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1. Vezetői összefoglaló 

A gazdaságpolitikai szempontból kritikus hálózatos infrastruktúra, így a távközlési hálózatok fejlesztésével 

biztosítható, hogy az megbízható, biztonságos szolgáltatások nyújtására legyen képes, és elősegítse a gazdaság 

fejlődését. Az infokommunikációs infrastruktúra, így a távközlési hálózatok, és azok fejlesztése nem csak azért bír 

jelentőséggel mert a kritikus infrastruktúra részét képezik, hanem mert azok fejlesztése a nemzetgazdaságára 

is jelentős hatással bír. A közvetlen hatások mellett közvetett módon is: a megnövekedett beruházási keresleten 

keresztül a beruházásokhoz kapcsolódó beszállítókon, valamint a többletberuházásokon keresztül a beruházásokkal 

a gazdaságba juttatott háztartási jövedelmeken keresztül (indukált hatás) is. A szélessávú penetráció 

növekedésének GDP-re gyakorolt hatásával összefüggésben megjelent tanulmányok rámutattak, hogy az 

alkalmazott technológiától függetlenül 10 százalékpontos szélessávú penetráció növekedés a GDP 0,9-1,5 

százalékos növekedését indukálja1.  

A gazdasági növekedés szempontjából kritikus hálózatos infrastruktúra elemei közül a legnagyobb és 

leglátványosabb technológiai fejlődés előtt a távközlési hálózatok állnak. A szélessávú hálózatok jelenleg 

is kitűzött fejlesztése mellett mind a technológia (újgenerációs vezetékes és mobil hálózatok), mind a fogyasztói 

attitűd (Giga társadalom) forradalmi változások előtt áll, melyek tekintetében az EU-n belül és kívül egyaránt a 

figyelem középpontjába kerülnek azok a nemzetgazdaságok, amelyek élenjáró szerepet vállalnak. A magyarországi 

szélessávú hálózati lefedettség jelenleg meghaladja a nemzetközi átlagot, ugyanakkor e versenyelőny fenntartására 

a legújabb technológiai megoldások folyamatos fejlesztése és bevezetése szükséges. A távközlési szektor2 

fejlesztési potenciálját ugyanakkor visszafogják az ágazatot terhelő különadók, melyek éves szinten 

több mint 67 milliárd forintot vonnak el e beruházási projektek elől.  

A távközlési különadók bevezetése így már 2010-től kezdve 

érezteti hatását a hazai gazdasági növekedésre. Becslésünk szerint 

a bevezetést követő lassuló penetráció-növekedéssel a vállalati 

digitalizációs és hatékonyságjavító folyamatok visszaszorulása 

2011-2013 között évi 0,1-0,8 százalékponttal alacsonyabb 

GDP-növekedést eredményezett, így a jelenlegi kormányzati 

gazdaságfejlesztési célok eléréséhez – mind a beruházási ráta, 

mind a GDP-növekedés tekintetében – a távközlési különadók 

rendszerének újragondolása szükséges. 

Az elmúlt évtizedek gazdasági támogatáspolitikájának 

meghatározó elemét képezték a grant-típusú, közvetlen beruházási 

támogatások. Ezek inherens gazdaságélénkítő korlátainak felismerésével a jelenlegi gazdaságpolitika irányítói több 

nyilatkozatuk alapján érdemesnek tartják az elkövetkező időszakban a támogatás-orientált megközelítés helyett a 

gazdaságpolitikai eszközök kialakításakor nagyobb hangsúlyt adni a szabályozási és az indirekt 

ösztönzőknek, köztük az adóösztönzőknek. A távközlési szektor esetében a tetten érhető ágazati különadók 

eltörlése esetén a felszabaduló forrásokat – adott esetben további, saját forrásaikkal kiegészítve – a távközlési 

vállalatok a nemzetgazdasági célok elérésének ösztönzését támogató szolgáltatás- és hálózati 

infrastruktúrafejlesztésre fordíthatnák, ezáltal e forrásokat közvetlenül visszaforgathatnák a hazai gazdaságba. Ezt 

Magyarország 5G stratégiájában is felismerték, 2019 harmadik negyedévére előirányozva a távközlési 

szektort terhelő különadók felülvizsgálatát.3 

                                                
1 https://www.itu.int/ITU-D/treg/broadband/ITU-BB-Reports_Impact-of-Broadband-on-the-Economy.pdf 
2 Távközlési szektor alatt a vezetékes vagy a mobiltelefon-szolgáltatást nyújtók, az internet-, a kábeltévé-szolgáltatók vagy 
műholdon elérhető televíziócsatornák elérését kínáló szolgáltatókat értjük. Jelen dokumentumban a távközlési szolgáltatást a 
hírközlési szolgáltatás szinonimájaként használjuk, ahogy azonosnak tekintjük a távközlési és hírközlési szektort is. Ez a 
megfeleltetés azért is elkerülhetetlen, mert a hatályos jogszabályok szövegezése e két fogalmat több esetben felváltva használja. 
3 ITM, DJP, 5G Koalíció (2019): Magyarország 5G stratégiája (2019-2025) – Munkaanyag 
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Az ágazatot súlytó különadók kivezetése esetén a gazdasági szereplőknél felszabaduló források infrastruktúra, vagy 

szolgáltatás fejlesztésre történő fordításával a felhasználás transzparens és jól mérhető módon tud megvalósulni, 

ahol az eredmények kézzel foghatóak és látványosak. A versenyképességi kezdeményezések emellett hosszú 

távú, maradandó hatást tudnak elérni a teljes nemzetgazdaság szintjén, így ösztönzésük – pl. az adóterhek 

eltörlése eredményeként felszabaduló forrásokkal – össznemzeti érdek. 

Amennyiben a távközlési különadók évi 67 milliárd forintos összege a távközlési szolgáltatók rendelkezésére állna 

beruházásaik megvalósítására, annak az összegén érdemben túlmutató kihatása lenne a nemzetgazdaság egészére.  

Ahogy a fenti ábrán is látható, 67 milliárd forint 

egyszeri beruházás tovagyűrűző hatása a 

távközlési szektorban az indukált hatás 

figyelembe vételével több mint 100 milliárd 

forint nemzetgazdasági beruházást érne el, 

mely összeg számításaink szerint több, mint 

7.300 fő foglalkoztatását biztosítaná, 

akiknek a közvetlen munkaerő-járulékai 

közel 14 milliárd forint közvetlen adófizetést 

jelentenének. A beruházások eredményeként az 

indukált jövedelemnövekedéssel is számolva több 

mint 16 milliárd forint nettó jövedelmet 

juttatna a foglalkoztatottaknak, melyeknek 

várhatóan egy jelentős része – pl. fogyasztás 

esetén az ÁFÁ-n keresztül – szintén közvetlenül a 

költségvetéshez kerülne. 
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Amennyiben a távközlési különadók összegét a távközlési vállalatok több évre kifutólag is beruházásaikra 

fordítanák, akkor (az adott évi különadó szintjének emelkedését, és a távközlési fejlesztések több évre tovagyűrűző 

hatásait is figyelembe véve) a különadók teljes elengedésének 4. évében 140-210 milliárd forint 

felhalmozott hatással bírna, jelentősen meghaladva a távközlési adó becsült összegét.  

Ahogy a fentebbi elemzésből is látható, a távközlési vállalatok beruházásainak ösztönzése jelentős 

tovagyűrűző hatással bír a kormányzati célok elérésére, így a gazdasági növekedés élénkítésére és a 

társadalmi célok elérésére. A fejlett hálózati infrastruktúra egyben hozzájárul a KKV-k 

digitalizációjához, így Magyarország versenyképességéhez. Mindezeket figyelembe véve, a távközlési 

szektor gazdasági potenciáljának kihasználására három intézkedési irány javasolt: 

1. Az a hírközlési vezeték, amely képes legalább 100 Mbps sebességű adatkapcsolati 

hozzáférésre, mentesüljön a közműadó fizetési kötelezettség alól4.  

2. Legyen csökkenthető az adókötelezettség a 100 Mbps sebességet el nem érő vezetékes 

hálózatok vonatkozásában a tárgyévben igazoltan végrehajtott közművezeték 

korszerűsítésre fordított összeggel5. 

3. A jelenlegi adókedvezmény-rendszer kerüljön kiegészítésre a távközlési szektort sújtó 

különadók vonatkozásában6.  

                                                
4 beleértve azon végpontokat is, amelyek a törvény módosítása előtt is legalább 100 Mbps sebességű adatátviteli kapcsolattal 
rendelkeztek 
5 2023. december 31-ig, a fizetendő közműadó 80%-áig, illetve a szüneteltetésre került hálózatok esetében kerüljön az 
adófizetési kötelezettség megszűntetésre 
6 úgy, hogy e különadók más adónemekben adóalap-kedvezményként vagy adókedvezményként érvényesülhessenek, így 
forrást felszabadítva a távközlési szektor vállalatai számára 
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2. Háttér 

2.1. Makrogazdasági kitekintés  

A magyarországi gazdasági teljesítmény a 

2009-es gazdasági válság során tapasztalt 

visszaesését követően, mely egyben a 

hazai beruházások jelentős visszaesését – 

szinte teljes leállását – eredményezte, csak 

többéves késéssel tudott újra magához 

térni. A magyar gazdaság tartós 

növekedési pályára végül 2013-tól tudott 

lépni, a világgazdasági konjunktúrával 

együtt pedig különösen 2017 óta jelentős, 

az évi 4%-ot meghaladó mértékű 

növekedést mutat, mely növekedés 

fenntartása a kormányzati 

gazdaságpolitika egyik kulcsfókusza is 

egyben.  

E növekedés ellenére ugyanakkor a magyar vállalatok versenyképessége messze elmarad a nyugat európai 

országok vállalatainak teljesítményétől, sőt, a többi visegrádi ország vállalataiétól is7. Ez különösen szembeötlő a 

kis- és középvállalkozások adatainak vizsgálatakor, miközben egyértelműen megmutatkozik, hogy a hazai 

növekedés jelenlegi motorját a nagyvállalatok teljesítménye adja. A két szegmens közötti eltérés egyben különösen 

szembeötlő a foglalkoztatás vizsgálatakor: míg a nagyvállalatok a 2008-as válság előtti foglalkoztatotti szintjüket 

már meghaladták, addig a KKV-k által foglalkoztatottak száma 3,5%-kal elmarad a 2008-as foglalkoztatotti szinttől.  

2.2. Versenyképességi stratégiák 

2019. februárjában mind a Kormány8, mind a Magyar Nemzeti Bank9 közzétette a Magyarország 

versenyképességének javítását célzó javaslatait egy-egy stratégiai dokumentum formájában. Ezek széles 

spektrumon mozogva közelítik meg a versenyképesség kérdését, melyek több ponton is szoros összefüggésben 

vannak a távközlési szektor tevékenységével, különösen alábbi tématerületeken:  

- Beruházások ösztönzése, kiszámítható beruházási környezet erősítése 

- A digitális gazdaság fejlesztése, digitális közigazgatás 

- Vidéki digitális infrastruktúra fejlesztése, a 4. ipari forradalomnak megfelelő távközlési hálózat 

 

2.2.1. Beruházások ösztönzése, kiszámítható beruházási környezet erősítése 

A Kormány stratégiájában kiemelt helyen szerepel a beruházások ösztönzésének kívánalma. Ezt többek között a 

gazdasági tőkeintenzitás fokozásával, illetve a külföldi működőtőke-beáramlás minél nagyobb diverzifikációjával 

kívánja elérni. A tőkebeáramlás növelésével cél, hogy a beruházási ráta a jelenlegi 21 százalékról 25 

százalékra növekedjen, biztosítva a gazdaság tartósan 4 százalék feletti növekedési ütemét; emellett a 

termelékenység növekedését. A működőtőke-beáramlást tekintve cél egyrészt a minél magasabb hozzáadott értékű 

termelés ösztönzése, az iparági diverzifikáció elősegítése, illetve a földrajzi diverzifikáción keresztül a regionális 

                                                
7 SME Performance Review (2017): Annual Report: SBA Fact Sheet on Hungary 2017. 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29489/attachments/14/translations/ (letöltve: 2018. június 29.) 
8 Nemzeti Versenyképességi Tanács (2019): Program a versenyképesebb Magyarországért 
http://www.kormany.hu/download/7/91/91000/Program%20a%20Versenyk%C3%A9pesebb%20Magyarorsz%C3%A1g%C3%A
9rt.pdf#!DocumentBrowse (letöltve: 2019. március 19.) 
9 Magyar Nemzeti Bank (2019): Versenyképességi program 330 pontban 
https://www.mnb.hu/letoltes/versenykepessegi-program.pdf (letöltve: 2019. március 19.) 
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fejlettségbeli különbségek csökkentése10 – melyek mind összhangban állnak a távközlési szolgáltatások 

elérhetőségének kiterjesztésével, mind a regionális elérhetőség biztosítása, mind a vállalatok digitalizáiója 

tekintetében.  

További kormányzati cél a kiszámítható beruházási környezet erősítése is. Az utóbbi időszakban javult 

Magyarország megítélése a piacon, illetve a nemzetközi hitelminősítők és intézmények körében is. Cél ezen pozitív 

fejlemények fenntartható pályán való tartása, a befektetői bizalom fenntartása mellett a hitelkínálat bővülésének 

folytatása11, mely elősegítheti a vállalatok digitalizációs törekvéseinek elérését.  

2.2.2. A digitális gazdaság fejlesztése, digitális közigazgatás 

Ennek megfelelően a Kormány stratégiájának kiemelt célja a hazai vállalkozások digitalizációjának növelése, 

melyhez többek között támogató és ösztönző intézkedéseket rendel (pl. e-számlázás, elektronikus képzések 

elősegítése). A digitális közigazgatás témája megjelenik az államigazgatás hatékonyságának javításának 

kívánalmában, többek között a digitalizáció mentén, mely kiterjed az állampolgárokkal való kapcsolattartásra is. A 

cél a leggyakrabban használt eljárástípusok 80%-ának digitalizálása 2020-ig.12 

A digitális közigazgatás kérdése az MNB stratégiájában is megjelenik. A kérdésben Magyarország jelentősen 

elmarad az EU-s átlagtól, ennek kezelésére pedig a dokumentum több lépést is megfogalmaz: többek között az 

online intézhető közigazgatási ügyek kiterjesztését, az elektronikus fizetés biztosítását az állami ügyintézésben, a 

közigazgatási szervek adatbázisainak összekapcsolását, a mobilalkalmazások elterjedését, illetve a 

közszolgáltatások online elégedettségmérését.13 

2.2.3. Vidéki digitális infrastruktúra fejlesztése, a 4. ipari forradalomnak megfelelő távközlési 

hálózat 

Hasonlóképp, az MNB stratégiájában megjelenik a vidéki digitális infrastruktúra fejlesztésének célja, mellyel 

közvetlenül elősegíthető a KKV szektor versenyképességének növelése. Számos helyen szükséges a vidéki 

szupergyors infrastruktúra kiépítéséhez az állami beavatkozás, melyhez egy voucher-rendszer bevezetését vetíti 

előre az MNB. Ezen keresztül a vállalkozások kaphatnának segítséget az infrastruktúra kiépítéséhez, az igények 

növeléséhez.14 

2.3. Magyarország 5G stratégiája (2019-2025)15 

2019 márciusában készült el Magyarország 5G stratégiájának munkaanyaga. A munkaanyag kielemi, hogy a 

versenyképesség szempontjából elengedhetetlen a magas színvonalú távközlési infrastruktúra rendelkezésre állása, 

melynek következő lépése az 5G hálózatok, szolgáltatások kiépítése. Ennek korai fejlesztésére, kiépítésére 

nemzetgazdasági érdekként tekintenek. 

A munkaanyagban vázolt intézkedések két fő pilléren nyugszanak:  

- Az infrastruktúra pillérhez tartozik az infrastruktúra kiépítése, a szabályozási környezet kialakítása, 

valamint a frekvencia-gazdálkodás kialakítása, és a hálózatmegosztás és -hozzáférés kérdése.  

- A szolgáltatások pillér tartalmazza a tesztkörnyezet kialakítását, az iparági együttműködések elősegítését, 

a tudástranszfer és oktatás kérdését, illetve az érzékenyítés kialakítását. 

A szabályozási környezet kérdésében a munkaanyag külön kitér a távközlési szektort érintő különadók kérdésére. 

A stratégia szerint az európai átlagnál magasabb magyarországi adóterhek hatással lehetnek az 5G 

hálózat kiépítésére is, hiszen így a szolgáltatók kevesebb forrást tudnak allokálni az infrastrukturális 

                                                
10 Nemzeti Versenyképességi Tanács (2019): Program a versenyképesebb Magyarországért, pp 21-24. 
11 Nemzeti Versenyképességi Tanács (2019): Program a versenyképesebb Magyarországért, pp 24-25. 
12 Nemzeti Versenyképességi Tanács (2019): Program a versenyképesebb Magyarországért, pp 42, 53 
13 Magyar Nemzeti Bank (2019): Versenyképességi program 330 pontban, pp 188-189 
14 Magyar Nemzeti Bank (2019): Versenyképességi program 330 pontban, p 63. 
15 ITM, DJP, 5G Koalíció (2019): Magyarország 5G stratégiája (2019-2025) – Munkaanyag 
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fejlesztésekre. Ezért a munkaanyag rögzíti, hogy az 5G hálózat korai bevezetése érdekében szükségessé válhat 

az adózási környezet felülvizsgálata.  

2.4. Kritikus hálózatos infrastruktúra 

Magyarország gazdasági teljesítményének alapját a kritikus hálózatos infrastruktúra16 adja, mely az alapvető 

szervezeteket, intézményeket, létesítményeket és hálózatokat foglalja magába, melyek biztosítása és fejlesztése 

nemzetgazdasági érdek, hiszen bár a termelésben sok esetben közvetlenül nem vesznek részt, közvetlen hatással 

vannak a termelési folyamatokra és így a gazdaság fejlődésére. E kritikus hálózatos infrastruktúrák közé tartozik 

többek között az energia-, a víziközmű-, az infokommunikációs- és a közlekedési infrastruktúra. Ezen 

infrastruktúrák (különös figyelemmel a távközlési infrastruktúrákra) védelmét az Európai Unió is rögzítette 

irányelvben.17 A kritikus hálózatos infrastruktúrák védelme során kulcsfontosságú azok fejlesztése, hiszen így 

biztosítható, hogy az infrastruktúra megbízható, biztonságos szolgáltatások nyújtására legyen képes, és elősegítse 

a gazdaság fejlődését. 

Az érintett ágazatokban a tulajdonosok és üzemeltetők számára közművezetékek fejlesztése, felújítása ugyanakkor 

jelentős költséget jelent, és forráshiány esetén fennáll annak a veszélye, hogy a technológiai fejlődéssel és a 

lakossági és vállalati fogyasztói igények változásával az infrastruktúra fejlesztése nem tud lépést tartani. A 

közművezetékek felújítása, illetve új közművezetékek létesítése ugyanakkor jelentős pozitív gazdasági hatással jár: 

kevesebb közművezeték-hiba miatti leállás várható és alacsonyabb beruházási költséggel lehet tervezni a 

felújítások esetében. Emellett elősegíti az ellátásbiztonság növelését is. A kritikus hálózatos infrastruktúrán 

végrehajtott beruházások megvalósítása egyúttal elősegíti a gazdasági fejlődést mind egyes ágazatokban, mind az 

egyes régiókban, valamint hozzájárul számos szakpolitikai cél teljesítéséhez – így például a megújuló energiák 

arányának növeléséhez, a digitális társadalom megteremtéséhez és az egészséges ivóvíz biztosításához – 

közvetlenül serkentve a gazdaság növekedését. 

A távközlési szolgáltatók éves beruházása a hálózatokba ingadozó volt az utóbbi években, pedig a 2014-ben 

publikált Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában hivatkozott becslések szerint a legalább 30 Mbps-es teljes 

lefedettség megvalósításához 180-210 milliárd forint értékű beruházásra van szükség 2020-ig.18 A cél elérése azért 

is fontos, mert az eddigi infrastrukturális beruházások nem szüntették meg a regionális szélessávú lefedettségben 

mutatkozó különbségeket. Jelentős szórás figyelhető meg ugyanis a helyi hálózat lefedettsége tekintetében, ebből 

következően egyes régiókban a potenciális penetráció (penetrációs sapka) eleve alacsonyabb, mint az országos 

átlag19. Ebben a tekintetben van ugyan némi felzárkózás a Közép-magyarországi régióhoz, de az alacsonyabb 

penetrációhoz ez jelenleg is hozzájárulhat egyes régiókban. 

A hazai távközlési szektor vonatkozásában egyben fontos kiemelni piacstruktúrából fakadó sajátosságát, ahol a 

többnyire országos lefedettséget és elérést biztosító nagyvállalati szolgáltatók mellett számos KKV tölt be 

meghatározó szerepet regionális, ill. lokális vonatkozásban – ezáltal hasonlóképp fontos és hangsúlyos szerepet 

vállalva a kevésbé fejlett régiókban elérhető távközlési szolgáltatások biztosításában. 

                                                
16 „Kritikus infrastruktúra” alatt jelen tanulmány szövegezésében a negyedik Orbán-kormány gazdaságstratégiai államtitkársága 
által meghatározott fogalmat értjük, mely a gazdasági működés számára kulcsfontosságú infrastruktúrát érti alatta, így az energia 
és klímapolitikát, az infokommunikációt, a közlekedést és az épületgazdaságot, fenntarthatóságot. Ld. pl. 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/eloszor-szolalt-meg-az-innovacios-tarca-allamtitkara.288700.html; 
http://www.origo.hu/gazdasag/20171215-gyorgy-laszlo-szazadveg-interju-egyensulyteremtes.html   
17 Az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről 
szóló 2008/114/EK tanácsi irányelv. 
18A Bizottság tanulmánya szerint – a 2014-es Nemzeti Szélessávú Stratégiával összhangban – a cél eredetileg 2018-ra volt kitűzve 
Jelenleg a 30 Mbps vagy annál nagyobb teljesítményű hozzáférés 63,2%-os (letöltési sebességmérés alapján), a legalább 100 
Mbps tekintetében pedig 38,3%-os. Forrás: Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 (2014) 
http://www.kormany.hu/download/a/f7/30000/NIS_v%C3%A9gleges.pdf (letöltve: 2018.június 29.) 
19Eurostat (2018): Percentage of households with broadband access in relation to households with internet access, by NUTS 2 
regions. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tgs00049&plugin=1 (letöltve: 
2018. június 29.) 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/eloszor-szolalt-meg-az-innovacios-tarca-allamtitkara.288700.html
http://www.origo.hu/gazdasag/20171215-gyorgy-laszlo-szazadveg-interju-egyensulyteremtes.html
http://www.kormany.hu/download/a/f7/30000/NIS_v%C3%A9gleges.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tgs00049&plugin=1
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2.5. A távközlési hálózatok forradalma és lehetőségei 

2.5.1. Újgenerációs Giga-hálózat 

Az Európai Bizottság Úton a gigabitalapú európai információs társadalom felé közleményében stratégiai célként 

megfogalmazta, hogy 2025-re valamennyi vidéki és városi európai háztartásnak álljon rendelkezésére legalább 100 

Mbps letöltési sebességű, gigabites sebességre fejleszthető internetkapcsolata20. Magyarország jelenleg élenjáró az 

internetes vezetékes és mobil hálózatok fejlettsége tekintetében (a DESI Index alapján a legalább 30 Mbps 

sebességű kapcsolatok aránya meghaladja az EU-s átlagot), azonban ez az előnyünk – ami a háztartások mellett 

az ipari szereplők és beruházók, fejlesztők számára is kulcsfontosságú – a következő évek rohamos sebességgel 

érkező új technológiák esetlegesen elmaradó fejlesztéseivel (melyeket az EU a stratégiai célkitűzésein keresztül 

minden tagállamban ösztönöz) hamar elveszhet. A felhasználói – mind lakossági, mind vállalati – igény ugyanakkor 

csak erősödni fog a következő években21: a nagykereskedelemben már most növekedő sávszélesség iránti igény 

(fix és mobil területen egyaránt) az újgenerációs Giga-hálózatokra épülő megoldások terjedésével a 2017-es 

átlagos havi 1,4 gigabájt adatforgalomról22 3-4 éves távlatban a tízszeresére is megnőhet – Finnországban ez a 

mutató már átlépte a 10 gigabájtot. 

2.5.2. Újgenerációs 5G hálózat 

Az 5G mobilhálózat (és ehhez kapcsolódó vezetékes rendszer-elemek) olyan léptékű ugrást jelent a jelenleg 

elérhető technológiához képest, hogy diszruptív módon alakítja át a távközlési világot. Technikai paraméterei a 

jelenlegi hálózatok paramétereihez képest ugrásszerű technológiai váltást jeleznek előre: 

- 20 Gbps csúcssebesség; 

- 1 négyzetkilométeren 1 millió kapcsolat egyidejű fenntartása; 

- 1 ms alatti késleltetési idő; 

- a jelenlegi sztenderdekhez képest kimagasló megbízhatósági mutatók.  

Az 5G mobilhálózattal a multimediális tartalmak újabb robbanásszerű átalakulása mellett többek között a 

szenzorokra építő forradalmi ipari megoldások (ld. mérési módszerek) és a közlekedés teljes megújulása (ld. 

önvezető autók) is elérhető, megvalósítható lesz. A hálózat bevezetésének beruházási igénye ugyanakkor még 

magas: a hálózatkiépítést még ma is jelentős kutatás-fejlesztési kiadások előzik meg, ahol ráadásul kulcsfontosságú 

lesz, hogy a távközlési szolgáltatók milyen együttműködést tudnak kialakítani a legfontosabb iparági szereplőkkel, 

hogy az 5G technológiában rejlő lehetőségekből közösen kihozhassák a maximumot. A szolgáltatók mellett a 

lakossági fogyasztók egyes csoportjai számára is jelentős anyagi terhet fog jelenteni az 5G hálózat megjelenése, 

főként a kábeltelevíziós hálózatok és antennarendszerek esetében. A lakossági tulajdont képező rendszerek állapota 

kritikus, az 5G hálózat zavartalan működéséhez ezek fejlesztése szükséges. 

Az 5G mobilhálózat fejlesztését ösztönözni fogja az EU minden tagállamban: 2025-ös célkitűzés, hogy minden 

városi terület és fő szárazföldi közlekedési útvonal rendelkezzen megszakítás nélküli lefedettséggel. Elmondható 

azonban, hogy az első tagállam, mely a lakosság és a vállalatok számára is elérhető 5G mobilhálózatot telepít, a 

figyelem középpontjában lesz és kezdeti versenyelőnyét várhatóan hosszú távon megtartja. 

2.5.3. Giga Társadalom 

Az újgenerációs vezetékes és mobilhálózatok adta lehetőségekkel egyben az internet ökoszisztéma fejlődése is a 

következő ciklusába lép, az ún. Giga Társadalom irányába23. Ebben a szakaszban az ember, a gépek és a környezet 

együttműködése magasabb szintre emelkedik, az életminőség ugrásszerű emelkedésével. A Giga Társadalom 

részeként fejlődő applikációk tekintetében 3 nagy fejlődési ágra lehet számítani:  

                                                
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52016DC0587 
21Invitech (2018): A változás még soha nem volt ilyen gyors, és többé már nem lesz ilyen lassú - Interjú Barta Attilával 
https://www.invitech.hu/blog/it-szolgaltatas/barta-attila-interju (letöltve: 2018. június 29.) 
22Egy magyar mobil internetezőre jutó adatforgalom. 
23Liberty Global (2017): Unlocking GigaWorld Innovation – GigaApps in a GigaWorld. 
http://www.libertyglobal.com/pdf/publications/ADL-Report-Unlocking-GigaWorld-Innovation.pdf (letöltve: 2018. június 29.) 

https://www.invitech.hu/blog/it-szolgaltatas/barta-attila-interju
http://www.libertyglobal.com/pdf/publications/ADL-Report-Unlocking-GigaWorld-Innovation.pdf
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 azok az applikációk, melyek környezetünk jobb megértését segítik elő technológiai szűrőkön keresztül 

(Augmented Discovery); 

 a földrajzi és fizikai korlátokat leküzdő virtuális szociális interakciókat fejlesztő (Virtual Telepresence) 

applikációk; valamint 

 az ún. Automated Living appok, amelyek az emberi döntéshozatalt és feladatmegoldásokat delegálják az 

olyan technológiákra, mint a drónok vagy egészség monitorozó programok.    

Mindez felgyorsuló digitalizációval jár együtt és jelentős hálózatfejlesztést igényel, olyan kiszámítható, előre látható 

és világos jogszabályi háttér mellett, amely valamennyi szereplőt arra ösztönzi, hogy befektessen a Giga 

Társadalom folyamatába. Egyben egy új üzleti modell kidolgozására is szükség van, amely kellően flexibilis ahhoz, 

hogy a Giga Társadalom fejlődést kiszolgálja.   

 

  

A Giga Társadalom fejlesztése az európai piacon akár 250-660 millió eurós méretet érhet el 2025-re, évi 22-

27%-os piaci növekedéssel. Minden befektetett euró körülbelül 2 és 4 eurónyi piaci értékkel kalkulálható, amely 

további 4 és 8 eurónak megfelelő gazdasági értékkel bír. A Giga Társadalom elindítása 150-650 millió euró 

piacfejlesztési költséggel jár Európában.  
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3. A hazai távközlési szektor  

3.1. A hazai IKT szektor 

Az információ- és kommunikációtechnológiai (röviden: IKT) szektor a modern gazdaság egyik legfontosabb 

húzóágazata, a digitális transzformáció egyik vezető szereplője. Az IKT szektor szervesen illeszkedik a digitális 

gazdaság koncepciójába, annak magját képezve. Az IKT szektor által megtermelt értékek más ágazatokban, a 

termelési lánc későbbi szakaszaiban is kifejtik hatásaikat, hozzájárulva az azokban történő értékteremtéshez, 

foglalkoztatáshoz (multiplikátor-hatás).  

Amennyiben az IKT-szektor termelékenységét a gazdasági 

növekedéshez való hozzáadott értékének tükrében nézzük, 

tetten érhető fontos szerepe: a KSH módszertana szerint a 

magyarországi bruttó hozzáadott-érték 5-6%-át adja az 

ágazat. Ugyanakkor fontos kiemelnünk, hogy e tekintetben 

szerepe a teljes nemzetgazdaságban 2010 óta – ami 

egybeesik az IKT-szektor legnagyobb alszegmensét, a 

távközlési szektort sújtó különadók bevezetésével – 

visszaszorult, melyből látható, hogy a szektor az elmúlt 

években nem tudta kihasználni a működési 

hatékonyságban, termelékenységében rejlő potenciált.  

Holott, ahogy arra más elemzések is rámutattak, a szektor 

szerepe a hazai gazdaságban ennél valójában jóval 

nagyobb24. A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 

becslésében az infokommunikációs ág 12%-át adja 

a magyar bruttó hazai terméknek, amit – a 

multiplikátor hatásokat figyelembe véve – meghalad 

részesedése a nemzetgazdasági hozzáadott értékből, 

melynek közel 20%-át adja25, mely uniós 

összehasonlításban az élvonalban található. Tágabb 

értelemben, közvetlenül, közvetve, illetve az indukált 

hatásokat is figyelembe véve (tehát a multiplikátor-hatás 

mentén) az IKT szektor 2013-ban 3.450 milliárd forint 

bruttó magyarországi hozzáadott érték megteremtésében 

vett részt, amely a teljes magyar nemzetgazdasági 

hozzáadott érték közel 14%-a.  

 

  

                                                
24Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 (2014) 
25 IVSZ (2015): Az IKT szektor gazdasági lábnyoma – A digitális gazdaság mérésének új módszertana 
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3.2. A hazai távközlési szektor  

Az IKT szektornak meghatározó részét képezi a 

távközlési ágazat, amely a teljes szektor árbevételének 

41%-át adja26.  

A hálózati infrastruktúra fejlesztésében a nagy 

szolgáltatók (Magyar Telekom, UPC, Digi, Invitel, 

Telenor, Vodafone) és az állam – elsősorban a Nemzeti 

Távközlési Gerinchálózat építésével – egyaránt fontos 

szerepet vállaltak, így mára – a kisebb fehér foltoktól 

eltekintve – lényegében kialakult az országos szintű 

hálózat a gerinc-, körzet- és helyi hálózatokat egyaránt 

beleértve27. A fejlesztéseknek köszönhetően a hazai 

távközlési szektor hálózati lefedettség szempontjából 

különösen a 4. generációs technológiák terén 

kiemelkedik – olyan mértékben, hogy az Eurostat adatai 

alapján Magyarországon az internet-hozzáférés aránya 

mára gyakorlatilag megegyezik a szélessávú hozzáférés 

arányával.28  

2017-es adatok szerint Magyarországon működnek a világ 3. leggyorsabb 4G mobilhálózatai, európai viszonylatban 

pedig első helyen áll Magyarország a 42,61 Mbps átlagsebességével. Az elérhetőség alapján is a világ első 10 

hálózata között szerepelnek, hiszen Magyarországon 83,6%-os a lefedettség.29 A budapesti 4G hálózat 2017-ben 

a leggyorsabbnak bizonyult az európai nagyvárosok összehasonlításában.30  

Az alapfeltételek így adottak a kínálati oldalon a széleskörű, lakossági igényeket kielégítő szolgáltatás nyújtására, 

hiszen az ellátottság a hagyományos és 4. generációs, valamint a vezetékes és vezeték nélküli infrastruktúra 

tekintetében is biztosított. A megfelelő lefedettség ellenére a piaci penetráció mégis messze elmarad az 

infrastruktúra adta lehetőségektől.  

Ennek okai a piacszerkezet, a beruházások, valamint a keresleti oldal jellegzetességeiben keresendők.  

                                                
26KSH (2018): Statisztikai Tükör: Távközlés, internet, televíziószolgáltatás, 2018. I. negyedév 
27A hazai távközlési szektor helyi hálózati infrastruktúrája háromféle hozzáférési hálózat típus tekintetében épült ki országos 
léptékű lefedettséggel. A hordozó közeg a réz érpár (pl. DSL, VDSL, xDSL, HFC DOCSIS 3.0), az optikai kábel (pl. FTTB, FTTH, 
FTTP), valamint a rádióhullám (pl. GSM,4G LTE, 3G HSPA, WiMAX). 
28Európai Bizottság (2018): Connectivity: Broadband market developments in the EU 
29 Open Signal (2017): The State of LTE (June 2017) (https://opensignal.com/reports-data/global/data-2017-06/report.pdf 
letöltve: 2018. július 23.) 
30 Open Signal (2017): The best performing 4G cities in Europe (https://opensignal.com/blog/2017/02/23/data-dive-what-are-
the-best-performing-4g-cities-in-europe/ letöltve: 2018. július 23.) 
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Forrás: KSH, 2018 

Az információtechnológiai szolgáltatásoknak egy  jelentős 

részét a távközlési vállalatok adják. 

https://opensignal.com/reports-data/global/data-2017-06/report.pdf
https://opensignal.com/blog/2017/02/23/data-dive-what-are-the-best-performing-4g-cities-in-europe/
https://opensignal.com/blog/2017/02/23/data-dive-what-are-the-best-performing-4g-cities-in-europe/
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3.3. Infokommunikációs lefedettség, penetráció 

Az infokommunikációs hálózat lefedettségi 

mutatói kiemelkedőek Magyarországon (ld. 

következő fejezet), ugyanakkor az uniós 

átlaghoz képest alacsonyabb a penetráció. Az 

Eurostat adatai szerint a száz főre jutó 

mobiltelefon-előfizetések száma 2009-ben 

106,4 db, míg 2013-ban 113,7 db volt.31 Az 

idősoros adatokban azonban tetten érhető, 

hogy a különadók bevezetését követő 

években az uniós penetráció-bővüléshez 

képest kevésbé volt dinamikus a 

Magyarországon tapasztalt bővülés.  

 

3.4. Verseny és szolgáltatások 

A távközlési szektorban az infrastrukturális 

verseny tekintetében bár létezik értelemszerű 

belépési korlát a piac hálózatos jellege és a 

beruházások magas fix és áttérési költsége miatt32, 

de az elmúlt évtized a technológiai fejlődése és 

innovációja egyre erősödő versenyhez vezetett a 

hazai távközlési piacon. Ennek egyik elsődleges 

tényezője, hogy az elmúlt évtizedben a 

hagyományos vezetékes DSL-alapú technológiák 

kihívójaként megjelentek a szélessávú kábeles, 

majd az optikai és a vegyes technológiákra épülő 

szolgáltatások, mely mellett a mobil technológiák 

versenye is megjelenik33. 

A szolgáltatási verseny intenzitása a szolgáltatás-

minőség növekedésén is tetten érhető. A 

fogyasztókat a szolgáltatók a széles sávú 

szolgáltatások (pl. optikai és DOCSIS) felé terelik, 

melynek köszönhető a régebbi, elavult 

technológiákat használó szolgáltatások aránya (pl. 

DSL) visszaszorult.  

                                                
31 Eurostat (2019): Mobile communications - subscriptions and penetration (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
datasets/product?code=isoc_tc_mcsupe letöltve 2019. március 25.) 
32Infrapont Kft. (2007): Az áttérési költségek (switching cost) hatása a versenyre a távközlési piacokon; Pápai, Z. (2011): 
Innováció, beruházás és a hírközlési szektor szabályozása 
33NMHH (2011-2018): Vezetékes gyorsjelentés 2011-2018 
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3.5. Beruházások és penetrációs sapka 

A távközlési szolgáltatók éves beruházása 

Magyarországon a hálózatokba rendkívül ingadozó 

volt az elmúlt évtizedben34. Tekintve, hogy a 2014-

ben publikált Nemzeti Infokommunikációs 

Stratégiában hivatkozott becslések szerint a 

legalább 30 Mbps-es teljes lefedettség 

megvalósításához 180-210 milliárd forint értékű új 

hálózati beruházásra van szükség 2020-ig, 

folyamatos beruházásokra van szükség a 

szektorban a cél eléréséhez.35 

A cél elérése már csak azért is fontos, mert az 

eddigi infrastrukturális beruházások nem 

szüntették meg a regionális lefedettségben 

mutatkozó különbségeket. Jelentős szórás 

figyelhető meg ugyanis a helyi hálózat lefedettsége 

tekintetében, ebből következően egyes régiókban 

a potenciális penetráció (penetrációs sapka) eleve 

alacsonyabb, mint az országos átlag36. Ebben a 

tekintetben az Eurostat adatai szerint van ugyan 

némi felzárkózás a Közép-Magyarországi régióhoz, 

de az alacsony penetrációhoz – a fizetőképes 

kereslet hiánya mellett – ez jelenleg is hozzájárulhat egyes régiókban. 

3.6. Penetráció, fogyasztói többlet és beruházások 

A termelési oldalon túl a fogyasztási oldalon is jelentős a szektor eredményeinek hatása, tekintettel a jelentős 

fogyasztói többletet generáló hatására (ld. 5.3 fejezet), ami egyben pozitív hatással van a belső fogyasztásra is.  

 Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy 2010-et követően a szélessávú szolgáltatások díjazása milyen hatással volt a 

fogyasztókra, melyhez a szélessávú előfizetések tényleges díjazása mellett egy olyan hipotetikus szcenárióval 

számolunk, ahol a díjak a 2008-as árazáshoz képest csak az infláció mértékével emelkednek.  

                                                
34Európai Bizottság (2018): The Digital Economy and Society Index – Statistics 
35Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 (2014) 
36 Eurostat (2018) 

Forrás: Eurostat, 2018; Digital Scoreboard, 2018 
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A szélessávú szolgáltatások díja Magyarországon 2010-ben az ITU adatai szerint még megközelítőleg megegyezett 

a fejlett országok díjazásával, ezt követően azonban, míg külföldön a díjak csökkenése, és csak későbbi növekedése 

volt tapasztalható, Magyarországon az inflációt jóval meghaladó mértékben növekedett a szélessávú szolgáltatások 

díja, és a mai napig magasabb a fejlett országokban tapasztalható átlagnál.  

Ennek oka lehet, hogy a távközlési szolgáltatók 2010 óta elmaradt hatékonyságnövelést célzó 

fejlesztései miatt nem tudták szolgáltatásaik díjazását a nemzetközi mértékben csökkenteni. Ennek 

köszönhetően a magasabb szélessávú díjak – külön figyelemmel a szélessávú előfizetések számára –

többletköltséget jelentettek a fogyasztóknak, 2015-ig bezárólag közel 12 milliárd forintnyi összegben.  

3.7. Mobil szolgáltatók beruházásai 

A különadók bevezetése előtt a hazai mobil 

távközlési szolgáltatók egy kapcsolatra jutó 

beruházásai megegyeztek, vagy meghaladták 

a környező országok adatait. 2010 után 

azonban az egy kapcsolatra jutó beruházás 

annak ellenére csökkent mintegy 35%-kal, 

hogy 2013-ban a hazai mobilszolgáltatók a 

900/1800 MHz-es frekvenciasávok használati 

jogosultságának meghosszabítására több, 

mint 100 milliárd forintot, egy évvel később a 

800 MHz-es frekvencia tenderen 115 milliárd 

forintot fizettek a központi költségvetésbe, 

melyeket követően egyben eleget tettek az 

árverés során vállalt lefedettségi 

kötelezettségük időarányos részének, 

amellyel további többtízmilliárdos beruházást 

hajtottak végre.  

A kiugró frekvenciaköltések és -beruházások 

hátterében többek között az áll, hogy 2013-at 

megelőzően közel egy évtizeden át nem került sor olyan sikeres frekvencia-értékesítési eljárásra, amelynek során 

frekvencia használati jogosultságot szerezhettek volna a mobilszolgáltatók. Az ezt követő – fentebb is említett – 

értékesítésre kerülő frekvenciák stratégiai fontossága ugyanakkor rákényszerítette a szolgáltatókat a jogosultságok 

megszerzésére. Ez a stratégiai kényszer azonban nem áll fenn az NMHH által a következő években allokálni 

tervezett használati jogosultságok esetében, így bár mintegy 40%-kal növekedhet az elérhető frekvencia 

mennyisége, az új frekvenciák használatának várható korlátozottsága nem teszi stratégiai fontosságúvá a 

szolgáltatók számára az új jogosultságok azonnali megszerzését37.   

                                                
37 a 700 MHz-es frekvencia használatba vétele egyes szolgáltatók megítélésében 2025-ig nem indokolt 
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4. A hazai távközlési szektort 

terhelő adók  

Az általános adónemekből (társasági adó, általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó) befolyó bevételek 

jelentősek az Európai Unióban, azok Magyarországon is a központi költségvetés bevételeinek közel 50%-át adják, 

azonban arányuk egyre inkább csökken. Tekintettel jelentőségükre, az Európai Unió és az OECD is szigorúan 

szabályozza azok kereteit és változtathatóságát, illetve ezen túlmenően az országok közötti összehasonlítás és 

verseny fokmérői is. A különadókra ezzel szemben általánosan jellemző, hogy bevezetésük és átalakításuk rugalmas 

a közösségi szabályozás hiányából fakadóan, ugyanakkor az Európai Bizottság és Európai Unió Bíróságának 

esetjoga jelentős hatást gyakorol kialakításukra.  

A korábban már említett 2008-2009-es gazdasági válság kormányzati kezeléseként számos adópolitikai változás 

történt Magyarországon: az általános adónemekből származó bevételek válság okozta csökkenése, a magas 

adósságráta és költségvetési hiány, valamint egyéb, egyedi megfontolások, mint pl. a kritikus infrastruktúra 

ágazatok nemzetgazdasági átalakítási szándéka, a különadók bevezetésének irányába hatottak. A hagyományos, 

vállalatokat érintő általános adóterhek mellett így új, a távközlési, energia és vízi közmű, valamint hitelintézeti 

szektort sújtó adónemek, ún. ágazati különadók38 kerültek bevezetésre a meglévőek mellé, elsősorban a 

költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében.  

Ebben a fejezetben a távközlési szektort érintő általános és speciális, tartalmában különadónak tekinthető 

adónemeket mutatjuk be. 

4.1. Általános adónemek 

4.1.1. Általános forgalmi adó  

Az általános forgalmi adó (továbbiakban: Áfa) rendszere az Európai Unióban jelentős jogharmonizáción esett át, 

ennek köszönhetően az Áfa irányelv39 az ország-specifikus intézkedések lehetőségét igen szűken határozza meg.  

A fogyasztás alapú adó általános mértéke Magyarországon 2012-re két lépcsőben 20%-ról 27%-ra növekedett, 

mellyel párhuzamosan egyes termékekre a 20%-os adókulcs helyett 5%-os (pl. könyv), illetve 18%-os (pl. gabona 

vagy liszt felhasználásával készült termékek) adókulcs alkalmazását írták elő. A távközlési szektor vonatkozásában 

ennek tükrében jelentős változást jelentett, hogy 2018. január 1-jétől az internetszolgáltatás is az 5%-os Áfa kulcs 

besorolásába kerül; ugyanakkor a hívások, az SMS és az egyes távközléshez kapcsolódó eszközök (pl. hálózati 

eszközök, SIM kártya, mobiltelefon) Áfa kulcsa továbbra is 27%. 

Az internet Áfa kulcs legutóbbi csökkentésének hatása még nem kimutatható a gazdasági számokban, ugyanakkor 

a 2018. I. negyedéves adatok szerint az internet előfizetések száma 5,2%-kal haladta meg a 2017. I. negyedévi 

adatokat, elérve így a 9,6 millió előfizetést. Hasonlóképp a mobilhálózatok adatforgalma folyamatosan növekszik: 

2018. I. negyedévi adatok alapján egy év alatt közel megduplázódott. Ennek hatásaként is az internetszolgáltatások 

összesített árbevétele folyó áron 12%-kal haladta meg az egy évvel korábbi adatokat, köszönhetően többek között 

a mobilinternetes előfizetésekből származó bevételek 19%-os növekedésének, mely így az internetszolgáltatások 

árbevételének immár 45%-át tette ki. Mindez megerősíti azt a tendenciát, hogy a mobilinternet előfizetések – 

melyek tekintetében Magyarország még jelentősen elmarad az EU-átlagtól – dinamikusabban növekednek, mint a 

vezetékes előfizetések, amit tovább segít az internet Áfa kulcsának csökkentése.40 

                                                
38 Bár ezen adónemek hivatalos elnevezése nem tartalmazza a „különadó” kifejezést, tartalmában különadónak tekinthetőek, 
mivel egyes szektorokat adózási szempontból megkülönböztetnek. 
39 2006/112/EK irányelv – az EU közös hozzáadottértékadó-rendszere (héa-rendszere) 
40 KSH (2018): Statisztikai Tükör: Távközlés, internet, televíziószolgáltatás, 2018. I. negyedév. 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/tav/tav1803.pdf (letöltve: 2018. június 19.) 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/tav/tav1803.pdf
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4.1.2. Társasági adó és helyi iparűzési adó 

A jövedelem típusú társasági adó az Európai Unióban kevésbé harmonizált szabályozási szempontból, mint az Áfa, 

ugyanakkor a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények számos korlátot jelentenek az egyes országoknak. 

A válság hatására Magyarországon a társasági adókulcs is felemelésre került az általános 16%-os adókulcsról 19%-

ra 2010. január 1-jétől, míg a 10%-os adókulcs maximum 500 millió forint adóalapig történő kiterjesztése41 

létrehozta a progresszív adóztatást Magyarországon. Ennek hatására 2010-től kezdőden a társasági adóbevételek 

csökkentek Magyarországon, mely bevétel további csökkenését idézte elő a progresszív adóztatás helyett az 

egységes, 9%-os adókulcs bevezetése 2017. január 1-jétől. A társaságok jövedelmük után helyi iparűzési adót is 

kötelesek fizetni a helyi önkormányzatoknak, melynek adóalapja a korrigált éves nettó árbevétel, míg az adó 

mértéke maximum 2%, melyről a helyi önkormányzat rendelet keretében egyedileg dönthet, ahogy a törvény adta 

adókedvezményekről is. 

4.2. Távközlést terhelő adók, különadók és díjak 

4.2.1. Felügyeleti díj 

2011-től kezdődően42 az elektronikus hírközlési szolgáltatók43 

– a postai szolgáltatók mellett – negyedévente hatósági 

felügyeleti díjat kötelesek fizetni a Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság (továbbiakban: NMHH) költségeinek fedezésére, 

melynek részletes szabályait külön rendelet tartalmazza44. A 

felügyeleti díj mértéke jelenleg – kiemelten a távközlési 

szektorra fókuszálva – az egyetemes hírközlési szolgáltatást45 

nem nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók elektronikus 

hírközlési szolgáltatásból származó előző évi nettó 

árbevételének 0,212%-a, míg az egyetemes hírközlési 

szolgáltató esetében 0,2%-a.  

Egyben az az elektronikus hírközlési szolgáltató, aki tanúsító 

szervezettel tanúsítja, hogy megfelel a szolgáltatásminőségre 

vonatkozó hálózati minőségi célértékeknek, illetve a számlázási 

rendszere zárt, kedvezményben részesülhet. A kedvezmény 

mértéke a tevékenysége során felmerült igazolt költség 25%-a, de legfeljebb az elektronikus hírközlési szolgáltatási 

tevékenységből elért árbevétel után fizetendő felügyeleti díj 1,5%-a lehet. A kedvezmény a fizetendő felügyeleti 

díjból levonással érvényesíthető. 

Amennyiben az NMHH bevétele az éves beszámolója alapján magasabb, mint a feladata ellátásához szükséges 

költség, a többlet felügyeleti díj felosztásra kerül a szolgáltatók között, melynek visszatérítése a felügyeleti díjból 

történő jóváírás formájában történik.  

                                                
41 2010. augusztus 16-át megelőzően, bizonyos feltételek fennállása esetén a 10%-os adókulcs alkalmazása de minimis 
támogatásnak minősült.  
42 A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 134. § bekezdése 
értelmében 
43 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: Eht.) 188. § 13-14. pontjai szerint elektronikus hírközlési 
szolgáltató az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője, valamint elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó természetes, 
illetőleg jogi személy.  
Elektronikus hírközlési szolgáltatás az olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett szolgáltatás, amely teljesen vagy 
nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő átviteléből, és ahol ez értelmezhető, irányításából áll, ideértve az 
adatkicserélő szolgáltatást, valamint a nyilvános adatkicserélő szolgáltatást is, de nem foglalja magában az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy ilyen tartalom felett 
szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem foglalja magában az információs társadalommal összefüggő, más 
jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat, amelyek nem elsősorban az elektronikus hírközlő hálózatokon történő 
jeltovábbításból állnak. 
44 A felügyeleti díjról szóló 7/2016 (X. 14.) NMHH rendelet 
45 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 11. pontja szerint egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás 
azon elektronikus hírközlési szolgáltatások, amelyek meghatározott minőségben, Magyarország területén bárhol, minden 
felhasználó számára megfizethető ár ellenében igénybe vehetők. 
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4.2.2. Frekvencia díj 

A frekvencia korlátos nemzeti jószág, így a vele való gazdálkodás célja a közérdek kiszolgálása, valamint a 

szolgáltatók közötti piaci alapú verseny megteremtése és ösztönzése. Mindezért, az Mttv. 134. §-a értelmében az 

NMHH által engedélyezett hálózatok, állomások és berendezések frekvencialekötéséért és frekvenciahasználatáért 

díjat kell fizetni. 

Az NMHH spektrumgazdálkodási stratégiájában meghatározott - 

általában öt éves – időszakra készíti elő a frekvenciák 

értékesítését. A frekvenciák értékesítése jelenleg pályázati 

formában történik, azonban egyes szolgáltatók az aukciós 

formát részesítenék előnyben46. Az NMHH frekvencialekötés és 

-használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) rendelet jelenleg is 

felülvizsgálat alatt áll, lehetőséget biztosítva a jó tapasztalatok 

beépítésére. 

A jelenlegi szabályozás értelmében a mikrohullámú sávok 

esetében (kivéve a 3,5 GHz és a 26 GHz) a frekvencialekötési 

díj egy alkalommal fizetendő díj a használat megkezdéséig, 

melyet követően a frekvenciahasználati díjat kell fizetni a 

rádióengedély érvényességi ideje alatt. A mobil 

frekvenciasávokért sávdíjat kell fizetni a frekvenciahasználati 

jogosultság vagy jog érvényességi ideje alatt, melyet a hatóság a hatósági szerződésben vagy határozatban állapít 

meg. 

A rendelet részletesen szabályozza a fizetendő díjak kereteit – az adott technológiának megfelelően –, ugyanakkor 

a szolgáltatók nyilvános meghallgatások keretében számos alkalommal tettek észrevételt és javaslatot a 

kialakítandó spektrumgazdálkodási rendszer kereteire.47  

Nemzetközi összehasonlításban48 a magyarországi frekvenciadíjak minden frekvenciasávot figyelembe véve az 

egyik legmagasabbak a teljes lakosság számára vetítve. Az éves díjakat tekintve a 800 és 900 MHz esetében 

Magyarország ebben az összevetésben a második helyen áll, de az 1800/2100/2600 MHz esetében is az öt 

legdrágább ország között szerepel, jellemzően további kelet-közép-európai országokkal együtt (pl. Horvátország, 

Bulgária, Macedónia, Románia). Az éves díjak mellett az egy főre vetített frekvencialekötési díjak is magasak, 

ugyanakkor itt már a nyugat- és észak-európai országokkal (pl. Svájc, Franciaország, Svédország) van egy 

csoportban Magyarország. Így Magyarországon egyidőben mind az éves, mind az egyszeri lekötési díj igen 

magasnak mondható, a nemzetközi tendenciákkal ellentétben, ahol jellemzően egy főre vetítve vagy az egyik vagy 

a másik díj a magasabb. 

A hazai frekvenciadíjak alakulásának megértéséhez fontos figyelembe venni, hogy a díjak annak ellenére 

kiemelkedően magasak nemzetközi összevetésben, hogy a 900/1800 MHz-es hálózatok használati jogosultságainak 

2013-as meghosszabbításakor sor került az akkor használatban lévő stratégiai frekvenciák 900/1800/2100 MHz 

éves díjának mérséklésére. Az ezt követően értékesítésre került spektrum esetében – különösen a 800 MHz 

vonatkozásában – azonban ismét nemzetközi szinten kiugróan magas díjazás volt tapasztalható. Bár a Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság spektrumstratégiájában 2018-ra tervezett éves díjrevízió még nem történt meg, a 

jelenlegi frekvenciadíjak szintje a következő években tervezett jelentős frekvenciasáv-értékesítését célzó 

versenyeztetési eljárás sikerességére is kedvezőtlenül hathat, különös tekintettel arra, hogy a legutóbbi 

értékesítésen megszerzett spektrum kihasználtsága alacsony. A szolgáltatók bár egyetértenek abban, hogy a mobil 

célra is alkalmas 700 MHz értékesítése a fejlődést segíti, ugyanakkor a szolgáltatások gerincét nem a hang-, hanem 

                                                
46 lásd pl. Telenor (2017): A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások nyújtására felhasználható frekvenciasávokkal kapcsolatos 
elképzelésekről és a VHF III. sáv jövőbeli felhasználásáról szóló nyilvános meghallgatással kapcsolatos álláspont, javaslatok és 
észrevételek megküldése c. dokumentumát. http://nmhh.hu/dokumentum/191646/10_Telenor.pdf (letöltve 2018. június 18.) 
47 lásd előző pont és Összefoglaló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által 2010. augusztus 24-én az elektronikus hírközlésről 
szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 34-35. §-ában foglalt rendelkezések szerint, „a spektrumgazdálkodás aktuális 
kérdéseiről” tárgykörében megtartott nyilvános meghallgatásról. 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A10T0781.NMH&getdoc=1 (letöltve 2018. június 18.) 
48 A Telenor nemzetközi összehasonlítása alapján, mely azon országokra terjedt ki, ahol a Telenornak működő operációja van  
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az adatalapú kommunikáció adja, a frekvenciabőség várhatóan nem indukál több szolgáltatói bevételt, mivel a 

fizetőképes kereslet nem növekszik49. Emellett az átállás is komoly technikai és pénzügyi terhet jelent az átállásban 

érintett szolgáltatók (pl. Antenna Hungária Zrt. és kábeltelevízió szolgáltatók) számára.50 Technikai és pénzügyi 

terhet jelent különösen, hogy a 700 MHz-es sáv elhagyása több milliárdos beruházást igényel a földfelszíni televízió 

műsorszolgáltatóknál, illetve a beruházás technikai megvalósítási során nem lehet elkerülni, hogy a televízió 

műsorszolgáltatás átmenetileg korlátozva legyen egyes televíziócsatornák tekintetében. Ugyancsak problémát 

jelent majd, hogy a 700 MHz-es megjelenő új mobilszolgáltatások zavartatást okoznak majd egyes kábeltelevízió 

rendszerekben, ahol a szolgáltatóknak beruházásokat és átkonfigurálásokat kell végrehajtani a zavartatás 

megszüntetésére. 

4.2.3. Közműadó 

A különadók rendszerébe 2013-ban került bevezetésre a közműadó, igen kis időt hagyva a jogszabály kihirdetése 

és hatályba lépése között – mindössze 29 nap állt rendelkezésére a felkészülésre.  

Az adó tárgyi, vagyoni típusú adó, hiszen a közművezetékek51 után kell megfizetni. Az adó mértéke tételes, a 

közművezeték nyomvonalának minden megkezdett métere után 125 forint – egyes esetekben adókedvezmény 

érvényesíthető –, mely adókötelezettség az adott év első napján meglévő állapothoz kapcsolódik és évente 

szükséges megfizetni (két egyenlő részletben). Azonos szolgáltatás nyújtására alkalmas több közművezetéket egy 

közművezetéknek kell tekinteni, míg egy nyomvonalon található többféle szolgáltatáshoz szükséges vezeték 

esetében, eltérő funkciójú vezetékenként kell az adót megfizetni.  

Mintegy kedvezményként, 2015. június 25-ét követő közművezeték létesítése esetén, az üzembe helyezést követő 

hatodik év első napjától kell csak megfizetni az adót, függetlenül a létesítés helyszínétől és a vezeték típusától, 

valamint a szektortól. Korábban az adófizetési kötelezettség már a használatbavételt követő év első napján 

keletkezett. 

Tekintettel az adó tárgyára, az adó megfizetésére az 

energiaszektor, a vízügyi szektor és távközlési szektor 

képviselője a kötelezett, aki az adott év első napján 

tulajdonosa volt a közművezetéknek, míg amennyiben az állam 

vagy helyi önkormányzat a tulajdonos, akkor az üzemeltető 

(akinek a feladata a közművezeték üzemeltetése, 

karbantartása, javítása, fejlesztése) felel az adó 

megfizetéséért. A tulajdonos és az üzemeltető a legtöbb 

szektor esetében azonos, míg a vízügyi szektor esetében 

jellemzően eltérő. Amennyiben egy vezetéknek több 

tulajdonosa van, úgy tulajdoni hányad alapján fizetik meg az 

adót. Egy közműcsatornában futó több vezeték esetén 

szolgáltatónként kell megfizetni az adót.  

Fontos kiemelni, hogy az adónem nem veszi figyelembe az 

egyes érintett szektorok sajátosságait, azaz nem differenciál a szolgáltatás jellege és koncentráltsága, a szükséges 

infrastruktúra beruházási és fenntartási igénye, a topográfiai különbözőségek, valamint a szektor bevétele és 

költségei alapján, egyenlőtlenül érintve az egyes szektorokat. Bár néhány szektorspecifikus kedvezmény beépítésre 

került a közműadó rendszerébe, azok egyrészt szelektívek, hiszen csak a távközlési szektort érintik, holott számos 

                                                
49 A munka során lefolytatott interjúk alapján  
50 NMHH (2017): Összefoglaló a VHF III. és az UHF sáv hasznosításáról szóló nemzeti ütemterv végrehajtásával összefüggő 
feladatokról, 2017. november 23-én megtartott nyilvános meghallgatásról 
(http://nmhh.hu/dokumentum/191650/osszefoglalo_vhf_uhf_sav_hasznositasarol_20171123.pdf letöltve: 2018. július 23.) 
51 A közműadót szabályozó, a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény értelmében közművezeték alatt értendő 
a fogyasztók vízellátási, szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvíz-elvezetési, földgáz-, hő és villamosenergia-ellátási, 
valamint hírközlési (hang-, kép-, adat- és más információ - továbbítási) időszakos és folyamatos igényeinek kiszolgálását lehetővé 
tevő vezeték közterületen (a közterület felszíne alatt vagy a felett), továbbá a több fogyasztót kiszolgáló vezeték közterületnek 
nem minősülő, (magán)földrészleten elhelyezett (a telket keresztülszelő) része. Nem minősül közművezetéknek tehát az a 
(közterületi, vagy magánterületen futó) vezeték, amely kizárólag az egy adott helyrajzi számon nyilvántartott földrészt 
használójának fogyasztói igényeit szolgálja ki (az a vezetékszakasz, amely a vezetékrendszerről leágazva jut el az épületig, 
telekig, illetve az épületen, telken belül fut). 
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korábbi kezdeményezés volt a másik két szektort érintő kedvezmények bevezetésére is, másrészt azonban nem 

elegendőek. Tovább nehezíti a villamosenergia- és gázszektor helyzetét, hogy a hatályos magyar szabályozás 

szerint a hatósági árban a közműadó nem vehető figyelembe, amivel kapcsolatban az Európai Bizottság 

kötelezettségszegési eljárásban az Európai Unió Bírósága elé idézte Magyarországot 2018 nyarán.52 

Egyik ilyen kedvezmény, hogy a törvény adómentességet biztosít az állami és helyi önkormányzatok javára, 

valamint a távközlési szektor részére is külön adókedvezmény került bevezetésre már a törvény hatálybalépésekor. 

A távközlési szektor adókedvezményét 2014. január 1-jétől kedvezően módosították, hiszen ezt követően az nem 

minősül de minimis támogatásnak, így akár 3 éven belül 200.000 eurónál magasabb összegű adókedvezmény is 

érvényesíthető. A módosítás nem érintette az adókedvezmény progresszív jellegét, azaz minél hosszabb a 

nyomvonal annál kisebb adókedvezmény érvényesíthető.  

Figyelemmel a hálózatfejlesztésre vonatkozó kormányzati célkitűzésekre és programokra (pl. szélessávú internet 

program), illetve ezek megvalósításának támogatására került a későbbiekben elfogadásra a jogszabály módosítása, 

miszerint a hírközlési vezeték tulajdonosa adóalap kedvezményben részesülhet, amennyiben meglévő hírközlési 

vezetékhálózaton olyan hálózatfejlesztést hajt végre 2016. január 1-jét követően, amely a hálózat előfizetői 

szakaszán lehetővé teszi a legalább 100 Mbps sebességű adatkapcsolati hozzáférést. Az adó alapja a 

hálózatfejlesztéssel érintett szakasz használatbavételét követő öt évben a hálózatfejlesztéssel érintett szakasz 

méterben kifejezett hossza alapján számított adóval csökkenthető. A bevezetett adóalap-kedvezmény várhatóan 

beruházás-élénkítő hatású és kedvezhet a szélessávú fejlesztések felgyorsításában. 

A közműadó funkcióját tekintve a 2013-ban részben kivezetésre kerülő egyes ágazatokat terhelő különadó 

helyettesítésére, részbeni kiváltására szolgált a távközlési szolgáltatók és energiaellátók esetében. Ugyanakkor 

fontos kiemelni, hogy az egyes ágazatokat terhelő különadó kivezetésének és a közműadó bevezetésének ellenére 

további különadók sújtják a szektorokat mint például az energiaellátók különadója, az energia adó és a távközlési 

adó. 

4.2.4. Távközlési különadó 

A válság hatására 2010-ben a távközlési, a bolti kereskedelmi és az energiaellátó vállalkozások tevékenységét is 

különadóval, azaz az ágazati különadóval sújtotta az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának javítása 

érdekében53. A törvény a távközlési szolgáltatók, a távközlési szolgáltatásukból (ide tartozik  távközlés valamennyi 

módja – vonalas, mobil műholdas továbbítás –, ugyanakkor nem értendő ide a műsorszolgáltatás, 

tartalomszolgáltatás nyújtása) származó nettó árbevételük után kötelesek voltak 2013. január 1-jéig különadót 

fizetni a 2010., a 2011., a 2012. adóévek után. Az adó mértéke sávosan progresszív volt az alábbiak szerint: 

 az adóalap 100 millió forint meg nem haladó része után 0%,  

 az adóalap 100 millió forintot meghaladó, de 500 millió forintot meg nem haladó része után 2,5%,  

 az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 5 milliárd forintot meg nem haladó része után 4,5%,  

 az adóalap 5 milliárd forintot meghaladó része után 6,5%. 

A törvény rögzítette azt is, hogy kapcsolt vállalkozások esetén a bolti kiskereskedelmi és távközlési tevékenységből 

származó nettó árbevételt együttesen kell figyelembe venni és az így kiszámított adót a tevékenységükből származó 

nettó árbevétel alapján kell megosztani egymás között. 

Az adó rendkívül koncentrált volt, a Költségvetési Tanács becslése alapján a távközlési ágazatban 5 milliárd forintot 

meghaladó árbevétellel 2010-ben 15 vállalat rendelkezett, akik az adótömeg 97%-át fizették.54 

                                                
52 Európai Bizottság (2018): Infringement - Internal energy market: Commission refers Germany and Hungary to the Court of 
Justice of the EU for failure to fully comply with the Third Energy Package, Press Release (http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-18-4487_en.htm letöltve: 2018. július 23.) 
53 Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény alapján 
54 Költségvetési Tanács (2010): A Magyar Köztársaság Költségvetési Tanácsának becslése „Az egyes ágazatokat terhelő 
különadóról” szóló T/1374. számú törvényjavaslat költségvetési hatásairól 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4487_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4487_en.htm
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4.2.5. Távközlési adó 

A távközlési adó – hasonlóan a közműadóhoz – az egyes ágazatokat terhelő különadó felváltása érdekében került 

bevezetésre 2012. július 1-jén, a közműadóhoz hasonlóan igen rövid, 32 napos felkészülési idővel. A felváltás 

mellett kiemelt célja55, hogy a munkát terhelő közterhek aránya csökkenjen és a forgalmi-fogyasztási adók szerepe 

növekedjen, elősegítve a munkavállalási hajlandóság és a foglalkoztatás növelését, de nem veszélyeztetve a 

költségvetési célok megvalósítását. 

A távközlési adót a távközlési szolgáltatás után kell megfizetni, az adó fizetésére pedig a távközlési szolgáltatást 

nyújtó szolgáltató kötelezett56. Az adó fogyasztási alapú, amit havonta, a hívást, üzenetküldést követő második 

hónap 20. napjáig kell megállapítani és bevallani, azonban a befizetés nem célhoz kötött, az nem kerül közvetlen 

visszaforgatásra az adott szektorba. Az adó alapját a hívások időtartama, valamint a küldött üzenetek száma 

alapján számítják hívószámonként. Az adó mértéke és havi maximuma magánszemély és nem magánszemély 

előfizető, valamint szolgáltatás igénybe vevő esetén eltérőek: 

 magánszemély esetében hívásonként 2 forint/perc, üzenetenként 2 forint/üzenet, de maximum havonta 

hívószámonként 700 forint, 

 nem magánszemély esetében hívásonként 3 forint/perc, üzenetenként 3 forint/üzenet, de maximum 

havonta hívószámonként 5.000 forint. 

Adómentesség érvényesíthető, azaz mentes az adó alól a segélyhívás, az adománygyűjtő szám hívása, az 

üzenetküldés adománygyűjtő számra, a teszthívás, a teszt-SMS, valamint a magánszemély előfizető hívószámáról 

indított hívások időtartamából havonta 10 megkezdett perc. Adókedvezmény és adóalap-kedvezmény nem 

érvényesíthető. 

A törvény hatályba lépésekor (2012. július 1.) a maximum havi 

adóteher jelentősen alacsonyabb volt mind a magánszemélyek 

(400 Ft/hívószám), mind a nem magánszemélyek (1.400 

forint/hívószám) esetében, illetve az adó mértékében a törvény 

nem tett különbséget a személyek között, minden esetben 2 

Ft/perc vagy üzenet volt. 2013. január 1-jén emelkedett a 

magánszemély (700 forint/hívószám) és a nem magánszemély 

(2.500 forint/hívószám) esetében a maximális adóteher, végül 

2013. augusztus 1-jétől a nem magánszemélyek után 

befizetendő maximális adóteher a duplájára növekedett, elérve 

a jelenleg is hatályos 5.000 forint/hívószám összeget. Ekkor az 

adó összegét is emelték a nem magánszemélyekre 

vonatkozóan, 2 forintról 3 forintra.  

4.2.6. Szabályozási környezet 

A különadók szabályozásáról  elmondható, hogy több esetben korlátozott előkészítéssel, hatáselemzések nélkül 

kerültek bevezetésre és utólagosan többször korrigálták, átalakították azokat. Emellett a különadók esetében a 

szektor szereplői és a kormányzat közötti kommunikáció gyakran egyoldalú: 2011 óta átfogó kétoldali, szabályozást 

érintő egyeztetésre a felek között ritkán került sor, elsősorban a frekvenciadíjak vonatkozásában. Mindez a 

távközlési szolgáltatók szemszögéből bizonytalan szabályozási környezetet teremtett Magyarországon, mely 

bizonytalanság kihatással van a szektor fejlődési ívére is.  

  

                                                
55 A távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény indokolása szerint 
56 A törvény távközlési szolgáltatás alatt érti a Magyarország területén lévő az Eht. szerinti elektronikus hírközlő hálózaton nyújtott 
nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás, ideértve az üzenet küldését lehetővé tevő szolgáltatást is 
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4.3. Összefoglalás 

Az alábbi táblázatban összegeztük a távközlési szektort jelenleg terhelő adókat különböző szempontok mentén: 

Adónem Adó számításának alapja Adó mértéke 

Áfa 
Eszközök és szolgáltatások 

díja 
27%, internet szolgáltatások esetében 5% 

Társasági adó Árbevétel 9% 

Helyi iparűzési adó Korrigált árbevétel 2% 

Felügyeleti díj 

Elektronikus hírközlési 

szolgáltatásából származó 

árbevétel 

Egyetemes szolgáltató: 0,2% 

Nem egyetemes szolgáltató: 0,212% 

Frekvenciadíj 
Engedélyezett hálózatok, 

állomások és berendezések 

Határozat vagy hatósági szerződés szerint, 

pályázati rendszerben 

Közműadó Közművezeték hossza 

125 forint/m 

(mely a távközlési szektor esetében sávosan 

progresszív) 

Távközlési adó 
Hívások időtartama, 

üzenetek száma 

Hívás 2-3 forint/perc 

Üzenet 2-3 forint/üzenet 

Forrás: Deloitte szerkesztés 

 

  

Nemzetközi jogesetek 

A távközlési szektor különadózásához kapcsolódó nemzetközi jogesetek vizsgálata azt mutatja, hogy a szektorális 

különadók megítélésekor az azok diszkriminatív hatására vonatkozó korábbi érvelések önmagukban nem 

bizonyultak célravezetőnek az Európai Bizottság felé és nem vezettek közvetlenül a különadók eltörléséhez.  

2009-ben a francia állam megadóztatta a távközlési szolgáltatókat, miután döntés született arról, hogy a 

köztévében nem lehet fizetett reklámokat sugározni. Ez az adó azokat a szolgáltatókat érintette, akik 

Franciaországban kívántak szolgáltatásokat nyújtani: teljes árbevételük 0,9%-át fizették az előfizetőktől kapott 

5 millió eurót meghaladó árbevételre. Az adónem 400 millió eurós éves bevételt jelentett a francia állam számára. 

Hasonlóan 2009-ben Spanyolországban is bevezetésre került egy a távközlési szolgáltatókat sújtó, azok bruttó 

jövedelmét alapul vevő 0,9%-os adó. Bevezetésének magyarázataként szolgált, hogy felszámolja a fizetett 

reklámból származó bevételkiesést. 2010-ben került befizetésre az első alkalommal ez az adó, amely 

hozzávetőlegesen 230 millió euró bevételt jelentett.  

Az Európai Bizottság megvizsgálta ezt a két szabályozást és úgy találta, hogy az EU állami támogatásokra 

vonatkozó szabályozásával összhangban állnak, azonban távközlési szolgáltatókra vonatkozó rendeletben 

foglaltakat megsérti, mivel annak alapján az ilyen jellegű adók mértéke maximum olyan mértékű lehet, amely a 

szükséges adminisztratív és szabályozási költségeket fedezi, amellett, hogy az ilyen adóknak átláthatónak, 

kiszámíthatónak és arányosnak kell lenniük. Azaz a Bizottság adott feltételek mellett engedélyezte a szektorokat 

specifikusan terhelő adók bevezetését.  

(Forrás: Digital Agenda (2011): Commission refers France and Spain to Court over 'telecoms taxes'. IP/11/309 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-309_en.htm?locale=fr letöltve: 2018. június 29.) 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-309_en.htm?locale=fr
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5. A távközlési különadók hatása 

5.1. A különadók hatásainak vizsgálata a távközlési adó példáján keresztül 

5.1.1. Az adók mértékének vizsgálata 

A válságot megelőzően a magyar adórendszerben a különadók57 szerepe, így a központi költségvetés abból 

származó bevétele elhanyagolható volt a társasági adó és az általános forgalmi adóhoz viszonyítva. Jelenleg, bár a 

társasági adóból és főként az általános forgalmi adóból származó bevételek növekedést mutatnak, a társasági adó 

aránya a bevételekben csökken és közel azonos mértékű, mint a különadóké. Így tehát, bár az egyes különadók 

külön-külön vizsgált szerepe jellemzően kis hatással volt a központi bevételekre, azok kumuláltan igen jelentős 

forrását tették és teszik ki a központi költségvetésnek, mely ágazati szinten jelentős diszkriminatív hatással bír, 

tekintettel arra, hogy egyenlőtlen mértékben érinti a gazdaság egyes szektorait. 

A különadók esetében az első nagy ugrás 2010-ben figyelhető meg, amikor az egyes ágazati különadók, így a 

távközlést érintő különadó is bevezetésre kerültek. Bár 2012-ben történt visszaesés, illetve 2013-ban az egyes 

ágazatokat terhelő különadókat kivezették, a különadók költségvetési hozzájárulása 2013-tól kezdődően közel 

azonos vagy magasabb a 2010-es állapotoknak.  

 

Forrás: KSH, 2018 

  

                                                
57 Különadók alatt értjük a következőket: Hitelintézeti járadék, Energiaellátók jövedelemadója, Energia adó, Reklámadó, Pénzügyi 
szervezetek különadója, Egyes ágazatokat terhelő különadó, Közműadó, Távközlési adó, Pénzügyi tranzakciós illeték, Biztosítási 
adó. 
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A különadók egyértelműen hozzájárultak a központi 

költségvetés hiányának mérsékléséhez. 2007 és 2013 

között a különadók az időszak átlagában 29,8%-kal 

csökkentették az államháztartás hiányát. Az egyik 

legkiemelkedőbb adóévben, 2013-ban, az új adónemek 

bevezetésével a különadók -36,0%-os hatást 

gyakoroltak a központi költségvetés hiányára, 

függetlenül a 2012-ben kivezetésre kerülő egyes 

ágazatokat terhelő különadóktól.58  

Közelebbről szemlélve a távközlési adó különadókban 

betöltött szerepét, elmondható, hogy bevezetésétől 

kezdődően egyre magasabb, mára közel 10%-os arányt 

képvisel és a befizetések – költségvetési bevétel – 

összege stabilan 50-60 milliárd forint körüli évente. 

2014-et követően a különadók kumulált összege 

csökkent, így a távközlési adó aránya meghaladta a 

10%-ot is. A 2019-es költségvetési terv szerint a távközlési adó becsült összege minimális, 0,2%-os növekedést 

mutat, ami jól mutatja, hogy a tervezés során idén tavasszal nem merült fel az adónem módosítása, ugyanakkor a 

hívószámok, hívások és üzenetek növekedésével számolnak a központi költségvetés tervezői. 

5.1.2. Az adók hatásának vizsgálata 

Összességében a távközlési adóról is elmondható, hogy mint fogyasztási típusú adó a fogyasztókat a tovagyűrűző 

hatások miatt közvetetten terheli, egyúttal a távközlési szektor vállalkozásainál a beruházások elmaradását, 

halasztását eredményezi, illetve gátolja külföldi beruházások beáramlását. Emellett a különadó vállalatokra, mint 

fogyasztókra történő átterhelésével jelentősen növeli a vállalatok infokommunikációs eredetű költségterheit. 

A távközlési adó bevezetését követően az információ és kommunikáció szektor képviselőinek beruházási 

teljesítménye némileg visszaesett, amivel párhuzamosan növekedett az adóteher. A 2013. és 2014. adóévekben 

hozzávetőleg a távközlési adónak megfelelő összeg lett volna szükséges, hogy a beruházási teljesítmény 

folyóértéken elérje a 2015. évi szintet. Hozzátennénk, hogy az ábra a folyóértéken vett beruházási teljesítményt 

mutatja, így a 2017. adóév beruházási teljesítménye 2012. adóév jelenértéken jelentősen alacsonyabb.  

 

                                                
58 Állami Számvevőszék (2015): JELENTÉS - az egyensúlyjavító intézkedések ellenőrzése- Az egyes egyensúlyjavító intézkedések 
és azok hatása a költségvetés végrehajtására című ellenőrzésről. https://www.asz.hu/storage/files/files/ 
%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2015/15031j000.pdf (letöltve: 2018. június 21.) 

0
100
200
300
400
500
600
700

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Távközlési adó aránya a különadókban (%, 
milliárd Ft.)

Távközlési adó Különadók összesen

Forrás: KSH, 2018 

https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2015/15031j000.pdf
https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2015/15031j000.pdf
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Ahogy az ábrán látható, az információ és kommunikáció szektor beruházási teljesítményértékének59 aránya a 

nemzetgazdasági összberuházási teljesítményértékben 3-4% körüli, azonban a 2012. évi 3,95%-os szintet a 2013-

2014. évi csökkenés után (3,25% és 3,02%) máig nem tudta elérni, és jelenleg is csak 3,54% az arány. Mindez 

arra is következtetni enged, hogy a nemzetgazdasághoz viszonyítva, az információ és kommunikáció szektort érintő 

beruházások aránya csökkent és még a válság időszakában (2010. év) tapasztalt 4%-os szintet. sem éri el. 

 

Forrás: KSH, 2018 

Nem csupán a hazai beruházások értéke alakult 

kedvezőtlenül, hanem a beáramló külföldi beruházások 

értéke is egy erőteljes 2012-es emelkedés után 

csökkenő tendenciát, sőt kiáramlást mutat, annak 

ellenére, hogy az Európai Unió tagállamainak aggregált 

adatai szerint a legtöbb uniós tagállamban éppen 

ellenkező tendencia érvényesül.  

A fogyasztói árindex60 változásokból is látható, hogy a 

távközlési adó bevezetésének időpontjában az előző 

évhez képest 5%-kal drágultak a távközlési 

szolgáltatások, mely minden évben további 

növekedést mutatott az előző évhez viszonyítva, 

azonban kisebb mértékben. Egyedül 2017-ben 

tapasztalható az, hogy az árak csökkentek.  

                                                
59 Nemzetgazdasági beruházás teljesítményértéke: az új tárgyi eszközök beszerzése, saját vállalkozásban való létesítése, pótlása, 
illetve a meglévő tárgyi eszközök bővítése, átalakítása, rekonstrukciója és felújítása. 
60 A lakosság (a háztartások) által vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások fogyasztói árainak havonkénti átlagos változását 
mérő mutatószám. 
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Forrás: KSH, 2018 

 

A fogyasztói árindex mellett hangsúlyozandó, hogy bár az általános tendencia szerint csökkennek a telefonhívások 

és mobilinternet szolgáltatások árai, azokban az országokban, ahol nincsen távközlési adó, nagyobb mértékű 

csökkenés tapasztalható, mint Magyarországon, a GSMA 2017-es adatai szerint.61 

Kitekintés: Horvátország62 

A fentebb említett árcsökkenési tendenciára különösen jó példa a Horvátországgal történő összehasonlítás, ahol a 

mobilszolgáltatás 2010-2012 közötti különadóztatása során a környező országokhoz hasonló mértékben csökkent 

a mobilszolgáltatások ára, az adó kivezetését követően négy év alatt mintegy harmadára esett vissza az egy percre 

vetített díj mértéke – mely csökkenés Magyarországon nem haladta meg a 35%-ot, és melynek eredményeként a 

horvátországi percdíjak a magyarországi érték alá csökkentek.  

A különadók Magyarország jelenlegi költségvetésében betöltött szerepe több szempontból vitatható. Általánosan 

elmondható, hogy a különadók bevezetése sok esetben megfelelő előkészítés nélkül történt meg, kevés időt hagyva 

a felkészülésre. Mindez azzal a következménnyel is járt, hogy a hatásai nem kellő mértékben lettek megvizsgálva, 

illetve a különadók rendszerét számos esetben kellett módosítani. Mindez növelte a bizonytalanságot, az 

adóalanyok finanszírozási nehézségeit és csökkentette a beruházási hajlandóságot Magyarországon.  

A bizonytalan környezet mellett általános kritika a különadókkal szemben, hogy a pénzügyi válságot követően, bár 

jellegüket tekintve ideiglenesen lettek bevezetve, számos különadó állandósult és állandó közteherré vált. 

Különösen problémás ez annak tükrében, hogy a különadók felhasználása nem célhoz kötött, így azok nem kerülnek 

visszaforgatásra az adott ágazatokba, azaz a távközlési szektorból származó bevételek akár más ágazatok 

versenyképességének javítását is szolgálják. Mindez számottevő versenytorzító hatással jár, és egyenlőtlen 

közteherviselést eredményez a gazdaságban. Különösen kedvezőtlen, hogy olyan ágazatokat sújt, amelyek – a 

saját nemzetgazdasági hozzájárulásuk mellett – más ágazatok nemzetgazdasághoz való hozzájárulást is jelentősen 

hatással vannak (ld. 5.3 fejezet). 

Emellett az adóteher kigazdálkodása érdekében az adóalanyok költségszintjeik csökkentésével, illetve az adók 

fogyasztókra történő átterhelésével igyekeznek enyhíteni terheiken. Bár a kormányzat kiemelte, hogy a különadók 

terheit nem lehet áthárítani a fogyasztókra, feltételezhető, hogy azok legalább részben beépültek az értékesített 

termékek és szolgáltatások árába, ami a fogyasztás csökkenését eredményezi, csökkentve mind a különadókból, 

                                                
61 GSMA (2017): Digitalisation and mobile sector taxation in Europe. The experience in Hungary 
62 Forrás: Telenor 
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mind az általános forgalmi adóból származó bevételeket, illetve hozzájárulva a szektor és a nemzetgazdaság 

egészének zsugorodásához. 

5.2. A távközlési adók bevezetésének hatása az elmaradt fejlesztések fényében 

5.2.1. A távközlési fejlesztések gazdasági és társadalmi hatásai 

Az ICT szektorban történő beruházások hatásait, illetve az infokommunikációs- és távközlési hálózatok terjedésének 

gazdasági hatásait kutató nemzetközi tanulmányok – ld. Wieck és Vidal (2010)63, illetve Bertschek és társai 

(2016)64 – rámutatnak arra, hogy a távközlési beruházások messze túlmutatnak önmagukon, eredményeik pedig 

a hazai gazdaság számára is számos, kvalitatív és kvantitatív tanulsággal szolgálnak.  

A szélessávú hálózat-fejlesztés gazdasági hatásainak 

vizsgálata már a 2000-es évek elején is jelentős 

eredményeket mutatott és megállapította, hogy az EU-15 

összevetésében a szélessávú hálózati penetráció 

statisztikailag számottevő hatással van az Unió 

növekedésére. Egy, az OECD-országokra vonatkozó, 1996 és 

2007 közötti időszakot lefedő kutatás65 megállapítása szerint 

a szélessávú hálózati penetráció 10%-os emelése az 

éves, egy főre vetített GDP-adat 0,9 és 1,5% közötti 

emelkedését eredményezi. Az USA-ra vonatkozóan is több 

tanulmány vizsgálta a kérdést, megállapítva többek között, 

hogy a szélessávú hálózati penetráció 1%-os 

növekedése 300 ezer új munkahelyet jelent, míg más 

források szerint a szélessáv megjelenése 1-1,4%-kal 

növelte a foglalkoztatási rátát.   

Wieck és Vidal szerint az infokommunikációs szektor beruházásai három fő módon hatnak: egyrészt a technológia 

terjedése által, másrészt a gyártási folyamatokba való beépüléssel, harmadrészt pedig egyfajta multiplikátor-hatás 

mentén. A technológia terjedésével először is, számos területen kiváltható a munkaerő, továbbá pedig egyes 

szektorokban hangsúlyváltásokat idézhet elő a munkaerőpiacon, pl.: megnövelheti a magasan képzett munkaerő 

iránti keresletet. A gyártási folyamatokba való beépülés szerteágazó hatásokkal járhat. Egyrészt pozitívan hathat 

a termelékenységre, illetve a kommunikáció hatékonyságára, mely a foglalkoztatottság csökkenésével, 

visszavágásával is járhat. Másrészt viszont növelheti a vállalatok versenyképességét, a vállalati innováció mértékét, 

mely így új munkahelyeket teremthet. A multiplikátor-hatás mentén a technológia fejlődése új ágazatokat, 

vállalatokat, feladatokat, munkahelyeket hoz létre, közvetlen és közvetett módon is. Összességében tehát a 

technológiai befektetések sokrétű, de abszolútértékben pozitív hatással lehetnek a gazdaságra. 

A szélessáv terjedésének jövőbeni potenciális hatásai vonatkozásában egy, az Európai Bizottság felkérésére készült 

tanulmány hatásvizsgálatát a termelékenységre, a foglalkoztatásra és a gazdasági növekedésre vonatkozóan is 

kiterjesztette, megállapítva, hogy a folyamatfejlesztés, a növekvő specializáció a tudásintenzív ágazatokban, illetve 

az innovatív piacok szélessávú hálózatokra építkező fejlődése évenként 82,4 Mrd euróval (0,71%) járul hozzá az 

éves uniós össz-GDP-hez. A szélessávú hálózatok mentén kialakuló tevékenységek akár 2 millió új munkahelyet is 

teremthetnek Európa-szerte az évek során. A szélessáv elterjedéséből származó pozitív hatások azonban az eltérő 

fejlettségi szinteken eltérően jelentkezhetnek. A szélessávú hálózatok menti fejlődésnek fontos feltétele egyrészt 

az infrastruktúrához való hozzáférés, másrészt pedig a magas hozzáadott értékű infokommunikációs szolgáltatások 

integrálása a különböző vállalati folyamatokba.  

                                                
63 Wieck, R. & Vidal, M. (2010) Investment in telecommunications infrastructure, growth, and employment - recent research. 
Koppenhága, 21st European Regional ITS Conference. 
64 Bertschek, I. et al. (2016.) The Economic Impacts of Telecommunications Networks and Broadband Internet: A Survey. ZEW 
Discussion Paper, No. 16-056.(1), pp. 1-48. 
65 Czernich, N., O. Falk, T. Kretschmer and L. Woessmann (2009): „Broadband Infrastructure and Economic Growth,“ CESifo 
Working Paper No. 2861 
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Egyes államokra vonatkoztatva végzett foglalkoztatási vizsgálatok is egyértelmű tovagyűrűző hatást mutattak ki. 

Becslések szerint az USA-ban 10 milliárd dollárnyi befektetés a szélessávú infrastruktúrába közel félmillió új 

munkahelyet teremt; míg Nagy-Britanniában 5 milliárd font fejlesztésre jut 280 ezer új munkahely. Németországra 

vonatkozóan, a háztartások szélessávú hozzáférésének javítását célzó beruházások hatását vizsgálva úgy 

becsülték, hogy 20 milliárd eurónyi befektetés több mint 400 ezer új munkahelyet teremtene, emellett az éves GDP 

több mint 0,5%-os növekedését is indukálná. 

 Befektetés összege Becsült foglalkoztatási 

hatás 

1 fő foglalkoztatási 

hatáshoz szükséges 

befektetés66 

USA 10 milliárd dollár 500.000 új munkahely 4,2 millió forint 

Nagy-Britannia 5 milliárd font 280.000 új munkahely 5,8 millió forint 

Németország 20 milliárd euró 400.000 új munkahely  13,9 millió forint 

 

A jelzett nemzetközi benchmark adatokból kiindulva egy 67 milliárd forintos magyarországi távközlési fejlesztés 
67mintegy 4.800-16.000 új munkahely megjelenését támogathatja. 

A Bertschek és társai által végzett vizsgálatok hasonlóképp megállapították, hogy a vezetékes hálózatok terjedése 

hozzájárul az össz-, illetve az egy főre jutó GDP/GNP növekedéséhez. Elemzésük szerint a vezeték nélküli és 

mobilhálózatok terjedése szintén ösztönzi a gazdasági növekedést, mind a fejlett, mind a fejlődő államokban; 

emellett a termelékenység, illetve a piaci teljesítmény vonatkozásában is jelentkezhet pozitív hatás.  

A szélessávú hálózatok terjedése széleskörű fejlesztési 

hatással is jár, mely mind a gazdaságban, mind a 

termelékenységben, mind a foglalkoztatásban, illetve 

regionális szinten jelentkezhet. Több, az OECD-

országokra vonatkozó kutatás is bizonyította a 

szélessávú fejlődés pozitív hatásait. Az egyik, OECD-re 

vonatkozó felmérés szerint 1%-nyi növekedés a 

szélessávú hálózati penetrációban a GDP-ben 

0,023%-nyi növekedést eredményez, mely 30%-

os elterjedtség felett többszöröződik.68 Az EU 27 

országán, az Európai Digitális Menetrend (Digital 

Agenda for Europe) hatásait vizsgáló kutatása is arra a 

megállapításra jutott, hogy a szélessávú hálózati 

penetráció pozitív hatással van a GDP 

növekedésére, de az előbb említett hatás-multiplikátor már 15%-os elterjedtség felett is rendelkezik.69 

A foglalkoztatottsággal kapcsolatban több, az USA-ra vonatkozó kutatás is megállapította, hogy a szélessávú 

hozzáférés, illetve annak terjedése pozitív hatással lehet a foglalkoztatottságra, főként a magasabban képzett 

munkavállalók esetében. Más államokra vonatkozó kutatások arra mutatnak rá, hogy regionálisan, területileg 

eltérően jelentkezhetnek a szélessávú hálózati penetráció hatásai, sok esetben vidéken erőteljesebb pozitív hatást 

mutatva. A termelékenységre vonatkozóan a kutatások megállapításai változatosak, de összességében 

elmondható, hogy az innovációra pozitívan hat, és egyes esetekben a termelékenységet is növeli. 

                                                
66 2010. december 31-i MNB középárfolyamokkal számolva 
67 Ld. következő fejezet 
68 Koutroumpis, P. (2009). The Economic Impact of Broadband on Growth: A Simultaneous Approach. Telecommunications 
Policy, 33(9), pp. 471-485. 
69 Gruber, H., Hätönen, J., & Koutroumpis, P. (2014). Broadband Access in the EU: An Assessment of Future Economic Benefits. 
Telecommunications Policy, 38(11), pp. 1046- 1058. 
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Összességében tehát a fentebb ismertetett tanulmányok megállapításai is jól mutatják, hogy a tele-, és 

infokommunikációs beruházások pozitív hatásai jelentősek, mind a gazdaságra, mid a társadalomra nézve. 

5.2.2. A távközlési adók hatása a penetrációra és a gazdasági növekedésre 

Az előző fejezetben idézett kutatások többek között megállapították, hogy a szélessávú hálózatok penetrációjának 

növekedése közvetlen hatással bír a gazdasági növekedésre – mely utóbbi a jelenlegi kormányzati gazdaságpolitika 

egyik legfontosabb eleme. Bár feltételezhető, hogy a technológiai növekedéssel előbb-utóbb egy magas penetráció 

elérhető, a gazdasági teljesítőképesség – mind az éves növekedés, mind a digitalizáció terjedése – szempontjából 

fontos lehet, hogy ennek az értéknek az elérése milyen dinamikával történik. Hiszen ha a végső, magas penetrációs 

érték elérésére egy lassan induló növekedési pályával kerül sor, az egy dinamikusabb növekedési pályához képest 

a köztes években alacsonyabb penetrációt jelent, ami ebből fakadóan a köztes években kieső gazdasági hasznot 

jelent – figyelembe véve, hogy a szélessávú hálózati penetráció 10%-os emelése az éves, egy főre vetített GDP-

adat 0,9 és 1,5% közötti emelkedését eredményezi.  

Ha a távközlési különadó bevezetésének időszakában vizsgáljuk a hazai szélessávú penetrációjának növekedési 

ütemét, azt láthatjuk, hogy a 2010 előtt tapasztalható dinamikus növekedési ütem 2010 után megtört, és az azt 

követő években egy lassabb ütemet vett fel. Ennek megfelelően, ha a 2010-2014 közti időszak magyarországi 

szélessávú penetráció adatait70, valamint a korábban ismertetett nemzetközi kutatási eredmények megvizsgáljuk, 

tetten érhető és megbecsülhető a távközlési különadók bevezetése miatt kieső befektetések penetrációra, 

és ezen keresztül gazdasági növekedésre való hatása.  

Vizsgálatunk során két alternatív 

szcenárió került megállapításra azzal a 

feltételezéssel, hogy ugyanabból a 2010 

végi penetrációs alapértékből kiindulva 

2014-re ugyanazt a penetrációt érik el a 

szcenáriók, ugyanakkor a távközlési 

különadók bevezetésének penetrációt 

visszafogó hatása nem érvényesül, és  

- állandó növekedési ütemmel éri 

az értéket (szcenárió 1., ld. 

Melléklet 1. tábla), illetve  

- a 2010 előtt tapasztalható 

dinamikus növekedési ütem 

fennmarad és csak fokozatosan 

lassul (szcenárió 2., ld. Melléklet 2. tábla).  

 

 

                                                
70 NMHH (2017): A helyhez kötött internet-előfizetések számának alakulása a hozzáférés típusa szerint (ezer db) 2006. 
december 31. és 2015. december 31. között 
http://nmhh.hu/cikk/187206/A_helyhez_kotott_internetelofizetesek_szamanak_alakulasa_a_hozzaferes_tipusa_szerint_ezer_d
b_2006_december_31_es_2015_december_31_kozott (letöltve: 2019. március 29.) 
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 Szcenárió 1. 

 

A tényértékeket összehasonlítva az alternatív szcenárió értékeivel látható, hogy a különadók bevezetése után 

rövidesen több tízezer előfizetés esett ki – 2012-ben közel 22 ezer, 2013-ban pedig közel 17 ezer az 1. szcenárióhoz 

képest (azaz az 1. szcenárió szerinti penetráció esetén 2012 végén közel 22 ezerrel, 2013 végén közel 17 ezerrel 

több szélessávú előfizető lett volna Magyarországon, mint a valóságban volt). Ez 2012-ben 0,94%-os, míg 2013-

ban 0,64%-os penetráció-növekedéskiesést jelent. A korábban ismertetett, OECD-országokra vonatkozó kutatás 

benchmark-adatai alapján ez a penetráció-növekedéskiesés 2012-ben 0,08%-0,14% közötti, míg 2013-ban 

0,06%-0,1% közötti GDP-növekedéstől esett el a nemzetgazdaság a kimaradó távközlési fejlesztések 

hatására.  

Szcenárió 2.  

 

A második szcenárióban, amikor magasabb dinamikával induló penetrációnövekedéssel számolunk, a tényértékeket 

összehasonlítva ezen alternatív szcenárió értékeivel még látványosabb a különadók miatt kiesett növekedési 

potenciál: 2011-ben több, mint 87 ezer, 2012-ben több, mint 144 ezer, 2013-ban pedig  több, mint 89 ezer 

előfizetés esett ki az alternatív szcenárióhoz képest. A korábban ismertetett, OECD-országokra vonatkozó kutatás 

benchmark-adatai alapján ez a penetráció-növekedéskiesés 2011-ben 0,27%-0,45%, 2012-ben 0,45%-

0,77% közötti, míg 2013-ban 0,29%-0,48% közötti GDP-növekedéstől esett el a nemzetgazdaság a 

kimaradó távközlési fejlesztések hatására.  

Mindkét szcenárió esetén látható, hogy a távközlési különadók bevezetése érdemi hatással volt a hazai 

gazdasági növekedésre, a kieső beruházásokon keresztül visszaszorítva azt.  
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5.3. A hazai távközlési különadók kivezetésének potenciális hatásai  

A távközlési különadók – jelen esetben a távközlési adó és a közműadó távközlési szektorra eső része 

– 2014 óta jelentős, több mint 67 milliárd forint forrást71 csatornáznak évente a szektortól az 

államháztartáshoz, így e források felhasználásáról a távközlési szolgáltatók nem tudnak rendelkezni – és melyek 

így nem állnak fejlesztési beruházásaik rendelkezésére.  

 

Kitekintés: DESI Index 

A DESI (The Digital Economy and Society Index) 

indexben72 uniós összesítésben Magyarország 

elmarad a legfejlettebb államoktól minden dimenzió 

tekintetében és az összesített indexben a 

tagállamok közül csupán 23. helyen áll. 73 A 

komplex távközlési fejlesztések ugyanakkor 

érdemben hozzájárulnának Magyarország 

előrelépéséhez az indexben – különös tekintettel a 

hálózati összekapcsoltság dimenziójára74. A 

fejlesztésekkel növelhetőek a hálózati lefedettségi 

adatok, melyek jótékonyan hathatnak 

Magyarország ezen dimenzióban mutatott 

helyezésére. Ezen felül, a fejlesztéseknek 

„túlcsorduló”, más dimenziókban lecsapódó hatásai is lehetnek. A lefedettség növelésével nőhet az 

internetfelhasználók száma, mivel egyre többen juthatnak hozzá megfelelő minőségű internethez, ennek 

növekedésével pedig az alapvető digitális készségekkel rendelkezők száma is növekedhet – ezen mutatók pedig a 

DESI index humán tőke dimenziójának kulcsmutatói között találhatók. A nagyobb lefedettséggel és a lakosság 

egyre szélesebb és tudatosabb internethasználatával pedig az internetes szolgáltatások használata (hírolvasás, 

videózás, közösségi háló, bankolás, stb.) növekedhet, mely ugyancsak fontos dimenziója az indexnek. Így az 

alapvetően infrastrukturális fejlesztések multidiszciplinárisan kifejtett hatása a DESI indexben is 

tükröződni fog.  

A DESI indexben való előrelépés pedig nemcsak Magyarország versenyképességének növelését jelentené, hanem 

a nemzetközi megítélésben, a potenciális külföldi tőke bevonzásában is segítene, melyek esetében a 

gazdaság fejlődése mellett egyre hangsúlyosabbá válik az egyes országok digitális felkészültsége is. Továbbá 

mindez illeszkedik a kormányzat korábban ismertetett stratégiai céljai közé. Ezért is fontos, hogy a távközlési 

szektornak rendelkezésére álljanak a megfelelő források a fejlesztéseik végrehajtásához.  

  

                                                
 
72 A DESI index az uniós tagállamok digitális versenyképességét méri hat mutatón – hálózati összekapcsoltság, humán tőke, 
internetes szolgáltatások használata, a digitális technológiák integráltsága, illetve a digitális közszolgáltatások – keresztül; ld. The 
Digital Economy and Society Index (DESI) (2019) (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi letöltve: 2019. március 
25.) 
73 A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI), 2018, Magyarországról szóló országjelentés (2019) ( 
 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/hu-desi_2018-country-profile-lang_4AA43283-
EC48-996F-09918493E34A691F_52334.pdf letöltve: 2019. március 26.) 
74 Ezen dimenzió magába foglalja az alábbi mutatókat: vezetékes széles sávú lefedettség, vezetékes széles sáv igénybevétele, 
4G lefedettség, mobil széles sáv igénybevétele, nagy sebességű széles sávú (NGA) lefedettség, nagy sebességű széles sáv 
igénybevétele, szupergyors széles sávú lefedettség, szupergyors széles sáv igénybevétele, széles sáv árindex. 

Forrás: Európai Bizottság, Eurostat 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/hu-desi_2018-country-profile-lang_4AA43283-EC48-996F-09918493E34A691F_52334.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/hu-desi_2018-country-profile-lang_4AA43283-EC48-996F-09918493E34A691F_52334.pdf
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Kitekintés: távközlési fejlesztések össztársadalmi hatása 

Egy másik számítási módszertan75 a Liberty Global csoport európai, többek között magyarországi befektetéseinek 

gazdaságra kifejtett, közvetett hatásait vizsgálta a 2013-2017 közti időszakra vonatkozóan. A kutatás szerint a 

befektetések az üzleti tevékenységen túl három fő területen fejtették ki pozitív, „össztársadalmi” hatásukat: az 

internet-sebességhez, a termelékenységhez, illetve a versenyhelyzethez kapcsolódóan.  

- Az internet-sebesség növeléséhez kapcsolódó, a hálózatot szélesítő vagy annak minőségét javító 

befektetések nagyban emelik a szolgáltatás minőségét, mely így nagyobb bevételt képez a fogyasztók 

oldaláról.  

- A megfelelő, széleskörű hálózati hozzáférés pedig pozitívan hathat a vállalkozások termelékenységére.  

- A különböző szolgáltatók közti versenynek is pozitív hatásai lehetnek, többek között az árversenynek 

köszönhetően, mely a fogyasztók számára kedvező helyzetet teremt.  

Magyarországon a Liberty Group a kérdéses időszakban összesen 228 millió eurót fektetett be, melynek 

eredményeként az „össztársadalmi hatások” keretében 326 millió euró hasznot keletkeztetett. Ez legnagyobb 

mértékben az internet-sebességhez kapcsolódó haszonként jelentkezett, 249 millió euró értékben, míg a 

termelékenységi hasznot 52 millió, a versenyhasznot 25 millió euróra becsülték. Az eredeti befektetés értékének 

143%-a jelentkezett tehát közvetetten, a távközlésen is túlmutató területeken. 

 

Ez a számítási módszertan – a fentiekben részletezettekhez hasonlóan – egyértelműen alátámasztja, 

hogy a távközlési beruházások társadalmi hasznossága messze túlmutat a befektetések közvetlen 

tárgyán.  

 

                                                
75 Oxera (2017). Liberty Global’s Investment in Europe. 
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5.3.1. A multiplikátor-hatás 

A távközlési szereplők által végrehajtott új beruházások ugyanakkor nem csak a beruházásokat végrehajtó vállalat 

eszközeinek (és azon nyújtott szolgáltatásainak) fejlesztésén keresztül hatnak a gazdaságra, hanem a 

megnövekedett beruházási keresleten keresztül a beruházásokhoz kapcsolódó beszállítóikon (közvetett hatás) 

keresztül is. Azaz összhangban a nemzetközi gyakorlattal a kapcsolódó beszállítói lánc vizsgálata is szükséges a 

nemzetgazdasági hatás megbecsülése során.76 Mindemellett a többletberuházásokon keresztül a gazdaságba 

juttatott háztartási jövedelmek (indukált hatás) szintén a beruházások hatásának tekinthetők.  

Közvetlen hatás 
Egy iparágban a kereslet megjelenésére (jelen esetben a beruházási igényre) az iparági 
szereplők közvetlen kibocsátásuk (jelen esetben beruházásuk) növelésével reagálnak, 

azaz a keresleti igény közvetlen hatást ér el. 

Közvetett hatás 

A közvetlen hatás nyomán megemelkedett kibocsátásnövelés egyben megnövekedett 

keresletet jelent az iparági szereplők részéről saját beszállítóik felé; mely beszállítók 
így hasonlóképp megemelkedett keresletet mutatnak az ő beszállítóik felé – mely hatás 
végigfut a teljes beszállítói láncon, így az eredeti keresleti igény egy tovagyűrűző 
közvetett hatást is elér. 

Indukált hatás 

A közvetlen és a közvetett hatások kihatással vannak a gazdaság foglalkoztatására, 

melynek eredményeként egyben megnő a háztartások összjövedelme, melynek egy 
számottevő része fogyasztásként ismét megjelenik a gazdaságban – az eredeti 
keresleti igény így éri el indukált hatását. 

Forrás: Scottish Government: Multipliers. http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Economy/Input-Output/Mulitipliers 

(letöltve: 2018. június 29.) 

Tehát a fenti megközelítés a gazdasági hatás vizsgálatára helyezi a hangsúlyt, kiemelt figyelmet fordítva a 

beszállítóknál és a munkaerőpiacon jelentkező kedvező hatásokra is. 

A hatások számszerűsített értékét multiplikátorok mutatják, melyek kifejezik, hogy 1 egységnyi közvetlen hatásnak 

milyen arányban jelentkezik közvetett, valamint indukált hatása. A nemzetközi példák e mutatókat szektoronkénti 

bontásban is meghatározzák – egyben nem csak a keresletre (beruházásra), hanem a foglalkoztatásra és a 

lakossági jövedelemre vonatkozóan egyaránt. Így például a Skóciai Kormányzat hatásvizsgálatai által használt 

multiplikátorértékek77 a távközlési szektorban a közvetlen beruházási hatást 1,3-as multiplikátor-szorzóval 

számolják, az indukált hatást 1,5-össel. Hasonlóképp a lakossági jövedelemre gyakorolt hatás esetében 1,3, ill. 

1,5, a foglalkoztatási hatás esetében 1,4-es, ill. 1,6-os szorzóval számolnak78.  

 

Forrás: Deloitte szerkesztés 

                                                
76 Oxera (2017): Liberty Global’s Investment in Europe – An economic impact assessment.  
77 Lásd például az OECD Input-Output táblázatait: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IOTS (letltve: 2018. október 
8.) vagy a Skót kormányzat gyakorlatát: Scottish Government: Multipliers. 
http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Economy/Input-Output/Downloads (letöltve: 2018. június 29.) 
78 Scottish Government: Multipliers. http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Economy/Input-Output/Downloads (letöltve: 
2018. június 29.) 
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Kitekintés: Horvátország79 

Horvátországi adatok vizsgálatakor a fenti, skót példához hasonló multiplikátorértékeket találhatunk a távközlési 

szektorra vonatkozóan. A távközlési iparág egységnyi keresleti növekedéséhez kapcsolódóan 2010-es adatok 

alapján a kimenet (output) vonatkozásában 1,404-es multiplikátor rendelhető, míg a hozzáadott érték 

vonatkozásában 1,484 a multiplikátor értéke.  

 

5.3.2. A távközlési adók kivezetésének várható hatása  

 

Éves hatás becslése 

A távközlési szektorban a beruházásoknak (mind a karbantartásnak, mind az új beruházásoknak) a szükségszerű 

külföldi eredetű eszközigénye mellett magas a helyben elvégzett élőmunkaigénye – melyet természetszerűen 

magyar munkavállalók valósítanak meg. Iparági becslések szerint ezek összege a beruházások legalább 30%-át 

eléri, azaz – a beruházások közvetlen gazdasági hatását figyelembe véve – egyszeri 67 milliárd forintos 

többletforrás esetén 20,1 milliárd forintnyi hazai munkaerőköltség jelenne meg; az 5.3.1. fejezetben ismertetett 

közvetett és indukált hatások figyelembe vételével ennél még magasabbak az összegek. Ahogy az alábbi ábrán is 

látható, 67 milliárd forint egyszeri beruházás tovagyűrűző hatása a távközlési szektorban az indukált hatás 

figyelembe vételével több mint 100 milliárd forint nemzetgazdasági beruházást érne el. 

 

Forrás: Deloitte számítás 
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A fentebb ismertetett, 100 milliárd forintnyi összeg a magyarországi 

munkaerő bevonásának eredményeként, a fentebb jelzett 

foglalkoztatási szorzók figyelembe vételével, számításaink szerint 

több, mint 7.300 fő foglalkoztatását biztosítaná. Az előbb ismertetett 

KSH-adatok alapján ez az éves új munkahelyek 7%-át jelentené. Továbbá, 

az így foglalkoztatottak közvetlen munkaerő-járulékai közel 14 

milliárd forint közvetlen adófizetést jelentenének80. A beruházások 

eredményeként az indukált jövedelemnövekedéssel is számolva több mint 

16 milliárd forint nettó jövedelmet juttatna a foglalkoztatottaknak, 

melyeknek várhatóan egy jelentős része – pl. fogyasztás esetén az ÁFÁ-n 

keresztül – szintén közvetlenül a költségvetéshez kerülne. Így a különadók 

kivezetésének költségvetési hatása korlátozottabb lenne, mivel a kieső 

összegek jelentős hányada más formában a költségvetéshez kerülne. 

 

Hosszú távú hatás becslése 

A fentebb bemutatott hatás hosszú távú kifutásának becsléséhez két tényezőt fontos figyelembe vennünk.  

- Egyrészt a távközlési különadók összege éves szinten várhatóan növekedni fog, a hálózatfejlesztések, 

illetve az infláció hatására.  

- Másrészt egy adott évi beruházások – bár egyre csökkenő mértékben, de – a beruházást követő évekre is 

tovagyűrűző hatással bírnak. 

 

Forrás: Deloitte számítás 

Az ennek alapján végzett számításaink szerint, amennyiben a távközlési különadók összegét a kormányzat a 

távközlési vállalatok rendelkezésére bocsátja, akik azt így az elkövetkező években rendre hálózatfejlesztési 

beruházásaikra fordíthatnák, ez az intézkedés a különadók teljes elengedésének 4. évében 140-210 milliárd 

forint felhalmozott hatással bírna – jelentősen meghaladva a távközlési adó adott évre eső becsült összegét.   

                                                
80 Iparági becslés alapján a fejlesztések volumenének 30%-a közvetlenül hazai munkaerőköltségként jelenik meg; KSH 
átlagfizetésből kiinduló számítás 
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6. Javaslatok  

6.1. Célkitűzések 

Az elmúlt évtizedek gazdasági támogatáspolitikájának meghatározó elemét képezték a grant-típusú, közvetlen 

beruházási támogatások. Ezek inherens gazdaságélénkítő korlátainak kormányzat általi felismerésével  az 

elkövetkező időszakban a támogatás-orientált megközelítés helyett a gazdaságpolitikai eszközök kialakításakor 

várhatóan nagyobb hangsúlyt kapnak a szabályozási és az indirekt ösztönzők, köztük az adóösztönzők. A távközlési 

szektort sújtó ágazati különadók eltörlése esetén a felszabaduló forrásokat – adott esetben további, saját 

forrásaikkal kiegészítve – a távközlési vállalatok a nemzetgazdasági célok elérésének ösztönzését támogató 

szolgáltatás– és hálózati infrastruktúrafejlesztésre fordíthatnák, ezáltal e forrásokat közvetlenül visszaforgathatnák 

a hazai gazdaságba.  

 

 

Forrás: Deloitte szerkesztés 

 

1. Infrastruktúra fejlesztés 

 

A hazai távközlési infrastruktúra színvonala jelenleg nemzetközi szinten is kiemelkedő. A különböző technológiák 

fejlődésével és új technológiák megjelenésével ugyanakkor ez az infrastrukturális előny könnyen elveszhet, 

amennyiben további fejlesztésekre nem kerül sor a közeljövőben. Ebben a vonatkozásban két fejlesztési irány 

egyértelműen körvonalazódik a kormányzat oldaláról.  

A kormányzati gazdaságpolitika egyik elsődleges célja a magas, évi 4% feletti gazdasági növekedés fenntartása, 

mely az ország kívánt fejlődése mellett a költségvetési stabilitás egyik záloga. Ennek keretében a kormányzat 

célja a beruházási ráta mintegy 21,5%-os értékének 25%-ra való növelése. Amennyiben az elkövetkezendő 

időszakban ennek a növekedési pályának a fenntartása veszélybe kerülne – akár egy külső hatás 

eredményeként (pl. a világgazdasági konjunkturális hatás gyengülése), akár egy belső hatás eredményeként 

(pl. rossz szektorális eredmények miatt visszaeső GDP-mutató) –, és egy 3%-os gazdasági növekedési pályára 

való visszaesés reális lehetőségként merülne fel, a Kormánynak érdemes megfontolnia olyan eszközök 

alkalmazását, melyek ellenhatásával a gazdasági növekedési pálya fenntartása biztosítható. Ennek egy eszköze 

lehet a multiplikatív és érdemi fejlődési hatással bíró beruházások ösztönzése, melyek a távközlési ágazatban 

– ahogy ezt jelen elemzésünk során is kiemeltük – kétségkívül tetten érhetők. A beruházások ilyen típusú 

ösztönzésének egyik gyors átfutással végrehajtható eszköze lehet a szektor terheinek olyan célzott enyhítése, 

mely a felszabaduló forrásokat közvetlenül a beruházások felé irányítja. 
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a. A vezetékes Giga-hálózatok fejlesztése, melyek a távközlési kommunikációs csatornák vázát adják. Az 

innovatív, nagy teljesítményű és teljes lefedettségű digitális és kommunikációs infrastruktúra 

megteremtése során, többek között az üvegszálas távközlési vezetékek arányának növelésével – és a 

meglévő programok fenntartásával, így a szélessávú internet program (SZIP) segítségével – a távközlési 

szolgáltatók aktívan hozzájárulnak, hogy Magyarország a kitűzött határidőt megelőzve, az elsők között 

elérje az Európai Uniós hálózatfejlesztési célokat és a következő években minden háztartáshoz eljusson a 

100 Mbps sebességű internethálózat, illetve biztosítsa a teljes lefedettséget.  

 

 

b. Az 5G mobilhálózatok fejlesztése, és az 5G alkalmazási környezet biztosítása, melyek – amennyiben 

megfelelő figyelemhez jutnak mind a kutatás-fejlesztés, mind az üzleti fejlesztések tekintetében – képesek 

lehetnek forradalmian új megoldásokat kínálni az ipari és mezőgazdasági felhasználók, a szolgáltató 

szektor, valamint a fogyasztók számára egyaránt. A jelenlegi kezdeményezések – ld. 5G-koalíció, zalai 

tesztpálya – segítségével jó kiinduló helyzetben van Magyarország, ugyanakkor a nemzetközi verseny gyors 

további lépéseket kíván, ha Magyarország a technológia úttörője kíván lenni.  

Az elmúlt évek gazdasági eredményei folytán lényegében megszűntek a szektorspecifikus különadók, így a 

közműadó kivetésének gazdasági indokai. Tekintettel arra, hogy a közműadó teljesítette a Kormányzat 

stratégiai céljait – az államháztartási egyenleg stabilizálása – a nemzetgazdaság további növekedésének 

szempontjából kiemelt fontosságú a digitális infrastruktúrába, így az 5G hálózatokba történő fejlesztés 

erősítése és növelése, mely elsősorban a kedvező adózási és szabályozási környezet kialakításával érhető 

el a leghatékonyabban és hosszútávon fenntartható módon. 

c. A jelenlegi távközlési különadók ugyanakkor csökkentik a távközlési vállalatok beruházási projektjeinek 

mozgásterét, mely a kormányzati távközlési célok fókuszában lévő, 5G hálózatfejlesztések és az előző 

pontban is említett 100 Mbps sávszélességű hálózatfejlesztések mellett a jelenlegi hálózatok 

fenntartásához rendelkezésre álló forrásokat – mely fejlesztések a gazdaság további növekedésének, 

illetve a jelenlegi magas gazdasági növekedés fenntartásának előfeltételei – érdemben szűkítik. E 

hatékonyságnövelő fejlesztések egyben biztosítanák a jelenlegi magas mértékű gazdasági növekedés 

fenntartását és további növelését, lehetővé tennék a szélessávú előfizetések fogyasztói árának 

csökkentését, valamint hozzájárulnának Magyarország nemzetközi versenyképességének és a nemzetközi 

összehasonlításokban látott helyzetének (pl. DESI-index) javításához. 

A fentebbi irányokat követő kezdeményezésekhez kapcsolódó fejlesztések értékének növelésével a távközlési 

szektor közvetlenül hozzá tud járulni a kiemelt kormányzati célok eléréséhez – mely az egyre gyakrabban felmerülő 

konzervatív világgazdasági növekedési szcenáriók bekövetkezésének esetén különösen fontos szerephez juthat. 

Emellett a közműadó felülvizsgálatát célzó elképzelés támogatja a digitális infrastruktúrafejlesztést és ösztönzi a 

hírközlési szolgáltatókat a hálózat korszerűsítésére és fejlesztésére, annak érdekében, hogy növekedjen a legalább 

100 Mbps sebességű adatkapcsolati hozzáférések száma. Ennek túlcsorduló hatásai a Kormányzat egyéb kiemelt 

céljait, pl. a hazai kis- és középvállalkozások digitalizációját is elősegítheti. Az adóterhek javasolt felülvizsgálata 

esetén a felszabaduló források infrastruktúra-fejlesztést szolgáló beruházásokra történő fordításával a felhasználás 

transzparens és jól mérhető módon tudna megvalósulni, ahol az eredmények könnyen kézzel foghatóak.  
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2. Nemzetgazdasági versenyképesség  

 

Magyarország egyik kiemelt gazdaságpolitikai célja és feladata jelenleg a nemzetgazdasági versenyképesség 

ösztönzése, érdemi javítása. Ez egy komplex, több tényezőből álló folyamat, melynek ugyanakkor – legalább – 

három elemét a távközlési szektor kezdeményezései aktívan tudják támogatni.  

a. A hazai KKV-k technológiai felkészültsége elmarad a nyugati versenytársaktól, hiszen csak egy szűk körük 

alkalmaz fejlett eljárásokat a termelési és szolgáltatási tevékenysége során. A távközlési szolgáltatók 

programjaikkal ugyanakkor hatékonyan tudják megalapozni a kis- és középvállalatok ezirányú fejlődését, 

mind a vidéki digitális infrastruktúra fejlesztésén, mind a digitális szolgáltatások igénybevételének és ezen 

keresztül a folyamatos innovációnak az ösztönzésén keresztül.  

b. A felhasználói szintű digitális képességek fejlesztése a versenyképesség egyik alaptényezője, melynek 

bár azonnali eredményei nehezen kimutathatóak, nélkülük nem tud a nemzetgazdasági teljesítmény 

előrébb jutni. A már futó Digitális Jólét Programmal összhangban ezt támogathatják az oktatási feladatok 

mellett az iskolák informatikai eszközparkjának fejlesztése is, ahol a távközlési szolgáltatók érdemi hatást 

tudnak elérni.  

c. A digitális szolgáltatások ösztönzése a hazai versenyképességnek egy további alappillére. A fejlett 

hálózatokon megvalósítható állami szolgáltatások egyszerre járulnának hozzá az állami bürokrácia 

terheinek enyhítéséhez, valamint a társadalmi elégedettség növeléséhez. A digitális közigazgatás 

kiterjesztése ugyanakkor még számos kihívás előtt áll: a szükséges infokommunikációs megoldások, IKT-

biztonsági megoldások, fejlett mobilalkalmazások tekintetében a távközlési szolgáltatók éppen ezért fontos 

partnerei az államnak.  

Ennek megfelelően, amennyiben a távközlési szektor számára fejlesztési forrásokat – pl. adóterhek csökkentése 

eredményeként – sikerül felszabadítani, azt infrastrukturális, digitális, és egyéb fejlesztésekbe csatornázhatják, 

melyek tovagyűrűző hatásai többféle módon is illeszkedhetnek a különböző, fentebb is ismertetett kormányzati 

célokhoz. Egyrészt a belső fejlesztések segítségével nőhet a távközlési vállalatok versenyképessége, szolgáltatásaik 

minősége. Másrészt a távközlési vállalatok által végbevitt digitális infrastruktúra-fejlesztés javíthatja a digitális 

szolgáltatások minőségét, elterjedtségét, a digitális képességek javulását. Harmadrészt lehetővé tenné a hazai 

KKV-k számára a megfizethetőbb, modernebb digitális infrastruktúrához való hozzáférést, mellyel növelhetővé válik 

azok termelékenységének fejlesztése, versenyképességének javítása. A fentiek nyomán tehát a távközlési 

szektorban jelentkező forrástöbblet és az e mentén megvalósuló fejlesztések hozzájárulhatnak a gazdasági 

fejlődéshez és az össztársadalmi jóléthez. 

  

Magyarország gazdasági teljesítményének növeléséhez az elmúlt 

évek kormányzati célkitűzései között kiemelt helyen szerepelt a 

foglalkoztatottság növelése. Az itt elért eredmények után az 

elkövetkező időszak fókuszában az ország versenyképességi 

kihívásai állnak, ahol jelentős lemaradás látható nemzetközi 

összehasonlításban. E hátrány csökkentéséhez komplex 

lépéssorozat szükséges, mely egyszerre erősíti a KKV-k, a 

lakosság és az állam gazdasági szerepvállalását, és támaszkodik 

a nemzetközi versenyben is helyt álló vállalatokra, így a 

távközlési szektorra, ösztönözve hozzáadott értékének 

kibontását. 
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6.2. Javaslatok 

 

1. Javaslat: A közműadók felülvizsgálata úgy, hogy az a hírközlési vezeték, amely képes 

legalább 100 Mbps sebességű adatkapcsolati hozzáférésre, mentesüljön a közműadó fizetési 

kötelezettség alól (beleértve azon végpontokat is, amelyek a törvény módosítása előtt is 

legalább 100 Mbps sebességű adatátviteli kapcsolattal rendelkeztek).  

 

 

2. Javaslat: Legyen csökkenthető az adókötelezettség a 100 Mbps sebességet el nem érő 

vezetékes hálózatok vonatkozásában a tárgyévben igazoltan végrehajtott közművezeték 

korszerűsítésre fordított összeggel 2023. december 31-ig, a fizetendő közműadó 80%-áig, 

illetve a szüneteltetésre került hálózatok esetében kerüljön az adófizetési kötelezettség 

megszűntetésre. 

 

 

3. Javaslat: A jelenlegi adókedvezmény-rendszer kiegészítése a távközlési szektort sújtó 

különadók vonatkozásában úgy, hogy e különadók más adónemekben adóalap-

kedvezményként vagy adókedvezményként érvényesülhessenek, így forrást felszabadítva a 

távközlési szektor vállalatai számára8182.   

                                                
81 Ld. még: Melléklet 
82 Felmerülhetnek azonban állami támogatási kockázatok, amelyeknek kezelésére további egyeztetések szükségesek. 
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Melléklet 

Az 5.2.2 fejezet hatásbecslésében található szcenárióelemzésének táblázatai 

1. tábla 

 2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31. 2013.12.31. 2014.12.31. 

Penetráció tényérték (fő) 2.057.771 2.176.068 2.277.620 2.413.937 2.569.243 

Alternatív szcenárió 1. – 

penetráció egyenletes 

növekedése 

2.057.771 2.175.199 2.299.329 2.430.542 2.569.243 

Kiesett penetráció-

növekedés 
- 869 21.709 16.605 - 

Kiesett penetráció-

növekedés aránya 
- n.r. 0,94% 0,64% - 

Kiesett GDP-növekedés - n.r. 0,08%-0,14% 0,06%-0,1% - 

 

2. tábla 

 2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31. 2013.12.31. 2014.12.31. 

Penetráció tényérték 2.057.771 2.176.068 2.277.620 2.413.937 2.569.243 

Alternatív szcenárió – 

penetráció dinamikus 

növekedése 

2.057.771 2.242.970 2.399.978 2.493.074 2.569.243 

Kiesett penetráció-

növekedés 
- 66.902 122.358 79.137 - 

Kiesett penetráció-

növekedés aránya 
- 2,98% 5,10% 3,17% - 

Kiesett GDP-növekedés - 0,27%-0,45% 0,45%-0,77% 0,29%-0,48%  
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Az adókedvezmények jelenlegi rendszere Magyarországon 

Bár a jelenlegi adózási környezetben lehetséges különböző adókedvezmények igénybevétele, használatuk nem 

minden vállalat számára nyitott, illetve lehetséges. A távközlési szektor szempontjából egy adókedvezmény 

esetében három adónem: a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó, és a helyi iparűzési adó merülhet fel. Ezen 

adónemeket tekintve alapvetően kétféle típusú kedvezmény áll rendelkezésre: az adóalap-kedvezmények és az 

adókedvezmények. Az adóalap-kedvezmények azon tételek, amelyekkel a fizetendő adóalap csökkenthető, míg az 

adókedvezmények a fizetendő adó összegéből igénybevehető kedvezmények. 

A társasági adó alapja a vállalat adózás előtti eredménye, adókulcsa 9%. A társasági adóban széleskörű 

kedvezményrendszer áll rendelkezésre, mind az adóalap-kedvezmények, mind az adókedvezmények tekintetében. 

Az adóalap-kedvezmények (adóalap-csökkentő tételek) számos tételt fednek le, többek között leírható a saját 

tevékenységi körében végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége; a jogdíjra 

jogosító immateriális jószág értékesítéséből származó nyereség; illetve az értékcsökkenés bizonyos feltételek 

mellett. Emellett megjelenik adókedvezményként a fejlesztési adókedvezmény, az energiahatékonysági célokat 

szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye, ill. a látvány-csapatsport támogatása után igénybevett 

adókedvezmény. A vállalatok számára tehát jelenleg nagy mozgástér áll rendelkezésre a társasági adóban 

igénybevehető kedvezmények tekintetében. 

A szociális hozzájárulási adót a munkáltató vállalat fizeti, melynek adóalapja az általa foglalkoztatott személyek 

szja-szerinti összevont adóalap-számításnál figyelembe vett jövedelem, adókulcsa 19,5%. A szociális hozzájárulási 

adó tekintetében alapvetően adókedvezmények vehetők igénybe, többek között a kutatók foglalkoztatása után 

érvényesíthető adókedvezmény, illetve a kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény. A 

szociális hozzájárulási adó tekintetében még nincsen a társasági adóhoz hasonló, széleskörű kedvezményrendszer 

érvényben. 

A helyi iparűzési adó alapja a nettó árbevétel (csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített 

szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, ill. az alapkutatás, alkalmazott 

kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével), mértékének maximális felső határa 2%.  Emellett a helyi 

önkormányzatnak lehetősége van a vállalat számára adómentesség, vagy adókedvezmény nyújtására, többek 

között a vállalat azon beruházásának értéke vagy annak egy része után, melyet a vállalkozó az adóévben helyezett 

üzembe. Továbbá a helyi iparűzési adóban lehetőség van adócsökkentésre, mely a fizetendő adó mértékét 

csökkentő tételeket jelenti, többek között ennek keretében levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az 

adóévben megfizetett adó, illetve az útdíjak bizonyos része. A helyi iparűzési adó alapvetően töredezettebb 

struktúrájú, mint a társasági, vagy szociális adó, a helyi jellegzetességek miatt, így nehezebb egy általános 

kedvezményrendszer kialakítása. 

  



Economic Footprint Tanulmány | Melléklet 

41 © 2019 Deloitte Magyarország 
 

 
 

 

 

A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

(„DTTL”) társaságra, tagvállalatainak hálózatára és kapcsolt vállalkozásaira utal. A DTTL és valamennyi tagvállalata önálló, 

egymástól elkülönülő jogi személy. A DTTL (vagy „Deloitte Global”) nem nyújt szolgáltatásokat ügyfelek számára. A DTTL és 

tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.hu/magunkrol. 

Magyarországon a szolgáltatásokat a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Deloitte Kft.), a Deloitte Üzletviteli és Vezetési 

Tanácsadó Zrt. (Deloitte Zrt.) és a Deloitte CRS Kft. nyújtja (melyek közös neve "Deloitte Magyarország"). Mindhárom társaság a 

Deloitte Central Europe Holdings Limited tagvállalata. A Deloitte Magyarország négy szakmai területen - könyvvizsgálat, 

tanácsadás, adó- és jogi, valamint kockázati tanácsadási területeken - tölt be kiemelkedő szerepet az országban, és kínál 

szolgáltatásokat több mint 500 hazai és külföldi szakértője segítségével. (Ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte 

Legal Szarvas és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat.) 

A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Magyarország társaságaitól származik és célja, hogy 

bizonyos témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében. A 

jelen dokumentumban megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb 

szakmai szolgáltatásnak. Ezek az információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját. Ügyfeleinket arra 

kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntésnek megfelelő 

magatartás tanúsítása előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét. 

Jelen anyagok és a bennük foglalt információk tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmaznak, amelyekért a Delo itte 

Magyarország sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget, és amelyek nem minősülnek a Deloitte Magyarország 

állásfoglalásának. Az előzőek érintése nélkül a Deloitte Magyarország nem garantálja az anyagoknak és / vagy a bennük foglalt 

információknak a hibamentességét, továbbá a teljesítés vagy a minőség valamennyi egyedi kritériumának való megfelelőséget 

sem. A Deloitte Magyarország cégei nem felelnek a szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, 

jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában. 

Ügyfelünk a jelen anyagot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal 

a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. A Deloitte 

Magyarország cégei nem vonhatók felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával 

kapcsolatosan felmerülő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kárért, valamint 

egyéb veszteségért sem, legyen az szerződéses, jogszabály szerinti vagy magánjogi (például gondatlanságból fakadó). 

A fent írtaktól eltérően amennyiben az információk és az anyagok kifejezetten az Ügyfél és a Deloitte Magyarország között 

létrejött szerződés végleges teljesítéseként kerülnek átadásra, a Deloitte Magyarország felelősséget vállal azért, hogy a 

szolgáltatásnyújtás és - amennyiben van - az elkészült termék szerződésszerű. A Deloitte Magyarország rögzíti, hogy az anyagok 

és az információk kizárólag a szerződésben meghatározott személyek / szervezetek számára készülnek és célokra alkalmasak. A 

Deloitte Magyarország minden felelősséget kizár az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott dokumentumokból, anyagokból, 

információkból és adatokból fakadó vagy azokkal összefüggő károk vonatkozásában. Minden itt nem szabályozott kérdésre a 

vonatkozó szerződés irányadó.  

Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés továbbra is hatályban marad és 

alkalmazandó. 
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