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• Digitális államigazgatás: szolgáltatások és platformok
egyeségesítése és egyszerűsítése
• A ﬁzetések digitalizációjának növelésével a gazdaság további
fehérítése
• Állami ráfordítások növelése és a felhasználás hatékonyságának
javítása a versenyképesség szempontjából kritikus területeken:
oktatás, innováció, kutatás-fejlesztés
• Az innováció hangsúlyosabb támogatása
• A munkaerőkínálat kiszélesítése
• A kulcskompetenciákat és készségeket támogató reformok
mielőbbi véghezvitele az oktatásban
• Eredményesebb, hatékonyabb idegennyelv-oktatás
• Pályaorientációs tevékenységek bővítése, kiemelt fókuszban a
STEM tantárgyakkal
• Strukturáltabb oktatási-üzleti együttműködési keretek és
gyakorlat-orientáltabb képzések megerősítése a felsőoktatási
intézményekben
• A rendelkezésre álló adatok felhasználhatóvá tétele, mely a
globális versenyben segíti Magyarország kiemelkedését a
digitalizációban

ÁLTALÁNOS ÜZLETI KÖRNYEZET

1.

Az „Invent in Hungary” paradigmaváltás sikeres folytatásához további szabályozási
módosításokat javaslunk.
a.

A beruházásokat ösztönözni kell, hogy részesítsék előnyben Magyarország déli,
a munkaerőhiánnyal kevésbé küzdő régióit.

b.

Javasoljuk kiemelten támogatott K+F területek létrehozását, és az ott létrehozott K+F
beruházások kiemelt ösztönzését (például a K+F költségek adókból, járulékokból való
levonhatóságának régiós gyakorlatát megvizsgálva).

ÁLTALÁNOS ÜZLETI KÖRNYEZET

2.

A Kamara javasolja a versenyképes és jól tervezhető adózási környezet biztosítását.
Ehhez javasoljuk:
a.

az egyes szektorális adók fokozatos kivezetését;

b.

a helyi iparűzési adót csökkentő tételek kibővítését;

c.

egy felső határ bevezetését a munkaadót terhelő szociális hozzájárulás összegére vonatkozóan;

d.

a sport támogatás mintájára az oktatási és egészségügyi intézmények és betegszervezetek
támogathatóságát a társasági adón keresztül;

e.

egy új, személyi jövedelemadóról szóló törvény megalkotását;

f.

a szakképzési hozzájárulás rendszerének felülvizsgálatát;

g.

a diákmunkában dolgozó magánszemélyeknek nyújtott tárgyi eszköz ajándékozásának lehetővé tételét
egy minimális összeg erejéig a munkáltató személyi jövedelemadó ﬁzetési
és bevallási kötelezettsége nélkül.

ÁLTALÁNOS ÜZLETI KÖRNYEZET

3.

A Kamara a digitális államigazgatási szolgáltatások egységesítését és egyszerűsítését javasolja.
Ehhez javasoljuk:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

annak jogszabályban történő meghatározását, hogy mely esetekben lehet a vállalkozás helyett
közvetlenül a vezető tisztségviselőnek kézbesíteni iratokat;
a jelenlegi nagyszámú elektronikus kapcsolattartási rendszerek egységesítését;
fejlettebb jogosultság-kezelés bevezetését a meglévő elektronikus kapcsolattartási rendszerekben;
az egyablakos rendszerek kiterjesztését, így különösen a közterhek átutalása és a helyi iparűzési adó
bevallása, ellenőrzése és megﬁzetése terén;
a munkaügyi folyamatokhoz kapcsolódó adminisztráció csökkentését a digitalizáció segítségével;
az egyablakos rendszer visszaállítását a külföldiek munkavállalási engedélyéhez kapcsolódó bejelentési
kötelezettségek terén;
a képzési támogatásokhoz kapcsolódó adminisztráció jelentős csökkentését;
a bevallási nyomtatványon feltüntetendő azonosító adatok körének szűkítését;
magánszemélyenként egyetlen azonosító jel bevezetését;
az állami adó- és vámhatósági ügyek képviselő útján történő intézéséhez szükséges Egységes Képviseleti
Adatlap és egyéb regisztrációs nyomtatványok benyújtásának egyszerűsítését;
az adótanácsadó, könyvelő cégek regisztrációjának lehetőségét ügyfeleik képviseletére;
a személyes jelenlét csökkentését az eljárások során.

VERSENYKÉPES MUNKAERŐ ÉS VERSENYKÉPES OKTATÁS

4.

A kormányzat továbbra is kiemelten foglalkozzon a munkaerő-kínálat kiszélesítésének elősegítésével,
annak érdekében, hogy a jelenlegi és új befektetésekhez szükséges munkaerő rendelkezésre álljon.
a.

b.

c.

d.
e.

Javasoljuk az új, rugalmas foglalkoztatási formák elterjedésének és bővülésének támogatását, amely
növelheti a nők és édesanyák munkaerő-piaci aktivitását, a munkaerőpiacra történő mihamarabbi
visszatérésüket.
A nem EU-s állampolgárok (harmadik országbeli) foglalkoztatásának engedélyezési eljárása minél
több pozícióra vonatkozóan egyszerűsített eljárás keretében történhessen (például a hiányszakmák
listájának bővítésével).
Szükségesnek tartjuk a felnőttképzési és átképzési stratégia megújítását a munkaerőpiacon jelenleg
szükséges és a jövőben várhatóan elvárt készségek és kompetenciák szerint. A felnőttképzés és
átképzés átalakítása kapcsán kiemelten fontosnak tartjuk az eredmények mérését.
Javasoljuk a szürke és fekete gazdasággal összefüggésben a foglalkoztatás kifehérítését.
Fiatalok és nők munkavállalásának ösztönzése: javasoljuk a nem Magyarországon tanuló diákok
gyakornoki elhelyezkedését akadályozó adminisztratív korlátok lebontását; javasoljuk a vállalati
gyermekmegőrző létesítésével és működtetésével kapcsolatos adminisztratív követelmények
felülvizsgálatát.

VERSENYKÉPES MUNKAERŐ ÉS VERSENYKÉPES OKTATÁS

5.

Javasoljuk, hogy a kormányzat a lehető legnagyobb támogatást és költségvetést biztosítsa az
oktatási rendszernek ahhoz az átalakításhoz, amely a kulcskompetenciák fejlesztését,
a versenyképes munkaerő biztosítását tűzi ki célul.
a.

Javasoljuk a pedagógusok szakmai és anyagi megbecsülésének jelentős javítását, a pedagógus
hivatás jobb társadalmi presztízsének megteremtését, mert ez feltétele a jó minőségű oktatási
rendszernek.

6.

Javasoljuk az új, kompetenciaalapú Nemzeti Alaptanterv (NAT) alapelveinek megőrzését,
egységes szerkezettel történő bevezetését. Ez teremthet biztos alapot egy modern, a gyorsan változó
világ kihívásaihoz is alkalmazkodni képes oktatási rendszernek.

7.

Javasoljuk az idegennyelv-oktatás hatékonyságát növelő intézkedések mielőbbi elindítását
és prioritásként kezelését.

VERSENYKÉPES MUNKAERŐ ÉS VERSENYKÉPES OKTATÁS

8.

Javasoljuk, hogy a kormányzat segítse elő az iskolai pályaorientációs tevékenységek megerősítését
és bővülését, kiemelt fókuszban a „STEM” tantárgyakkal.

9.

Javasoljuk a gyakorlati képzések megerősítését a felsőoktatási intézményekben.
a.

Javasoljuk, hogy a gazdálkodó szervezetek a duális képzésben résztvevő önköltséges hallgatók után
is érvényesíthessék a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó kedvezményt.

b.

Javasoljuk, hogy a Phd hallgatókra is kerüljenek kiterjesztésre azok az adókedvezmények, amelyeket
a Phd-vel rendelkező munkavállalók kapnak, hogy minél többen vegyenek részt doktori képzésben.

INNOVÁCIÓ

10.

11.

Javasoljuk a felsőoktatási intézmények és üzleti szféra közötti kutatás-fejlesztési és innovációs célú
együttműködések további ösztönzését (a felsőfokú intézmények ún. „harmadik missziós”
tevékenységének megerősítését). Ehhez javasoljuk:
a.

a tudástranszfer tevékenységek bővüléséhez egy kiszámítható és transzparens ösztönző rendszer
kialakítását, valamint a piaci hasznosítás folyamatának egyszerűsítését és felgyorsítását;

b.

az egyetemekre és más központi ﬁnanszírozású kutatóhelyekre vonatkozó közbeszerzési szabályok
alkalmazásának felülvizsgálatát.

Javasoljuk az innovációs szemlélet megerősítését és az innováció fokozottabb támogatását.
Ennek ösztönzésére szükséges:
a.

az innováció megfelelő deﬁniálása és az egyes tevékenységek minősítése;

b.

az innovációs célterületek meghatározása, hatásvizsgálata és kommunikációja;

c.

az innováció támogatására vonatkozó esetleges kedvezményrendszer kialakítása;

d.

a kialakítandó kedvezményrendszer EU állami támogatási szabályaival való összhangjának vizsgálata.

INNOVÁCIÓ

12.

K+F EKD kedvezményezettjei számára ne legyen előírás a magyarországi szabadalmi bejegyzés.

13.

A klinikai kutatások iparág fontos részét képezi az egészségügyi innovációs ökoszisztémának, ezért
javasoljuk az iparág elismerése és növekedése érdekében a kutatás-fejlesztési kedvezmények
módosítását.

DIGITALIZÁCIÓ

14.

Javasoljuk, hogy a kormányzat – a rendelkezésre álló adatokra építve – folyamatosan keressen
és azonosítson olyan különleges, innovatív projekteket, amelyet sikeres megvalósítása
megteremtheti Magyarország presztízsét és ismertségét a digitális világban.

15.

Javasoljuk, hogy a kormányzat törekedjen a gazdaság további fehérítésére és
a készpénzhasználat visszaszorítására a ﬁzetések digitalizációjának növelésén keresztül.
Javasoljuk:
a.

a digitális infrastruktúra fejlesztését;

b.

az elektronikus ﬁzetések ösztönzését;

c.

a köz-ﬁzetések és folyamatok digitalizációját.

DIGITALIZÁCIÓ

16.

Javasoljuk az okos város megoldások támogatását az igazgatás, közlekedés, infrastruktúra,
egészségügy, fenntarthatóság, közművek, közbiztonság és telekommunikáció területén,
illetve a közszféra és a közszolgáltatások digitalizációjának folytatását. Ehhez kapcsolódóan javasoljuk:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

az okos város stratégia kialakításakor és az okos városhoz kapcsolódó együttműködésekben egy
integrált szemlélet alkalmazását, amely a teljes városi működést lefedi és összefüggésben kezeli
és amelyben minden érintett szereplő bevonása megtörténik;
a közszolgáltatások minél hatékonyabb digitalizációját és minél szélesebb körben való bevezetését,
a közszférában a felhő alapú, modern ICT technológiák széleskörű alkalmazását;
a digitális infrastruktúra és közlekedés további fejlesztését;
az egészségügy kapcsán a „big data” alapú elemzések elősegítését a közadatok
felhasználhatóvá tételével;
új szabályozások és technológiák alkalmazását az épületek energiahatékonyabbá
és környezetbarátabbá tétele érdekében;
a közművek és a környezeti fenntarthatóság terültén a jobb víz- és szennyvízkezelés érdekében
az új technológiák és intelligens hálózat ösztönzését;
a közbiztonságot elősegítő technológiák támogatását.

