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Magyarország a globális 
versenyképességi 

rangsorban 10 év alatt 
10 hellyel javítja

pozícióját Közép- és 
Kelet-Európával

Többszintű
egyeztetés

Szakmai
javaslatcsomag

192 500
munkavállaló
Teljes export
35,5%-a

364 tag 10 év

EMMI, IM, KKM, NGM, HIPA, NHIT, NKFIH 

cégvezető 200 
középiskolai tanár 120 



GAZDASÁG ÉS OKTATÁS

2025

63. hely
50. hely

2015

DIGITALIZÁCIÓ

STARTUP ÖKOSZISZTÉM
A

VERSENYKÉPES OKTATÁS

Befektetőbarát

Kiszámítható

Munkaerő-mobilitás

Bürokráciacsökkentés

Ráfordítások növelése

Projektek támogatása

Támogató szabályozás

Támogató légkör

Kompetenciák

STEM, idegen nyelvek

Tapasztalatcsere

Gyakorlatorientált
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TŐ
KE

BE
ÁRAMLÁS I. A TŐKE BEÁRAMLÁSÁNAK ÉS AZ EXPORT 

NÖVEKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE - 
KÖVETKEZETES IPARÁGI STRATÉGIÁK

• Tartós és következetes FDI stratégia követése, amely a kiemelt iparágak támogatása mellett markáns 
  szempontnak tekinti a jogi és egyéb szabályozási környezet kialakításakor és módosításakor, 
  hogy az adott változtatás befektetőbarátnak tekinthető-e
• A kormányzati döntéshozók és a gazdasági élet szereplői közötti rendszeres egyeztetést szolgáló 
  munkabizottságok megerősítése a jogszabályi változtatások előkészítésére és egyeztetésére
• Az egyes iparágak támogatása, hogy minél vonzóbb befektetési célponttá váljanak

• A versenyképességet javító intézkedések támogatása a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és    
  Területfejlesztési Koncepcióban foglalt alapelvek és stratégiai célkitűzések mentén
• Az iparági üzleti szakértők hozzájárulnak az FDI jobb megítéléséhez és promotálásához
• Az AmCham biztosítja az iparági szakértők javaslatainak eljuttatását a kormányzati döntéshozókhoz
• Az AmCham proaktívan kommunikálja az együttműködést és annak eredményeit

• Szoros tartalmi együttműködés és szakmai javaslataink figyelembe vétele
• A szabályozói környezet stabilitása, az esetleges változások előre történő jelzése
• A munkacsoportok a javaslatok közös kidolgozásánál vegyék figyelembe az egyes szektorokra 
  vonatkozó speciális igényeket
• Az engedélyezési eljárások során a hivatalos határidő lejárta, ha a hatóság addig nem dönt, 
  az engedély automatikus megadásának minősüljön

• A tőkebeáramlás növekedése
• Az üzleti környezethez jobban igazodó szabályozói környezet
• Jobb nemzetgazdasági  image
• Egységes kommunikáció

• Fejlettebb és exportképesebb kkv szektor
• Magyarország felminősítési esélyeinek növekedése
 

JAVASLAT

AMCHAM
VÁLLALÁSOK

KORMÁNYZATI
HOZZÁJÁRULÁS

VÁRHATÓ
EREDMÉNYEK



II. GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS – ADÓRENDSZERBELI, 
MUNKAERŐ-PIACI ÉS JOGSZABÁLYI 
VÁLTOZTATÁSOK

• Az adórendszer átalakítását oly módon javasoljuk, hogy a külföldi működő tőke Magyarországra vonzását 
  jobban támogassa 
  Javasoljuk
  • a helyi iparűzési adó csökkentésének vagy eltörlésének és a társasági adó fokozatos, egykulcsosan 10 százalékra 
    való csökkentésének megvizsgálását
  • adórendszer további átalakításást a jövedelem helyett a fogyasztást terhelő adók irányába
• A Közfoglalkoztatási Program továbbfejlesztése, annak érdekében, hogy a programban regisztrált foglalkoztatottak 
  a versenyszférában legyenek foglalkoztathatóak
• A munkaerő-mobilitás ösztönzése annak érdekében, hogy növekedjen a munkaerő-kínálat azokban a régiókban, 
  ahol erre igény van
• Nemzetközi versenyképességünket javítandó támogatjuk a túlszabályozás és bürokrácia további csökkentését

• Az adózást érintő javaslatok (pl. helyi iparűzési adó, társasági adó) eljuttatása a kormányzatnak
• Az új, például közfoglalkoztatási programból érkező munkavállalók számára át- és továbbképző programok biztosítása
• Vállalati együttműködés a helyi önkormányzatokkal a munkaerő-mobilitás növelése érdekében, például bérlakás 
  építési programok keretében
• Együttműködés a bürokrácia-csökkentő programokban

• Az adórendszer módosításakor a társasági és személyi jövedelem adók szintjére vonatkozó javaslatok megvizsgálása
• A Közfoglalkoztatási Program továbbfejlesztésére vonatkozó, képzésekre és együttműködésre épülő javaslatok figyelembe vétele
• A munkaerő-mobilitás növelése kiemelt figyelmet kapjon a kormányzat és a helyi önkormányzatok részéről, az erre vonatkozó 
  AmCham javaslatok kerüljenek beépítésre
• A bürokrácia-csökkentő program folytatása, javaslataink megfontolása

• Versenyképesebb adórendszer hatására hazai és külföldi üzleti aktivitás növekedése
• A munkamorál javulása a versenyszférába való bekapcsolódás által
• A szakképzettebb munkaerő megteremtésével a munkanélküliség további csökkenése várható, aminek következtében 
  az államháztartásra kisebb teher hárul
• Gazdasági aktivitás növekedése a bürokrácia-csökkentés eredményeképpen
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III. K + F + I ÖSZTÖNZŐ IRÁNYELVEK

• Egy összehangolt kormányzati K+F+I irányvonal továbbvitele az üzleti K+F ráfordítások növelése és K+F+I-vel 
  kapcsolatos beruházások ösztönzése céljából
• A pályázati rendszer módosításakor a magasabb hozzáadott értéket teremtő projektek ösztönözése, 
  az adminisztrációs terhek csökkentése
• A hazai K+F definíció minél tágabb körű meghatározása annak érdekében, hogy az EU által meghatározott 
  lehetőségeket legjobban kihasználjuk
• A támogatások súlypontjának fokozatos eltolása: nem csupán a K+F, hanem a magas hozzáadott értékű innovációs 
  projektek támogatására is szükség van

• Közvetítés a kormányzat és a cégek között az új elvek és szabályozók kidolgozásában a Nemzeti Intelligens 
  Szakosodási Stratégiában foglalt alapelvek szellemében
• Olyan új ötletek megszületésének ösztönzése, amely az üzleti K+F+I ráfordítások növelését eredményezi 
• Az elért edemények, sikerek megosztása saját kommunikációs csatornáinkon

• A K+F pályázatok arra fókuszáljanak, hogy magas hozzáadott értéket teremtő tevékenységet generáljanak - külföldi 
  és hazai tulajdonú, kkv-k és nagyvállalatok körében egyaránt
• A K+F+I pályázatokat gyorsan és egységes metodológia alapján értékeljék
• A tevékenységek definícióját olyan szélesen határozzák meg, hogy az innovációt legjobban ösztönözze
• A támogatások súlypontjának fokozatos eltolása: nem csupán K+F, hanem magas hozzáadott értékű innovációs 
  projekteket is támogasson.

• Lehetővé teszi azon kormányzati cél megvalósítását, amely szerint 2020-ra a K+F ráfordítások GDP-n 
   belüli aránya legalább 1,8%-ra emelkedik
• Növekszik a magasabb hozzáadott értékű hazai termelés, az ország versenyképessége
• Növekszik a képzett magyar munkaerő iránti igény, a fiatal generációk figyelmét a magyar munkalehetőségekre iránytja 
• Óriási kommunikációs potenciált teremt
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IV. E-SZOLGÁLTATÁSOK

• A digitális társadalom és digitális gazdaság támogatására még több e-kormányzati szolgáltatás bevezetését javasoljuk
• Jogszabályi változtatást javasolunk az e-szolgáltatások új generációinak terjedése érdekében

• Az AmCham támogatja a kormányzati erőfeszítéseket a „Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014–2020”
  dokumentumban megfogalmazott célok mentén
• Nemzetközi legjobb gyakorlatok és javaslatok megosztása az e-szolgáltatások hatékony bevezetéséhez

• Az AmCham tagvállalatok bevonása az e-szolgáltatásokra vonatkozó javaslatok kidolgozásába 
• Jogszabályi változások és új rendszerek felállítása az e-szolgáltatások bevezetése érdekében

• Egy dinamikusabb, innovatívabb kormányzati struktúra bevezetése pozitív láncreakciót indít el a magyar 
  társadalomban, különös tekintettel a fiatalokra
• A gyorsabb és tehermentesebb üzleti folyamatok javítják Magyarország nemzetközi versenyképességét
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V. STARTUPOK ÉS INKUBÁCIÓ

• Startupok és nagyvállalatok közötti hosszútávú kooperáció támogatása
• Pályázati és versenyfelhívások a startup ökoszisztéma támogatására, a bukástól való félelem korlátainak lerombolása
• A startupoknak kedvező jogszabályi és adózási környezet kialakítása, a jelenlegi jogszabályok felülvizsgálata 
  ennek megfelelően

• Az inkubációs keretrendszer felállításában együttműködés a kormányzattal
• Hozzájárulás a vállalkozói szemlélet témakörének napirenden tartásához és kommunikációjához, 
  az „ötlettől-a-megvalósításig” folyamatának bemutatása (Start Your Business! program, Vállalkozni jó! kiadvány)
• Szakmai javaslatok bemutatása a kormányzatnak, a startupoknak kedvező üzleti környezet kialakításának elősegítéséhez

• A startupok és az innováció témakörének magasabb szintre történő emelése a kormányzati prioritások között
• A startupoknak kedvező jogszabályi és adózási környezet kialakítása

• A vállalkozói szellem bátorítása, a startup kultúra elterjedése messzemenően pozitív hatással bír
• A startup készségek és kultúra elsajátítása Magyarországot előremozdítja  a versenyképességi ranglétrán
• Egy aktív startup közösség kiváló kommunikációs csatorna és nagyban hozzájárul a GDP növekedéshez
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VI. VERSENYKÉPES OKTATÁS

• Kompetencia-központú oktatási módszerek bevezetése és célzott, rövidebb távú képzések elindítása
• A „MTMI”/”STEM” (matematikai – természettudományos – műszaki – informatikai) karrier vonzóbbá tétele
• A munkaerő-kínálat szélesítés további lehetőségeinek kidolgozása
• A versenyképes munkaerő biztosítása érdekében jobb egyensúly a lexikális tudás és a versenyképességet meghatározó
  kompetenciák tanítása között
• A munka világában alapvető elvárás a piacképes idegennyelv-tudás, amely a közoktatásban is prioritás kell legyen
• A digitális társadalomban nagy számban van szükség IT szakemberekre, ezért javasoljuk célzott egyetemi programok 
  indítását, amelyek az IT szakma iránti érdeklődés felkeltését célozzák a diákok, a tanárok és a szülők körében

• A Karrier Nagyköveti Program folytatása és kibővítése, amelyben a diákok meglátogathatják a cégeket és 
  különböző munkakörökkel, folyamatokkal ismerkedhetnek valódi vállalati környezetben
• A Nyelvi Nagyköveti Program folytatása, amely során cégvezetők beszélnek az középiskolákban az idegen nyelvek 
  ismeretének fontosságáról
• Szoros együttműködés és tudásmegosztás az érintett minisztériumokkal (EMMI, NGM)

• A kompetenciák mérését már az alapfokú oktatásban érdemes bevezetni
• Projekt feladatokkal segíteni a kompetenciák fejlesztését a közoktatásban
• A nyelvi készségek fejlesztése érdekében legyenek olyan TV műsorok és filmek, amelyek nincsenek szinkronizálva 
• Tanárok továbbképzése és a legújabb nemzetközileg sikeres oktatási módszerek „importálása”, a szülőkkel való 
  együttműködés hangsúlyozása
• Az informatikai szakember-képzés további bővítése

• Versenyképesebb munkavállalók, akik magasabb hozzáadott értéket képviselnek
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VII. GAZDASÁG ÉS OKTATÁS

• Javasoljuk az oktatási és egészségügyi intézmények közvetlen támogatásának lehetőségét és az idevágó adózás 
  szabályainak módosítását (TAO, szakképzési hozzájárulás)
• Az oktatási és vállalati szféra együttműködését és tapasztalatcseréjét ösztönözni kell annak érdekében, hogy
   • minél gyakorlatorientáltabb legyen a közoktatás és a szakképzés, 
   • a fiatalok pályaorientációja a munkaerőpiac reális igényeihez igazodjon, és
   • a képzés a valós szakmára készítse fel a fiatalokat

• A kormányzat, a munkaerőpiac és az oktatási szektor igényeinek és lehetőségeinek szinkronizálását segítjük
• A Karrier Nagykövet és a Nyelvi Nagykövet programok folytatása 

• A TAO szabályozásának felülvizsgálata, amely lehetővé teszi a sport és kultúra mellett az oktatási és egészségügyi 
  intézmények támogatását
• A szakképzési hozzájárulás revíziójára vonatkozó javaslat figyelembevétele, amely lehetővé teszi, hogy a cégek 
  direktben is támogathassanak oktatási intézményeket

• Az oktatási és a vállalati szféra együttműködésének megerősítése és támogatása biztosítja a kettő közti 
  nélkülözhetetlen tudástranszfert
• A gazdaság és oktatás közötti közvetlenebb kapcsolat jelentős fejlesztéseket eredményez az oktatási intézményekben
• A végzett diákok számottevően jobban megfelelnek a munkaerőpiac elvárásainak, ezzel javul az elhelyezkedés 
  aránya, csökken a munkanélküliség
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