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SZÉLESKÖRŰ ÉS HATÉKONY ÉRDEKKÉPVISELETI HÁLÓZAT

AKIKET KÉPVISELÜNK

345 tagvállalat

Több, mint 220 000 munkavállaló

236 ezer milliárd Ft nettó árbevétel

Széles iparági lefedettség

EGYÜTTMŰKÖDÉS OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYEKKEL

15+ egyetem

400+ középiskolai tanár

Oktatási Hivatal

Klebelsberg Központt

Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Hivatal

Karrierorientációs Program

PÁRBESZÉD A KORMÁNYZATTAL

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Igazságügyi Minisztérium

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Pénzügyminisztérium

Nemzeti Befektetési Ügynökség

Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
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AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA

A JAVASLATCSOMAG AZ ALÁBBI 
CÉLTERÜLETEKRE FÓKUSZÁL:

ÁLTALÁNOS
ÜZLETI KÖRNYEZET

VERSENYKÉPES 
MUNKAERŐ
ÉS OKTATÁS

INNOVÁCIÓ DIGITALIZÁCIÓ
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I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI KÖRNYEZET

a. A munkahelyteremtés és a rendelkezésre álló versenyképes munkaerő közötti összhang létrejöttéhez
fontos, hogy kerüljenek a beruházásösztönző programok fókuszába olyan beruházások, amelyek a
munkaerőhiánnyal kevésbé küzdő régiókba irányulnak.

b. A beruházásösztönzésnél kapjon külön figyelmet a termelővállalatok beszállítói háttériparának
támogatása, innovációra ösztönzése és a továbbképzésekben való részvétele a beszállítói kockázatok
csökkentése érdekében.

c. Kapjon nagyobb hangsúlyt a regionális infrastruktúra további fejlesztése.

d. Üdvözölnénk, ha a hulladékgazdálkodás (kiemelten az elektronikai hulladék) területén új beruházások
születnének.

1. AZ AMCHAM JAVASOLJA, HOGY A SZABÁLYOZÁSI ÉS TÁMOGATÁSI RENDSZER JOBBAN

SEGÍTSE	ELŐ	AZ	ÜZLETI	KÖRNYEZET	VERSENYKÉPESEBBÉ	VÁLÁSÁT.

i. A helyi és helyközi közlekedés segítse a munkahely és a lakhely közötti ingázást.

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

a. A helyi iparűzési adó kapcsán javasoljuk:

b. A transzferárazás kapcsán javasoljuk:

2. AZ	AMCHAM	TOVÁBBI	INTÉZKEDÉSEKET	JAVASOL	A	VERSENYKÉPES	ÉS

KISZÁMÍTHATÓ	ADÓZÁSI	KÖRNYEZET	BIZTOSÍTÁSA	ÉRDEKÉBEN.

i. a helyi iparűzési adóalap meghatározásának felülvizsgálatát, az adót csökkentő tételek kibővítését;

ii. a helyi iparűzési adóban a feltöltési kötelezettség eltörlését;

iii. az adminisztráció egyszerűsítését.

i. a transzferár dokumentációval kapcsolatos szabályozás módosítását, az éves beszámoló elkészítési
határidejéhez képest hosszabb határidőt lehetővé tételét;

ii. hogy az OECD Irányelvekről legyen mindig elérhető magyar fordítás, hogy kerüljön megalkotásra
egy (magyar és angol nyelvű) nemzeti transzferárazási útmutató, hogy minden évben hozzon
nyilvánosságra egy részletes tájékoztatót a NAV és hogy a társasági adó bevallásának legyen egy
önként választható módon kitölthető melléklete (transzferár kérdőíve).
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I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI KÖRNYEZET

c. Kerüljön felülvizsgálatra az egész tao támogatás koncepciója, illetve esetleges megszüntetésének lehetősége. 
A kedvezményezett szervezetek támogatására hatékonyabb támogatási forma kidolgozását javasoljunk. 

d. A tao-csoport korlátozó szabályait javasoljuk leépíteni, a csoporton belül képződő veszteségek és 
adókedvezmények legyenek csoporton belül teljes mértékben átjárhatók.

e. Javasoljuk a személyi jövedelemadózásban a „cafeteria” rendszerének újragondolását.

f. A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos adminisztráció egyszerűsítését kérjük. 

g. Az online adatszolgáltatási kötelezettség 2020. július 1-től hatályos új rendelkezéseinek átgondolását 
javasoljuk.

h. Javasoljuk az áfa-törvény szerinti elektronikus számlázás rendszerének újragondolását.

i. TAO támogatási rendszer felülvizsgálata, beleértve annak megszüntetési lehetőségét is;
ii. fennmaradása esetén a támogatható szervezetek körének bővítése (egészségügyi és oktatási 

intézmények);
iii. a rendszer adminisztrációjának egyszerűsítése.

i. A munkáltatónak az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekhez való hozzájárulását (felső határral) 
adókedvezményekkel javasoljuk támogatni. Ennek hosszútávú hatásai enyhítik a nyugdíjrendszer 
anomáliáit.

ii. Javasoljuk, hogy az egészség megőrző és egészség-szolgáltatást biztosító vállalati extrakiadások 
kedvező adózási feltételek alá kerüljenek.

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

iv. A csekély értékű ajándék adómentességének rendszerét javasoljuk átalakítani.
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I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI KÖRNYEZET

a. Javasoljuk fejlettebb dokumentum-kezelés bevezetését a meglévő elektronikus 
kapcsolattartási rendszerekben (Cégkapu).

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

3.	 AZ	ÁLLAMIGAZGATÁSI	SZOLGÁLTATÁSOK	TOVÁBBI	EGYSÉGESÍTÉSÉT	ÉS	

	 DIGITALIZÁLÁSÁT	KÉRJÜK	A	KORMÁNYZATTÓL	(CÉGKAPU/ÜGYFÉLKAPU).		

4.	 JAVASOLJUK	AZ	EGYESÜLETEK	ÉS	ALAPÍTVÁNYOK	MŰKÖDÉSI	KÖRNYEZETÉNEK	

	 A	NAGYOBB	HATÉKONYSÁG	ÉRDEKÉBEN	TÖRTÉNŐ	EGYSZERŰSÍTÉSÉT,	

	 VALAMINT	ANNAK	ELŐSEGÍTÉSÉT,	HOGY	MŰKÖDÉSÜK	NAGYOBB	ÖSSZHANGBA	

	 KERÜLJÖN	AZ	ÜZLETI	ÉS	KORMÁNYZATI	SZEKTOROK	GYAKORLATÁVAL.
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II. VERSENYKÉPES MUNKAERŐ ÉS OKTATÁS

a. Szükségesnek tartjuk az új, rugalmas foglalkoztatási formák elterjedésének és bővülésének
támogatását, a megfelelő szabályozási környezet kialakítását.

b. Javasoljuk a nem EU-s (harmadik országbeli) állampolgárok foglalkoztatási lehetőségeinek
bővítését, valamint az engedélyezési eljárás hatékonyabbá tételét, különös tekintettel az
egészségbiztosítási kártya igénylésének folyamatára.

c. A munkaerő-kölcsönzési eljárás hatékonyabbá tételével kapcsolatban javasoljuk, hogy a
magyarországi kölcsönbeadók általánosságban is kölcsönözhessenek harmadik országbeli
munkavállalókat, mégpedig úgy, hogy a kölcsönvevő személyének változása ne vonjon maga után
egy újabb engedélyezési kötelezettséget.

d. Javasoljuk a felnőttképzésben való részvétel erőteljesebb és hatékonyabb ösztönzését és az
élethosszig tartó tanulás támogatását.

5. A	KORMÁNYZAT	SEGÍTSE	ELŐ	A	MUNKAERŐ-KÍNÁLAT	TOVÁBBI	LEHETSÉGES

BŐVÍTÉSÉT	A	SZÜKSÉGES	MUNKAERŐ	RENDELKEZÉSRE	ÁLLÁSA	ÉRDEKÉBEN.
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II. VERSENYKÉPES MUNKAERŐ ÉS OKTATÁS

a. Javasoljuk a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági
követelményeiről szóló rendelet felülvizsgálatát.

b. Javasoljuk a munkavédelmi képviselőre vonatkozó rendelkezés felülvizsgálatát.

c. Javasoljuk a munkaidőbeosztás szabályaira vonatkozóan a heti munkaidőszabályozás
maximumának felülvizsgálatát.

d. Javasoljuk a havonta legalább egy heti pihenőnap vasárnapra való beosztásának
felülvizsgálatát.

6. TEKINTETTEL	AZ	ÜZLETI	ÉLET	ÉS	A	GAZDASÁG	JELENLEGI	MŰKÖDÉSÉNEK

SAJÁTOSSÁGAIRA,	JAVASOLJUK	A	MUNKA	TÖRVÉNYKÖNYVE	BIZONYOS

FEJEZETEINEK	REVÍZIÓJÁT	ÉS	ESETLEGES	MÓDOSÍTÁSÁT.
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II. VERSENYKÉPES MUNKAERŐ ÉS OKTATÁS

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

b. Fontosnak tartjuk a pedagógusok leterheltségének és különösen adminisztratív
terheinek csökkentését.

7. JAVASOLJUK,	HOGY	AZ	OKTATÁSI	KIADÁSOK	A	GDP	ARÁNYÁBAN	MINIMUM

ÉRJÉK	EL	AZ	OECD	ÁTLAGÁT.

a. Javasoljuk a diákok számára kialakított külföldi nyelvtanulási program felülvizsgálatát és
kiterjesztését.

b. Javasoljuk az idegennyelv-tanárok továbbképzésének támogatását, beleértve a külföldi
továbbképzés lehetőségét is.

8. AZ	IDEGENNYELV-OKTATÁS	HATÉKONYSÁGÁNAK	NÖVELÉSE	ÉRDEKÉBEN

TOVÁBBI	INTÉZKEDÉSEKET	JAVASLUNK.
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II. VERSENYKÉPES MUNKAERŐ ÉS OKTATÁS

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

b. Fontosnak tartjuk a STEM-hez kapcsolódó pályaorientációt és a lányok STEM 
tantárgyakban való részvételének és egyenlő lehetőségek megteremtésének 
támogatását. Ebben sokat segíthetne az élmény alapú STEM oktatás általánossá tétele. 

9.	 JAVASOLJUK,	HOGY	A	KORMÁNYZAT	SEGÍTSE	ELŐ	AZ	ISKOLAI	PÁLYAORIENTÁCIÓS	

	 TEVÉKENYSÉGEK	MEGERŐSÍTÉSÉT	ÉS	BŐVÜLÉSÉT,	KIEMELT	FÓKUSZBAN	

	 A	„STEM”	TANTÁRGYAKKAL.
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II. VERSENYKÉPES MUNKAERŐ ÉS OKTATÁS

10. JAVASOLJUK	A	FELSŐOKTATÁSBAN	VALÓ	RÉSZÉVÉTEL	NÖVELÉSÉNEK

TÁMOGATÁSÁT,	AZ	ADMINISZTRATÍV	TERHEK	CSÖKKENTÉSÉT	ÉS	A	DUÁLIS

KÉPZÉS	HATÉKONYSÁGÁNAK	NÖVELÉSÉT.

a. Javasoljuk a felsőoktatásban való részvétel növelésének ösztönzését, különös tekintettel 
a PhD képzésekre:

i. Olyan ösztöndíjrendszer kialakítása, amelyben a hallgatók életszínvonala megközelíti 
a foglalkoztatásban elérhető életszínvonalat.

ii. Javasoljuk a diákhitel felvételének elérhetővé tételét az életkorra való tekintet nélkül.

b. Javasoljuk a duális képzés keretrendszerének rugalmassá tételét és az adminisztratív 
terhek csökkentését.
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II. VERSENYKÉPES MUNKAERŐ ÉS OKTATÁS

a. Javasoljuk a felnőttképzési dokumentáció adminisztratív terheinek csökkentését belső 
képzések esetén. 

b. Javasoljuk annak lehetővé tételét, hogy a képzések tervezésének és megvalósulásának 
nyilvántartását és dokumentációját lehessen elektronikus képzési management 
rendszerekben kezelni.

c. A változó képzési és üzleti igények, illetve munkaerőpiaci helyzetre való tekintettel  
a rugalmas képzéstervezés figyelembevételét javasoljuk.

d. Javasoljuk megfontolni a „de minimis” jogcímen történő támogatás biztosítását is, így  
a budapesti vállalatok részére is elérhető lenne a képzési támogatás. 

11.	 JAVASOLJUK,	HOGY	A	KORMÁNYZAT	CSÖKKENTSE	A	KÉPZÉSHEZ	KAPCSOLÓDÓ	

	 TÁMOGATÁSOK	ADMINISZTRATÍV	TERHEIT,	SEGÍTSE	ELŐ	A	RUGALMAS		 	

	 KÉPZÉSTERVEZÉST	ÉS	BIZTOSÍTSON	TOVÁBBI	ÖSZTÖNZŐKET	A	VÁLLALATOK	SZÁMÁRA.	
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III. INNOVÁCIÓ ÉS KUTATÁS-FEJLESZTÉS

a. Javasoljuk a különösen innovatív, gyorsan fejlődő és stratégiai szempontból 
fontos szektorok meghatározását és ezen szektorokon belül a támogatási rendszer 
felülvizsgálatát. 

b. Javasoljuk egy újraindított hatékony, megreformált magvető rendszer létrehozását és 
működtetését.

c. Javasoljuk a különösen innovatív induló cégek, egyetemi kutatóközpontok, kockázati 
tőkebefektetők és iparági nagy cégek összekapcsolását elősegítő rendezvények 
támogatását. 

12.	 	JAVASOLJUK	A	KUTATÁS-FEJLESZTÉSI	MODELL	FINANSZÍROZÁSI	ÉS	

	 MANAGEMENT	MŰKÖDÉSÉNEK	FELÜLVIZSGÁLATÁT	KÜLÖNÖSEN	A	NAGY	

	 HOZZÁADOTT	ÉRTÉKET	KÉPVISELŐ	K+F	TEVÉKENYSÉGET	VÉGZŐ	CÉGEK	ESETÉBEN.		
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III. INNOVÁCIÓ ÉS KUTATÁS-FEJLESZTÉS

a. Javasoljuk az innováció fogalmának újragondolt definiálását és az egyes tevékenységek 
ennek megfelelő minősítését (pl.: folyamat és szolgáltatás innováció, új piac és 
értékteremtés).  

b. Javasoljuk, hogy az innovációs célterületek meghatározása széleskörű kommunikáción és a 
lehetőség szerinti hatásvizsgálatokon alapuljon. 

c. Az innováció támogatására vonatkozó kedvezmények olyan rendszerének kialakítása 
kívánatos, amely alkalmazkodik a cégek sajátosságaihoz és valós, hatékony innovációs 
ösztönzést jelent. A kormányzati javaslatokban felvetett voucher rendszer kialakítását 
támogatjuk, törekedve és fenntartva az EU támogatási szabályaival való összhangot.

13.	 	A	K+F	TÁMOGATÁSA	MELLETT	AZ	INNOVÁCIÓ	TÁMOGATÁSÁNAK	

	 ERŐTELJESEBB	ÖSZTÖNZÉSÉT,	FOGALMÁNAK	ÉS	ESZKÖZEINEK	

		 ÚJRAGONDOLÁSÁT	JAVASOLJUK.
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III. INNOVÁCIÓ ÉS KUTATÁS-FEJLESZTÉS

a. Javasoljuk a kiválósági műhelyek erősítését és célzott támogatását.

b. Javasoljuk ösztönözni a tudástranszfer tevékenységek bővülését, segíteni a szellemi alkotások 
piaci hasznosításának folyamatát további adminisztratív egyszerűsítések és szabályozási 
könnyítések révén, valamint támogatni pénzügyi eszközökkel is. Lehetővé kell tenni a 
tudástranszferhez kapcsolódó eljárások gyorsabb lebonyolítását. 

c. Javasoljuk kormányzati támogatással létrehozni, illetve folyamatosan továbbfejleszteni 
egy széleskörű adatbázisra épülő elektronikus információs platformot (kommunikációs 
marketplace).

d. A duális képzés hatékonyabbá tétele komoly esélyt adhatna az innováció fejlődésének, ehhez 
azonban a felsőoktatás és az üzleti szféra együttműködésének reformjára lenne szükség.

14.	 KÉRJÜK,	A	KORMÁNYZAT	TÁMOGASSA	A	FELSŐOKTATÁSI	INTÉZMÉNYEK	ÉS	

	 AZ	ÜZLETI	SZFÉRA	KÖZÖTTI	KUTATÁS-FEJLESZTÉSI	ÉS	INNOVÁCIÓS	CÉLÚ	

	 EGYÜTTMŰKÖDÉSI	MEGÁLLAPODÁSOK	HATÉKONY	GYAKORLATI	MEGVALÓSÍTÁSÁT,	

	 AZ	INTÉZMÉNYEKNEK	A	KÖRNYEZETI	FELTÉTELEKHEZ	VALÓ	RUGALMAS	

	 ALKALMAZKODÁSI	LEHETŐSÉGÉT.
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III. INNOVÁCIÓ ÉS KUTATÁS-FEJLESZTÉS

a. A KKV szektort is be kell kapcsolni az innovációs együttműködésekbe, részévé kell 
válniuk az innovációs folyamatoknak.

b. Megfontolandónak tartjuk egy mentorprogram kialakítását a családi vállalkozások utód 
generációja számára.

c. KKV-k pályázati részvételéhez, pályázatírásaihoz több és hatékonyabb segítségre, 
ösztönzésre van szükség.

d. Javasoljuk egy olyan, korszerű eszközökre épülő műszerkölcsönzési szolgálatás 
beindítását, amely lehetővé teszi pl. olyan mérések, feladatok elvégzését is, amelyekre 
egyébként saját erőből nem lenne mód és amelyek támogatják az innovációs 
törekvéseket. 

e. A start-up cégek itthon tartása érdekében támogatóbb start-up ökoszisztémát javaslunk 
kialakítani, egyszerűbb szabályozással és kevesebb adminisztratív előírással.

15.	 JAVASOLJUK	A	KKV-K	SZÁMÁRA	IS	KITERJESZTENI	ÉS	BŐVÍTENI	

	 AZ	INNOVÁCIÓS	ÖSZTÖNZŐKET.
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III. INNOVÁCIÓ ÉS KUTATÁS-FEJLESZTÉS

a. Javasoljuk a kutatás-fejlesztési kedvezmények rendszerének módosítását, amely figyelembe 
veszi klinikai vizsgálatok szerepének, további fejlődési lehetőségeinek jelentőségét. 

b. Javasoljuk a klinikai kutatásokra fordított befektetések K+F költségként való elismerését, 
és annak a feltételrendszernek a megteremtését, amelynek segítségével ezen költések a 
befizetett iparági különadóból leírhatóvá tehetők.

16.	 TOVÁBBRA	IS	JAVASOLJUK	AZ	EGÉSZSÉGÜGYI	INNOVÁCIÓS	ÖKOSZISZTÉMA	

	 RÉSZÉT	KÉPEZŐ	KLINIKAI	KUTATÁSOK	IPARÁG	ELISMERÉSÉT	ÉS	FEJLŐDÉSI	

	 LEHETŐSÉGEINEK	TÁMOGATÁSÁT	A	KUTATÁS-FEJLESZTÉSI	KEDVEZMÉNYEK	

 RENDSZERÉBEN. 
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17.	 	JAVASOLJUK,	HOGY	A	KORMÁNYZAT	TÖREKEDJEN	ARRA,	HOGY	MAGYARORSZÁG	

	 ADATALAPÚ	DIGITÁLIS	VEZETŐVÉ	VÁLJON.	EZEN	CÉLT	A	SZABÁLYOZÁSPOLITIKA	

	 ÉS	A	BERUHÁZÁSOK	MEGFELELŐ	ÖSSZHANGJÁVAL	KELL	MEGVALÓSÍTANI.	EZZEL	

	 PÁRHUZAMOSAN	TÖREKEDNI	KELL	EGY	JÓL	FELÉPÍTETT	„ADATVEZÉRELT	GAZDASÁGÚ	

	 ORSZÁG”	IMÁZSÁNAK	KIALAKÍTÁSÁRA	IS.	

18.	 JAVASOLJUK	A	MUNKAÜGYI	FOLYAMATOKHOZ	KAPCSOLÓDÓ	

	 ADMINISZTRATÍV	TERHEK	CSÖKKENTÉSÉT	A	DIGITALIZÁCIÓ	SEGÍTSÉGÉVEL.	
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a. Szükségesnek tartjuk egy átfogó pénzügyi edukációs platform létrehozását. 

b. Javasoljuk az elektronikus fizetések ösztönzését az elektronikus fizetési lehetőség kötelezővé 
tételével az alábbi esetekben: 

19.	 JAVASOLJUK,	HOGY	A	KORMÁNYZAT	TOVÁBBRA	IS	TÖREKEDJEN	

	 A	SZÜRKEGAZDASÁG	CSÖKKENTÉSÉRE	ÉS	A	KÉSZPÉNZHASZNÁLAT	

	 VISSZASZORÍTÁSÁRA	A	FIZETÉSEK	DIGITALIZÁCIÓJÁNAK	NÖVELÉSÉN	KERESZTÜL.

i. Az 5 fő feletti munkáltatóknál kötelező legyen a munkabérek elektronikus kifizetése.

ii. A NAV-hoz bekötött pénztárgépekkel rendelkező vállalkozások számára legyen kötelező  
az elektronikus fizetési lehetőség biztosítása.

iii. Konkrét szektorok esetében legyen kötelező az elektronikus fizetési lehetőség biztosítása 
(pl.  építőipar, a gépjármű ipar, a vendéglátás, a nagybani étel kereskedelem, orvosi 
magánrendelők, valamint általánosan a nagykereskedelem.).

iv. Érdemes lenne kiemelten fókuszálni az egyre növekvő online kereskedelemre, indokolt  
lenne kötelezni a webáruházakat digitális fizetés biztosítására. 
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c. Javasoljuk, hogy a NAV fordítson kiemelt figyelmet azoknak a szektoroknak, illetve 
vállalkozásoknak az ellenőrzésére, ahol tartós módon nem teljesül legalább a készpénz és az 
elektronikus fizetések 80-20%-os aránya.

d. Javasoljuk a készpénzfizetések korlátozását (B2B tranzakciók esetében létező korlát 500 ezer 
forintra módosítása, B2C és C2C tranzakciók esetében korlát bevezetése).

e. Javasoljuk feltárni, hogy az állami szféra mely területein hiányzik még az elektronikus fizetési 
lehetőség, és ezeken a területeken is javasolt kiépíteni a megfelelő elektronikus fizetési 
infrastruktúrát. 

f. Javasolt egyéb szolgáltatások esetében is lehetővé tenni, hogy a POS-terminálok által 
nyomtatott bizonylat elegendő legyen a költségek számviteli elszámoláshoz.

g. Javasoljuk a különböző vállalkozásfejlesztési, illetve digitalizációs kormányzati programok és 
támogatások összekapcsolását a fizetések digitalizációjára tett intézkedésekkel.
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a. Javasoljuk egy integrált szemlélet alkalmazását az okos város stratégia kialakításában.

b. Javasoljuk a közszolgáltatások minél hatékonyabb digitalizációját.

c. Javasoljuk az ICT infrastruktúra és közlekedés további fejlesztését.

d. Javasoljuk az egészségügy kapcsán a „big data” alapú elemzések elősegítését. 

e. Új szabályozások és technológiák alkalmazását javasoljuk az épületek energiahatékonyabbá 
és környezetbarátabbá tétele érdekében.

f. A közművek és a környezeti fenntarthatóság terültén a jobb víz- és szennyvízkezelés 
érdekében az új technológiák és intelligens hálózat ösztönzését javasoljuk.

g. Javasoljuk a közbiztonságot támogató technológiák támogatását.

20.	 JAVASOLJUK	AZ	OKOS	VÁROS	MEGOLDÁSOK	TÁMOGATÁSÁT	AZ	IGAZGATÁS,	

	 KÖZLEKEDÉS,	INFRASTRUKTÚRA,	EGÉSZSÉGÜGY,	FENNTARTHATÓSÁG,	

	 KÖZMŰVEK,	KÖZBIZTONSÁG	ÉS	TELEKOMMUNIKÁCIÓ	TERÜLETÉN,	ILLETVE	

	 A	KÖZSZFÉRA	ÉS	A	KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	DIGITALIZÁCIÓJÁNAK	FOLYTATÁSÁT.	


