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Az Amerikai Kereskedelmi Kamara tagvállalatainak bevonásával megfogalmazott javaslatok a 

gazdaság további fejlődése érdekében 

 

BEVEZETÉS 

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) – egy tagjai által finanszírozott, politikailag 

független nonprofit szervezet, amely magyar és nemzetközi üzleti érdekeket képvisel. 

Megalakulása (1989) óta arra törekszik, hogy hozzájáruljon Magyarország versenyképességének 

javításához. Célja a közös érdekeken alapuló párbeszéd és együttműködés fenntartása a vállalati-

üzleti szféra és a kormányzat között. E párbeszéd fenntartásának és folytatásának egyik 

meghatározó elemének tartjuk az „Együttműködés egy fenntartható és versenyképes 

Magyarországért 2022-23” című 73 pontos javaslatcsomagunkat, melyet ezúton mutatunk be. 

Az AmCham érdekképviseleti munkájának keretében 2016 óta évente készít javaslatcsomagot, 

amelyben a tagvállalatoktól érkező, az üzleti-gazdasági környezet javítására vonatkozóan 

megfogalmazott javaslataikat foglaljuk össze. Ezek olyan javaslatok, amelyek megvalósításához a 

kormányzattól várunk segítséget, intézkedést és támogató együttműködést. A több mint 300 

tagvállalat gazdasági érdekeit képviselő AmCham szándéka szerint továbbra is a kormányzat 

stratégiai partnere kíván lenni a versenyképesség növelésében. Ajánlásaink, kéréseink és 

javaslataink ennek az együttműködésnek további folytatását és reményeink szerinti erősítését 

célozzák.  

A Javaslatcsomag 2022-23 az AmCham Stratégiai Munkatervével (Policy Agenda 2021-25) 

összhangban érdekképviseletünk fő irányaira helyezi a hangsúlyt és ennek megfelelően a 

következő struktúrát követi: 

- általános üzleti-befektetési környezet 

o gazdaságpolitikai irányok 

o versenyképes adózási környezet  

o jogi-szabályozási környezet 

- humán tőke  

o versenyképes munkaerő és foglalkoztatás 

o oktatás és a munkaerőpiac 

o egészségügy 

- okos növekedés 

o fenntarthatóság 

o innováció és kutatás-fejlesztés 

o digitalizáció 

 



Az elmúlt években az AmCham javaslatcsomagot az év elején (február-március) adtuk át a 

kormányzat képviselőinek. A Covid-19 alapjaiban rendezte át a gazdasági és társadalmi működés 

és érintkezés módját, így az éves „csomagokat” 2020-ban és 2021-ben is az év során még 

számtalan új javaslat kidolgozása követte, melyeket rendszeresen továbbítottunk a Palkovics 

László innovációs és technológiai miniszter úr által vezetett felsővezetői egyeztetésekre. 

Ez évben, tekintettel a választásokra, úgy döntöttünk, hogy a javaslatokat már az újonnan 

megalakult kormány képviselőihez juttatjuk el és kezdeményezzük a kapcsolat felvételét, a 

párbeszéd megújítását a közös célok és feladatok mentén. 

A korábbi évek során születtek előremutató eredmények és intézkedések, amelyekre építhettünk 

és javaslatainkkal is összhangban álltak. Úgy véljük, hogy a versenyképes gazdasági környezet 

fenntartása és további javítása közös célja és érdeke az AmCham tagjainak és a kormányzatnak 

is. 

A versenyképességet érintő eddigi és születőben lévő kormányzati stratégiai célok igazi próbája 

a stratégiák gyakorlatba való átültetése, az annak megfelelő konkrét intézkedések megszületése 

és megvalósítása, az időtényező megfelelő figyelembevétele. Mindezek komoly kihívás elé állítják 

a magyar gazdaság és társadalom szereplőit. 

Az AmCham számára fontos a konstruktív együttműködés a kormányzat képviselőivel. A jövőben 

is szeretnénk építeni a rendszeres és strukturált párbeszédre, amely keretében megvitathatjuk 

javaslatainkat a kormányzat képviselőivel. Fontosnak tartjuk, hogy a tagjainkat érintő 

kormányzati döntések előkészítési folyamatában részt tudjunk venni és a gazdasági szereplők 

üzleti tapasztalatait és szakmai véleményét vegyék figyelembe az intézkedések kidolgozása során. 

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Javaslatcsomag nem tudományos igényű és nem teljeskörű 

abban az értelemben, hogy nem terjed ki a versenyképességet érintő valamennyi tényezőre, 

hanem kizárólag az AmCham tagvállalataitól érkezett és egyeztetett javaslatok gyűjteménye a 

fentiekben korábban jelzett struktúrába rendezve. 

Bízunk kormányzati partnereink nyitottságában javaslataink áttekintésekor és készek vagyunk 

ezek közös megtárgyalására. Egyben felajánljuk segítségünket a részletek kidolgozásában 

tagvállalataink közreműködésével.  

Budapest, 2022. június 7.
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I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI-BEFEKTETÉSI KÖRNYEZET 

GAZDASÁGPOLITIKAI IRÁNYOK 

1. Az AmCham tagvállalatok részéről a kormány gazdaságpolitikáját illetően 

megfogalmazódott legfontosabb kérés, hogy befektetésbarát, innovációt és 

hosszútávú fenntarthatóságot ösztönző, valamint párbeszéden alapuló 

gazdaságpolitikát kövessen a kormány. Javasoljuk, hogy döntéseinél ezen szempontok 

érvényesítése érzékelhető legyen. 

Tagvállalataink vezetőit megkérdezve, hogy milyen üzeneteket, kéréseket fogalmaznának meg az 

üzleti szféra részéről a gazdasági-pénzügyi kormányzati vezetés felé a gazdaságpolitikát érintően, 

teljesen egybehangzóan azt emelték ki, hogy  

- befektetésbarát,  
- innovációt és  
- hosszútávú fenntarthatóságot ösztönző,  
- párbeszéden alapuló gazdaságpolitikát kövessen a kormány. 

Ezek összehangoltsága, követhetősége és kiszámíthatósága alappillére kell, hogy legyen a 

gazdaságpolitikának. A gazdaságpolitika világos megfogalmazása és az információk pontos és 

időbeni visszacsatolása a gazdaság szereplői részére fontos, versenyképességet befolyásoló 

tényező. 

Az egyes részekre konkrétan is kitérünk a későbbiekben, mivel mind a négy szempont önmagában 

is fontos, és komoly stratégiai elkötelezettséget és ennek megfelelő, adekvát kormányzati 

döntéseket igényel. 

2. Tegyen a kormány hathatós intézkedéseket az elmúlt időszakban megindult inflációs 

folyamatok kontrol alatt tartása és a forintstabilitás érdekében, hogy megakadályozza 

az ár-bér spirál elszabadulását. 

Az üzleti szférának a kiszámíthatóság az egyik legfontosabb szempont gazdálkodásának tervezése 

során, illetve döntéseinek meghozatalában. Az infláció megugrása napjaink legaktuálisabb és 

egyik legaggasztóbb bizonytalansági tényezője. 

Tagvállalataink szerint ugyanakkor az infláció fékezésével kapcsolatos „hatósági árak” 

alkalmazása csak mérsékelten szükséges, mivel csak pillanatnyilag, látszólagosan eredményez 

valós inflációfékezést. Valódi versenyre és teljes transzparenciára van szükség. Az állam túlzott 

jövedelemelosztó szerepe torzítja a gazdasági fejlődést, rontja a versenyképességet és aláássa a 

gazdasági szereplők bizalmát. 

A munkaerőhiány és az ennek nyomására kialakuló bér-ár spirál szintén kedvezőtlen gazdasági 

folyamatokat indukál. Elfogadva, elismerve a béremelések szükségességét fontosnak tartjuk 

kiemelni, hogy azzal akkor tudunk egyetérteni és azonosulni, amennyiben valós teljesítmény, 

hatékonyabb munkavégzés van mögötte. 

Kérjük a kormányzatot, hogy összehangolt költségvetési és monetáris politikával tegye meg a 

gazdaságilag alátámasztott intézkedéseket az infláció visszafogása érdekében. 
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3. Javasoljuk és kérjük, hogy az üzleti élet működéséhez szükséges pénzügyi források 

feltételei ne lehetetlenüljenek el, az ezt befolyásoló kormányzati döntések gazdasági 

ösztönző hatása érvényesüljön. 

Az elmúlt időszakban jelentős pénz kiáramlás történt, amelynek következménye az 

államháztartási hiány és az államadósság növekedése. Az ebből fakadó finanszírozási terhek 

menedzselése ne fojtsa meg az üzleti élet fejlődésének lehetőségeit, a versenyképesség 

növelésének esélyeit. Fontos, hogy a hitelezési és támogatási feltételek tegyék lehetővé a 

piacképes és hatékony gazdasági tevékenység folytatását, fejlesztését, valamint az adózási terhek 

ne rontsák a vállalatok versenyképességi lehetőségeit. 

4. Javasoljuk és kérjük az egyeztetési fórumok nyílt és érdemi működtetését az üzleti élet 

képviselőivel, amelyekre a döntéseket megelőzően, a felkészülésre kellő időt adva 

kerül sor. Kérjük a kormányzati gazdasági vezetést, hogy döntéseinél az átláthatóság és 

kiszámíthatóság fokozottabb érvényesülése valósuljon meg. 

A hatékony együttműködés versenyképességi tényező. Komoly igény van a nyílt, érdemi 

kormányzati párbeszédre az érintettekkel, kellő időt adva a vélemények megfogalmazására, 

ütköztetésére és figyelembevételére. Nem feltétlen új egyeztetési platformokra van szükség, 

hanem a meglévő és az adott körülmények között indokolt fórumok hatékony működtetésére. (A 

jogszabálytervezetekre vonatkozó egyeztetésekkel kapcsolatos kéréseink és javaslatainkat a 13. 

pontban fogalmaztuk meg). 

Energiaárak 

5. A függőséget csökkentő, energiatakarékos megoldások és megújuló energiaforrásokra 

építő következetes kormányzati energiapolitikai stratégia megvalósítását javasoljuk és 

támogatjuk. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az átmeneti kompenzációk és 

támogatások jogosságát elfogadva, ezek piactorzító hatásai hosszú távon ne 

veszélyeztessék a versenyképesség növelését. 

Javasoljuk, hogy energiaárak kormányzati befolyásolása során annak célja legyen egyértelmű, 

indoka társadalmilag elfogadott és a hosszú távú alkalmazkodás lehetőségét segítse elő, arra 

ösztönözzön. A kompenzációk többsége torzítja a piaci működést, a tényleges viszonyokhoz való 

minél gyorsabb alkalmazkodást. Rövidtávú kormányzati beavatkozások indokoltakká és 

szükségessé válhatnak nem csak a lakosság, de a vállalati működés fenntartásához is, az átmenet 

és alkalmazkodás terheinek megosztásával.  

Ellátási láncok 

6. Javasoljuk egy olyan kormányzati támogatási mechanizmus kialakítását, amely 

nagyobb termelési biztonságot és függetlenséget biztosít, amely támogatja az alapvető 

ágazatokban a hazai beszállítói láncok bővítését és kiépítését, ugyanakkor nem 

bezárkózó, hatékonyságot rontó intézkedéseket indukál. 

Nem lehet kialakítani teljeskörűen, illetve túlzott mértékben a saját ellátást, mert az gazdasági 

visszaeséshez, versenyképesség romláshoz vezet. Ahol azonban ellátásbiztonsági, 

nemzetbiztonsági, illetve egyéb stratégiai szempont indokolja, javasolnánk olyan kormányzati 

támogatási mechanizmus kialakítását, amely az országba történő termelés-visszatérés pozitív 
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hatásait növeli. Tagvállalataink részéről kiemelnénk azt a többször hangoztatott és hangsúlyozott 

konkrét igényt, amely a magyarországi félvezető chipgyártás visszahozatalát, illetve jelentősebb 

mértékű felfejlesztését támogatni, ösztönözni kellene. 

Magasabb hozzáadott értékű hazai termelés 

7. Javasoljuk és támogatjuk a magasabb hozzáadott értékű termelés irányába történő 

elmozdulást, az ezt elősegítő beruházásokat, és minden olyan intézkedést, amely arra 

irányul, hogy rendelkezésre álljon az ehhez szükséges mennyiségű és képzettségű 

munkaerő az országban. 

A magasabb hozzáadott értékű hazai termelés irányába történő érzékelhető elmozdulás alapvető 

akadályát valamennyi cég elsődlegesen és kiemelten a megfelelően képzett és rendelkezésre álló 

munkaerő hiányában látja. Mint egyik tagunk fogalmazta: „Nehéz szakképzett munkaerőt találni 

a magyar piacon. Ahhoz, hogy növekedjünk egyre több képzett munkaerőre lenne szükség, 

magasabb képzettségű szakemberekre. A szakemberek utánpótlásával, képzésével kapcsolatosan 

bármilyen állami segítség hasznos lenne.” 

A gazdaságpolitikán belül érdemes lenne megvizsgálni, hogy melyek azok a területek, amelyekre 

még érdemes külföldi tőkét bevonni, anélkül, hogy a már az országban befektetett vállalatok 

versenyképességét negatívan befolyásolják a munkaerő elszívása által. A jól képzett munkaerő 

hiánya erős bérfelhajtó erővel bír, amely veszélyezteti a nagyvállalatok további beruházási 

kedvét. 

A munkaerővel és az oktatással kapcsolatos javaslatainkat külön fejezetben, a II. HUMÁN TŐKE c. 

fejezetben fogalmaztuk meg. 

Az üzleti szféra számára fontos lenne a kormányzati befektetési politika rövid és hosszú távú 

stratégiai céljainak, irányainak, prioritásainak és egyes elemeinek megismerése, mind az ún. 

kékgalléros, mind a fehérgalléros munkahelyteremtő befektetéseket illetően. Ezért üdvözölnénk, 

ha lenne olyan fórum, ahol a kormányzati befektetési stratégia a már Magyarországon lévő 

befektetőkkel is megosztásra kerülhetne. 

KKV és induló vállalkozások finanszírozása 

8. Javasoljuk új "kvázi-equity" finanszírozási megoldások – tőkévé konvertálandó 

kölcsönök (convertible notes), illetve tőkeelőlegek (SAFE notes) – elismerését a kis- és 

középvállalkozások, valamint az induló vállalkozások finanszírozhatóságának 

megkönnyítése céljából. 

A KKV-szektor, valamint az induló vállalkozások esetében a gyors és rugalmas finanszírozási 

konstrukcióknak kiemelt jelentőségük van. Sajnos Magyarországon nincs meg a vállalati-, 

valamint magán kockázati tőkebefektetők jogi alapja, hogy két-, az EU közép-kelet európai 

régiójában is elterjedten használt vállalati kötvénytípus – a SAFE note (Simple Agreement for 

Future Equity, azaz MJT – megállapodás jövőbeni tőkeemelésre), valamint a convertible note 

(azaz TKK – tőkévé konvertálandó kölcsönkötelezettség) – eszközével éljenek. Úgy véljük, hogy 

ezen pénzügyi eszközök elismerése jelentősen növelné és dinamizálná a befektetői 

tevékenységet a KKV és startup szektorokban: 
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- A konstrukciók lehetővé tennék a KKV és induló vállalkozások számára, hogy gyorsan és 

hatékonyan hajtsanak végre alaptőke-emelést, anélkül, hogy ehhez kapcsolódóan 

részletekbe menő üzleti egyeztetésekbe kelljen bonyolódniuk a befektető partnereikkel. 

A SAFE note és a convertible note (MJT és TKK) megelőzik annak a szükségességét, hogy 

a feleknek meg kelljen egyezniük a finanszírozott vállalat értékéről, és dönteniük kelljen 

olyan vállalatirányítási és strukturális kérdésekről, melyekkel a korai fázisokban még nem 

célszerű foglalkozni. Ehelyett biztosítékot nyújthatnak, hogy a lényegében előre 

befektetett összeg fejében a befektetők később további tőkebevonás esetében vagy 

elszámoláskor befektetési diszkont kedvezményben részesüljenek. 

- Mivel a SAFE note és a convertible note (MJT és KKT) megkönnyítik a KKV-k és induló 

vállalkozások számára a tőkéhez való gyors hozzáférést, ezért jó kiegészítésként és 

multiplikátorként szolgálhatnak a lassabb átfutású állami és EU-s támogatási lehetőségek 

mellett. 

- Az új kötelezvények elismerésének befektetői oldalról is kedvező hatásai lennének, mivel 

dinamizálnák a célzott ökoszisztémát és ez önmagában is növelheti Magyarország 

tőkevonzó képességét. 

VERSENYKÉPES ADÓZÁSI KÖRNYEZET 

Stratégiai irányok 

9. Javasoljuk az adórendszer hatékonyabbá tételét az adónemek számának további 

csökkentése útján. 

Magyarországon jelenleg 51 különböző adó/járulék/különadó létezik, ugyanakkor a Magyar 

Államkincstár által közzétett 2021. évi állami költségvetés mérlege szerint a bevételek 91%-a 

mindössze 7 adónemből származik, az alábbiak szerint: 

Költségvetési bevételi forrás Összeg (millió Ft) Arány 

Társadalombiztosítási járulék és szociális hozzájárulási adó 5 497 364,1 32% 

Áfa 5 397 233,4 31% 

Személyi jövedelemadó 2 888 586,1  17% 

Jövedéki adó 1 243 381,3  7% 

Társasági adó 557 987,4 3% 

Illeték 224 035,5  1% 

Összesen 15 808 587,8 91% 

Teljes bevétel 17 350 640,2 100% 

A fentiek alapján olyan adózási stratégia kidolgozását javasoljuk, melynek keretében az egyes 

adónemek száma 30 körülire csökkenne, azáltal, hogy az az állami költségvetés bevételeihez 

kismértékben hozzájáruló – ugyanakkor az állam, illetve az adóalanyok szempontjából jelentős 

adminisztratív terhet jelentő – adónemek szisztematikusan kivezetésre kerülnének. 
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A régi és új szektorális különadók tekintetében is azt javasoljuk, hogy ezek lehetőség szerint 

mihamarabb kerüljenek kivezetésre. 

Általánosan elmondható, hogy a szektorális különadók kedvezőtlenül hatnak a gazdaságra és 

Magyarország versenyképességére, tekintettel arra, hogy aránytalanul nagy terhet rónak a 

távközlési, pénzügyi, energiaipari, gyógyszeripari és kiskereskedelmi vállalatokra. Ráadásul, ezek 

az adók kis arányban járulnak hozzá a költségvetés bevételeihez (számszerűsítve az említett 

adónemekből származó éves bevétel kb. 770 milliárd forint, az összes bevétel mindössze 5%-a), 

miközben az említett ágazatok GDP-hez és általában Magyarország versenyképességéhez történő 

hozzájárulása az 5%-ot jelentősen meghaladja. 

Tudomásul véve az újabb különadók átmeneti bevezetését a kialakult politikai-gazdasági-

pénzügyi nehézségek miatt, a fentiek alapján a szektorális különadók fokozatos kivezetését 

javasoljuk egy, az állam és a piaci szereplők által közösen meghatározott időtávon belül. 

Álláspontunk szerint a gazdasági nehézségekre, melyekkel Magyarországnak a globális 

események fényében szembe kell néznie, nem az adórendszer túlbonyolítása jelent megoldást. 

Abban az esetben, ha további bevételi forrásokra van szükség, új adótípusok bevezetése helyett 

a meglévő adókulcsok emelését, a gazdasági folyamatok hatékonyabb ellenőrzését, ezáltal a 

gazdaság fehérítését javasoljuk. 

10. Javasoljuk a helyi iparűzési adó átalakítását olyan módon, hogy amortizációs és 

bérköltségek levonhatóak legyenek. Javasoljuk továbbá, hogy a NAV legyen felelős az 

adónemmel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat ellátásáért, az adóalap 

megfelelő felosztását is ideértve. 

A helyi iparűzési adó a magyar adórendszer sajátos eleme, melynek közvetlen (jövedelemalapú) 

vagy közvetett (fogyasztásalapú) jellege vita tárgyát képezi, tekintettel arra, hogy az amortizációs 

költségek, illetve a bérköltségek nem vonhatók le az adóalapból. Ezen túlmenően az adónem 

nemzetközi szintű értelmezése is nehézséget okozhat a kormányzatnak, hiszen a globális 

minimumadó effektív adókulcsába (ETR) történő beszámítás kérdéses. 

A helyi iparűzési adó befektetőbaráttá és ezáltal versenyképessé alakítása érdekében javasoljuk 

az amortizációs költségek, illetve bérköltségek adóalapból történő levonásának engedélyezését. 

Jelenleg a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adminisztrációs feladatok szükségtelenül nagy terhet 

rónak a vállalkozásokra. Az adóalap megfelelő felosztása, valamint az egyes települések 

adószámlaegyenlegének nyomon követése – különösen a nagyobb vállalkozások esetében – 

jelentős erőforrásokat igényel azokban az esetekben is, amikor az egyes településre jutó 

fizetendő adó összege alacsony. 

Javasoljuk, hogy a helyi iparűzési adó beszedésével, a források települések közti elosztásával 

kapcsolatos feladatokért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal legyen felelős, így az egyes 

vállalkozásokat csak a teljesítendő adó összegének meghatározása és annak befizetése terhelje. 

11. Javaslunk további egyeztetéseket az adózás digitalizációjának következő lépéseiről, 

támogatjuk az e-ÁFA adóbevallás és a SAF-T bevezetését. 

Az elmúlt években Magyarország Kormánya számos digitális eszköz és folyamat bevezetésével 

törekedett az átláthatóbb és hatékonyabb adórendszer kialakítására. Az online adatszolgáltatási 
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és az EKAER kötelezettség sikeresen csökkentette az adóelkerülést és jobb piaci helyzetbe hozta 

a szabálykövető vállalkozásokat. 

Mindezekből kifolyólag kérjük a Kormányt, hogy az adózás digitalizációjának következő lépéseiről 

további tárgyalásokat folytasson, és fontolja meg új digitális eszközök (például az e-ÁFA 

adóbevallás és a SAF-T) bevezetését. 

12. Az adózás egyes területeire vonatkozóan javasoljuk több szabályozási módosítás 

megtételét. 

Az adózás egyes területeire vonatkozóan tagjainktól több szabályozási javaslat is felvetődött, 
amelyek közül kiemelnénk a legfontosabbnak tartottakat. 

a) Javasoljuk a külföldi pénznemben történő adófizetés lehetőségének bevezetését. 

A számviteli törvény lehetővé teszi, hogy a magyar vállalkozások magyar forinttól (HUF) eltérő 

pénznemben vezessék a könyveiket és nyilvántartásaikat. Ha egy társaság él ezzel a lehetőséggel, 

a későbbiekben köteles az adókötelezettségeit forintra átváltani, és ilyen formában megfizetni. 

Véleményünk szerint Magyarország versenyképességének növelésére kiváló eszköz lehetne, ha 

nemcsak a pénzügyi számlákat, hanem az adószámlákat is bármely – vagy legalább bizonyos pl. 

EUR, USD, GBP – konvertibilis valutában is lehetne vezetni. 

b) Javasoljuk az egészség- és nyugdíjbiztosítások megkötésének ösztönzését 

adókedvezmények bevezetésével.  

A magánszemélyek és/vagy a munkáltatók által finanszírozott egészség- és nyugdíjbiztosítások az 

állami költségvetés jövőbeni kiadásainak csökkentését eredményezik, mivel fedezik/kiegészítik az 

állam egészségügyi és nyugdíjkiadásait. 

Új adókedvezmények bevezetését javasoljuk ezeken a területeken, motiválva ezzel az adófizetők 

hosszú távú öngondoskodását. 

c) Folyamatos egyeztetést javaslunk a globális minimumadó bevezetése kapcsán. 

Kétségtelen, hogy a nemzetközi adózás egyik legjelentősebb fejleménye az OECD szinten kialakult 

konszenzus a globális minimumadó bevezetéséről. A legfrissebb hírek szerint a globális 

minimumadó szabályai 2024. január 1-jétől lépnének hatályba az EU teljes területén. Kérjük, hogy 

kerüljön sor rendszeres egyeztetésre a szabályok hazai szinten történő átültetésével 

kapcsolatban, különösen az időzítés és a szükséges jogalkotási lépéseket illetően, valamint az 

esetleges bizonytalanságok tisztázása érdekében. 

Adótechnika és adatszolgáltatás 

13. Javasoljuk az adóigazgatási szabályok hatékonyabbá tételét, az adózással kapcsolatos 

adminisztráció csökkentését néhány technikai jellegű módosítás bevezetésével. 

Számos ajánlást gyűjtöttünk össze az adófizetők napi – adóigazgatási szabályokkal összefüggő – 

feladatainak egyszerűsítésére, amelyek megkönnyítenék az adózással kapcsolatos 

adminisztrációs feladatok ellátását. 

i. Javasoljuk, hogy az online adatszolgáltatás váltsa ki a KSH felé teljesítendő statisztikai 

adatszolgáltatásokat. 
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ii. Javasoljuk az ÁFA visszatérítés elektronizálását, hiszen a NAV immáron az összes ehhez 

szükséges adat birtokában van.  

iii. Javasoljuk az ÁFA bevallás M lapjának fejlesztését. Jelenleg például, ha önellenőrzésnél egy 

cég neve megváltozik, minden lapon manuálisan át kell írni, ha egy sor is javításra kerül az M 

lapon, akkor az adat törlésével nem törlődik automatikusan a sor. 

iv. Javasoljuk a NAV online számla adatszolgáltatás leggyakoribb hibáiról szóló tájékoztató 

frissítését a tipikus hibák és azok lehetséges megoldásai listájának bővítésével, leírásával. 

v. Javasoljuk a kisértékű tárgyi eszközök egyedi könyvelési kötelezettsége megszüntetését. 

Jelenleg könyvelni kell minden egyes kis értékű tárgyi eszközt, amely egy évnél tovább 

szolgálja a vállalkozás értékét, amely jelentős adminisztratív terhet ró a vállalkozásokra. Azt 

javasoljuk, hogy csak egy küszöb felett legyen kötelező az eszközök egyedi könyvelése (pl. 

200.000 Ft érték felett). 

vi. Javasoljuk, hogy az adószámla lekérdezésére vonatkozó meghatalmazás legyen adónemekre 

specifikálható, tegyék lehetővé a HIPA bevallási jogosultság lekérdezését, valamint, hogy a 

NAV rendszerében váljon kezelhetővé az egyéni meghatalmazások benyújtása. 

vii. Javasoljuk az adómentes természetbeni juttatások és a kis értékű ajándékok 

adminisztrációjának egyszerűsítését. 

viii. Javasoljuk az online bejelentési kötelezettség kiterjesztését a vevőkre, így az adatszolgáltatás 

a címzett oldalán hiteles szállítói számlának minősülhetne. 

JOGI-SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET 

Jogalkotás 

14. Javasoljuk és kérjük, hogy az üzleti életet érintő jogszabályok jóváhagyás előtt 

kerüljenek szakmai egyeztetésre, megvitatásra. 

A tisztességes versenyhelyzet fenntartását biztosító jogi-szabályzói környezetet lényeges 

szempontnak tekintjük. Fontosnak tartjuk ezért külön kiemelni az 4. pontban 

megfogalmazottakhoz kapcsolódva, hogy a kodifikációs folyamatok során a jogalkotó az érintett 

iparágak képviselőit, piaci szereplőit a jogalkotás előkészítési fázisában nagyobb mértékben vonja 

be, ezáltal elősegítve azt, hogy a jogszabályok a valós piaci helyzethez illeszkedve kerüljenek 

megalkotásra.  

Kiemelten fogalmazódott meg az egyes területekre vonatkozó jogszabályi együttműködés igénye: 

a) A digitális szabályozást érintő hazai és uniós szabályozási területeken fontosnak tartjuk az 

EU-s rendeletekhez kapcsolódó magyar jogszabály-tervezetek időben és érdemben történő 

egyeztetési lehetőségének biztosítását, beleértve a kibervédelem szabályozásának 

modernizálását is. Emellett fontosnak tartjuk azt is, hogy az újonnan szabályozott 

területeken a piaci szereplők kapjanak segítséget a jogkövető magatartás kialakításához. 

A digitális piacokat érintő szabályozási változások a már hatályban lévő joganyag értelmezésében 

is több kérdést vetnek fel. Különösen indokolt lenne a szabályozási problémák áttekintése és 

egyes szabályok (pl. reklámszabályok) hazai felülvizsgálata is.  
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Az uniós jogalkotási folyamatban az un. ikerrendeletek mellett (Digital Markets Act és a Digital 

Services Act) a digitális piacok jövőjét meghatározó további rendeletek vannak születőben (pl. 

Artificial Intelligence Act, Data Act), amelyek kidolgozási, véleményezési folyamatában 

szeretnénk, ha az üzleti szféra véleménye is figyelembevételre kerülne, érdemi egyeztetési 

lehetőséget kapna. 

A kiberbiztonság és a létfontosságú rendszerelemekre vonatkozó szabályok felülvizsgálatában és 

az új szabályozások kidolgozásának folyamatában is szeretnénk véleményünket kifejteni és 

megvitatni. A kiberbiztonsággal kapcsolatos további javaslatainkat a III. OKOS NÖVEKEDÉS 

fejezetben fogalmaztunk meg. 

b) Javasoljuk a munkajogi tárgyú hazai és implementációs jogalkotási kötelezettségekkel 

kapcsolatos egyeztetési lehetőségek kiterjesztését. 

A munkajogi tárgyú jogszabályok iparágtól függetlenül valamennyi vállalat számára kiemelten 

fontos terület. Ezért a jogalkotók számára is fontos kell, hogy legyen a jogszabályok gyakorlati 

alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok megismerése, a jogalkalmazók javaslatainak 

meghallgatása. 

Az egyes munkajogi szabályokkal kapcsolatos javaslatainkat a II. HUMÁN TŐKE fejezeten belül a 

VERSENYKÉPES MUNKAERŐ ÉS FOGLALKOZTATÁS c. rész alatt fejtettük ki. 

c) Javasoljuk a követeléskezelési törvény megalkotásának napirendre tűzését: Jelenleg a 

követkeléskezelési tevékenységet külön szabályozó átfogó törvény nincs a magyar 

jogrendben. 

A követeléskezelési törvény megalkotásához: jelenleg a követeléskezelési tevékenységet külön 

szabályozó átfogó törvény nincs a magyar jogrendben. A követeléskezelőket és az átaluk végzett 

tevékenységet több különálló törvény – például a 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről 

és a pénzügyi vállalkozásokról – szabályozza. Emellett a Magyar Nemzeti Bank adott ki egy 

ajánlást a fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységről (MNB 2/2019. (II.13.) számú 

ajánlás), ami alapján javasolt eljárnia a piaci szereplőknek, de egy MNB ajánlásnak nincs olyan 

„kényszerítő ereje”, mint egy jogszabálynak. Egy önálló követeléskezelési törvény megalkotása 

elengedhetetlen a hazai piac megfelelő szabályozásához. Ez egyrészt hozzájárulna a 

követeléskezelői szektor prudens, átlátható és emellett fogyasztóbarát működéséhez, segítené a 

tisztességesen eljáró piaci szereplőket, törvényben biztosítaná az adósok érdekeit, javítaná a 

szektorba vetett bizalmat, végső soron pedig a gazdaság számára is pozitív hatással lenne. Ezt 

szorgalmazza az Európai Parlament és az Európai Tanács is az általuk elfogadott a hitelgondozókra 

és a hitelfelvásárlókra (követeléskezelőkre) vonatkozó (2167/2021-es) irányelvekben, melyek a 

hazai törvény kidolgozásának megfelelő alapot teremtenek. Az irányelvben foglaltakat a 

tagállamoknak 2023. december 29-ig át kell átültetniük a nemzeti jogrendjükbe. 

A versenyképesség elősegítése érdekében a végrehajtói rendszerben felmerülő díjak és költségek 

racionalizálása javasolt. Ezenfelül az összekapcsolható adatbázisok használatával célszerű lenne 

lehetővé tenni a végrehajtást kérők számára az automatikus tiltás kezdeményezését, illetve a 

bankok felé az inkasszó kibocsátását biztosítani egy csökkentett díj ellenében. 
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d) Javasoljuk felülvizsgálni a stratégiai vállalatokban történő külföldi – nemzetbiztonsági 

érdekből monitorozott – befektetések engedélyezési kereteit. 

Javaslatunk a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (Átmeneti Tv. I.), illetve a kapcsolódó, a magyarországi 

székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök 

meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) tartalmából és 

időközi módosításaiból indul ki. Tekintettel arra, hogy további veszélyhelyzeti szabályozás 

várható, ezért kérjük, hogy ebben az esetben a jogalkotó vegye figyelembe a következő 

koncepcionális javaslatokat: 

i. Jelenleg a nemzetgazdaságilag nem releváns ügyletek is bejelentéskötelesek, ezért javasoljuk 

a mérethatár felemelését 5 millió euróra. Az Átmeneti Tv. I. 277. § (2) bekezdése szerint az 

ügylet akkor bejelentésköteles, ha a befektetés összértéke eléri vagy meghaladja a 350 millió 

forintot. Ez igen alacsony határ, mely miatt, ráadásul a forintban meghatározott összeg a 

volatilis árfolyam miatt a sokszor euróban tervezett ügyletek miatt „mozgó célpontot” 

jelentenek. 

ii. Javasoljuk kivétellé tenni az olyan magyar cégeket közvetlenül is érintő, cégcsoporton belüli 

átstrukturálásokat, ahol a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos nem változik. Az Átmeneti Tv. I. 

és módosításai alapján jelenleg olyan ügyletek is bejelentéskötelesek, melyek egy adott 

cégcsoporton belüli átstrukturálás következményei, és amikor a csak a közvetlen tulajdonosi 

háttér változik, de a végső tulajdonos ugyanaz marad. 

iii. Javasoljuk szűkíteni a Korm. rendelet szerinti tevékenységi kört, és csak a nemzetgazdasági 

szempontból jelentős iparágakat bejelentéskötelessé tenni. A Korm. rendeletben felsorolt 

tevékenységi körök felsorolása túlzottan tág keretet hagy, melyek egyes számítások szerint a 

teljes magyar gazdaság mintegy 84 százalékát fedik le. 

iv. Az Átmeneti Tv. szükségtelenül korlátozza a tőke EU-n belüli szabad áramlását, ezért 

javasoljuk azokat az ügyleteket kivétellé tenni, aminek nincs magyar tulajdonosi kitettsége. 

Például, ha egy francia cég megvesz egy 100%-ban német tulajdonú, magyar székhelyű céget, 

az nem tekinthető olyan felvásárlásnak, ami a magyar államérdeket érintené, hiszen az adott 

cégnek nem is volt magyar tulajdonosa. 

v. Nem indokolt, hogy az Átmeneti Tv.I. bejelentési kötelezettséggel sújtsa a finanszírozó 

bankokat, ha stratégiai vállalat vagy vagyon finanszírozáskor zálogjogot létesítenek a 

stratégiai eszközökön. Ez lényegileg ellehetetleníti a vállalat-, illetve projekt finanszírozást 

keresők számára a külföldi lehetőségekhez való hozzáférést az ügylet kiszámíthatatlansága 

miatt. 

vi. Javasoljuk az előzetes egyeztetés lehetőségének megteremtését. Az Átmeneti Tv. I. jelenleg 

nem teszi lehetővé a nemleges megállapítást gyorsított eljárásban vagy előzetes hivatalos 

egyeztetést. Erre az ügyletek lezárásának pontosabb időzíthetősége miatt szükség lenne. 

Adminisztrációs folyamatok racionalizálása és digitalizálása 

15. Javasoljuk, hogy kerüljenek összhangba a dokumentumkezelésre és az elektronikus 

aláírásra vonatkozó szabályozok. Az írásbeliség digitális megoldásainak 

egyértelműsítése és egységes alkalmazása nagyban megkönnyítené a vállalati 

adminisztrációt. 
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Az írásbeliség Ptk-beli fogalmának értelmezése nem egyértelmű, a vállalatok számára nehezen 

dönthető el, hogy az általuk választott dokumentumkezelési, elektronikus aláírási 

szoftver/szolgáltatás közül melyik felel meg az írásbeliségi követelménynek és melyik nem. Így a 

vállalatok nem tudnak regionális szinten használt e-aláírási, digitalizálási megoldásokat 

egységesen alkalmazni, Magyarországra általában külön szolgáltatást kell erre igénybe venniük. 

A HR folyamatokra vonatkozó írásbeliség és digitalizálás kapcsán javaslatainkat a II. HUMÁN TŐKE 

fejezet 21. pontjában fejtettük ki részletesebben. 

A digitális archiválásról szóló 1/2018 ITM rendelet alapján nehézséget okoz a vállalatoknak a 

megőrzési kötelezettség alá eső dokumentumok digitális archiválási szabályoknak való 

megfelelőség egyértelmű értelmezése, amely eltántorítja a vállalkozásokat a dokumentumaik, 

nyilatkozataik digitalizálásától. 

16. Javasoljuk az egyesületek és alapítványok működési feltételeinek egyszerűsítését. 

Ahogy a vállalatoknak, úgy az egyesületeknek és alapítványoknak is törekedniük kell a 

nemzetközileg elfogadott felelős irányítás legjobb gyakorlatainak átvételére. Az üzleti szektor 

képviselői gyakran személyesen is érintettek ezen szervezetek működésében, mint vezetők, tagok 

vagy adományozók, és sok idejüket veszi el az olyan rutin jellegű adminisztratív folyamatok 

nehézkessége, mint amilyen egy elnökségi vagy kuratóriumi tagság változásának törvényszéki 

bejegyzése. Ezen túlmenően szükséges volna, hogy az egyesületek és alapítványok működése 

összességében nagyobb összhangba kerüljön az üzleti, és a kormányzati szektor gyakorlataival. A 

nagyobb összhang kétséget kizáróan növelné ezen szervezetek bizalmi tőkéjét és társadalmi 

hasznosságát, mely végső soron pozitív hatással bírna az ország általános versenyképességére is. 

a) Az egyesületekre és alapítványokra vonatkozóan is az üzleti szektoréval megegyező 

adminisztratív és eljárási szabályozást javasolt bevezetni. 

Az egyesületek és alapítványok számára a bonyolult és bizonytalan szabályozási környezet jelenti 

az egyik legnagyobb nehézséget. Egy egyesület vagy alapítvány bejegyzése, vagy a náluk 

bekövetkezett változások átvezetése akár egy évig is eltarthat, még akkor is, ha az eljárás során 

nem merül fel semmilyen probléma. Az ilyen civil szervezetekre vonatkozóan olyan egyszerű 

adminisztratív és eljárási szabályozást kellene bevezetni, mint amilyen az üzleti szektor gyors 

fejlődését jelenleg is segíti. A jelenlegi állapot magas erőforrásbéli ráfordítást kényszerít a 

kapacitáshiánnyal küzdő egyesületekre és alapítványokra, hátráltatja ezen szervezetek hatékony 

irányítását és akadályozza a jogszabályoknak való megfelelésüket. 

A magyar törvények szerint a szervezetek működését, irányítását érintő változások többségét 

előzetesen be kell jegyeztetni a bíróságon. Ilyen esemény az alapítványok és egyesületek 

létrehozása, az alapító okirat módosítása, az elnökség, illetve kuratórium összetételének 

változása, valamint új tisztségviselő kijelölése. Következésképpen, bejegyzési kérelmek 

elhúzódása miatt a napi működést (mint szerződések aláírása, székhely számlán való feltüntetése, 

bankszámlák nyitása és kezelése) is jogi bizonytalanság veszi körül. A napi működést hátráltató 

jogi környezetből fakadó késedelmek szembe mennek a felelős irányítás legjobb gyakorlataival, 

és bosszantóan, vagy akár elkedvetlenítően hatnak a szervezetek vezetőire, akik gyakran az üzleti 

szektorból érkeznek. 

Javasoljuk, hogy a bíróságoknak szigorúan 15 munkanapos határidővel bírálják el az egyesületek 

és alapítványok bejegyzési kérelmeit. Ennek elérése érdekében megfontolandó lehet egy olyan 

rendszer bevezetése, amelyben a benyújtott kérelmek automatikusan bejegyzésre kerülnek, ha 
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a törvényszék egy meghatározott ideig nem hoz érdemi döntést. A közérdek így is védelmet 

élvezne, hiszen az ügyészség továbbra is bármikor megtámadhatná az automatikusan bejegyzett 

kérelmeket is 

b) A bíróságoknál jelenleg használatos nyomtatványokat javasoljuk továbbfejleszteni. 

Az egyesületeket és alapítványokat érintő bírósági gyakorlat olyannyira bonyolulttá és 

átláthatatlanná vált, hogy még gyakorlott jogi szakemberek sem tudják garantálni a gyors 

változásbejegyzést, sőt, gyakran még a jogszabályok értelmezésében sem értenek egyet. 

Az egyesületek és alapítványok, valamint az ezekben felmerülő változások gyors és 

zökkenőmentes bejegyzése érdekében, jogszabályi úton egységes nyomtatványokat (például az 

irányító testület szerkezetére, tisztviselők változására) kellene bevezetni. Ennélfogva az 

egyesületeknek és alapítványoknak a jelenleginél kevesebb külső szakértőt kellene igénybe 

venniük, jelentős adminisztrációs költséget és időt megtakarítva. 

c) A szabályozási környezetnek kiszámíthatónak kell lennie. 

Szükség van az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó jogszabályok átvizsgálására, hogy ne 

állhasson elő olyan helyzet, amikor az egymásnak ellentmondó értelmezések közötti ellentét 

feloldása az eljáró bíró személyes mérlegelési körébe esik. A bizonytalan bírói gyakorlat egyik oka, 

hogy nincs kellő összhang az új Polgári törvénykönyv és az azt megelőzően elfogadott 

jogszabályok között, így különösen a Civil törvénnyel (2011. évi CLXXV. törvény) fordul elő 

ellentmondás. A kiszámíthatatlanság gyakran vezet jó szándékú és stratégiai szempontból 

indokolt változtatások ellehetetlenüléséhez (például a szervezeti célokat vagy a tagságot 

érintően). Ilyenkor sok idő és energia vész kárba mind az egyesületek és alapítványok, mind pedig 

az eljáró törvényszék részéről. Úgy véljük, hogy az Ügyészség, illetve a Nemzeti Adó és Vámhivatal 

hatáskörei önmagukban tökéletesen alkalmasak arra, hogy megvédjék a közérdeket az esetleges 

visszaélésektől. A tiszta jogi viszonyok a szektor iránti bizalmat is megerősítenék. 

Mindezért javasoljuk az egyesületeket és alapítványokat érintő joganyag teljes körű áttekintését 

és amennyire lehetséges, egyetlen jogforrásba történő konszolidálását, lehetőleg a Polgári 

törvénykönyvbe iktatva. 

d) Javasolt újra bevezetni a magánszemélyek adományaira vonatkozó adókedvezményeket az 

egyesületek és alapítványok esetében. 

Újra be kellene vezetni az alapítványok és egyesületek javára adakozó magánszemélyeknek 

biztosított adókedvezményeket, és a vállalati adókedvezményeket kibővíteni. Javaslatunk szerint 

a magánszemélyek számára lehetővé kellene tenni, hogy adományuk összegének 100%-át 

levonhassák adóalapjukból. Ez az adóalap-csökkentési rendszer bevett gyakorlatnak számít az 

Európai Unió számos országában és az Amerikai Egyesült Államokban is. Az adóelkerülés 

kiküszöbölése érdekében a levonások mértéke nem haladhatná meg az összevont adóalap 30%-

át. Javasoljuk, hogy a törvényalkotók mérlegeljék a jelenlegi adózási rendszer finomítását és új 

megoldások bevezetését az ilyen jellegű alapítványoknak és egyesületeknek juttatott 

támogatások ösztönzésére. Mivel egy ilyen rendszerben csak a megfelelő mértékű jövedelmet 

bevalló cégek és magánszemélyek látják igazán hasznát az adóalap-csökkentő tételek 

elszámolásának, a módszer közvetetten hozzájárulhat a gazdaság kifehérítéséhez is. 
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Bár a 2021-es költségvetési ciklusban a Pénzügyminisztérium nem látott lehetőséget a vonatkozó 

adózási szabályok megváltoztatására, szorgalmazzuk, hogy az elkövetkezendő években fontolják 

meg ennek lehetőségét a várható pozitív társadalmi hatások érdekében. 

e) Az egyesületek és alapítványok számára szükséges szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat 

célzott adókedvezményekkel javasolt arra ösztönözni, hogy önkéntes, ellenszolgáltatás 

nélkül végzett (pro bono) szolgáltatásokat nyújtsanak az egyesületeknek és 

alapítványoknak. 

Lényegesen javítani lehetne az egyesületek és alapítványok irányításának színvonalát, valamint 

jogszabályoknak való megfelelését, ha pro bono igénybe vehetnék professzionális szolgáltatók 

segítségét. Ezért célszerű lenne adókedvezményekkel arra ösztönözni a jogi, számviteli, és 

könyvvizsgálati szolgáltatást nyújtó vállalatokat, hogy szerződésben is kötelezzék magukat 

önkéntes szolgáltatások biztosítására. Az adókedvezmény mértékének előre meghatározott 

maximuma lenne. Amennyiben az egyesületek és alapítványok megkaphatnának egy ilyen jellegű 

segítséget, belső hatékonyságuk és társadalmi hasznosságuk is növekedne. 

f) Minden nagyobb méretű egyesület és alapítvány számára javasolt kötelezővé tenni a 

független könyvvizsgálatot, speciális küszöbértékek bevezetésével. 

Az egyesületek és alapítványok kötelező könyvvizsgálatára vonatkozó éves bevételi küszöbét úgy 

kellene meghatározni, hogy a jelenleginél több szervezetre vonatkozzon. Szoros összefüggésben 

a pro bono szolgáltatásokra vonatkozó javaslatunkkal, itt is az a célunk, hogy a szektor 

átláthatóságát növeljük, különös tekintettel a tagdíjak és adományok felhasználásának esetében. 

Javasoljuk, hogy az auditálási kötelezettség megállapításánál minden évközi bevétel kerüljön 

beszámításra (beleértve az adományokat és nem üzleti-jellegű tevékenységből származó 

bevételeket is). Ez a javaslat a mostani rendszer kiegészítését szolgálná, mely előírja az 

alapítványoknak és egyesületeknek, hogy tegyék közzé online éves jelentésüket. 

Hatékony közigazgatás 

17. Javasoljuk az államigazgatási szolgáltatások területén a meglévő elektronikus 

kapcsolattartási rendszerek felhasználóbarát továbbfejlesztését. Javasoljuk a 

cégkapu/ügyfélkapu esetén a fejlettebb dokumentum- és jogosultságkezelés 

kialakítását, illetve bevezetését. 

Üdvözöljük a közigazgatási adminisztráció terén már végrehajtott egyszerűsítéseket. Az 

államigazgatási szolgáltatások egységesítésének és digitalizálásának folytatása a versenyképesség 

fenntartásának elengedhetetlen feltétele. 

A cégkapu/ügyfélkapu esetén javasoljuk a fejlettebb dokumentum- és jogosultság kezelés 

bevezetését: 

i. Az üzenetek teljes körű átláthatóságát biztosítandó, a Hatóságok által kézbesítendő 

dokumentumok, iratok minden esetben az ügyben érintett Társaság Cégkapujára is kerüljenek 

elküldésre, ne kizárólag a Társaság képviseletét ellátó szervezet Cégkapujára (illetve a 

képviseletet ellátó szervezet magánszemély alkalmazottjának személyes tárhelyére). Az így 

egyidejűleg több tárhelyre megérkező dokumentumok esetén a kézbesítettség státusza az 

egyes Cégkapus és Ügyfélkapus tárhelyeken automatikusan frissüljön.  
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ii. Dokumentumtípusok címkézése az Adóhatóság rendszerein belül annak megfelelően 

történjen, hogy milyen típusú képviseleti jogosultságok léteznek: egy külső szolgáltató cég ne 

kaphasson olyan küldeményt, amelyre vonatkozóan nincs érvényes meghatalmazása egyrészt 

a személyes adatok, másrészt az adótitok védelme érdekében. Ezzel elkerülhető a hibás 

címzésből, vagy a képviselettel meg nem bízott címzettek részére küldött ügyiratokból fakadó 

adminisztratív és jogi probléma, többletmunka. 

iii. Egy adott címke utólagos módosítása, például feltételek bővítése esetén visszamenőleg nem 

módosul az adott mappa (címke) tartalma, a változtatás csak jövőbeni dokumentumokra 

érvényes. Javasolt, hogy egy adott feltétel módosítása esetén a kialakított mappák tartalma 

visszamenőleg is frissüljön. 

iv. Minden kézbesített küldemény esetén legyen elérhető az adott dokumentum naplója annak 

érdekében, hogy ellenőrizhető legyen a kézbesített dokumentum története (kézbesítés 

időpontja, átvevő neve).  

v. Technikailag bárki törölhet dokumentumot, nem lehet korlátozni ezt a jogot. Javasoljuk, hogy 

a Cégkapu megbízottnak legyen lehetősége technikailag beállítani, hogy ki törölhet és ki nem 

törölhet dokumentumot az ügykezelők közül. 

vi. Javasoljuk, hogy e-Papír beküldése esetén az elektronikus küldemény azonosító számát 

(EPAPIR-yyyymmdd-xxxxx) tartalmazza mind a NISZ átvételi értesítő email, mind pedig az 

Elektronikus küldemény beérkezéséről szóló visszaigazolás pdf fájl neve. Több e-Papír 

küldemény beküldése esetén a jelenlegi beállításokkal nehézséget okozhat a küldemények 

nyomon követése (például a különböző küldemények visszaigazolásai mind 1.pdf elnevezéssel 

kerültek a Cégkapura kézbesítésre). 
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II. HUMÁN TŐKE 

VERSENYKÉPES MUNKAERŐ ÉS FOGLALKOZTATÁS 

Munkaerőpiaci szabályozás és a foglalkoztatás 

18. Javasoljuk az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos tapasztalatok további értékelését és 

ahol indokolt, azok jogrendbe illesztését. Fontosnak tartjuk a nemzetközi távmunka, 

azaz a külföldről történő és magyar munkáltatóval jogviszonyban állók 

távmunkavégzésének hazai szabályozását. 

A Munka Törvénykönyvének a távmunkavégzés kapcsán elfogadott módosítása a veszélyhelyzeti 

szabályokból kiindulva, azzal lényegében megegyező módon egyértelműen a támunkavégzés 

részeként rendezte a munkáltató székhelyén kívül történő munkavégzést. Elismerve, hogy a 

jelenlegi szabályozás nagyobb mozgásteret biztosít a cégek számára, még mindig nagyon sok 

vállalat érzi úgy, hogy az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos szabályozások mind a munkáltatói 

és munkavállalói oldalon hiányosak, nem teljesen követték le a pandémia által kikényszerített 

elvárásokat. Különösen az alkalomszerű otthoni munkavégzésre vonatkozó szabályok kívánnak 

további tisztázást, egyértelműsítést. Javasoljuk ezért, hogy kerüljön sor olyan egyeztetési fórum 

kialakítására, ahol ezek a kérdések napirendre tűzhetők és megvitathatók, valamint a 

jogalkalmazás alakulásának figyelemmel kísérése is hasznos lehet a szabályozás hosszabb távú 

alakítása kapcsán. 

Az otthoni munkavégzés kapcsán vetjük fel a nemzetközi távmunka problematikáját. A külföldről 

történő távmunkavégzés hazai szabályozása hiányzik. A magyar munkáltatóval jogviszonyban 

állók Magyarországon kívüli távmunkavégzési lehetőségének jogszerűen és fenntartható módon 

történő megteremtése/egyszerűsítése a munkáltató és a munkavállaló számára is fontos. 

19. Javasoljuk, hogy kerüljön felülvizsgálatra és módosításra a munkába járással 

kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló a 9/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. 

Tagvállalataink jelzése szerint a munkába járással kapcsolatos költségtérítésre vonatkozó 

szabályozás hosszabb ideje lényegében változatlan keretek között működik, nem követi a való 

élet változásait. Indokoltnak és időszerűnek tartjuk ezért a munkába járással kapcsolatos utazási 

költségtérítésről szóló 9/2010. (II. 26.) Korm. rendeletnek a fentiekben javasolt szempontok 

szerinti felülvizsgálatát. 

a) Javasoljuk, hogy a rendelet által korlátozott dolgozói kör kerüljön kiterjesztésre, és a 

munkáltató döntése alapján tegye elérhetővé minden munkatárs számára. 

Az üzemanyagárak emelkedése és a munkatársak mobilitási hajlandóságának csökkenése miatt 

szükségét látjuk, hogy ne csak a jelenlegi rendeletben nevesített dolgozói csoportokra korlátozza 

a munkába járás költségtérítését, hanem egyéb esetekre kiterjesztve, a munkáltató döntése 

alapján tegye elérhetővé akár minden munkatárs számára. 
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b) Az elektromos jármű használattal kapcsolatos költségtérítés, elszámolhatóság nem 

szabályozott. Szükséges lenne ebben is – az üzemanyag elszámolásához hasonlóan – a 

felmerülő töltési költségek megtérítésére szabályozott lehetőséget biztosítani. 

Fenntarthatóság és környezetvédelmi okokból is indokolt az elektromos járművek használatára 

való ösztönzés, ezért az elektromos járművek használatával kapcsolatos költségtérítés 

szabályozása mindenképp indokolttá vált. 

c) Kiegészítendő a jogszabály, hogy milyen esetekben fizethető jogosan költségtérítés 

Magyarországon dolgozó külföldi munkavállaló esetén. A jelenlegi szabályozás ebben nem 

ad egyértelmű útmutatást. 

A munkaerőhiány és a növekvő külföldi munkavállalói foglalkoztatás miatt vált szükségessé a 

hazautazásokra fizethető jogos költéstérítés szabályozása. Erre vonatkozóan a jogszabály nem ad 

útmutatást, tehát javasoljuk, hogy kerüljön kiegészítésre a rendelet az ezen esetekben 

érvényesítendő szabályozással. 

20. Javasoljuk a Munka Törvénykönyvének a tanulmányi szerződéssel kapcsolatos, a 

munkáltatót kifejezetten hátrányos helyzetbe hozó szabályozását módosítani és 

rugalmasabbá tenni. (Mt. 229. §) 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (az „Mt.”) 229. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján „nem köthető tanulmányi szerződés, ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató 

kötelezte a munkavállalót”. 

Számos tagunk vetette fel, hogy a fent idézett Mt. szabály rendkívül méltánytalan helyzetbe hozza 

a munkáltatót abban az esetben, ha a munkakör betöltésének előfeltétele az, hogy a munkáltató 

előbb a munkavállalót kiképezze. A képzés ideje alatt a munkavállaló már munkaviszonyban van 

és munkabért kap, ehhez jön még a munkáltató részéről a képzés költsége. 

A fent hivatkozott méltánytalan helyzet egyrészt abból adódik, hogy a munkavállalók a képzések 

során, nagyon korszerű és részben nem kifejezetten munkáltatóspecifikus tudást szereznek, 

ezáltal számottevően értékesebb munkaerővé válnak a munkaerőpiacon. 

Ennek következtében gyakran előfordul, hogy a munkavállalók ugyanazon gazdasági szektorban, 

de magasabb munkabért ajánló munkáltatóknál, jellemzően más országokban helyezkednek el. A 

munkáltatóknak tehát nincs semmilyen hatékony jogi eszközük arra, hogy az általuk kiképzett 

munkavállalók megszerzett képességeit legalább meghatározott ideig hasznosíthassák.  Történik 

ez annak ellenére, hogy a szóban forgó képzések jelentős költséget jelentenek a munkáltatónak, 

tapasztalataink alapján akár több tízezer euró költséget egy hónapokig tartó vagy még hosszabb 

képzés esetén. A munkáltatóra nézve kifejezetten hátrányos helyzet orvoslására megoldás lehet 

az Mt. vonatkozó szabályainak módosítása. E tekintetben javasoljuk az Mt. 229. § (2) bekezdés b) 

pontja szerinti tilalomnak az adott tréning költségétől történő függővé tételét, illetve egyes 

képzésekre történő korlátozását. A szabályozásnak azt lenne szükséges biztosítania, hogy a 

tanulmányi szerződés ne kerüljön céljától eltérően alkalmazásra. 
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21. Javasoljuk, hogy a Munka Törvénykönyvének az írásbeliségre vonatkozó 

rendelkezéseivel kerüljenek összhangba az egyéb jogszabályok is. A HR néhány 

területét kiemelve javasoljuk, hogy szélesebb körben legyen lehetőség a papír nélküli 

dokumentáció-kezelésre és ezzel az adminisztrációs terhek csökkentésére. 

A Munka Törvénykönyve szabályozza az írásbeliség fogalmát és széles körben teszi lehetővé a 

munkáltató és a munkavállaló közötti elektronikus alapú írásbeli kommunikációt. (Mt. 22.§) A 

teljeskörűség azonban nem valósul meg, hiszen a munkaviszonyhoz kapcsolódóan vannak olyan 

normák, melyek kifejezetten rögzítik a papír alapú dokumentáció alkalmazását. Többek között a 

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 

217/1997. (XII.1.) kormányrendelet 37. § (1) bekezdése értelmében a biztosított a biztosítási 

kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az 

egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt kell használni. A TB kiskönyv tehát 

olyan papíralapú nyomtatvány, amely digitális adathordozóval nem váltható ki, holott indokolt 

lenne. Álláspontunk szerint ezen és hasonló szabályokat célszerű lenne felülvizsgálni és a 

munkáltató számára jogosultságként biztosítani, hogy a munkaviszonyra vonatkozó valamennyi 

nyilatkozat elektronikus formában megtehető legyen. 

Felülvizsgálandó továbbá a minden évben kiadandó M30-as munkáltatói igazolás, amelyet – a 

NAV iránymutatása szerint – vagy papíralapon ad ki a munkáltató, vagy pedig olyan elektronikus 

okiraton, amelyre az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 

biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és ha jogszabály úgy rendelkezik – 

azon időbélyegzőt helyez el. Teljes bizonyító erejű magánokirat továbbá, ha az elektronikus 

okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett 

dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti. 

A TB kiskönyv kivezetése mellett a TB tasak („Az egészségbiztosítás pénzbeli és baleseti 

ellátásainak egyéni nyilvántartó lapja”) kivezetése is indokolt lenne. A tasakok kézzel írása 

jelentős munkaidőt köt le, ugyanakkor az adatok elérhetők a bérprogramokban. A kifizetési 

utalvány és adatmegállapító lap nyomtatása és aláírása bőven elegendő. 

A digitalizációra tekintettel indokolt több más területen is az adminisztrációs terhek 

felülvizsgálata és az elektronikus megoldások támogatása. További papírmentesítési javaslatunk: 

i. A munkáltatók a kilépő papírokat (munkáltatói igazolás Mt. 80.§ (2)) jelenleg papír formájában 

adják ki. Ha a dolgozó rendelkezik Ügyfélkapuval, akkor e-mailben átküldött AVDH-hitelesített 

dokumentumot ő is "alá tud írni", és vissza tudja küldeni a munkáltatónak. A munkáltatónak 

probléma, hogy tömeges AVDH aláírásra még nincs lehetőség a rendszerben egy nagyobb 

kiléptetés esetén. 

ii. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21/B. §-a rendelkezik a MER (munkaerő-

piaci előrejelző rendszer) létrehozásáról és működtetéséről. Elsősorban a munkaerő 

közvetítéssel foglalkozó cégeket sújtja adminisztrációs teherrel a 2021. december 9-ei 

hatályba lépéssel módosításra került a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői 

tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) 

Korm. rendelet. A kibővített adatszolgáltatási kötelezettség több olyan információt is kér, 

amelyek előállítása extra költséget ró a cégekre, egyes adatok pontos ismerete nem 

megoldható, az adatgyűjtés célja nem ismert. Könnyítésként javasoljuk a hirdetés szövegének 

a riportban történő rögzítési kötelezettségét kivezetni a szabályozásból. 
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22. Javasoljuk, hogy a kötetlen munkarend kapcsán kerüljön sor irányadó követelmények 

meghatározására, amely alapján egyértelművé tehető, hogy a különböző feltételek 

mennyiben összeférhetőek a kötetlen munkarenddel (Mt. 96.§ (2)) 

A Munka Törvénykönyve meghatározott feltételek esetén lehetővé teszi, hogy a munkáltató a 

munkaidő-beosztással kapcsolatos rendelkezési jogát korlátozza és a munkaidő-beosztás jogát a 

munkavállaló részére átadja, azaz kötetlen munkarendben alkalmazza.  

A kötetlen munkarend bevezetésével kapcsolatban számos jogértelmezés született, többek 

között azzal kapcsolatban is, hogy mekkora mozgástere van a munkáltatónak abban, hogy a 

munkaidővel minimális mértékben, de mégis rendelkezzen az Mt. 96.§ (2) második mondata 

alapján: 

 „A munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha a munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét 

sajátos jellegüknél fogva meghatározott időpontban vagy időszakban teljesítheti.” 

Abban szeretnénk tisztán látni a szabályozást illetően, illetve irányadó követelményeket kapni, 

hogy az alábbi körülmények a kötetlen munkarenddel mennyiben összeférhetőek, akár külön-

külön, akár többet együttesen alkalmazva: 

- a munkáltató a szombatot és a vasárnapot ún. munkamentes napokként jelöli ki, amikor 

a munkavállalók nem végezhetnek munkát; 

- a munkáltató meghatározza, hogy az egyes munkával tölthető napokon 06:00 és 20:00 

óra között történjen a munkavégzés; 

- egyes munkaköri feladatok megkövetelik azt, hogy a kolléga meghatározott időpontban 

rendelkezésre álljon, illetve munkát végezzen, ezek az időtartamok azonban hosszú idő 

átlagában nem haladnák meg a munkaidő 20%-át. 

23. Javasoljuk, hogy az egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén a munkaóra alapú 

elszámolás is alkalmazható legyen a kapcsolódó jogintézményeknél. A szabályozás 

felülvizsgálata során nem tekinthetünk el az uniós jog irányelvi kötelezettségeitől sem, 

ugyanakkor ennek a szabálynak a módosítása számos bérszámfejtési, illetve munkaidő 

elszámolási problémát szüntetne meg. (Mt. 127. §)  

Az egyenlőtlen munkaidő beosztás következtében a beosztás szerinti munkaidő – figyelemmel az 

Mt. 127 § (2.) bekezdés rendelkezéseire – egyre gyakrabban munkaórában kerül nyilvántartásra. 

A munkaórában történő nyilvántartás azt eredményezi, hogy lényegében minden, a munkaidőhöz 

kapcsolódó fogalom munkaórában kerül kimutatásra és elszámolásra. Ehhez képest a Munka 

Törvénykönyve szabadsághoz kapcsolódó kiegészítő szabályai (betegszabadság Mt. 126 §, a 

rendkívüli szabadságok (Mt. 127-128 §), a kerekítés (Mt. 121 § (2)) munkanap alapúak és nincsen 

arra kifejezett szabályozás, hogy egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén ezen kapcsolódó 

jogintézményeknél a munkaóra alapú elszámolás is alkalmazható. Javasoljuk ezen szabálynak 

rögzítését, ez számos bérszámfejtési, illetve munkaidő elszámolási problémát oldana meg. 

24. Javasoljuk a napi és heti pihenőidő kiadhatósági szabályának jogi egyértelműsítését. 

A munkáltatók többségének (beleértve a kormányzati szektor) munkaidő beosztása azon a régóta 

fennálló gyakorlaton alapul, hogy a napi pihenőidő a heti pihenőidővel együtt kiadható. Az 

Alkotmánybíróság 12/2020 (VI.22) határozata azonban kimondta, hogy a fenti gyakorlat 

alkotmányellenes, és nem tartható fenn a jövőben. Ez azt jelenti, hogy a napi pihenőidőt (11 óra) 
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és a heti pihenőidőt (2 nap) egymás után kellene kiadni, ami megvalósíthatatlan. A döntés 

eredményeként például egy irodai munkavállalónak legkésőbb pénteken 13 órakor be kellene 

fejeznie a munkát annak érdekében, hogy munkát végezhessen a következő hétfőn 11 óra előtt.  

Ha pénteken 13 óra után végez a munkával, akkor nem kezdheti meg a munkát hétfőn 11 óra 

előtt. Fizikai munkavállalók esetén, ahol a munkaidő-beosztás jellemzően kötöttebb, a döntés 

még több problémát okoz, különösen, ha a dolgozók heti pihenőnapjukon túlórát is teljesítenek. 

Tehát a heti és napi pihenőidő egybeszámítása az általánosan alkalmazott munkarendet 

megbolygatja, ellehetetleníti. 

Az elmúlt időszakban egyeztetést folytattunk az ITM-mel, hogy legyen jogszabálymódosítás, ami 

garantálja, hogy a régi, jól bevált, megszokott rendszer fennmaradjon. Egyelőre még nem 

született meg a megnyugtató jogi megoldás, ezért továbbra is szükségesnek tartjuk ennek a 

helyzetnek a jogszabályi úton történő rendezését. 

25. Javasoljuk a Munka Törvénykönyvének olyan tartalmú módosítását, melynek 

értelmében a munkabér részben, vagy egészben történő megállapítása és kifizetése a 

forint mellett egyéb pénznemben is lehetővé válhat. Erre jelenleg csak nagyon szűk 

körben és kivételes esetekben van lehetőség. (Mt. 157. §) 

Az Mt. 157 § rendelkezései szerint a munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni. Ez alól 

vannak kivételek, azonban nagyon szűk körben. Javasoljuk a hivatkozott szabály módosítását és 

annak rögzítését, hogy egyéb pénznemben is lehetőség van a munkabér részben, vagy egészben 

történő megállapítására és kifizetésére. A más pénznemben történő ellenérték megállapításának, 

kifizetésének valamennyi háttér adó és polgári jogi szabálya rendelkezésre áll, a munkajogi 

alapelvek a visszaélésszerű joggyakorlatot tiltják, továbbá ez az elszámolás a polgári jogi 

jogviszonyok esetén is széleskörben elterjedt. A munkabér megállapításának pénzneme kapcsán 

a jelenlegi szabályozás rugalmasabbá tételét javasoljuk, megfelelő indokoltság esetén. 

26. Javasoljuk az érvényben lévő munkavédelmi, biztonsági és egészségügyi rendelkezések 

felülvizsgálatát. Ehhez kapcsolódva javasoljuk felülvizsgálni és módosítani a képernyő 

előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 

5/1999 (XI.3.) EüM rendeletet is. 

A munkaerő alkalmazására vonatkozó egyes munkavédelmi, biztonsági és egészségügyi 

követelmények újragondolását már az elmúlt években is kértük, de nem került sor érdemi 

változásokra. Fontos lenne a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatások tartalmának, 

egészségügyi követelményeinek a mai igényekhez, változásokhoz való igazítása. A veszélyességi 

mértékek a technikai-technológiai fejlődéssel változtak, viszont az ehhez kapcsolódó pl. 

vegyianyagok kapcsán megkövetelt heti és havi riportok adminisztrációs követelménye 

indokolatlan és túlzott erőforrásokat köt le. 

Továbbra is javasoljuk, hogy a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági 

követelményeiről szóló kormányrendelet is kerüljön módosításra. A jelenlegi szabályozás szerinti 

óránkénti legalább 10 perces szünetek, illetve a napi 6 órában maximált képernyő előtti 

munkavégzés előírása nem tartható, a technológia fejlődésének köszönhetően a ma használt 

monitorok minimális káros hatása pedig nem indokolja ezt a szigorú korlátozást a munkáltató 

felelőségévé tenni. 
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27. A munkavállalói érdekképviselet érintő szabályozások területén a következő 

javaslatokat tesszük: 

a) Javasoljuk, hogy az önálló telephelyek jelenleg hatályos megfogalmazása kerüljön 

pontosításra. 

Önálló telephely megfogalmazása nem konform a jelenlegi, modern üzleti struktúrával. Sok 

esetben nem a telephelyek és azok vezetői bírnak az üzemi tanácsot megillető egyes részvételi 

jogok tekintetében jogkörrel. A „központi irányító szervezetek” hozzák meg a döntéseket.  

Javasoljuk a jelenleg hatályos megfogalmazás pontosítását. 

b) Javasoljuk, hogy a szakszervezeti hozzájárulás megtagadása esetén a szakszervezeti szerv 

jognyilatkozatának pótlására irányuló perben a bíróság soron kívüli eljárásának előírására 

kerüljön sor. 

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a bíróságok a szakszervezeti hozzájárulás 

megtagadása esetén a nyilatkozat pótlására irányuló pereket az általános munkaügyi perekhez 

hasonló időrendben bírálják el, amelyek bizonyos esetekben több évig is tartanak. Ilyen 

esetekben azonban egy függő jogi helyzet alakul ki a munkaviszony megszüntetése kapcsán a 

munkáltató és a munkavállaló között. A gyakorlatban ez azt eredményezi, hogy a kérdéses 

jognyilatkozat pótlására irányuló per esetleg évekig történő elhúzódása miatt a munkáltató 

éveken át kényszerül munkabért fizetni a munkavállalónak tényleges munkavégzés nélkül. A felek 

közötti függő jogi helyzet mielőbbi felszámolása indokolt, ezért elengedhetetlen a bíróság soron 

kívüli eljárásának előírása a szakszervezeti szerv jognyilatkozatának pótlására irányuló perben. 

28. Javasoljuk a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatszolgáltatásának 

korszerűsítését és a foglalkoztatással kapcsolatos érdemi információk elérhetőségének 

biztosítását. Az NFSZ adatszolgáltatása jelenleg lassú és a honlapon nem érhetők el 

aktualizált, frissített információk, iparági adatok. 

Az NFSZ adatszolgáltatása egyes iparági adatok tekintetében csak régi adatokat közöl, és több, 

mint 10 éves tanulmányok vannak fenn a honlapon. Tényleges feladatát, miszerint segíti a 

munkaerőpiac hatékony működését jelen felállásában nem tölti be. 

Harmadik országbeli munkaerő hazai foglalkoztatása 

29. Javasoljuk a nem EU-s (harmadik országbeli) állampolgárok foglalkoztatási 

lehetőségeinek bővítését, az engedélyezési eljárás hatékonyabbá tételét. 

a) Indokolt lenne, hogy a külföldi munkaerő beengedésének szabályozására ne a 

veszélyhelyzeti szabályozás hatálya alatt kerüljön sor, hiszen ez nem a veszélyhelyzet 

következménye. 

b) Több jogszabályi változtatás segíthetné a rugalmasabb és gyorsabb foglalkoztatás 

lehetőség. (lásd a lenti, további pontokat). 
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c) Kérjük a kormányzatot, hogy hatékony intézkedésekkel segítse a Magyarországra érkezők 

integrációját. Jelentős feladat hárul a foglalkoztatókra is ebben, viszont egy kormányzati 

támogató program kialakítása is segítené a gyorsabb és hatékonyabb foglalkoztatást. 

Magas költségigényű, munkahelyteremtő beruházásokról szóló döntéseknél a megfelelő számú, 

illetve minőségű munkaerő nagy súllyal esik latba. A toborzás során számos vállalat esetében 

felmerülő jelenlegi nehézségek enyhítésének egyik módja harmadik országbeli munkavállalók 

magyarországi foglalkoztatása. Fontosnak tartjuk ezért, hogy kormányzati és szabályozási szinten 

is minél több támogatásra és könnyítésre kerüljön sor. A következőkben erre vonatkozóan 

teszünk néhány javaslatot. 

30. Javasoljuk, hogy a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében a 

munkajogi állományi létszám jelenlegi 20 százalékos felső korlátja, amely a harmadik 

országbeli állampolgárok könnyített foglalkoztathatóságára vonatkozik, kerüljön 

megemelésre. 

A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatos szabályokat 

rögzítő 445/2013. (XI.28.) Korm. rendelet 9. § (3) pontja a többségi külföldi tulajdonban lévő 

gazdasági társaság esetében a munkajogi állományi létszám 20 százalékában határozza meg a 

könnyített, munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélküli felső korlátot a harmadik országbeli 

állampolgárok foglalkoztathatóságára. A jelen munkaerőpiaci helyzet ismeretében azonban ez az 

adminisztratív korlát indokolatlanul lassítja a megfelelően képzett munkaerő időben szükséges 

alkalmazását, ezért szeretnénk kezdeményezni, hogy a 20 százalékos felső korlát kerüljön 

megemelésre. 

31. Javasoljuk, hogy a munkaerőhiánnyal küzdő vállalatok számára a szabályozás tegye 

lehetővé a harmadik állambeli személyek azonnali, illetve mihamarabbi 

foglalkoztatását, ezzel orvosolva az ideiglenes munkaerőhiány miatti működésbeli 

fennakadásokat. 

Javaslatunk indoka az, hogy a jelenlegi bevándorlási szabályok miatt az ideiglenes munkaerő-

hiány nem orvosolható harmadik állambeli munkavállalókkal, mivel e személyek nem kezdhetik 

meg a munkát, míg Magyarországon összevont engedélyt nem szereznek (azaz nagyjából 70 

napig). Javaslatunk négy részből áll: 

i. A javaslatunk szerinti kedvezményes foglalkoztatásra meghatározott esetekben lenne a 

foglalkoztató jogosult (mérethez lehet kötni, adóhiány kizáró lehet, felelősséget kell 

vállalnia a foglalkoztatásért stb.). A kedvezményes foglalkoztatás a foglalkoztató 

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal irányába tett bejelentése alapján indulna meg. A 

bejelentésben a foglalkoztatónak olyan információkat kellene közölnie a Bevándorlási és 

Menekültügyi Hivatallal, mellyel mind a harmadik országbeli állampolgár, mind a 

foglalkoztató beazonosíthatóvá és elérhetővé válna. A foglalkoztató továbbá felelősséget 

vállalna arra, hogy amíg a harmadik országbeli állampolgár számára a tartózkodási 

engedély kiállításra nem kerül, lakhatást és egészségügyi ellátást biztosít. 

ii. Második elemként javasoljuk, hogy ha a fenti bejelentést a foglalkoztató megteszi, akkor a 

harmadik országbeli állampolgárnak ne kelljen a Magyarországra történő beutazást 

megelőzően vízumot igényelnie. 
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iii. Harmadik elemként javasoljuk, hogy a harmadik országbeli állampolgár az azonnali 

foglalkoztatási szándékot bejelentő foglalkoztatóval hosszabb távra szóló foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonyt létesíthessen az összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott 

engedély beszerzését megelőzően. A minél gyorsabb foglalkoztathatóság érdekében 

javasoljuk, hogy ne csak előzetes megállapodást (kvázi a munkaszerződés előszerződését) 

köthessen meg a foglalkoztató az összevont engedélyt megelőzően, hanem – legalább az 

összevont engedély kiadásának időpontjáig tartó időszakra – tényleges munkaszerződést 

is. 

iv. Végezetül javasoljuk, hogy a keresőtevékenység jogszerűen leghamarabb a bejelentést 

követő napon legyen megkezdhető, azaz ne kelljen megvárni a munkavégzés 

megkezdésével azt az időpontot, amíg az összevont engedély kiállításra kerül. 

Javaslatunk lehetővé tenné, hogy például ukrán vagy török munkavállalók akadály nélkül 

utazhassanak be Magyarországra, és egy-két napon belül munkába állhassanak a munkaerő-

hiánnyal küzdő vállalatnál. Természetesen a foglalkoztató ebben az esetben is köteles lenne a 

normál összevont engedélyt megkérni, így a Magyarországon való tartózkodást követő nagyjából 

70 nap után a külföldi foglalkoztatásának engedélyezése az általános szabályok szerint menne 

tovább. 

32. Javasoljuk, hogy kerüljön kiterjesztésre a 407/2021. (VII.8.) Kormányrendeletben a 

minősített foglalkoztatói kör. Jelenleg ez csak munkaerő kölcsönző cég lehet, de igény 

van arra, hogy a vállalatok maguk is igénybe vehessék a könnyítéseket a harmadik 

országbeli munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban. 

Ez az intézkedés, illetve rendeletmódosítás is könnyítené és gyorsítaná a vállalati 

munkaerőgondok megoldását. A rendeletben csak a munkaerő kölcsönző cégekre lehet bizonyos 

kedvezményeket, illetve könnyítéseket érvényesíteni. 

33. Javasoljuk, hogy azon országok köre, amelyek állampolgáraira kiterjed a kedvezményes 

foglalkoztatás lehetősége, egészüljön ki a következő országokkal: Brazília, India, 

Egyiptom, Marokkó, Törökország. 

A veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására 

vonatkozó különleges szabályokról szóló 407/2021. (VII.8) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében 

foglaltakkal összhangban megállapított, a Korm. rendelet 5. §-a szerinti kedvezményes 

foglalkoztatás lehetősége a meghatározott harmadik országbeli állampolgárok számára 

biztosított, amelyek az AmCham tagok kérései alapján szeretnénk kiterjesztésre javasolni a 

következő országok esetére is: Brazília, India, Egyiptom, Marokkó és Törökország. 

34. Javasoljuk, hogy a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonya terjedhessen ki a jelenleginél szélesebb 

foglalkozási körre. 

A Hivatalos Értesítő 2021. évi 50. számából az ezt a témát érintő külgazdasági és külügyminiszteri 

közleményt – amely felsorolja a 445/2013. (XI.28.) Korm. rendelet 15. § (1) 26. pontja és a 

407/2021. (VII.8) Korm. rendelet 5. §-a szerinti foglalkozások (FEOR) meghatározását, és 

amelyekre a veszélyhelyzet ideje alatt a különleges szabályok vonatkoznak – a lentiekben 

megfogalmazottak szerint szeretnénk módosíttatni. 
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Tagjaink visszajelzése alapján korábban már kezdeményeztük, hogy a felsorolt foglalkozások köre 

a FEOR besorolás és megnevezés alapján a következő foglalkozásokkal egészüljön ki: 

FEOR FEOR megnevezése 

3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyint. kiv-vel) 

2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző 

4112 Általános irodai adminisztrátor 

4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású 

35. Javasoljuk, hogy kerüljön hatályon kívül helyezésre a Magyarország és Ukrajna között 

szociális biztonsági tárgyú, 1963. július 1-től érvényes egyezmény, és ezzel egyidejűleg 

magyar oldalról kerüljön módosításra a 7/1964. (VIII. 30.) MüM rendelet a 

Magyarországon dolgozó ukrán foglalkoztatottak egészségügyi ellátási jogosultságának 

szabályozása érdekében. 

Annak ellenére, hogy a munkaadók minden vonatkozó járulékot megfizetnek az ukrán 

foglalkoztatottak után, a foglalkoztatottak táppénz kifizetésre nem jogosultak, így a 

betegszabadság lejártát követően ellátás nélkül maradnak. Magyar oldalról a 7/1964. (VIII. 30.) 

MüM rendelet módosítása is megoldás lehetne.  

A rendelet szerint a magyar állam onnantól biztosítja a magyar ideiglenes munkaképtelenség 

esetén járó juttatásokat (a táppénzt), ha a munkavállaló az állandó lakóhelyét Magyarországra 

helyezi át. Az ukrán munkavállalók azonban csak a letelepedési engedély megszerzését követően 

szereznek magyar állandó lakóhelyet (lakcímkártyát), addig szálláshely-bejelentővel 

rendelkeznek. A problémát tehát megoldaná az, ha a 7/1964. (VIII. 30.) MüM rendelet kiegészülne 

azzal a szöveggel, hogy kizárólag e rendelet alkalmazásában állandó lakóhely a magyar 

lakcímnyilvántartás szerinti lakóhely mellett a szálláshely-bejelentőn feltüntetett cím is, feltéve, 

hogy az ukrán munkavállaló a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított. 

Megnyugtató megoldást egy új ukrán-magyar szociális tárgyú egyezmény elfogadása jelentene. 

De erre a jelenlegi háborús helyzet miatt nincs valós esély. 

OKTATÁS ÉS A MUNKAERŐPIAC 

36. A befektetésösztönzés céljai és irányai kerüljenek összhangba a rendelkezésre álló 

szakképzett munkaerővel. Javasoljuk, hogy ehhez kellő hangsúlyt kapjon az oktatás-

szakképzés hatékony fejlesztése, valamint az ország lakosságmegtartó (szakképzett 

munkaerő) és bevándorlókat vonzó képességének erősítése. 

Tagvállalataink által a munkaerőpiacot érintően leggyakrabban megfogalmazott nehézség az 

üzleti tevékenységükhöz szükséges mennyiségű és képzettségű munkaerő rendelkezésre 

állásának, valamint a fejlesztéshez nélkülözhetetlen utánpótlás és a tehetségforrás 

biztosítottságának hiánya. Magyarországon letelepedett, komoly termelési kapacitással és 

potenciállal bíró cégek részéről érkező kérés, hogy az újonnan idevonzott vállalatok számára is 

biztosított legyen a szakképzett munkaerőhöz jutás lehetősége, anélkül, hogy ezzel a már 

foglalkoztatásban lévő munkaerőt szívná el az új befektetés, fokozva a meglévő munkaerőhiányt. 
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37. Az oktatási rendszer segítse elő a dinamikusan változó munkaerőpiachoz való 

alkalmazkodást. A gazdaság versenyképességének nem csak a növeléséhez, de már a 

fenntartásához is elengedhetetlen, hogy az oktatás területén hatékony intézkedések 

szülessenek. 

Fontosnak tartjuk, hogy az oktatási kiadások mértéke, szerkezete és tartalma kerüljön összhangba 

azokkal a célkitűzésekkel, amelyek a versenyképes tudás megszerzését, az új és gyorsan változó 

technológiákhoz való alkalmazkodási képességet helyezik az oktatás középpontjába. 

a) Olyan kormányzati intézkedések meghozatalát szorgalmazzuk, amelyekben tükröződik a 

pedagógusok társadalmi-gazdasági súlyának és jelentőségének el- és felismerése. A 

bérfelzárkóztatás megkerülhetetlen, de nem elegendő lépés ebben a folyamatban. 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy biztosított legyen az oktatás humán feltételeinek 

megteremtése. Motivált és szakmailag felkészült pedagógusok nélkül eredménytelen minden 

más erőfeszítés az oktatás területén. 

A pedagógusok szakmai felkészültségére komolyabb erőforrásokat, elegendő időt kell biztosítani. 

A pedagógusok továbbképzésének, amennyiben ezek vállalati szakképzési területekhez 

kapcsolódnak, a vállalatokkal közösen kell megtörténnie. 2-3 nap nem elegendő a technológia 

bemutatására, ennél komolyabb megoldásokra van szükség. 

b) Javasoljuk kiszélesíteni az oktatási és képzési intézmények szabadságát, lehetővé téve a 

változó környezethez való rugalmasabb alkalmazkodásukat. Különösen az egyetemeken 

szükséges a meglévő képzések és szakok tananyaga rugalmasan és gyorsan követhesse a 

változásokat. 

A vállalati visszajelzések szerint a jelenlegi képzési struktúra rugalmatlan: a képzések tartalma sok 

esetben elavult, a változtatások komoly akadályokba ütköznek (akkreditáció, oktatók ösztönzése, 

tananyag módosítás). Ez elsősorban az egyetemi oktatásnál bír komoly jelentőséggel, de a 

változtatások átvezetésének az oktatás valamennyi szintjén rugalmasabban kellene 

megtörténnie. 

c) Javasoljuk az iskolák korszerűsítését. Még mindig nagyon sok iskola nélkülözi a szükséges 

eszközöket, tárgyi felszereléseket és a megfelelő kulturált iskolai környezetet. 

Több szaktanterem, korszerűbb digitális eszközök, felszerelt jó szertárak és laborok, tiszta és 

karbantartott iskolaépületek javíthatnák az oktatás színvonalát, a tanulói-tanári motivációt. 

38. Javasoljuk további és hatékonyabb intézkedések, módszerek bevezetését az 

idegennyelv oktatásának területén. A nyelvtudás hiánya továbbra is a versenyképesség 

további növelését akadályozó tényező. 

A nyelvi képzés kiemelkedő hiányosságait tapasztaljuk, emellett a kommunikáció, a kifejezési 

készség hiányosságai (szóbeli számonkérés, vitakészség és prezentációs tudás hiánya) is sok 

nehézséget jelentenek munkáltatóként. A magyar nyelvi kommunikációs készség fejlesztése is 

támogatja az idegennyelvi kommunikáció képességét, erre is nagyobb hangsúlyt kell helyezni az 

idegen nyelv elsajátítására való képesség érdekében. A módszereket az eredményesség hitelesíti. 

Továbbra is javasoljuk az idegen nyelv oktatásának korai elkezdését, már az alsótagozatban. 
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39. Javasoljuk, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon az oktatás során a gyakorlatiasabb, 

problémamegoldó, készség alapú oktatás.  

a) Logikus gondolkodásra, projekt alapú gondolkodásra, jó kifejezési képességre kell 

felkészíteni a mai fiatalokat, amellett, hogy a digitális lét minden szegmensét magabiztosan 

kell, hogy alkalmazzák. 

b) Az oktatási rendszer csak az egyéni teljesítményt ismeri és ismeri el, miközben arra kellene 

ösztönöznie, hogy megtanulják az együttműködésben rejlő erőt, hogy együttműködve 

tudjanak sikert, eredményt elérni. 

c) Javasoljuk az oktatás élményalapú kialakítását a köznevelésben. Az oktatás erősítse a 

kísérletezés, hibázás elfogadását, sőt tanulási lehetőségként való értelmezését, az 

innovatív megoldások keresését kész válaszok helyett, az alkotás élményének biztosítását 

a képzésben. 

d) Szükségesnek tartjuk, javasoljuk az önismeret fejlesztését, tanítását is. 

e) A fenntarthatóság szemléletének meg kell jelennie az oktatásban 

A fentiekben felsorolt képességekre, illetve az ezek fejlesztésre való igény szinte naponta hangzik 

el. Különböző hiteles és széleskörű felmérések jelzik vissza, hogy a jelenlegi és jövőbeni 

munkahelyi és szakmai kihívások ezekre a készségekre, képességekre építenek. Magyarország 

gazdasági versenyképessége függ attól, hogy az oktatási rendszere tudja-e ezeket az elvárásokat 

közvetíteni, gyakorlatában érvényesíteni, teljesíteni. 

A fenntarthatóság szempontjainak is jelen kell lennie az oktatás folyamatában. Számos elemét 

tanítani kell, megismertetni és tudatosítani, hogy hogyan tehetünk többet és hogyan védhetjük 

jövőnket a társadalmi-gazdasági tevékenységünk negatív hatásainak csökkentése érdekében. 

40. Javasoljuk, hogy megfelelő szakmai fórumokon egyeztetve alakuljon ki egy 

folyamatosan megújuló konszenzus, hogy melyek azok a progresszív digitális 

ismeretek, amelyeket az általános oktatási rendszerben meg kell tudni szerezni. Az 

oktatásban nagyobb hangsúlyt kell fektetni emellett a digitális felzárkóztatásra is. 

A vállalati visszajelzések szerint a közoktatásban a digitális oktatás nem tart lépést a fejlődéssel, 

az új elvárásokkal. Javasoljuk, hogy ebben érdemi egyeztetésre kerüljön sor, a vállalati gyakorlati 

igényeket és tapasztalatokat is felmérve, hogy melyek azok progresszív digitális ismeretek, 

amelyeknek az közoktatási rendszerben szerepelniük kell. 

Külön kihívás és feladat a digitalizációs felzárkóztatás. Komoly szakadék alakult ki ebben az iskolai 

oktatásban részt vevő generáción belül is. A nehezebb körülmények közt élők számára biztosítani 

kell a felzárkózás lehetőségét, hogy ne veszítsük el őket a képzett munka világából. A digitális 

készségek megszerzésének lehetősége a szegényebb sorsú gyerekek esetében sem oktatási, sem 

eszközoldalról ma még nem biztosított.  

A munkaerőpiaci oldalról szükséges digitalizációs ismeretek kapcsán további javaslatokat 

fogalmaztunk meg a III. OKOS NÖVEKEDÉS fejezet Digitális készségek és fejlesztések részének 

pontjaiban is. 



28 
 

41. Javasoljuk, hogy az egyetemek minőségének legyen fokmérője, hogy az adott szakon 

végzettek mekkora része helyezkedik el az adott szakmában, és ez kerüljön 

publikálásra. 

Nagyon tanulságos visszajelzést adhatna a felsőoktatás helyzetéről, képzéséről és a 

munkaerőpiaci adekvátságáról, hogy a kapott diplomák miként vannak kapcsolatban a képzést 

követően betöltött munkahelyek, hivatások szakmai követelményeivel, annak valóságával, hogy 

milyen mértékű a megfelelés a kapott szakmai végzettség és az azt követő munkavállalás között. 

Karrierorientáció, munkára való felkészülés 

42. Javasoljuk, hogy a középiskolák és felsőoktatási intézmények nagyobb hangsúlyt 

adjanak a munka világára való felkészülésnek. Az iskolai pályaorientáció még mindig 

csak formálisan kipipálandó program, de szemlélete nem tükröződik az oktatás során. 

A pályaválasztás összekötő szerepet tölt be az iskolai oktatás és a munkaerőpiac között. Az 

iskolának meghatározó szerepe van abban, hogy szélesítse a diákok látókörét, tegyen lépéseket 

a társadalmi esélyegyenlőség irányába és segítse a társadalmi integrációt. Fontos elvárás az 

iskolarendszerrel szemben, hogy nyisson kapukat, közvetítsen valós információkat a 

munkaerőpiac jelenlegi, de főként a jövőbeli várható irányairól, elvárásairól és lehetőségeiről. 

Ehhez az AmCham is a maga eszközeivel, tagvállalatai révén igyekszik hozzájárulni és arra 

törekszik, hogy minél több személyes szakmai tapasztalatot osszon mega diákokkal, iskolákkal. 

Korábbi javaslataik is tartalmazták már a fenti gondolatokat, de úgy érezzük, hogy a 

megvalósításban, illetve eredményességben még sok a tennivaló. 

43. Javasoljuk a közép- és felsőfokú műszaki képzésnek mind mennyiségiben, mind 

minőségben történő érzékelhető fejlesztését. 

A munkaerőhiány leginkább a STEM irányú tudással rendelkező szakemberek iránt jelentkezik. A 

technika-technológia fejlődése, a jövő felfutó szakmái szinte korlátlan számban igénylik a mérnöki 

tudást. Ahhoz, hogy mind többen válasszák ezt a területet, kellő motivációval, érdeklődés 

felkeltésével, megfelelő tájékoztatással kell már a kiskortól és az iskolarendszeren keresztül 

ösztönözni a felnövekvő generációt arra, hogy a pályaválasztásban reális képet kapjon a műszaki 

pálya perspektíváiról. Fontosnak tartjuk a sztereotípiák elleni fellépést, a lányok számára is kaput 

nyitni a STEM orientációjú képzés és szakmák felé. 

A műszaki orientáció hatékonyabbá és eredményesebbé tételéhez fejleszteni kell az érintett 

intézményeket. A műszaki értelmiség képzése a magyar gazdaság fejlődésének és 

versenyképességének egyik sarokköve. A fentiek érdekében a következő intézkedéseket tartjuk 

fontosnak: 

i. Nagyobb létszámú mérnöki képzés lehetőségének a feltételeit javasoljuk megteremteni, 

támogatni. Nagyon kevés és hiányos a közép- és felsőfokú műszaki képzés. A műszaki 

irányultságú (STEM) képzésbe belépő diákok száma is jóval elmarad a gazdasági-technikai 

fejlődés által indukált tényleges és jövőbeni igényektől. 

ii. Már az óvodától megfelelő szakköröket (repülő építés, rádió készítés, programozás, 

robotok készítés stb.) kell indítani megfelelően motivált oktatókkal. Gyakrabban 

inspirálódjanak a fiatalok a STEM tudásra támaszkodó felnőttek által.   

iii. Külön ösztöndíjjal kellene a STEM tanulást ösztönözni. 
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Duális képzés, vállalati kapcsolatok 

44. A duális képzések szabályozásának részbeni újragondolását javasoljuk, különösen az 

állami támogatások területén. Fontos figyelembe venni, hogy egy cég részéről a 

befektetés nagy és hosszú ideig tart. 

A középfokú duális képzés, bár sokkal rugalmasabb, mint a régi, még mindig nem elég hatékony. 

Ennek javítása érdekében tagvállalataink a következő korrekciókat javasolják: 

a) A duális képzés feltételeinek való megfelelés jelentősen különböző terheket jelent a kkv-k 

és a nagyvállalatok számára, a szabályozás viszont ezt nem veszi figyelembe. 

Egy kis vállalat számára, aki eddig duális képzéssel foglalkozott, a korábbi rendszerhez képest 

jelentős többlet terhet jelent az adminisztráció, a gyakorlati képzési program elkészítése és a 

minőségbiztosítás. Továbbá nem minden kis vállalat tudja megtenni, hogy havi szinten ilyen 

magas bért adjon a diákok számára, úgy, hogy a diák kapacitást von el a szervezettől a képzés 

ideje alatt, hiszen foglalkozni kell vele, ők nem kész munkatársak. Javasoljuk, hogy a 

szabályozásban a kisvállalati szempontok is érvényesüljenek. 

b) Javasoljuk, hogy az 5 éves képzésben a gyakorlati tanulásért kifizetett havi összeg 

arányosítható legyen a munkahelyen eltöltött idővel. 

Jelenleg a heti 1 nap gyakorlati tanulásért is ugyanaz az összeg fizetendő, mint a heti 4-5 napi 

gyakorlati képzés esetén. A jelenlegi vállalati támogatás a megemelt ösztöndíjak miatt az 5 éves 

képzésben nem fedezik a diákoknak kifizetett bért sem. Javasoljuk átgondolni, hogy az 5 éves 

képzésben milyen magas összeget kell kifizetni és milyen megosztásban. 

c) Javasoljuk, hogy kerüljön átgondolásra a duális képzésnek a saját dolgozókra vonatkozó jogi 

szabályozása. A munkatársak jelen feltételek melletti (át) képzésének gyakorlati 

kivitelezhetőségében komoly kihívás a munkavállalói és a szakképzési munkaszerződések 

feltételeinek egyidejű teljesítése. 

A jelenlegi feltételek mellett a saját dolgozók duális képzésbe való bekapcsolása a vállalatok 

számára belső konfliktusok forrása, ezért sok esetben ennek elkerülésében válnak érdekeltté. A 

munkaviszonyra vonatkozó munkaszerződést úgy harmonizálni, hogy a duális szakképzés 

feltételeinek is megfeleljen, komoly kihívás a vállalati jogászok számára is, továbbá munkaviszony 

mellett értelmezhetetlen a szakképzésért járó pótlólagos szabadság, nyáron egybefüggő 15 nap 

kiadása, illetve a bére melletti egyéb bérkiegészítés a szakképzési jogviszonyért. A nagyvállalatok 

inkább munkaidőkedvezményt adnak munkatársuknak és akár lemondanának a saját 

munkatársak után járó adókedvezményről, de a munkaszerződés mellett a szakképzési 

munkaszerződés feltételinek teljesítése nagyon komoly feladat. 

45. Javasoljuk az egyetemi hallgatók munkavállalásának kereteit hatékonyabban 

szabályozni. Át kellene gondolni és értelmes kereteket kialakítani a tanulás melletti 

munkavégzésre. 

Jelenleg nagyon sok alapképzéses diák dolgozik az egyetem mellett, de értelmes egyensúly 

megteremtése lenne a cél. A hallgatói munkavállalás kedvező a vállalatoknak, kedvező a 

hallgatónak, de nem lehet célja a további tanulásának demotiválása. Vállalatnak is fontos, hogy 
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mikor számíthat a hallgatóra a munkában, de hosszabb távon nem célszerű a képzésben való 

érdemi részvételének megakadályozása. 

46. A szakképzés területén javasoljuk egy konkrét jogszabály – az 54/2021. (XI. 5.) ITM 

rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és 

vizsgáztatásáról – pontosítását és kiegészítését a kifejtésben részletezettek szerint. 

Az emelőgép kezelő és targoncavezető képzésekkel kapcsolatban történt 2021-es változások 

következtében bizonytalanságok merültek fel a vállalatoknál, amik veszélyeztették a normál 

üzletmenetet. Ezért örömmel vettük az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet a (közúti közlekedési 

ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról) megjelenését.  Azonban a 

rendelet kapcsán nehézségek merültek fel az alkalmazás során. Erre vonatkozóan kérjük a 

jogszabály pontosítását, kiegészítését az alábbiak szerint. 

i. A jogszabály szerint több olyan kategóriában is szükséges képzés, ahol korábban erre nem volt 

szükség (sőt jelentősen nőtt ezen kategóriák száma). A képzés, a szükséges jogosítvány 

megszerzése, munkavállalók esetében több hónapot vesz igénybe. Ezen felül a már korábban 

OKJ-s képzéssel rendelkezők számára is szükséges a hatósági vizsga, aminek a megszerzése 

szintén több hónapot vesz igénybe. Ezért szükségesnek tartunk egy nagyságrendileg egy éves 

türelmi időt, átmeneti rendelkezést erre az időszakra.  

ii. Legyenek egyértelműek a következők autonóm járművek esetén: 

- kezelésükhöz milyen dokumentum/végzettség szükséges?  

- a képzés, a hatósági vizsga kötelezettség kire vonatkozik?  

- kinek kell rendelkeznie gépkezelői jogosítvánnyal, ugyanis ezen járművek/berendezések 

esetében senki nem tartózkodik a gépen (ami szenzorokkal van ellátva és ezek 

segítségével működik). 

EGÉSZSÉGÜGY 

47. Javasoljuk az egészségügyi kormányzati döntéshozatal konszolidációját, és a 

fenntartható, érték alapú egészségügy kialakításával, a transzparens, kiszámítható 

szabályozók implementációjával kapcsolatos konzultáció érdemi megkezdését az 

egészségügyi ökoszisztéma minden szereplőjével. 

Az AmCham üdvözli a meglévő kormányzati szándékokat és törekvéseket, melyek az értékalapú 

egészségügy kialakítására irányulnak. Egyúttal hiszünk abban, hogy a folyamat csak akkor lehet 

sikeres, ha a kialakításában, a prioritások meghatározásában részt vesz az egészségügyi 

ökoszisztéma valamennyi szereplője, beleértve az egészségipar és a kapcsolódó iparágak 

szereplőit. Tagvállalataink közé olyan innovatív egészségipari, technológiai, fejlesztő és 

szolgáltató vállalatok is tartoznak, melyek befektetéseik, tudományos kutatásaik, széleskörű 

tapasztalataik és javaslataik révén hatékonyan támogathatják az értékalapú, emberközpontú és 

fenntartható egészségügy irányába vivő intézkedéseket. Ezen javaslatokat az Együttműködés egy 

fenntartható és értékalapú egészségügyért 2021 c. anyagunkban küldtük meg a döntéshozóknak. 
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Kritikus fontosságúnak látjuk, hogy az egészségüggyel kapcsolatos kormányzati döntéshozatali 

rendszer: 

- olyan intézményesített fórumot hozzon létre, ahol érdemben és valós felhatalmazás 

birtokában rendszeres, konstruktív egyeztetés folyhat az egészségügy átalakításában 

érintett összes szereplővel; 

- transzparens, kiszámítható, a legfrissebb tudományos eredményeket és nemzetközi 

gyakorlatokat alkalmazó szabályozói környezetet alakítson ki. 

48. Javasoljuk, hogy a kormányzat az egészségügyre vonatkozó döntései során vegye 

figyelembe a szektor Magyarország versenyképességére gyakorolt jelentős hatását is. 

A népesség egészségi állapota egy olyan tényező, ami a társadalom és gazdaság minden 

területére hatással van, közvetlenül befolyásolja a termelékenységet és így Magyarország 

általános versenyképességét is. Ezért úgy véljük, hogy az egészségügyet nem 

„költségközpontnak”, hanem az emberi erőforrásokba eszközölt befektetésnek kell tekinteni, 

melynek közvetlen pozitív gazdasági hozadéka van. 

A strukturális munkaerőhiány megfelelő pótlását nem fedezi a munkaerőpiacra belépő fiatalok 

száma, így a kieső hányadot a magyar társadalom más korosztályaiból szükséges fedezni. A 

középkorú és idősebb korosztály szellemi és fizikai állapota az ország gazdasági teljesítményének 

szempontjából kritikus tényező, ezért olyan stratégiai intézkedésekre van szükség, amely szellemi 

és fizikai egészségük megőrzését hatékonyan biztosítja. Különösen fontos ez annak fényében, 

hogy már a 45 év feletti munkavállalók esetében is a Munkaképességi Index 17%-ban „mérsékelt” 

vagy „rossz” értéket mutat, vagyis esetükben fokozottan fennáll a munkaképesség elvesztésének 

veszélye. 

A népesség egészségi állapotának javításához elkerülhetetlen a GDP-arányos egészségügyi 

közkiadások növelése. Ebben a tekintetben Magyarország az utóbbi évtized végéig elmaradt az 

Európai Unió átlagától. Ugyan a 2020-as év során Magyarország megközelítette a V4 átlagot, de 

ez az előrelépés az ágazati béremeléseknek és a COVID elleni védekezéssel összefüggő rendkívüli 

tételeknek tudható be. Az aktív, jó egészségi állapotú, produktív társadalom kialakítását szolgáló 

erőfeszítések sikeréhez Magyarország GDP arányos egészségügyi közkiadásának el kell érnie az 

európai átlagot. 

Különös figyelmet igényel a gyógyszeripari különadó, melynek növelése számos kedvezőtlen 

következménnyel járhat az iparágra. Az ágazat jelentős adó- és járulékbefizető, a gyógyszerkassza 

minden ötödik forintját jelenleg is a gyártók fizetik be, részben különadók formájában. Az iparágra 

vonatkozó szabályok miatt a különadók nem háríthatóak tovább, ráadásul a vállalatok 

nehézségeit tovább fokozza a forint euróval szembeni gyengülése, melyet a gyógyszerek 

közfinanszírozásának alapjául elismert ár nem tud kezelni. 

49. Javasoljuk a foglalkozás-egészségügyi rendszer olyan módú megerősítését, hogy az 

valós egészségnyereséget eredményező szolgáltatást nyújtson. 

Az aktív munkavállalók jelentős része, akár évtizedeken keresztül is, gyakrabban találkozik a 

foglalkozás-egészségügyi ellátást nyújtó orvossal, mint saját háziorvosával. Különösen igaz ez a 

40 évnél fiatalabb munkavállalókra, akik többnyire jobb egészségügyi állapotúak, így a kötelező 

foglalkozás-egészségügyi ellátás az, ami rendszeres időközönként orvos-beteg találkozót biztosít 

számukra. Ezen találkozók hozzáadott értékét két területen is növelhetjük: 
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i. Prevenció: A népbetegségek megelőzésében, kiszűrésében nagyobb szerep hárulhat a 
foglalkozás-egészségügyi ellátásra, amennyiben megfelelő ösztönzőkkel növelésre kerül a 
vállalatok érdekeltsége, és megnyílik a lehetőség a további egészségügyi programok 
finanszírozására. Bár jelenleg a foglalkozás-egészségügyi ellátást biztosító orvos feladatai 
között megjelenik a beteggondozásban való részvétel, azonban ezen feladatok pontos 
definiálása és további bővítése segítheti a prevenciós szemlélet erősítését. 

ii. Az adatvezérelt egészségügyi lehetőségek jobb felhasználása: Bár a különböző szolgáltatók 
foglalkozásegészségügyi adatbázisaiban jelentős mennyiségű népegészségügyi adat 
keletkezik, ezek összekapcsoltsága az EESZT-vel csak részleges – jellemzően csak 
alapinformációk szintjén valósul meg. Egy magasabb integráltsági szint segíthetne a 
foglalkozás-egészségügyi ellátás minőségének biztosításában, illetve az esetleges gyenge 
szolgáltatási színvonal javításában. Emellett a nagyobb mintákból kinyerhető információk 
alapján, az egyes magánszolgáltatók által már rendszeresen használt vállalati 
egészségtérképek mintájára lehetőség nyílna jobb szűrési kritériumok definiálására is (pl: 
demográfia, régió) és a foglalkozás-egészségügyi ellátást nyújtó orvosok népegészségügyi 
szempontból is elősegíthetnék egyes betegségek, vagy társbetegségek jobb monitorozását. 

50. Javasoljuk, hogy a gazdálkodó szervezetek által munkavállalóik számára vásárolt 

egészségügyi szolgáltatás költségként elszámolható legyen. 

Az egészséges, produktív munkaerő nem csak egészségstratégiai kérdés, hanem Magyarország 

versenyképességének is meghatározó eleme. A vállalatok, a korábbi adóelőny révén az elmúlt 

években az egészségügyi programok finanszírozásának fontos szereplőivé váltak, többletforrást 

teremtve a szektorban. Ezen túlmenően a vállalati finanszírozásban megvalósult programok jó 

része prevenciós szemléletű volt, tovább csökkentve a betegségek késői felfedezéséből származó 

költségeket, melyek szinte teljesen az állami egészségügyi rendszerre hárultak volna. A 2018-as 

cafeteria változásokkal megszűnt ez a kedvező adózási forma ösztönző hatása. A költségként való 

elszámolás lehetősége megoldást jelenthetne a helyzetre. A vásárolt szolgáltatás lehet egyedi 

vagy átalánydíjas, és ha szükséges az erre fordítható összeg, fentről korlátozható. Álláspontunk 

szerint az így keletkező kis mértékű adóbevételkiesést messzemenően kompenzálják az 

intézkedés kedvező társadalmi és versenyképességi hatásai, valamint az egészségügy 

fehéredéséből származó gazdasági előnyök. 
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III. OKOS NÖVEKEDÉS 

FENNTARTHATÓSÁG 

51. Javasoljuk egy határozott, az Európai Zöld Megállapodás célkitűzéseit elősegítő magyar 

klímastratégia és akcióterv kialakítását és végrehajtását, illetve ezek minél szélesebb 

körű társadalmi kommunikációját.   

A széndioxid kibocsátás csökkentése egyetemes cél, és ezen elvárást Magyarországnak is 

teljesítenie kell, mint EU tagországnak. Támogatjuk az Európai Zöld Megállapodás (Green Deal) 

céljait és keretrendszerét, mivel megteremtik a lehetőséget az olyan fejlesztések végrehajtására, 

melyek elősegítik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, fenntartható üzleti modellre való 

fokozatos átállást. Elsődleges fontosságú az ezen célokat támogató egyértelmű és határozott 

kormányzati stratégia megalkotása, a meglévő stratégia figyelembevételével. Emellett javasoljuk, 

hogy szülessen egy akcióterv, amely 5-10 éves célkitűzéseket határoz meg. Javasoljuk, hogy ezt 

az akciótervet hatásvizsgálatokkal támasszák alá és egyeztessék – a véleményezésre elegendő 

időt hagyva – az ipari szereplőkkel. Az így született közös célokat következetesen kommunikálni 

kell a társadalom egészének, illetve javasoljuk, hogy a célkitűzések megvalósulását folyamatosan 

ellenőrizzék, elszámoltatható módon. 

A lakosság körében javasoljuk fenntarthatósággal foglalkozó szemléletformáló kampányok 

indítását, ugyanis a fogyasztók számára nem egyértelműek a fenntarthatóság szempontjából 

legfontosabb kérdések, illetve, hogy fogyasztóként mit tehetnek a fenntarthatóságért, ezért 

sokszor születnek zöldnek gondolt, de valójában nem a fenntarthatóságot szolgáló fogyasztói 

döntések. 

A fokozatos zöld átmenetre feltétlenül szükség van, de az csak akkor mehet végbe, ha az átmenet 

miatt szükséges ipari, gazdasági változások nem rónak aránytalanul nagy terhet a társadalomra, 

és nem rontják az uniós vállalkozások versenyképességét, veszélyeztetnek többezer 

munkahelyet. 

Üdvözöljük a „Fit for 55” javaslatcsomagot, amely az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 

legalább 55%-os csökkentését irányozza elő 2030-ig. Azt gondoljuk azonban, hogy az Európai 

Bizottság egyes javaslatai aránytalanul nagy terhet és kötelezettségeket róhatnak az iparra 

(ezáltal közvetett módon a társadalomra is), például a még nem gazdaságos és meg nem térülő 

beruházások idő előtti bevezetési kényszerével. Az ilyen jelentős tőkeigényű és magas kockázatú 

beruházások veszélyeztethetik az ipar működését és bezárásokhoz vezethetnek, tekintettel arra, 

hogy megfelelő szabályozás és támogatás hiányában az európai ipar nem lehet versenyképes az 

importtal szemben. 

Végül kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az energetikai beruházások az EU Green Deal-ben foglalt 

zöld célokat figyelembe vegyék, az energiabiztonság fenntartása mellett. 
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52. Javasoljuk, hogy a tiszta energiát, fenntartható mobilitást és körforgásos gazdaságot 

támogató vállalatokat ösztönözze az állam a további innovatív és zöld megoldások 

alkalmazásának bevezetésére és terjesztésére. Megfontolásra javasoljuk ezen célokat 

támogató ösztönző rendszerek bevezetését, például extra adókedvezmény, speciális 

támogatási rendszer, közös teherviselés formájában.  

A klímacélok megvalósítását hátráltatja a tiszta technológiák és az azokra való átállás költsége. A 

vállalatok ösztönzése és az átállás költségének mérséklése gyorsíthatná a célok elérését. Konkrét 

javaslataink: 

i. a saját felhasználású megújuló villamosenergia-termelésére alkalmas energiatermelő és 
tároló berendezéseknek a helyi felhasználás mértékéig és az energiamenedzsment 
rendszereknek a társasági adókedvezményi körbe való bevonása több éves időtartammal. Az 
energia tárolásának egyre nagyobb jelentősége van, és az energiabiztonság, és függetlenség 
fontos elemét fogja képezni, akár Li-ionos, akár hidrogénes megoldásról van szó. 

ii. a vállalatok saját energiafelhasználás céljából (önfogyasztáscsökkentő erőmű) telepített 
napelemes rendszerek esetén az egyszerűsített engedélyezési folyamat kialakítása. 

iii. Az energiamegtakarításokhoz kapcsolódó tanúsítványok szélesebb körű forgalomképessé 
tétele, mely lehetővé teszi, hogy nem kötelezett szereplők köztes kereskedelmet folytassanak 
és így piaci likviditást biztosítsanak. 

iv. Befektetési támogatás biztosítása a karbonkibocsátást célzó befektetések esetén a 
karbonkibocsátás csökkentésével arányosan. 

v. Az elektromobilitásra való átállás keretében lízing konstrukció esetén is érvényesíthető legyen 
az energiamegtakarítási tanúsítvány (EKR tanúsítvány). 

vi. Legyen EKR-ből (például a befolyt bírságokból és megváltásokból) finanszírozató a tervezés is. 
Sok cég, főként a KKV-k körében, forráshiány miatt nem fog bele a megvalósításba. A 
megvalósíthatósági és megtérülési tervek készítéséhez adott segítség és támogatás több 
beruházás valósulását eredményezné. 

Energiabiztonság, energiaforrások diverzifikációja 

53. Javasoljuk, hogy az energiabiztonsági célok mellett kiemelt figyelmet és támogatást 

kapjanak a megújuló és zöld energetikai megoldások, így a napenergia, a 

hidrogénkapacitások bővítése és a gázpiacok dekarbonizációja.  

Európa jövője szempontjából elengedhetetlen az elektromos hálózatok stabilitásának biztosítása, 

amelyhez szükséges a gáz és nukleáris energia az átmenet során. A különböző megújuló 

energiaforrások további intézkedések nélkül jelenleg nem biztosítanak olyan szintű stabilitást, 

amely egyik napról a másikra felváltaná a fosszilis energiahordozók által működtetett 

erőműveket. Az új technológiák fokozatos bevezetése szükséges a pénzügyi feltételek és 

adottságok figyelembevételével. Kiemelnénk, hogy az olyan területeken, ahol még nem alakult ki 

érdemi piac, így például a hidrogén, mint energia, vagy a CO2 felszín alatti végleges tárolása, ott 

az állam támogassa az erre irányuló beruházásokat. 

A megújuló energiára (elsősorban a fotovoltaikus napenergiára (PV), amely az egész hálózatra 

skálázható) összpontosító – elsősorban kisvárosi és vidéki – energiaközösségek „peer-to-peer” 

hálózatának kiépítése és fejlesztése hatékony módszer lenne a kis terhelések aggregálására az 

eszközök digitális kezelésén keresztül. Szintén fontos a mikrogridek széles körű elterjedése, 
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melyek biztosítani tudják a megújuló energia maximális lokalizált felhasználását, a 

menetrendtartást és a hálózati problémák kiküszöbölését. A szigetszerű működésre való 

képesség decentralizált energiabiztonságot is jelent. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a 

decentralizáltság kiberbiztonsági kockázatokat is jelent, mivel a nagyobb elemszám miatt az egyes 

végpontok védelme jellemzően alacsonyabb szintű is egyben. Egy végpont elleni támadás a 

gyártói közös felhőn keresztül akár az egész hálózatot is érintheti. A nemzetbiztonsági 

fenyegetettség miatt a kockázatok kezelésére átfogó stratégiát és reálisan implementálható 

cselekvési tervet szükséges készíteni. 

Az onsite (helyben telepített) és offsite corporate PPA-k (áramvásárlási szerződések) fontos 

szerepet játszhatnak a megújuló energia használatának elősegítésében és a finanszírozás 

megteremtésében, és ezek népszerűsítése is jó cél lehet az állam számára. Fontos, hogy minél 

kevesebb szabályozási és adminisztratív akadály legyen, amik visszafogják a beruházási kedvet. 

a) Javasoljuk a gázpiacok dekarbonizációjára, a hidrogén alkalmazásának előmozdítására és a 

metánkibocsátás csökkentésére irányuló uniós keretek bevezetésekor az iparral való 

folyamatos egyeztetést, valamint az ipari szereplők támogatását ebben az átmenetben. 

Üdvözöljük, hogy a javaslatok egyértelmű definíciók alkalmazásával segítik az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású gázok, köztük az alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogén elismerését. A 

megújuló hidrogén mellett az alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogéntermelés szintén 

jelentős kibocsátás-megtakarításhoz járulhat hozzá a Zöld Megállapodás célkitűzéseinek 

megfelelően. Támogatjuk azokat a rendelkezéseket, amelyek 2025-től lehetővé teszik az akár 5%-

os hidrogén bekeverést is, illetve annak szállítását határkeresztező vezetékeken keresztül, mivel 

úgy gondoljuk, hogy a bekeverés mindenképp szükséges megoldás lesz a hidrogénpiacok 

kialakulásához. Támogatjuk a megújuló és alacsony széndioxid-kibocsátású gázok kedvezményes 

belépési tarifa javaslatát, amely szükséges ösztönzője lesz új hidrogéntermelő kapacitások 

építésének. Fontosnak tartjuk a hazai felhasználáshoz közeli zöld hidrogén projektek 

megvalósításának ösztönzését, ami támogatja a hidrogénelőállítást már azelőtt, hogy az országos 

szállítási infrastruktúra kiépítésre kerülne. 

Az iparban elérendő 50%-os zöld hidrogén felhasználására irányuló javaslat a Megújuló energia 

irányelvben kerül majd rögzítésre, de a kapcsolódó jogszabályokban további követelményekkel is 

pontosítják, hogy mi tekinthető zöld hidrogénnek, melyek a zöld hidrogén paraméterei. Ezek a 

további kritériumok rendkívül megnehezítik az ipar számára az 50%-os cél elérését. 

Az iparra vonatkozó "hidrogén céloknak" arra kell összpontosítaniuk, hogy ösztönözzék az ipart 

olyan hatékony és megvalósítható lehetőségek bevezetésére, amelyek csökkentik a 

hidrogéntermelés CO2-kibocsátását. A fix megújuló H2 kvóta nem szolgálja ezt a célt, hiszen 

drasztikus mennyiségű megújuló villamos energiát igényel, és irreálisan rövid időn belül 

megsokszorozza a hidrogénfogyasztó ipari szektorok villamosenergia-igényét, amely 

diszkriminációt jelent bizonyos alacsonyabb potenciállal rendelkező régiókkal szemben. A 

megújuló energiaforrások rendelkezésre állásának és az ahhoz való hozzáférésnek a növelésére 

irányuló intézkedések az ipar átalakításának és az energetikai átállás általános sikerének 

elkerülhetetlen előfeltételei. 

Üdvözöljük a megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia mennyiségének meredek 

növelésére, az engedélyezés felgyorsítására és a jobb együttműködésre vonatkozó ambiciózus 

célokat. A Megújuló energia irányelv sikerének elkerülhetetlen előfeltétele azonban egy hatásos 

és hatékony uniós szintű energiaszállítási infrastruktúra megléte. 
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b) Javasoljuk a napelem erőművek létesítésére vonatkozó jogszabályi háttér felülvizsgálatát, 

kiemelten kezelve a termőföld státuszú területek ingatlan-nyilvántartásba vételét. 

A megújuló energiaforrásokból előállított energiával kapcsolatban fontosnak tartjuk azt, hogy a 

napelemes erőműveket érintő szabályozási hiányosságok és a megvalósításukat befolyásoló 

akadályok elhárításra kerüljenek. A napelemes erőmű projektek egyik legnagyobb problémája az, 

hogy jellemzően ezek a fejlesztések termőföld státuszú területeken kerülnek megvalósításra, 

amely területeken a beruházó legjobb esetben is legkorábban a napelemes erőmű felépítést 

követően, a termőföld végleges más célú hasznosítási engedély birtokában és a termőföld státusz 

megváltozásának ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően tud tulajdont szerezni, így a 

fejlesztőnek idegen földön kell az építkezést lefolytatni és a projektet megvalósítani. Bizonyos 

esetekben nem is áll a termőföldtulajdonosok szándékában eladni a projekt megvalósítása esetén 

sem a termőföldet, így ezekben az esetekben a művelésből való kivonás és ennek ingatlan-

nyilvántartási átvezetése sem áll fenn lehetőségként még a projekt megvalósítása esetén sem és 

a napelemes erőmű idegen földön üzemel egy nem erre kitalált jogi konstrukció alapján (bérleti 

szerződés). Sajnálatos módon a hazai jogi környezet nem szabályozza egyértelműen, hogy a 

napelemes erőművek bejegyezhetők-e sajátos építménynek minősülő önálló ingatlanként az 

ingatlan-nyilvántartásba (azaz elválhat-e a termőföld és a rajta épült napelemes erőmű 

tulajdonjoga). 

A fentiekkel összhangban javasoljuk, hogy kerüljenek a vonatkozó jogszabályok (így többek között 

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és annak végrehajtásáról szóló 

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet) akként módosításra, hogy a napelemes erőmű sajátos 

építményfajtának minősüljön, és így a napelemes erőmű saját helyrajzi számmal rendelkező 

külön ingatlanként bejegyezhető legyen az ingatlan-nyilvántartásba. Ez lehetőséget adna arra, 

hogy a termőföld telekingatlan és a naperőmű mint felépítmény tulajdonjoga elváljon egymástól. 

Ennek eredményeképpen jogi személy megszerezhetné a napelemes erőmű tulajdonjogát, a 

fejlesztők a beruházásuk megvalósításához könnyebben juthatnának bankhitelhez, mivel a 

napelemes erőmű, mint ingatlan megterhelhetővé válik a finanszírozó jelzálogjogával stb. 

A fentieknek megfelelően javasoljuk a napelemes erőművekre vonatkozó jogszabályi környezetet 

akképpen átalakítani, hogy a szabályozás vegye figyelembe azt, hogy ezek a megújuló-energia 

projektek általában a jelentős földforgalmi és használati korlátozás alatt álló termőföldeken 

valósulnak meg. 

Szükség van további racionalizálási lehetőségek feltárására, például jelentős napenergiatermelő 

felületet adhatnának a nyitott parkolók fölé épített tetők, amelyek jelenleg a beépítési szabályok 

miatt nem valósulnak meg. 

54. Javasoljuk, és kérjük a kormányzattól, hogy a karbonintenzitást ellensúlyozó 

mechanizmus (CBAM) és az emissziókereskedelmi rendszer (ETS) uniós tervezeteivel 

kapcsoltban a magyar álláspont kialakításához ismerje meg és vegye figyelembe az 

iparági érdekeket. Ennek érdekében kerüljön sor a különböző vélemények 

megvitatására, az álláspontok rendszeres egyeztetésére. 

Az Európai Unió klímaváltozással kapcsolatos céljai az emissziókereskedelmi rendszeren (ETS) 

keresztül érvényesülnek az ipari szektorban és a rendszer sarokszámainak fokozatos 

szigorításával egyre nagyobb költséget jelentenek az ipar számára. Ugyanakkor a globális 

versenytársaknak nincsenek ilyen költségeik és a jelenleg alkalmazott ingyenes kvótakiosztás 
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mértéke fokozatosan csökken, hosszú távon már nem biztosít kellő kompenzációt. A növekvő 

karbonköltségek mellett erre a problémára megoldást kell találni, így a karbonintenzitást 

ellensúlyozó mechanizmus (CBAM) bevezetését alapvetően támogatandó iránynak tartjuk, 

azonban megoldást kell nyújtania az ipar aggodalmaira is (pl. export). Fontos megvizsgálni, hogy 

a „beágyazott” kibocsátás kiszámítható-e egy adott szektor esetében. 

Továbbá, vannak olyan javaslatok is (energiaadó irányelv és a közlekedésre és épületekre 

kiterjedő emissziókereskedelmi rendszer = addicionális karbonadó), amelyek közvetlenül és 

ugrásszerűen növelik a lakosság energia költségeit (energiaadó szintek emelése, mentességek 

eltörlése), mielőtt versenyképes árú, alacsony karbon-intenzitású választási lehetőség 

rendelkezésre állna. Kiemelten fontos, hogy a fenntartható technológiákra történő átállás ne 

gátolja aránytalanul nagy mértékben a gazdasági növekedést, ne járjon tömeges 

vállalatbezárásokkal, hiszen azt a társadalom egésze megérezné és fennállna annak a veszélye, 

hogy az Európai Unió – mind tagállami és uniós szinten – elveszíti annak a társadalomnak a 

támogatását, akitől a változást serkentő nyomás származik. 

Az ETS szerinti ingyenes kiosztást fokozatosan megszüntetik a CBAM hatálya alá tartozó 

ágazatokban. Ez komoly aggodalomra ad okot azon iparágak számára, amelyek összetett, 

downstream értékláncokban helyezkednek el, mint például a vegyipar. Alapvető fontosságú az 

iparban működő ún. benchmark létesítmények ingyenes kiosztásának a fenntartása. 

Úgy gondoljuk továbbá, hogy a CBAM rendkívül negatív hatással lenne az exportorientált 

iparágakra, az ingyenes kiosztás elvesztése miatt. Az exportált áruknak az EU-n kívül kell 

versenyezniük olyan vállalatokkal, amelyeknek nincs szén-dioxid-kibocsátási költségük. Ezenkívül 

az ellátási láncban lejjebb lévő kkv-kat is negatívan érintené, mivel az EU-ba importált 

(downstream) termékek nem esnének a CBAM hatálya alá (a jelenlegi elképzelések szerint). 

55. Javasoljuk, hogy a fenntarthatósági stratégiák megalkotásakor kiemelt figyelmet 

kapjon a körforgásos gazdaság modellje. 

A körforgásos gazdasági modell figyelembe veszi a termékek teljes életciklusát a termékek 

élettartamának, újrafeldolgozhatóságának és újrahasználhatóságának növelése érdekében. Az 

erre való átállás különösen fontos az erőforrásokban szegény régiókban, ahol új dimenziókat 

nyithat a kutatás-fejlesztés, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés terén. 

Üdvözöljük az erőforrások gazdaságos felhasználását célzó körforgásos gazdasági akciótervet, 

amely nélkül nem valósítható meg az Európai Zöld Megállapodásban megfogalmazott EU szén-

dioxid-semlegességi célkitűzés. Az erőforrás- és energiahatékonyság már az ipari folyamatokban 

is követelmény, de a körforgásos gazdaság modellje ezen túlmutat azzal, hogy a megközelítést a 

termékek teljes életciklusára kiterjeszti a termékek élettartamának, újrafeldolgozhatóságának és 

újrahasználhatóságának növelése érdekében. A körkörös gazdaságra való átállás különösen 

fontos az erőforrásokban szegény régiókban, ahol új dimenziókat nyithat a kutatás-fejlesztés, a 

gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés terén. 

A körforgásos gazdaságot segítené a hulladéklerakókba helyezhető anyagok körének korlátozása. 

Egyes európai országokban például bizonyos, a fűtőérték feletti hulladékokat nem lehet 

szemétlerakóba helyezni. 

A mechanikus újrahasznosítás már jól bevált újrahasznosítási technológia. A mechanikai 

újrahasznosítás mellett azonban más innovatív technológiákra is szükség lesz (pl. vegyi 

újrahasznosítás), hogy elérjük az uniós jogszabályokban megfogalmazott célokat (pl. a 
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hulladéklerakók szintjének csökkentését illetően). Meg kell válaszolnunk az újrahasznosított 

anyagok iránti piaci igényeket is (például termékszempontból). Az új technológiák lehetővé 

tételéhez szükség van egy lehetővé tevő jogszabályi keretre, pl. annak meghatározására, hogy mi 

az újrahasznosított tartalom, és hogyan számítják ki (tömegmérleg-megközelítés). Össze kell 

hangolnunk a CSS-t (Chemical Strategy for Sustainability, Fenntartható Vegyianyag Stratégia) és 

a hulladék státusz megszűnésének kritériumait is, ennek prioritást kell élveznie, mivel vannak 

olyan aggodalomra okot adó anyagok, amelyek problémát jelentenek a körforgásos gazdaság 

létrehozása szempontjából. Ösztönzőkre és szabályozási változtatásokra van szükség a 

körforgásos gazdasági technológiákba való befektetés megkönnyítése érdekében. 

56. Javasoljuk, hogy az állam támogassa az ipart a Fenntartható Vegyianyag Stratégia (CSS) 

által kitűzött célok megvalósítása során, így a kockázatalapú megközelítésről a 

veszélyalapú megközelítésre való áttérésben, mivel ezek a módosítások várhatóan 

korlátozzák majd a termékek gyártását és felhasználását, és/vagy növelik azok 

előállítási költségeit.  

A Fenntartható Vegyianyag Stratégia (CSS) 2020 októberében jelent meg. A csomag egyik fő 

eleme, hogy elmozdul a tudományos alapú kockázatkezeléstől a fogyasztói és professzionális 

alkalmazásokban bizonyos veszélyességi címkékkel ellátott anyagok általános tilalmára. Ez egy 

paradigmaváltás. Egy másik fontos elem a CLP-jogszabályok szerinti új veszélyességi osztályok 

bevezetése. Ezek jelentős változásokat hoznak az EU jelenlegi vegyianyag-kezelési rendszerében. 

Szükségünk van egy átmeneti útra, amely reális tervet nyújt a CSS céljainak megvalósításához. Fel 

kell mérni, hogy a kockázatalapú megközelítésről a veszélyalapú megközelítésre való áttérés 

milyen hatással lehet a fogyasztók és a hivatásos felhasználók mindennapi életére, és hogyan fog 

kinézni ez a megközelítés a gyakorlatban, különösen, ha a különböző felhasználási módokra 

gondolunk. Ez sok ágazatot érint, ami közvetlen hatással lesz a felhasználókra, például: 

kozmetikumok, festékek, tisztítószerek, papír stb. 

A GRA (General Risk Approach) és a CLP rendeletek (Classification, Labelling, Packaging /az 

anyagok és keverékek osztályzása, címkézése és csomagolása) módosításai várhatóan korlátozzák 

majd a termékek gyártását és felhasználását, és/vagy növelik azok előállítási költségeit. Ennek 

viszont jelentős és potenciálisan negatív hatásai lesznek az EU-27 vegyianyag-piacának 

fejlődésére és versenyképességére az ágazat erőteljes válasza ellenére. 

Körülbelül 12 000 anyag kerülhet a CSS keretében javasolt intézkedések hatálya alá. A CLP-ben és 

a GRA-ban végrehajtott változtatások, ha figyelembe veszik a lehetséges üzleti válaszokat, a 

termékportfólió/üzletág nettó csökkenéséhez vezethetnek (forgalomban kifejezve), 2040-ben 

körülbelül 12%-kal, ami 70 milliárd euróval egyenértékű. 

A vegyipart már számos intézkedés szabályozza az EU-ban. A CSS és más jogszabályok változásai 

következtében az egész vegyiparnak át kell alakulnia és meg kell erősítenie az innovációt. Ehhez 

az átalakuláshoz az iparágnak pénzügyi eszközökre és elegendő időkeretre van szüksége, világos 

pályával. Ezenkívül az iparnak piacot kell teremtenie a tiszta technológiák és termékek számára, 

hogy elérje az EU fenntarthatósági céljait és kezdeményezéseit. A vegyipar a jövőbeni 

fenntarthatósági találmányok és cselekvések sarokköve, ami azt jelenti, hogy a további támogatás 

elengedhetetlen ahhoz, hogy lehetővé tegyük és felgyorsítsuk azt, hogy a kezdeményezések, 

valamint további intézkedések támogassák ezt a fejlődést. Egy másik fontos szempont az 

importált termékekre vonatkozó szabályok betartatása annak biztosítása érdekében, hogy az 

uniós vállalkozások versenyképesek maradjanak az EU-n kívülről érkező termékekkel szemben. 
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Úgy véljük továbbá, hogy a REACH-nek (A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet) és a CLP-nek kell maradnia továbbra is az EU 

vegyianyag-jogszabályának sarokkövének. 

Fenntartható mobilitás 

57. Javasoljuk és kérjük, hogy az elektromobilitás keretében az alternatív hajtású járművek 

szélesebb körű elterjedését további kormányzati intézkedések is segítsék, ösztönözzék 

és támogassák. 

a) Javasoljuk az elektromos meghajtású gépjárművekre vonatkozó kedvezmények bővítését, 

valamint a kedvezményezetti kör kiterjesztését. 

Javasoljuk az elektromobilitást ösztönző újabb állami támogatási programok bevezetését, a 

lehetőségek adta kereteken belül uniós pályázatok kiírását, adójóváírási lehetőségek kidolgozását 

(pl. a kivezetett TAO energiahatékonysági program), amelyek könnyítenék és segítenék az 

elektromobilitás szélesebb körű elterjedését. 

Az elektromobilitás terjedésében kulcsszerepe lehetne a vállalati körnek, de elektromos autók 

támogatása jelenleg csak magánszemélyek, állami szereplők és néhány kiemelt célcsoport 

számára elérhető. Javasoljuk a támogatotti kör kiterjesztését. 

Az II. fejezetben már jeleztük, hogy az elektromos meghajtású saját vagy vállalati gépjárművek 

otthon töltésének utazási költségként történő elszámolhatósága, illetve az erre vonatkozó 

szabályok kidolgozása szintén ösztönző hatású lehet. 

A fentiekhez hasonlóan az elektromos autók mellett a javaslatok más alternatív hajtású járművek 

vonatkozásában is fennállnak. 

b) Javasoljuk, hogy további kormányzati intézkedések segítsék és ösztönözzék az alternatív 

hajtású járművek infrastruktúrájának (töltőpontok) fejlesztését. 

A mobilitás területén kiemelten fontos az elektromos autók töltésére szolgáló hálózat és 

infrastruktúra kiépítése, hiszen anélkül nem fog megvalósulni az e-mobilitás a klímacélok 

eléréséhez szükséges mértékű elterjedése. A töltőhálózatok további fejlesztése szükséges ahhoz, 

hogy az e-mobilitás penetrációja erőteljesebb legyen.  

Az elektromos autók infrastruktúrájának szabályozásában fontosnak tartjuk kiemelni és kérni, 

hogy az összhangban legyen az elektromos autók elterjedésével. Tehát a szabályozás tartson 

lépést a gyakorlat, illetve a valóságos viszonyok változásával.  

A villamosenergia-infrastruktúra (pl. alállomás) fejlesztését is fel kell gyorsítani a többletigény 

kielégítése érdekében, valamint a hidrogénmeghajtású járművek elterjedése érdekében a 

hidrogén kutak építésének szorgalmazása és támogatása is szükséges lenne. 

58. Javasoljuk, hogy a városi közlekedés és forgalom emberibb és környezetbarátibbá 

válása érdekében minél több, már elérhető mesterséges intelligenciával támogatott 

megoldás kerülhessen bevezetésre. 

A városi, főként a belvárosi forgalom optimalizálása érdekében az MI megoldások bevezetésének 

támogatására lenne igény és szükség. Ilyen például az autóforgalom mértékét követő okos 

jelzőlámpák használata a közlekedési csomópontokban. 
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Javasoljuk, hogy a gyorsforgalmi utakon nem pillanatnyi sebességet, hanem átlagsebességet 

mérjenek, ami visszafogná a gyorshajtást. 

59. Javasoljuk az intermodális szállítási megoldások és az azokat támogató infrastruktúra 

fokozottabb támogatását. 

Az elmúlt évben jelentősen meghosszabbodtak a szállítási idők a légi és tengeri szállításoknál, igaz 

ez Kína, India általában Távol-Kelet vonatkozásban is. Alternatívaként több vállalat is elkezdett 

vasúti szállítási megoldásokat előkészíteni és alkalmazni az alapanyag szállításban. Ez azonban 

jelenleg EU/Magyarország-Távol-Kelet vonalon még nem elég strukturált és hálózatos. Javasoljuk 

a vasúti teherszállítási képességek fejlesztését, átrakási pontok kialakítását kapcsolódó vízi vagy 

közúti vonalakhoz. Magyarországon jelenleg csak néhány ilyen pont van. Ezek további fejlesztése 

a fenntarthatóság szempontjából is pozitív eredményt hozna. 

Külön kérésként fogalmazódott meg, hogy szülessen kormánydöntés a daruzható félpótkocsik 

beszerzésének és vasúton történő szállításának EU-s forrásból történő támogatására, mivel 

enélkül, pusztán piaci alapon ennek megvalósítás nem tud megtörténni. 

Fenntartható finanszírozás 

60. Javasoljuk, hogy a kormányzat részéről ösztönzést és támogatást kapjon, hogy a 

lakossági állampapírok kínálatának része legyen a fenntarthatósági zöld célokat 

szolgáló kedvező kamatozású államkötvény is. 

A lakossági állampapír kínálatban helyük lenne a zöld célokat támogató kötvényeknek is, kedvező 

kamatozással, amellyel az ÁKK a finanszírozási cél mellett a fenntarthatósági 

szemléletformálásban is pozitív szerepet tud játszani. Ez erősítheti a bizalmat más 

fenntarthatósági célú projektekkel szemben is. Fontos lenne hangsúlyozni és tudatosítani, hogy a 

fenntarthatóság szempontjainak érvényesítésével megvalósuló beruházások is lehetnek 

nyereséges befektetések. 

61. Javasoljuk, hogy az MNB által indított Zöld Otthon Program jelenlegi 300 milliárd 

forintos felső határa kerüljön megemelésre. 

A Növekedési Hitelprogram részeként bevezetett Zöld Otthon Programot pozitív 

kezdeményezésnek tekintjük, és javasoljuk jelenlegi keretének további emelését, akár a kondíciók 

igazítása (határérték, kamat, hitelösszeg) mellett. A lakossági zöldhitelek támogatását nagyon 

fontosnak tartjuk, ezért a hitelintézmények ösztönzése mellett javasolt ezeket kiegészíteni 

közvetlen lakossági kedvezményekkel, akciókkal is. 

Az MNB-nek a hitelintézetek számára nyújtott zöld hitelezési programja a kedvező finanszírozás 

biztosításával érzékelhető lökést ad a bankszektornak is a kifejezetten zöld hiteltermékek 

kínálatához. 

  



41 
 

62. Javasoljuk, hogy az MNB által a hitelintézeteknek biztosított zöld tőkekövetelmény-

kedvezmény program legyen újraindítva a lakossági kitettségekre is, továbbá ezen 

tőkekövetelmény-kedvezmény programok (lakossági és vállalati egyaránt) esetén 

legyen ellenőrizhető szabályozás arra, hogy mi az a minimális kedvezmény mérték, 

amelynek meg kell jelennie a hitelfeltételekben is. 

Javasoljuk, hogy lakossági zöld hitelek esetében is indítsa újra az MNB a 2021. november 26-val 

lezárt tőkekövetelmény-kedvezmény programot. Továbbá a tőkekövetelmény-kedvezményre 

jogosult hitelek esetében javasoljuk, hogy ezekhez kapcsolódjanak olyan előírások, amelyek 

megszablyák az ügyfeleknek nyújtott minimális kamat- és díjkedvezményeket, hogy az ügyfelek 

számára is váljon olcsóbbá, kedvezőbbé a zöld célú hitel a hagyományos kölcsönökhöz képest. 

Ezen intézkedések segítenének a hitelintézeteknek is a saját zöld hiteltermékfejlesztésükben. 

63. Támogatnánk és javasoljuk olyan további ösztönzők biztosítását a zöldkötvények 

esetében, amelyek a tőkepiacok fejlődését is segítve a fenntarthatóságot is beépítik a 

normál üzleti tevékenységbe. Ennek keretében javasoljuk a zöld kötvényekből 

származó kamatjövedelmek kedvezőbb adóügyi kezelését, valamint az MNB Zöld 

kötvény vásárlási program elindítását. 

Ösztönzést jelenthetne a meghatározott zöldkötvények (pl. kötelező külső tanúsítás, tőkepiaci 

bevezetés) kamatfizetésének adómentessé tétele (hasonlóan a meghatározott állampapírokhoz), 

illetve kedvezőbb adózás biztosítása. 

Szintén pozitív hatása lehetne egy, az MNB NKP programjához hasonló, de kizárólag 

zöldkötvényekre vonatkozó kedvezőbb eszközvásárlási programnak. Ennek kondíciói esetében 

cél lenne a program hosszabb fenntarthatósága a jelenlegi monetáris mozgástérben is, így a 

kedvezmény mértéke a korábbinál kisebb is lehetne, de fontos lenne, ha lenne. 

Fenntartható működés 

64. Javasoljuk, hogy a zéró kibocsátású új épületek nagyobb arányú és gyorsabb építése 

érdekében a jelenleg még nagyon hiányos támogató infrastruktúra létrejöttét ösztönző 

szabályozás kialakítására kerüljön sor. 

A zéró kibocsátású épületek nagyobb arányú építését jelentős mértékben hátráltatja, hogy 

jelenleg nincs olyan kialakult és stabil infrastrukturális háttér, amelyre támaszkodni lehetne. Az 

épületek zöld és digitális átalakítását nagyban akadályozza, hogy hiányzik a beruházáshoz 

szükséges beszállítói kör, amely folyamatában megbízhatóan biztosítani tudná azokat a 

technológiákat, amelyek ezekhez a beruházásokhoz nélkülözhetetlenek. Ugyancsak akadályozó 

tényező az új technológiákat tervezni tudó innovatív tervezők hiánya. Az a célkitűzés, hogy 2030-

tól 100%-ban zéró kibocsátású új épületek építésére kerüljön sor, jelen feltételekből kiindulva 

irreálisnak tűnik. Úgy véljük, hogy itt gyors lépésekre, intézkedésekre lenne szükség, ezért a 

kormányzattól erőteljesebb ösztönzést adó hatékony szabályozást várunk, amelyek végrehajtása 

nem terheli túlzott adminisztrációval a beruházások megvalósulását. 

Fontos lenne, hogy a megújuló energia közösségek szabályozása is egyértelműbb legyen. A zéró 

kibocsátású épületek kialakításának lehetőségét sok tényező befolyásolja. Helyszínben sem lehet 

bárhol kialakítani, csak egy szélesebb, megújuló energiaközösség részeként kezelhető. 
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A bérelt irodaházak esetén is több korlátozó tényező jelenik meg például a klímacélok 

megvalósításában. A bérlőnek nincs közvetlen ráhatása az irodaépületnek az energetikai és 

automatizálási megoldásaira. Ezekben az esetekben az irodaépületek tulajdonosaira vonatkozó 

központi intézkedési tervek kidolgozásának kötelezettsége könnyebbé tenné a vállalatok 

klímacélokkal kapcsolatos vállalásait. 

65. Tekintettel arra, hogy az adatközpontok jelentős mennyiségű elektromos energiát 

fogyasztanak, javasoljuk, hogy a kormányzati informatikai platformok kialakításánál, 

beszerzésénél és működtetésénél legyen szempont az energiafelhasználás 

optimalizálása. 

A fenntartható (zöld) adatközpontok kialakítása, az energiafelhasználás optimalizálása közvetlen 

szén-dioxid-kibocsátás megtakarítást tesz lehetővé, amely hozzájárul a klímavédelmi célok 

eléréséhez. A magyarországi adatközpontok meghatározó részét a kormányzati informatikai 

platformok teszik ki, ezért fontos szempontnak kell lennie ezek optimalizált energiafelhasználása. 

A kormányzati informatika kiépítésénél természetesen sok szempontnak eleget kell tenni. A 

biztonság, a funkció és a költségek felmérése stb meghatározó, de kérjük, az energiafelhasználási 

szempontok is kerüljenek a döntések kialakításánál figyelembevételre. 

A további magyarországi adatközpontoknál is érvényesülnie kell ezeknek a szempontoknak. 

Magasan optimalizált adatfeldolgozó létesítményekként a felhőalapú adatközpontok a szén-

dioxid töredékét bocsátják ki a hagyományos alternatíváikhoz képest azonos számítási mennyiség 

mellett. Felajánljuk és javasoljuk, hogy tekintsük át, miként lehetne eredményes ösztönzést és 

felvilágosítást nyújtani egy “Informatikát Zöld Forrásból!” kezdeményezésnek. 

INNOVÁCIÓ 

KFI támogatások 

66. Javasoljuk az Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) EKD támogatási rendszere egyes 

koncepcionális elemeinek felülvizsgálatát, valamint a pályázási gyakorlat 

egyszerűsítését. 

Tapasztalataink szerint az EKD-támogatási rendszer fontos tényezője Magyarország 

versenyképességének növelésében, mivel megkönnyíti a külföldi működőtőke bevonzását, és 

elősegíti az innovációs-célú beruházásokat is. Ennek ellenére úgy véljük, hogy van néhány terület, 

ahol tovább lehetne javítani a rendszeren: 

a) Javasoljuk, hogy a K+F tevékenységre igényelhető EKD konstrukciók esetében kerüljenek 

megkülönböztetésre a kísérleti fejlesztési és az alkalmazott kutatási projektek. 

Jelenleg a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kínált K+F EKD konstrukcióban a támogatás 

mértéke legfeljebb a költségek 25%, mind kísérleti fejlesztések, mind alkalmazott kutatások 

esetében. A gyakorlatot jogszabályi megkötés csak a kísérleti fejlesztés esetében támasztja alá, 

alkalmazott kutatás esetében lehetőség volna a költségek akár 50%-ának az elszámolására is. 

Szorgalmazzuk, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökség a gyakorlat során tegyen különbséget a 

K+F tevékenységek között, és az alkalmazott kutatások esetében használja ki az 50%-os korlát 

adta lehetőségeket. 
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Emellett javasoljuk, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökség a támogatási intenzitás növelése 

érdekében adoptálja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) gyakorlatát, 

mely szerint, ha a támogatott vállalat vállalja a projekt eredményének kommunikációját – például 

egy konferencia vagy publikáció formájában -, akkor a támogatási intenzitás maximuma további 

15%-kal növelhető legyen. Így, ha a HIPA az adminisztráció egyszerűsítése érdekében nem kívánja 

elválasztani a különböző kutatási tevékenységeket egymástól, a akkor a kísérleti fejlesztések 

esetében az adtató támogatás mértéke 25% helyett 40%-ra változna. 

b) Javasoljuk az EKD Támogatások adminisztrációjának megkönnyítését az elektronikusan 

hitelesített dokumentumok befogadásával. 

A pályázati adminisztráció megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy a Nemzeti Befektetési 

Ügynökség fogadja el a szükséges cégkivonatok és aláírási címpéldányok elektronikus változatát 

is. Azon túlmenően, hogy az elektronikus dokumentumok használatának lehetősége önmagában 

gyorsítja az adminisztrációt, az esetleges időközi változásokat (például aláírási címpéldány 

esetében) is könnyebb átvezetni. További egyszerűsítést jelentene, ha egy vállalat több projekttel 

is pályázott, akkor elegendő lenne egy aláírási címpéldány eljuttatása a bírálónak. 

67. Javasoljuk, hogy a vállalati KFI tevékenység támogatása és ösztönzése piac- és 

eredményorientált szempontok szerint történjen. 

a) Szorgalmazzuk a Gyorsítósáv (2020-1.1.5-Gyorsítósáv), valamint a Nyílt Innováció (2019-

1.4.1-Nyílt) típusú pályázati konstrukciók továbbvitelét és kiszélesítését, illetve további 

általános ösztönzők kialakítását a nagyvállalatok és a kis- és közepes vállalatok közötti 

együttműködés elősegítésére, a KKV-k innovációs készségének javítása céljából. 

A KFI ökoszisztéma intézményrendszerének racionalizálása és a hiányzó infrastrukturális elemek 

létrehozása nagyban hozzájárult Magyarország innovációs potenciáljának kibővítéséhez. 

Azonban a magyar KKV-k jelentős része továbbra sem végez számottevő innovációs 

tevékenységet, és nem is motiváltak ebben, mivel a gyakorlatban való hasznosulás – például az 

innovációs ötlet gyártásba való átültetése – nem biztosított számukra. A gyakorlati hasznosulást 

az ebben a folyamatban tapasztalattal rendelkező vállalatok tudják a leginkább költséghatékony 

módon elvégezni, így azok beemelése a pályázati követelményekbe – például a Gyorsítósáv 

(2020-1.1.5-Gyorsítósáv), valamint a Nyílt Innováció (2019-1.4.1-Nyílt) projektek mintájára – 

üdvözlendő volna. Ezen túlmenően a KFI pályázatok szélesebb körében is javasoljuk a 

nagyvállalatok és KKV-k együttműködést elősegítő ösztönzők kidolgozását. 

b) Javasoljuk a National Contact Point (NCP) hálózat fejlesztését az Európai Kutatási Tanács 

(ERC) által közvetlenül nyújtott támogatások jobb kihasználása érdekében 

Magyarországon viszonylag kevés vállalat vesz részt közvetlen EU-s pályázatban, annak ellenére, 

hogy ezzel jelentősen több forrás érkezhetne a hazai kutatás-fejlesztés területére. Ennek fő oka, 

hogy a pályázási folyamat bonyolult, és sok felkészülést igényel, amire gyakran nincs dedikált 

kapacitása a hazai vállalatoknak. Érdemi segítséget nyújthatna az NCP hálózat fejlesztése, 

különösen a KKV-k számára, akiknek segíthetne eligazodni a pályázati feltételekben, 

megkönnyítené a kapcsolatfelvételüket más uniós országok K+F központjaival, vagy akár 

szaknyelvi segítséget nyújtana. 
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c) Javasoljuk a K+F+I pályázati konstrukciók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint 

az elbírálási folyamatok transzparensebbé tételét 

A konstrukciók esetében pozitív elmozdulás a korábbi évek pályázati kiírásaihoz képest, hogy a 

kötelezettségvállalások köre szűkítésre került, és a meglévők is jobban illeszkednek a kutatás-

fejlesztési projektek jellegéhez. 

A K+F+I pályázati infrastruktúra egészét tekintve továbbra is jellemző a kiszámíthatatlanság abból 

a szempontból, hogy: 

- milyen ütemezésben lesznek elérhetők források, 

- mennyi időt vesz igénybe a benyújtott pályázatok elbírálása, illetve 

- pozitív válasz esetén mikor lesznek lehívhatók a források. 

A pályázási határidők jellemzően nagyon rövidek, így többnyire csak akkor van lehetősége egy 

vállalkozásnak pályázatot benyújtani, amennyiben előzetesen szinte teljes mértékben előkészíti 

a pályázati anyagot – még abban az esetben is, ha pontosan nem tudja, hogy mikor és milyen 

feltételek mellett lesz elérhető támogatás. Ez főleg a kis- és középvállalatokra aránytalanul nagy 

terhet ró, de nagyvállalati környezetben is erőforráspazarló. 

A transzparencia és kiszámíthatóság növelése megkönnyítené a különböző szereplők általi 

partnerségek, konzorciumok kialakításának folyamatát is, ezáltal elősegítve a pályázatok 

összességének minőségi optimalizációját is. 

Fentiek miatt érdemes lenne mind a társfinanszírozott, mind a hazai forrásból finanszírozott 

támogatási források esetén legalább 1 évre előre rögzített tételes pályázati menetrendet 

meghatározni. Szintén fontos lenne átláthatóvá tenni a szakmai elbírálás szempontrendszerét, 

ezzel is csökkentve a potenciálisan fölöslegesen pályázók számát, tehermentesítve ezzel a 

pályázókat és az elbíráló apparátust is egyben. Emellett szükség lenne egy jogorvoslati fórumra 

is, ahol az elutasított pályázók szakmai érvek mentén fellebbezéssel élhetnek. 

68. Javasoljuk, hogy az informatikai beruházásokra igényelhető pályázati források tárgyi 

eszközök mellett szolgáltatási konstrukciókra is legyenek igénybe vehetők. 

Az IT technológia fejlődésével összhangban számos informatikai megoldás már nem csak 

beruházásként, illetve tárgyi eszközként – capex forrásból – szerezhető be, hanem mint 

szolgáltatás is igénybe vehető. Ugyanakkor számos támogatási konstrukcióban csak az 

informatikai eszközök beruházásként történő beszerzése támogatott csak, miközben ugyanazok 

a megoldások szolgáltatásként – opex forrásból – is igénybe vehetők. Ez a megkülönböztetés a 

beruházási döntések torzítása mellett rugalmatlanabbá teszi a támogatott szervezeteket, ugyanis 

a tárgyi eszközök a saját avulási idejüket is meghaladó elköteleződéssel járnak egy-egy 

technológia mellett. A pályázatírás pillanatában elérhető technológiát sok esetben 6-7 éven 

keresztül nincs lehetőség frissíteni – amennyiben 1-2 éves átfutást számolunk a pályázat 

előkészítésére és elbírálására, illetve a beszerzésre és a tárgyi eszközök üzembe helyezésére, 

amihez hozzáadódik az 5 éves fenntartási kötelezettség. 

A vállalatok rugalmas alkalmazkodását a gyorsan változó piaci körülményekhez jobban szolgálja 

egy elköteleződés nélküli szolgáltatás megkötése, amelyet tartalmában is, és mennyiségében is 

bármikor átalakíthat a vállalat, ha az igényei vagy a piaci helyzet változása azt kívánja. 
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Egyetemi együttműködések 

69. Javasoljuk további ösztönzők kialakítását a felsőoktatási intézmények és vállalatok 

együttműködésének elősegítése érdekében. 

Magyarország hosszútávú versenyképességének biztosításához elengedhetetlen egy világszinten 

is erős oktatási-kutatási-innovációs ökoszisztéma kialakítása. Ehhez fontos volna, hogy minél több 

intézmény kerüljön be a világ 100 legjobb egyeteme közé.   

A 2021-es év során az új felsőoktatási modellrendszer bevezetése jelentős változásokat indított 

el a modellváltó magyar egyetemek életében. Az átalakítás egyik kiemelt célja volt, hogy 

kedvezőbb jogszabályi és működési környezetet teremtsen a felsőoktatási intézmények és az 

üzleti szektor közötti együttműködésre. A modellváltás egyes hatásai már érzékelhetők, de 

ahhoz, hogy pontos mérleget vonhassunk, még jóval több időre van szükség, ugyanakkor már 

most is szeretnénk tagjaink néhány gyakorlati tapasztalatból eredő észrevételét megosztani: 

i. Üdvözöljük a kormányzat távlati célját, miszerint a felsőoktatási intézmények alapítványi 

fenntartásba helyezésével az eddiginél rugalmasabb és kiszámíthatóbb működési 

környezetet kívánnak teremteni, valamint a képzési színvonalat emelni a magyar 

felsőoktatás mindenki számára vonzóbbá tételéhez. 

ii. Általános tapasztalatunk, hogy a modellváltás nyitottabbá tette a felsőoktatási 

intézményeket olyan ipari-felsőoktatási együttműködési csatornákra, az üzleti 

alapismeretek nem üzleti karokon való oktatására, valamint elősegítik az elméleti 

ismereteket kiegészítő piacképes, és gyakorlatorientált tudás megszerzését is. 

iii. A nyitottság megléte mellett, az üzleti szereplőkkel való együttműködés hatékonysága a 

gyakorlatban intézményről-intézményre változik. Ennek javítása érdekében fontos volna 

egy egységes, könnyen hozzáférhető intézményi keretrendszer kialakítása, mely segíti az 

üzleti szereplőket az adott felsőoktatási intézmény szolgáltatásainak feltérképezésében 

és igénybevételében. Ez egyben gyorsíthatná a helyi operatív folyamatokat is, elősegítve 

a piaci határidők betartását. 

iv. Az egységes intézményi keretrendszer kialakításával összhangban fontos az üzleti 

koordinációs területen dolgozó munkatársak körében a projektmenedzsment-szemlélet 

fejlesztése is, illetve allokált projektmenedzserek alkalmazása ezeken a területeken. Az 

intézményi kapacitások hatékony piaci pozícionálásához az operatív teendők mellett 

szükség van egy marketingkutatási háttérre, valamint némi sales-es mentalitásra is. 

v. Az alkalmazott, illetve alapkutatási tevékenység során keletkező szerzői és szabadalmi 

jogok, illetve licenszdíjak hovatartozásának kérdése központi jelentőségű. Az 

intézmények innovációs képességét nagy mértékben javíthatja, ha minden érintett 

(kutatóintézet, tanszék, vállalat, feltaláló stb.) számára tiszta és fair szabályok 

érvényesülnek. 

vi. A kutatói kapacitások piacorientált szempontok szerinti lekötése mellett fontos, hogy 

maradjon elegendő tér az alapkutatási tevékenységekre is, mivel ezek nem pusztán a 

potenciális „áttöréses” jellegű innovációk szempontjából fontosak, hanem szerepet 

játszanak a kutatói életpálya vonzóvá tételében, és ezáltal a képzési utánpótlás 

biztosításában is. Ezek együttes hatása növelné a magyar felsőoktatás globális 

versenyképességét is. 
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vii. Az új rendszer társadalmilag legvitatottabb kérdése a modellváltó intézmények 

kuratóriumainak összetétele körül bontakozott ki. A diskurzus sajnálatos módon teljesen 

átpolitizálódott, és elvitte a hangsúlyt az alapvetően pozitív irányú változásokról. A 

folyamat össztársadalmi hitelességének helyreállítása érdekében szükség volna arra, 

hogy a kuratóriumok kellően diverz tapasztalattal rendelkező tagokból álljanak, 

kiegyensúlyozottan képviseltessék magukat az intézményt jól ismerő, oktatási-kutatási 

hátérrel rendelkező, valamint az intézménytől független pénzügyi, üzleti, jogi, és más 

hátterű szakemberek is. 

DIGITALIZÁCIÓ 

Digitális készségek és fejlesztések 

70. Javasoljuk a Digitális Munkaerő Program teljeskörű implementációjához szükséges 

feltételek megteremtését, beleértve a vállalati szféra bevonását a szélesebb 

társadalom digitalizációjának folyamatába. 

A kormányzat által 2018-ban publikált Digitális Munkaerő Program pontosan határozta meg 

azokat a fejlesztéseket, amelyek a munkaerőpiacot felkészítenék a digitális gazdaság változó 

munkaerőpiaci igényeinek való megfelelésre, de a DMP fő céljainak megvalósítását támogató, a 

program által eredetileg javasolt, illetve az utóbbi két-három évben megfogalmazódott 

beavatkozások egységes keretbe foglalása és maradéktalan implementálása azonban még nem 

teljes körű. Továbbá a DMP elkészülése óta eltelt időszakban számos olyan technológiai változás 

is történt, amely még inkább felgyorsíthatja a munkaerőpiaci igények átalakulását, növelve a 

munkaerőpiacon megjelenő, de megfelelő digitális és egyéb kompetenciák hiányában egyre 

nehezebben elhelyezkedni képes munkavállalók számát. 

Magyarországon a felnőttképzési programokban való részvételi arány elmarad az európai 

átlagtól, különösen az alacsony végzettségűek esetében. A munkáltatók közreműködésével 

érdemben javítható lenne a helyzet, de a hazai vállalatok nagy többsége vagy nem tekinti 

szükségesnek a munkavállalói kompetenciafejlesztését, vagy megfelelő erőforrások hiányában 

mond le arról. Elegendő és célzott központi forrás biztosításával, megfelelő edukációval ez a 

probléma áthidalható lenne. 

71. Javasoljuk az IKT-szakemberek képzését célzó programok folytatását és továbbiak 

elindítását, valamint a szélesebb népesség digitális alapkészségeit fejlesztő projektek 

indítását. 

Az egyik legfőbb digitális fejlődést akadályozó tényező Magyarországon a munkavállalók digitális 

felkészültségének hiánya. Ez nem pusztán a digitális eszközök és szolgáltatások használatától 

jellemzően életkoruk, vagy alacsony társadalmi státuszuk miatt elzárkózó vagy abból kiszoruló 

állampolgárok – sajnálatosan uniós összevetésben is magas – arányából fakad, hanem abból is, 

hogy a digitális szolgáltatásokat alapszinten már használók között is sokan megrekednek a 

közösségi média, a chatapplikációk és a játékok, jellemzően okostelefonon keresztül való 

igénybevételénél. Mivel a magasabb hozzáadott-értékű digitális szolgáltatásokat nem használják, 

nem rendelkeznek a digitális gazdaságban való aktív részvételhez szükséges kompetenciákkal. 

Magyarország az évről-évre publikált DESI adatok, valamint más felmérések szerint is, mind az 

alapvető, mind a magas szintű digitális készségek esetében, jelentős lemaradásban van az uniós 
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átlaghoz képest. Ennek a jelenségnek nem kizárólag motivációs okai vannak, a társadalom 

számottevő részében hiányoznak a digitális jártassághoz szükséges alapkompetenciák (pl. 

olvasás, szövegértés, számolás). 

A DESI 2021. évi jelentése is rámutat a humántőke dimenzió legnagyobb elmaradást mutató 

területeire. A kérdést képzési és munkaerőpiaci szemszögből megközelítve két szempontot 

szeretnénk a döntéshozók figyelmébe ajánlani: 

i. Elengedhetetlen az adott szintnek megfelelő alapvető digitális kompetenciák oktatása és 

megfelelő számonkérése az alap- közép- és felsőoktatási rendszerben, illetve a 

felnőttképzési programokban. 

ii. Kritikus fontosságú az IT- és digitális szakemberképzés fejlesztése, az informatikai és STEM 

pályák népszerűsítése és az ezekről való lemorzsolódás csökkentése, valamint a „boot 

camp” képzések szélesebb körű alkalmazása. 

72. Javasoljuk széleskörű, és kellő forrásokkal ellátott edukációs, képzési és támogatási 

projektek és konstrukciók elindítását a KKV-k gyorsított digitalizációja érdekében. 

A Magyarország digitális helyzetét felmérő elemzések sajnálatosan visszatérő közös 

megállapítása, hogy a magyar KKV-szektor digitális integráltsága egyrészről messze elmarad a 

kívánt színvonaltól, másrészről számottevő pozitív változásra utaló jelek sem látszanak. A KKV-k 

digitális integráltsága közvetlen összefüggésben van a szektor termelékenységével, mely nagyban 

befolyásolja az ország általános versenyképességét is. 

A probléma kétoldalú: Egyfelől nem áll rendelkezésre a szükséges mennyiségű és tudású 

munkaerő, ami komoly gátja a KKV-k digitális transzformációjának, másrészről sokszor a 

cégvezetés sem kellően tájékozott a digitalizációs lehetőségeiket illetően vagy akár egyenesen 

bizalmatlan a digitális technológiákkal szemben. Ezért javasoljuk, hogy a képzési és támogatási 

projektek összehangoltan, kellő erőforrásokkal megtámogatva kerüljenek elindításra. 

Kibervédelem 

73. Javasoljuk, hogy kapjon nagyobb figyelmet a kormányzati és közigazgatási rendszerek, 

valamint a kritikus infrastruktúra kibervédelme. 

Ma szinte nincsen olyan közigazgatási, adminisztratív, üzemeltetési, vagy szolgáltatási folyamat, 

ami ne lenne legalább részben digitalizált, és mivel a digitalizáció és a kibertér szinte teljes 

átfedést mutat, ezért korunk egyik legfontosabb kihívása ennek a kibertérnek a megfelelő 

védelme. A fenyegetettség a COVID által felgyorsított digitalizáció, és az ukrajnai háború nyomán 

mindenkori csúcson van. 

Álláspontunk szerint alapvető szuverenitási kérdés, hogy az állam a közigazgatási rendszerek és a 

kritikus infrastruktúra védelmére megfelelő anyagi és humán erőforrásokat allokáljon, valamint 

kellően hosszú időhorizont mentén mérjen fel és mérlegeljen minden lehetséges kockázatot. 

Mivel végső soron minden állampolgárt érintő kérdésről van szó, ezért ebben a folyamatban 

elengedhetetlen a több szintű társadalmi konzultáció. 
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a) Javasoljuk, hogy a kormányzat folytasson rendszeres konzultációt a kibervédelmet érintő 

átfogó stratégia, valamint jogi szabályozás kapcsán az abban értintett vállalatokkal és 

szakértőkkel. 

A kibervédelmet érintő kérdésekben jelentős szakértői tudásbázis áll rendelkezésre az IKT szektor 

magyar és nemzetközi vállalatoknál, tanácsadó- és jogi irodáknál, valamint szektorális képviseleti 

szervezetek munkacsoportjaiban. A vonatkozó jogszabályok megalkotása, és azok 

implementációja, valamint az EU direktívák implementációja kapcsán mindenképpen indokolt 

figyelembe venni az ezen intézmények által felhalmozott tudást és tapasztalatot. 

A kibervédelmet érintő stratégiai szempontok megvitatására javasoljuk a Kibervédelmi Fórum 

rendszeres összehívását, és az ott kialakított közös álláspont figyelembevételét a kibervédelmi 

stratégia és gyakorlat során. 

b) Javasoljuk a nem jogtiszta és hamisított szoftverek terjedése elleni hatékony fellépést. 

A BSA legutolsó nyilvános jelentése szerint (2018 június), Magyarországon a hamisított és 

kalózszoftverek aránya 36%-ot tett ki, mintegy 104 millió dollár értékben. A pandémia alatt ez az 

arány – az IDC technológiai elemzőcég adatai, illetve gyártói statisztikák alapján – jelentősen 

növekedett. A becslések szerint az érvénytelen licenszekkel rendelkező szoftverállomány 2021-

ben 143 millió dollár körüli értéket képviselhetett a magyar piacon, ami így az államkasszát is 

jelentős, mintegy 39 millió dollár körüli ÁFA-bevételtől fosztotta meg. 

A hamisított és kalózszoftverek egyúttal jelentős kiberbiztonsági fenyegetést is jelentenek az 

azokat futtató rendszerekre, mivel legjobb esetben csak a megfelelő biztonsági frissítéseket nem 

kapják meg, rosszabb esetben pedig szándékosan elrejtett sérülékenységeket tartalmaznak. 

A probléma akkor is jelentkezhet, ha a végfelhasználó jóhiszeműen jár el. Elszaporodtak ugyanis 

az olyan jellegű csalások, ahol webes hirdetési csatornákon, rendkívül kedvező áron hirdetnek 

eredetinek tűnő, de valójában hamisított szoftvereket. 

Mindezek miatt kéjük, hogy a közigazgatásban, illetve a költségvetési szervezetekben fokozott 

figyelmet fordítsanak arra, hogy az IT infrastruktúrán futó szoftverek licenszei érvényesek 

legyenek, valamint a dolgozók megfelelő edukációt kapjanak a témában. 


