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Tartalom

Először is, tartalommal kell megtölteni a mandátumot, 
így megkezdődnek az Indiával való részletes egyezteté-
sek a korábbi társult államinál szorosabb, stratégiai part-
neri státusz részleteiről. Az a munkairány, amelyben én 
intenzívebben részt veszek, a villamosenergia-ellátás biz-
tonságára vonatkozik. Ennek hangsúlya az IEA tevékeny-
ségében három okból is indokolt. Egyrészt, megfelelő pi-
acszerkezetekre van szükség, amelyek biztosítják, hogy a 
szükséges beruházások időben megvalósulhassanak. A 
globális CO2-kibocsátások harmadáért felelős szektor sa-
játosságai miatt piaci kudarcokkal terhelt, ráadásul törté-
nelmének legnagyobb átalakulását éli meg az időjárásfüg-
gő megújuló energiaforrások fokozatos integrációjával. A 
klímacélok teljesítése a szektor tőkeállományának gyors 
cserélődésével jár, amely befektetési kockázatokat jelent. 
Ugyanakkor a kormányok meg akarják tartani a villamo-
senergia-piaci liberalizáció és privatizáció eredményeit. 
Másrészt, a klímaváltozás – a legerősebb éghajlatvédel-
mi politika mellett is immár elkerülhetetlen – hatásaival, 
így az időjárási szélsőségekkel szemben a villamosener-
gia-infrastruktúra a legsérülékenyebb, a hatások innen 
gyűrűznek tovább más szektorok felé. Harmadrészt, a 
digitalizáció, amellett, hogy hatalmas szolgálatot tett a 
nap- és szélenergia-termelés pontosabb előrejelzésével, 
a meglévő hálózatok átbocsátó képességének javításával, 
nagyobb kitettséget is jelent a kiberbiztonsági kockázatok 
tekintetében. A „dolgok internete” következtében draszti-
kusan nő a rendszerbe történő belépési pontok száma. A 
domináns gondolkodás természetesen nem szeretne visz-

szatérni a faxgéphez, tehát abban kell gondolkodnunk, mi-
ként tudjuk kezelni a kockázatokat.

Pontosan e három téma mentén került megrende-
zésre a január 28-i IEA villamosenergia-ellátás-
biztonsági workshop, amelyen több 100 nemzetkö-
zi szakértő társaságában Kaderják Péter, az ITM 
energiaügyekért és klímapolitikáért felelős állam-
titkára is részt vett, illetve előadást tartott. A work-
shop is hozzájárul az IEA vonatkozó jelentésének 
elkészítéséhez. Milyen további kiemelt események-
re, kiadványokra számíthatunk idén?
Idén júliusban kerül sor először az IEA rendezésében 

egy tiszta energia átmenetet tárgyaló miniszteri találkozó-
ra. Az EU 2050-es klímasemlegességi vállalása is alátá-
masztja, hogy egyre erősödik a politikai momentum e té-
ren, növekednek az ambíciók. Ehhez meg kell találnunk a 
megfelelő szakpolitikai eszközrendszert, olyat, amely rö-
vid idő alatt a legnagyobb hatást éri el. Sok tanulmány ké-
szült már a világban a tökéletes, hatékony és tiszta ener-
giarendszerről, ami egy érdekes szakdolgozat-téma, de 
minket az érdekel, miként lehet most előmozdítani az át-
alakulást? Ahogy Fatih Birol ügyvezető igazgató nagy 
futballrajongóként mondani szokta: „Szemed a labdán!”.

A mérkőzés végén egy zéró karbon gazdaságot kell 
létrehozni, ennek szellemében kerül bemutatásra idén az 
Energia Technológia Perspektívák 2020 kiadvány. Sok-
szor halljuk ma azt, hogy a tiszta energia átmenethez már 
minden technológia rendelkezésre áll. Ez önmagában véve 
ugyan igaz, ám igen naiv kijelentés. Azt kell elérni, hogy 
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Hosszú távú, szakpolitikai következmény-
elemzés a Nemzetközi Energia Ügynökség 
(IEA) tevékenységében
Interjú Varró Lászlóval, a Nemzetközi Energia Ügynökség vezető 
közgazdászával

Az előző év az IEA részéről egy sikeres minisz-
teri csúcstalálkozóval zárult, ahol 10 év után elő-
ször fogadtak el a tagok zárónyilatkozatot, illetve 
meghatározták a szervezet mandátumát a kö-
vetkező 2 évre. Mik lesznek a legfőbb feladatok 
2020-ban?



az átmenet makrogazdasági és életmódbeli áldozatok nél-
kül történjen meg. Demokratikus körülmények között 
nincs reális esély arra, hogy az emberek önként lemond-
janak arról, hogy az internetről rendeljenek egy adott hol-
mit Vietnámból. A cél az kell, hogy legyen, hogy az áru 
karbonmentesen készüljön és kerüljön szállításra. Techno-
lógiai megoldásokra van szükség. A globális logisztikai 
rendszereket ma az olaj mozgatja, eközben havonta egy 
Párizs méretű várossal nő az urbánus népesség aránya, az 
urbanizáció nyersanyagigénye is a fosszilis tüzelőanya-
gok segítségével elégül ki. Erre is alternatívát kell találni, 
amelyben a K+F szerpe megkerülhetetlen. Az elmúlt évti-
zedek sok állami K+F-ből kiinduló energetikai sikerszto-
rit hoztak (pl. fotovoltaikus elemek), és persze kudarcokat 
is. Mindemellett az innováció felgyorsításához több kell a 
ráfordítások puszta növelésénél. Megfelelő prioritások, az 
állami és vállalati szektor együttműködésének fi nomhan-
golása szükséges, nem beszélve a szükséges infrastruk-
turális beruházásokról, pl. a hidrogén technológiák elter-
jesztésének érdekében. A kiadvány mindezek mellett kitér 
a lehetséges szinergia lehetőségekre, például a szélerőmű-
vekhez használt új szintetikus anyagok használata az autó-
iparban könnyebb járműveket eredményezhet.

Interjúnkat megelőző héten került nyilvánosságra 
az új Nemzeti Energiastratégia 2030 – miként érté-
keli az ebben lefektetett magyar célokat?
Intenzív kapcsolatot ápolok a hazai energetika szerep-

lőivel, így nyomon követem a folyamatokat. Úgy vélem, 
egy az ambícióit és eszközrendszerét tekintve egyaránt 
modern dokumentum született, amely nemzetközi össze-
hasonlításban is abszolút megállja a helyét. Magyarország 
stratégiai döntése, hogy a tiszta energiamixben a nukle-
áris energiának is helyet kell kapnia. Ez egyáltalán nem 
példátlan, hasonló álláspontot képvisel Franciaország, az 
Egyesült Államok és az Egyesült Királyság és Kína is. 
Gyors ütemben terjednek Magyarországon a fotovoltaikus 
rendszerek, véleményem szerint fontos volna, ha ez a ked-
vező trend leginkább a bőségesen rendelkezésre álló bar-
namezős területeken folytatódna. Mindemellett úgy vé-
lem, az olyan technológiák, mint a „háztáji” napelemek 
vagy az elektromos autók terjedésével időszerűvé válik a 
hálózat fenntartásáért fi zetendő díjak reformja. Kedvező 
Magyarországon az elektromobilitás helyzete: GDP/fő vi-
szonyában nézve jelentős az elektromos gépjárművek ará-
nya, és a budapesti töltőhálózatot is jobbnak találom, mint 
a párizsit. 

Megújuló energiaforrások tekintetében úgy látom, a 
szélenergia jelentős fejlődésen ment át és érdemes lenne 
megfontolni a további használatát, emellett át kellene gon-
dolni, miként lehetne biogázt a zsinóráram-termelés he-
lyett biometánná tisztítva a hálózatba táplálni. Végezetül, 
energiahatékonyság tekintetében azt látom, hogy fontos 

lenne hangsúlyt fektetni a lakóépületek további korszerű-
sítésére. A nagy feldolgozóipari cégek magyarországi üze-
mei korukból adódóan is a leghatékonyabbak között van-
nak, azonban a KKV szektor energiahatékonyságát fontos 
lenne javítani.

Interjúnk hetében mutatták be a davosi Világgaz-
dasági Fórumon az IEA „Oil and Gas in Energy 
Transitions” kiadványát, amely a dekarbonizá-
ció miatt várható keresletcsökkenés és a megfelelő 
szintű kínálat fenntartásának kényes egyensúlyát 
vizsgálja. Miként kezdődhet el végre az olaj-, illet-
ve gázkereslet csökkenése, illetve miként látja a kí-
nálati oldali kockázatokat?
Mindenképpen a keresletcsökkenés miatti tetőzésnek 

kell előbb megtörténnie, nem várhatunk arra, hogy az olaj-
készletek „elfogyjanak”. A palaolajnak köszönhetően ma 
sokkal több olaj áll rendelkezésre, mint amire a piac ko-
rábban számított, a bőséges kínálatnak köszönhető, hogy 
a tavalyi év iráni, líbiai, venezuelai krízisei vagy a sza-
úd-arábiai támadások ellenére is 65 dollár környékén járt 
az olajár. Természetesen ahhoz, hogy érdemben csökken-
hessen az olajkereslet, jelentős beavatkozásokra van szük-
ség, egyrészt az elektromobilitás, másrészt a hagyomá-
nyos hajtású járművek hatékonyságnövelése terén. Utóbbi 
esetben is nagy mozgástér áll rendelkezésre. Harmadrészt, 
a közlekedési rendszer szisztematikus átalakítására van 
szükség, amire jó példa Kína gyorsvasúti rendszere. Ez 
önmagában félmillió hordó/nap olajmegtakarítást jelent, 
többszörösét annak, amit az elektromos autók eddig elér-
tek.

Éves zászlóshajó-kiadványuk, a World Energy 
Outlook két forgatókönyven, a kvázi alapforgató-
könyv STEPS (bejelentett szakpolitikák – Stated 
Policies Scenario) és a párizsi céloknak megfelelő 
dekarbonizációt leképező SDS (fenntartható fej-
lődés – Sustainable Development Scenario) szce-
nárión alapul. Mennyire értelmezhetőek ezek elő-
rejelzésként? Mikor várható a fordulat, hogy a 
STEPS-ről elmozduljunk a SDS irányába?
Először is, nem az IEA feladata, hogy megjósolja, mi-

lyen döntések születnek a jövőben, vagy az Egyesült Ál-
lamokban demokrata jelölt nyer-e majd egy Green New 
Deal típusú programmal, vagy Trump. A cél az, hogy rá-
mutassunk, melyik szakpolitikai irány milyen következ-
ményekkel jár hosszabb távon, ahogy egy orvos jelzi a 
páciensnek, hogy ha így folytatod, az ehhez és ehhez a 
betegséghez vezet. Erről szól a STEPS forgatókönyv, és 
a benne felvázoltakra a kormányok sokszor reagálnak is 
különböző szakpolitikai eszközökkel, jogszabályokkal, 
adókulcsokkal. Tehát, ha a jövő máshogy alakul, mint a 
STEPS forgatókönyvben jelzettek, az nem kudarc az IEA 
számára, hanem siker.
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2019. november 5-én mutatták be az 
OECD együttműködésével készült 
magyar mikro-, kis- és közepes vál-
lalkozások megerősítésének straté-
giáját. Az eseményen az OECD kép-
viseletében részt vett Alvaro Santos 
Pereira igazgató és Miriam Koreen 
vezető tanácsadó is. 

Prof. Dr. Palkovics László innovációs és techno-
lógiai miniszter nyitóelőadásában ismertette, hogy 
a stratégia központi célja, hogy a 2019-2030 közötti 
időszakra a munkavállalók többségét foglalkoztató, 
stabilan működő kisvállalkozói kört megerősítse. A 

szektor megerősítését képzésekkel, digitális fejlesz-
tésekkel, adócsökkentésekkel segítik a jövőben. 

Az OECD képviseletében Alvaro Santos Perei-
ra igazgató elmondta, hogy az új stratégia kialakí-
tása több éven át tartó munka volt, melynek kezde-
ti, elemző szakaszában a Pénzügyminisztériummal, 
majd ezt követően a stratégia kidolgozásában az In-
novációs és Technológiai Minisztériummal működ-
tek együtt. Igazgató úr előadásában kiemelte, hogy a 
beruházási adatok fi gyelemreméltóak, azonban to-
vábbi intézkedésekre van szükség a szektor erősíté-

se céljából. Fontos, hogy a 
kis-és középvállalkozások-
nak is olyan kedvező üzleti 
környezetet tudjunk bizto-
sítani, mint a multinacio-
nális vállalatok részére, to-
vábbá kiemelt fi gyelmet kell 
fordítani a pénzügyi forrá-
sokhoz való hozzájutásra, a 
kkv-k hozzáadott értékének 
növelésére, valamint a kép-
zésre is. Fontos, hogy a stra-
tégia végrehajtását is fi gye-
lemmel kísérjük, melyhez 
az OECD felajánlotta közre-
működését. Miriam Kore-
en előadásában rámutatott, 
hogy a magyar stratégia jó 
példaként szolgálhat más 
országok számára is, továb-

bá kiemelte, hogy más országok kkv-stratégiái (pl.: 
Spanyolország és Németország) sok hasonlóságot 
mutatnak a magyar célkitűzésekkel. Zárásként el-
hangzott, hogy a kkv szakpolitikák kialakítása so-
rán fontos az átfogó megközelítés, továbbá hogy a 

Bemutatták az OECD 
közreműködésével kidolgozott magyar 
KKV stratégiát
2019. november 5., KKV konferencia, Budapest
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végrehajtás értékelési rendszerének kidolgozásában 
is szívesen részt vesz az OECD. 

A bemutatón dr. György László,  az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium államtitkára ismertette 
a stratégia átfogó célkitűzéseit, kiemelve a műkö-
dő vállalkozások zöld és high-tech megújulásának 
támogatását, az adminisztrációs terhek csökkenté-
sét, valamint a kiválóan teljesítő vállalkozások elis-
merését. Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank 
ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a jegybank nö-
vekedési hitelprogramja több ezer kiscég hitelezését 
segítette, és az idén elindított Növekedési Hitelprog-
ram a kkv-k forráshoz jutását támogatja. Izer Nor-
bert, a Pénzügyminisztérium államtitkára előadá-

sában bemutatta, hogy  az adópolitika fókuszában 
az adó- és adminisztrációs terhek csökkentése mel-
lett a beruházások ösztönzése, a gazdaság fehérítése, 
valamint a kkv-k fejlődésének elősegítése áll. 

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara (MKIK) elnöke rámutatott, hogy a magyar 
gazdaság a beruházás-vezérelt szakaszból az inno-
váció-vezérelt szakasz felé tart, az átállás támogatá-
sa szükséges. 

Bővebben:
https://oecd.kormany.hu/a-kkv-szektor-megerositese-
nek-strategiaja

Magyarország első alkalommal vett 
részt a Nemzetközi Felnőtt Képesség- 
és Kompetenciamérési Programban 
(PIAAC), amely 39 országban 245 
ezer ember szövegértési, számolási 
és problémamegoldó készségét mér-
te fel. A felmérésből kiderült, hogy 
a magyar felnőtt lakosság számolási 
készsége meghaladja az OECD orszá-
gok átlagát. 

Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium pénzügye-
kért felelős államtitkára beszédében elmondta, hogy 
a kompetenciamérés segít a kormánynak és azon be-
lül az egyes szakpolitikáknak meghatározni a lakos-
ság készségeinek és képességeinek fejlesztési irányait. 
Hozzátette, hogy mindez fontos a munkaerőpiac szem-
pontjából, mert ma már az adott ágazatok által elvárt 
kompetenciákkal rendelkező munkavállalókra van 
szükség.

William Thorn, az OECD vezető elemzője kifejtet-
te, hogy a PIAAC felmérésben a kérdőívek szövegérté-
si, számolási feladatokat tartalmaztak, illetve a problé-
mamegoldást vizsgálták számítógépes környezetben. 
Arra voltak kíváncsiak, hogy az egyes készségeket 
a válaszadók mennyire tudják a mindennapi életben 
használni. Példaként az adóbevallás szövegének értel-
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A PIAAC felmérés eredményei segítik 
a képesség- és készségfejlesztési 
irányok meghatározását
2019. november 15., PIAAC bemutató, Budapest
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Az OECD 2019. november 26-27-én rendezte meg 
éves Zöld Növekedés és Fenntartható Fejlődés Fóru-
mát (Green Growth and Sustainable Development 
Forum, GGSD), Párizsban. A rendezvény közpon-
ti témája a nehézipar és a kitermelő szektor „zöldíté-
si” lehetőségeinek vizsgálata volt, kiemelt hangsúlyt 
helyezve az innovatív megközelítésekre, valamint a 
pénzügyi és költségvetési hatásokra. A téma szakér-
tői többek között arra keresték a választ, hogy milyen 
lehetőségek állnak rendelkezésre ezeken a területeken 
a körkörös és alacsony szén-dioxid kibocsátású gazda-
ságra való fokozatos áttérésre, vizsgálták a várható re-
gionális hatásokat, valamint a Fenntartható Fejlődési 
Célok (SDG-k) végrehajtásának kérdéseit.

A Fórum keretében megállapítást nyert, hogy a 
zöld átmenet és ezzel párhuzamosan a Fenntartható 
Fejlődési Célok teljesítése a nehézipar és a kiterme-
lő ipar gyökeres átalakulását teszi szükségessé. Az 
egyes fejlesztési céloknak való megfelelés eltérő vál-
tozásokat igényel, többek között komoly infrastruktu-
rális beruházásokat, a szén-dioxid-intenzív ágazatok 
emisszió-csökkentését, a fosszilis energiahordozó-fel-
használás fokozatos mérséklését, vagy a hulladék-újra-
hasznosítás mértékének drasztikus növelését. 

Angel Gurría OECD-főtitkár beszédében hangsú-
lyozta, hogy 2060-ra az ipari fémek kitermelése és fel-
dolgozása megduplázza a negatív környezetvédelmi 
hatások mértékét. A főtitkár kiemelte, hogy ennek a 
negatív folyamatnak a megállítására és a Párizsi Meg-
állapodásban foglalt klímacélok elérése érdekében el-
engedhetetlen az erőforrás-hatékonyság fejlesztése, az 

erőforrás-ellátás biztonságának politikai célkitűzés-
ként való megfogalmazása, a körforgásos gazdaságra 
való zökkenőmentes átállás támogatása a kormányza-
tok hathatós közreműködésével. Beszédében a főtit-
kár az adórendszerek reformjának, másrészt a fosszilis 
energiahordozók támogatása megszüntetésének szük-
ségességét fogalmazta meg. 

A kétnapos Fórum kiemelt előadói és panelrésztve-
vői részéről általános megállapítást nyert, hogy olyan 
gazdasági intézkedéseket kell a kormányoknak beve-
zetnie, amelyek támogatják a Párizsi Megállapodás 
kiemelt céljait, többek között a 1,5 Celsius-fokos glo-
bális felmelegedési küszöbértéket, valamint minden 
fejlett gazdaságnak kötelezettséget kellene vállalnia a 
nettó zéró karbonemisszió 2050-re történő elérésére.

A konkrét intézkedések kapcsán a konferencia 
résztvevői kiemelten hangsúlyozták a gazdasági di-
verzifi káció, a körforgásos gazdaságra való átállás, a 
megújuló energiaforrások szerepének növelése, az inf-
rastrukturális beruházások, az innovatív, kreatív és di-
gitális technológiai és egyéb megoldások, a célzott ku-
tatás-fejlesztési tevékenység szükségességét. 

Hangsúlyozták továbbá az adózási rendszerek re-
formigényét (karbonadó), az erőforrások hatékony 
felhasználását, a fosszilis energiahordozók támoga-
tásának megszüntetését, a hulladék-újrahasznosítás 
fejlesztését, a kormányzatok jogszabályalkotó és ösz-
szefogó szerepét, végül a nemzetközi együttműködés 
erősítését a klímaváltozással és egyéb környezeti koc-
kázatokkal szemben.

Bővebben:
http://www.oecd.org/greengrowth/ggsd2019/8

mezését és a koncertjegy online vásárlását említette. 
A vezető elemző közölte, hogy a szövegértési és a szá-
molási készséget vizsgáló feladatokban egyaránt Japán 
érte el a legmagasabb pontszámot, a problémamegol-
dást tekintve viszont már Új-Zéland és Svédország 
végzett az élen.

Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának közneveléséért felelős államtitkára közölte, 
hogy a PIAAC felmérés és azon belül főként a számo-
lási készségek mérése visszaigazolta, hogy a magyar 
oktatási rendszer eredményesen működik.

Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium szakképzésért és felnőttképzéséért fe-
lelős helyettes államtitkára is megerősítette, hogy a 
gazdaság folyamatos növekedéséhez minőségi mun-
kaerőre van szükség. A minisztérium a gazdaság sze-
replőinek visszajelzései alapján határozta meg, hogy 
a munkáltatók milyen készségeket és képességeket 
várnak el a dolgozóktól, az így felállított tíz pontból 
álló lista tartalmazza egyebek mellett a problémameg-
oldást, az együttműködést, a kreativitást, az innová-
ciót és a digitális kompetenciát is. Pölöskei Gáborné 
kiemelte, hogy a szakképzés és a felnőttképzés kiala-
kításánál is egy rugalmas rendszer kiépítésére törek-
szenek. 

Lukács Fruzsina, a PIAAC nemzeti projektmene-
dzsere elmondta, hogy Magyarországon a 16-65 éves 
korosztályból 6149 emberrel készítettek sikeres inter-
jút. A felmérés a szövegértési, a számolási és az info-
kommunikációs készségek felmérése mellett vizsgálta 
a válaszadók képzettségét, korábbi és jelenlegi mun-
káját is. 

A magyar felnőtt lakosság körében a szövegértési 
feladatoknál a 25-34 évesek teljesítettek a legjobban, a 
legalacsonyabb átlagpontszámot az 55-65 évesek sze-
rezték. Érdekességként megjegyezte, hogy míg a szá-
molási készség nem mutatott eltérést nemek szerint, 
a problémamegoldó készséget igénylő feladatoknál a 
férfi ak jobban teljesítettek.

Bővebben:
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-tech-
nologiai-miniszterium/tudas-es-innovacio-me-
nedzsmentert-felelos-allamtitkarsag/hirek/
magyarorszagon-a-felnott-lakossag-szamolasi-keszse-
ge-meghaladja-az-oecd-orszagok-atlagat

A nehézipar és a kitermelő szektor 
zöldítései kihívásai
2019. november 26-27., Zöld Növekedés és Fenntartható 
Fejlődés Fórum, Párizs
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Az ülésen Magyarországot Gion Gábor, a Pénzügy-
minisztérium államtitkára képviselte, aki az idősödő 
társadalom makrogazdasági hatásait megvitató kis-
csoportos eszmecserét is elnökölte. A GSG margóján 
Gion Gábor találkozott Angel Gurría főtitkárral, Greg 
Medcrafttal, az OECD pénzügyi és vállalti ügyekért 
felelős igazgatójával, valamint Alvaro Santos Pereirá-
val, az OECD országtanulmányokért felelős igazgató-
jával. 

Az OECD Globális Stratégiai Csoportjának 
(GSG) idei évi magas szintű ülésére az „Idősödő 
OECD társadalmak: a jelen kihívásaira adott vá-
laszok, a kínált lehetőségek kihasználása” címen 
került sor. A GSG elnöke Marie-Gabrielle Inei-
chen-Fleisch, Svájc gazdasági ügyekért felelős ál-
lamtitkára volt. Angel Gurría főtitkár nyitóbeszé-
dében hangsúlyozta, hogy a GSG témája nagyon is 
időszerű, a fejlett társadalmak egyre nagyobb része 
áll az idősebb korosztályból, és egyre kevesebb a 
foglalkoztatottak aránya. Kiemelte, hogy a problé-
mát csakis horizontálisan lehet megoldani a foglal-
koztatás, az egészségügy, az oktatás és a szakképzés 
szakterületeinek bevonásával. 

Laurence Boone, az OECD főközgazdásza az elö-
regedés és az azzal kapcsolatos kihívások című előa-
dásában kifejtette, hogy az elöregedés, a dolgozó né-
pesség csökkenése miatt hatással lesz legtöbb OECD 
ország életszínvonalára. Hangsúlyozta, hogy rugal-

mas nyugdíjrendszerekre van szükség, a foglalkozta-
tás megfelelő pénzügyi vagy egyéb ösztönzőkkel való 
elősegítése mellett. Összegezve kifejtette, hogy maga-
sabb egészségben eltöltött élettartam, növekvő mun-
kaerőpiaci részvétel és termelékenység, valamint a 
nyugdíjrendszerek igazságos módon történő reformja 
kívánatos.

Az idősödő társadalmak makrogazdasági hatá-
sával foglalkozó csoportülés elnökeként Gion Gábor 
bevezetőjében arra hívta fel a fi gyelmet, hogy hajla-
mosak vagyunk az egyre magasabb átlagos élettar-
tamot kizárólag a társadalombiztosítás szemszögé-
ből vizsgálni. Mintha ez a demográfi ai változás nem 
jelentene többet az elnyúló öregkornál, annak min-
den egészségügyi, gazdasági és társadalompszicho-
lógiai nehézségével együtt. Holott a technológiai 
fejlődésnek, az orvostudományi felfedezéseknek, a 
gyógyszeripari fejlesztéseknek, és a helyesebb élet-
módbeli és táplálkozási szokásoknak köszönhetően 
tovább maradhatunk egészségesek, vagyis – meg-
felelő szemléletváltással – tovább leszünk fi atalok. 
Soha senkinek nem volt még akkora esélye a hosszú 
és egészséges életre, mint a ma születő embereknek. 
Ez pedig számos lehetőséget teremt, hiszen kitoló-
dik a foglalkoztatás esélye, és az idősek tapasztala-
tukkal tovább segíthetik a fi atalabb generációkat, ami 
megfelelő, az egyéni igényeket és sajátosságokat fi -
gyelembe vevő szakpolitikák és üzletviteli stratégiák 
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Az OECD Globális Stratégiai Cso-
portja (GSG) november 27-28-i ülé-
sének témája az OECD-tagállamok 
és az OECD-n kívüli országok elö-
regedése, az abból eredő kihívások 
és lehetőségek szakpolitikai keze-
lése volt. A plenáris ülések, vala-

mint az egyes szekciók a téma szá-
mos aspektusát érintették, kiemelt 
hangsúllyal a gazdasági, társadal-
mi és pénzügyi hatásokra, míg a 
GSG munkareggelijének témája 
az OECD jövőképének megújítása 
volt. 

Az idősödő társadalom kihívásai 
és lehetőségei az OECD Globális 
Stratégiai Csoport ülésének 
középpontjában
2019. november 27-28., OECD Globális Stratégiai Csoport ülése, 
Párizs



mentén jótékony hatással lehet a termelékenységi és 
versenyképességi mutatókra. 

Gion Gábor felvezetőjében ismertette azokat a fon-
tosabb intézkedéseket is – dolgozni kívánó nyugdíjasok 
és az őket alkalmazó munkáltatók részére a foglalkoz-
tatás kedvezményessé tétele, a nőket a munkaerő-pia-
ci részvételtől visszatartó gazdasági tényezők felszá-
molása, 2020 januárjától a nagyszülői gyed bevezetése 
–, amelyeket a magyar kormány a kedvezőtlen demo-
gráfi ai kilátások megfordítása érdekében hozott. 

A csoportülés keretében a tagállamok tartal-
mas szakmai vitát folytattak az öregedés növekedés-
re, globális egyensúlytalanságokra, termelékenység-
re, közpénzügyekre gyakorolt hatásairól, valamint a 
mindezen hatásokra adható szakpolitikai válaszokról 
(munkaerő-piaci aktivitás növelése, nyugdíjreform, 
beruházások ösztönzése, oktatás és képzés, innováció, 
termelékenységjavító reformok).

A GSG második napján tartott „menedzsment reg-
geli” témája az OECD jövőképének megújítása volt, 
azzal a céllal, hogy a szervezet 2021 szeptemberére – 
az OECD alapításának 60. évfordulójára – új, aktuali-

zált jövőképpel rendelkezzen. Egyetértés volt abban, 
hogy az OECD alapszabálya időtálló módon jelölte 
ki az szervezet alapvető céljait (gazdasági növekedés, 
foglalkoztatottság), de az új jövőképben célszerű utal-
ni az aktuális kihívásokra is (digitalizáció, klímavál-
tozás, adózás, inkluzív növekedés, esélyegyenlőség). 

A magyar hozzászólásban Gion Gábor államtitkár 
úr kifejtette, hogy az OECD egyediségét és egyben 
hozzáadott értékét biztosító erősségeket – független, 
objektív, tényalapú elemzések, országspecifi kus szak-
politikai ajánlások – meg kell őrizni, ahogyan a szer-
vezet tagállamok konszenzusa által vezérelt jellegét is. 
Kiemelte, hogy a rendelkezésre álló szűkös erőforrá-
sokat nem szabad túlságosan sok prioritás között szét-
forgácsolni, és emiatt is óvott attól, hogy az OECD bi-
zonyos témakörökben más nemzetközi szervezetekkel 
párhuzamosan dolgozzon. 

Bővebben:
https://oecd.kormany.hu/az-eloregedes-kihivasai-es-le-
hetosegei-az-oecd-globalis-strategiai-csoport-ulese-
nek-kozeppontjaban

Minden területen - szövegértésben, 
matematikában és a természettudo-
mányokban is - javult a 15 éves ma-
gyar tanulók teljesítménye a legújabb, 
2018 tavaszán végzett PISA-felmérés 
szerint. Az OECD elemzése kieme-
li, hogy a magyar tanulók szövegér-
tésben a szociokulturális hátterükhöz 
képest jobban teljesítenek.

Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnökhelyet-
tese elmondta, hogy a háromévenkénti nemzetközi 
PISA-mérésben ezúttal 79 ország vett részt. A vizs-
gálatokat 2000 óta tartják, és egyre több ország csat-
lakozik, a kezdetekhez képest már kétszer annyi állam 
kapcsolódott be a mérési folyamatba. 

A PISA-mérés ugyanakkor ismét rámutatott arra az 
évtizedes állapotra, hogy a magyar oktatási rendszer-
ben nagyok az eltérések, a kiváló és a gyengébb tel-
jesítmények egyaránt jelen vannak. Csökkent ugyan-

akkor 2015-höz képest az alulteljesítők aránya: a 
szövegértés területén 27,5 százalék helyett 25,3 száza-
lék (OECD átlag: 22,7 százalék), a természettudomány 
területén 26 százalék helyett 24,1 százalék (OECD át-
lag: 22 százalék), a matematika terén 28 százalék he-
lyett 25,6 százalék (OECD átlag 24 százalék) teljesített 
a második képességszint alatt. A mindhárom területen 
alulteljesítő tanulók aránya 15,5 százalék, az OECD 
átlag 13,3 százalék.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár kiemelte, 
hogy Magyarország eredménye megközelíti a világ 
legfejlettebb országait tömörítő OECD átlagát. Szintén 
pozitív, hogy a családi háttér miatti különbségek egyre 

kevesebb szerepet játszanak 
a magyar tanulók teljesítmé-
nyében, kevesebb az iskolai 
hiányzás és a magyar tanu-
lók 68 százaléka nyilatkozott 
úgy, hogy elégedett az életé-
vel. Az államtitkár elmond-
ta, hogy a családi háttérnek 
Magyarországon valameny-
nyi mérés szerint átlag feletti 
szerepe van a tanulók teljesít-
ményére.

Az államtitkár azt is 
hangsúlyozta, hogy feladat 
van még bőven, a kormány 
jövőre 645 milliárd forinttal 
többet fordít oktatásra 2010-
hez képest, 355 milliárddal 

többet pedagógus bérekre, dupláját az ingyenes tan-
könyvprogramra, háromszorosát az ingyenes gyerme-
kétkeztetésre és folyamatosak az iskolafejlesztések.

Bővebben:
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-mi-
niszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/
pisa-felmeres-minden-teruleten-javult-a-magyar-dia-
kok-teljesitmenye
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Javuló magyar tanulói eredményeket 
mutat a legutóbbi PISA-felmérés 
2019. december 3., PISA-felmérés eredményeinek bemutatása, 
Budapest



Az OECD migrációs és integráci-
ós miniszteri találkozójának témája 
a tagállamok migrációs és integráci-
ós szakpolitikáinak jövőre való fel-
készítse (Making Migration and In-
tegration Policies Future Ready), a 
tagállami integrációs gyakorlatok és 
a migráció munkaerőpiaci vonatko-
zásainak megtárgyalása volt. Az ülést 
Angel Gurría OECD főtitkár nyitotta 
meg beszédével, amelyben bemutat-
ta az OECD migrációs téren folytatott 
munkáját és a legnagyobb, migráci-
óval kapcsolatos fontosabb kihívá-
sokat. Ezt követte Karin Keller-Sut-
ter svájci igazságügyi és rendvédelmi 
miniszternek, a miniszteri találkozó 
elnökének nyitóbeszéde.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
hozzászólásában hangsúlyozta, hogy Magyarország 
elmúlt tízéves politikája bizonyította, hogy sikeres 
gazdaságpolitikához nincs szükség migrációra. A kül-
gazdasági és külügyminiszter szerint a migrációt és a 
munkaerő-piaci kihívásokat nem szabad összekever-
ni, és a gazdasági növekedést saját forrásból is el lehet 
érni. A tárcavezető arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a 
nemzetközi szervezetek továbbra is téves képet feste-
nek a migrációról, mintha annak csak pozitív oldalai 
lennének, pedig a migráció súlyos globális biztonsá-
gi kockázatot jelent azon országok számára is, ahon-
nan kiindul, és azok számára is, amelyeken keresz-

tülhaladnak a migrációs hullámok, és természetesen a 
célországok számára is.

A miniszter álláspontja szerint minden országnak 
magának kell meghatároznia a migrációs politikáját, 
és ezen a téren nem lehet sem elvárásokat támasztani, 
sem nyomást gyakorolni egyetlen országra sem. Be-
szédében kiemelte, hogy a migráció helyett a magyar 
kormányzat az alacsony adókban, a magyar emberek 
képzésében és a családpolitikában hisz. Megerősítette, 
hogy a kormány fenntartja az alacsony adókat, tovább-
ra is képzési támogatásokkal és költségvetési támoga-
tásokkal segíti a Magyarországon működő vállatokat 
annak érdekében, hogy technológiai beruházásokat 
hajtsanak végre, valamint továbbra is erősíti a csalá-
dok támogatását, és a duális szakképzés rendszerét. 
Migráció nélkül is 5 százalék körüli a növekedés Ma-
gyarországon, mellyel az Európai Unió élvonalába tar-
tozunk, ez is mutatja a magyar gazdaságpolitikai mo-
dell sikerességét. Hangsúlyozta, hogy minden olyan 
nemzetközi nyilatkozat, amely nem veszi fi gyelembe, 
elhallgatja a migráció biztonsági kockázatait, veszé-
lyeit, elfogadhatatlan Magyarország számára.

Bővebben:
https://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-ku-
lugyminiszterium/hirek/sikeres-gazdasagpolitika-
hoz-nincs-szukseg-migraciora

Az OECD Magyar Nemzeti Kap-
csolattartó Pont 3. alkalommal szer-
vezett konferenciát a felelős üzleti 
magatartásról és a vonatkozó nemzet-
közi normák erről szóló legátfogóbb 
dokumentumáról, a multinacionális 
vállalatokra vonatkozó OECD Irány-
elvekről. Az Irányelvek és a felelős 
üzleti magatartás ösztönzését szol-
gáló OECD Nemzeti Kapcsolattartó 
Pont Hálózat idén ünnepli létrejötté-
nek 20. évfordulóját, ezért a budapesti 
konferencia a jubileumi év nyitóese-
ményének is számított. 

A budapesti rendezvényt közel 100 résztvevő je-
lenlétében Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium pénz-
ügyekért felelős államtitkára és Christine Kaufmann, 
az OECD Felelős Üzleti Magatartás Munkacsoport el-
nöke nyitotta meg, a konferencián előadást tartott Bodó 
Sándor, az Információs és Technológiai Minisztérium 
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, Balogh 
László, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitká-
ra, az OECD Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont el-
nöke. Az OECD Titkárság és hazai neves előadók tar-
tottak előadást az OECD Nemzeti Kapcsolattartó Pont 
Hálózatról (NKP) és a Kellő gondosságról (Due dili-
gence) szóló általános útmutatóról, az Európai Unió 
vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) szakpo-
litikájáról és a multinacionális vállalatok elvárásairól, 
jövőbeli terveiről. Négy panelbeszélgetésre is sor ke-
rült az OECD Titkárság, az üzleti szféra, a szakszer-
vezetek és a civil társadalom, a multinacionális vál-
lalatok, valamint az OECD Nemzeti Kapcsolattartó 
Pontok képviselőivel. A konferencia másnapján a Kö-
zép-és Kelet-európai NKP Hálózat workshopja kiváló 
lehetőséget teremtett nemzetközi tapasztalatcserére, a 

jó gyakorlatok megosztására, az egymástól való tanu-
lásra és az együttműködési lehetőségek kialakítására 
is. 

Gion Gábor államtitkár köszöntő beszédében hang-
súlyozta, hogy Magyarország elkötelezett a multina-
cionális vállalatokra vonatkozó OECD Irányelvek 
megismertetése, a felelős üzleti magatartás ösztönzé-
se iránt. Kiemelte, hogy azokba az országokba, ahol 
kellő súlyt fektetnek a felelős üzleti magatartásra, szí-
vesebben mennek a beruházók, hiszen jobban számol-
hatnak az egyenlő versenyfeltételekkel, hosszabb táv-
ra tudnak tervezni. Változó világunkban a társadalmi 
és környezeti problémák felértékelik azon vállalatok 
szerepét, amelyek számára a profi ttermelés nem zárja 
ki a felelős magatartást és az értékteremtést. Hangsú-
lyozta, hogy a felelős magatartás a vállalatok számára 
is megtérül, az etikus magatartás vonzerőt jelent a fo-
gyasztók számára, ezért mindenképpen versenyképes-
ségi tényezőnek tekinthető. 

Christine Kaufmann elnök asszony beszédében 
hangsúlyozta, hogy nem lehet eleget beszélni a felelős 
üzleti magatartásról, és üdvözölte Gion Gábor állam-
titkár úr kijelentését, miszerint Magyarország elköte-
lezett a felelős üzleti magatartás iránt. Hangsúlyozta, 
hogy a gazdasági profi t nem cél, hanem eszköz kell, 
hogy legyen egy komolyabb cél, a társadalom életszín-
vonalának javítása, a fenntarthatóság erősítése érdeké-

Sikeres gazdaságpolitikához nincs 
szükség migrációra
2020. január 17., OECD Migrációs és Integrációs Miniszteri 
Találkozó, Párizs
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A felelős üzleti magatartás 
versenyképességi tényező
2020. január 27-28., OECD Felelős üzleti magatartás 
konferencia, Budapest



ben. Nem az a kérdés, hogy a nemzetközi normákat 
megfogalmazó különböző dokumentumok (pl. ENSZ, 
ILO) közül a vállalatok melyiket kövessék, hanem 
hogy mindegyik szempontrendszerének feleljenek 
meg, hiszen a cél azonos. A kellő gondosság kapcsán 
kiemelte, hogy az a teljes ellátási láncra vonatkozik, és 
minden lényeges szakterületre kiterjed (adózás, fogla-
koztatás, környezetvédelem, emberi jogok, korrupció, 
tudomány és technológia, verseny, stb.). Felhívta a fi -
gyelmet arra, hogy az általános due diligence útmuta-
tó mellett szektorális iránymutatásokat is elfogadott az 
OECD. Az állam szerepe kapcsán fontosnak nevezte 
a konkrét elvárások megfogalmazásának szükséges-
ségét. A globalizált világban globális szabályok szük-

ségesek a felelős üzleti magatartásra vonatkozóan is, 
melynek eredménye egy kiszámítható környezet lesz 
az emberek számára.   

Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium államtitkára bemutatta a Vállalati Társa-
dalmi Felelősségvállalással (CSR) kapcsolatos kor-
mányzati törekvéseket. Beszédében kiemelte, hogy az 
etikus magatartás egyre inkább előtérbe kerül. A fele-
lős üzleti magtartás jelszava a kellő gondosság, amely-
nek kapcsolódnia kell a versenyképességhez és a jelen 
kor kiemelt témájaként a klímavédelemhez. Ismertette, 
hogy a már elfogadott első CSR Cselekvési Tervet kö-
vetve a második CSR Cselekvési Terv van kialakítás 
alatt. Az állam szerepe, hogy segítő szerepet töltsön 
be mindazon cégek vonatkozásában, amelyek a felelős 
üzleti magatartás fejlesztését tűzték ki célul. Kiemel-
te a felelős foglalkoztatásnak, a munkaerő még jobb 
megfi zetésének, a környezetvédelemnek és a jó gya-
korlatok összegyűjtésének fontosságát.  

A konferenciát Balogh László helyettes államtitkár 
úr konklúziója zárta, melyben a konferenciát eredmé-
nyesnek és hasznosnak ítélte meg. Beszédében meg-
erősítette Magyarország elkötelezettségét az OECD, 
az Irányelvek, a felelős üzleti magatartás és a fenntart-
hatóság iránt, továbbá üdvözölte hazánk részvételét 
a 2023-as Peer Reviewban. Hangsúlyozta az NKP-k 
által végzett panaszos eljárás lehetőségének előnye-
it, melynek révén a felek az NKP jószolgálati segítsé-
gével, illetve mediálás igénybevételével folytathatnak 
párbeszédet egymással. Kiemelte, hogy a globális és a 
lokális szempontok fi gyelembe vétele egyaránt fontos. 
Hangsúlyozta, hogy ez nem jogi, nem bírósági eljárás, 
hanem párbeszéd révén az együttműködő felek repu-
táció veszteség nélkül találhatnak megoldást a felme-
rült problémára. 

Bővebben:
https://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszte-
rium/penzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-felel-
os-uzleti-magatartas-versenykepessegi-tenyezo
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A hazai oktatási és szakképzési politika 
eredményei és prioritásai az OECD 
Nemzeti Tanács napirendjén
2020. február 11., OECD Nemzeti Tanács ülés, Budapest

Habár a munkaerő kérdése és a mun-
kavállalás lehetősége a jelenben már 
globális tényezővé vált, de a legége-
tőbb vállalati problémák között to-
vábbra is kiemelt helyet foglal el a 
képzett munkaerő hiányának kérdé-
se – hangsúlyozta Gion Gábor, a Gaz-
dasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) Nemzeti Tanácsá-
nak elnöke a testület budapesti ülésén. 

Az OECD-ben az oktatás és szakképzés kérdésé-
vel magas szinten foglalkoznak, amit alátámaszt az is, 
hogy a kiemelt felméréseken túl (PISA, PIAAC) kü-
lön szervezeti egység (Készség Központ - Centre for 
Skills) került létrehozásra a Szervezeten belül a kész-
ségek teljes spektrumának vizsgálatára.

Gion Gábor az ülés fókuszponti témája kapcsán ki-
emelte, hogy fontosak a Szervezet oktatást és szak-
képzést érintő felmérései, de olyan további felméré-
sek biztosítása is elengedhetetlen, amelyek gyakorlati 
alkalmazása és alkalmazhatóság jelentős. Példaként a 
pénzügyi tudatosságot említette, amelyben a magyar 
teljesítmény világszínvonalú. Az OECD Nemzeti Ta-
nács elnöke hangsúlyozta, hogy a digitalizáció kiemelt 
prioritású területként való kezelése, az okos alkalma-
zások használata elengedhetetlen és alapvető feltétele 
a jövőbeni sikerességnek. Balogh László, a Pénzügy-
minisztérium pénzügypolitikáért felelős helyettes ál-
lamtitkára a pénzügyi tudatosság vizsgálata kapcsán 
kiemelte, hogy a téma a 2012-es és 2015-ös mérések-
ben szerepelt, de hazánk azokban a magas költségek 
miatt nem tudott részt venni. A 2018-as mérésben nem 
szerepelt a téma, de bízunk abban, hogy a 2021-es mé-
résben a pénzügyi tudatosság kérdése újból előkerül.

Dr. Maruzsa Zoltán, az EMMI oktatásért felelős 
államtitkára általánosságban megerősítette, hogy egy-
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Aktuális gazdaság- és pénzügypolitikai témájú 
OECD elemzések, publikációk

Az OECD 2019-es Egészségügyi Pillanatkép ki-
adványának célja az OECD tagországok lakosságának 
egészségügyi helyzete és az egészségügyi rendszerek 
teljesítménye kapcsán elérhető legfrissebb adatok és 
trendek bemutatása, összehasonlítása. A dokumen-
tum megpróbál rávilágítani a tagországok és a vizsgált 
országok közötti eltérésekre az egészségügyhöz való 
hozzáférés, az egészségügyi rendszerek minősége és 
az egészségügy kapcsán rendelkezésre álló erőforrá-
sok vonatkozásában. A kiadvány egy speciális, a be-
tegek visszajelzését feldolgozó fejezetet is tartalmaz.

A kiadvány öt fő megállapítást tesz az egészség-
ügyi helyzetről, amelyek közül kiemelendő a várható 
élettartam növekedésének utóbbi időszakban bekövet-
kezett stagnálása, mely visszavezethető arra is, hogy 
egyre több ember szenved krónikus és mentális beteg-
ségekben. A kiadvány szerint 10-ből 1 felnőtt alapve-
tően rossz egészségügyi állapotban van a vizsgált or-
szágokban. Az elemzés hangsúlyozza továbbá, hogy a 
dohányzás, az alkohol fogyasztása és az elhízás egyre 
több ember halálát okozza. A vizsgált országok lakói-
nak 18%-a napi szinten dohányzik, az átlagos alkohol-
fogyasztás egy főre vetítve 9 liter tiszta alkohol évente, 
a lakosság 56%-a pedig súlyproblémákkal küzd. 

Az említett egészségügyi problémákon túl az 
egészségügyi rendszerhez való hozzáférés korlátozott-
sága is gondot jelent, az minden ötödik felnőttet érinti. 
Ugyanakkor az ellátás minősége és hatékonysága több 
országban is javult, habár nagyobb fi gyelmet kellene 
fordítani a betegek visszajelzéseire. 

A várható élettartam, az elkerülhető halálozás mér-
téke, a krónikus megbetegedések, a légszennyezettség, 
a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a saját egészsé-
gi állapot értékelése vonatkozásában van még fejlődési 
lehetőség hazánk tekintetében. A dohányzás vonatko-
zásában a lakosság 25,8%-a naponta elszív egy ciga-
rettát, továbbá egy fő átlagosan egy év alatt 11,1 liter 

tiszta alkoholt fogyaszt el, míg a lakosság 62,3%-ának 
BMI indexe nagyobb vagy egyenlő, mint 25, ami túl-
zott súlyproblémákra enged következtetni. 

A kiadvány szerint az elkövetkező évtizedekben a 
legnagyobb kihívást az egészségügyi kiadások mér-
tékének, a GDP növekedésénél nagyobb ütemű emel-
kedése fogja jelenteni. Komoly reformokra lesz szük-
ség az egészségügy olyan területein, mint a generikus 
gyógyszerek használata, a napi műtétek számának nö-
velése, vagy a kórházi ápolások számának és a kórházi 
tartózkodás mértékének csökkentése. 

A tanulmány végezetül megállapítja, hogy a társa-
dalom öregedése is kihívást jelent az egészségügy szá-
mára is, hiszen – az OECD számítása szerint – 2050-re 
a lakosság fele 80 évnél idősebb lesz.
Bővebben:
http://www.oecd.org/health/health-at-a-glan-
ce-19991312.htm

Egészségügyi Pillanatkép: stagnál a várható 
élettartam növekedése, korlátozott az 
egészségügyi rendszerhez való hozzáférés, 
javul az ellátási minőség és hatékonyság

re nagyobb az OECD aktivitása az oktatás mérése te-
rén. A 2018-as PISA felmérés eredményeit alapul véve 
kiemelte, hogy a 2018-as mérési adatok azt mutatják, 
hogy mindhárom területen - szövegértés, alkalmazott 
matematikai műveltség, alkalmazott természettudo-
mányi műveltség - javultak a hazai értékek a 2015-ös 
felméréshez képest. Államtitkár úr beszédében hang-
súlyozta a családi háttér szerepének vizsgálatát a mé-
résben, amelynek intenzitása folyamatosan javuló 
trendet mutat hazánk esetében. Kiemelte, hogy a mi-
nél jobb teljesítmény elérése érdekében további két ki-
emelt prioritási területre fókuszálnak a jövőben, egy-
részt a digitális fejlesztésekre, másrészt az alulteljesítő 
régiók/intézmények támogatására. A következő PISA 
felmérés 2021-ben lesz, amelynek eredményeit várha-
tóan 2022 őszén teszik közzé.

Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológia 
Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért fe-
lelős helyettes államtitkára az ülés keretében bemu-
tatta a Szakképzés 4.0 stratégiát, amely teljes körű-
en meghatározza a hazai szakképzés jövőjét. Az új 
szakképzési rendszer fontos eleme a minden elemé-
ben EU kompatibilis szakmajegyzék, amely 24 ágazat 
174 szakmájának viszonyait rögzíti. Kiemelte, hogy a 
negyedik ipari forradalomban új munkakörök és fog-
lalkozások jönnek létre, így az iskolában tanított tar-
talmaknak is folyamatosan meg kell újulni. Hangsú-
lyozta, hogy a közvetlenül a termeléshez kapcsolódó 
munkakörök esetében különösen fontos a képzés radi-
kális átalakítása, de a többi foglalkozás, szakma ese-
tében is be kell építeni a digitalizációnak köszönhető 
változásokat a képzésbe.

Lukács Fruzsina, a PIAAC hazai szakmai vezetője 
ismertette a felmérés eredményeit, és előadásában ki-
emelte, hogy Magyarország nemzetközi összehason-

lításban a szövegértési és a problémamegoldó kész-
ség vizsgálatában egy kicsivel az OECD tagországok 
átlaga alatt helyezkedik el, míg a magyar felnőtt la-
kosság számolási készsége számottevően meghalad-
ja az OECD országok átlagát. Magyarország a felmé-
rés, 2018-ban indult második ciklusában is részt vesz, 
amelynek első eredményei 2023-ra várhatóak.

A testület ülésén az oktatás és szakképzés hazai és 
nemzetközi kérdései mellett a résztvevők áttekintették 
az elmúlt időszak legfontosabb OECD vonatkozású 
eseményeit is. Turóczy László nagykövet, Magyaror-
szág OECD és UNESCO melletti Állandó Képvisele-
tének vezetője beszámolt továbbá a hazai vonatkozású 
OECD aktualitásokról, ismertetve az OECD 2021-
2022. évi költségvetés és munkaprogram kialakításá-
nak, valamint az OECD bővítési folyamatának jelen-
legi állását.
Bővebben:
https://oecd.kormany.hu/a-hazai-oktatasi-es-szakkep-
zesi-politika-eredmenyei-es-prioritasai-az-oecd-nem-
zeti-tanacs-napirendjen



ményt mutat ez alkalommal hazánk esetében az első 
fokú bírósági ítéletek megoldásának határideje, illet-
ve a legfelsőbb bírósági ügyek elintézési határideje, itt 
mindkét esetben Magyarország a negyedik helyen sze-
repel az OECD tagországok között, a legjobban telje-

sítő harmadba került országunk a négyéves korú gyer-
mekek oktatási intézetbe való beíratása tekintetében. 
Bővebben: 
http://www.oecd.org/gov/government-at-a-glan-
ce-22214399.htm 
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Nyugdíj Körkép: jelentős reformok a 
nyugdíjrendszerekben, a nyugdíjkorhatár 
emelésének szükségessége 
az OECD országokban

A kétévente megjelenő Nyugdíj Körkép kiadvány 
célja az OECD és a G20-országok elmúlt két évben tett 
nyugdíj vonatkozású reformintézkedéseinek részletes 
bemutatása. Az idei évi tanulmány kiemeli, hogy 2017 
szeptembere óta több ország is jelentős reformokat ve-
zetett be, elsősorban a kedvezményes nyugdíj, továb-
bi korelőnyök, valamint a nyugdíjfedezet kiszélesíté-
se vonatkozásában. Magyarország vonatkozásában 
kiemelésre került, hogy a vizsgált időszakban hazánk 
jelentősen csökkentette a nyugdíj-hozzájárulás mérté-
két, valamint a legalább 65 éves emberek elkölthető 
átlagjövedelme Magyarországon a teljes népesség át-
lagjövedelméhez képest az OECD-átlag felett helyez-
kedik el. 

A tanulmány kiemeli, hogy az egyre öregedő tár-
sadalmak folyamatosan nyomást helyeznek az OECD 
országok nyugdíjrendszereire. 1980-ban 10-ből 2 em-
ber volt 65 év feletti, jelenleg ez a szám valamivel 3 fö-
lött van, míg 2060-ra 6 fölé emelkedhet. A munkaké-
pes lakosság aránya pedig várhatóan egyharmadra fog 
csökkenni a teljes lakosságon belül.

Kormányzati Körkép: középpontban 
az emberközpontú közigazgatás

Az OECD 2019-ben immár hatodik alkalommal 
adta ki a Kormányzati Körkép című zászlóshajó ki-
adványát, mely az OECD statisztikai adatbázisán, ko-
rábbi kiadványok adatain alapul. A kiadvány átfogó 
és összehasonlító jelleggel mutatja be az OECD tagor-
szágok kormányzati működését, részletesen kitérve az 
állampolgár-központú közigazgatásra, a közigazgatás 
felépítésére, intézményrendszerére és a közpénzügyek-
re, a közigazgatás személyi állományára, a költségve-
tési gyakorlatokra és eljárásokra, a közbeszerzésekre, 
valamint a nyílt kormányzási gyakorlatokra. Ez évben 
a kiadvány újdonsága, hogy egy összefoglaló szakpo-
litikai fejezetet is tartalmaz, mely bemutatja az ember-
központú közigazgatás előnyeit és kialakításának le-
hetséges módjait, illetve szokás szerint tartalmaz egy 
külön ország adatlapot, mely bemutatja az OECD tag-
országok kormányzási jellemzőit és sajátosságait.

2017-ben az OECD országok GDP-hez viszonyí-
tott átlagos államháztartási hiánya 2,2% volt, a tagor-
szágok 1/3-a többlettel rendelkezett (különösen Nor-
végia és Korea), a legnagyobb államháztartási hiányt 
pedig az USA, Spanyolország, Portugália és Japán 
mutatott fel. A bruttó államadósság az OECD orszá-

gokban 2017-ben elérte a GDP 110%-át átlagosan, az 
államadósság szintje 2007 és 2017 között 37,7 száza-
lékponttal növekedett, ez a lassuló gazdasággal, az ex-
panzív anticiklikus költségvetési politikákkal, vala-
mint a 2010 előtt szinte minden országban végrehajtott 
pénzügyi intézmények kivételes megmentési akciói-
val függ össze. Az állami foglalkoztatás az OECD-or-
szágokban a teljes foglalkoztatás 18% -át teszi ki. 
2017-ben a kormányzati bevételek 60%-a származott 
adókból, 25%-a nettó társadalombiztosítási hozzájáru-
lásokból, 8%-a eladásokból és 7%-a támogatásokból 
és egyéb jövedelmekből. OECD országokban csök-
kent az adók részaránya a kormányzati bevételekben 
(0,4 százalékponttal). 2018-ban az OECD tagországok 
többsége lépéseket tett a költségvetési kockázatok ke-
zelésére, 60%-a a tagországoknak rendelkezik valami-
lyen fajta költségvetési kockázati monitoring rendszer-
rel. 

Az állami foglalkoztatás mérete jelentősen eltér az 
OECD országok között, általánosságban elmondható, 
hogy az állami foglalkoztatottak száma viszonylago-
san állandó, az éves növekedési ráta viszonylagosan 
stabil. Az OECD országokban a közbeszerzés átlago-
san a GDP 12%-ára tehető, ezzel kulcs gazdasági akti-
vitássá válva. A kormányzatokba vetett bizalom szint-
je 2018-ban átlagosan már eléri a 2007-es gazdasági 
válság előtti szintet, azonban még számos országban a 
válság előtti szint alatt marad.

A kiadvány szerint Magyarországon 2007 és 2017 
között stabil volt a GDP arányos kormányzati bevétel. 
Hazánkban csökkent a legnagyobb mértékben a szoci-
ális ellátások aránya (6,3 százalékponttal 2007-hez ké-
pest), azonban a kiadvány nem tér ki a csökkenés oká-
ra, a munkaerőpiaci reformok megvalósítására. 

A központi közigazgatásban foglalkoztatottak szá-
ma jelentősen, 27 százalékponttal növekedett. 2012-
ben még csak 14 tagországban készítettek tájékoztatót 
az állampolgárok részére az elfogadott költségvetés-
hez, 2018-ra ezt 23 országban készítik el, köztük Ma-
gyarországon is. Hazánk a digitális kormányzati stra-
tégiájának koordinációs és vezető szerepét az OECD 
országokhoz képest a szélesebb mértékben tartja a kor-
mányzati központban. Magyarország azok között az 
országok között van, ahol a kormányzatba vetett biza-
lom 2007-hez képest növekedett. Különösen jó ered-
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2017 szeptembere óta több 
ország is jelentős reformokat 
vezetett be: a járulékok mérté-
ke megváltozott Magyarorszá-
gon, Izlandon és Litvániában; az 
időskori szociális védőháló és a 
minimum nyugdíj növekedett 
Ausztriában, Franciaországban, 
Olaszországban, Mexikóban és 
Szlovéniában; emelkedtek az 
alacsony jövedelműek lehető-
ségei Németországban; Olasz-
ország, Szlovákia és Hollandia 
szélesítette a korai nyugdíjazás 
feltételeit. Annak ellenére, hogy 
a vizsgált időszakban csak Ész-
tország növelte a nyugdíjkorha-
tárt, az országok elkötelezettek 
annak további emelése mellett. 

Magyarország vonatkozásában kiemelésre került, 
hogy a vizsgált időszakban hazánk jelentősen csök-
kentette a nyugdíj-hozzájárulás mértékét, 2018 janu-
árjától 2019 júliusáig 15,75%-ról 12,29%-ra. Továbbá 

hazánk Dél-Korea, Litvánia és Lengyelország társasá-
gában azon országok közé tartozik, amelyek mérsékel-
ten, vagy egyáltalán nem számítanak nyugdíj-hozzá-
járulási bevételre a fi atal munkavállalók, a munkaerőt 

kölcsönző társaságok, az idénymun-
kások vagy a gyakornokok esetében. 
A legalább 65 éves emberek elkölthe-
tő átlagjövedelme Magyarországon a 
teljes népesség átlagjövedelméhez ké-
pest az OECD-átlag felett helyezkedik 
el, megelőzve e területen a többi viseg-
rádi országot. 

Az OECD elemzése szerint a hosz-
szabb várható élettartam, és az idősö-
dő társadalom továbbra is komoly kihí-
vások elé állítja az országokat, köztük 
Magyarországot is. Az időskori függő-
ségi ráta az OECD-ben 2050-re a jövő 
évre prognosztizált 31,2%-ról várha-
tóan 53,4%-ra emelkedik, 2080-ra pe-
dig 60,8%-ra. Magyarországon az idő-
skori függőségi ráta várhatóan 33,4% 
lesz 2020-ban, míg 2050-re és 2080-
ra meghaladja az 50 százalékot (2050: 
52,6%, 2080: 55,4%). 

Bővebben: 
http://www.oecd.org/pensions/

public-pensions/oecd-pensions-at-a-
glance-19991363.htm
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A 2020-as, davosi Gazdasági Világfórumon mu-
tatták be az OECD legújabb, a tinédzserek karrier jö-
vőképét vizsgáló kiadványát. A PISA 2018 felmérés 
eredményei alapján készült tanulmány összefoglalóan 
megállapítja, hogy a munka világában az elmúlt két 
évtizedben bekövetkezett hatalmas változások csekély 
hatást gyakoroltak a tinédzserkorúak karriervárakozá-
saira, akik egyre kevesebb foglalkozásra összpontosí-
tanak. A felmérések azt is mutatják, hogy túl sok tiné-
dzser hagyja fi gyelmen kívül, vagy egyáltalán nem is 
ismeri a digitális forradalom eredményeként felmerülő 
új típusú munkákat.

A 41 országban megkérdezett fi úk 47%-a, és a lá-
nyok 53%-a nyilatkozott úgy, hogy 30 éves korára a 10 
legnépszerűbb munka egyikében fog dolgozni. And-
reas Schleicher, az OECD oktatáspolitikai igazgatója 
szerint aggodalomra ad okot, hogy a korábbinál több 
fi atal választja álmai állását a legnépszerűbb, hagyo-
mányos foglalkozások – például tanár, ügyvéd vagy 
üzletvezető – szűk listájából. Az aktuális adatok a sze-
mélyes karrierutat érintő jövőképek és várakozások 
szűkülését mutatják az elmúlt 20 évben, mivel ezek 
a százalékos arányok nyolc százalékponttal növeked-
tek a fi úk és négy százalékponttal a lányok esetében 
a 2000. évi PISA felmérés óta. Intő jel, hogy a mai 15 
évesek foglalkozási elképzelései nincsenek összhang-
ban a mostani foglalkoztatási- és munkatrendek által 
előrevetített jövőképpel. 

Az adatokban ugyanakkor vannak eltérések, a 
matematika és a természettudomány terén legjobban 

teljesítő diákok körében például a fi úk jóval nagyobb 
arányban választanak karriert a matematika és a tu-
domány területén, mint a lányok. Eközben a hátrá-
nyos helyzetű, de jól teljesítő diákok sokkal kevésbé 
látják valószínűnek, hogy módjuk vagy lehetőségük 
lesz tanulmányaikat felsőfokú oktatási intézmény-
ben is folytatni. Megállapítást nyert, hogy az oktatási 
rendszerek nem tudnak mindenkit egyformán jól tel-
jesítővé, jól tanulóvá tenni, de az oktatás mégis segít-
het kiegyenlíteni az egyformán jól teljesítő, de külön-
böző társadalmi-gazdasági hátterű gyerekek esélyeit 
egy jobb jövőre.

Magyarország esetében – a 2000-es és 2018-as ada-
tok összevetésében – a jelentés szerint az látható, hogy 
lányoknál jelentősen (14%-kal) csökkent a TOP 10 
foglalkozást választók aránya, míg a fi úknál 3%-kal 
nőtt. A hátrányos helyzetű, de jól teljesítő diákok ese-
tében hazánkban a megkérdezettek majdnem fele gon-
dolta úgy, hogy nem fog felsőfokú diplomát szerezni. 
Hazánk esetében kiemelendő még, hogy a megfelelő 
társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező 15 évesek 
10%-a látott szakmai vagy igazgatási/vezetői karriert 
maga előtt felsőfokú diploma megszerzése nélkül, ami 
megfelel a 2018. évi PISA felmérésben résztvevő or-
szágok átlagának. 

Bővebben:
http://www.oecd.org/education/dream-jobs-teenagers-
career-aspirations-and-the-future-of-work.htm

Tinédzserek karrier jövőképe: 
a digitális forradalom lehetőségei helyett 
előtérben a hagyományos foglalkozások
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Fogyasztói árindex
Az OECD térségre vonatkozó éves infl áció (CPI) 

növekedés mértéke 2,1%-ot tett ki 2019 decemberé-
ben. Éves alapon a legnagyobb mértékű, térségi fo-
gyasztói árindex növekedés a vizsgált időszakban, 
Törökországban következett be (+11,8%), amelyet Ma-
gyarország követ (+4,0%). 

Az eurózónára vonatkozó éves harmonizált fo-
gyasztói árindex (HICP) 1,3%-ra, míg az Európai 
Unió országai esetében 1,6%-ra növekedett (egyaránt 
0,3 százalékpontos a növekedés mértéke) a vizsgált de-
cemberi időszakban.

A 2019. III. negyedévi, előzetes adatok alapján a 
GDP növekedés mértéke 0,3%-ra csökkent az OECD 
térségben, 0,1 százalékponttal mérséklődve az előző 
negyedév adataihoz képest. Ugyanezen időszakban, a 
GDP-növekedést éves alapon mérve, stagnálás mutat-
ható ki az OECD térségben (1,6%). Az Európai Uni-
óban 0,1 százalékpontos GDP-növekedést mértek az 

előző negyedévhez viszonyítva; az eurózónában nincs 
változás az előző negyedévhez képest. Éves alapon 1% 
feletti növekedés mutatható ki a térségi statisztikákban 
(EU: 1,3%, eurózóna: 1,2%). A hazai GDP-növekedés 
mértéke ugyanakkor mind negyedéves, mind éves ala-
pon meghaladja az OECD-átlagot a Szervezet statisz-
tikai adatközlése alapján.  

Aktuális gazdaság- és pénzügypolitikai témájú 
OECD statisztikák

Negyedéves GDP

Az energiaárakban 2,2%-os, míg az élelmiszerá-
rak esetében 1,6%-os növekedést mértek az OECD 
országaiban az egy évvel korábbi, decemberi ada-
tokhoz képest. Hazánkban, éves viszonylatban az 
infl áció mértéke +4,2% volt az energiaárak, míg 

+5,7% az élelmiszerárak esetében, 2019 decembe-
rében. 
Bővebben: 
http://www.oecd.org/newsroom/consumer-pri-
ces-oecd-updated-4-february-2020.htm
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A 7 legnagyobb tagállam számait tekintve - a kana-
dai adatok nem álltak még rendelkezésre -. Németország 
és az Egyesült Királyság mutatott jelentősen magasabb 
növekedési értéket, mint az azt megelőző negyedévben. 
Éves összevetésben az Egyesült Államokban mutatko-

zott meg a legnagyobb mértékű GDP-növekedés (2,0%), a 
legalacsonyabb értékkel Olaszország rendelkezik (0,3%). 
Bővebben: 
http://www.oecd.org/newsroom/gdp-growth-third-
quarter-2019-oecd.htm
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Negyedéves foglalkoztatás
Az OECD térségre vonatkozó foglakoztatási ráta 

0,2 százalékponttal emelkedett az előző negyedévhez 
képest, 68,9% volt 2019. harmadik negyedévében.

Az eurózónában nem történt változás negyed-
éves alapon a foglalkozatási ráta vonatkozásában 
(2019. harmadik negyedév: 67,9%). 0,5 százalék-

pontnál nagyobb mértékű foglalkoztatási növeke-
dést Észtországban, Lettországban és Portugáliában 
értek el. Az eurózóna 3 országában – Franciaország, 
Luxemburg és Szlovénia – 0,3 százalékpontos vagy 
annál magasabban csökkentő foglalkoztatási adato-
kat mértek. 
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Az euróövezeten kívüli foglalkoztatási ráta lega-
lább 0,3 százalékponttal emelkedett Chilében, Dániá-
ban, Japánban, Norvégiában, Lengyelországban és az 
Egyesült Államokban, míg jelentős csökkenést mér-
tek a vizsgált foglalkozatási adat vonatkozásában, Iz-
landon (2019. 2. negyedév: 84,4%, 2019. 3. negyedév: 
82,7%.)

Hazánkban mind negyedéves (+0,2 százalékpont), 
mind éves összehasonlításban (+0,8 százalékpont) nö-
vekedés következett be 2019. harmadik negyedévében 
a foglalkoztatási ráta tekintetében.

Bővebben: 
http://www.oecd.org/sdd/labour-stats/employment-si-
tuation-oecd-third-quarter-2019.htm

Harmonizált munkanélküliségi ráta
Az OECD térségre vonatkozó munkanélkülisé-

gi ráta változatlanul 5,1%-ot tett ki 2019 decembe-
rében, a munkanélküliek száma 32,6 M főt tett ki a 
vizsgált időszakban. Az OECD tagállamait tekintve a 
munkanélküliség legnagyobb mértékben Izraelben és 
Svédországban csökkent havi összevetésben. Az USA 
vonatkozásában már 2020. januári adatok is rendelke-

zésre állnak, a vizsgált hónapban 3,6%-os munkanél-
küliséget mértek.

Mind az Európai Unióban, mint az eurózónában 
0,1 százalékponttal csökkent a munkanélküliség mér-
téke (6,2% ill. 7,4%) 2019 decemberében, az egy hó-
nappal korábbi adatokkal összevetve. 

A fi atalkorúak (15-24 év) foglakoztatását tekintve a 
munkanélküliség mértéke 10,8% volt az OECD térség-
ben, 14,1% az Európai Unióban és 15,3% az eurózóna 
országaiban, 2019 decemberében. A nők munkanélkü-
liségi mutatója (5,1%) 0,1 százalékponttal haladta meg 
a férfi  munkanélküliség mértékét az OECD országok-
ban (5,0%) ugyanezen időszakban. 

Hazánk vonatkozásában 2019. novemberi adatok 
álltak rendelkezésre, miszerint a munkanélküliség 

mértéke 3,4%-ot, a fi atalkorúak munkanélkülisége 
12,4%-ot tett ki. A vizsgált időszakban az OECD ada-
tokhoz hasonlóan a női munkanélküliség meghaladta 
a férfi  munkanélküliség mértékét (3,5% vs. 3,3%). 

Bővebben: 
http://www.oecd.org/newsroom/harmonised-unemploy-
ment-rates-oecd-update-february-2020.htm



28


