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A hazai elektronikai ipar jelentősége és 
erősítésének feladatai   

 
NEK Állásfoglalás – kiinduló javaslat 

 

Mint a mellékelt tanulmányban részletesebben is látható, az elektronikai ipar a 

magyar nemzetgazdaságnak egyértelműen és hosszú ideje a legnagyobb önálló 

szegmense!  

 

Gazdasági ágazat GDP hozzájárulás (2007–10 
között) 

Elektronikai gyártás 5.34% 

Építőipar 4.62% 

Mezőgazdaság 4.06% 

Gépjármű gyártás 3.96% 

Energia szolgáltatás 2.86% 

Turizmus, idegenforgalom 1.61% 

 

A magyar elektronikai ipar volumenében a német elektronikai iparral összemérhető, 

Európa egyik legnagyobbja. Az ipari termelés hozzáadott érték arányában 

holtversenyben harmadikak vagyunk a világranglistán (Korea 21%, Finnország 20%, 

Japán és Magyarország 13% - de a fejlődés nálunk volt az egyik legnagyobb!). 

 

 

A magyar elektronikai ipar egyértelműen és eredményesen tud hozzájárulni a 

Kormány kiemelt célkitűzéseinek megvalósításához: 

 Kilábalás a válságból: a magyar elektronikai ipar 35%-os fejlődést mutatott 

egy év alatt (2010. augusztus – KSH hivatalos jelentés), miközben az ipari 

termelés átlag 15%-t fejlődött. Nemzetközi tapasztalat az elektronika 

„válságállósága” – vagyis a magyar nemzetgazdaság legerősebb 

szegmensének segítségével megszorítások nélkül, fejlesztéssel lehet a 

kívánt eredményt elérni! 

 Foglalkoztatottság növelése: a jelenlegi mintegy 70 ezer foglalkoztatotti 

létszám 5-10 év alatt akár meg is duplázható – ha a fejlődést elősegítő javasolt 

intézkedések megvalósulnak, és ennek nyomán a befektetések, fejlesztesék 

tovább növekednek; 
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 Vidékfejlesztés: a gyártókapacitások nagy része Budapesten kívül telepedett 

meg (Debrecen, Székesfehérvár, Komárom, Vác, Zalaegerszeg, Szombathely, 

Tiszaújváros, Hatvan, Miskolc, Pécs stb.); a várható fejlesztések is ezt a tendencát 

fogják követni. 

 Hazai KKV-k erősödése: a javasolt intézkedések mellett tovább erősödik a hazai 

beszállítók súlya; növekvő fajlagos hozzáadott érték mellett. 

 Nemzetközi versenyképesség növekedése, technológiai fejlődés: a 

megvalósuló technológia-transzferen keresztül történik. A hazai vállalkozások, 

intézmények fokozódó bevonása az egyre erősődő K+F tevékenységbe rendkívül 

jelentős lehet. 

 

 

Az iparágban rejlő lehetőségek kiaknázására a következő területeken teszünk 

konkrét, megvalósítható javaslatokat: 

 Az oktatás fejlesztése: a közoktatás modernizációja (módszertan és technika 

együtt); tanárok képzése és továbbképzése; mérnökképzés, felsőoktatás 

modernizációja (ipari szereplők bevonása, tantárgy-korszerűsítés, strukturális 

változtatások stb.); természettudományos tárgyak népszerűsítése; idegen 

nyelvek oktatása; szakképzés; felnőttképzés stb. 

 Kompetencia-központok létrehozása: az ipari és felsőoktatási-kutatói energiák 

egyesítése egy adott intézményben, amely a specifikus szakember-képzéstől az 

innovatív vállalkozások inkubációjáig terjedő széles skálát fedi le. 

 A  mérnöki és természettudományos területek megbecsültségének 

növelése: széleskörű, szervezett, a modern média eszközeit használó kampányra 

van szükség a társadalmi attitűd megváltoztatására. Ezt az ismeretterjesztés 

eszközeivel (pl. országos „Csodák Palotája”-jellegű intézményi hálózat) kell 

erősíteni. 

 KKV-k és nemzetközi beruházások párhuzamos, összehangolt 

támogatása: a nagy gyártók igénylik a beszállítókat, itt eleve komoly szerepe 

lehet a magyar KKV-knak. A kialakult kapcsolat, és technológia-transzfer lehetővé 

teszi, hogy ezek a KKV-k később betörjenek az elektronika „niche-marketjeire”. 

Ahhoz, hogy a KKV-k elérjék a beszállítói státuszhoz szükséges szintet, kapacitás-

növelő és technológiai fejlesztő beruházásaikat kiemelten támogatni kell, míg a 

megrendelői oldal felé legyen elvárás a technológia-transzfer. A megrendelő 

nemzetközi nagyvállalatok igénye a kormányzat felé mindössze a stabil (és 

országosan egységes) szabályozói környezet, valamint a munkaügyi rugalmasság. 

 

Bátran merjük javasolni, hogy a magyar elektronikai ipar kiemelt figyelemben 

részesüljön; javasoljuk az anyagban leírt konkrét intézkedések megvalósítását 

annak érdekében, hogy az ambiciózus gazdaságpolitikai célok teljesülhessenek. 

 

Végül pedig javasoljuk, hogy a vázolt komplex fejlesztéspolitikai akcióterv részletes 
kidolgozásának és végrehajtásának legyen operatív kormányzati felelőse, aki az iparágat 
képviselő szakmai szervezetekkel együttműködve gondoskodna a az akciók sikeres 
megvalósításáról, a kitűzött célok tényleges eléréséről. 

 


