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Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) egy tagjai által finanszírozott, politikailag független nonprofit szervezet,
amely amerikai, nemzetközi és magyar tagvállalatainak üzleti érdekeit képviseli, 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.
Együttműködésünk alapját javaslatcsomagunk adja, amelyet tagvállalataink szakértőinek szakmai javaslatai,
munkacsoportjaink és a piaci igények alapján készítünk el minden évben.

300+ TAGVÁLLALAT

200.000 ALKALMAZOTT

1000+ TOP VEZETŐ ÉS SZAKÉRTŐ

32 SZAKMAI JAVASLAT

EGYÜTTMŰKÖDÉS EGY
FENNTARTHATÓ ÉS VERSENYKÉPES MAGYARORSZÁGÉRT
JAVASLATCSOMAG 2021
Az AmCham 2021. január 26-án mutatta be új, ötéves Stratégiai Munkatervét (Policy Agenda 2021-25), amely
kijelöli a Kamara érdekképviseleti munkájának fő irányait, és definiálja azokat a kihívásokat, célokat, amelyeket a
javaslatcsomagunk segítségével kívánunk teljesíteni az alábbi három területen.
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I. ÁLTALÁNOS ÜZLETIBEFEKTETÉSI KÖRNYEZET
SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET
VERSENYKÉPES ÉS KISZÁMÍTHATÓ
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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.

VERSENYKÉPES ÉS KISZÁMÍTHATÓ ADÓZÁSI KÖRNYEZET
2. A helyi iparűzési adó megszűntetését, megtartása esetén annak további egyszerűsítését javasoljuk.
a. A helyi iparűzési adó alapjának meghatározásakor legyenek elszámolhatóak a személyi jellegű ráfordítások és az
értékcsökkenési leírás.
b. Kerüljenek bevezetésre további adminisztrációs egyszerűsítések.

c.

A különleges gazdasági övezetekre vonatkozó új szabályok mellőzését javasoljuk.

I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI-BEFEKTETÉSI KÖRNYEZET

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. Fennmaradása esetén a támogatható szervezetek körének bővítését javasoljuk.
b. A támogatási rendszer adminisztrációjának egyszerűsítését javasoljuk, főként a támogatói kockázatok csökkentése
érdekében.

4. A csoportos társasági adóalanyiságot korlátozó szabályokat javasoljuk leépíteni, a csoporton belül képződő
veszteségek és adókedvezmények legyenek csoporton belül teljes mértékben átjárhatók.

I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI-BEFEKTETÉSI KÖRNYEZET

5. Javasoljuk a személyi jövedelemadózásban a béren kívüli juttatások, un. „cafeteria” rendszerének
újragondolását.
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.

I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI-BEFEKTETÉSI KÖRNYEZET

e. A csekély értékű ajándék adómentességének rendszerét javasoljuk átalakítani.

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

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

j.

Javasoljuk az iskolarendszerű képzések munkáltató általi támogatásának adómentessé tételét.

I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI-BEFEKTETÉSI KÖRNYEZET

6. Egyéb adminisztrációs és adatszolgáltatási rendelkezések átgondolását kérjük.
a. A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos adminisztráció egyszerűsítését, automatikus hatósági igazolás
kiállítását javasoljuk.
b. Az áfa-törvény szerinti elektronikus számlázás rendszerének újragondolását javasoljuk.

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

I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI-BEFEKTETÉSI KÖRNYEZET

HATÉKONYSÁG 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 bevezetését a meglévő elektronikus kapcsolattartási rendszerekben

b. Javasoljuk fejlettebb jogosultság-kezelés bevezetését a meglévő elektronikus kapcsolattartási rendszerekben.

I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI-BEFEKTETÉSI KÖRNYEZET

10. Javasoljuk az egyesületek és alapítványok működési feltételeinek egyszerűsítését.
a. Az egyesületekre és alapítványokra vonatkozóan is az üzleti szektoréval megegyező adminisztratív és eljárási
szabályozást javasolt bevezetni.
b. A bíróságoknál jelenleg használatos nyomtatványokat javasoljuk továbbfejleszteni.
c.

A szabályozási környezetnek kiszámíthatónak kell lennie.

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.

I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI-BEFEKTETÉSI KÖRNYEZET

REGIONÁLIS FEJLESZTÉS ÉS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉR
11. A regionális infrastruktúra fejlettsége továbbra is kiemelt fontosságú, ezért fejlesztésének nagyobb
hangsúlyt kell kapnia.
a. Javasoljuk, hogy a hátrányos helyzetű térségekben az internetelérés további fejlesztése kiemelt feladat legyen.
b. Az áruforgalom által elsősorban használt magyarországi közúti határátkelőhelyeken a tehergépjárművek gyorsabb
átkelése érdekében a torlódások kialakulását megszüntető megfelelő intézkedések meghozatalát javasoljuk.

12. A beszállítói kockázatok csökkentése, az ellátásbiztonság fokozása és az értékláncok megbízhatóságának
növelése érdekében hatékony intézkedések meghozatalát tartjuk szükségesnek.

II. HUMÁN TŐKE
VERSENYKÉPES MUNKAERŐ ÉS
FOGLALKOZTATÁS
FELNŐTTKÉPZÉS, SZAKKÉPZÉS

OKTATÁS

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

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

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

II. HUMÁN TŐKE

15. Munkaerő alkalmazására vonatkozó egyes munkavédelmi, biztonsági és egészségügyi követelmények
újragondolását javasoljuk.
a. Foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatások tartalmának, egészségügyi és biztonsági követelményeiknek a mai
igényekhez, változásokhoz való igazítása szükséges.
b. Javasoljuk az érvényben lévő munkavédelmi rendelkezések felülvizsgálatát.
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.

II. HUMÁN TŐKE

16. További javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez kapcsolódó egyéb munkaügyi rendelkezések
módosításához, pontosításához
a.

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

b.

Az állásidő általános szabályának kiegészítését javasoljuk.

c.

A szabadság kiadására és átvitelére vonatkozó szabályok rugalmasabbá tételét indítványozzuk.

d.

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

e.

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lehetőségeinek kibővítését javasoljuk.

f.

Egyoldalú kötelezettségvállalások esetében nagyobb rugalmasságot tartunk szükségesnek.

g.

Szakszervezettel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó szabályok pontosítását kérjük.

17. Következetes munkaügyi ellenőrzések segítsék a fekete és szürke foglalkoztatás megállítását.

II. HUMÁN TŐKE
FELNŐTTKÉPZÉS, SZAKKÉPZÉS
18. Javasoljuk a felnőttképzési rendszer, valamint annak új szabályozása kapcsán felmerülő nehézségek
további kezelését.
a. Javasoljuk, hogy a vállalati képzések tekintetében kerüljön megkülönböztetésre a szabályozásban és adminisztrációs
kötelezettségben a nem magyar állampolgárok regisztrációjának kérdése.
b. Javasoljuk a nem képzési profillal bíró vállalatok esetében a képzési támogatásokhoz kapcsolódó aránytalan és
indokolatlan kötelezettségi előírások csökkentését.

19. A szakképzés területén szükségesnek és indokoltnak tartjuk a szakmai érdekképviseletek bevonását a
szakmai tárgyakat oktató tanárok, valamint vizsgabizottságok tagjainak kiválasztásában.

II. HUMÁN TŐKE
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.
a. Javasoljuk a pedagógusok szakmai és anyagi megbecsülésének jelentős javítását.
b. Javasoljuk a tanárok továbbképzésének folyamatos és hatékony biztosítását.

21. Az iskolai pályaorientációs tevékenységek és módszerek hatékonyabb alkalmazását javasoljuk, kiemelt
fókuszban a „STEM” tantárgyakkal és vállalkozási szemléletmóddal.
a. A pályaorientációnak az oktatási rendszer koherens részét kell képeznie és már egészen korai életkortól el kell
kezdődnie.
b. Hangsúlyosabban javasoljuk kezelni a STEM-hez kapcsolódó pályaorientációt, különösen a lányok esetében.

II. HUMÁN TŐKE

c.

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

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

22. Az idegennyelv-oktatás hatékonyságának növelése érdekében további intézkedéseket javaslunk
a. Továbbra is javasoljuk a nyelvtanítási programok felülvizsgálatát és hatékonyabbá tételét, az esélyegyenlőtlenség
mértékének jelentős csökkentését.
b. Javasoljuk az idegennyelv-tanárok továbbképzésének támogatását.
c.

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

III. OKOS NÖVEKEDÉS
INNOVÁCIÓ ÉS KUTATÁS-FEJLESZTÉS
DIGITALIZÁCIÓ
FENNTARTHATÓSÁG

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.
a. Gyakorlati és megvalósíthatósági szempontok előtérbe helyezését javasoljuk.
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.

III. OKOS NÖVEKEDÉS

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

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 KKV-k innovációs készségének javítása céljából.

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

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

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

III. OKOS NÖVEKEDÉS

25. Javasoljuk további intézkedések megtételét a felsőoktatási intézmények és a gazdasági szereplők közötti
együttműködés erősítésére.
a. Az alapkutatási eredmények piacképes termékekbe való átültetését további ösztönzők kialakításával, és a meglévők
továbbfejlesztésével javasoljuk elősegíteni.
b. Javasoljuk, hogy az egyetemi szellemi tulajdonjogok (IP-k) vonatkozásában készüljön egy standardizált
alapdokumentumtár, mely kiindulópontként szolgálhat a szellemi tulajdonjogok értékelésének és átruházásának
adminisztrációjában.
c.

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

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

III. OKOS NÖVEKEDÉS
DIGITALIZÁCIÓ
26. Javasoljuk az adat- és az adatelemzésre épülő területek fejlesztését, és az ehhez kapcsolódó szabályozási
háttér biztosítását, hogy Magyarország adatvezérelt gazdaságú országgá válhasson.
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
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.

III. OKOS NÖVEKEDÉS

27. A digitalizáció erősítését, az e-írásbeliség jogi szabályozásának felülvizsgálatát javasoljuk a modern kor
követelményeinek és a hatékonyság szempontjainak figyelembevételével.
28. Javasoljuk egyes, a pénzügyi szektorra vonatkozó adminisztrációs folyamatok digitalizálását.
a. Szorgalmazzuk a közjegyzői közreműködés további digitalizációját és egyszerűsítését annak olcsóbbá tétele
érdekében.

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

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

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.

III. OKOS NÖVEKEDÉS

29. A pénzforgalom és az ahhoz kapcsolódó adminisztráció digitalizációjának érdekében további
intézkedések meglépését javasoljuk.
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.

III. OKOS NÖVEKEDÉS

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

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

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

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

III. OKOS NÖVEKEDÉS
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. 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.

