV-csoporton belül azonos paraméterű járművek lehetővé
teszik a gyors és hatékony pótlási megoldást szükség esetén

 A UIC – nemzetközi vasútkód  –
megszerzésével technikailag lehetővé
vált, hogy más európai vasúttársaság 
is jegyet tudjon eladni a HÉV 
hálózatára
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 A Budapest-Belgrád vasúti logisztikai folyosó kínálja majd a 
leggyorsabb szállítási útvonalat Kína és Európa nyugati fele között. 

 A projekt versenyképes módon kapcsolja be térségünket a 
világkereskedelem egyik legjelentősebb útvonalába, és hozzájárul a KKE 
régió, jelenleg még hiányos É-D irányú vasúti kapcsolatainak 
bővítéséhez.

 Áru- és személyszállítás hatékonyságának 
növelése

 A jelenlegi 7-8 óra helyett 2-3 óra lesz a 
menetidő Budapest és Belgrád között.

 Megvalósul az EU-n belüli és kívüli államok 
között vasúti átjárhatóság.

 A határ- és vámellenőrzés felgyorsítása a 
technológiai lehetőségek kiaknázásával (a 
schengeni elvárásokat is figyelembe véve).

 Észak-dél irányú kereskedelmi kapcsolatok 
bővülése.

Egy övezet, 
egy út 

stratégia

Eredmények

Partner-
országok

Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése

Ahhoz, hogy a kínai áru mihamarabb Nyugat-Európába jusson, az egész 
vasútvonalat fel kellene újítani, így felmerült Észak-Macedónia és Görögország 

bevonása is.
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 A kézbesített csomagszám jelentősen 
elmarad a nyugat-európai mutatóktól, 
a V4 országok is előttünk járnak. 

 A kézbesített csomagszám-
növekedés viszont az egyik 
legdinamikusabb az EU-ban. 

 A V4 országok vonatkozásában csak a 
Magyar Posta a DHL hálózat tagja.

 A háznál történő hagyományos 
kézbesítési módok mellett egyre 
nagyobb szerepet kap a fix pont 
kézbesítés.

Magyar Posta EU viszonylatban
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Fókuszban a csomaglogisztika

A logisztikai üzletág hatékonysága alacsony, javítani kell:

 az egy logisztikai elosztóra jutó csomag-feldolgozási kapacitást, vagy

 az egy munkavállalóra jutó csomag-feldolgozási kapacitást.

 A volumen nagy része lakossági, és EU-n kívülre irányul 

 Az üzleti feladások volumenét növelheti az utánvétel 2020-ban 
tervezett bevezetése, és a DHL csatorna EU-szintű kiterjesztése

 Cél a tranzit csomagforgalomban való részvétel erősítése

 Jelentős növekedés az IPC Európa+ és DHL hálózatokon

 Megbízható partner az e-kereskedelmi küldemények 
kézbesítésében
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 Versenyképes Kína-Európa beszállítás és KKE-Balkán disztribúció

 Versenyképes kézbesítési minőség és díjak az EU-n belül

 Vámkezelés, szabadforgalomba helyezés Magyarországon minden EU 
tagállamára, komplex szolgáltatási csomagok kialakítása

 KKE-Balkán elosztó központ létrehozása Budapesten 2021-től

Cél

KKE logisztikai elosztó központ 
megvalósítása

A légi szállításon alapuló prémium e-kereskedelmi logisztika mellett 
az olcsóbb, standard minőségű – vasúti és hajós – megoldások; és 

Az ukrán-magyar vasúti határátkelőben, a Belgrád-Budapest 
vasútvonalban és a trieszti kikötőben rejlő lehetőségek kihasználása

A projekt 
lényege

A KKE-Balkán államainak e-
kereskedelmi folyamatainak támogatása

A küldemények EU határon történő
kezelésének egyszerűsítése, gyorsítása

Küldeményforgalom volumenének 
maximalizálása a nemzetközi postai és 
kereskedelmi kapcsolatokon keresztül, 
stratégiai partnerek bevonásával.
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98%-ban CO2-
semleges termelés

Villamosenergia-
rendszer irányítása

Kompetens 
menedzsment

Saját elosztói hálózat

Országos lefedettség

Energiaipari 
szaktudás

35 év nukleáris 
erőmű üzemeltetési 

tapasztalat

3,7 millió ügyfél és 
kapcsolódó
adatbázis

ICT képességek
Kommunikációs 

gerinchálózat

Optimális portfoliót 
kialakító

nagykereskedelem

Tömeges 
ügyfélkapcsolat-

kezelési képesség

Hálózati 
infrastruktúra vagyon

Belső
képességek

Régióban kiemelkedő
tiszta energiaportfolió

Hazai 
fogyasztók elérése

A stratégia a meglévő erősségekre épül
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Millió fő

E.ONEnel InnogyIberdrolaEdF Engie EdP CEZ 
Group

EnBW PGE MVM

TOP 10 európai energetikai vállalat ügyfeleinek száma (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Az MVM bekerülhet az európai energetikai TOP 10-
be

Az MVM Csoport hagyományos tevékenységei tekintetében már nem 
tud Magyarországon növekedni

Cél a regionális terjeszkedés
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VerbundČEZ

100%

FortumPGEMVM EDF DEH Electrica SSEEngie

100%

Enel RWE Iberdrola

100%

EDP

100% 100%

E.ON

Közkézhányad Közvetlen vagy közvetett állami tulajdon

Az egykori inkumbens, ma „nemzeti blue chipnek” minősülő energiaszolgáltatók tulajdonosai:

A tőzsdére lépés révén a TAURON megszerezte 
a növekedéséhez szükséges forrásokat:

2008 20162007 2015201120102009 2012 2013 2014 2017

+36%

EBITDA 
(MRD EUR)

A CEZ sikeresen növelte EBITDA-ját a 
regionális terjeszkedéssel:

+42%

Hálózati és 
termelési 

akvizíciók 
CEE régióban:

BG, RO, SK, PL, majd 
TR, AL

A tőzsdeképesség növekedési potenciált 
jelent
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Digitalizációs törekvések  kulcsterületei:

1.az ügyfelek digitális irányba történő terelése  

2.az ügyintézési folyamatok digitalizációja és a 
kapcsolódó felületek fejlesztése 

3.a teljes ügyfélútvonal digitális alapokra helyezése 
(megrendelés  kifizetés).

Jó gyakorlat az NKM-Csoportnál:

 Az ügyfelek fizetéssel kapcsolatos műveleteinek saját applikációba terelése 
(fizetéssel kapcsolatos műveletek)

 A pénzügyi szolgáltatásokról szóló EU-s direktíva értelmében tranzakciókról, valamint a 
számlaegyenlegről szóló információk az ügyfél kérésére elérhetőek lesznek külső harmadik 
feles szolgáltatók számára is ( fizetési vagy digitális pénzintézeti működés).

E-ügyintézés a közműszolgáltatások teljes 
életciklusában: 
 közműszolgáltatások adatáramlási és pénzügyi 

folyamatának teljes digitalizációja 

 csökken a magánszemélyek/vállalkozások 
adminisztratív terhe, ezáltal nő a versenyképesség

Technológiai fejlesztések eredménye
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OTT és IoT technológiák
IoT, Internet of Things, a dolgok internetje: 
Hálózatba kötött „intelligens” eszközök összessége, vagyis egyértelműen azonosítható
elektronikai eszközök, amelyek képesek felismerni valamilyen lényegi információt, és 
azt egy internet alapú hálózaton egy másik eszközzel kommunikálni. 
Az IoT technológiák LTE (Long Term Evolution, negyedik generációs vezeték nélküli 
szabvány) technológia mellett bevezethetők.

IoT alkalmazási területek
Okosmérők (pl. víz fogyasztás mérése)
Ipari energetikai mérések
Energia elosztó hálózati adatgyűjtés és vezérlés (zárlatok, szakaszolás)
Intelligens város (parkolás és parkolóhely nyilvántartás, közlekedés figyelés és 
vezérlés, forgalom irányítás adatainak továbbítása)
Egészségügy (személyi egészség monitorok és távjelzők)

Over the Top TV (OTT)
Olyan audiovizuális vagy audio tartalomszolgáltatás, amely 
szélessávú adatátviteli elérésen keresztül jut el a felhasználóhoz.
A televíziós szolgáltatás szolgáltató-független, az Internethez 
csatlakoztatott eszközökkel, készülékekkel televízió műsorokat 
nézhetünk bárhol, bármely időszakban.



Az 
innováció

célja

Az 
innováció

lényege

Projekt 
kezdete

 Meghatározó régiós 
OTT szerepkör 
kialakítása egyedi és 
minőségi magyar 
tartalmakkal

 Az OTT platformon az 
AH egyedüli állami 
szolgáltatóként lesz 
képes direkt lakossági 
elérést biztosítani

 Lehetőséget nyújt 
közérdekű tartalmak 
megjelenítésére, 
kommunikálására a 
magyarság számára.

 2020-tól

 A városi élet kihívásaira 
valós megoldást nyújtó
okos város szolgáltatások 
megvalósítása 

 A magyar partnercégek 
kulcsrakész megoldásokat 
fejlesztenek (pl. 
intézményi okos mérés, 
okos parkolás)

 A megoldások rövid 
határidővel 
implementálhatóak a 
kiválasztott hazai vagy 
külhoni településeken.

 Szemestermény szállítás 
és tárolás alatti 
monitorozására 
kifejlesztett mérőeszköz, 
és felhő alapú
alkalmazása

 A gabonatárolók 50-80 %-
a sík és nem rendelkezik 
beépített 
mérőműszerekkel. 

 A szállítás és tárolás során 
számos probléma 
jelentkezhet (fertőzések, 
beázás, páralecsapódás)

 Erre nyújt megoldása az 
AH és egy startup közös 
innovációja.

Agrár IoT 
megoldás

Okos 
város

Regionális OTT 
szolgáltatás
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Innovatív OTT és IoT megoldások 

Partnerek  Kárpát-medence magyarlakta települései  Kárpát-medence országai

 2020-tól  2021-től
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 A HungaroControl volt az első nemzeti szolgáltató, amely egy nem 
szomszédos ország légterében irányította a légi forgalmat (Koszovó)

 A világon először hozott létre olyan technológiát, amellyel egy közepes 
méretű reptér légi forgalmát távolról irányítani lehet.

 Már több, mint 600 órányi éles üzemi gyakorlattal rendelkezik távoli 
toronyirányításban.

Innováció

 Olyan távoli toronyirányítási képesség kialakítása, amely révén:
 a repülőtéri toronyépülettől függetlenül,
 közel egyenértékű szolgáltatást lehet biztosítani a repülésbiztonsági szint 

fenntartásával, vagy akár annak növelésével, és
 biztosított az üzletmenet-folytonosság a közepes méretű, növekvő reptereken.

 A fejlesztés további fázisai révén akár több repülőtér forgalmának egy 
helyszínről történő irányítása is lehetséges (költséghatékonyság).

Az 
innováció

lényege

Távoli toronyirányítás (Remote tower)

Partner-
országok Szingapúr

Changi reptér 
Smart torony 
(2017-2019)

Azerbajdzsán
Qabala reptér 

távoli toronyirányítás
(2020-)

Kazahsztán
Többtornyos 

központ 
(2019-)

Koszovó
NATO által felügyelt 

koszovói magaslégtér 
felügyelete
(2014 óta)



I.

II. Állami tulajdon a világban

III.

Tartalom
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Makrogazdasági helyzetkép

NVTNM társasági portfólió rövid áttekintése

IV. Innovációk a versenyképesség fokozására

V. Hatékony tulajdonosi joggyakorlásHatékony tulajdonosi joggyakorlás



41Az NVTNM a társaságok felett a Magyar Állam tulajdonosi jogait 
egységes portfólió szemlélet mentén gyakorolja

A Kormány állami társaságokkal kapcsolatos 
vagyongazdálkodási politikájának végrehajtása

Tervezés és 
kontrolling

Tervezési 
Irányelvek

Tervtárgyalások 

Üzleti Terv és 
Prémiumfeladatok

Kontrolling

Beszámoló

III.
Szabályozási 

eszközök
Tulajdonosi 
Ellenőrzés

Létesítő Okiratok

Szabályzatok és 
Dokumentumok

II.
Stratégiai 
irányok

Stratégiaelemzés
Működési 

kockázatok 
felmérése

HR és Beruházási 
körkép

Szinergiák 
feltérképezése

I.

Feladataink



Ez a kockázati szint 
hosszú távon nem 
elfogadható: 

cél, hogy a kockázatok 
csökkentésével az 
elfogadható
tartományba 
kerüljenek a társaságok

Ez a kockázati szint 
elfogadható:
 cél, hogy az ide 

tartozó társaságok 
megőrizzék, illetve 
hosszabb távon 
képesek legyenek 
növelni az  érték-
teremtő
képességüket 

Kockázati térképen ábrázolható a teljes portfólió: 
 összehasonlíthatóvá válnak egymással a társaságok 

 meghatározható a tulajdonosi beavatkozás és kontroll mértéke és sürgőssége

 vizsgált szempontok az értékelés során: 

 Finanszírozási képesség

 Szolgáltatási szint 

 Társadalmi érzékenység

 Stratégiai jövőkép

Az NVTNM portfólió kitettsége

SÁRGA és ZÖLD 
TARTOMÁNY

PIROS TARTOMÁNY

1
2

3
1 2



Munkavállalók bérének kifizetése

Működési támogatások

Bértámogatás

Adó- és illeték befizetés

Bérjárulékok befizetése

Adózott eredmény, osztalék befizetése

Mit visz? Mit hoz?
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Az NVTNM portfólió értékteremtő képessége

Társadalmi felelősségvállalás, 
támogatások kifizetése

Az egyenleg pozitív, az NVTNM portfólió vállalatai jelentős 
értéket teremtenek a Magyar Állam számára.

Az NVTNM feladata, hogy a mindenkori egyenleg alakulását 
nyomon kövesse és beavatkozzon, amennyiben szükséges.

+ Addicionális gazdaságélénkítő hatás



Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!


