Együttműködés egy fenntartható és
versenyképes Magyarországért
Javaslatcsomag 2021
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, valamint 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 folytatásának legfontosabb témáit az „Együttműködés egy
fenntartható és versenyképes Magyarországért 2021” című 32 pontos javaslatcsomagban
foglaljuk össze, melyet ezúton mutatunk be.
Az AmCham 2021. január 26-án mutatta be új, ötéves Stratégiai Munkatervét (Policy Agenda
2021-25), amely kijelöli a Kamara érdekképviseleti munkájának fő irányát, és így szorosan
kapcsolódik a 2016 óta évente megjelenő javaslatcsomagunkhoz is. A több mint 300 tagvállalat
gazdasági érdekeit képviselő AmCham szándéka szerint továbbra is a kormányzat stratégiai
partnere kíván lenni a versenyképesség fellendítésében. Ajánlásaink, kéréseink és javaslataink
ennek az együttműködésnek további folytatását és reményeink szerinti erősítését célozzák.
A Javaslatcsomag 2021 az új Stratégiai Munkatervvel összhangban érdekképviseletünk fő
irányaira helyezi a hangsúlyt és ennek megfelelően a következő struktúrát követi:
• általános üzleti-befektetési környezet
o
o
o
o

szabályozási környezet
versenyképes adózási környezet
közigazgatás hatékonysága
regionális fejlesztés és beszállítói láncok

• humán tőke
o
o
o

versenyképes munkaerő és foglalkoztatás
felnőttképzés, szakképzés
oktatás

• okos növekedés
o
o
o

innováció és kutatás-fejlesztés
digitalizáció
fenntarthatóság

Az elmúlt évben a Covid-19 alapjaiban rendezte át a gazdasági és társadalmi működés és
érintkezés módját. A tavaly februárban elkészült javaslatcsomagunkat a márciusi korlátozásokat
követően számtalan új javaslat kidolgozása követte, melyeket rendszeresen továbbítottunk a
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter úr által vezetett felsővezetői
egyeztetésekre. A kidolgozott javaslataink fókuszában az év legnagyobb kihívása, a járvány
gazdasági hatásainak mérséklése állt. A Javaslatcsomag 2021 azonban nem járványközpontú,
azonban több olyan stratégiát érintő javaslatot is megfogalmaz, amely a hazai gazdaság
ellenállóképességének erősítését fokozná a krízis elhúzódása esetén, illetve egy esetleges
jövőbeni vészhelyzettel szemben is.
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.
Üdvözöljük azokat a kormányzati intézkedéseket és törekvéseket, amelyek elősegítik és
hozzájárulnak ahhoz, hogy
• versenyképesebb legyen a magyar adórendszer,
• megfelelő mennyiségű és minőségű (képzettségében és egészségügyi állapotában)
munkaerő álljon rendelkezésre, olyan színvonalon, amely lehetővé teszi a versenyképesség
fenntartását és javítását,
• a nemzetgazdaság egyre inkább innováció alapúvá váljon, kialakuljon és tovább fejlődjön a
kutatás-fejlesztés és az innovációs ökoszisztéma,
• az üzleti szféra és a társadalom egésze lépést tartson a digitalizáció és a mesterséges
intelligencia forradalmi hatású fejlődésével,
• érvényesüljenek a fenntarthatósági és átláthatósági szempontok valamennyi
intézkedésben.
Javaslataink több területen folytatásai a már korábban is képviselt állásfoglalásainknak,
amennyiben úgy látjuk, hogy azok továbbra is időszerűek és gyakorlati megvalósításuk még nem
történt meg. Az általunk megismert, versenyképességet érintő különböző kormányzati stratégiai
célokkal az AmCham egyetért, ugyanakkor a stratégiák gyakorlatba való átültetése, az annak
megfelelő konkrét intézkedések megszületése és megvalósítása, az időtényező megfelelő
figyelembevétele további kihívás elé állítja és együttműködésre hívja fel a magyar gazdaság és
társadalom szereplőit.
Az AmCham számára fontos a konstruktív együttműködés a kormányzat képviselőivel. A jövőben
is építünk a már hagyományosnak tekinthető 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.
Hangsúlyozzuk, hogy a Javaslatcsomag nem tudományos igényű és nem teljeskörű abban az
értelemben, hogy nem terjed ki a versenyképességet érintő valamennyi tényezőre. Ez a
dokumentum kizárólag az AmCham tagvállalataitól érkezett és egyeztetett javaslatok
gyűjteménye a fentiekben jelzett struktúrába rendezve.

Köszönjük az együttműködést tagvállalatainknak, valamint a kormányzati stratégiai
partnereinknek: a Nemzeti Befektetési Ügynökségnek, az Innovációs és Technológiai
Minisztériumnak, a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, a Pénzügyminisztériumnak és az
Igazságügyi Minisztériumnak.
Bízunk kormányzati partnereink további nyitottságában javaslataink áttekintésekor és készek
vagyunk ezek közös megtárgyalására. Egyben felajánljuk segítségünket a részletek
kidolgozásában tagvállalataink közreműködésével.
Budapest, 2021. február 16.

I.

ÁLTALÁNOS ÜZLETI-BEFEKTETÉSI KÖRNYEZET ________________________________ 10
SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET ______________________________________________________ 10
1. Javasoljuk, hogy az üzleti-befektetési környezetet meghatározó szabályozási rendszer
hatékonyabb és versenyképesebb működése érdekében a kormányzat az intézkedések kidolgozása
során jobban vegye figyelembe a gazdasági szereplők üzleti tapasztalatait és szakmai véleményét. __ 10

VERSENYKÉPES ÉS KISZÁMÍTHATÓ ADÓZÁSI KÖRNYEZET ______________________________ 10
2. A helyi iparűzési adó megszűntetését, megtartása esetén annak további egyszerűsítését
javasoljuk. ____________________________________________________________________________ 10
a) A helyi iparűzési adó alapjának meghatározásakor legyenek elszámolhatóak a személyi jellegű
ráfordítások és az értékcsökkenési leírás. _________________________________________________ 11
b) Kerüljenek bevezetésre további adminisztrációs egyszerűsítések. _________________________ 11
c) A különleges gazdasági övezetekre vonatkozó új szabályok mellőzését javasoljuk. ___________ 11
3. Javasoljuk, hogy kerüljön felülvizsgálatra a tao támogatás teljes koncepciója, illetve esetleges
megszüntetésének lehetősége. A kedvezményezett szervezetek, tevékenységek és célok támogatására
hatékonyabb támogatási forma kidolgozását javasoljuk. ______________________________________ 11
a) Fennmaradása esetén a támogatható szervezetek körének bővítését javasoljuk. ____________ 11
b) A támogatási rendszer adminisztrációjának egyszerűsítését javasoljuk, főként a támogatói
kockázatok csökkentése érdekében. _____________________________________________________ 12
4. A csoportos társasági adóalanyiságot korlátozó szabályokat javasoljuk leépíteni, a csoporton belül
képződő veszteségek és adókedvezmények legyenek csoporton belül teljes mértékben átjárhatók. __ 12
5. Javasoljuk a személyi jövedelemadózásban a béren kívüli juttatások, un. „cafeteria” rendszerének
újragondolását. _______________________________________________________________________ 12
a) Javasoljuk a (magán-) egészségbiztosítás, mint juttatás, valamint a munkáltató által nyújtott
önkéntes egészségpénztári befizetés adómentessé tételét az állami egészségügyi ellátás terheinek
csökkentése érdekében. ______________________________________________________________ 13
b) Javasoljuk, hogy a járványügyi szűrővizsgálatokon túli egyéb, az egészség megőrző és egészségszolgáltatást biztosító vállalati extrakiadások kedvező adózási feltételek alá kerüljenek. ___________ 13
c) Javasoljuk a csoportos élet-, baleset-, egészség- és nyugdíjbiztosítások, valamint lakhatási
támogatás adózásának felülvizsgálatát, lehetőség szerinti adómentessé tételét. _________________ 13
d) A munkáltatónak az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekhez, az önkéntes nyugdíjbiztosításokhoz
való hozzájárulását (felső határral) adókedvezményekkel, illetve adómentességgel javasoljuk
támogatni. _________________________________________________________________________ 13
e) A csekély értékű ajándék adómentességének rendszerét javasoljuk átalakítani. _____________ 14
f)
A SZÉP-kártyára vonatkozó átmeneti, a járványhelyzetre tekintettel bevezetett kedvezményesebb
szabályozást javasoljuk 2021. június 30-át követően is fenntartani. Emellett javasoljuk a SZÉP kártya
kondíciók (zsebek maximuma, azok közötti átjárhatóság, felhasználási határidők) rugalmasabbá tételét.
14
g) Javasoljuk, hogy a távmunkával kapcsolatos költségtérítés a vészhelyzet után is legyen adó- és
járulékmentes juttatás, amelyhez számla bemutatása nem szükséges. _________________________ 14
h) Javasoljuk a munkába járás költségtérítésének, valamint az autóval történő munkába járás
adómentes adhatóságára vonatkozó bonyolult feltételrendszer egyszerűsítését vagy teljes eltörlését. 14
i)
Javasoljuk a munkáltató által adható munkabérelőleg feltételeinek egyszerűsítését, valamint a
lakásvásárláshoz adható adómentes juttatás újbóli bevezetését. ______________________________ 14
j)
Javasoljuk az iskolarendszerű képzések munkáltató általi támogatásának adómentessé tételét. 14
6. Egyéb adminisztrációs és adatszolgáltatási rendelkezések átgondolását kérjük. ______________ 15
a) A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos adminisztráció egyszerűsítését, automatikus hatósági
igazolás kiállítását javasoljuk. __________________________________________________________ 15
b) Az áfa-törvény szerinti elektronikus számlázás rendszerének újragondolását javasoljuk. _______ 15

7. Javasoljuk egy közhiteles adatbázis létrehozását, amely a kisadózó vállalkozások tételes adóját
(KATA) választó személyek névsorát tartalmazza. ___________________________________________ 15
8. Javasoljuk a mesterséges intelligenciával kapcsolatos adózási szabályok kialakítását. _________ 15

HATÉKONY KÖZIGAZGATÁS ______________________________________________________ 16
9. Az államigazgatási szolgáltatások egységesítésében és digitalizálásában rejlő lehetőségek komoly
versenyképességi tényezőt jelentenek. Ennek érdekében a cégkapu/ügyfélkapu felhasználóbarát
továbbfejlesztését javasoljuk. ____________________________________________________________ 16
a) Javasoljuk fejlettebb dokumentumkezelés bevezetését a meglévő elektronikus kapcsolattartási
rendszerekben ______________________________________________________________________ 16
b) Javasoljuk fejlettebb jogosultság-kezelés bevezetését a meglévő elektronikus kapcsolattartási
rendszerekben. ______________________________________________________________________ 16
10. Javasoljuk az egyesületek és alapítványok működési feltételeinek egyszerűsítését. ___________ 16
a) Az egyesületekre és alapítványokra vonatkozóan is az üzleti szektoréval megegyező adminisztratív
és eljárási szabályozást javasolt bevezetni. ________________________________________________ 17
b) A bíróságoknál jelenleg használatos nyomtatványokat javasoljuk továbbfejleszteni. __________ 17
c) A szabályozási környezetnek kiszámíthatónak kell lennie. _______________________________ 17
d) Javasolt újra bevezetni a magánszemélyek adományaira vonatkozó adókedvezményeket az
egyesületek és alapítványok esetében. ___________________________________________________ 17
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. ______________________ 17
f)
Minden nagyobb méretű egyesület és alapítvány számára javasolt kötelezővé tenni a független
könyvvizsgálatot, speciális küszöbértékek bevezetésével. ____________________________________ 17

REGIONÁLIS FEJLESZTÉS ÉS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉR _____________________________________ 17
11. A regionális infrastruktúra fejlettsége továbbra is kiemelt fontosságú, ezért fejlesztésének
nagyobb hangsúlyt kell kapnia. ___________________________________________________________ 17
a) Javasoljuk, hogy a hátrányos helyzetű térségekben az internetelérés további fejlesztése kiemelt
feladat legyen. ______________________________________________________________________ 18
b) Az áruforgalom által elsősorban használt magyarországi közúti határátkelőhelyeken a
tehergépjárművek gyorsabb átkelése érdekében a torlódások kialakulását megszüntető megfelelő
intézkedések meghozatalát javasoljuk. ___________________________________________________ 18
12. A beszállítói kockázatok csökkentése, az ellátásbiztonság fokozása és az értékláncok
megbízhatóságának növelése érdekében hatékony intézkedések meghozatalát tartjuk szükségesnek. 18

II.

HUMÁN TŐKE _________________________________________________________ 19
VERSENYKÉPES MUNKAERŐ ÉS FOGLALKOZTATÁS ____________________________________ 19
13. Kiemelt prioritásnak tekintjük a munkaerő rugalmas alkalmazását lehetővé tevő egyértelmű
szabályozási háttér megteremtését, amely ösztönzi és támogatja a különböző atipikus foglalkoztatási
formák elterjedését. Ehhez továbbra is nélkülözhetetlennek tartjuk, és ezért javasoljuk a Munka
Törvénykönyvének módosítását. _________________________________________________________ 19
14. Az atipikus foglalkoztatási formák hatékony alkalmazásában nagyobb teret javaslunk adni a
munkaerő kölcsönzésnek, diákmunkának és részmunkaidős foglalkoztatásnak. ___________________ 19
a) Javasoljuk, hogy az közszolgálati szervek igénybe vehessék a munkaerő kölcsönző cégeket
rövidtávú vagy szezonális igényük kielégítése érdekében. ____________________________________ 19
b) Kölcsönzött munkaerő állomány esetén a munkabéren kívüli juttatásokban legyen lehetőség
eltérni az állandó munkaerőnél alkalmazott juttatásoktól. ___________________________________ 19
c) Javasoljuk a fiatalok, a kismamák és a nyugdíjasok foglalkoztatásának ösztönzését és támogatását.
20

d) Javasoljuk az egyszerre több munkáltatónál történő részmunkaidős foglalkoztatás könnyítését, a
foglalkoztatás szabályainak egyszerűsítése mellett. _________________________________________ 20
15. Munkaerő alkalmazására vonatkozó egyes munkavédelmi, biztonsági és egészségügyi
követelmények újragondolását javasoljuk. _________________________________________________ 20
a) Foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatások tartalmának, egészségügyi és biztonsági
követelményeiknek a mai igényekhez, változásokhoz való igazítása szükséges. __________________ 20
b) Javasoljuk az érvényben lévő munkavédelmi rendelkezések felülvizsgálatát. ________________ 21
c) Javasoljuk a távmunkavégzés szabályainak felülvizsgálata során és annak részeként a munkahelyi
balesetek meghatározását és az ezek esetén történő eljárások olyan szabályozását, amely
egyértelművé teszi mind a munkáltató, mind a munkavállaló felelőségének határait. _____________ 21
16. További javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez kapcsolódó egyéb munkaügyi rendelkezések
módosításához, pontosításához __________________________________________________________ 21
a) A napi és heti pihenőidő kiadhatósági szabályának jogi egyértelműsítésére van szükség. ______ 21
b) Az állásidő általános szabályának kiegészítését javasoljuk. _______________________________ 21
c) A szabadság kiadására és átvitelére vonatkozó szabályok rugalmasabbá tételét indítványozzuk. 22
d) Szükségesnek tartjuk a tanulmányi szerződésre vonatkozó hatályos rendelkezések felülvizsgálatát,
rugalmasabbá tételét. ________________________________________________________________ 22
e) Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lehetőségeinek kibővítését javasoljuk. _____________ 22
f)
Egyoldalú kötelezettségvállalások esetében nagyobb rugalmasságot tartunk szükségesnek. ___ 22
g) Szakszervezettel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó szabályok pontosítását kérjük. __________ 22
17. Következetes munkaügyi ellenőrzések segítsék a fekete és szürke foglalkoztatás megállítását. __ 22

FELNŐTTKÉPZÉS, SZAKKÉPZÉS ____________________________________________________ 22
18. Javasoljuk a felnőttképzési rendszer, valamint annak új szabályozása kapcsán felmerülő
nehézségek további kezelését. ___________________________________________________________ 22
a) Javasoljuk, hogy a vállalati képzések tekintetében kerüljön megkülönböztetésre a szabályozásban
és adminisztrációs kötelezettségben a nem magyar állampolgárok regisztrációjának kérdése. ______ 23
b) Javasoljuk a nem képzési profillal bíró vállalatok esetében a képzési támogatásokhoz kapcsolódó
aránytalan és indokolatlan kötelezettségi előírások csökkentését. _____________________________ 23
19. A szakképzés területén szükségesnek és indokoltnak tartjuk a szakmai érdekképviseletek
bevonását a szakmai tárgyakat oktató tanárok, valamint vizsgabizottságok tagjainak kiválasztásában. 23

OKTATÁS _____________________________________________________________________ 24
20. 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. ____________________________ 24
a) Javasoljuk a pedagógusok szakmai és anyagi megbecsülésének jelentős javítását. ____________ 24
b) Javasoljuk a tanárok továbbképzésének folyamatos és hatékony biztosítását. _______________ 24
21. Az iskolai pályaorientációs tevékenységek és módszerek hatékonyabb alkalmazását javasoljuk,
kiemelt fókuszban a „STEM” tantárgyakkal és vállalkozási szemléletmóddal. _____________________ 24
a) A pályaorientációnak az oktatási rendszer koherens részét kell képeznie és már egészen korai
életkortól el kell kezdődnie. ____________________________________________________________ 25
b) Hangsúlyosabban javasoljuk kezelni a STEM-hez kapcsolódó pályaorientációt, különösen a lányok
esetében. __________________________________________________________________________ 25
c) Fontosnak tartjuk a vállalkozó szemléletmód tanítását, elsajátítását és a piaci gyakorlat
becsatornázását a közoktatásba és a felsőoktatásba. _______________________________________ 25
d) Az ipari-gyártási ágazatot népszerűsítő műszaki múzeumok, gyűjtemények létrehozásának
ösztönzését javasoljuk, amelyek bekapcsolhatók az oktatás folyamatába. _______________________ 26
22. Az idegennyelv-oktatás hatékonyságának növelése érdekében további intézkedéseket javaslunk 26
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I.

ÁLTALÁNOS ÜZLETI-BEFEKTETÉSI KÖRNYEZET

SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET
1.

Javasoljuk, hogy az üzleti-befektetési környezetet meghatározó szabályozási rendszer
hatékonyabb és versenyképesebb működése érdekében a kormányzat az intézkedések
kidolgozása során jobban vegye figyelembe a gazdasági szereplők üzleti tapasztalatait
és szakmai véleményét.
A koronavírus-járvány a gazdaság számos területét alapjaiban rengette meg. Vannak azonban
olyan tartópillérei a gazdaságnak, amelyek, ha kellően rugalmasan tudtak alkalmazkodni a
kialakult helyzethez, segítik a talpon maradást és a további fejlődést. Ezen pillérek egyik
meghatározó eleme a körülményekhez alkalmazkodni tudó és engedő szabályozási
keretrendszer, amely az általános üzlet- és befektetésbarát jellege mellett a támogatási
rendszert is a versenyképesség szolgálatába tudja állítani.
A szabályozási és támogatási rendszernek segítenie kell:
•
•
•
•
•

a járvány miatti veszteségek minimalizálását, válság általi lehetőségek felismerését,
a beszállítói kockázatok csökkentését,
a regionális infrastruktúra további fejlesztését,
a fenntarthatósági szempontok transzparens érvényesítését,
iparág-specifikus javaslatok és a kapcsolódó támogatási rendszer hatékonyabbá tételét.

E tekintetben több pozitív intézkedés is történt, azonban az üzleti szektor hatékony működése
további szabályozási kiigazításokat és intézkedéseket feltételez a kormányzat részéről.
Nélkülözhetetlennek tartjuk a gazdasági szereplők üzleti tapasztalatainak és szakmai
véleményének figyelembevételét az intézkedések kidolgozása során. Ezért azt kérjük és várjuk el
a kormányzati szereplőktől, hogy intézkedései kidolgozása során hallgassa meg és vegye
figyelembe az érintettek szakmai véleményét, az egyes intézkedések őket érintő hatásait.
Kérjük, hogy a gazdaság szereplőitől beérkezett észrevételekre – egy átlátható és utánkövethető
rendszer kialakítása mellett - legyen visszajelzés, hogy a párbeszéd fennmaradhasson. Fontos
lenne, hogy az egyeztetések során az egyes kérdések áttekintésekor és megoldásában a felelős
társminisztériumok is kapjanak helyet –lehetőleg az egykapus rendszer megtartása mellett.
Javasoljuk, hogy a tavaly felállított felsővezetői egyeztető fórum a járványhelyzet után is
maradjon fenn, biztosítson egy folyamatos egyeztetési platformot és lehetőséget a párbeszédre,
működésének és gyakoriságának a fentiekben írtak átgondolása mellett.

VERSENYKÉPES ÉS KISZÁMÍTHATÓ ADÓZÁSI KÖRNYEZET
2.

A helyi iparűzési adó megszűntetését, megtartása
egyszerűsítését javasoljuk.

esetén

annak

további

Ismét fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a helyi iparűzési adó (HIPA) Magyarország
nemzetközi versenyképességében érzékelhető versenyhátrányt okoz. Tekintettel arra, hogy a
helyi iparűzési adó a helyi önkormányzatok legfontosabb bevételi forrása, az AmCham
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tudomásul veszi, hogy az adónem megszüntetésének – annak alapvető versenytorzító
tulajdonságai ellenére – jelenleg kevés a realitása és inkább politikai, mint adózási kérdés. A
HIPA-t érintő javaslataink kizárólag adózási és versenyképességi szempontokat vesznek
figyelembe, ezért a javaslatok önkormányzati bevételeket csökkentő hatását más forrásból
szükségesnek tartjuk kompenzálni az önkormányzati működés finanszírozhatósága érdekében.
Ennek értelmében javaslatunk a HIPA-alap meghatározására, illetve a HIPA adminisztrációjának
az egyszerűsítésére koncentrál.
a)

A helyi iparűzési adó alapjának meghatározásakor legyenek elszámolhatóak a személyi
jellegű ráfordítások és az értékcsökkenési leírás.

Azt gondoljuk, hogy az iparűzési adóról folytatott immár három évtizedes vitáknak egy
elfogadható kompromisszumos lezárása lehetne, ha a HIPA alapjának meghatározásakor a
személyi jellegű ráfordításokat és az értékcsökkenési leírást el lehetne számolni. E lépés előnyei
az alábbiak lehetnének:
•
•
•

nem adóztatnánk aránytalanul magasabb mértékben a magasabb hozzáadott értéket;
az értékesítési láncokban nem okozna káros és versenytorzító halmozódást az iparűzési adó;
megszűnne a szolgáltató szektort hátrányosan érintő megkülönböztetés a kereskedelmi és
termelő szektorokhoz képest.

b)

Kerüljenek bevezetésre további adminisztrációs egyszerűsítések.

Terjedelmi okok miatt a HIPA adminisztráció egyszerűsítésével kapcsolatos kamarai
javaslatainkat mellékletként prezentáljuk (1. számú Melléklet).
c)

A különleges gazdasági övezetekre vonatkozó új szabályok mellőzését javasoljuk.

A különleges gazdasági övezetek bevezetésével a HIPA alapjának megosztása az érintett
cégeknél az adminisztrációs terhek további növekedését eredményezte. Mivel a HIPA
szabályozása jelenleg is bonyolult és a jogszabályoknak történő megfelelés számos
adminisztratív kötelezettséggel jár, javasoljuk a különleges gazdasági övezetekre vonatkozó
szabályok mellőzését.

3.

Javasoljuk, hogy kerüljön felülvizsgálatra a tao támogatás teljes koncepciója, illetve
esetleges megszüntetésének lehetősége. A kedvezményezett szervezetek,
tevékenységek és célok támogatására hatékonyabb támogatási forma kidolgozását
javasoljuk.
A jelenlegi tao-támogatási rendszer az államigazgatás szempontjából költséges, eljárását
tekintve körülményes és végeredményét tekintve nem hatékony és nem az adott szervezet
szakmai eredményességétől függ.
a)

Fennmaradása esetén a támogatható szervezetek körének bővítését javasoljuk.

Amennyiben a hatályos támogatási rendszert a jogalkotó fenn kívánja tartani, korábbi
álláspontunknak megfelelően javasoljuk, hogy a támogatható szervezetek közé kerüljenek be az
oktatási és egészségügyi intézmények is.
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b)

A támogatási rendszer adminisztrációjának egyszerűsítését javasoljuk, főként a támogatói
kockázatok csökkentése érdekében.

A rendszer további fennmaradása esetén mindenképpen szükséges lenne a felajánlás
rendszerének egyszerűsítése, főként a támogatói (céges) kockázatok csökkentése érdekében.
Ennek keretében az alábbi könnyítéseket javasoljuk megfontolásra:
•

•
•

•

4.

A mostani szerződéses és eljárási struktúra egyablakossá tételét javasoljuk, hogy a
támogatónak ne legyen szükséges szerződést kötni, külön rendelkezni a kiegészítő
támogatásról, vagy, hogy milyen jogcímre biztosítja a támogatást. Ezek legfeljebb
opcionálisan biztosítható lehetőségek maradjanak.
Az év első hat hónapjában történő felajánlás legyen jobban ösztönözve, hogy a támogatások
felajánlása ne az év végére halasztódjon.
A támogató vagy a támogatott köztartozásával kapcsolatos megszorító szabályokat
javasoljuk eltörölni, ezek ugyanis súlyosan károsíthatják a másik felet, önhibájukon kívül.
Ehelyett inkább legyen felszólítva a támogatás folyósítását megelőzően a vétkes fél, hogy
teljesítse köztartozásait, amelynek sikeres teljesítését követően a támogatást a NAV
átutalná és a kedvezményekkel mindkét fél élhetne.
Kerüljenek bevezetésre központi támogatási számlák, amelyek a Nemzeti Filmintézet (a
korábbi Magyar Nemzeti Filmalap) támogatásához hasonlóan a látvány-csapatsportok
munkáját általánosságban támogatnák, amelyet aztán a szakszövetségek egy szabályozott
automatizmus keretében azon sportszervezetek között oszthatnának fel, amelyek nem
tudták a támogatási keretüket időben feltölteni. Így akár olyan cégek is bevonhatók
lennének a támogatásba, amelyeknek nincsenek sportági kapcsolataik, míg a kisebb
sportszervezetek pluszforráshoz juthatnának.

A csoportos társasági adóalanyiságot korlátozó szabályokat javasoljuk leépíteni, a
csoporton belül képződő veszteségek és adókedvezmények legyenek csoporton belül
teljes mértékben átjárhatók.
2019. július 24-től eltörlésre került azon feltétel, amelynek értelmében csak azon adózók
hozhattak létre csoportos társasági adóalanyiságot, akiknél a könyvvezetés pénzneme azonos
volt. E kedvező módosítás folytatásaként javasoljuk a csoportos társasági adóalanyiság
létrehozatalának feltételrendszerét tovább egyszerűsíteni, így az eszerint adózó cégek körét is
szélesíteni. Első lépésként javasoljuk a jelenleg megkívánt 75%-os szavazati arány 50%+1
szavazatra csökkentését, amellyel gyakorlatilag a teljes hazai kapcsolt vállalkozói körnek
elérhetővé válna ez a fajta adózási mód.
Szintén megfontolásra javasoljuk a csoporton belüli veszteségek, illetve adókedvezmények
felhasználásával kapcsolatos rendelkezések átalakítását, felülvizsgálatát. Mind az
adóadminisztráció egyszerűsítése, mind a csoportos társasági adóalanyiságot választó adózói kör
szélesítése szempontjából jelentős lépés lenne, ha a csoporttagok korlátozás nélkül lennének
jogosultak a keletkezett elhatárolt veszteség és az érvényesíteni kívánt adókedvezmény
felhasználására.

5.

Javasoljuk a személyi jövedelemadózásban a béren kívüli juttatások, un. „cafeteria”
rendszerének újragondolását.
Kedvezőtlennek tekintjük, hogy 2019. január 1-től jelentősen szűkült a kedvezményes adózás alá
eső juttatások köre. A módosítás következtében a korábban adómentes, illetőleg kedvezményes
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adózás alá eső juttatások munkaviszonyból származó jövedelemmé váltak. Azon cégeknél, ahol a
korábbi cafeteria elemeket továbbra is biztosítani akarták a munkavállalóik részére, jelentős
adminisztrációs tehernövekedéssel kellett szembenézni, amely az adóadminisztrációval
(jellemzően a bérszámfejtéssel) töltött idő aránytalan növekedésével járt együtt.
A módosítás következtében többek között fontos, az öngondoskodást ösztönző és korábban
széles körben támogatott cafeteria-elemek lettek elérhetetlenek a munkavállalók részére. A
2020. évben a koronavírus-járvány következtében történt néhány átmeneti intézkedés és
könnyítés, ezek körét azonban bővíteni, átmenetiségének határidejét kiterjeszteni javasoljuk.
Az egészséges munkaerő a vállalatok számára is érték, versenyképességi tényező. Az állami
egészségügyi szolgáltatások szűkössége, időigénye miatt egyre inkább elkerülhetetlen, hogy a
vállalatok az egészségüggyel kapcsolatos állami feladatok egy részének átvállalásával
bekapcsolódjanak az egészségügyi ellátásba, üzemorvosi ellátással és megelőző szűrővizsgálatok
finanszírozásával. Úgy véljük, hogy méltányos lenne, ha ezek az egészségmegőrző és egészségszolgáltatást biztosító vállalati többletkiadások kedvező adózási feltételek alá kerülnének.
Ezeknek a költségeknek a munkáltatói felvállalását - a cafeteria rendszeren keresztül vagy azon
kívül - támogatni és ösztönözni kellene, nem pedig további járulékokkal és adókkal terhelni.
A fent írtak tükrében javaslataink a következők:
a)

Javasoljuk a (magán-) egészségbiztosítás, mint juttatás, valamint a munkáltató által
nyújtott önkéntes egészségpénztári befizetés adómentessé tételét az állami egészségügyi
ellátás terheinek csökkentése érdekében.

b)

Javasoljuk, hogy a járványügyi szűrővizsgálatokon túli egyéb, az egészség megőrző és
egészség-szolgáltatást biztosító vállalati extrakiadások kedvező adózási feltételek alá
kerüljenek.

c)

Javasoljuk a csoportos élet-, baleset-, egészség- és nyugdíjbiztosítások, valamint lakhatási
támogatás adózásának felülvizsgálatát, lehetőség szerinti adómentessé tételét.

d)

A munkáltatónak az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekhez, az önkéntes
nyugdíjbiztosításokhoz való hozzájárulását (felső határral) adókedvezményekkel, illetve
adómentességgel javasoljuk támogatni.

Fontosnak tartjuk, hogy az öngondoskodás és előrelátás szerepe erősödjön és támogatást
kapjon. A nyugdíjcélú egyéni megtakarítás hosszútávú hatásai enyhítik a nyugdíjrendszer
anomáliáit.
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e)

A csekély értékű ajándék adómentességének rendszerét javasoljuk átalakítani.

Egyrészt egy magasabb éves adómentes felső korlát bevezetését javasoljuk, valamint az adót
érintő részre vonatkozóan az adózást ’egyes meghatározott juttatás’-ként kezelni, hogy az
adókötelezettség gyorsan és egyszerűen teljesíthető legyen.
f)

A SZÉP-kártyára vonatkozó átmeneti, a járványhelyzetre tekintettel bevezetett
kedvezményesebb szabályozást javasoljuk 2021. június 30-át követően is fenntartani.
Emellett javasoljuk a SZÉP kártya kondíciók (zsebek maximuma, azok közötti
átjárhatóság, felhasználási határidők) rugalmasabbá tételét.

g)

Javasoljuk, hogy a távmunkával kapcsolatos költségtérítés a vészhelyzet után is legyen
adó- és járulékmentes juttatás, amelyhez számla bemutatása nem szükséges.

Komoly adminisztrációs tehertől mentesíti a munkaadót és munkavállalót egyaránt, ezért
fenntartását javasoljuk.
h)

Javasoljuk a munkába járás költségtérítésének, valamint az autóval történő munkába
járás adómentes adhatóságára vonatkozó bonyolult feltételrendszer egyszerűsítését vagy
teljes eltörlését.

A vonatkozó kormányrendelet hatálya alól célszerű lenne kivenni a részben vagy teljes
egészében távmunkában foglalkoztatottakat. A munkába járás költségtérítése kapcsán olyan
szabályozás kialakítása lenne kívánatos, amely alapján egyértelmű, hogy ahol költség nem
keletkezik, akkor ott a munkáltatónak ne is keletkezzen fizetési kötelezettsége.
i)

Javasoljuk a munkáltató által adható munkabérelőleg feltételeinek egyszerűsítését,
valamint a lakásvásárláshoz adható adómentes juttatás újbóli bevezetését.

A munkavállaló kérelmére a munkáltató által folyósított munkabérelőleg adójogi szempontból
olyan kamatmentes kölcsönnek minősül, amelyre a személyi jövedelemadóról szóló törvény
kamatkedvezményből származó jövedelemre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Nem
vonatkoznak a hivatkozott rendelkezések arra az esetre, ha a munkabérelőleg folyósítása
legfeljebb hathavi visszafizetési kötelezettség mellett, a folyósítás napján érvényes minimálbér
havi összegének ötszörösét meg nem haladó értékben történik. Azt javasoljuk, hogy a
visszafizetési kötelezettség emelhető legyen 12 hónapos felső határig (amely munkaadó belső
szabályzata alapján rövidíthető), mert a 6 havi korlát jelentős terhet ró a munkavállalók havi
jövedelmére.
j)

Javasoljuk az iskolarendszerű képzések munkáltató általi támogatásának adómentessé
tételét.

A felgyorsult technikai fejlődés következtében egyre több feladat hárul a munkáltatókra a
dolgozók képzésében. Az erre fordított munkáltatói támogatások fontos szerepet játszanak a
versenyképesebb munkaerőpiac megteremtésében, ezért ezek további ösztönzését és
elismerését javasoljuk a támogatások adómentessé tételével.
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6.

Egyéb adminisztrációs és adatszolgáltatási rendelkezések átgondolását kérjük.
a)

A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos adminisztráció egyszerűsítését, automatikus
hatósági igazolás kiállítását javasoljuk.

A szociális hozzájárulási adókedvezmények mintájára javasoljuk automatikus hatósági igazolás
kiállítását és megküldését az adózó számára a megváltozott munkaképesség miatti rehabilitációs
hozzájárulás csökkentési lehetőségéről. Amennyiben GDPR szabályok miatt erre nincs lehetőség,
akkor név szerinti igazolás helyett javasoljuk a negyedéves előleg fizetési kötelezettség
határidejét megelőzően összevont (csak figyelembe vehető átlagos statisztikai létszámot
tartalmazó) igazolás kiállítását.
b)

Az áfa-törvény szerinti elektronikus számlázás rendszerének újragondolását javasoljuk.

Javasoljuk az áfa-törvény szerinti elektronikus számlázás rendszerének újragondolását, hogy azt
a gazdálkodók minél nagyobb része igénybe vehesse. Fontos lenne, hogy az elektronikus
számlázási lehetőségek kapcsán az adóhatóság is aktívan segítse az adózókat (pl. további
tájékoztató füzetek publikálásával, az EKAER honlaphoz/Online számla honlaphoz, 0-+/E-SZJAhoz hasonló honlapok működtetésével, esetleg ajánlások megfogalmazásával az elektronikus
számlázás informatikai minimumkövetelményeit illetően) és ne csak a formai pontatlanságokra
és ezzel kapcsolatos büntetési kockázatokra hívja fel a figyelmet

7.

Javasoljuk egy közhiteles adatbázis létrehozását, amely a kisadózó vállalkozások
tételes adóját (KATA) választó személyek névsorát tartalmazza.
2021. január 1-től a cégeknek különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy felmérjék, a velük
megbízási jogviszonyban állók a kisadózó vállalkozások tételes adóját választották-e, tekintettel
arra, hogy ebben az esetben a 3 millió forintot meghaladó kifizetések után 40 %-os adót kell
fizetniük. Amennyiben a vállalkozó elmulasztja feltüntetni a számláján, hogy kisadózó, a kifizető
cég jóhiszemű eljárása ellenére sem fizeti meg az adót. Emiatt javasoljuk egy közhiteles
adatbázis létrehozását, mely a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó személyek névsorát
tartalmazza. Ennek alapján a kifizető cégek ellenőrizni tudnák a vállalkozók státuszát, és eleget
tudnának tenni az esetleges 40 %-os adó megfizetésére vonatkozó kötelezettségüknek.

8.

Javasoljuk a mesterséges intelligenciával kapcsolatos adózási szabályok kialakítását.
A mesterséges intelligencia (MI) új utakat nyit a társadalmi és gazdasági fejlődésben. Ahhoz,
hogy Magyarország ebben lépést tudjon tartani és jelentős fejlesztési kapacitásokat tudjon
aktivizálni, szükséges és indokolt lenne különböző adózási kedvezményekkel ösztönözni az MI
tevékenységeket. Az MI tevékenység kiemelt jelentősége miatt javasoljuk ezen tevékenységek
adójogi fogalmi meghatározását, valamint egy speciális adózási státusz kialakítását elsősorban az
MI tevékenységet végző startup-ok és KKV-k számára.
A nemzetközi gyakorlat nagyon sok különböző pénzügyi ösztönző eszközt és módszert alkalmaz,
amelyeket érdemes tanulmányozni, de fontosnak tartanánk a MI projekteket megvalósító
vállalatok körében felmérést végezni azzal kapcsolatban, hogy mely típusú adóösztönzők
segítenék leginkább az MI projektek szélesebb körben történő megvalósítását.
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HATÉKONY KÖZIGAZGATÁS
9.

Az államigazgatási szolgáltatások egységesítésében és digitalizálásában rejlő
lehetőségek komoly versenyképességi tényezőt jelentenek. Ennek érdekében a
cégkapu/ügyfélkapu felhasználóbarát továbbfejlesztését javasoljuk.
a)

Javasoljuk fejlettebb dokumentumkezelés
kapcsolattartási rendszerekben

•

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.
Minden kézbesített küldemény esetén legyen elérhető az adott dokumentum naplója annak
érdekében, hogy ellenőrizhető legyen a kézbesített dokumentum története (kézbesítés
időpontja, átvevő neve).
A Cégkapus tárhelyen kialakított mappákon belül (adott címkével ellátott üzeneteken belül),
illetve a Tartós tár mappán belül szűrési funkció kerüljön kialakításra a "Beérkezett
Üzenetek" mappában megtalálható szűrési funkcióval megegyezően.
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.

•

•

•

bevezetését

a

meglévő

meglévő

elektronikus

b)

Javasoljuk fejlettebb jogosultság-kezelés
kapcsolattartási rendszerekben.

•

Az elektronikusan benyújtandó regisztrációs nyomtatványok, bevallások benyújtása jelenleg
kizárólag az erre felhatalmazott magánszemély ügyfélkapufiókján keresztül, a meghatalmazó
képviselőjének felhatalmazása alapján történhet. Ennek oka, hogy a www.magyarorszag.hu
oldalra regisztrálni csak magánszemélyek tudnak. Az üzleti folytonosság szempontjából
kulcsfontosságú a jogi személyek regisztrációjának biztosítása. Ezáltal a regisztrációs
nyomtatványok, bevallások benyújtása a munkáltató és nem egy, a munkáltató képviselője
által meghatalmazott természetes személy neve alatt történne, biztosítva lenne a képviseleti
folytonosság abban a helyzetben is, ha a meghatalmazott munkavállaló személyében
változás következik be.
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.

•

bevezetését

a

elektronikus

10. 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 veheti el az olyan rutin jellegűi adminisztratív
16

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.

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
a törvényszék egy meghatározott ideig nem hoz érdemi döntést.
b)

A bíróságoknál jelenleg használatos nyomtatványokat javasoljuk továbbfejleszteni.

Fontos, hogy a nyomtatványok formátuma egyszerűbb és egységes legyen, és az alapító okirattal
kapcsolatos leggyakoribb változások bejelentésére is alkalmasak legyenek.
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.
d)

Javasolt újra bevezetni a magánszemélyek adományaira vonatkozó adókedvezményeket
az egyesületek és alapítványok esetében.

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.

f)

Minden nagyobb méretű egyesület és alapítvány számára javasolt kötelezővé tenni a
független könyvvizsgálatot, speciális küszöbértékek bevezetésével.

Terjedelmi okok miatt a javaslatok részletes kifejtését 2. számú Mellékletben prezentáljuk.

REGIONÁLIS FEJLESZTÉS ÉS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉR
11. A regionális infrastruktúra fejlettsége továbbra is kiemelt fontosságú, ezért
fejlesztésének nagyobb hangsúlyt kell kapnia.
A regionális infrastruktúra hiányosságai, a közlekedési lehetőségek korlátjai és időigénye, az
internetelérésben való egyenetlenség nehezítik a hatékony foglalkoztatást, az áruforgalom
zavartalanságát és jelentősen csökkentik a befektetések vonzerejét.
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a)

Javasoljuk, hogy a hátrányos helyzetű térségekben az internetelérés további fejlesztése
kiemelt feladat legyen.

A hátrányos helyzetű térségekben az internetelérés további fejlesztése (például a WiFi
lefedettség kiterjesztése, a folyamatban lévő fejlesztések felgyorsítása az oktatási
intézményekben, a középületekben és a köztereken) segítené a képzés hatékonyságát, valamint
az elhelyezkedési lehetőségeket a távoktatás és a távmunka elősegítése révén.
b)

Az áruforgalom által elsősorban használt magyarországi közúti határátkelőhelyeken a
tehergépjárművek gyorsabb átkelése érdekében a torlódások kialakulását megszüntető
megfelelő intézkedések meghozatalát javasoljuk.

Korábbi javaslatcsomagunkban is jeleztük, hogy hosszú ideje visszatérő probléma a közúti
határátkelők kapacitása, áteresztőképessége mind az EU külső, mind a belső schengeni
határátkelők esetén. A késedelmet fokozhatja, hogy a torlódás miatti sok órás várakozás alatt
letelik a gépkocsivezető engedélyezett munkaideje, melynek eredménye a szállítás legalább egy
napos késedelme. A késedelem lehetősége, az áru megérkezésének bizonytalansága az
indokoltnál magasabb készlet szintet követel meg, mely indokolatlan mértékű tőkét köt le.
Javasoljuk, hogy a kormányzat vizsgálja meg, az áruforgalom által elsősorban használt
magyarországi 9 közúti határátkelőhelyeken milyen intézkedésekkel biztosítható a
tehergépjárművek gyorsabb átkelése.

12. A beszállítói kockázatok csökkentése, az ellátásbiztonság fokozása és az értékláncok
megbízhatóságának növelése érdekében hatékony intézkedések meghozatalát tartjuk
szükségesnek.
A termelés folyamatosságának, az ellátásbiztonság fokozásának érdekében javasoljuk a hazai
értékláncok kialakításának elősegítését. A beszállítói követelményeknek megfelelni tudó hazai
vállalatok lehetővé tennék az értékláncok rövidítését és a kockázatok csökkentését.
Javasoljuk olyan termelési megoldások alkalmazásának ösztönzését, amellyel a feldolgozóipar
alapanyag, nyersanyag ellátása kiszámíthatóvá és folyamatossá tehető. Ehhez a globális
termelővállalatok ellátási láncaiba becsatlakozni képes, vagy arra potenciállal bíró hazai kis- és
középvállalatok feltérképezése szükséges, melyben jelentős segítséget jelenthet a támogató
állami szervek központi adatbázisainak műszaki tartalommal való további bővítése.
Fontosnak tartjuk, hogy a beszállítói háttéripar támogatása – adott nagyvállalatokkal
együttműködésben - kapcsolódjon össze a KKV-k innovációra való ösztönzésével és a
továbbképzésekbe való bevonásukkal. A hazai hozzáadott értékű gyártás szerepének további
erősítése hozzájárulhat a rugalmas és gyors reagálású kapacitások kialakításához, amely
veszélyhelyzet esetén képes az ad-hoc gyártási igények hatékony kiszolgálására is.
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II.

HUMÁN TŐKE

VERSENYKÉPES MUNKAERŐ ÉS FOGLALKOZTATÁS
13. Kiemelt prioritásnak tekintjük a munkaerő rugalmas alkalmazását lehetővé tevő
egyértelmű szabályozási háttér megteremtését, amely ösztönzi és támogatja a
különböző atipikus foglalkoztatási formák elterjedését. Ehhez továbbra is
nélkülözhetetlennek tartjuk, és ezért javasoljuk a Munka Törvénykönyvének
módosítását.
Javaslataink döntő része a távmunka és az otthoni munkavégzés szabályait fogalmazza újra.
Ezekkel kapcsolatosan fenntartjuk korábban benyújtott álláspontunkat a Munka Törvénykönyve
(Mt.) és a kapcsolódó további jogszabályok módosítására vonatkozóan, amelyet mellékletként
csatolunk. (3. sz. Melléklet)
A járványhelyzet miatti átmeneti időszak mindenki számára fontos tapasztalatokat hozott, ezért
kérjük a kormányzat képviselőit, hogy
•
•
•

kerüljön sor a törvény egyes rendelkezéseinek és a kapcsolódó jogszabályoknak a
módosítására és kiegészítésére,
a módosítások kidolgozására az üzleti szféra tapasztalatainak figyelembevételével kerüljön
sor és
a jogalkotást előzze meg egy érdemi egyeztetési folyamat.

14. Az atipikus foglalkoztatási formák hatékony alkalmazásában nagyobb teret javaslunk
adni a munkaerő kölcsönzésnek, diákmunkának és részmunkaidős foglalkoztatásnak.
a)

Javasoljuk, hogy az közszolgálati szervek igénybe vehessék a munkaerő kölcsönző cégeket
rövidtávú vagy szezonális igényük kielégítése érdekében.

Egyes közszolgálati szervezeteknek (pl. mentők, kórházak) jelentős nehézséget okoz a szezonális,
rövid ideig tartó és különböző területeken jelentkező munkaerőhiány. Jól kidogozott szabályok
mentén a piaci alapon működő munkaerő kölcsönzési szolgáltatás lehetővé tenné a
rendelkezésre álló munkaerő és a munkaerő iránti igény gyorsabb összekapcsolását, a
foglalkoztatás hatékonyságának növelését.
b)

Kölcsönzött munkaerő állomány esetén a munkabéren kívüli juttatásokban legyen
lehetőség eltérni az állandó munkaerőnél alkalmazott juttatásoktól.

Munkaerő kölcsönzésekor a munkáltató az alapbér és pótlékok szempontjából egyenlő
bánásmódot kell, hogy alkalmazzon. A munkabér többi eleme esetében (munkabéren kívüli
juttatás) legyen lehetőség megállapodásra a két fél között a juttatásokról (ne legyen kötelező
ugyanolyan munkabéren kívüli juttatásokat nyújtani a kölcsönzött állománynak). A
munkaerőkölcsönzéssel átmeneti munkaerő-hiányt kíván a vállalat megoldani, a béren kívüli
juttatásokkal viszont sok esetben a hosszabb távú elköteleződést erősíti, ezért a kétféle
munkaviszony és annak díjazásának szempontjai eltérnek egymástól. Emellett fontos indok az is,
19

hogy a munkáltató számára a munkaerő-kölcsönzésnek pótlólagos költsége is van, szolgáltatási
díjat fizet a kölcsönző cég számára, tehát magasabb költségszintet jelent a saját munkavállalói
költséghez képest. Ezt lehetne oldani a béren kívüli juttatások differenciálásának lehetőségével.
Nem kötelező, hanem diszpozitív szabályként.
c)

Javasoljuk a fiatalok, a kismamák és a nyugdíjasok foglalkoztatásának ösztönzését és
támogatását.

A diákmunka fontos a diákok tapasztalatszerzése és a jövedelemforrás miatt is. Szeretnénk, ha a
cégek több diákot és kisgyermekes anyukát vennének vissza alkalmazottként és ezért a
nyugdíjasokhoz hasonlóan az adókedvezmények kiterjesztését javasoljuk az igénybe vevő cégek
számára is.
d)

Javasoljuk az egyszerre több munkáltatónál történő részmunkaidős foglalkoztatás
könnyítését, a foglalkoztatás szabályainak egyszerűsítése mellett.

A részmunkaidős és könnyített foglalkoztatás lehetőségét jó alternatív megoldásnak tartjuk,
ugyanakkor sok vállalat azért nem alkalmazza ezt a formát, mert a szabályozás túl merev és túl
sok adminisztrációval jár. Javasoljuk a szabályozás olyan módosítását, hogy a közös
foglalkoztatás esetén a munkáltatók több, illetve különböző munkakörbe tartozó feladatok
ellátásában is megállapodhassanak az adott munkavállalóval. Ez nagyban elősegítené ennek az
alternatív foglalkoztatási módnak az elterjedését is (Részletesebb kifejtés az 4. számú melléklet
10. pontjában).
Adminisztrációs könnyítésként javasoljuk, hogy a napi bejelentési kötelezettség helyett csak a
munkaviszony kezdetén és végén kelljen a bejelentést megtenni.

15. Munkaerő alkalmazására vonatkozó egyes munkavédelmi, biztonsági és egészségügyi
követelmények újragondolását javasoljuk.
Úgy véljük, hogy sok olyan szabály és rendelkezés van, amelyek változtatást igényelnek a
távmunka Mt.-ben történő szabályozásával összhangban. De ezen túlmutatóan is néhány
általános foglalkoztatási szabály esetében egyeztetett állásfoglalás kialakítása és ennek
megfelelő jogalkotás szükséges.
a)

Foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatások tartalmának, egészségügyi és biztonsági
követelményeiknek a mai igényekhez, változásokhoz való igazítása szükséges.

Új típusú munkakörök, munkavégzési módok és módszerek jelennek meg, amelyek esetén a
foglalkoztatási-egészségügyi elvárások is változnak. A változtatásra való igényt az atipikus
foglalkoztatás sajátos körülményei és növekvő jelentősége különösen sürgetővé teszi. Mind a
munkáltató, mind a munkavállaló számára egyértelműen értelmezhető és a valós helyzethez
igazodó szabályozásra van igény. Támogatandónak tekintjük a munkáltatók részéről nyújtott és
finanszírozott egészségmegőrző és megelőző intézkedéseket a munkaköri alkalmassági
vizsgálatokon túl, amelyekben egyre nagyobb szerepet kap a pszichoszociális prevenció is. Ezen
vállalati kiadások adómentessé tétele az állami költségvetés számára is megtérülne a kevesebb
táppénzkifizetés révén.
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b)

Javasoljuk az érvényben lévő munkavédelmi rendelkezések felülvizsgálatát.

A munkavédelemre vonatkozó szabályok felülvizsgálatát és módosítását már korábban is
javasoltuk, de változás hiányában továbbra is fenntartjuk a következőket:
•

•

c)

Nem tartjuk életszerűnek, ezért javasoljuk a képernyő előtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló kormányrendelet módosítását. A jelenlegi
szabályozás szerinti óránként 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 felelősségévé tenni.
A munkavédelmi képviselők választásával kapcsolatban úgy véljük, hogy sok esetben a
vállalati belső alternatív megoldások is képesek hatékonyan biztosítani a megfelelő
munkavállalói képviseletet a munkavédelmi kérdésekben. Azon vállalatok esetében, ahol a
munkavédelmi képviseletre vonatkozóan nagyon szigorú belső szabályzatok vannak
érvényben és a munkáltató bizonyítani tudja (gyakran nemzetközi tanúsítványokkal is pl.
ISO, OHSAS), hogy a képviselet kellően megvalósul, akkor ez legyen elfogadható a hatóságok
számára és ne kelljen külön lebonyolítani a törvény szerinti választást. Emellett
megfontolandónak tartjuk a munkavédelmi képviselet kérdését „közelebb húzni” az üzemi
tanácshoz, mert a jelenlegi szabályozás szerint ez sok esetben felesleges kettősséget jelent
és a gyakorlatban is nehezen működtethető.
Javasoljuk a távmunkavégzés szabályainak felülvizsgálata során és annak részeként a
munkahelyi balesetek meghatározását és az ezek esetén történő eljárások olyan
szabályozását, amely egyértelművé teszi mind a munkáltató, mind a munkavállaló
felelőségének határait.

16. További javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez kapcsolódó egyéb munkaügyi
rendelkezések módosításához, pontosításához
A Mt. közvetlen távmunkát érintő javaslatainkon túl (lásd 13. pontban, illetve a 3. számú
mellékletben) több olyan munkaügyi problémakör is felmerült az elmúlt év során, amelyekre
vonatkozóan korábban benyújtottunk javaslatokat a ITM Felsővezetői Értekezletekre. Mivel
érdemi visszajelzés nem érkezett, javaslatainkat továbbra is fenntartjuk. A 2020. augusztus 17én benyújtott és most részben kiegészített összefoglalónkat 4. számú mellékletként csatoljuk,
amelyben lenti felvetéseink részletesebb kifejtése található. Ezek a javaslatok, illetve problémák
a következő területeket érintik:
a)

A napi és heti pihenőidő kiadhatósági szabályának jogi egyértelműsítésére van szükség.

Az elmúlt év során kiadott Alkotmánybírósági határozat következtében olyan jogi helyzet alakult
ki, amely szerint a napi és a heti pihenőidő kiadhatóságára vonatkozó szabályok egyidejűleg nem
teljesíthetők.
b)

Az állásidő általános szabályának kiegészítését javasoljuk.

Az állásidő általános szabályát indokolt lenne kiegészíteni, pontosítani annak érdekében, hogy
amennyiben tartósan fennáll az állásidőt a munkáltató érdekkörén kívül okozó helyzet, akkor a
munkáltató mentesülhessen a bérfizetés alól. Természetesen ennek garanciális, a

munkavállalók érdekeit is figyelembe vevő szabályait meg kell alkotni.
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c)

A szabadság kiadására és átvitelére vonatkozó szabályok rugalmasabbá tételét
indítványozzuk.

Javasoljuk, hogy a munkáltatónak nagyobb szabadsága legyen abban, hogy a szabadságnapok
egynegyedét kiadhassa az esedékesség évét követő év végéig.
d)

Szükségesnek tartjuk a tanulmányi szerződésre vonatkozó hatályos rendelkezések
felülvizsgálatát, rugalmasabbá tételét.

A jelenlegi szabályozás szerint nem köthető tanulmányi szerződés, ha a tanulmányok
elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót. Ez a gyakorlatban sok esetben komoly
anyagi veszteséget okoz a munkáltató számára, ha a munkavállaló elmegy a cégtől.
e)

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lehetőségeinek kibővítését javasoljuk.

Elsősorban olyan helyzetek esetében lenne erre szükség, amikor a munkáltató körülményeiben
rajta kívül lévő ok miatt olyan változás áll be, ami a munkaszerződés szerinti foglalkoztatást
ellehetetleníti (pl. járványhelyzet).
f)

Egyoldalú kötelezettségvállalások
szükségesnek.

esetében

nagyobb

rugalmasságot

tartunk

Megfelelő garanciák biztosítása esetén a vállalatok nagyobb rugalmasságot tartanának
szükségesnek egyes szabályzatok módosításában. A hatályos szabályok alapján erre csak nagyon
szűk körben van lehetőség.
g)

Szakszervezettel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó szabályok pontosítását kérjük.

Szükséges lenne az eljárásrend átláthatóbbá tétele, valamint annak rögzítése, hogy a munkáltató
és az érdekképviselet közötti jogvitákban milyen eljárásban dönt a bíróság.

17. Következetes munkaügyi ellenőrzések segítsék a fekete és szürke foglalkoztatás
megállítását.
Fontosnak tartjuk a jogszabályok betartásának ellenőrzését, hogy a fekete és szürke
foglalkoztatás ne tudjon ismét teret nyerni. A munkaerőpiac tényleges helyzetét a törvényes
foglalkoztatás teszi átláthatóvá.

FELNŐTTKÉPZÉS, SZAKKÉPZÉS
18. Javasoljuk a felnőttképzési rendszer, valamint annak új szabályozása kapcsán
felmerülő nehézségek további kezelését.
A szakképzés és felnőttképzés fontos szerepet játszik a munkaerő versenyképességének
megtartásában és növelésében, ezért kiemelt jelentősége van annak, hogy a szabályozás a
vállalatokat erre ösztönözze és ebben segítse. A felnőttképzési törvény és végrehajtási
rendeletének 2020. szeptember 1-től hatályba lépett rendelkezései a tagjainkat nagyon
kedvezőtlenül érintették, ezért kezdeményeztük a szabályok újragondolását és változtatását,
főként a vállalati belső képzések tekintetében és a nagy mennyiségű dokumentációs és
szervezési többletteher miatt. Örömmel vettük, hogy a szabályozás módosult és 2021. január 122

vel a vállalati belső képzésekre vonatkozó szabályok egyszerűsödtek és az adatszolgáltatási és
adatkezelési kötelezettségek csökkentek.
A képzésekkel kapcsolatban a következő további javaslatokat vetjük fel:
a)

Javasoljuk, hogy a vállalati képzések tekintetében kerüljön megkülönböztetésre a
szabályozásban és adminisztrációs kötelezettségben a nem magyar állampolgárok
regisztrációjának kérdése.

Az online Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) indokolatlan a teljes regisztrációs
kötelezettség előírása azok esetében, akik nem magyar állampolgárok (és nem rendelkeznek
állandó magyarországi lakcímmel és/vagy adószámmal) és nem tartós kapcsolatban állnak a
képző vállalattal, hanem csupán egy-egy programban vesznek részt (pl. ipari megoldásokat
népszerűsítő képzés, startupok program szintű támogatása). A regisztrációs felületen TAJ és
adószám hiányában nem is rögzíthető az érintett személy, illetve az ilyen személyek adatai
torzítják az adatbázist, és az abból készült jelentéseket, kimutatásokat. A nemzetközi globális/
regionális vállalatok esetében a képzések sokszor határokon átnyúló, széleskörű részvételi
bázisra épülnek.
b)

Javasoljuk a nem képzési profillal bíró vállalatok esetében a képzési támogatásokhoz
kapcsolódó aránytalan és indokolatlan kötelezettségi előírások csökkentését.

Jelenleg a hazai vagy EU-s forrásból működő képzések nem bejelentéshez, hanem engedélyhez
kötött képzésnek minősülnek. Az állami támogatás folytán fennálló kötelezettségekhez társuló
általános többletkötelezettségek megléte, így pl. ügyfélszolgálat üzemeltetése, nem veszi
figyelembe a nem képzési profillal bíró vállalatok kezdeményezéseit, az aránytalan terhek
bevezetésével jelentősen megnehezíti a versenyszektorban működő szereplők értékes gyakorlati
tudásának becsatornázását a képzésekbe. Az előírások és többletfeltételek különösen
indokolatlanok támogatásból megvalósuló belső képzések esetén.

19. A szakképzés területén szükségesnek és indokoltnak tartjuk a szakmai
érdekképviseletek bevonását a szakmai tárgyakat oktató tanárok, valamint
vizsgabizottságok tagjainak kiválasztásában.
Szükségesnek látjuk a felnőttképzés szakmai színvonalának emelését azzal, hogy mind a
képzésben, mind a vizsgáztatásban nagy szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező személyek
vegyenek részt. E szakembereket legjobban a szakmai érdekképviseletek ismerhetik, ezért ezek
bevonása a szakmai tárgyakat oktató tanárok kiválasztási szempontjainak meghatározására,
valamint ezek részvétele a vizsgabizottságok egy tagjának kiválasztásában nagymértékben
elősegítheti a megfelelően felkészült szakemberek kibocsátását a gazdaság számára.
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OKTATÁS
20. 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.
Az AmCham kiemelten fontosnak tartja, hogy a dinamikusan változó munkaerőpiachoz való
alkalmazkodást az oktatási rendszer segítse elő. A tudásalapú, magasabb hozzáadott értéket
előállító gazdaság megteremtése az oktatási rendszer eredményesebb működése, a
versenyképes, minőségi oktatás biztosítása nélkül nem lehetséges. A jelenlegi helyzet azt
mutatja, hogy szükséges az oktatási kiadások határozott és mihamarabbi emelése, de ez csak
akkor kap értelmet, ha az oktatási és képzési intézményrendszer hatékonyabb működését
eredményezi és képessé teszi azt a rugalmasan alkalmazkodásra. Ebben sok fontos feltétel
mellett nélkülözhetetlennek tartjuk a pedagógusok státuszának érdemi javítását. Hathatós
állami közreműködés nélkül nem biztosítható sem a tanárhiány felszámolása, sem a pályán lévő
pedagógusi gárda megtartása.
a)

Javasoljuk a pedagógusok szakmai és anyagi megbecsülésének jelentős javítását.

Régi adósság a pedagógusok felé, hogy többet várunk el tőlük, mint amennyi anyagi és erkölcsi
elismerést, támogatást és megbecsülést kapnak. Évek, sőt évtizedek óta hordozzuk ezt a
feladatot és nem születik érdemi változás. A járványhelyzet olyan extra terhet tett a
pedagógusok vállára, mely már sok esetben rövid távon sem fenntartható. Ennek
következményei a jövő generációjának jobb életminőségét ássák alá.
b)

Javasoljuk a tanárok továbbképzésének folyamatos és hatékony biztosítását.

Kulcsfontosságúnak tartjuk a készségek és kompetenciák - kiemelten a digitális alkalmazások
területén - célzott fejlesztését, de ez csak akkor tud megtörténni, ha a gyakorló pedagógusok is
megkapják ehhez a szükséges szakmai támogatást, ha lehetőségük van a tanári szakmával
szembeni kihívásokra felkészülni, azokhoz menet közben alkalmazkodni. Javasoljuk, hogy
ingyenesen elérhető digitális kompetencia fejlesztő programok szerveződjenek a pedagógusok
részére, elsősorban az alkalmazott elektronikus programokra koncentrálva. Jó szervezéssel,
időbeosztással esélyt kell adni a felzárkózásra, különösen a hátrányos helyzetű területeken.
A digitális kihívásokon túl a különböző szakmai tárgyak területén is segíteni kell a tanári
tudásfrissítést és a szakterület fejlődésével való lépéstartást, hatékonyabb módszertanok
alkalmazását (pl. pozitív pszichológia).

21. Az iskolai pályaorientációs tevékenységek és módszerek hatékonyabb alkalmazását
javasoljuk, kiemelt fókuszban a „STEM” tantárgyakkal és vállalkozási
szemléletmóddal.
A pályaválasztás összekötő szerepet tölt be az iskolai oktatás és a munkaerőpiac között. A
felmérések egyértelműen azt mutatják, hogy a diákok pályaválasztásában a szülőké és
családtagoké a meghatározó szerepet. Az iskola feladata, hogy szélesítse a diákok látókörét,
segítse elő a társadalmi esélyegyelőség és integráció lehetőségét. Ebben komoly szerepet tud
betölteni egy jól működő pályaorientációs tevékenység. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az
iskola- és pályaválasztás folyamatában nagyobb hangsúlyt kapjon a karriertanácsadás, de nem
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csak a meghatározó döntési pontokon, hanem végig az oktatás egészében. Nyisson kapukat,
közvetítsen valós információkat a munkaerőpiac jelenlegi, de főként a jövőbeli várható fejlődési
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 meg a diákokkal, iskolákkal.
A fentiek alapján a következő javaslatok figyelembevételét kérjük a pályaorientáció során
érvényesíteni:
a)

A pályaorientációnak az oktatási rendszer koherens részét kell képeznie és már egészen
korai életkortól el kell kezdődnie.

A pályaorientáció már az óvodában elkezdődik, csak sokszor ez nem tudatosul és már itt
zárulhatnak be kapuk, erősödnek a sztereotípiák, melyeket később nehezebb újra nyitni. A
gyermek képességeinek, érdeklődési körének tágítása, felszabadítása, az erősségeikre való
tudatos építkezés eredményesebb választáshoz fogja segíti őket. Fontos, az eredményes
pályaorientációhoz a pedagógusok is kapják meg a segítséget, az ő pályaorientációs képzésük,
felkészítésük is szükséges. A kommunikációban a tanár-diák-szülő együttműködésére is
törekedni kell. A pályaorientációhoz szükséges információkat egy jól kialakított pályakövetési
rendszer segíteni tudja.
b)

Hangsúlyosabban javasoljuk kezelni a STEM-hez kapcsolódó pályaorientációt, különösen
a lányok esetében.

Szemléletváltásra van szükség a mérnökképzésben. Úgy véljük, ha a műszaki értelmiség képzése
nem kap kellő időben elég figyelmet, így a magyar gazdaság nem fog tudni lépést tartani a kor
igényeivel, fejlődésével. Ez pedig közép és hosszú távon azzal járhat, hogy a technológiai alapú,
tudásigényes beruházások nem nálunk valósulnak meg. A 2020. évi felvételi eredmények azt
mutatják, hogy drasztikusan kevesebb és nagyon hiányos tudással jelentkeztek továbbtanulási
szándékkal a műszaki képzésekre. A műszaki pályaorientáció hatékonyabbá, eredményesebbé
tételéhez fejleszteni kell az érintett intézményeket és vonzóvá tenni, feltárni, bemutatni a
mérnöki, műszaki szakmákban rejlő lehetőségeket. Fontosnak tartjuk, hogy a lányok is próbára
merjék tenni magukat a STEM tárgyakban, amihez motivált tanárokra, élmény alapú oktatásra,
az ehhez szükséges eszközökre és inspiráló tananyagokra van szükség.
c)

Fontosnak tartjuk a vállalkozó szemléletmód tanítását, elsajátítását és a piaci gyakorlat
becsatornázását a közoktatásba és a felsőoktatásba.

A vállalkozói készségek felélesztése, támogatása és ösztönzése, a vállalkozási szellemre nevelés
megerősítése kedvező hatással bír a gazdaság vállalkozói dinamizmusára. Magyarországon az
oktatásból kikerülők többsége nehezen viseli, sőt kerüli a kockázatvállalást, és nem elég erős a
kezdeményező aktivitás. Olyan iskolai környezetre van szükségük, amely ösztönzi a kreativitást
és a kockázat-vállalást, a hibákat pedig tanulási lehetőségként értelmezik. A vállalkozói szellemre
nem csak a vállalkozásokhoz van szükség, de alkalmazottként is eredményesebb, jobb
teljesítmény érhető el. A pályaorientáció során a vállalkozói mentalitás, az egyes szakmákhoz
kapcsolódó vállalkozói dimenzió is hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon.
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A vállalkozói szemléletmód mellett és ahhoz kapcsolódva is fontos lenne, hogy a
munkakörnyezetbe való beilleszkedés, konfliktuskezelés, önismeret és önkifejezés tanulása is
kerüljön be az oktatásba.
d)

Az ipari-gyártási ágazatot népszerűsítő műszaki múzeumok, gyűjtemények
létrehozásának ösztönzését javasoljuk, amelyek bekapcsolhatók az oktatás folyamatába.

A műszaki múzeumok hozzájárulnak
•
•

a hazai mérnöki eredmények muzeális környezetben történő demonstrálásához, így
népszerűsítik a magas hozzáadott értékű mérnöki hivatást a fiatalok körében;
az oktatási ágazat számára tartalmat, kutatási témákat generálnak.

Javasoljuk, hogy a múzeumi, illetve gyűjteményi minősítés, támogatási rendszer, illetve a
nagyvállalati pénzügyi szabályok közötti összhang megteremtésével és célzott ösztönzésével
támogassa a kormányzat ezen intézmények létrehozását és sikeres működtetését.

22. Az idegennyelv-oktatás hatékonyságának növelése érdekében további intézkedéseket
javaslunk
Évről évre szerepeltetjük ezt a kérésünket a kormányzat felé a javaslatcsomagjainkban, mert úgy
látjuk, hogy még mindig nagyon sok tennivaló van ahhoz, hogy az oktatásban – főleg a hátrányos
helyzetű diákok esetén – reális lehetőség legyen legalább egy idegen nyelv középszintű,
használható szintű elsajátítására. Javasoljuk, hogy kiemelt hangsúlyt kapjon az angol nyelv, mint
lingua franca oktatása.
a)

Továbbra is javasoljuk a nyelvtanítási programok felülvizsgálatát és hatékonyabbá
tételét, az esélyegyenlőtlenség mértékének jelentős csökkentését.

Az iskolarendszernek lehetővé kell tennie, hogy költséges magánórák nélkül is legyen esélye a
diáknak az eredményes nyelvtanulásra. A jelenlegi rendszer tovább mélyíti a munkaerőpiaci
egyenlőtlenségeket, nehezíti a társadalmi mobilitást.
b)

Javasoljuk az idegennyelv-tanárok továbbképzésének támogatását.

A pedagógusi szakmával kapcsolatosan a 20. pontban írtakat az idegennyelv-tanárok esetében is
relevánsnak tartjuk. A Covid-19 vírus miatti határlezárások ellehetetlenítették a külföldi
csereprogramok létrejöttét, így újabb kihívást jelent a nyelvtanulás hatékonyságának növelése.
A tanárok digitális ismereteinek és készségeinek fejlesztése, az újabb oktatási módszertanok
megismertetése viszont további lehetőségeket nyújthatnak.
c)

A nyelvoktatás oktatását és kötelezővé tételét javasoljuk az általános iskola alsó
tagozatától kezdve.

Fontosnak tartjuk, hogy ha kis lépésekkel is, de már alsó tagozatos korban kezdjenek el a diákok
ismerkedni egy idegen nyelvvel, amely növeli nyitottságukat és a különböző kiejtések könnyebb
befogadását.
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III.

OKOS NÖVEKEDÉS

INNOVÁCIÓ ÉS KUTATÁS-FEJLESZTÉS
23. Javasoljuk, hogy az üzleti innovációs folyamatoknak még erősebb konszenzuson és
együttműködésen alapuló kormányzati KFI stratégia adjon hátteret.
Üdvözöljük, hogy a kormányzat, a 2021-2027-es Intelligens Szakosodási Stratégia (S3)
előkészítése során széleskörű konzultációt folytatott az érintettekkel az EU módszertani
ajánlásaival összhangban. A végleges stratégia implementálása, illetve a kapcsolódó hazai
stratégiák kialakítása során szeretnénk a kormányzat figyelmébe ajánlani az alábbiakat:
a)

Gyakorlati és megvalósíthatósági szempontok előtérbe helyezését javasoljuk.

Az S3 stratégia megvalósítása során célszerű az egyes szektorokban megvalósult projektek
outputjának figyelembevételével, és azok nemzetgazdaságra gyakorolt hatásának vizsgálatával a
program hangsúlyainak, és támogatási keretösszegeinek finomhangolása.
b)

A KFI programokba nagyobb arányban kerüljenek bevonásra a jelentős gyártási
kapacitásokkal és export potenciállal rendelkező vállalatok, melyek az innovációs
projektek keretein belül biztosítják a tömeggyártás feltételeit, illetve a nemzetközi piacra
lépés eszközrendszerét.

Egyes KFI programok esetén feltétel egy felsőoktatási, illetve kutató intézmény bevonása. Ennek
a gyakorlatnak a mintájára javasoljuk, hogy ahol indokolt, ott az elbírálás során vegyék
figyelembe, ha a pályázó egy tömeggyártó vállalatot, illetve globális export partnert is bevonna a
megpályázott programba.

24. Javasoljuk, hogy a vállalati KFI tevékenység támogatása és ösztönzése piac- és
eredményorientált szempontok szerint történjen.
a)

Javasoljuk a különböző vállalati méretekre szabott, Ipar 4.0-s technológia bevezetését
támogató pályázati rendszer kialakítását.

Egyes gyártási folyamatok átalakítása Ipar 4.0 megoldások bevezetésével nagyban megnövelheti
egy vállalat termelékenységét. Nemzetgazdasági szinten az I4.0-s megoldások elterjedése
csökkentheti a megfelelő munkaerő hiánya által okozta kihívásokat, és megnyithatja az utat egy
nagyobb hozzáadott-értékű termelés irányába. Mivel ezen technológiák bevezetése cégmérettől
függetlenül magas költséggel jár, ezért a különböző méretű vállalatok számára javasoljuk az
igényeiket figyelembe vevő pályázati rendszer kialakítását.
b)

A pályázatok benyújtásához és végrehajtásához kapcsolódó adminisztratív és
dokumentációs ráfordítások csökkentését szorgalmazzuk, különösen a kis- és közepes
vállalkozások esetében

A KFI pályázatok gyakran nagy mennyiségű, és terjedelemben is hosszú dokumentáció
benyújtását követelik meg, a szigorú formai követelmények lassítják a pályázat összeállításának
folyamatát, mely legtöbb eseten jelentős többlet munkaterhet is jelent a pályázó
szervezeteknek. Nagyvállalatok számára ez a ráfordítás tervezhető, illetve a rendelkezésre álló
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erőforrásokból könnyebben kigazdálkodható, de a KKV-k esetében ez már túl nagy terhet
jelenthet, és akár a pályázás – és így áttételesen az innováció – akadálya lehet. Az akadály
feloldására két lehetőséget látunk:
•
•

c)

Kerüljön felülvizsgálatra a KFI pályázatok dokumentációs igénye és terjedelme a ráfordítások
csökkentése céljából.
A pályázati dokumentáció előállításának költsége - például dedikált alkalmazott munkabére teljesen, vagy legalábbis sokkal nagyobb mértékben legyen elszámolható a pályázat
finanszírozási keretein belül.
Szorgalmazzuk egyes pályázatok esetén nagyvállalatok részvételét is feltételként
beemelni az innovációs pályázati rendszerbe, illetve általános ösztönzőket kialakítani a
nagyvállalatok és a kis- és közepes vállalatok közötti együttműködés elősegítésére, a KKVk innovációs készségének javítása céljából.

A hazai KFI ökoszisztéma kialakításában Magyarország uniós viszonylatban is kiemelkedő
előrelépéseket tett az elmúlt öt évben, mind a meglévő intézményrendszer racionalizálásával,
mind pedig a hiányzó szervezeti és infrastrukturális elemek létrehozásával. 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
indokolt lenne egyes területeken az innovációs pályázati követelményekbe való beemelésük
valamilyen formában. Ezen túlmenően a KFI pályázatok szélesebb körében is javasoljuk a
nagyvállalatok és KKV-k együttműködést elősegítő ösztönzők kidolgozását.
d)

Az állami kutatói intézményrendszeren túl a KKV-k számára is legyen elérhető a
professzionális prototípus készítő és gyártó kapacitás a KFI támogatások jobb
hasznosulása érdekében.

A KFI pályázati források gyakorlati megvalósulásához és üzleti hasznosulásához elengedhetetlen
az ipari integrátori háttér bevonása, amely a KKV-k számára megfelelő gyártástechnológiai,
know-how és alapanyag hátteret tud biztosítani. Megfelelő ipari partnerekkel nem csak a
szerszámkészítés, prototípus gyártás és sorozatgyártás, hanem akár globális értékesítési
csatornák is megnyílhatnak a vállalkozások előtt.
e)

Az egyetemek és kutatóintézetek mellett nagyvállalatok számára is kerüljön kiírásra
újabb kutatási infrastruktúra létrehozására vonatkozó országos pályázat.

Egyes vállalati KFI projektek során felhasználásra kerülnek olyan drága és specializált eszközök,
műszerek és berendezések, amelyeket a projekt befejeztével már nem lehet megfelelő módon
sem kihasználni, sem pedig értékesíteni. Megfontolandó lenne a pályázati rendszeren keresztül
elősegíteni egy keresleti-kínálati platform kialakítását, ahol az ilyen eszközök listázásra
kerülhetnének, és megfelelő bérleti, vagy adásvételi konstrukcióval kiközvetíthetőek lennének.
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f)

Az állam nagyobb szerepvállalása javasolt az innovációs projektekhez kapcsolódó pilot
megrendelésében.

Általános tapasztalat, hogy akár egy-egy sikeres termékfejlesztést követően is, számos
megrendelést, üzletfejlesztési akciót meggátol a működő referencia hiánya. Számos
termékkategória esetében az állami megrendelések jelentős katalizátorai lehetnek a termék
szélesebb körű bevezetésének és expanziójának. Javasoljuk szabályozási oldalról annak
megvizsgálását, hogy állami beruházások esetén legyen lehetőség a megrendelések
versenyeztetése során előnyben részesíteni KFI eredményeként előállított termékeket, amelyek
a magasabb hozzáadott értékük miatt a hagyományos termékeknél természetes módon
magasabb bekerülési értékűek.
g)

A közbeszerzések és a pályázati rendszer működtetésében a piaci verseny és átláthatóság
erősítését javasoljuk.

A közbeszerzéseknél a piaci verseny hatékonyabbá és versenyképesebbé tenné a magyar KKV
szektort is. A piaci alapon történő értékelésnek nagyobb hangsúlyt kellene kapnia. Javasoljuk,
hogy egy cég piaci múltja is kerüljön elismerésre, azaz több éve piacon lévő, jó gazdálkodási
múlttal bíró cég esetén ez jelentsen értéket.

25. Javasoljuk további intézkedések megtételét a felsőoktatási intézmények és a
gazdasági szereplők közötti együttműködés erősítésére.
Az elmúlt években a kormányzat komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy elősegítse a
felsőoktatási intézmények és a gazdasági szereplők együttműködését. Ilyen lépés volt egyes
egyetemek a közbeszerzési törvény alól mentesülő vagyonkezelői alapítványi formába való
átszervezése, vagy a FIEK-rendszer kialakítása. Az együttműködés további megalapozására
néhány kiegészítő javaslattal szeretnénk élni:
a)

Az alapkutatási eredmények piacképes termékekbe való átültetését további ösztönzők
kialakításával, és a meglévők továbbfejlesztésével javasoljuk elősegíteni.

Az alapkutatás elengedhetetlen részét képezi a felsőoktatási ökoszisztémának, minősége pedig
fontos tényező egy intézmény nemzetközi megítélésnél és rangsorolásánál. Ugyanakkor az is
fontos szempont, hogy az alapkutatásból származó eredményeket piacképes termékekbe is át
lehessen ültetni. Ennek elősegítésére az alábbi felvetéseket szeretnénk a döntéshozó figyelmébe
ajánlani:
•

•

Az NKFIH által kezelt Kooperatív Doktori Program meghosszabbítása és létszámának
kibővítése. A kutatók munkájának gyakorlati környezetbe helyezésére jó gyakorlat az NKFIH
által meghirdetett Kooperatív Doktori Program. Javasoljuk ennek kiterjesztését és egy
„duális PhD képzési rendszer” jellegű állandó program bevezetését. Ezzel a fiatal PhD
hallgatók olyan gyakorlatorientált szemléletet tudnak elsajátítani a kutatói hivatásuk
kezdetén, amely már középtávon is elősegítheti az alapkutatás és KFI projektek
eredménytermékeinek nagyobb arányú gazdasági hasznosulását.
Egy célzott, az alapkutatási eredmények piacra vitelére létrejött támogatási rendszer
kialakítása. Előfordulhat, hogy egy alapkutatásból származó innováció piaci termékké
alakításához többletforrásra lenne szükség, mielőtt felkeltené a kockázati tőke figyelmét,
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•

b)

vagy egy vállalat megvásárolná azt. Ennek a hiánynak az áthidalását szolgálhatná egy célzott
KFI támogatási megoldás.
A STEM képzést nyújtó egyetemi tantervek összeállításánál legyen követelmény néhány
üzleti alapismeret oktatása is. Így a nem szakirányú hallgatók is már tanulmányaik során
elsajátíthatnak olyan alapvető üzleti ismereteket, melyeket hasznos, ha kutatóként is
ismernek.
Javasoljuk, hogy az egyetemi szellemi tulajdonjogok (IP-k) vonatkozásában készüljön egy
standardizált alapdokumentumtár, mely kiindulópontként szolgálhat a szellemi
tulajdonjogok értékelésének és átruházásának adminisztrációjában.

A vállalatok és felsőoktatási intézmények közötti együttműködés központi eleme a szellemi
tulajdonjogok értékelésével és átruházásával kapcsolatos adminisztráció. A jelenlegi
gyakorlatban az ezzel kapcsolatos dokumentumok felsőoktatási intézményenként, vagy akár
azon belül intézetenként is eltérnek, eltérő szövegezéssel, formátummal és tartalommal vannak
használatban. Egy központilag összeállított és standardizált dokumentumtár jó kiindulási alapot
nyújthatna a felsőoktatási intézmények gyakorlatainak összehangolására, és megkönnyítenék az
üzleti szektorral való együttműködésüket.
c)

Javasoljuk, hogy a jogalkotó teremtse meg a jogi személyek, vállalatok tulajdonát képező
know-how-k nyilvántartásba vételének feltételeit.

Annak ellenére, hogy a know-how jelentős forgalmi értéket is képviselhet, illetve maga az üzleti
titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény is meghatározza a fogalmat, jelenleg nincs rá
lehetőség, hogy ezek nyilvántartásba kerülhessenek. Ebből adódóan, KFI együttműködések
esetében a know-how-t nagyon részletesen szükséges minden alkalommal meghatározni, és ez
nehezíti a megállapodást. A nyilvántartásba vétel biztonságot nyújtana a szerződő feleknek, és a
szerződés folyamatát is könnyebbé és gyorsabbá tenné.
d)

Javasoljuk a már kialakított felsőoktatási és ipari együttműködési rendszerek központi
koordinációra épülő hatékonyságfejlesztését.

Üdvözöljük a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központok létrejöttét, illetve, hogy
folyamatban van a Kompetencia Központok, a Tudományos és Innovációs Parkok és a Nemzeti
Laboratóriumok létrehozása és kialakítása is. Ezek az S3 Stratégiához kapcsolódó
kompetenciafejlesztések a „Quadruple Helix” minden szereplője számára fontosak. Azonban
véleményünk szerint, a felsőoktatási és ipari együttműködést segítő szervezetek száma elérte az
optimumot, továbbiak létrehozása már nem segítené a rendszer hatékonyságát. Ebből adódóan
a már kialakított szervezetrendszer központi koordinációra épülő hatékonyságfejlesztését
javasoljuk. A KFI pályázati projektek gyakorlati hasznosulásának elősegítése érdekében
javasoljuk, hogy kerüljön a rendszerbe egy komplex gyártási és globális piacra viteli elem is.
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DIGITÁLIS TRANSZFORMÁCIÓ
26. Javasoljuk az adat- és az adatelemzésre épülő területek fejlesztését, és az ehhez
kapcsolódó szabályozási háttér biztosítását, hogy Magyarország adatvezérelt
gazdaságú országgá válhasson.
A nemzetgazdaságok adatvezéreltté tétele egy globális törekvés. Az adatok felhasználása
jelentősen növekszik minden gazdasági szektorban és felhasználási területen, mint ahogyan az
ezzel összefüggő befektetések összege is egyre nő. Az adatelemzésben és döntéstámogatásban
központi szerepet játszanak a különféle Mesterséges Intelligenciák, melyek fejlesztése jelentős
beruházást igényel. A gazdaság minden szereplőjének elemi érdeke, hogy a Mesterséges
Intelligenciák fejlesztése és betanítása során minél jobb, és a kezdeti szándékokat lefedő
végeredményt kapjanak – mindezt az etikai szempontok figyelembevételével. A fejlesztésibetanítási folyamat kritikus feltétele, hogy az ehhez felhasznált adatalap egyszerre legyen
megbízható és az adatvédelmi standardoknak is megfelelő. Az adatalap megbízhatósága az
alábbi komponensek minőségén múlik:
•
•
•

Megfelelő adatgyűjtés és tárolás
Hatékony, egységes és elérhető adatszervezés
Célzott adathasználat a kívánt eredmények eléréséhez

Ezek a szempontok ellentétbe kerülhetnek az adatalap transzparenciájára és biztonságára
vonatkozó elvárásokkal. Ezek egyensúlyát a szabályozási eszközökön túl (Európában a GDPR, az
Egyesült Államokban a Sarbanes-Oxley törvény) iparági legjobb gyakorlatoknak is meg kell
határoznia.
Üdvözöljük, hogy a Nemzeti Digitalizációs Stratégia (NDS) 2021-2030 tervezete vázolja a
kormányzati szándékot az adatelemzésre épülő területek fejlődését elősegítő jogszabályi és
infrastrukturális háttér létrehozására, és tényleges gyakorlati lépések is történtek, a
közigazgatási adatbázisok fokozatos összekötésére irányuló fejlesztésektől kezdve a nemzeti
adatvagyon jövőbeli hasznosításáért felelős Nemzeti Adatvagyon Ügynökség létrehozásáig. Bár
ezek a lépések várakozásaink szerint önmagukban is ösztönzően hathatnak majd a gazdaság
endogén növekedésére, ezen túlmenően is szeretnénk néhány fontos szempontot a
döntéshozók figyelmébe ajánlani, illetve néhány további javaslattal élni:
a)

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az állami adatgyűjtés során a kulcsszempontok az
átláthatóság, megbízhatóság és összehangoltság legyenek.

b)

Az adatinfrastruktúrák és adatszabványok kialakításánál kritikusnak tartjuk a GDPR
megfelelőséget és az adatbiztonsági szempontok figyelembevételét.

c)

Szorgalmazzuk az állami adatvagyon mielőbbi hasznosítását, és széles körben elérhetővé
tételét, annak biztosításával, hogy erre az alapjogokkal, személyiségi és adatvédelmi
jogokkal és jogszabályokkal összhangban kerül sor, valamint az adatok összekapcsolása
sem adatvédelmi, versenyjogi vagy egyéb aggályokat nem vet fel.

d)

Kérjük a döntéshozók elkötelezettségét az adatok EGT-n belüli szabad áramlásának
megkönnyítése iránt, hangsúlyozva az érvényes jogszabályok hatékony és összehangolt
végrehajtásának fontosságát.
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e)

Javasoljuk a mesterséges intelligencia felelős használatával kapcsolatos jogalkotás során,
az Európai Bizottság iránymutatásainak, valamint az egyes fejlesztők által már
alkalmazott etikai alapelvek figyelembevételét.

f)

Javasoljuk a hatályos magyar jogszabályok felülvizsgálatát és rugalmasabbá tételét a
készülő Európai Uniós e-Privacy rendelet tükrében.

g)

Fontosnak tartjuk az adatkezelési, elemzési és a mesterséges intelligencia használatához
szükséges kompetenciák magas szintű oktatását a hazai egyetemeken.

27. A digitalizáció erősítését, az e-írásbeliség jogi szabályozásának felülvizsgálatát
javasoljuk a modern kor követelményeinek és a hatékonyság szempontjainak
figyelembevételével.
Javasoljuk, hogy az elektronikus írásbeliség követelményei kerüljenek felülvizsgálatra. Jelenleg
diszkrepancia tapasztalható az elektronikus aláírás hazai szabályozásában, joggyakorlati és
jogirodalmi szinten egyaránt. Ez negatívan hat a gazdasági, és adminisztrációs folyamatokra, és
összességében rontja az ország versenyképességét. Az írásbeliség fogalmát a különböző jogágak
különbözőképpen értelmezik. Ez jogbizonytalanságot okoz, és a digitalizáció folyamata ellen hat.
Szükségessé vált a Ptk. írásbeliségre vonatkozó szabályainak modernizálása és a többi
jogszabállyal való összhangjának megteremtése és egyértelművé tétele.
Az AmCham Jogi Bizottsága jelenleg egy témaspecifikus javaslatcsomagon dolgozik, melyet
annak elkészültével megküldünk az Igazságügyi Minisztérium számára.

28. Javasoljuk egyes, a pénzügyi szektorra vonatkozó adminisztrációs folyamatok
digitalizálását.
a)

Szorgalmazzuk a közjegyzői közreműködés további digitalizációját és egyszerűsítését
annak olcsóbbá tétele érdekében.

Javasoljuk felülvizsgálni a közjegyzők hitelezési folyamatokban betöltött szerepét. Egy, a
mostaninál rugalmasabb szabályozás során kevesebb személyes ügyintézést igénylő,
papírmentes, illetve a hitelfelvevőknek és a bankoknak is egyaránt kedvezőbb folyamat jövet
létre.
b)

Javasoljuk az elektronikus úton tett nyilatkozatok általános elfogadását a banki
folyamatokban és ennek érdekében a teljes bizonyító erejű magánokiratra vonatkozó
szabályok rugalmasabbá tételét.

A hitelezéshez szükséges ügyfélnyilatkozatok egyes elemei továbbra is teljes bizonyító erejű
okirati formához kötöttek, ami a lakossági ügyletek többségénél papír alapú, két tanú által aláírt
nyilatkozatokat jelent. A digitalizálódó gazdasági és társadalmi folyamatokat követve indokolt
lenne a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról rendelkező 1996. évi CXII. törvényben
(Hpt.) szereplő teljes bizonyító erejű magánokirat fogalmának olyan szempontú rugalmasabbá
tétele, mely a fogyasztók banki ügyintézéssel kapcsolatos terheit jelentősen csökkentő, a
személyes ügyintézést minimalizáló folyamatok kialakítását tenné lehetővé.
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c)

Javasoljuk az E-ügyintézési törvény további lehetőségeinek még teljesebb kihasználását.

•

Ennek keretében javasoljuk, hogy a pénzügyi intézmények is kapjanak Hivatali Kapu
használati lehetőséget. Így az ügyfelekkel való kommunikáció egy része a papírigényes és
kevésbé hatékony tértivevényes postai levelezés helyett az ennél jóval effektívebb
Ügyfélkapu tárhelyre terelődhetne.
A hitelezési folyamatok további digitalizációja érdekében javasoljuk az Azonosításra
Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés (AVDH) beillesztését a hitelezési folyamatokba.

•

d)

Indokoltnak tartjuk a NAV jövedelemadatbázis-lekérdezés további egyszerűsítését és
automatizálását, valamint az ügyfelek hozzájárulásától független pozitív adatok
biztosítását a Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR), mely intézkedésektől
egyszerűbb, gyorsabb, és megbízhatóbb hitelbírálati folyamatot várunk.

29. A pénzforgalom és az ahhoz kapcsolódó adminisztráció digitalizációjának érdekében
további intézkedések meglépését javasoljuk.
A gazdaság digitalizációjának továbbra is fontos eleme a pénzforgalom és a kapcsolódó
adminisztráció digitális útra terelése. A kormány az elmúlt években jelentős lépéseket tett ennek
elérésére, melyek közül kiemelkedik az AmCham által is szorgalmazott, 2021. január 1-jétől
hatályos jogszabályi előírás elektronikus fizetési lehetőség biztosítására az online pénztárgépet
üzemeltető vállalkozások esetében.
A készpénz további visszaszorítása, valamint a gazdasági tranzakciók és kapcsolódó folyamatok
további digitalizációja érdekében az AmCham javasolja a megkezdett út folytatását, az alábbi
három dimenzió mentén:
a)

A Nemzeti Versenyképességi Tanács által korábban bejelentett intézkedéscsomag
fokozatos bevezetése és megvalósítása.

b)

A meglévő jogszabályok és rendeletek által érintett vállalkozások és iparágak körének
fokozatos bővítése.

c)

A digitalizáció útjában álló jogszabályi akadályok lebontása.

Terjedelmi okok miatt a javaslatok részletes kifejtését 5. számú Mellékletben prezentáljuk.

30. Javasoljuk egy átfogó kibervédelmi stratégia kidolgozását, valamint kibervédelmi
sztenderdek kialakítását, annak érdekében, hogy az állami, üzleti és civil szféra
szereplői közös és összehangolt lépéseket tehessenek a kibertér védelmének és a
kibertérbe vetett bizalom erősítésének érdekében.
Ahogy a gazdasági folyamatoktól kezdve, a közigazgatáson át az alapvető infrastruktúra
fenntartásáig minden egyre inkább a digitális térbe helyeződik át, úgy válik a kibervédelem
korunk egyik legnagyobb kihívásává. Meggyőződésünk, hogy a kibervédelmi kérdések
transzparenciája előfeltétele a digitalizáció fejlődésének, illetve a kiberbiztonsággal kapcsolatos
össztársadalmi bizalom erősítésének.
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a)

Javasoljuk az ország technológiai és adatszuverenitásának erősítését a kiemelt fontosságú
területeken, és egyúttal a korlátozó intézkedések lebontását ott, ahol ezek nem
szükségesek.

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvény szerint egyes adatok csak Magyarország területén elhelyezett és üzemeltetett
elektronikus információs rendszerekben tárolhatók. Tekintettel arra, hogy a GDPR, a NIS
Direktíva, valamint a nem személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásának keretéről
szóló 2018/1807 EU Rendelet (FFNPD Rendelet) egységes adatvédelmi és kibervédelmi
szabályozást írnak elő az EU területére, a tagállami alapú adattárolási korlátozások nem minden
esetben indokoltak. Álláspontunk szerint volna lehetőség a technológiai és adatszuverenitás
erősítésére az adatok – a GDPR és az FFNPD Rendelet által lehetővé tett – EU-n belüli szabad
áramlása mellett is. Minden olyan jogszabályi rendelkezés, ami az adatok kötelező tárolási
helyének vagy adatfeldolgozójának előírásával korlátozza a személyes, illetve nem személyes
adatok EU-n belül szabad áramlását, potenciálisan ellentétes lehet az általános adatvédelmi
rendelettel, illetve a FFNPD rendelettel, a konkrét jogszabályokon túl pedig veszélyeztethetik
Magyarország versenyképességét, és emiatt felülvizsgálatuk javasolt. A szabályozási akadályok
lebontása a kibervédelmi képességek fejlesztése érdekében is fontos - segítené a legkorszerűbb
védelmi intézkedések alkalmazását, a folytonosan változó támadási módszerek elleni célzott
fellépést.
b)

Fontosnak tartjuk a kiberbiztonsági intézkedések és a kapcsolódó adatáramlások
átláthatóságával kapcsolatos előírások kereteinek egyértelmű és transzparens
meghatározását a kibertérbe vetett bizalom erősítésének érdekében.

A digitális megoldásokkal szembeni bizalom növeléséhez elengedhetetlen, hogy az
adatáramlások kialakítása és az azt érintő szabályozás egyértelmű, és a jogkereső közönség
számára könnyen megismerhető legyen.
c)

Javasoljuk egy olyan egyeztető fórum kialakítását, ahol az iparági szereplők és a
kormányzat meg tudják osztani a kibertámadások kezeléséhez kapcsolódó
tapasztalataikat és javaslataikat.

Az AmCham szorgalmazza egy egyeztető platform kialakítását, ahol az állami, üzleti és civil szféra
szereplői az egymás közötti bizalom megerősítése érdekében megoszthatják egymással a
különböző kiberbiztonsági információkat és jógyakorlatokat.
d)

Javasoljuk, hogy a kibervédelem helye kerüljön meghatározásra a közoktatásban,
valamint a kormányzat hangsúlyozza a megelőzés és felkészülés szerepének fontosságát
az állampolgárok számára.

Fontos, hogy az állampolgárok megfelelő alapismeretekkel rendelkezzenek a kiber- és
adatvédelem alapjairól. Bár a fiatalabb generációk felhasználói szinten otthonosan használják a
különböző digitális eszközöket és platformokat, nem jellemző, hogy mélyrehatóan ismernék
ezek kockázatait.
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FENNTARTHATÓSÁG
31. A fenntartható gazdasági fejlődés szempontjából kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy a
hazai gazdasági kormányzati intézkedések ösztönözzék a hosszú távú értékteremtést,
az ezt szolgáló innovatív termékek előállítását és szolgáltatások nyújtását.
A fenntartható gazdasági fejlődés szempontjából kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy a hazai
szabályozási rendszer figyelembe vegye az ENSZ 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszerét,
és ösztönözze, illetve támogassa az üzleti szektort abban, hogy innovatív termékeivel,
szolgáltatásaival olyan hosszú távú értéket teremtsen, amely a társadalom egészét szolgálja,
miközben minimalizálja az üzleti tevékenység és ellátási lánc negatív külső gazdasági és
környezeti hatásait.
A fenntarthatóság kulcsa a folyamatos megújulás, amely iparágtól és a vállalkozás méretétől
függetlenül megfelelő és átlátható szabályozási környezetet igényel, amelynek kialakítása az
érintettek bevonásával történik.
Néhány konkrét javaslatunk:
a)

A beruházási programok esetében javasoljuk a környezeti fenntarthatóságra vonatkozó
követelmények hangsúlyosabb érvényesítését.

b)

A beruházások versenyeztetése során javasoljuk a teljes bekerülési érték (TCO) alapú
értékelések szélesebb körű alkalmazását.

c)

Javasoljuk az elérhető okos (smart) megoldások (pl. smart grid, smart metering) és a
digitalizáció szélesebb körben történő alkalmazását és ennek szabályozói szintű
ösztönzését, amely egyrészt támogatja a meglévő infrastruktúra kihasználását, másrészt
elősegíti a fogyasztás optimalizálást.

32. Javasoljuk, hogy az egészségügyi reformfolyamatot irányító minisztériumok hozzanak
létre egy olyan fórumot, ahol lehetőség nyílik a reformmal kapcsolatos rendszeres és
konstruktív egyeztetésre az egészségügyi ökoszisztéma minden szereplőjével.
Az egészség, az egészséges munkaerő a nemzeti versenyképességünk alapfeltétele, amihez
modern és hatékony, a legfrissebb tudományos eredményeket és nemzetközi gyakorlatokat
figyelembe vevő egészségügyi stratégiára van szükség. Világos jövőkép és koncepció kialakítását
tartjuk szükségesnek.
Hiszünk abban, hogy a reform csak akkor lehet sikeres, ha kialakításában, a prioritások
meghatározásában részt vesz az egészségügyi ökoszisztéma valamennyi szereplője, beleértve az
egészségipar és a kapcsolódó iparágak szereplőit.
Az AmCham a társkamarákkal együttműködve megfogalmazott álláspontját a 6. számú melléklet
tartalmazza.
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MELLÉKLETEK
1. számú melléklet az I. fejezet 2. pontjához:
Helyi iparűzési adó adminisztrációját érintő kamarai javaslatok
1. Kerekítés
Az Art. 2. sz. melléklet I. része rendelkezik az adóhatóságokhoz benyújtandó adóbevallás
időpontjáról, az állami adóhatósághoz benyújtandó bevallások esetén, a bevallás adatainak
meghatározásáról is, mely szerint azokat – néhány esetet kivéve, ezer forintra kerekítve kell
megállapítani. 2021-től az állami adóhatósághoz benyújtandó helyi iparűzési adóbevallást
illetően azonban sem az Art, sem a Helyi adó tv. nem tartalmaz kerekítésre vonatkozó
rendelkezést.
Probléma:
• kerekítés hiányában, a tizedes törtben kifejezve, hat tizedes jegy pontossággal számolt, több
telephelyre megosztott adó esetén, nincs biztosítva az, hogy az adózó, valamint az
adóhatóság által kalkulált összegek forint pontossággal megegyezzenek. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy az adózó, valamint az önkormányzati adóhatóságok által számolt
adóösszegek, ebből kiindulva az előlegek összegei is, néhány forint eltérést mutatnak. Ezeket
a bevallásokat – az adóban és az előlegekben keletkezett, eltérés miatt – korábban a helyi
adóhatóságok többsége, számítási hibára hivatkozva, jobb esetben az adózót értesítve
javította, vagy - a jogszabályok bevallás kijavítására irányadó rendelkezéseit figyelmen kívül
hagyva, - értesítés nélkül előírta a javított előleget, így a különbözetről az adózó csak utólag,
esetleg egy folyószámla értesítőben kimutatott pótlékból szerzett tudomást.
•

az iparűzési adó megosztása során, egy több telephellyel rendelkező adózó esetén, gyakran
előfordul, hogy egy-egy telephelyre (akár több száz esetben is) csak néhány száz forint
összegű iparűzési adó jut, ami a 200 forintot nem éri el. Ezeknek a kis összegeknek a
kezelésére nem nyújt megoldást az Art. 3. melléklet, II. pont szerinti általános rendelkezés
sem, az ilyen összegű adó nem fogja elérni az 1000 forintos fizetendő határt, ezért az
önkormányzat sem tudja ezeket az adóösszegeket érvényesíteni, egy részük folyamatosan
elévül, ennek ellenére nyilván kell tartani, előlegeket, különbözeteket folyamatosan előírni,
göngyölíteni. A kerekítésre irányuló, korábbi kezdeményezések ellenére, az előlegek
kerekítésére vonatkozó szabály is teljes mértékben kikerült a törvényből, a korábbinál
kezelhetetlenebb, lényegesen több adminisztratív feladatot eredményezve.

Javaslat:
Az ezer forintot el nem érő összegű adó kezelése, nyilvántartása, könyvelése, adminisztrálása az
adó összegét többszörösen meghaladó költséggel jár úgy adózói, mint adóhatósági oldalon. Az
adminisztrációs terhek csökkentésére tekintettel, valamint költségtakarékossági szempontból,
illetve a gyakorlatban felmerülő problémákat és azt is figyelembe véve, hogy ez a kis összeg az
önkormányzatnál nem jelentős bevétel - az állami adóhatósághoz benyújtandó bevallásokhoz
hasonlóan, célszerű lenne az iparűzési adóbevallások adatait is ezer forintban meghatározni.
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Javasoljuk továbbá, hogy a KKV törvény szerinti nagyvállalatok esetében a kerekítés 5000
forintra történjen.

2. Fizetendő iparűzési adó összegének meghatározása, megfizetése.

A 2017.12.31.-ig hatályos Art. alapján, az adózónak az önkormányzati adóhatósághoz
teljesítendő iparűzési adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra
kerekítve kellett megfizetnie. A gyakorlati elvárásoknak megfelelően (pl. helyi adóhatóságok
által fejlesztett kalkulációkra épülő bevallás nyomtatványok) az előlegek bevallása is a fizetendő
összegekhez alakulva, 100 forintra kerekített adóösszegből kiindulva történt.

A 2018.01.01.-től hatályos Art. 3. melléklet II. fejezet, az önkormányzati adóhatósághoz
teljesítendő befizetések bevezető része alapján, ha a helyi adóban, az esedékes adó összege az
ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg
nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri. Az ezer
forintot el nem érő, korábban esedékessé vált adó után - az adónemben ezer forintot elérő
adófizetési kötelezettség esedékességéig - késedelmi pótlék nem számítható fel. Az
önkormányzati adóhatóság az adónemben túlfizetésként fennálló, ezer forintot el nem érő adót
nem téríti vissza, azt a jövőben esedékes - az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adóra, egyéb közteherre számolja el.
Amennyiben az adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, vagy az éves tényleges kötelezettség
különbözet összege csak néhány száz forint összegű, fizetési kötelezettség a jelenlegi
szabályozás szerint kizárólag akkor keletkezik, ha egy további kötelezettség (pl. akár a következő
évre bevallott előleg) összegével együtt elérik az újabb 1.000 forintos értékhatárt. Ugyanakkor,
az előlegeket, különbözetet az adófolyószámlákon folyamatosan elő kell írni, nyilvántartani és
göngyölíteni az értékhatár eléréséig, abban az esetben is, ha előreláthatóan, elévülési időn belül
összességében sem fogja elérni az 1.000 forintot.
Probléma:
• a nyilvántartás, a kis értékű iparűzési adó összegek folyamatos göngyölítése az 1.000 forintos
utalási összeghatár eléréséig jelentős adminisztrációs kötelezettséget eredményez
• helyi adóhatóság előírja az adóösszeget, és elvárja/felszólít az adó fizetésére, pótlékot ír elő
Javaslat:
A fizetendő iparűzési adó összegének meghatározása 1.000 forintra kerekítve, hasonlóan a többi
adónemhez. Javasoljuk továbbá, hogy a KKV törvény szerinti nagyvállalatok esetében a kerekítés
5000 forintra történjen.
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3. Eszközérték megállapítása az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint készítő adózó esetében.
Az iparűzési adó megosztása során, a településekhez tartozó, az adóév folyamán a vállalkozási
tevékenységhez használt tárgyi eszközök eszközértékét kell figyelembe venni. A PM
állásfoglalása alapján az IFRS nem ismeri a tárgyi eszköz fogalmát, az kizárólag olyan saját
tulajdonú, bérelt, lízingelt eszköz, amely a számvitelről szóló törvény szerint tárgyi eszköz lehet.

Probléma:
• Az IFRS-ek szerinti könyvvezetők azokat az eszközöket veszik eszközként nyilvántartásba,
amelyek az IFRS-ek szerint annak minősülnek, és olyan bekerülési értéken, amit az IFRS-ek
meghatároznak. Mivel az Sztv. szerinti tárgyi eszköz fogalma és a bekerülési érték nem
egyezik meg az IFRS-ek szerinti tárgyi eszköz fogalommal és bekerülési értékkel, az éves
beszámolóját az IFRS-ek szerint készítő adózónak egy párhuzamos eszköznyilvántartást is
vezetnie kell ahhoz, hogy megfeleljen a Htv. előírásainak az adóalap megosztási adatok
meghatározásánál, ez ellenkezik az adminisztráció-csökkentés elvével.
• Pénzügyi lízing elszámolása: az adó megosztásánál figyelembe veendő eszközérték
meghatározása nem kizárólag az értékcsökkenési leírással összefüggésben okoz problémát.
Olyan esetekben is, amikor egy bérleti díjas konstrukciót az IFRS-ek pénzügyi lízingnek
minősítenek. Ekkor a bérbe vevő oldaláról bérleti díjköltség az IFRS-ek szerint nem merül fel,
a lízingelt eszköz bekerül könyveibe és értékcsökkenést számol el. A bérbeadó IFRS-es
vállalkozó könyveiből meg kikerül az ilyen tárgyi eszköz és nem érvényesít értékcsökkenést.
Tehát itt szükség van külön nyilvántartásokra, feladásokra.
Javaslat:
IFRS-ek szerinti eszközök figyelembe vételi lehetőségének biztosítása az iparűzési adó
megosztásánál.
4. Közvetített szolgáltatások fogalma.
A közvetített szolgáltatások fogalmi meghatározása során mind a Számviteli törvény, mind a Htv.
előírja, hogy a közvetítés tényének a közvetítő által kiállított számlából ki kell derülnie. Továbbá
a két jogszabályban nem teljesen azonos a közvetített szolgáltatás fogalma: a számviteli törvény
nem írja elő a szerződés írásbeliségét, míg a helyi adó törvény írásbeli szerződést köt ki.
Probléma:
• jelentős számban nyújtanak az adózók olyan szolgáltatást, amelyek valós tartalmuk szerint
megfelelnek a közvetített szolgáltatásnak (az adózó a szolgáltatás igénybe vevője és nyújtója,
azt változatlan formában értékesíti tovább), de tevékenységből adódóan nem kerülhet sor
írásbeli szerződés megkötésére (pl.: kiskereskedelmi forgalomban nyújtott szolgáltatás). Ez
esetben az írásbeli szerződés helyett egy ÁSZF-ben van lehetőség rögzíteni a közvetítés
tényét. Ezen adózókat jelentős hátrány éri, ha a HIPA alapból nem vonhatják le azokat a
közvetített szolgáltatásokat, amelyeket olyan viszonylatban értékesítenek, amelyben az
írásbeli szerződéskötés nem lehetséges.
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•

vannak olyan, jogszabályi előíráson vagy lehetőségen alapuló esetek, amikor a közvetítő nem
állít ki számlát - kiemelendő mindenekelőtt az áfa-csoporton belül közvetített szolgáltatás –
ebben az esetben a csoporttagok egymás között számviteli bizonylatot állítanak ki, ami nem
felel meg a Htv. által előírt, közvetített szolgáltatásra vonatkozó feltételeknek

Javaslat:
• Nem teljesen azonos a közvetített szolgáltatás fogalma: a számviteli törvény nem írja elő a
szerződés írásbeliségét, míg a helyi adó törvény írásbeli szerződést köt ki. Ez jelentősen
megnehezíti az egyes tételek minősítését, elszámolását, ezért javasoljuk a két törvényben
azonos fogalom szerepeltetését, a helyi adó törvény szerinti fogalomból a szerződésre
vonatkozó írásbeli kitételt törölni.
A jogszabályi koherencia biztosítása érdekében indokolt lenne a fogalmakat kibővíteni, a
számla mellett a nyugtával és a számviteli bizonylattal kiegészíteni a definíciókat.
5. Adatbejelentés, bejelentkezés, változás-bejelentés, meghatalmazás elektronikus úton, az
általános nyomtatványkitöltő program használatával.
Az önkormányzati adóhatóságnak a 2021-től hatályos Htv. szerinti, a PM honlapon közzétett
nyomtatványokat kell rendszeresítenie az adózó helyi iparűzési adóval összefüggő
bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségének, az építmény- és telekadó adatbejelentési
kötelezettségének teljesítéséhez, az eljáráshoz szükséges meghatalmazások alkalmazásához. Az
önkormányzat az adatbejelentési és IFA nyomtatványokat kizárólag az önkormányzati
adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a
fizetendő adó megállapítása érdekében egészítheti ki.
Probléma:
• habár rendelkezésre állnak a Htv. szerint egységesített meghatározott nyomtatványok,
azokat az önkormányzatok kiegészíthetik, melynek következtében teljesen egységes
nyomtatványok alkalmazására nincs lehetőség
• teljesen egységes nyomtatvány hiányában nincs lehetőség egységes eljárás biztosítására,
digitális fejlesztésre, a nyomtatványokat egyenként – manuálisan -, az önkormányzatok
egyedi elvárásainak megfelelően kell kitölteni
• a nyomtatványok benyújtása egységes (!) elektronikus úton nem megoldott, egyedi
követelményeknek kell megfelelni az eljárások során,
• nehézkes, hosszadalmas adminisztrációs teher az adózóra nézve, nincs tömeges
nyomtatvány- előállítási és továbbítási lehetőség
• telephely megszűnés esetén a záró iparűzési adóbevalláson jelölni szükséges a telephely
megszűnésének okát, valamint ezt követően egy változás bejelentő nyomtatványt is be kell
küldeni, amiben szintén feltüntetjük a telephely megszűnésének okát. Ez egy duplikált
adminisztráció.
Javaslat:
A kormányzat bürokrácia- és adminisztráció-csökkentési programjához kapcsolódóan, valamint
az egységes eljárás elvének biztosítása céljából, javasoljuk a teljesen egységes bejelentő és
változás-bejelentő nyomtatványok, illetve valamennyi mentességi, kedvezményi rendelkezési
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lehetőséggel kibővített építmény- és telekadó bejelentő nyomtatványok megalkotását, valamint
azok – a meghatalmazásra vonatkozó nyomtatványokhoz hasonlóan - benyújtásának biztosítását
az állami adóhatóságon keresztül.
Az adatbejelentő, bejelentő és változás-bejelentő
nyomtatvány az e-HIPA bevallás mintájára, az állami adóhatóságon keresztül, elektronikus úton
kerüljön továbbításra az önkormányzati adóhatóság részére. A nyomtatványok ÁNYK-n
keresztüli tömeges továbbítási lehetőségének biztosítása csökkentené az adminisztrációs
terheket, kiváltva az egyéb elektronikus felületeken elérhető, egyedi, időigényes továbbítási
formákat (legutóbbi előterjesztés már tartalmazott ilyen irányú módosító javaslatokat). Iparűzési
adó záró bevallás esetén, ha a bevalláson feltűntetésre került a telephely megszűnésének oka,
ne kelljen még változás bejelentést is benyújtani.

6. Fizetési felszólítás – visszatartás – végrehajtás.
Az Avt. hatályos szövege alapján, az önkormányzati adóhatóság havonta előzetes fizetési
felszólítás nélkül, a hónapot követő hó 15. napjáig keresheti meg az állami adó- és vámhatóságot
a legalább 50 ezer forintot elérő tartozás végrehajtása céljából.
Az Art. 76. § szerint a NAV az adózót megillető túlfizetést az önkormányzati adóhatóság
megkeresésében közölt tartozás összegéig visszatarthatja. A visszatartásról az adózót az
adóhatóság végzéssel értesíti.
Probléma:
• gyakorlati tapasztalat: a tartozás megjelenése az adózó folyószámláján többnyire technikai
problémából, téves könyvelésből adódik (pl. más adózó – leányvállalat– adószámlájára
könyveli az önkormányzati adóhatóság az utalt előleget), ez alapján indít végrehajtást az
adóhatóság az adózó számlájára
• Javaslat megfogalmazása: Az automatikusan indított végrehajtások, visszatartások
gyakorlatának felülvizsgálata, az adófolyószámlák rendezése.
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2. számú melléklet az I. fejezet 10. pontjához:
Az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó kamarai javaslatcsomag

Az a) pont részletes kifejtése
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.
Mindezért biztosítani kellene, hogy a törvényszék ugyanolyan szigorúan tartsa be a vonatkozó
határidőket, mint ahogy ezt az üzleti szektor esetében teszi. Ahogy ott is, a benyújtott változási
kérelmeknek egy idő után automatikusan elfogadásra kellene, hogy kerüljenek, amennyiben a
törvényszék nem tart be bizonyos határidőket. A közérdek így is védelmet élvezne, hiszen az
ügyészség továbbra is bármikor megtámadhatná az automatikusan bejegyzett kérelmeket is.
A b) pont részletes kifejtése
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.
A c) pont részletes kifejtése
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. Magának az Amerikai Kereskedelmi Kamarának, illetve
több tagjának is közvetlen tapasztalata van az ebből eredő nehézségekről. A kiszámíthatatlanság
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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. A helyzet
különösen frusztrálóan hat ezen szervezetek vezetőségére, akik gyakran önkéntes munkában
látják el feladataikat rendes munkájuk mellett. 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.
A d) pont részletes kifejtése
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.
Az e. pont részletes kifejtése
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.
Az f. pont részletes kifejtése
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.
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3. számú melléklet a II. fejezet 13. és 16. pontjához:
A Munka Törvénykönyvéhez kapcsolódó távmunkavégzéssel és otthoni munkavégzéssel kapcsolatos kamarai javaslatcsomag

Az elmúlt évek gazdasági és technológiai trendjei jelentős hatást gyakorolnak a munkaerőpiacra, és a meglévő munkajogi szabályozásra. A magyar
jogalkotó, felismerve a szabályozási kérdések kiemelt szerepét a versenyképességben és a foglalkoztatás magas szintjének elérésében és
megtartásában, néhány éve olyan új munka törvénykönyvét alkotott (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről; Mt.), amely a korábbiakhoz
képest rugalmasabb kereteket teremtett a foglalkoztatáshoz, figyelembe véve a korábbi szabályozás alkalmazása során felhalmozódott gyakorlati
tapasztalatokat is. A folyamatosan és gyorsuló ütemben változó gazdasági és technológiai trendekre, valamint az Mt. hatályba lépése óta bekövetkezett
változásokra, illetve összegyűlt tapasztalatokra figyelemmel szükséges az Mt. és kapcsolódó jogszabályok egyes rendelkezéseinek felülvizsgálata,
kiegészítése, illetve módosítása. Ebbe a körbe tartozik a távmunkavégzés, illetve az egyre szélesebb körben alkalmazott, ugyanakkor érdemben nem
szabályozott otthoni munkavégzés („home office”) is.
Az elmúlt hetek eseményei, a kialakult járványhelyzet is ráirányították a figyelmet a távmunkavégzés, illetve otthoni munkavégzés nélkülözhetetlen
szerepére a gazdaság működőképessége szempontjából, ugyanakkor megmutatták annak fontosságát, hogy ezen foglalkoztatási lehetőségek megfelelő
szabályozása kerüljön kialakításra a hosszabb távú versenyképesség elősegítése érdekében. A szabályozás felülvizsgálata és módosítása lehetőséget
biztosít arra, hogy - a munkavállalók és a munkáltatók érdekeinek figyelembevétele mellett - a munkaerőpiaci szereplők megfelelő startégiával
rendelkezzenek ezen a területen, képesek legyenek gyorsan alkalmazkodni a hirtelen bekövetkező változásokhoz, valamint figyelembe tudják venni
ezen foglalkoztatási megoldások sajátosságait és az ezekből fakadó gyakorlati lehetőségeket és kihívásokat.
A szabályozás elősegíti a munkahelyek védelmét, továbbá a munkavállalók és a családok érdekeinek, elvárásainak a figyelembevételét, továbbá a
munka és magánélet egyensúlyának - a technikai fejlődésre tekintettel is történő - előmozdítását.
A fentiekre is tekintettel az alábbi módosítási javaslatokat terjesztjük elő, az egyes javaslatokhoz kapcsolódó rövid indokolással együtt, a
távmunkavégzés és az otthoni munkavégzés szabályainak felülvizsgálata céljából:
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4. számú melléklet a II. fejezet 14. és 16. pontjához:
A Munka Törvénykönyvéhez kapcsolódó egyéb munkaügyi rendelkezések módosításával,
pontosításával kapcsolatos kamarai javaslatcsomag.

AMCHAM TAGVÁLLALATOK JAVASLATAI
2020. augusztus 17-én benyújtott javaslatok kiegészítésekkel

Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően összegyűjtöttük azokat a területeket, ahol tagjaink
javasolják a Munka Törvénykönyve, illetve kapcsolódó egyéb rendelkezéseinek felülvizsgálatát
is.
1. Digitalizáció erősítése. Ahol lehetséges a digitális megoldások alkalmazásának erősítése,
munkaügyi folyamatok digitális csatornára terelése (opcionálisan, a megfelelő biztonsági
feltételek megléte mellett). Az Mt. 22. §-ának felülvizsgálata és kiegészítése annak érdekében,
hogy meghatározott esetekben a jelszóval hozzáférhető belső levelezőrendszerben, illetve zárt
hozzáférésű belső rendszerekben (személyhez rendelt, jelszóval védett hozzáférés) történő
kommunikáció elismerhető legyen az írásbeliség követelményének megfelelőnek. Ebben az
esetben az ellenkező bizonyításig vélelmezni lehetne, hogy ebben a rendszerben tett nyilatkozat
az Mt. 22. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel.
A különböző digitalizációs megoldások az adminisztratív terhek csökkentése és az ügyintézés
egyszerűsítése és gyorsítása érdekében is indokoltak lennének.
2. A napi és heti pihenőidő kiadhatósági szabályának jogi egyértelműsítésére van szükség.
Az Alkotmánybíróság 12/2020. (VI. 22.) számú határozata kapcsán szükséges jogalkotás. Az
Alkotmánybíróság a Magyar Közlönyben 2020. június 22-én közzétett 12/2020. (VI. 22.) számú
határozatával („a Kúria ügyeleti díj megfizetése tárgyában hozott Mfv.II.10.279/2018/13. számú
ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről”) megsemmisítette a
Kúria EBH2019.M.6. alatt közzétett határozatát. A hivatkozott AB határozat szerint a napi és a
heti pihenőidő azonos időben nem adható ki. Az AB határozat a munkáltatók és munkavállalók
széles körét érinti (az általános munkarend érintettsége folytán az AB döntése lényegében
minden magyar munkáltatót érinthet). Álláspontunk szerint az AB határozat nyomán kialakult
helyzet csak jogalkotással oldható meg, amely figyelembe veszi az AB határozatban foglaltakat,
továbbá a vonatkozó uniós irányelvet is, miszerint a napi pihenőidő hossza nem csökkenthető, a
heti pihenőidőre ugyanakkor az irányelv egy 24+11 órás időszakot is elegendőnek tart.
A fentieken túl fontosnak tartjuk, hogy a munkaközi pihenőidőre vonatkozó szabályokat a
jogalkotó összehangolja a távmunka, illetve otthoni munkavégzés sajátosságaival. A jogszabályi
rendelkezésekben ennek a munkavégzési formának a sajátosságait is kifejezésre kell juttatni.
3. Az állásidő általános szabályának kiegészítését javasoljuk.
A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti
munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve - alapbér illeti meg.
Ugyanakkor – figyelemmel az olyan külső körülményekre, amelyek a munkáltató érdekkörén kívül
esnek, de nem minősíthetők elháríthatatlan külső oknak – az állásidő általános szabályát indokolt
lenne kiegészíteni, pontosítani annak érdekében, hogy amennyiben tartósan fennáll az állásidőt a
munkáltató érdekkörén kívül okozó helyzet, akkor a munkáltató mentesülhessen a bérfizetés
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alól. Természetesen ennek garanciális, a munkavállalók érdekeit is figyelembe vevő szabályait kell
megalkotni.
Ehhez kapcsolódó alternatív javaslat, hogy ha nem születik pontosító jogszabály, akkor az Mt-ben
ezt a szabályt diszpozitívvá kellene tenni, és a kollektív szerződés szabályozhassa ezt a kérdéskört,
hogy mi mentesíti a munkáltatót vitás helyzetben, vagy hogy mikortól kezdődik az állásidő
fizetése.
Kiegészítésként: ne minősüljön állásidőnek a járványhelyzet és olyan egyéb elháríthatatlan külső
ok, melyre sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak nincs ráhatása annak megoldásában és
annak keletkeztetésében.
4. Tanulmányi szerződés.
A tanulmányi szerződés alkalmazhatóságát rugalmasabbá tenné és valószínűsíthetően
szélesítené ezen jogintézmény alkalmazását, ha abban az esetben is köthető lenne tanulmányi
szerződés, amikor a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót (Mt. 229. §
(2) b) pontjának törlése). A jelenlegi hatályos jogszabályi rendelkezések ellenérdekeltté teszik a
munkáltatót a munkavállaló költséges fejlesztésével, illetve tanulmányaival kapcsolatban.
Ösztönző hatású lenne, ha a munkáltatónak költségesebb képzések esetén lenne lehetősége az
ilyen irányú befektetéseinek legalább részleges megtérítésére.
5. Munkavédelmi jellegű szabályok felülvizsgálata.
Indokolt lenne a képernyő előtti munkavégzés szabályainak felülvizsgálata és szükség szerinti
módosítása.
A munkavédelmi képviselők választására vonatkozó szabályok kapcsán is vizsgálandó, hogy más,
alternatív megoldások hatékonyabban képesek-e biztosítani a munkavállalói képviseletet a
munkavédelmi kérdések kapcsán.
Megfontolandó lehet üzemi tanácshoz közelebb vinni a munkavédelmi képviselet kérdését. Ezzel
elkerülhető lehetne a sokszor felesleges kettősség, ami a gyakorlatban nehezen működtethető.
Ahol ugyanis van külön munkavédelmi munkavállaló vagy szakember, szabályzat, ott felesleges
még további munkavédelmi bizottság, inkább az üzemi tanáccsal lehetne egyeztetni, hiszen a
munkavállalók munkahelyi körülményeit érintő kérdésekről van szó.
6. Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lehetőségeinek kibővítése
Erre olyan helyzetek esetében lenne szükség, amikor a munkáltató körülményeiben – rajta kívül
lévő okok miatt - olyan változás áll be, ami a munkaszerződés szerinti foglalkoztatást
ellehetetleníti vagy aránytalanul terhessé teszi. Ilyen lehet például a járvány miatt kialakult
veszélyhelyzet, amely az Mt. 53. §-ában foglaltak szerinti, a munkaszerződéstől eltérő
foglalkoztatás lehetőségét, az Mt. 53. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamon túlmenően
is szükségessé teszi. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályainak a rendkívüli
helyzetekben történő rugalmas alkalmazását biztosító rendelkezés lehetővé teheti, hogy a
munkáltatók gyorsan reagálhassanak a körülményekben hirtelen beállt változásokra, ezzel
biztosítva a munkahelyek megóvását.
7. Egyoldalú kötelezettségvállalások esetében a nagyobb rugalmasságot tartanánk szükségesnek.
A hatályos szabályok alapján erre csak nagy szűk körben van lehetőség. A munkavállalói
érdekképviseletek részvétele kellő garanciát biztosítana a munkavállalóknak abban az esetben,
ha az egyoldalú kötelezettségvállalást a munkavállalók nagyobb csoportját érintően a munkáltató
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utólag az érintettek hátrányára módosítaná vagy visszavonná. A kollektív szerződéskötésre
jogosult szakszervezettel, vagy a 268. § szerinti üzemi megállapodás kötésére jogosult üzemi
tanáccsal való megállapodás útján is megszüntethető vagy a jogosult terhére módosítható az
egyoldalú kötelezettségvállalás.
8. Szakszervezettel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó szabályok pontosítása.
Szükségesnek tartjuk a sztrájktörvény felülvizsgálatát, a kapcsolódó jogok és kötelezettségek, az
eljárásrend átláthatóbbá tételét. Annak rögzítését is kérjük, hogy a munkáltató és az
érdekképviselet közötti jogvitákban milyen eljárásban dönt a bíróság (pl. Mt. 273. §, Mt.
276.§). Fontosnak tartjuk annak átgondolását is, hogy vészhelyzet esetén hogyan érhető el,
hogy a munkáltató minél gyorsabban reagálhasson az eseményekre.
9. Szabadság kiadására vonatkozó szabályok rugalmasabbá tétele.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 132. számú egyezményére tekintettel, a tárgyévet
követő évre történő szabadság átvitelére vonatkozó szabályok rugalmasabbá tétele, miszerint az
Mt. nem kötné kollektív szerződéshez azt, hogy a munkáltató - kivételesen fontos gazdasági
érdeke vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén – az alapszabadság
egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő évben adja ki.
10.

Az egyszerre több munkáltatónál történő részmunkaidős foglalkoztatás könnyítése, a
foglalkoztatás szabályainak egyszerűsítése mellett.
A részmunkaidős és könnyített foglalkoztatás lehetőségét jó megoldásnak tartjuk, ugyanakkor
sok vállalat azért nem alkalmazza ezt a formát, mert a szabályozás túl merev és túl sok
adminisztrációval jár. Javasoljuk az Mt. 195. (1) szakaszának módosítását oly módon, hogy a
közös foglalkoztatás esetén több munkáltató több munkakörbe tartozó feladatok ellátásában is
megállapodhassanak az adott munkavállalóval. Természetesnek tartva, hogy a munkavállaló
végzettsége, képzettsége, szakképesítése stb. által be tudja tölteni mindkét munkakört. Ez
nagyban elősegítené ennek az alternatív foglalkoztatási módnak az elterjedését is. [195.§ (1)
Több munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok
ellátásában állapodhatnak meg.] Ehhez kapcsolódóan javasoljuk, hogy az eltérő munkaköri
feladatokat lehessen eltérően díjazni (munkakörönként megállapítani az alapbért).
Így a közös foglalkoztatásból eredő előnyöket mindkét munkáltató érvényesíteni tudja, mely a
szabály rugalmasabbá tétele által érhető el optimális szinten. Ezáltal ennek az alternatív
foglalkoztatási módnak az elterjedését is elő lehet segíteni. A cél, hogy a munkavállaló
képzettségét, képesítéseit mindkét cég a számára legmegfelelőbb munkakörben kamatoztassa,
és a díjazás is ennek arányában alakulhasson. Ennek az alternatív foglalkoztatásnak akár
munkahely megőrzési potenciálja is lehet, ha egy munkáltató egy másik munkáltatóval közösen
tud 8 órában foglalkoztatni munkavállalót, mert pl. a gazdasági körülmények nem teszik
lehetővé a teljes munkaidős foglalkoztatást egyik munkahelyen sem.
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5. számú melléklet a III. fejezet 29. pontjához
A pénzforgalom és az ahhoz kapcsolódó adminisztráció digitalizációjának érdekében tett
kamarai javaslatcsomag

1. Nemzeti Versenyképességi Tanács intézkedéscsomagja.
A Nemzeti Versenyképességi Tanács 2019-ben jelentette be a készpénz visszaszorítását célzó és
a digitalizációt előmozdító intézkedéscsomagját, mely az alábbi hat pontból állt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A nyugdíjak és szociális transzferek bankszámlára utalásának további ösztönzése, azzal a
hosszú távú céllal, hogy minél inkább utalással valósuljanak meg ezek a kifizetések.
Az 5 fő feletti munkáltatóknál a munkabérek kötelező elektronikus (utalásos) kifizetése.
Online pénztárgépet használó vállalkozások esetében kötelezés az elektronikus
fizetési lehetőség biztosítására.
A vállalkozások közötti tranzakciók esetében (B2B) a készpénzfizetési korlát csökkentése.
A magánszemélyek közötti (C2C) és magánszemélyek, valamint cégek közötti (B2C)
tranzakciók digitalizálásának előmozdítása.
Szociális számla bevezetése.

Az AmCham üdvözli, hogy konkrét jogszabályi előírásként kötelezővé vált az elektronikus fizetési
lehetőség biztosítása, aminek köszönhetően a magyar lakosság számára még elérhetőbbé vált az
elektronikus úton való fizetés. Ezzel együtt, állápontunk szerint folytatni szükséges a bejelentett
intézkedések fokozatos bevezetését, annak érdekében, hogy érdemi áttörést lehessen elérni. A
készpénzállomány ugyanis továbbra is magas, és igazán átfogó reform akkor fog megvalósulni,
ha további intézkedések is segítik mind a gazdasági szereplők, mind a lakosság átállását a
digitális tranzaktálásra.
Ennek keretében külön figyelmet érdemelnek azok az intézkedések, amelyek jogszabályi úton,
viszonylag egyszerűen, és a kormányzat eddigi gazdaságpolitikájával konzisztens módon
vezethetők be. Ilyen az 5 fő feletti munkáltatók esetében a munkabérek kötelező elektronikus
kifizetésének az előírása, a B2B készpénzfizetési korlát lecsökkentése az AmCham és a szakma
által is már korábban 500 ezer forintos mértékre, valamint új készpénzfizetési korlátok
bevezetése a vállalatok és a lakosság közötti tranzakcióknál (B2C). Ez utóbbira fokozatosan és
szelektíven haladva kerülhetne sor, kiemelve néhány kritikus ágazatot, mint például az ingatlan
adásvétel, az új és használt gépjármű adásvétel, valamint egyéb nagyértékű javak (például
elektronikai és háztartási cikkek) adásvétele. Az AmCham javaslata 2021 folyamán ezen
jogszabályi rendelkezések bevezetése.
2. A meglévő jogszabályok által érintett vállalkozások és iparágak körének bővítése.
A készpénz elleni küzdelem és a pénzforgalmi digitalizáció gazdaságpolitikai mintapéldái és
sikertörténetei az online pénztárgép szabályozás és a jövedéki adóval terhelt termékek
szabályozása. Mindkét jogszabály érdemben járul hozzá mind az adóbevételek növeléséhez,
mind a gazdaság tisztításához, mind az elektronikus fizetések elterjedéséhez. Gazdaságpolitikai
szempontból indokolt is és kézenfekvő is ezen két jogszabály további szigorítása, illetve
kiterjesztése révén tovább emelni az adóbevételek és a gazdaságfehérítés szintjét.
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Az online pénztárgép szabályozás esetében a továbblépés útja a kiterjesztés további iparágakra
és jelenleg szabályozatlan szektorokra. Számos szektor van ugyanis, ahol jelenleg nem kötelező
sem az online pénztárgép, sem az elektronikus fizetés biztosítása. Példaként említhető a
gépjárművek és gépjármű alkatrészek kereskedelme, a szolgáltató szektorok nagy része (építésszerelés, szépségipar, magán-egészségügy), az élelmiszer piacok (beleértve a nagybani és a
csarnok piacokat). Ezek mindegyikében indokolt lehet mind az online pénztárgép, mind az
elektronikus fizetés bevezetése. Szintúgy fontos lenne a jelenlegi járványban előtérbe került ekereskedelem szabályozása. Számos online kereskedő ugyanis nem biztosít elektronikus fizetési
lehetőséget, csupán utánvétes készpénzfizetést. Előírás lehetne az online kereskedelemben az
elektronikus fizetési lehetőség biztosítása.
A fentiekhez hasonlóan, a jövedéki adós termékeknél bevezetett szabályozás kötelező
elektronikus fizetésre nagykereskedelmi beszerzéseknél kiterjeszthető lenne más olyan
termékek és szolgáltatások cégek közötti beszerzésére, ahol nem indokolt, vagy adópolitikai
szempontból kockázatos a túlzott készpénzhasználat.
3. A digitalizáció útjában álló jogszabályi akadályok lebontása.
A digitalizáció a gazdaság fejlődésének természetes útja, ugyanakkor vannak esetek, amikor a
piaci törekvések és a lakossági igények ellenére sem lehet előre lépni bizonyos jogszabályi
korlátok megléte miatt. Az alábbiakban három releváns területet vázol az AmCham, ahol
megfontolandó ezen korlátok lebontása.
a)

b)

SZÉP kártya: A SZÉP kártya széles körben használt fizetőeszköz Magyarországon, és ezért
indokolt, hogy annak technológiai tartalma lépést tartson a korral és a piac fejlődésével.
A kártyák világában az elmúlt évek egyik legnagyobb fejlődése a kártyák digitalizációja /
virtualizációja. A mai technológiai ugyanis lehetővé teszi, hogy egy kártya digitális
formában is, vagy csak akként létezzen, valamilyen fizetési applikációba, jellemzően
mobilbanki alkalmazásba integrálva. Az olyan fizetési megoldások elterjedése, mint az
Apple Pay, a Simple vagy a Revolut is jól tükrözik ezt, és számos olyan cég van, akik már
csak akkor bocsátanak fizikai kártyát ügyfeleik rendelkezésére, ha azok kifejezetten
igénylik.
A SZÉP kártyák esetében ugyanakkor a jogszabály előírja, hogy azt kizárólag fizikai
formában, plasztik anyagból lehet kibocsátani. Az AmCham álláspontja, hogy mind a
digitalizáció elősegítése, mint a termék relevanciájának megőrzése, mint a
környezetvédelem szempontjából indokolt lenne megengedni, hogy piaci szolgáltatók
akár digitálisan is kibocsáthassák SZÉP kártyáikat.
Digitális nyugta: Annak ellenére, hogy egyre inkább elterjed az online számlázás a cégek
közötti tranzakciók esetében, a kiskereskedelemben továbbra is csak elvétve
találkozhatunk e-nyugtákkal. Az AmCham javaslata, hogy a kormányzat segítse elő egy
olyan e-nyugta szabályozás létrehozását, amely előmozdítja az e-nyugták elterjedését.
Indokolt lehet középtávon az e-nyugta adási képességre való kötelezés is, valamint annak
biztosítása, hogy a piacon megjelenjenek és elterjedjenek olyan megoldások és
alkalmazások, melyek segítik az e-nyugták integrálását és a fogyasztók számára történő
megjelenítését. Piaci oldalról az AmCham a bankszektort tartja a leginkább alkalmasnak
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c)

ezen integráció lebonyolítására, és az e-nyugták a banki applikációkban és e-banki
felületeken való megjelenítéséra, összekapcsolva azt az elektronikus fizetésekkel.
A banktitok egy szigorúan és körültekintően szabályozott terület Magyarországon – teljes
joggal. Ugyanakkor, köszönhetően az európai GDPR szabályozásnak, egyre több az olyan
gazdasági esemény, ahol az ügyfelek valamilyen hozzájárulása szükséges egy termék
bevezetéséhez és elterjesztéséhez. Különösen igaz ez a digitális termékekre és
szolgáltatásokra, amilyenek az egyes banki termékek is. A banktitok szabályozás
ugyanakkor egyelőre nem tartott lépést a modernizációval, és továbbra is előírja a két
tanús, személyes nyilatkozást a banktitok átadásáról. Az AmCham javaslata, hogy a
kormányzat vizsgálja felül a banktitok szabályozását oly módon, hogy könnyebbé váljon
az ügyfelek nyilatkoztatása elektronikus úton és csatornákon.
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6. számú melléklet az III. fejezet 32. pontjához
Az AmCham és a társkamarák felhívása a döntéshozókhoz az egészségügyi reformmal
kapcsolatos konzultációs platform létrehozására

Javasoljuk, hogy az egészségügyi reformfolyamatot irányító minisztériumok hozzanak létre egy olyan
fórumot, ahol lehetőség nyílik a reformmal kapcsolatos rendszeres és konstruktív egyeztetésre az
egészségügyi ökoszisztéma minden szereplőjével.

A JÖVŐ EGÉSZSÉGÜGYE MINDANNYIUNK ÜGYE
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara, a Joint Venture Szövetség, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi
Kamara, a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara és a Svéd Kereskedelmi Kamara üdvözli a kormány
által az értékalapú egészségügy irányában elindított egészségügyi reformot és készen állnak arra,
hogy az elindult folyamatot javaslataikkal támogassák.
Hiszünk abban, hogy a reform csak akkor lehet sikeres, ha kialakításában, a prioritások
meghatározásában részt vesz az egészségügyi ökoszisztéma valamennyi szereplője, beleértve az
egészségipar és a kapcsolódó iparágak szereplőit.
A Kamarák kérik, hogy a reformot irányító minisztériumok hozzanak létre egy olyan fórumot, ahol
lehetőség nyílik a reformmal kapcsolatos rendszeres és konstruktív egyeztetésekre.
A Kamarák tagvállalatai közé olyan innovatív egészségipari, technológiai, fejlesztő és szolgáltató
vállalatok tartoznak, melyek befektetéseik, tudományos kutatásaik, és széleskörű tapasztalataik
révén hatékonyan támogathatják az értékalapú, emberközpontú, és fenntartható egészségügy
irányába vivő reformfolyamatot.
A kamarák készek együttműködni az értékalapú egészségügy kialakításában. Külön figyelmet
javaslunk szentelni az alábbi területeknek:

AZ EGÉSZSÉG = BEFEKTETÉS
•

•
•

•
•
•

Az egészség a nemzeti versenyképességünk egyik tartópillére, amihez modern és hatékony, a
legfrissebb tudományos eredményeket és nemzetközi gyakorlatokat figyelembe vevő
egészségügyi stratégiára van szükség.
Az egészségügyre fordított kiadások emelése a 2021-es büdzsében tovább erősíti a
költségvetés-tervezés felelősségteljes gyakorlatát.
Fontosnak tartjuk, hogy az egészségügyi stratégia össztársadalmi érdekeken alapuljon, és ne
kizárólag a betegellátásra, hanem jövőbe mutató módon a megelőzésre, a népesség
egészségi állapotának javítására is külön hangsúlyt fektessen, amelyben fontos szerepet
tölthetnek be a különböző edukációs programok.
Világos jövőkép és koncepció kialakítása az egészségügyhöz kapcsolódó valamennyi szereplő
érdemi bevonásával.
Pénzügyileg stabil, adósságmentesen gazdálkodó intézményrendszer és valós költségeken
alapuló finanszírozás kialakítása.
Az egészségipar és a kapcsolódó iparágak befektetéseit ösztönző környezet kialakítása, a
kutatás-fejlesztési kedvezmények rendszerének módosítása, az innovációs és egészségipari
stratégia figyelembevételével.
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•

A vállalatok érdekeltségének megteremtése a dolgozóik egészségügyi ellátásának
finanszírozásában.

AZ EMBER VAN A KÖZÉPPONTBAN
•
•
•
•
•
•
•

A népesség egészségi állapotának javítása, és a krónikus betegségek kialakulásának
megelőzése és korai felismerése nemzetstratégiai érdek.
A páciens az első: szükségletei, igényei és az életminőségében és életkilátásában elérhető
eredmények irányítsák a döntéseket.
A páciens bevonása a gyógyítási folyamatba, tapasztalataik mérése.
A betegeket, érintetteket képviselő szervezetek bevonása a döntéshozatali folyamatokba.
Az egészség-nyereséget nyújtó innovációhoz való gyors és transzparens hozzáférés
biztosítása valamennyi rászoruló páciens számára.
A mennyiségi szemlélet helyett a minőségi szemlélet előtérbe helyezése, a minőségi
indikátorok auditált mérése.
Integrált, eredmény alapú finanszírozási módszerek kialakítása, siló szempontú megközelítés
helyett.

TRANSZPARENS SZABÁLYOZÓI KÖRNYEZET
•
•

•

Átlátható, kiszámítható és stabil, a legfrissebb tudományos eredményeket és nemzetközi
gyakorlatokat figyelembe vevő szabályozói környezet, szakmai protokollok kialakítása.
A betegellátás minőségi mutatóinak mérése és nyilvánossá tétele.
Az állami- és a magánegészségügyi ellátás szabályozott, szinergikus együttműködésének
kialakítása.

MAGAS FOKÚ DIGITALIZÁCIÓ
•
•
•
•

Minőségi adatok rendelkezésre állása, és a különböző rendszerekben található adatbázisok
összekötése (NEAK, EESZT, betegségregiszterek, stb.).
A big data alapú elemzések elősegítése a közadatok felhasználhatóvá tételével.
A telemedicina további erősítése a szakellátásban.
E-health megoldások integrációja az egészségügyi ellátás folyamatába
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