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1. Bevezetés 

A nemzetgazdaság erejét és színvonalát leginkább az adott ország versenyképessége minősíti, 

melynek javítása érdekében elengedhetetlen a közigazgatás fejlesztése. Ennek megvalósításához a 

Kormányzat eltökélten szándékozik több lépésben végigvinni a bürokráciacsökkentési 

programját, amely intenzíven hozzájárul a lakosság és a vállalati szektor adminisztratív terheinek 

csökkentéséhez. 

Az intézkedések azonban kizárólag abban az esetben fejthetik ki pozitív hatásukat, amennyiben az 

abban érintett felek párbeszédet folytatnak egymással. Ennél fogva a partneri viszony erősítése és 

a vállalkozói szférát érintő bürokráciacsökkentési javaslatok kidolgozása a Kormányzat és a 

gazdasági érdekcsoportok közti magasabb szintű kommunikáció igényét veti fel. Az érdekelt felek 

igényeinek felmérése, véleményük megismerése nélkülözhetetlen a bürokráciacsökkentés 

folytatásához és Magyarország versenyképességének javításához. A kommunikáció kétirányú kell, 

hogy legyen, ugyanis az igényfelmérés mellett szükség van a bürokráciacsökkentés érdekében 

hozott kormányzati intézkedések bemutatására, ismertetésére is. 

A partnerség javítása érdekében a Miniszterelnökség párbeszédet kezdeményezett a KÖFOP-

1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 – A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell 

bevezetése projekt keretein belül a hazai vállalkozói és munkáltatói érdekek képviseletét ellátó 

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével (továbbiakban: VOSZ). A konzultáció 

másik aktív résztvevője a projekt egyik konzorciumi tagja, a mindennapi hatósági ügyek 

intézésében illetékes területi államigazgatási szerv, a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal (továbbiakban: GYMSMKH) volt. Az egyeztetésbe bevonásra került a 

Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM), mint a gazdaságfejlesztésért, 

adóbürokrácia-csökkentésért, munkaerőpiacért és szakképzésért, illetve a Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Program (továbbiakban: GINOP) lebonyolításáért felelős szaktárca. 

A konzultáció részeként 22 állomásból álló, műhelymunkával egybekötött 

konferenciasorozat (1. táblázat) került megrendezésre, amely keretében a Miniszterelnökség és 

az NGM állami vezetőinek lehetőségük nyílt a bürokráciacsökkentés eddigi eredményeinek 

ismertetésére, illetve az adott megye vállalkozói – jellemzően a mikro-, kis- és középvállalkozói 

szektor képviseletében – kifejthették véleményüket, bemutathatták javaslataikat a 

bürokráciacsökkentés további lépéseivel kapcsolatban a rendezvénysorozathoz kapcsolódó 

kerekasztal-beszélgetések, továbbá az azt követő, kisebb csoportokban zajló ún. műhelymunkák 

során különböző témákban. A konferenciasorozat keretein belül zajló igényfelmérést kiegészítette 

egy anonim kérdőíves felmérés is, melynek kitöltésére mind papír alapon, mind egy erre 

kialakított online felületen lehetősége nyílt a vállalkozóknak. 
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1. táblázat: A konferenciasorozat helyszínei 

A konferenciasorozat egyedülállónak mondható a Kormányzat és az érdekcsoportok közti 

kölcsönös párbeszéd tekintetében, ugyanis korábban nem volt példa ilyen szintű és intenzitású 

kommunikációra a bürokráciacsökkentés érdekében. A konzultáció eredményeként a beérkezett 

észrevételek elemzése és a vállalati szektort érintő újabb bürokráciacsökkentési javaslatcsomag 

kidolgozása folyamatban van. 

2. Vezetői összefoglaló 

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 (továbbiakban: Stratégia) 

című dokumentum rögzíti a Kormány által meghatározott közigazgatás-fejlesztési irányokat, ami 

szerint a közigazgatás folyamatos fejlesztése elengedhetetlen követelmény, mint a 

versenyképesség aktív formáló tényezője. A Kormány határozott szándéka, hogy 2020-ra a 

magyar közigazgatás szervezetten, következetes és átlátható, modern intézményi struktúrában, 

korszerű és ügyfélbarát eljárásrenddel, mindenki számára elérhetően, professzionálisan, 

szakmailag felkészült, etikus és motivált személyi állománnyal működjön. További cél, hogy a 

magyar közigazgatás költséghatékonyan, a lehető legkisebb adminisztratív teherrel, 

versenyképes szolgáltatás és szolgáltatási díj biztosításával, rövid ügyintézési idővel működjön, 

ezzel eredményezve a szolgáltató állam, mint kiemelt cél elérését.   

A közigazgatás korszerűsítéséhez nem csupán a szervezeti és humánerőforrás fejlesztése 

szükséges, hanem az állam és az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások, a gazdaság 
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versenyképességét befolyásoló szabályozások egyszerűsítésére is. A Kormány erősen elkötelezett 

Magyarország versenyképességének jelentős mértékű javításában, a bürokráciacsökkentésben és a 

deregulációban. A közigazgatási bürokráciacsökkentést már számos eddigi intézkedés szolgálta, 

melyek érezhetően csökkentették lakossági oldalon az átlagos ügyintézési időtartamot, valamint az 

adminisztratív terhek és a szolgáltatási díjak mértékét. Az eddigi eredményeken túl kulcsszerep 

hárul a vállalati szektort érintő közigazgatási bürokrácia csökkentésére is. Az üzleti szféra számára 

szükséges a fejlődésbarát környezet kialakítása, valamint a versenyszféra és a közigazgatás 

szorosabb, partneri együttműködésére épülő kapcsolat kiépítése, amely meghatározó egy ország 

versenyképessége szempontjából.  

A vállalkozásokat érintő bürokráciacsökkentés megalapozásánál a törvényben (a jogszabályok 

előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény) előírt kötelező 

konzultációkon kívül más eszközök is segítséget nyújtottak a társadalmi részvétel kialakításában. 

Ezen eszközök a partnerség erősítését szolgálják, hiszen kölcsönös párbeszédre épülnek és 

lehetőséget biztosítanak az észrevételek, javaslatok becsatornázására. A GYMSMKH és a 

Miniszterelnökség munkatársai közösen készítettek egy konzultációs kérdőívet (1. sz. 

melléklet), amely azt a célt szolgálja, hogy a vállalkozásokat érintő bürokráciacsökkentés 

témakörében azonosítani lehessen a főbb problématerületeket, amelyek további, részletes 

kibontására a kerekasztal-beszélgetés, illetve a műhelymunka meghatározott keretei adtak 

lehetőséget. Ennek érvényesítése érdekében, illetve az országos szintű javaslatok feltárására, azok 

összehasonlíthatósága okán egy fajta kérdőív került kidolgozásra. 

A partnerség erősítésének egyik eszköze a kerekasztal-beszélgetés volt, ahol az adott térségben 

tevékenykedő vállalkozók közvetlenül a Miniszterelnökség, illetve az NGM képviseletében jelen 

lévő állami vezetőkkel, továbbá az adott kormányhivatalt vezető kormánymegbízottakkal 

vitathatták meg a közigazgatási bürokráciával kapcsolatos tapasztalataikat, javaslataikat. Ez a 

módszer egyrészt növeli a bürokráciacsökkentésben érintett vezetők szakterületüket érintő 

vállalkozói igényekkel kapcsolatos ismereteit, másrészt a vezetőkkel folytatott közvetlen 

konzultációs lehetőség biztosítása révén elősegíti a vállalkozók közigazgatásba vetett bizalmának 

növelését is. 

A kérdőív témaköreire épülő műhelymunka módszertanának alapja az ún. világkávézó 

módszertan volt, amely teret adott a különböző vélemények, meglátások konstruktív 

párbeszéden keresztüli átbeszélésére. Ez a technika az együttműködésre épülő párbeszéd élő 

hálózatát alakítja ki, így különösen alkalmas ötletek megjelenítésére és azok összekapcsolására. A 

műhelymunkákról minden helyszínen emlékeztető készült, amelyek részletesen tartalmazták az 

elhangzott észrevételeket, javaslatokat. 

A műhelymunkával egybekötött konferenciasorozatra meghívott vendégek átlagos létszáma 50-60 

fő volt. A célcsoportok meghatározását befolyásolták a Kormánnyal és a partnerekkel folytatott 

előzetes szakértői egyeztetések valamint a projekt által megjelölt célok is. Elsődleges célcsoportba 

a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok és érdekképviseleti szervezetek 
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tartoztak, továbbá a résztvevők között szerepeltek még az országos és helyi döntéshozók, 

politikai, valamint közigazgatási vezetők is. 

A konferenciasorozaton a műhelymunkák négy témában kerültek párhuzamosan megtartásra. A 

témák a következőek voltak: 

1. Vállalkozások indítását és növekedését akadályozó tényezők 

2. Ügyintézés egyszerűsítése 

3. Az ügyfelek tájékoztatása 

4. Hatósági ellenőrzések és engedélyezések 

A résztvevő vállalkozások és a kérdőíves felmérésben a válaszadók prioritása alapján 

megállapítható volt, hogy a vállalkozások indításának legjelentősebb gátjai – részben külső, 

részben belső – finanszírozási nehézségből eredtek, ide értve a vállalkozásokat terhelő közterhek 

magas arányát (23,13%), valamint a saját tőke ellátottság hiányát (16,74%). A finanszírozási 

nehézségek mellett a piacra lépés jelentős akadályaként jelent meg a jogi környezet 

változékonysága, továbbá a megfelelő szaktudás, illetve a szükséges ismeretek hiánya. 

A beérkezett javaslatok elemzése alapján kimutatható volt, hogy a legtöbb észrevétel az 

ügyintézés, a munkaerőpiac és szakképzés, az adóigazgatás, az engedélyezés, bejelentés és 

ellenőrzés, valamint a vállalkozások indítása, növekedése témakörökben érkezett. A vállalkozók 

ezen öt témakörben több mint 100 problémát azonosítottak, amelyekhez megoldási javaslatokat 

is társítottak. 

A kerekasztal-beszélgetések és műhelymunkák során az adatszolgáltatással kapcsolatban az egyik 

legfőbb problémaként azonosították a párhuzamos adatszolgáltatást, adatbekérést, amelyek a 

kérdőíves felmérés alapján a vállalkozók 70,22%-ának okoz magas adminisztratív terhet. Ezen 

adminisztratív terhek csökkentése érdekében számos közigazgatás-fejlesztési projekt 

megvalósítása van folyamatban európai uniós forrás terhére. Az informatikai fejlesztések 

eredményeként felszámolásra kerülnek a párhuzamos adatbekérések, az ügyfelek egyre több 

hatósági ügyet tudnak majd elektronikus úton, vagyis hely és idő független módon intézni, amely 

jelentős költségmegtakarítást eredményez a vállalkozások számára. 

A jogszabályi környezettel kapcsolatosan a legfőbb problémát a jogi környezet gyakori változása, 

a jogszabályok nyelvezetének bonyolultsága jelenti, továbbá az adószabályok gyors és gyakran 

hirtelen módosítása is komoly kihívást jelent a vállalkozások számára. A kérdőíves elemzésből 

kimutatható, hogy az adóhatósági, valamint a munkaügyi és munkavédelmi eljárások tekintetében 

látják a vállalkozók legnagyobb szükségét a jogszabályi környezet egyszerűsítésének. A 

jogszabályi, törvényi módosításokkal kapcsolatos változások esetében hiányzik a megfelelő 

tájékoztatás (a vállalkozók 74,12%-a szerint ez nagy terhet jelent), aminek megoldására 

egyértelmű és világos jogszabályok alkotására, tájékoztatók létrehozására mutatkozik igény. 

A vállalkozók további problémákat tapasztalnak az ügyintézés egyszerűségével, gyorsaságával és 

az ügymenet átláthatóságával kapcsolatban. A kérdőíves felmérés elemzése alapján 
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megállapítható, hogy a megkérdezettek 80,88%-a szerint az ügymenetet egyszerűbbé kellene 

tenni, illetve 80,28%-uk szerint egyes eljárások esetében túl hosszú az ügyek átfutási ideje. 

Elégedettebbek viszont az ügyfélfogadási idővel, az ügyintézők szakmai felkészültségével, ami a 

közelmúltban bevezetett bürokráciacsökkentő intézkedéseknek, az ügyintézők szakmai 

felkészültsége pedig a folyamatos továbbképzéseknek köszönhető.  

A kérdőíves felmérés és műhelymunkák általános eredményeként azonosítható, hogy a 

legjelentősebb, valamennyi vállalkozás által érzékelt és költségként is megjelenő adminisztratív 

teher az adózáshoz kapcsolódó bejelentési, adatszolgáltatási, igazgatási jellegű kötelezettségekhez 

kapcsolódik. Ezeken felül a résztvevők 23,13%-a a magas közterheket (áfa, járulékok) jelentős 

növekedést gátló tényezőknek tartja, javasolják ezek csökkentését, így az ebből származó 

megtakarítást bérfejlesztésre tudnák fordítani. 

Az adóigazgatási ügyek mellett gyakran felmerülő probléma a szakképzett munkaerő hiánya, 

amely a vállalkozások helyzetét jelentősen megnehezíti, ezt a kérdőíves felmérés eredményei, a 

műhelymunkákon és a kerekasztal-beszélgetéseken összegyűjtött javaslatok, észrevételek is 

alátámasztják. A magas fluktuáció, rossz gazdasági helyzet, az alacsony bérek és a nem megfelelő 

szakképzettség hátráltatja a vállalkozások működését, növekedését. A válaszadók 70,3%-a 

erőteljes problémának érzi a szakmunka hiányát, amely megoldását szakmai mentori hálózat 

kialakításában, valamint a duális képzés megreformálásában (min. 15 hét gyakorlati idő) látják.  

Kiemelt területként azonosíthatóak még az engedélyezési, bejelentési eljárások, valamint a 

hatósági ellenőrzések. Átlagosan a vállalkozások 25%-a kiemelt problémaként kezeli az 

engedélyekkel, bejelentésekkel és ellenőrzésekkel kapcsolatos adminisztrációt. Erre megoldást 

jelentene a folyamatok egyszerűsítése, összevonása és a megfelelő tájékoztatási rendszer 

kialakítása. 

3. A konferenciasorozat célrendszere 

3.1 Általános célok 

A konferenciasorozat fő céljaként került meghatározásra, hogy az ügyféligények felmérésével és a 

társadalmi partnerség erősítésével hozzájáruljon a vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási 

bürokrácia ügyfelek számára is érzékelhető csökkenéséhez, illetve a közigazgatási 

szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség növekedéséhez. A konferenciasorozat keretén belül az 

érdekképviseleti szervezetek, stratégiai partnerek, a közelmúltban beruházást végrehajtó 

vállalkozások körében végzett kérdőíves felmérésből, a helyi vállalkozók részvételével 

megrendezésre kerülő műhelymunkából álló kutatás célja az üzleti tevékenységet leginkább 

korlátozó bürokratikus terhek azonosítása, a vállalkozások javaslatainak begyűjtése volt. Továbbá 

a konferenciasorozat az érintett szereplők fejlesztésekbe történő bevonásával a vállalati 

szektorhoz kapcsolódó bürokráciacsökkentési törekvéseket támogatta, illetve az ügyfélközpontú, 

szolgáltatói szemléletet erősítette, amely az ügyfelekkel szorosan együttműködő közigazgatási 

kultúra alapjait teremtik meg. 
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1. ábra: A vállalkozásokat érintő bürokráciacsökkentés célrendszere 

A fenti célrendszer alapján kirajzolódik, hogy a konferenciasorozat a közigazgatás 

munkamódszereinek korszerűsítéséhez, az ügyintézési idő és az adminisztratív terhek 

csökkentéséhez egy ügyféligények felmérésével megvalósuló elemző kutatás végrehajtásával, és a 

vállalkozások valódi igényeire, problémáira választ adó fejlesztési javaslatcsomag kidolgozásával 

kívánt hozzájárulni. 

3.2 Célcsoportok  

A célcsoportok meghatározását befolyásolták a Kormánnyal és a partnerekkel folytatott előzetes 

szakértői egyeztetések továbbá a projekt által kijelölt célok is. A konferenciasorozat célja a 

vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia csökkentése volt, ennek megfelelően az 

elsődleges célcsoport a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok és érdekképviseleti 

szervezetek voltak. A résztvevők között szerepeltek még az országos és helyi döntéshozók, 

politikai, valamint közigazgatási vezetők is. A legtöbb esetben a helyi kormányhivatali ügyintézők 

is jelen voltak, akik a helyi ügyfélközpontú, szolgáltatói szemléletet képviselték. 

Elsődleges célcsoport Másodlagos célcsoport 

Helyi mikro, kis- és középvállalkozások Országos és helyi döntéshozók 

Nagyvállalatok Politikai, valamint közigazgatási vezetők 

Stratégiai partnerek, érdekképviseleti szervezetek Helyi kormányhivatali ügyintézők 

2. táblázat: A konferenciasorozat célcsoport-struktúrája 
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A vállalkozások jelentős szerepet töltenek be a gazdasági folyamatokban és az értékteremtésben, 

tevékenységük befolyásolja az ország teljesítményét, munkaadóként pedig széles körű társadalmi, 

gazdaságalakító erejük van. Szervezeti jellemzőiket tekintve elmondható, hogy területi 

összehasonlításban a foglalkoztatott létszám nagysága, valamint gazdasági ágak alapján jelentős 

különbséget mutatnak régiónként. Azt is figyelembe kell venni, hogy a hazánkban működő 

vállalkozások döntő része a mikro-, kis- és középvállalkozások közé tartozik, amely szervezetek 

gazdasági ereje egyenként nem hasonlítható össze a nagyvállalatokkal, azonban a szektor 

összességében fontos szerepet tölt be az ország jövedelemtermelésében, a beruházásokban, vagy 

a foglalkoztatottságban. 

A konferenciasorozat során 541 vállalkozás töltötte ki a kérdőívet, amelyek segítségével részletes 

képet lehet felvázolni a vállalkozások bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos javaslatairól, igényeiről, 

továbbá képes kijelölni a további fejlesztési irányokat.  

 

2. ábra: A megjelent vállalkozások székhely szerinti megoszlása 

A konferenciasorozaton részt vett vállalkozások székhely szerinti megoszlásánál viszonylag nagy 

eltérés mutatható ki (2. ábra), amely a regionális aktivitáson túlmenően magyarázható a több 

alkalommal is felszínre kerülő fővárosi gazdasági túlsúllyal. Számos javaslat középpontjában a 

pályázati lehetőségek egyenlőtlensége állt mind célcsoportok, mind területi megoszlás szerint. 

Magyarország stratégiai célja a gazdasági versenyképesség javítása, amely a vállalkozói 

bürokráciacsökkentés keretein belül magában kell, hogy foglalja minden régió fejlesztési 

lehetőségének, illetve ágazati szinten történő (3. ábra) elérhetőségének bővítését, egyúttal 

adminisztratív terheinek mérséklését. 
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3. ábra: Vállalkozási tevékenységek ágazati megoszlása 

Az Európai Unióban jelentős a kkv-szektor száma, ami hazánk esetében még az uniós átlagnál is 

magasabb számot mutat. A problémát a kkv-szektorban azok növekedési lehetőségeinek korlátai, 

illetve az alacsony exportteljesítmény is jelzi. A konferenciasorozaton résztvevő vállalkozások 

mindössze 14%-a folytat exporttevékenységet, jelentős számuk (39%) pedig egy megyében végez 

csupán tevékenységet (4. ábra).  

További problémát jelent az export árbevétel tekintetében, hogy azok hozzávetőlegesen 

kétharmadát a nagyvállalkozások adják. A magyarországi kkv-k növekedése, hatékony és 

eredményes működése elengedhetetlen az ország versenyképességének javításához, ezáltal a 

bürokráciacsökkentési intézkedések központi elemévé kell tenni azon korlátok felszámolását, 

amelyek a mikro-, kis- és középvállalkozások növekedését, export-piacra való lépését 

megakadályozzák. 
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4. ábra A megkérdezett vállalkozások működési területei 

A résztvevő vállalkozások jelentős része mikrovállalkozás (összes foglalkoztatotti létszáma 10 

főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak 

megfelelő forintösszeg) vagy kisvállalkozás (összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, 

és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg) volt (5. ábra), amely vállalkozások életét jelentősen megnehezítik az adminisztratív 

terhek, mivel sok esetben arra külön embert sem tudnak foglalkoztatni, illetve a korábban említett 

növekedés-korlátozó hatása lehet. 

 

5. ábra: A vállalkozások foglalkoztatotti létszáma 
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4. A partnerség erősítésének eszközei 

Magyarország Kormánya, ahogy a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 

2010. évi CXXXI. törvényben1 is kifejtésre került, elkötelezett abban, hogy a jogszabály 

előkészítésbe társadalmi egyeztetéseken keresztül bevonja a vélemények lehető legszélesebb körét. 

Ennek egyik módszere a kérdőíves felmérés, amely segítségével egyszerre lehet nagy mennyiségű 

adatot felvenni, amelyek ezt követően részletesen, több szempont mentén elemezhetőek. A 

kérdőíves felmérés kiegészítésére, azzal összhangban kerültek kidolgozásra a műhelymunka témái 

és csoportfeladatai, továbbá a fókuszcsoportos beszélgetés alapján létrehozott kerekasztal-

beszélgetés is, ahol más környezetben, a közvetlen személyes kapcsolatra épülve mérhetőek fel az 

egyes igények, illetve javaslatok.  

4.1 Kérdőív 

A kérdőíves felmérés lényege, hogy a kitöltés anonim, ezáltal olyan igények, javaslatok is felszínre 

kerülhetnek, amelyek a további eszközök esetében nem tárhatóak fel kellő részletességgel. A 

kérdőív nyílt, illetve zárt kérdéseket is tartalmazott, így az egyes igények, javaslatok részletes 

kifejtésére is lehetőség adódott, továbbá a válaszlehetőségek ennek erősítésére különböző mérési 

szinteken fogalmazódtak meg. 

A kérdőívek megalkotásával kapcsolatos feladatokat a GYMSMKH munkatársai látták el, mivel a 

kormányhivatal munkatársai napi feladataiból adódóan közelebb állnak az ügyintézési 

folyamatokhoz és az ügyfelekhez, mindazokhoz a megismerni kívánt jelenségekhez, amelyek 

feltárását a kérdőív szolgálta, ezzel biztosítva a szakszerű, eltérő tématerületeket felölelő, átfogó 

kérdőív kidolgozását. 

                                                           
1 2010. évi CXXXI. a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény - 2016.08.24-én, a 
dokumentum készültekor hatályos állapota 
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6. ábra A kérdőív témakörei 

A felmérés előkészítése során az első lépés a téma körüljárása volt, majd a főbb, vizsgálandó 

problématerületek kerültek meghatározásra. A kérdések megfogalmazásakor elengedhetetlen volt, 

hogy a megkérdezett felek, illetve a kérdőív készítői számára az adott kérdések, fogalmak 

ugyanazt a jelentéstartalmat hordozzák (konceptualizálási folyamat), ezzel biztosítva a felmérés 

érvényességét, vagyis, hogy valóban az kerüljön felmérésre, ami a kutatást szolgálja.  

Másodlagos szempontként a megfelelő terjedelem kialakítása jelent meg, hiszen a cél egy gyorsan, 

rövid idő alatt kitölthető és elemezhető kérdőív összeállítása volt. Mindezek érdekében az 

előkészítés során kerülendőek voltak a nyílt kérdések, mivel az értékelést és az adatok 

standardizálását jelentősen megnehezítette volna. A téma, a javaslatok széleskörű begyűjtése 

azonban megkövetelte, hogy nyílt kérdésekre is válaszok érkezzenek, aminek érdekében a 

kérdőíves felmérésen túl a külön erre a célra létrehozott e-mail címre 

(vallalkozoikonzultacio@me.gov.hu) is küldhették a vállalkozók további észrevételeiket. 

Mivel az elsődleges cél a vállalkozások véleményének feltárása és a kiemelt problématerületek 

azonosítása volt, így azok „kemény változói” képezték az elemzések kiindulópontját, úgy, mint a 

földrajzi elhelyezkedés (telephely, tevékenységvégzés helye stb.), a vállalkozás árbevétele és a 

foglalkoztatottak száma alapján azok mérete. További kérdések irányultak a tevékenységek 

iparágaira, így az elemzések során a különböző ágazatok sajátos igényei is feltárásra kerültek, 

mivel más szükségletei vannak a bürokráciacsökkentés tekintetében a különböző szektoroknak. A 
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további elemzések során lehetőség volt kitérni a földrajzi elhelyezkedés okozta különbségekre 

vagy éppen a szektor-specifikus javaslatokra is.  

A kitöltőknek lehetőségük volt arra, hogy saját válaszaikat beírják, ha azok nem szerepeltek az 

előre megadott alternatívák között. Minden esetben adott volt a lehetőség arra is, hogy a kitöltők 

megtagadják a válaszadást. A kérdésekre adott válaszok külön-külön is értelmezhetőek, így az 

elemzések során nem okozott fennakadást, ha egy-egy kérdésre nem adtak választ. A „nem 

válaszolt” opció is értelmezhető, hiszen bizonyos esetekben így tudatták a vállalkozók, hogy a 

kérdés számukra nem releváns.  

A kérdőív összeállítása során kerülendőek voltak a „sugalmazó” kérdések, ezzel volt biztosítható, 

hogy az adott válaszok minden esetben a kitöltő meggyőződését mutassák.  

4.2 Kerekasztal-beszélgetés 

A kerekasztal-beszélgetés műfaja a különböző konferenciáknak gyakran alkalmazott módszere. 

Társadalomtudományi, pszichológiai kutatások során jellemző fókuszcsoportos beszélgetés 

alkalmazása, amikor egy adott kutatási téma fókuszát vagy a véleményvezérek elképzeléseit 

kívánják megismerni. 

 

1. kép: Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár veszprémi megnyitó beszéde 



KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 

A SZOLGÁLTATÓ KORMÁNYHIVATALI ÉS KÖZIGAZGATÁSI MODELL BEVEZETÉSE 

 

15 

 

A beszélgetésnek egy előre meghatározott menete volt, amelynek keretei helyszínenként eltérőek 

voltak. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői között a Kormányzat részéről a Miniszterelnökség és 

az NGM államtitkári, helyettes államtitkári szintű vezetői szerepeltek, biztosítva a Kormányzat 

vállalkozói bürokráciacsökkentési szándékát.  

A Miniszterelnökség részéről a területi közigazgatásért felelős államtitkár, ill. a területi 

közigazgatás fejlesztésért felelő helyettes államtitkár és a hatósági ügyekért felelős helyettes 

államtitkár vett részt a konferenciasorozat több állomásán. Az NGM oldaláról a munkaerőpiacért 

és képzésért felelős államtitkár, a gazdaságfejlesztésért és – szabályozásért felelős államtitkár, 

valamint a kiemelt vállalati kapcsolatokért, a vámszakmai és nemzetközi ügyekért, szakképzésért 

és felnőttképzésért, adószabályozásért és számvitelért, munkaerőpiacért, hatósági és felügyeleti 

ügyekért és adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkárok vettek részt összhangban az egyes 

régiókban jelentkező problémákkal. Az állami vezetők által képviselt területek fedték le leginkább 

a konferenciasorozat tematikáját és ezzel együtt a kerekasztal-beszélgetés által érintett témáit is. 

Több helyszínen a házigazda megye kormánymegbízottja is részt vett a beszélgetésen, aki a helyi, 

specifikus témákra tudott választ adni. 

 

2. kép: Demeter Ervin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye kormánymegbízottja 

A kerekasztal-beszélgetések moderátori feladatait a VOSZ látta el minden alkalommal a 

beszélgetéseken. Fontos szempont volt minden alkalommal, hogy helyi vállalkozók vegyenek 

részt a kerekasztal-beszélgetésen, így biztosítva, hogy az adott megyére vonatkozó speciális témák 

is felszínre kerüljenek. A különböző iparágakban jelen lévő vállalkozásokat más-más jellegű 

bürokratikus teher jellemezte, így a felmerülő igények is változóak, szerteágazóbbak voltak. 



KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 

A SZOLGÁLTATÓ KORMÁNYHIVATALI ÉS KÖZIGAZGATÁSI MODELL BEVEZETÉSE 

 

16 

 

A „világkávézó” módszere a kávéházi 

hangulat és miliő megteremtésével kíván 

kreatív energiákat felszabadítani a 

résztvevőkben. Az együttműködésre épülő 

párbeszéd élő hálózatát alakítja ki, így 

különösen alkalmas ötletek megjelenítésére 

és azok összekapcsolására. A módszer 

tematikus, nyílt kérdésekre épül, melyek 

szintén a fent említett szempontból 

fontosak. 

 

A kerekasztal-beszélgetések során jellemzően rendszer szintű működéssel kapcsolatos problémák 

kerültek napvilágra, ahol a leginkább volt lehetőség arra, hogy a résztvevők szembesüljenek 

egymás álláspontjával, tapasztalataival. A résztvevő felek megismerhették egymás álláspontját 

részletekbe menően is, például egyes kormányzati intézkedések összefüggéseire is rá tudtak 

világítani, így erősítve a kölcsönös megértést. 

4.3 Műhelymunka 

A műhelymunka a kérdőívek által fel nem tárt 

szegmensek megismerését szolgálta és lehetőséget 

adott az egyes témák bővebb kifejtésére. Ennek 

biztosítására a műhelymunkákon meghatározott 

témakörök a kérdőív struktúrájához igazodva 

lettek kiválasztva. A műhelymunka 

megvalósítására olyan módszer került 

alkalmazásra, amely teret ad a vélemények és 

javaslatok kifejtésének, mindemellett kellően 

strukturált ahhoz, hogy a beszélgetés az adott 

téma keretei között maradjon. Így került 

kiválasztásra a világkávézó nevű módszer, amely kiemelt célja, hogy egy-egy témában kiegészítse a 

kérdőívben foglaltakat, de emellett megfelelően tág teret nyújtson más vélemények, meglátások 

feltérképezésére is. 

 

3. kép: Regisztráció a salgótarjáni rendezvényen 
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Alábbiakban egy tetszőleges témában tartott világkávézó leírása kerül kifejtésre. Az adott téma 

asztalánál az ún. asztalgazda fogadta és üdvözölte a résztvevőket, majd ismertette a témát és az 

összejövetel célját. A beszélgetés témájától függően elmondta a megoldandó csoportfeladat 

szabályait és feltette témaindító kérdését/kérdéseit. 

A kérdőív fókuszai mentén kerültek meghatározásra a műhelymunka egyes témái. A fő szempont 

az volt, hogy a műhelymunka azokat a problématerületeket helyezze középpontba, ahol a kérdőív 

a módszer kötöttsége miatt nem tudott kellő kifejtési lehetőséget biztosítani.  

A résztvevők a feladatok, illetve a gondolatébresztő kérdések alapján kezdtek el beszélgetni, 

illetve írni az erre a célra használt flipchart papírra. A folyamatot végig aktívan kísérte az asztal 

gazdája, adott esetben észrevételekkel, kérdésekkel segített továbblendülni az adott problémán, 

valamint igyekezett bevonni a passzívabb résztvevőket is. A műhelymunka utolsó szakaszában 

összegzésre került sor, ahol az asztalgazda ismertette a csoportmunka eredményét. Amennyiben 

az adott témában a résztvevők nem jutottak konszenzusra, az asztalgazdára hárult a szerep, hogy 

összegző gondolatokkal zárja le a műhelymunkát.  

 

4. kép: A műhelymunka egyik helyszíne 

Ahogy a fentiekből látható, a világkávézó módszertana alkalmas volt arra, hogy a résztvevők 

kifejtsék véleményüket az adott témával kapcsolatban és azokat strukturáltan össze lehessen 

gyűjteni- akár témakörönként, akár helyszín szerint is. A Miniszterelnökség munkatársai töltötték 

be az asztalgazda szerepét a konferenciasorozat teljes időtartama alatt, akik belső felkészítésen 

vettek részt a feladat teljes körű ellátása, tapasztalatszerzés érdekében. A felkészítőkön hangsúlyos 

szerep jutott az egyes témákban való jártasságnak, ezáltal a munkatársak nem csak felkészültebbek 

lettek a szerepre, hanem esetlegesen a beszélgetést is tovább tudták lendíteni, szakszerűen tudtak 

válaszolni a felmerülő kérdésekre. 
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Gondolatébresztő kérdések: Melyek azok a 

nehézségek, amelyek a leginkább eltántoríthatnak 

egy kezdő vállalkozót a vállalkozásindítástól? 

Melyek azok a pályázati lehetőségek 

Magyarországon, amelyek támogatják egy 

vállalkozás indítását, növekedését? Milyen 

szolgáltatások és pályázati lehetőségek 

támogatnák a vállalkozásokat az egyes vállalkozási 

életszakaszokban felmerülő speciális problémák 

megoldásában? 

A konferenciasorozat egésze során a rugalmasság és az adott helyzetre való gyors reagálás kiemelt 

fontosságúak voltak. Ennek megfelelően került kialakításra az egyes helyszíneken a műhelymunka 

környezete is. A különböző témák iránt általában hasonló érdeklődés mutatkozott, ugyanakkor 

előfordult olyan műhelymunka is, ahol a szokásosnál kisebb csoport alakult ki, aminek azonban 

pozitívuma volt, hogy kisebb csoportban több lehetőség adódott a résztvevők igényeinek széles 

körű kifejtésére. 

Az asztalgazdák és segítőik a műhelymunka egésze alatt emlékeztető formájában rögzítették a 

véleményeket, javaslatokat, amelyek összesítéseként sikerült részletes képet kapni a különböző 

területeket érintő javaslatokról, amelyek elemzése a tanulmány 5. fejezetében olvashatóak. 

1. téma: Vállalkozások indítását és növekedését akadályozó tényezők 

A vállalkozások indítását és növekedését gátló tényezőkről szóló műhelymunkán a 

résztvevők aránya minden állomáson kiemelkedő volt. A téma alapvető célja volt, hogy olyan 

hiányosságokról, pozitív példákról illetve megállapításokról gyűjtsön össze véleményeket, 

javaslatokat, amelyek egyaránt érintik a kezdő vállalkozókat, a mikro-, kis- és középvállalkozókat, 

valamint a nagy- és multinacionális vállalatokat is. A műhelymunka többek között arra kereste a 

választ, hogy melyek azok a nehézségek, amelyek meggátolják egy vállalkozás elindítását, milyen 

akadályok nehezítik meg a vállalkozás fejlődését, illetve milyen pályázati lehetőségek állnak 

rendelkezésre egy-egy vállalkozónak akár a kezdeti, vagy a későbbi, növekedést célzó 

életszakaszban.  

Az asztalgazda és a résztvevők előre megrajzolt 

flipchart papíron dolgoztak. A papír közepére 

rajzolt kör a vállalkozást ábrázolta, amit körülvett 

egy nagyobb kör a hazai környezet 

szimbolizálására. A nagy körön kívüli területtel a 

nemzetközi környezet került azonosításra. A 

résztvevők ezt követően felírhatták a kiosztott 

post-it papírokra azokat a tényezőket, amelyekről 

azt gondolták, hogy akadályozza a vállalkozásuk 

növekedését, illetve indítását, majd az asztalgazda 

vezetésével, rövid magyarázattal a matricákat 

elhelyezhették abban a körben, melyből eredeztették az akadályt. 
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5. kép: A vállalkozások indítását és növekedését akadályozó tényezők flipchart papírja 

A feladat második részében a résztvevők a meghatározott akadályozó tényezőkre reflektálva 

kerestek megoldást - pályázati vagy egyéb lehetőségeket. Ezeket szintén felírták eltérő színű post-

it matricákra, majd felragasztották a papír megfelelő részére. A konszenzus érdekében a 

résztvevőknek minden esetben meg kellett indokolniuk a választásukat, továbbá meg kellett 

kísérelniük meggyőzni az asztaltársaságot döntésük helyességéről. 

Az asztalgazdák feladatának fontos része volt már kezdetben felmérni, hogy a résztvevők 

mennyire vonhatóak be a feladatok elvégzésére. Amennyiben egy kötetlenebb beszélgetés 

bontakozott ki, akkor a világkávézó módszertanával folytatták le a műhelymunkát, melynek 

ugyanaz volt az eredményterméke, annyi különbséggel, hogy az asztalgazda írta fel és vizualizálta 

a felvetett tényezőket. 

2. téma: Ügyintézés egyszerűsítése 

A második téma során a résztvevőknek lehetőségük nyílt részletesen kifejteni, hogy mely 

esetekben, mely ügyintézési csatornákat részesítik előnyben, mit tartanak az egyes ügyintézési 

formák előnyének, hátrányának. 

Az ügyintézés egyszerűsítése téma általánosságban minden résztvevőt érintett, hiszen az egyes 

eljárások kapcsán mindannyian találkoztak már az ügyintézés folyamataival, különböző formáival, 

így számos személyes tapasztalatot is meg tudtak osztani egymással és az asztalgazdával. 
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Gondolatébresztő kérdések: Mennyire tartja 

biztonságosnak az elektronikus ügyintézést? 

Milyen adatvédelmi problémákat vethet fel az 

elektronikus ügyintézés széleskörű elterjedése? 

Milyen változásokat látnak szükségesnek a 

vállalkozások az elektronikus ügyfél azonosítás 

terén? Milyen formában járulhatnak hozzá a 

települési ügysegédek a vállalkozások 

adminisztrációs terheinek csökkentéséhez? 

Gondolatébresztő kérdések: Mennyire 

hozzáférhetőek a jogszabályváltozásokkal, 

ügyintézési változásokkal kapcsolatos 

információk? A vállalkozások milyen 

médiumokon és milyen dokumentumokon 

keresztül igyekszenek tájékozódni az őket érintő 

adminisztratív kötelezettségekkel, változásokkal 

kapcsolatban? Közérthetőek, nyelvileg helyesek, 

átláthatóak, jól strukturáltak és tatalmilag 

megfelelőek-e a hivatali tájékoztatások? Mennyire 

jellemző, hogy a tájékoztatás hiányára, vagy 

elégtelenségére visszavezethetően keletkezik 

adminisztrációs többletteher? A vállalkozások 

milyen megértést segítő szemléltető eszközöket 

látnak szívesen? 

A téma kiválasztásánál fontos szempont volt, 

hogy saját példákkal kapcsolódjanak be a 

jelenlévők a beszélgetésbe, hiszen a valós 

problémák feltárása és összegyűjtése, valamint 

az ezekhez kapcsolódó építő javaslatok 

felépítése volt a cél. Ennek megvalósításához a 

világkávézó fent említett módszerei adták a 

keretet, melyek segítségével a résztvevőknek 

lehetőségük nyílt megvitatni az ügyintézéssel 

kapcsolatos észrevételeiket. Előre kidolgozott 

feladat megoldására nem került sor. 

A műhelymunka eredményei segítséget nyújtanak az ügyfelek igényeit leginkább követő 

szolgáltatások kidolgozásában, lehetőséget biztosítanak arra, hogy az elektronikus ügyintézés 

elterjesztését szolgáló fejlesztések a vállalati ügyfelek javaslatainak figyelembevételével 

valósuljanak meg. 

3. téma: Az ügyfelek tájékoztatása 

A beszélgetés során a résztvevők arra kerestek 

választ, hogy milyen módon és milyen 

csatornákon keresztül lehet a 

leghatékonyabban tájékoztatni a 

vállalkozásokat a szabályozással, ügyintézéssel 

kapcsolatos változásokról. A műhelymunka 

eredményeinek felhasználásával összeállítható 

egy olyan javaslatcsomag, mely iránymutatásul 

szolgálhat az ügyfél-tájékoztató tevékenységek 

tervezése, tájékoztató anyagokkal kapcsolatos 

tartalmi, formai elvárások kidolgozása során. 

A csoportfeladat célja volt feltárni, hogy a 

vállalkozások mely közigazgatási szereplőkkel 

vannak kapcsolatban, valamint a köztük lévő 

kommunikáció és információáramlás milyen 

irányú, minőségű és mennyire hatékony. Az asztalgazda által a flipchart papír közepére felrajzolt 

kör jelképezte a vállalkozást. A résztvevők feladata volt, hogy az összes szereplőt, akivel 

kapcsolatban vannak, felírják a kör köré. Majd ezeket olyan irányú nyíllal kössék össze, amilyen 

irányúnak az információáramlást ítélik (←; →; ↔).  
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Gondolatébresztő kérdések: Melyek a hatósági 

ellenőrzések hatékonysága szempontjából 

legfontosabb szakmai kompetenciák? Milyen 

tényezőktől függ a preventív ellenőrzések 

hatékonysága? Mekkora elrettentő erővel bír a 

bírság mértékének növelése ugyanazon mulasztás 

elkövetése esetén? Visszaszorítható-e a fekete 

foglalkoztatás a hatósági ellenőrzések 

hatékonyságának növelésével? 

Ezt követően a nyilakra felírták, hogy milyen csatornákon keresztül zajlik jelenleg az 

információáramlás, továbbá működésének elősegítésére javaslattal is élhettek, ami szinten 

rögzítésre került a papíron. 

Negatív tapasztalat esetén a résztvevők javaslatot tehettek arra vonatkozóan, hogy milyen módon 

lehetne még inkább erősíteni a szolgáltatói szemléletet az ügyintézés során. Továbbá a résztvevők 

feladata volt saját tapasztalatokból pozitív példák említése, mely segítette a műhelymunka 

konstruktív kimenetelét. A kérdőív ide vonatkozó kérdései jelentettek támpontot a témával 

kapcsolatban, például: 16. és 17 kérdés (lásd az 1. sz. mellékletben). 

4. téma: Hatósági ellenőrzések és engedélyezések 

A beszélgetés során a vállalkozók a hatósági ellenőrzés és engedélyezés hatékonyságának kérdéseit 

járták körbe. Konkrét javaslatokat tehettek az ellenőrzések során érvényesítendő szakmai és etikai 

normákra, elmondhatták véleményüket a Kormány hatósági engedélyezések és ellenőrzések 

reformjával kapcsolatos elképzeléseiről. A műhelymunkán alkalmanként részt vett a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) adott megyei igazgatója is, így egyes kérdések 

esetében akár azonnali, szakértői szintű választ is tudtak kapni a vállalkozók, illetve javaslataikat 

közvetlenül, személyesen tudták közvetíteni. A szakértői szint további biztosítására a 

kormányhivatalok egyes osztályainak munkatársai, hatósági ellenőrei is csatlakoztak a 

műhelymunkához, akik nagy segítséget 

nyújtottak a téma szélesebb kontextusba 

helyezésével, továbbá maguk is 

megfogalmaztak olyan véleményt, amely az 

ellenőrzések hatékonyságát hivatottak növelni, 

vagy éppen életből vett példákkal magyarázták 

meg a létjogosultságát.  

A csoportfeladaton a résztvevőket az asztalon 

nem egy üres papír fogadta, hanem egy 

hatósági ellenőr stilizált rajza, ami a hatósági ellenőrzést szimbolizálta. Erre azért volt szükség, 

hogy a helyzetből adódó esetleges feszültségeket is oldani lehessen. A résztvevők 2-3 fős 

csoportokban dolgoztak. Feladatuk volt, hogy post-it matricákra felírják azokat a tényezőket, 

amelyeket fontosnak tartanak ahhoz, hogy az ellenőrzés folyamata magas szakmai színvonalon 

menjen végbe. A konszenzus kialakítása érdekében a résztvevőknek minden esetben meg kellett 

indokolniuk a választásukat és meg kellett győzniük az asztaltársaságot a döntésük helyességéről. 

A műhelymunka lehetőséget adott arra is, hogy a résztvevők elmondják milyen eddigi 

tapasztalataik voltak a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatban, és mi lenne az a változtatás, ami az 

ő szemszögükből hasznos lehet. Annak érdekében, hogy az egyes problémák mélyebb szinten is 

megfogalmazódjanak, a résztvevőknek lehetőségük nyílt a rendszerszintű nehézségeket is feltárni. 
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5. Fejlesztési területek azonosítása, beérkezett javaslatok bemutatása 

A Közigazgatási reformprogram keretében a Kormány célul tűzte ki a hatósági és állami 

szolgáltatásokat igénybe vevő – állampolgárokra és vállalkozásokra egyaránt háruló – 

adminisztratív terhek csökkentését. 

2016-tól ingyenes Vállalkozások éves megtakarítása 

Adóhatósági igazolás 1000 millió Ft 

Mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői 

jogosítvány kiállításával kapcsolatos eljárás 
17 millió Ft 

Éves számviteli beszámoló közzététele 1500 millió Ft 

Cégiratok kiállítása, és cégnyilvántartásban 

szereplő elektronikus okiratok megküldése 
230 millió Ft 

Üzlet működésének engedélyezése iránti eljárás 140 millió Ft 

Vállalkozói igazolvány kiállítása, pótlása 17 millió Ft 

Népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos 

eljárások 
120 000 Ft 

3. táblázat: A vállalkozások éves megtakarítása 2016-ban 

A rendezvénysorozat a vállalkozói ügyféligények felmérése mellett a társadalmi partnerség 

erősítéséhez is hozzájárult. Ahogy a módszertani fejezetben is olvasható, a vállalkozók három 

fórumon fejthették ki véleményüket:  

 személyesen – a konferencia keretén belül (kerekasztal-beszélgetés, műhelymunka)  

 kérdőív kitöltése 

 elektronikus formában (vallalkozoikonzultacio@me.gov.hu) küldhettek javaslatokat.  

A beérkezett javaslatok nyolc téma köré csoportosíthatóak: 

 vállalkozások indítását és növekedését gátló tényezők 

 adatszolgáltatás 

 jogszabályi környezet 

 ügyfelek tájékoztatása 

 ügyintézés 

 adóigazgatás 

 munkaerőpiac, szakképzés 

 engedélyezés, bejelentés és ellenőrzés 

mailto:vallalkozoikonzultacio@me.gov.hu
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7. ábra: Beérkezett javaslatok száma témakörönként 

A hangsúlyozott témakörök további 31 féle ügykörre bonthatóak, amit a kérdőív elemzése során 

kapott adatok is igazolnak, hiszen 100 vagy annál több észrevétel érkezett be a kiemelt témák 

esetében. 
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8. ábra: Javaslatok ágazati megoszlása 

5.1 Vállalkozások indítását és növekedését gátló tényezők 

A műhelymunka – ahogy a módszertani fejezetben is bemutatásra került – a vállalkozások 

indításával kapcsolatos bürokratikus terhek, illetve az azokat megkönnyítő közigazgatási 

szolgáltatásokkal szemben felmerülő elvárások, továbbá a vállalkozások bővülését akadályozó 

gazdasági és jogszabályi tényezők részletesebb kifejtésére biztosított lehetőséget. A cél olyan 

konkrét javaslatok összegyűjtése volt, amelyek segítségével egy gazdasági társaság elindítása, 

eredményes működtetése sikerrel lehetséges. Az ehhez szükséges források és pénzügyi eszközök, 

valamint a vállalkozások számára rendelkezésre álló pályázati lehetőségek is rendszeres témáját 

adták a műhelymunkáknak.      

A résztvevő vállalkozói réteg nem csak az irányításuk alatt álló vállalkozásokkal kapcsolatban 

tehettek észrevételeket, hiszen fontos volt egy átfogó kép kialakítása azokról a bürokratikus 

anomáliákról, amelyek mind egy induló vállalkozás esetében, mind a mikro-, kis-, és közepes 
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vállalkozások életében, vagy akár a nagy- és multinacionális vállalatok tevékenysége során 

megjelennek. 

A konferenciasorozat 22 helyszínének eredményeit összevetve megállapítható, hogy induló 

vállalkozások tekintetében a tőkehiány, illetve a növekedés, bővülés terén a forrásokhoz való 

hozzáférés lehetősége jelentette a legnagyobb nehézséget a vállalkozások számára. Több 

résztvevő is jelezte, hogy saját forrásból a növekedés ritkán valósítható meg, viszont a külső 

finanszírozás módjai közül a banki hitelek korlátozottan állnak rendelkezésükre. A bankok a 

finanszírozás kockázatának minimalizálására törekszenek, ezért közvetlenül cégalapítás után 

gyakran csak a hitel összegét meghaladó mértékű fedezet bevonásával finanszíroznak egy 

vállalkozást, illetve az ajánlott hitel összege messze elmarad attól, mint amennyire az adott cégnek 

szüksége lenne. Induló vállalkozások számára banki hitelek esetében a tőketörlesztés (és 

kamatfizetés) is gondot okozhat, hiszen egy vállalkozás életszakaszának korai fázisában – 

általában – nem rendelkezik akkora bevétellel, amelyből fizetési kötelezettségeit saját forrásból 

képes fedezni. 

Ezzel szemben a gyorsan növekedni képes, vagy fejlett vállalkozásoknak a hazai piac nem kínál 

elegendő lehetőséget adottságaik kiaknázásához. Számukra a nemzetközi jelenlét a növekedés 

záloga, viszont – esetükben is – az ehhez szükséges tőke hiánya a folyamat gátja. 

A KKV szektor képviselői közül többen jelezték, hogy az elérhető hiteleket magasabb kamatok 

mellett kínálták számukra a pénzintézetek, ezért nem vettek igénybe külső finanszírozást, mert a 

magasabb kamatok mellett nem térültek volna meg a tervezett beruházások. Esetükben további 

probléma, hogy az adózással kapcsolatos adminisztrációs teher aránytalanul magas, különös 

tekintettel a bevallások és az adózás miatt elkészítendő dokumentációkra. A kisvállalkozások 

tevékenységének koncentráltsága fokozza az adórendszer gyakori változásaiból származó 

bizonytalanságot.  

A műhelymunkán elhangzott észrevételeket, javaslatokat a kérdőíves felmérés több ponton is 

megerősítette. A kérdőív összességében azt vizsgálta, hogy a vállalkozók szerint milyen tényezők 

akadályozzák, hátráltatják leginkább a vállalkozások beindítását, a piacra lépést, illetve egy 

gazdasági társaság későbbi működését, növekedését milyen hatások befolyásolják.  

A vállalkozások indítását és növekedését korlátozó tényezők esetében a válaszadók előre 

megadott listából választhatták ki az általuk legmeghatározóbbnak tartott 3 problémát. Erre a 

kérdésre 535 vállalkozás képviselője adott választ.  



KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 

A SZOLGÁLTATÓ KORMÁNYHIVATALI ÉS KÖZIGAZGATÁSI MODELL BEVEZETÉSE 

 

26 

 

 

9. ábra: Vállalkozások indítását és növekedését korlátozó tényezők 

A vállalkozások által legsúlyosabbnak tartott hátráltató körülményt a magas vállalkozói közterhek 

jelentik (24,6%). Második helyen (17,8%) a saját tőke hiányát jelölték meg problémaként (több 

műhelymunkán is felmerült ez a téma). Ezzel szemben a forrásbevonás nehézségeit (kedvezőtlen 

pénzintézeti hitelkonstrukciók) mindössze a válaszadók 2,8%-a jelezte. 

A növekedést korlátozó jelentősebb tényezőként mutatkozott a bonyolult jogi környezet, a 

jogszabályok gyakori módosulása is. A konferenciasorozaton résztvevő vállalkozások szerint sok 

az olyan törvény, ami több törvénymódosítást is eredményez, illetve a jogszabályi változásokat 

nehéz nyomon követni. A legtöbb esetben a jogi nyelvezet megértése szakembert igényel. A 

megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő hiánya (13,2%) és a bizonytalan piac (12,9%) is 

hatással van a vállalkozások növekedésére. 

Továbbá állandó témáját szolgáltatták a műhelymunkáknak és kerekasztal-beszélgetéseknek 

egyaránt a pályázati rendszerek kezelhetősége és a pályázati lehetőségek hozzáférhetősége. 

Számos támogatási rendszer, kormányzati intézkedés segíti a vállalkozásokat fejlődésükben. A 

pályázati konstrukciók lehetőséget biztosítanak számukra a továbbfejlődés, a növekedés 

elérésében.  
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A műhelymunkán résztvevő cégek – különösen a mikro és kisvállalkozások – úgy ítélték meg, 

hogy a jelenleg fennálló pályázati rendszer adta lehetőségek egyenlőtlenek, mind a célcsoportok, 

mind pedig területi elosztás tekintetében. Ezenkívül kiemelték a pályázati folyamat – felhívástól 

folyósításig – hosszú időtartamát, amely a gyorsan változó piaci környezetben jelentős 

versenyhátrányt okoz.   

A tárgyban feltett egyik kérdésre, miszerint – „Az Ön véleménye szerint az állam elegendő pályázati 

lehetőséget kínál-e a vállalkozások számára?” - adott válaszok alapján világosan kirajzolódik, hogy a 

válaszadók 2/3-a nem elégedett és változást sürget (9. ábra). Több állomáson elhangzott, hogy 

nincsenek megfelelően kidolgozott kommunikációs csatornák sem, ahol a vállalkozások értesülni 

tudnak ezekről a pénzügyi forrásokról – ami összefüggésben áll azzal az észrevétellel, hogy a 

pályázatok számát alacsonyra értékelték.     

 

10. ábra: Vállalkozások elégedettsége a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban 

A tőkehiányra, kiegészítő pénzügyi forrásra tekintve számos javaslat érkezett, amelyekből az 

alábbiak rendszeresen visszaköszöntek a kerekasztal-beszélgetéseken, illetve műhelymunkákon 

egyaránt:  

 mikro-hitelprogramok kidolgozása 

 inkubátorprogramok racionális kialakítása 

 a mikro-, kis- és középes méretű vállalkozásokat fókuszba helyező pályázati rendszer 

létrehozása 

 uniós források lehívása elhúzódó folyamat – bizonytalanságot szül 

 aktívabb kommunikáció, tájékoztató felület a pályázatokról 

 EU pályázatok vonatkozásában az állami szervekre vonatkozó határidők is kerüljenek 

betartásra 

 EU pályázatok esetében az elektronikus kezelési felület további egyszerűsítést igényel – 

felhasználóbarát felület kialakítása 
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Összefoglalva elmondható, hogy a műhelymunkán résztvevő és a kérdőívet kitöltő vállalkozók 

fejlesztéseinek legjelentősebb gátját – részben külső, részben belső – finanszírozási nehézségek 

adják, továbbá a saját tőke ellátottság nem megfelelő szintjén túl, az őket terhelő magas közterhek 

is szerepet játszanak abban, hogy hosszú távon nem képesek növekedésre. A finanszírozási 

nehézségek mellett a piacra lépés jelentős akadályaként jelent meg a jogi környezet 

változékonysága, továbbá a megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő. A piacra lépés és a 

vállalkozások indítását akadályozó körülmények a bürokratikus terhek nagyságában, a különböző 

engedélyezési eljárások számában is keresendőek. 

5.2 Adatszolgáltatás 

A közelmúltban több olyan eljárás került szabályozásra, ahol nem szükséges erkölcsi 

bizonyítványt beadni, mert lehetőség van arra, hogy ezen adatokhoz a hatóság elektronikusan 

közvetlenül hozzáférjen. Ha egy eljárásban a büntetlen előéletet kell igazolni, akkor a hatóság 

lekéri a nyilvántartásból az adatokat, és az ügyfélnek nem kell benyújtania semmit ezzel 

kapcsolatban (pl. rehabilitációs orvosszakértői tevékenység, temetkezési szolgáltatási tevékenység, 

könyvviteli szolgáltatás). Ezzel a módosítással 33 ügykör vonatkozásában egyszerűsödött az 

adminisztráció, csökkent az ügyintézés időtartama. 

Továbbá az adatbázisok összehangolásának érdekében folyamatban van az ASP minél szélesebb 

körű kiterjesztése, az elektronikusan intézhető ügyek számának növelése. Az állam az ASP 

szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást az önkormányzatoknak, és ún. 

adattárház létrehozásával kívánja elérhetővé, elemezhetővé tenni a releváns gazdálkodási 

információkat. Az önkormányzati feladatellátás támogatása két lépcsőben valósul meg: az 

önkormányzati ASP szolgáltatásrendszer kiépítésével, és annak országos kiterjesztésével. 

A vállalkozók a kerekasztal-beszélgetések és műhelymunkák során problémaként azonosították a 

párhuzamos adatszolgáltatást, adatbekérést, amelyek továbbra is jelentős bürokratikus terhet 

jelentenek számukra, főként a NAV-val, a Központi Statisztikai Hivatallal (továbbiakban: 

KSH) és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban: OEP) történő 

együttműködésük során tapasztalták ezeket a bürokratikus anomáliákat. 

Ezzel szoros összefüggésben hangzott el több fórumon, hogy új munkavállalók bejelentésével 

kapcsolatosan túlzott adminisztratív terhek hárulnak a vállalkozókra. Véleményük szerint az 

adatbázisok még mindig nincsenek összehangolva; egy kérelmet többször is be kell nyújtaniuk. Az 

ígéretek ellenére tapasztalataik szerint semmilyen előrelépés nem történt ezen a területen, amelyet 

ebben a formában is sürgettek.   

Az ügyintézési idő meggyorsításának érdekében több ügy esetében szeretnének a vállalkozók 

elektronikusan eljárni, de kihangsúlyozták, hogy elektronikus adatbekérés esetében azok papír 

alapú kötelező benyújtását haszontalannak látják. Továbbá megemlítették, hogy túl sok 

adatszolgáltatási azonosítószámmal rendelkeznek, melyek nyomon követése bonyolult és 

nehézkes. 
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A konferenciasorozaton a fenti adminisztrációs terhekre és bürokratikus elemekre adott 

vállalkozói javaslatok közül az alábbiak jelentek meg a leghangsúlyosabban:  

 a hatóságok (pl. NAV, KSH, OEP) adatbázisainak összehangolása 

 megfelelő és egységes informatikai háttér kidolgozása, hogy az ügyintézések során az 

adatszolgáltatás egyszerűbb és gyorsabb legyen 

 adatszolgáltatások során online ellenőrzési lehetőség biztosítása a vállalkozók számára 

 az adatszolgáltatáskor használatos nyomtatványok egyszerűsítése 

 az adatok elektronikusan, csatolmányként történő beadásának biztosítása (ehhez 

jogszabály-módosítás is szükséges) 

Az adatszolgáltatással kapcsolatban általánosan beérkezett javaslatok mellett meghatározott, az 

egyes hatóságokhoz köthetően is érkeztek be felvetések: 

 a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal 

(továbbiakban: NÉBIH) adatszolgáltatása keretében azokat 

az adatokat lenne javasolt a NAV elektronikus felületén 

bekérni, amelyekkel kapcsolatban bevételi információkra 

kérdeznek rá 

 a KSH részére teljesítendő adatszolgáltatások egyszerűsítése 

(pl. csak akkor kelljen a KSH-nak adatot szolgáltatni, amennyiben változás történik) 

 a cégkivonat elektronikusan is elérhető legyen. 

A kérdőíves elemzés adatai is azt támasztották alá, hogy az elektronikus adatbázisok 

összehangolása időszerű (91,9%). Az interoperábilis folyamatok elősegítenék mind a 

vállalkozások, mind az adatok felhasználóinak helyzetét. Minden 4. megkérdezettnek érzékelhető 

terhet jelentenek az adatszolgáltatással kapcsolatban fellépő adminisztratív terhek. 

Kérdőív 9. kérdése:  

„Mekkora adminisztrációs 

terhet jelentenek az alábbi 

területek az Ön által 

képviselt vállalkozásnak?” 
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11. ábra: Az adatszolgáltatással kapcsolatos adminisztrációs terhek megítélése 

Adatszolgáltatást érintően 2 db jogszabályra vonatkozó észrevétel is érkezett a vállalkozóktól: 

 a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46. § szerinti munkavállalói 

tájékoztatási kötelezettség megszüntetése 

 a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény 112. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezése. Véleményük szerint felesleges, 

mert a NAV azonos tartamú értesítést küld a cégbíróság felé. 

A Miniszterelnökség szakmai felügyelete mellett megvalósított KÖFOP projekt keretén belül 

tervezés alatt állnak olyan belső folyamatok elektronizálásai, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 

ügyfelek által közvetlenül érzékelhető ügymenetek (közigazgatási eljárások, szolgáltatások) 

elektronikusan támogathatók legyenek. A fejlesztések céljai: 

 az egységes országos kormányhivatali hálózati rendszer kialakítása 

 az egységes ügyintéző elérési rendszer létrehozása 

 az informatikai szolgáltatások integrálása 

 az aláírás minta alapú hitelesítési rendszer fejlesztése.  

Mindezek elérésével kialakulhat az egységes kormányhivatali, hálózati és szolgáltatási 

infrastruktúra („Egységes kormányhivatal”), felszámolva a virtuális magánhálózatok 
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szövevényéből adódó együttműködési anomáliákat, így kialakítva egy, a teljes rendszerre nézve 

egységes külső biztonsági felületet, kapcsolódási pontokat, a kormányzati szolgáltatások 

összehangolt elérési módját. Az informatikai rendszerek egységes elérés menedzselési 

rendszerének személyügyi rendszerrel integrált kialakításával pedig lehetővé válik az ügyintézők 

gyors átrendelése az egyes feladatok között. Továbbá bevezetésre kerülhet az aláírás minta alapú 

hitelesítési rendszer és a kormányhivatal szintű szolgáltatás-menedzselés is. 

  
Probléma Javaslat Megjegyzés 

Adatbázisok 

Kerekasztal és 
műhelymunka 

az adatbázisok nincsenek 
összehangolva 

egységesítés, 
integrálás 

 

Kérdőív 70,22% szerint nagy teher 

adatbázisok 
összehangolása, 

informatikai háttér 
kidolgozása 

A kérdőív 14. kérdése: „Ön 
szerint az alábbi tényezők 
mennyire járulnak hozzá a 
vállalkozások bürokratikus 
terheinek mérsékléséhez?” 

Adatszolgáltatások 

Kerekasztal és 
műhelymunka 

párhuzamos 
adatbekérések 

egy adat egyszer 
kelljen 

beszolgáltatni  
 

Kérdőív 
73,07% szerint 

nehézséget jelent 

adatszolgáltatási 
igények és 

kötelezettségek 
összehangolása 

A kérdőív 14. kérdése: „Ön 
szerint az alábbi tényezők 
mennyire járulnak hozzá a 
vállalkozások bürokratikus 
terheinek mérsékléséhez?” 

4. táblázat: Az adatszolgáltatásra vonatkozó legfőbb megállapítások 

5.3 Jogszabályi-környezet 

A komplex jogi környezet, és annak gyakori változása, illetve a jogszabályok nyelvezetének 

bonyolultsága, értelmezésének nehézsége is visszaköszönt az egyes helyszíneken. A vállalkozók az 

alábbi problémákat azonosították ebben a témában: 

 a jogszabályok között nehéz eligazodni, ha kérdésük van, vagy értelmezési problémájuk 

sok esetben nem kapnak helytálló, egyértelmű választ 

 a jogszabályok előkészítése során a szakmai szervezetek véleményét nem minden esetben 

kérik ki, nincs konzultáció. Kiemelt ügyekben hiányolták a társadalmi egyeztetéseket is 

 a jogszabályok gyakran és kiszámíthatatlanul változnak, folyamatos tanulmányozásukra, 

nyomon követésükre szükséges 

 nincsenek megfelelő formában és időben teljes kőrűen tájékoztatva a rendszeres 

jogszabályi, törvényi módosításokról 

 rövid határidővel történő kihirdetése a jogszabályoknak, ezáltal a cégeknek nincs elegendő 

felkészülési ideje azok hibátlan gyakorlati alkalmazására. 
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A felmerült problémák megoldására az alábbi javaslatokat tették: 

 a jelenlegi jogi környezetben az egyértelműség, a közérthetőség, valamint a stabilitás 

kialakítása legyen az elsődleges szempont 

 szükség lenne a jogszabályok egyszerűsítésére, közérthetőbbé tételére, hogy a vállalkozók, 

a szakemberek, és a végrehajtó hatalom is egyformán tudja azokat értelmezni 

 jogszabályalkotáskor kötelező egyeztetés javasolt a szakmával, különösen a számviteli 

törvények, rendeletek esetében 

 lehetővé kellene tenni a jogszabályok harmonizációját és az ezzel kapcsolatos előzetes 

konzultációt 

 ahhoz, hogy a jogszabályi háttér ne változzon az eljárási rendek és az anyagi jogi 

szabályozások felülvizsgálatára van szükség 

A kérdőíves felmérés erre vonatkozó adatai is megerősítették a 

műhelymunkákon említett megállapításokat. A kérdőív 15. kérdése 

azt vizsgálta, hogy a hatósági eljárásokat illetően a vállalkozók 

véleménye szerint mennyire szükséges a jogszabályi környezet 

egyszerűsítése. A válaszadók 1-10 közötti skála (1: „egyáltalán 

nem”, 10: „nélkülözhetetlen”) segítségével dönthették el, 

mennyire tartják szükségesnek az egyszerűsítést a felsorolt 

hatósági eljárásokat illetően. A vállalkozók valamennyi felsorolt terület esetében nagy szükségét 

érezték a jogszabályi környezet egyszerűsítésének. A 7. számú grafikon azon vállalkozók válaszait 

tartalmazza, akik e kérdés esetében hatos vagy annál magasabb értéket jelöltek.  

A vállalkozói réteg az adóhatósági, valamint a munkaügyi és munkavédelmi eljárások tekintetében 

látja legnagyobb szükségét a jogszabályi környezet egyszerűsítésének. Ezen ügykörök esetében 

több mint 400 vállalkozó jelölt hatos vagy annál magasabb értéket. 

 

12. ábra: A jogszabályi-környezet egyszerűsítésének szükségessége 

Kérdőív 15. kérdése: „Az 

alábbiakban felsorolt 

hatósági eljárásokat illetően 

mennyire tartja 

szükségesnek a jogszabályi 

környezet egyszerűsítését?” 
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Probléma Javaslat Megjegyzés 

Jogi környezet  

Kerekasztal és 
műhelymunka 

jogi környezet 
komplexitása, 

változékonysága 

egyszerűsítés, 
konzultáció  

 

Kérdőív 
79,82 % szerint 

probléma minden 
hatósági eljárást illetően 

jogszabályi 
környezet 

egyszerűsítése 

A kérdőív 15. kérdése alapján 
„Az alábbiakban felsorolt 

hatósági eljárásokat érintően 
mennyire tartja szükségesnek a 

jogszabályi környezet 
egyszerűsítését?” 

Jogszabályok  

Kerekasztal és 
műhelymunka 

jogszabályok 
nyelvezetének 
bonyolultsága, 

értelmezési nehézségek 

közérthetőbb 
megfogalmazás 

 

Kérdőív 
74,12% szerint 

probléma 

egyértelmű és 
világos 

jogszabályok, 
tájékoztatók 

A kérdőív 14. kérdése alapján 
„Ön szerint az alábbi tényezők 

mennyire járulnak hozzá a 
vállalkozások bürokratikus 
terheinek mérsékléséhez?” 

5. táblázat: A jogszabályi környezetre vonatkozó legfőbb megállapítások 

5.4 Ügyfelek tájékoztatása 

A műhelymunkák beszélgetései során a résztvevők arra is keresték a választ, hogy milyen módon 

és milyen csatornákon keresztül lehetne a leghatékonyabb tájékoztatást kapni a szabályozással, 

ügyintézéssel kapcsolatos változásokról.  

Az elmaradó, vagy késedelmes információk miatt a vállalkozások működése sokszor veszélybe 

kerül, mert nem tudnak felkészülni a változásokra és időben bevezetni az ezzel kapcsolatos 

újításokat. Ennek megoldására javaslataik szerint lehetővé kell tenni a jogszabályok 

harmonizációját, biztosítva az előzetes konzultációt. Az elhangzottak alapján célszerű lenne a 

jövőben egy hatásvizsgálat elvégzése is, melyből kiderülhet; mekkora terhet jelent a 

vállalkozásoknak a jogszabályok folyamatos módosítása. Erre vonatkozóan érkezett olyan 

megjegyzés, mely szerint létre lehetne hozni egy olyan internetes portált, amely a Közlönynél 

átláthatóbb módon tartalmazza a változtatásokat (pl. a minimálbér).  

Állandó problémaként jelent meg a hiánypótlásokkal kapcsolatban felmerülő pontos tájékoztatás. 

A vállalkozók véleménye szerint az egyik legfontosabb tényező az, hogy időben értesüljenek 

ezekről a változásokról. Ennek megoldásaként javasolták, hogy a hatóságok korábban jelezzék, ha 

hiánypótlásra van szükség. További megoldásként szolgálhatna, ha a hatóságok részéről 

készülnének olyan nyilvános mintasablonok, amelyek nagyban megkönnyítenék a vállalkozások 

munkáját (pl. szabályzatok, munkaidő-nyilvántartás). 

A műhelymunkákon felmerült, hogy a vállalkozások túl sok adatot és információt kapnak 

elektronikus úton, és a felesleges információk közül nehéz kiszűrni a lényeget, eligazodni rajtuk. 

Ennek megoldásaként szükség lenne egy – az interneten elérhető – szakirányú tudástár 

kialakítására, amely segítséget nyújthat számukra a jogszabályok értelmezésében. 
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A tájékoztatás témakörében kiemelték továbbá, hogy a kezdő vállalkozások nem kapnak 

megfelelő információt egy vállalkozás elindításához, illetve azt követően sem, hogy milyen 

lehetőségeik vannak a működésük fejlődéséhez, hatékonyságához. Véleményük szerint hasznos 

lenne egy ellenőrző lista létrehozása, mely tartalmazná a vállalkozók feladatait a vállalkozás 

elindítása során. 

A kérdőíves felmérésnek csak egy-egy része vonatkozott az ügyfelek tájékoztatására, azonban 

ezek is igazolták a személyesen felvetett aktuális nehézségeket. A vállalkozók igénylik a pontos 

tájékoztatást a jogszabályok esetében, különös tekintettel a vállalkozásokat érintő változásokra. 

Az ügyfelek tájékoztatásával kapcsolatban általánosan felmerült problémák mellett adott ügyekre 

vonatkozóan is történtek javaslatok: 

 2016. január 1-vel új nyomtatvány került bevezetésre a bejelentési kötelezettséggel 

kapcsolatosan. A munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások számára a kitöltés 

hosszú időt vett igénybe, mert nem kaptak kellő tájékoztatást a nyomtatványról 

 a minimálbér változásáról későn (vagy egyáltalán nem értesülnek) a vállalkozók 

 a kifüggesztett hirdetmények ritkán jutnak el a célcsoporthoz 

 az egyes szakmai honlapokon való keresés, eligazodás nehézkes 

 nem megfelelő a tájékoztatás a telephely engedélyeztetésekkel kapcsolatosan 

 a generációváltás következtében egyes vállalkozóknak nehézséget okoz az informatikai 

fejlesztések követése, értelmezése és az elektronikus eszközök integrálása. 

A feldolgozott elemzések iránymutatásul szolgálnak az ügyfél-tájékoztató anyagok jövőbeni 

tervezéséhez, kidolgozásához, illetve azok tartalmi és formai követelményeinek megfeleltetéséhez.
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Probléma Javaslat Megjegyzés 

Szabályozással 

kapcsolatos 

változások 

Kerekasztal és 
műhelymunka 

jogszabályi, törvényi 
módosításokkal 

kapcsolatos 
változásokról a 

tájékoztatás hiánya 

jogszabályok 
harmonizációja, 

egyszerűsítés 
 

Kérdőív 
74,12% szerint 

probléma 
előzetes konzultáció a 

vállalkozásokkal 

A kérdőív 14. kérdése 
alapján „Ön szerint az 

alábbi tényezők 
mennyire járulnak hozzá 

a vállalkozások 
bürokratikus terheinek 

mérsékléséhez?” 

Ügyintézéssel 
kapcsolatos 
változások 

Kerekasztal és 
műhelymunka 

a hiánypótlással 
kapcsolatos megfelelő, 

pontos és időbeni 
tájékoztatás hiánya 

egyszerűsítés  

Kérdőív 
77,84% szerint 

probléma 

korábbi tájékoztatás, 
mintasablonok, 

ellenőrző rendszerek 
biztosítása 

A kérdőív 14. kérdése 
alapján „Ön szerint az 

alábbi tényezők 
mennyire járulnak hozzá 

a vállalkozások 
bürokratikus terheinek 

mérsékléséhez?” 

6. táblázat: Az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó legfőbb megállapítások 

5.5 Ügyintézés 

A kerekasztal-beszélgetések során elhangzott, hogy az elmúlt időszakban a közigazgatásban 

bevezetett bürokráciacsökkentésre irányuló intézkedések pozitívan befolyásolták az ügyintézés 

folyamatát, határidők betartását, és növekedett az ügyfelek elégedettsége. Az állami vezetők 2015-

ben 110 törvény változtatására tettek javaslatot, amelynek eredményeként 108 törvény és 158 

kormányrendelet sikeres módosítása történt meg. Az eljárások egyszerűsítésével az ügyintézési 

határidő 30 napról 21 napra, majd az általános eljárást igénylő ügyek esetében 8 napra csökkent. A 

jogi szabályozás az egyszerű megítélésű ügyekben főszabály szerint 8 napos határidőt irányoz elő, 

valamint garantálja az ügyek jelentős részének 2 hónapon belüli lezárását. Ennek köszönhetően, 

míg 2015-ben az ügyek 49%-a került végrehajtásra az előírt határidő keretein belül, ez a szám 

2016-ban már 91% volt. Egyes eljárási díjakat, illetékeket, eltöröltek (pl. személyigazolvány, 

erkölcsi bizonyítvány).  

A vállalkozók további pozitív intézkedésként emelték ki, hogy a kormányablakokban 

elintézhető/elindítható ügyek száma folyamatosan bővül (2016 – 1100 ügykör, 2017 – 1500 

ügykör). A várakozási idők jelentősen csökkentek. Az elektronikus ügyintézés/ügyfélkapu 

bevezetése határozottan megkönnyíti az állampolgárok helyzetét. 
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A vállalkozók bár kedvezően értékelték a Kormány közelmúltban meghozott 

bürokráciacsökkentő intézkedéseit, azonban a műhelymunkák és a kérdőívek elemzése során 

világossá vált, hogy az ügyintézés tekintetében további fejlesztések szükségesek.  

A vállalkozók hosszúnak tartják az ügyek átfutási idejét egyes eljárások esetében, valamint 

aránytalanságokat tapasztaltak a hatóság és az ügyfél részére meghatározott határidőkben, sok 

esetben a hatóságok több nappal kitolták az ellenőrzések határidejét. Éppen ezért szükség lenne a 

határidők további csökkentésére a komplexebb eljárások esetében is.  

Mindemellett a vállalkozók szerint célszerű lenne folyamatos szakmai képzések szervezése az 

ügyintézők számára, illetve egyéni életpályamodell kialakítása a részükre. Fontos szempontnak 

tartják, hogy a hivatalokban szakemberek dolgozzanak. 

 

13. ábra: Hatósági ügyintézések megítélése a beérkezett válaszok száma alapján 

A kérdőíves felmérés eredményei is azt igazolják, hogy a 

megkérdezettek elégedettebbek az ügyfélfogadási idővel, az 

ügyintézők szakmai felkészültségével. Az ügyintézés e két 

aspektusára vonatkozóan a kérdőíves felmérésben több mint 160 

vállalkozó adott 4-es, azaz jó étékelést. Az ügyfélfogadási idővel 

való elégedettség a közelmúltban bevezetett bürokráciacsökkentő 

intézkedéseknek (megnövelt nyitvatartási idő), az ügyintézők szakmai felkészültsége pedig a 

folyamatos továbbképzéseknek köszönhető. Mindemellett az ügyintézés egyszerűségével, 

gyorsaságával és a döntések közérthetőségével, az ügymenet átláthatóságával kevésbé elégedettek 

a vállalkozások.  

A Miniszterelnökség szakmai vezetésével zajló projekt keretén belül tervezés alatt áll az intelligens 

integrált kormányhivatali szakrendszer kialakítása, az e-űrlapok, csatolmányaik egységes 

kezelésének megvalósítása, az ügyfélkapcsolat menedzselési rendszer kialakítása, valamint a 

Kérdőív 16. kérdése: 

„Az alábbi szempontok 

alapján általában 

milyennek ítéli meg a 

hatóságok ügyintézését?” 
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Tudástár továbbfejlesztése. Ezen informatikai fejlesztések megvalósításával biztosítható lesz a 

„magas szintű (minőségű), gazdaságos ügyfélkiszolgálás”. 

  
Probléma Javaslat Megjegyzés 

Ügyintézési idő 

Kerekasztal és 
műhelymunka 

egyes eljárások esetében 
túl hosszú az ügyintézési 
idő és az ügyek átfutási 

ideje 

egyszerűsítés  

Kérdőív 80,28% szerint nagy teher 
ügyintézési idő 

további csökkentése 

A kérdőív 14. kérdése alapján 
„Ön szerint az alábbi 

tényezők mennyire járulnak 
hozzá a vállalkozások 
bürokratikus terheinek 

mérsékléséhez?” 

Ügyintézési mód 

Kerekasztal és 
műhelymunka 

kevés online ügyintézési 
felület van 

ügyintézés körének 
bővítése 

 

Kérdőív 76,52% szerint probléma 
felhasználóbarát 

elektronikus 
felületek kialakítása 

A kérdőív 14. kérdése alapján 
„Ön szerint az alábbi 

tényezők mennyire járulnak 
hozzá a vállalkozások 
bürokratikus terheinek 

mérsékléséhez?” 

Ügymenet 

Kerekasztal és 
műhelymunka 

bonyolult, túl sok adatot 
kérnek 

egyszerűsítés  

Kérdőív 80,88 % szerint probléma 
az ügymenet 

átláthatóbbá tétele 

A kérdőív 16. kérdése alapján 
„Az alábbi szempontok 

alapján általában milyennek 
ítéli meg a hatóságok 

ügyintézését?” 

7. táblázat: Az ügyintézésre vonatkozó legfőbb megállapítások 

Az ügyintézéssel kapcsolatos műhelymunkák eredményei segítséget nyújtanak az ügyfelek igényeit 

leginkább kiszolgáló szolgáltatások kidolgozásában. Az elektronikus ügyintézés elterjesztését 

szolgáló fejlesztések a vállalati ügyfelek javaslatainak figyelembevételével valósulhatnak meg. 

5.6 Adóigazgatás 

Az adóhatóság átalakítása és a szolgáltató szemlélet megteremtése megindult a piaci szereplők 

versenyképességének támogatása érdekében. Bevezetésre került a megbízható, az általános és a 

kockázatos adózó fogalma. A cél az, hogy minél több vállalkozó a megbízható adózó 

kategóriájába kerüljön, melyhez számos kedvezmény párosul, mint például a gyorsabb ügyintézés 

és a kevesebb ellenőrzés. 

A konferenciasorozat folyamán a vállalkozók pozitívnak értékelték az eddig végbement 

változásokat, de véleményük szerint ahhoz, hogy vállalkozásuk tovább fejlődjön, adminisztratív 

terheik további csökkentése szükséges, és kormányzati szinten még számos intézkedés bevezetése 

indokolt. A beérkezett javaslatok majd minden helyszínen érintették az adóigazgatás témáját, 

ebből is látszik, hogy ez a terület kiemelt figyelmet érdemel a bürokráciacsökkentés keretein belül.  
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Kérdőív 9. kérdése:  

„Mekkora adminisztrációs 

terhet jelentenek az alábbi 

területek az Ön által képviselt 

vállalkozásnak?” 

A kérdőíves felmérés általános eredményeként azonosítható, hogy az egyik legjelentősebb, 

valamennyi vállalkozás által érzékelt és ezáltal költségként is megjelenő adminisztratív nehézségek 

az adózáshoz kapcsolódó bejelentési, adatszolgáltatási, igazgatási jellegű kötelezettségekhez 

kapcsolódnak.  

A kérdőíves lekérdezés alapján az adókkal és járulékokkal 

kapcsolatos adminisztrációs terhek közül a vállalkozások 

számára a legfajsúlyosabbat az általános forgalmi adó (ÁFA) 

jelenti (25%), arra azonban tekintettel kell lenni, hogy az állami 

költségvetés egyik legnagyobb bevételi forrását ez az adófajta 

képezi, így ennek drasztikus mérséklése rövid távon nehezen 

kivitelezhető. Az ÁFA mellett a vállalkozók megemlítették a helyi adók szerepét, mint 

növekedésük további akadályát is (14. ábra).  

 

14. ábra: Adókkal és járulékokkal kapcsolatos adminisztrációs terhek 

A kérdőíves felmérés eredményét alátámasztja az a számos összegyűjtött javaslat, vélemény, 

amelyekben a vállalkozók az áfával kapcsolatos észrevételeiket fogalmazták meg. A 

műhelymunkán is gyakran felmerült ez a témakör: 

 a résztvevők szerint az ÁFA részletfizetési kérelemnél fizetendő 10 000 Ft eljárási 

illetéket, valamint 5 000 Ft végrehajtási átalányt el kellene törölni. 

 a halasztott import ÁFA fizetési engedély csak bizonyos megyékben vehető igénybe, 

kérték ennek felülvizsgálatát. 

 érthetőbb és könnyen áttekinthető ÁFA szabályozást kell kialakítani. 

 az ÁFA-t lépésenként 5%-ra kellene csökkenteni, és a felszabaduló ÁFA-tömeget 

kötelezően bérfejlesztésre fordítani 
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 a vállalkozók az alanyi ÁFA-mentesség határának emelését javasolták (nagyságrendileg 10 

millió forintra). Véleményük szerint a jelenlegi határ felülvizsgálata időszerű 

 az ÁFA-visszaigénylés teljesítése lassú, emiatt Magyarország versenyhátrányban van az 

Európai Unió többi országához képest 

 szükséges a pénzforgalmi szemléletű ÁFA igénybevételére jogosult vállalkozások körének 

kiszélesítése a nettó árbevételi korlát emelésével 

 szabályozni szükséges, hogy a vevő részére át nem adott számlákat ne kelljen a tételes 

ÁFA-bevallásban szerepeltetni. 

 javasolták továbbá, hogy ne kelljen teljesítési időpontot alkalmazni azoknál a számláknál, 

amelyek nem tartalmaznak Általános Forgalmi Adót. 

Az általános forgalmi adóval kapcsolatos ügyeken túl számos más adóigazgatási észrevételt tettek 

a vállalkozók: 

 minden adóalany adószáma jelezze, ha az alkalmazott adózási módhoz kapcsolódóan 

kötelezettsége van a számla befogadójának 

 időszerűvé vált egyes nyomtatványok kivezetése – pl. redundáns adatszolgáltatás miatt – a 

rendszerből. Állandósított nyomtatványcsomagok összeállítását javasolták ágazat; méret; 

és adóalanyiság alapján 

 a NAV részéről egyértelmű tájékoztatást várnak a nyomtatványokkal kapcsolatban 

 a helyi iparűzési adó bevallásának módjai nagyon eltérőek, igénylik a mértékének és a 

bevallás módjának a standardizálását 

 fontos bürokráciacsökkentő lépésként értékelnék az adónemek összevonását 

 az adózáshoz csak egy azonosítószám használat legyen szükséges 

 időszerű a személyi jövedelemadó és a társasági adó bevallásának egyszerűsítése. 

A vállalkozók az ügyintézés terén történt pozitív irányba történő elmozdulás kedvező fogadtatása 

mellett érzékelt hiányosságokra az alábbi – kiemelt – javaslatokat fogalmazták meg: 

  a határidők betartása számos esetben problémát jelent – pl. rövid a február 20-ig terjedő 

időszak az egyéni vállalkozók számára az adóévi bevallás elkészítésére, ezért célszerű 

lenne kitolni ezt a dátumot 

  a vállalkozók szerint a környezetvédelmi termékdíj bevallása nagyon problémás, a 

megállapítás általában csak becsült érték alapján történik, a bevétellel szemben 

aránytalanul nagy munkával jár – ahhoz, hogy egy gyártósori gép környezetvédelmi 

termékdíját megállapítsák, szét kellene szerelni a gépet és a kisebb alkatrészek tényezői 

alapján kiszámolni a díjat, viszont nincs egységes besorolás az egyes alkatrészekre. 

  a NAV telefonos ügyfélszolgálatának menüje és ügyfélirányítása bonyolult, nehéz benne 

eligazodni. Fontos lenne egy egységes, átlátható felület kialakítása. 

  a tiszta piaci verseny érdekében szükséges a tisztességtelen, törvénytelenül működő 

vállalkozások kiszűrése, valamint a velük szemben megfelelő szankciók alkalmazása. 
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  egy gyűjtőszámlára történjen egy összegben a különböző adófizetési tételek teljesítése. 

/Ez a gyűjtőszámla már létezik (Centralizált Egységes Folyószámla (továbbiakban: 

CEF)), viszont ahhoz, hogy minden vállalkozó által használható legyen, szükséges több 

pénzintézettel is tárgyalásokat folytatni./ 

A begyűjtött komplex javaslatcsomagok is az adóügy széles területét érintik. Az adórendszer 

átláthatósága érdekében javasolták a különböző adójogszabályok egységes rendbe és szerkezetbe 

foglalását; az egyes jogszabályok által használt definíciók egységesítését; a jogszabályok 

szövegezésének értelmezhetőbbé tételét. Javasolták továbbá az adónemek számának és a 

megmaradó adónemek adminisztrációjának csökkentését, valamint a kiszámíthatóság növelése 

érdekében az adótörvények hosszútávra történő megfogalmazását, így elkerülve a gyakori 

módosításokat. Indítványozták a bevallások adattartalmának felülvizsgálatát, a különböző 

hivatalok és hatóságok rendszereinek összehangolását, valamint a számlázás egyszerűsítését is.  

Az Adótanácsadók Egyesületének javaslatcsomagjában konkrét jogszabályra vonatkozó 

kezdeményezés is megfogalmazásra került: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31 § 

(2) bekezdés szerinti bevallás adattartalmának csökkentése.2 

További konkrét jogszabályok: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164 § (1) 

bekezdés szerinti, a túlfizetés visszaigénylésének elévülésére vonatkozó szabály ellentétes az 

Alaptörvény XIII. cikk (2) bekezdés rendelkezésével. Javasolják tételesen kimondani, hogy 

amennyiben az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. § (1) bekezdése 

szerint már elévült adótartozásra fizet meg összeget, úgy jogosult a túlfizetésre vonatkozó 

szabályok szerint eljárni, illetve más adónemre a befizetett összeget átvezetni.  

A 08-as nyomtatványon a vállalkozók feleslegesnek tartják a szakképzettséget megjelölését. A 

vonatkozó jogszabályhoz kapcsolódó javaslat a következő: az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény 16. § (4) bekezdése szerint 2016. január 1-től a foglalkoztató köteles a biztosított 

végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét 

és az okirat számát a NAV-hoz is bejelenteni. A vállalkozók javasolják a bekezdés visszaállítását a 

2015. december 31-én hatályos állapotra. 

Ezen felül számos további konkrét adóügyi és általános igazgatási jogszabályra vonatkozó 

indítvány található a Dr. Lipovits Szilárd jegyző úr ráltal összeállított Győr Megyei Jogú Város 

című javaslatcsomagban
3
. 

                                                           
2
 Az adótanácsadók Egyesületének adminisztrációcsökkentési és egyszerűsítési javaslatai p. 3 

3 Dr. Lipovits Szilárd: Győr Megyei Jogú Város 
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Probléma Javaslat Megjegyzés 

Magas 
vállalkozói 
közterhek 

Kerekasztal és 
műhelymunka 

magas áfa, magas 
járulékok 

5%-ra kellene csökkenteni 
az áfát 

az áfa megtakarítást 
bérfejlesztésre fordíthatná a 

vállalkozás 

Kérdőív 

a vállalkozók 23,13%-a 
a magas közterheket 
tartja a legsúlyosabb 

hátráltató tényezőknek 

munkabér terheinek 
csökkentése 

Kérdőív 6. kérdése: „Melyek 
azok a körülmények, amelyek 
az Ön véleménye szerint ma 

Magyarországon a 
vállalkozások indítását a 
leginkább hátráltatják?” 

Adóterhek 
fizetése 

Kerekasztal és 
műhelymunka 

a vállalkozások az 
adóterheket kb. 11 

számlára utalják 

gyűjtőszámla 

CEF 

Kérdőív 

a vállalkozások legalább 
15% tehernek érzékeli a 

több számlára való 
utalást 

Kérdőív 9. kérdése: 
„Mekkora adminisztrációs 
terhet jelentenek az alábbi 

területek az Ön által képviselt 
vállalkozásnak?” 

8. táblázat: Adóigazgatási javaslatok 

Az új adózás rendjéről szóló törvény kialakítása – az alábbi célok mentén – folyamatban van: 

 átlátható, közérthető és könnyen követhető szabályozási környezet megteremtése 

 az adóhatóság szolgáltató jellegének erősítése 

 az önkéntes jogkövetők intézményesített támogatása kötelezettségeik teljesítésében 

 a szankciórendszer felülvizsgálata – a túlzott mértékű és az indokolatlan büntetések 

megszüntetése 

 az eljárási határidők és a jogorvoslati rend felülvizsgálatával olyan eljárások kialakítása, 

amelyek ésszerű határidőn belül lezárhatók  

 az adóhatóság rendelkezésére álló információk, adatok hatékonyabb felhasználásával az 

adózókkal való személyes kapcsolatfelvétel esetköreinek szűkítése 

 az adózók adminisztrációs terheinek csökkentése, az adókötelezettségeik teljesítésének 

megkönnyítése. 

E szabályozási célokat úgy kell elérnie az új törvénynek, hogy mindeközben biztosítja az 

adóhatóság számára azokat az eszközöket is, melyek az adózásban részt venni nem kívánók – 

adóelkerülők, adócsalók – kiszűréséhez, azok jogkövető magatartás felé tereléséhez vezet, vagy a 

gazdasági életből való kivezetéséhez elengedhetetlen. 

A konferenciasorozattól és a felméréstől függetlenül – de azok eredményével összhangban – a 

NAV a következő fejlesztéseket tervezi a KÖFOP 1. prioritásában4. 

                                                           
4
 KÖFOP- 1.0.0- VEKOP- 15-„Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése és adminisztratív terhek csökkentése” 

című projekt műszak- szakmai koncepciója 
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A NAV az ún. „Személyes adónaptár” szolgáltatással kívánja segíteni – többek között az 

adózási fegyelem javításának elősegítése érdekében – az adózók tájékoztatását a benyújtandó 

bevallásokkal, valamint a különböző befizetési határidőkkel kapcsolatban. A „Személyes 

adónaptár” a bevallási határidőket speciálisan, az adott adóalanyra vonatkozóan határozza meg.   

A másik ilyen szolgáltatás az „e-dokumentumtár”, amelynek a kialakításával egyfajta személyes 

postafiókot kívánnak létrehozni, amely az egyszerűség és közérthetőség elvének 

figyelembevételével biztosítja az elektronikusan benyújtott nyomtatványok PDF formátumban 

történő megtekintését, letölthetőségét, illetve támogatja az adott adózóra vonatkozó és 

elektronikusan kiküldött üzenetek, adóhatósági iratok, határozatok megtekintését is. 

Átalakításra kerül az eBEV portál jelenlegi struktúrája is annak érdekében, hogy a felhasználók 

könnyebben találják meg az érdeklődési körükbe tartozó szolgáltatásokat, és a szükséges 

lekérdezési felületeket. Az átalakítás során figyelmet kell fordítani az egyszerűségi és 

közérthetőségi alapelvekre, illetve a felhasználói igények előtérbe helyezésére, hogy az eBEV 

portál szolgáltatásaiban érvényre jusson az adózói megközelítésű személyre szabás lehetősége. 

Magyarország egész területéről, valamint külföldről is elérhető IP alapú Elektronikus 

Ügyfélkapcsolati Rendszer (NAVCC) kialakítása valósul meg, mely az adóigazgatással 

kapcsolatos tájékoztatásra, valamint ügyek indítására és lebonyolítására biztosít majd lehetőséget. 

Minden ügyfél számára elérhetővé válnak utazás és sorban állás nélkül az elektronikus adóügyi 

szolgáltatások. 

A projekt eredményeként az adóhatóság ügyfelei számára több csatornán (telefon, VoiP, e-mail, 

SMS, mobil alkalmazás) elérhető műszaki infrastruktúra jön létre, amely alapja lesz a NAV és az 

ügyfelek közötti hatékony, kétirányú és egységes, magas színvonalú ügyfélszolgálati 

kommunikációnak, továbbá a többcsatornás rendszeren belül a telefonos ügyindítási és 

ügykövetési lehetőségnek. A kialakítandó rendszer biztosítja az ügyfél-azonosítást is, így 

meghatározott körben képes lesz támogatni a telefonos ügyindítás és ügykövetés folyamatát. 

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (továbbiakban: EKÁER) 

kibocsátott és befogadott számlákra vonatkozóan teljesítendő, kiterjesztett adatszolgáltatási 

kötelezettséggel összefüggésben az adózói feladatteljesítést elősegítő, adózók részére nyújtandó 

szolgáltatás tartalmának, technikájának, színvonalának fejlesztése indokolt. Az adózó által történő 

hatékonyabb felhasználás érdekében lehetővé válnak a szolgáltatott adatok valós időhöz közelítő, 

és még inkább felhasználóbarát lekérdezése, azaz az adóalany ezen a felületen a jelenlegihez 

képest korábban értesülhet a részére kibocsátott számlák egyes főbb adatairól.  

A lekérdezések alapvetően két célt szolgálnak. Egyrészt biztosítják, hogy az adózók az általuk 

megadott (feltöltött) adatokat láthassák, másrészt – az adózók jogkövető magatartásának és 

felelősségtudatának javítása érdekében – ellenőrzik az érintett adatkörökben a mások által rá 

vonatkozóan megadott adatokat (azok hitelességét) és azokat szükség szerint saját ügyviteli 

folyamataik ellenőrzésére/javítására felhasználják.  



KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 

A SZOLGÁLTATÓ KORMÁNYHIVATALI ÉS KÖZIGAZGATÁSI MODELL BEVEZETÉSE 

 

43 

 

Kérdőív 8. kérdése:  

”Értékelje, hogy az alábbi 

egyéb tényezők mennyiben 

akadályozzák megítélése 

szerint a vállalkozás 

növekedését!” 

A szolgáltatás a Kormányzati Portálon (http://www.magyarorszag.hu) működő Ügyfélkapun, 

az „e-BEV szolgáltatások” linken keresztül érhető el. 

Jelenleg a NAV több mint tíz szervezettel áll kapcsolatban, amelyek részére törzs-nyilvántartásból 

származó információt továbbít. Ezek az adatszolgáltatások adott esetben akár (több) százezres 

nagyságrendű ügyfélkört is érinthetnek, mivel a társhivatal nem tudja előre meghatározni az 

alanyok körét, ezért minden potenciális – azaz a saját nyilvántartásában szereplő – ügyfél adatát 

elkéri. E problémakör feloldására fokozottan jelentkezik az igény, hogy a NAV nyilvántartásába 

on-line, az adott ügyfél azonosítójával belépjenek és a szükséges információkat megkapják. A 

jelenlegi környezetben ez a bekéréstípusú adatszolgáltatás csak nagyon korlátozottan tud 

megvalósulni. Egy másolati adatbázis létrehozásával az igények kielégíthetőek lesznek. A projekt 

keretében megvalósításra kerül a külső hivatalok kiszolgálására képes keretrendszer is a 

törzsadatok elérésének biztosításával. 

5.7 Munkaerőpiac és szakképzés 

A műhelymunkával egybekötött konferenciasorozaton gyakran 

felmerülő probléma volt a szakképzett munkaerő hiánya, mely egy 

vállalkozás megalapítását jelentősen befolyásolja. A kérdőívben a 

vonatkozó témára adott válaszok is megerősítették ezt az állítást. 

A magas fluktuáció, a rossz gazdasági helyzet, az alacsony bérek 

és a nem megfelelő szakképzettség hátráltatja a vállalkozások 

működését, növekedését.  

Kielemezve a kérdőíves felmérésből származó adatokat, egyértelművé vált, hogy a megadott 

tényezők közül (a vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok változása; adminisztrációs terhek; 

tisztességtelen verseny; beszerzési nehézségek; meglévő kapacitások korszerűtlensége, elavultsága; 

szakképzett munkaerő hiánya) a válaszadók 70,3%-a 5-ös értékűnek, tehát igen jelentős 

problémának érzi a szakképzett munkaerő hiányát, amelyet kevéssel lemaradva (70,1%) követ az 

adminisztrációs teher kategória (15. ábra). 

http://www.magyarorszag.hu/
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15. ábra: Vállalkozások növekedését akadályozó tényezők 

Azok közül, akik társítottak valamilyen értéket ehhez a problémához (502 vállalkozás) 42%-ban 

úgy vélték, hogy ez a tényező jelentősen akadályozza a vállalkozás növekedését (5-ös érték) és 

további 27% négyes szintűnek, vagyis szintén súlyosnak ítélte ezt a nehézséget, ami összesen 

közel 70%-os arányt jelent (16. ábra). 
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15. ábra: Szakképzett munkaerőhiány, mint akadályozó tényező 

A vállalkozók – tárgyi kérdésben – a kerekasztal-beszélgetéseken és műhelymunkákon 

személyesen tett javaslatai közül az alábbiak szerepeltek leggyakrabban: 

 a szakképzési rendszer és a szakképző iskolarendszer korszerűsítése 

 ösztönözni kell a vállalkozásokat a tanulók foglalkoztatására  

 az oktató szakemberek érdekeltségének növelése 

 átalány adózású vállalkozás nem alanya a szakképzési támogatásnak (igény lenne ár) 

 azonos képzéseket tanító iskolák összevonása 

 olyan szakképzések indítása, ahol hiány van; indokolt megvizsgálni az egyes szakok, 

képzések valódi piaci szükségességét 

 a hiányszakmák pozitív arculatának visszaállítását szolgálná a duális képzés erősítése, 

átstrukturálása 

 gyárlátogatások, szakmai bemutató események szervezése a fiatalok részére 

 fontos lenne, hogy már az általános iskola felső tagozatában és a szakközépiskolákban 

oktassanak vállalkozási és pénzügyi ismereteket 

 vállalkozók számára gyakornokok alkalmazásának egyszerűsítése – foglalkoztatásuk 

jelenleg rengeteg adminisztrációs teherrel jár 

 szakképzés keretében a diákoknak sokkal több gyakorlati órára lenne szüksége 
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 a vállalatok kaphatnának járulékmentességet, ha tanulókat foglalkoztatnak. Fontos, hogy a 

vállalkozók nem pénzbeli kompenzációt várnak. 

 a korábban megszerzett képesítések esetén ne kelljen jogszabályváltozást követően 

teljesen új tanfolyamot elvégezni, legyen elegendő ismeret-felújító/felfrissítő vizsgát tenni 

 a tanműhelyeket vissza kellene állítani. Jelenleg a szakemberhiány miatt a cégek 

kénytelenek képezni az alkalmazottaikat 

 egyes munkavédelmi és hatósági engedélyhez kapcsolódó ismétlődő képzések költségei is 

legyenek elszámolhatóak a szakképzésben és a duális képzésben (pl. targoncakezelő) 

 az oktatási rendszerrel kapcsolatos problémák megoldására a résztvevők a kompetencia-

alapú oktatási rendszer kialakítását, valamint egy szakmai mentori - tutori hálózat 

létrehozását javasolták 

 tér- és idő független e-learning kurzusok vonzó alternatívát jelentenek azok számára, 

akiknek nincs ideje vagy lehetősége a jelenléti képzésen részt venni – ehhez azonban 

komplex informatikai fejlesztés szükséges 

 tovább kellene csökkenteni a munkabéreket terhelő munkáltatói járulékokat, illetve az 

általános forgalmi adót 

 olyan programokat, stratégiát kellene kidolgozni, amelyeknek eredményeképpen a járulék-, 

illetve áfa-csökkentésből keletkező megtakarításokat a vállalkozásoknak bérfejlesztésre 

lehetne fordítani – nőne a bérszínvonal, és könnyebben meg lehetne tartani a jó 

munkaerőt 

 szükség van a családi vállalkozáson belüli generációváltás kormányzati támogatására. A 

következő vállalkozói generáció elsődleges képzési fóruma a családi vállalkozás, ezt 

indokolt lenne figyelembe venni a kis- és közepes méretű vállalkozásoknak szóló 

támogatások kialakítása során 

 igény van a „Virtuális Munkaerőpiac Portál” további fejlesztésére, annak érdekében, hogy 

a munkavállalók és a munkáltatók egymásra találjanak. Az üres munkahelyek bejelentése 

történhetne a portálon keresztül, ezzel is könnyítve a vállalkozók terheit 

 szükség lenne a műszaki képzések újragondolására, illetve az alap és a mesterképzések 

összehangolására ezen a területen – sok esetben a vállalkozó egy mérnököt alapdiplomás 

(BSc) végzettséggel alkalmaz és az audit során derül ki, hogy a feltételek teljesítéséhez ez a 

diploma nem elegendő 

 a megváltozott munkaképességűeket a távmunka lehetőségével vissza lehetne vezetni a 

munka világába, így növekedne a vállalatok humánerőforrás szervezésének hatékonysága 

is. 

A foglalkoztatással kapcsolatban is számos konkrét jogszabályra, törvényre vonatkozó 

módosításra tettek javaslatot a vállalkozók személyesen a konferenciákon, illetve az átadott és 

beküldött dokumentumokban egyaránt: 
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 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján, ha a 

munkáltató nem vállalja a munkáltatói adó-megállapítást, akkor tájékoztatási 

kötelezettsége van az adónyilatkozat és az egyszerűsített bevallás lehetőségéről - ez 

felesleges adminisztrációt jelent. Javasolták az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény 27. § (1) bekezdésének 2-3. mondatának hatályon kívül helyezését 

 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 44. § (5) és 46. § (1) bekezdései 

a foglalkoztatók számára hasonló tartalommal, két külön igazolás kiadását írják elő – 

kérték ezek felülvizsgálatát 

 javasolták az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges 

igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30) SZMM rendelet hatályon kívül helyezését és, hogy 

a megszűnt biztosítási jogviszonyokban érintett személyek adatait a NAV adja át a 

Munkaügyi Központnak és az ellátás megállapítása ez alapján történjen 

 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 46. § (1) bekezdése szerint a tárgyévet 

követő év január 31-ig a kifizető, munkáltató összesített igazolást ad ki a magánszemély 

részére. Azoknak a személyeknek, akiknek év közben szűnik meg a jogviszonya, az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 46. § (5) bekezdése szerint a munkaviszony 

megszűnésekor kell az igazolást kiadni – A vállalkozások indítványozták az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben tételesen kimondani, hogy az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény 46. § (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni 

akkor, ha a munkaviszony év közben szűnik meg 

 kezdeményezték az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 46. §-a és a 

társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 47. §-a szerinti két igazolás 

összevonását, mert a két igazolás kiadásának határideje azonos, és tartalmuk egymással 

összefüggő. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 47. § (3) bekezdése hatályon 

kívül helyezhető, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 46. §-ban szereplő 

igazolás tartalmát kell bővíteni a biztosításra, járulékokra vonatkozó adatokkal 

 az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 4. § (1a) bekezdése 

szerint az egyszerűsített foglalkoztatásra létesített munkaviszony esetén legalább a 

minimálbér 85 %-a vagy a garantált bérminimum 87 %-a jár. Javasolták ennek 

egységesítését úgy, hogy a személy részére a betöltött munkakörtől függetlenül a 

minimálbér járjon 

 a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény előírásai szerint a munkáltató 

köteles az adós munkabéréből a letiltásban meghatározott összeget levonni és azt a 

letiltásban foglaltak szerint átutalni (Vht. 75. §), valamint az adós részére a munkaviszony 

megszűnésekor igazolást kiállítani (Vht. 78. §). – a vállalkozók szeretnék ha 

felülvizsgálatra kerülne ez – a számukra jelentős költségeket jelentő – kötelezettség 
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Kérdőív 9. kérdése:  

”Mekkora adminisztrációs 

terhet jelentenek az alábbi 

területek az Ön által 

képviselt vállalkozásnak?” 

 
 

Probléma Javaslat Megjegyzés 

Munkaügyi 
jogszabály-
egyszerűsítés 

Kerekasztal és 
műhelymunka 

bonyolult a foglalkoztatási 
rendszer 

egyszerűsítés  

Kérdőív 

a vállalkozók 62%-a szerint 
sürgető problémát jelent az 

átláthatatlan és nehézkes 
munkaügyi szabályozási 

rendszer 

tájékoztatás, átlátható 
jogszabályok 

Kérdőív 15. kérdése: 
„Az alábbiakban felsorolt 

hatósági eljárásokat 
érintően mennyire tartja 

szükségesnek a jogszabályi 
környezet 

egyszerűsítését?” 

Munkaerőhiány 

Kerekasztal és 
műhelymunka 

minden megyében 
szakmunkahiány, 

elvándorlás 
szakmai mentori hálózat  

Kérdőív 

a vállalkozók 70%-a szerint 
növekedést akadályozó 
tényező a szakmunka 

hiánya 

duális képzés + min. 15 
hét gyakorlati idő 

Kérdőív 8. kérdése  
„Értékelje, hogy az alábbi 

egyéb tényezők 
mennyiben akadályozzák 

megítélése szerint a 
vállalkozás növekedését!” 

 

9. táblázat: Munkaerőpiac és szakképzés 

5.8 Engedélyezés, bejelentés és ellenőrzés 

Az engedélyezési eljárásokkal, a bejelentési kötelezettségekkel és a hatósági ellenőrzésekkel 

kapcsolatos ügyek másik sarokpontját képezték a konferenciasorozat állomásainak.  

A kerekasztal-beszélgetések során többször említésre került, hogy 

az utóbbi időben végbement Kormány által véghezvitt 

kezdeményezések következtében 25 – korábban engedélyhez kötött 

– tevékenységet a jövőben a hatóság felé tett bejelentés alapján 

lehet folytatni. Ez a módosítás névjegyzékbe való felvétellel, illetve 

a tevékenység végzésével kapcsolatos eljárásokat érint. Ezen felül a 

belföldi jogsegély elektronizálásával több mint 180 ezer hatósági ügyben csökkent az ügyintézésre 

fordított idő, mivel a hatóságok egymás között nem papíron, hanem elektronikus úton kérnek 

adatokat. 

Az eddig elért eredmények ellenére a kérdőíves felmérésből is egyértelműen kiolvasható, hogy az 

engedélyekkel és bejelentésekkel kapcsolatos bürokratikus terhek kiemelten gátat szabnak a 

vállalkozások bővülésének, továbbfejlődésének (17. ábra). 
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16. ábra: Engedélyekkel, bejelentésekkel kapcsolatos adminisztrációs terhek 

A műhelymunkákon és a kerekasztal-beszélgetéseken is visszatérő témaként jelentkeztek a tárgyi 

kérdéskört érintő észrevételek, amelyek valóban igazolják a kérdőíves lekérdezés eredményeit. A 

hatósági ellenőrzésekkel összefüggésben a vállalkozások 28%-a a fellépő adminisztrációs 

feladatokat kifejezetten nagy tehernek érzékeli, de a kérdés egészét tekintve is minden 5. 

válaszadó problémaként jelezte ezt a jelenséget. 

 

17. ábra: Hatósági ellenőrzésekkel és engedélyezésekkel kapcsolatos adminisztrációs terhek 
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A vállalkozók egy arányosabb bírságolási rendszer kialakítására is javaslatot tettek, amelyben a 

szabályosan működő – kevésbé kockázatos – cégeknek kevesebb ellenőrzésen kellene 

végigmenniük. A hatósági ellenőrzések során legyen cél, hogy a revizorok először 

figyelmeztessenek és tájékoztassanak a felmerülő hiányosságokkal kapcsolatban, majd csak ezt 

követően éljenek a szankcionálás eszközeivel. 

 

18. ábra: Kihágások és ellenőrzések kapcsolata 

A műhelymunkák keretében gyakran elhangzott, hogy a vállalkozók az ellenőröktől elvárják az 

udvarias, empatikus magatartást, valamint azt, hogy felkészültek és szakmailag elkötelezettek 

legyenek. Alapvető elvárásként fogalmazták meg, hogy az ellenőrnek szükséges teljes körűen 

ismernie a vállalkozást, amelyet ellenőriz, mert sok esetben fontos egy cég előélete is. Véleményük 

szerint hatékonyabb ellenőrzéseket lehetne megvalósítani, ha a vállalkozókat az ellenőrök 

partnerként kezelnék, hiszen a cégek 80%-a szabálykövető. 

Számos javaslat érkezett a gépjármű forgalmazással kapcsolatosan, amelyek a következőek: 

 szükségesnek érzik az alkatrészek forgalmazására és a gépjárműjavításra vonatkozó 

jogszabályok felülvizsgálatát. Ennek oka, hogy a gépjárműjavításhoz semmilyen 

bizonyítványra nincs szükség, ami súlyos közlekedésbiztonsági kockázatot jelent – ezt a 

tevékenységet regisztrációhoz kellene kötni 

 javasolták a külföldről behozott gépjárművek szigorúbb ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos 

jogszabályok felülvizsgálatát 

 a vállalkozók álláspontja, hogy a gépjárműimportot és a kapcsolódó regisztrációt 

kizárólagosan csak erre jogosult cégek végezhessék, kivéve a hivatásos gyári importőröket. 
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Egyéb ágazatokat érintő javaslatok: 

 gyakran a vállalkozók a túl sok hatóság, és a túl gyakori ellenőrzések miatt kénytelenek 

speciális apparátust alkalmazni annak érdekében, hogy megfeleljenek az egyes ágazati 

ellenőrzéseken – a nagyobb vállalatok környezetvédelemmel kapcsolatos ügyekben, 

valamint tűzvédelmi és munkavédelmi ügyekben külön szakértőket foglalkoztatnak. A 

kisebb cégek versenyképességét veszélyezteti, hogy a menedzser munkaidejének 30 %-át a 

közigazgatási ügyek intézésével tölti. Megoldásként összevontabb ellenőrzések 

bevezetését javasolják, hatékonyabb tájékoztatási rendszer kialakításával 

 a pályázatok esetében a környezetvédelmi engedélyezési eljárások komoly terhet 

jelentenek a vállalkozások számára. Nagyban megkönnyítené a vállalkozók helyzetét, ha 

csak a nyertes pályázatok esetében kellene ezeket az eljárásokat lefolytatni 

 a telephely engedélyek kiadása után gyakran lép fel probléma, mert azok csak utólag 

kerülnek ellenőrzésre. A vállalkozók véleménye szerint ebben az esetben szükséges az 

előzetes ellenőrzés, szelektálás. Ezzel a rendszerrel könnyebben ki tudnák szűrni a 

tisztességtelen vállalkozásokat 

 nemcsak formai, hanem tartalmi ellenőrzésekre is szükség lenne – pl. online pénztárgép 

ellenőrzés során nemcsak azt kellene megvizsgálni, hogy hitelesítve van-e a pénztárgép, 

hanem azt is meg kellene nézni, hogy valójában használják-e 

 vámellenőrzéskor a revizor ne rendelhesse el olyan nyilvántartás elkészítését, amely nem 

előírás 

 engedélyek visszavonása előtt legyen lehetőség előzetes konzultációra 

 az egyes ellenőrzések legyenek előzetes bejelentéshez kötöttek, így tudnák biztosítani a 

vállalkozások, hogy az ellenőr kérdéseire egy – a témában kompetens – ember 

válaszolhasson, valamint a plusz egy ember biztosítása nem jelentene akkora erőforrás 

leköltést a vállalkozás számára 

 az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus 

Dokumentációs Rendszer (továbbiakban: ÉTDR) összefűzése, egyszerűsítése papír- és 

időmegtakarítással járna. A rendszeren belül egy elektronikus hiánypótlás felület (illetékek, 

eljárási díjak) kialakítása megkönnyítené a vállalkozók munkáját 

 az építőiparban az engedélyek meghosszabbítása ugyanolyan procedúrával jár, mintha a 

hosszabbításkor indítaná el az engedély kikérését az érintett cég. A vállalkozókról nagy 

terhet venne le, ha ez a folyamat egyszerűbben és gyorsabban működne 

 tervezés és kivitelezés esetében a tervezői felelősségvállalás területén komolyabb hatósági 

ellenőrzésre és visszakövethetőségre lenne szükség. 

Ehhez a témához kapcsolódó konkrét jogszabályra vonatkozó észrevételek: 

 az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény egyszerűsítése 

oly módon, hogy az egyéni vállalkozás közvetlenül egyszemélyes kft-vé alakulhasson 
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 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31/A. § 2015. január 1-től hatályos (3-

4) bekezdés: javasolták a jelentési kötelezettség eltörlését, illetve 5 millió forintos 

értékhatár kijelölését 100 millió forintos árbevételt meghaladó cégek esetében 

 a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben a gazdálkodó szervezetek 

kamarai nyilvántartására és kamarai hozzájárulásra vonatkozó részek hatályon kívül 

helyezése 

 a korábbi a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X.6) 

KHVM rendeletnél szigorúbb, bürokráciát növelő előírások kerültek bevezetésre az az 

elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési 

építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX.25) NMHH 

rendeletben. Javasolták, hogy az előzetes bejelentés intézményét töröljék el, hiszen a 

meglévő 0,4 kV-os oszlopokra vagy a jogszerűen meglévő távközlési oszlopokra történő 

optikai kábel felszereléséhez elégséges lehet az utólagos bejelentés illetve, hogy az 1000 

méterig történő új nyomvonal építése is utólagos bejelentéshez kötött legyen.  

A 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 9. §- val kapcsolatban javasolják, hogy 1000 

méter alatt ne kelljen időleges terület igénybevételi és rekultivációs talajvédelmi tervet készíteni – 

minden kivitelező tudja – a felső talajréteget kell visszatölteni a 0,9 méteres munkaárokba. 

  
Probléma Javaslat Megjegyzés 

Engedélyekkel, 
bejelentésekkel 
kapcsolatos 
adminisztráció 

Kerekasztal és 
műhelymunka 

a teher miatt a nagy cégeknél 
szükséges speciális apparátus 

alkalmazása 
egyszerűsítés  

Kérdőív 
a válaszadó vállalkozások 21,4 % 

számára nagyon nagy teher 
elektronizálás, 
tájékoztatás 

Kérdőív 9. kérdése: 
„Mekkora 

adminisztrációs terhet 
jelentenek az alábbi 
területek az Ön által 

képviselt 
vállalkozásnak?” 

Hatósági 
ellenőrzésekkel 
kapcsolatos 
adminisztráció 

Kerekasztal és 
műhelymunka 

a menedzser idejének 30 %-át 
leköti 

egyszerűsítés  

Kérdőív 
a válaszadó vállalkozások 28 %-a 

számára nagyon nagy teher 

elektronizálás, 
hatóságok 

összevonása 

Kérdőív 9. kérdése: 
„Mekkora 

adminisztrációs terhet 
jelentenek az alábbi 
területek az Ön által 

képviselt 
vállalkozásnak?” 

Hatósági 
ellenőrzések 
lefolytatása 

Kerekasztal és 
műhelymunka 

túl sok az ellenőrzés 
összevont 

ellenőrzések 
 

Kérdőív 
a válaszadó vállalkozások 28 %-a 
szerint erősen fejlesztendő terület 

felkészültség, előzetes 
bejelentés, összevont 

ellenőrzések 

Kérdőív 16. kérdése: 
„Az alábbi 

szempontok alapján 
általában milyennek 

ítéli meg a hatóságok 
ügyintézését?” 

10. táblázat: Engedélyekkel és ellenőrzésekkel kapcsolatos javaslatok 



KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 

A SZOLGÁLTATÓ KORMÁNYHIVATALI ÉS KÖZIGAZGATÁSI MODELL BEVEZETÉSE 

 

53 

 

6. Következtetések, további lépések  

A vállalkozókat terhelő adminisztrációs, bürokratikus terhek csökkentésével kapcsolatos – 

műhelymunkával egybekötött – konferenciasorozat eredményei a felmerülő témák, a beérkező 

javaslatok, és a levonható következtetések tekintetében egyaránt szerteágazóak voltak. A sikeres 

igényfelmérés hátterében három – egymástól eltérő – kommunikációs csatorna alkalmazása áll: 

 kérdőív 

 kerekasztal-beszélgetés 

 műhelymunka 

Továbbá a különböző vállalati környezetből – más-más ágazatból – elektronikusan beérkezett 

javaslatok rendkívül széles köre, illetve ezen adatok kielemzése is hozzájárult, ahhoz hogy a 

vállalkozói szektor feltárja mindazon bürokratikus anomáliákat, amelyek korlátozzák további 

fejlődésüket, gazdasági növekedésüket. A résztvevő vállalkozások méretbeli különbségeik – 

mikro-, kis-, közép-, illetve nagyvállalkozások – szolgálták azt a célt, hogy egy adott probléma 

több dimenzióban is bemutatásra kerülhessen. Az általános problémák összehasonlításán túl, 

rögzíteni lehetett konkrét, földrajzi vonatkozásban vett – megyéket, régiókat érintő – javaslatokat 

is, amelyek az egész vállalkozói rétegre hatással vannak. 

A konzultáció méretei – 22 helyszín, több mint 1000 résztvevő vállalkozás és közel 600 

kitöltött kérdőív – biztos alapot nyújtottak az elemzések elkészítéséhez. Az alapos 

következtetések levonásában segítséget jelentett, hogy egyes szakterületek képviselői több 

helyszínen, számos témában és különböző kommunikációs formában fel tudták venni a 

kapcsolatot a Miniszterelnökség munkatársaival.  

A konferenciasorozat során egyes ügykörök tekintetében érzékelt bürokratikus elemek 

csökkenésének – illetve a vállalkozók által említett konkrét problémáknak a megoldása – 

érdekében különböző tématerületek kialakítása volt szükséges. Ezáltal fókuszba kerültek olyan – a 

vállalkozások terheit jelentősen enyhítő – javaslatok, amelyek a vállalkozók és a Kormány közötti 

sikeres együttműködést tovább erősítették, valamint hozzájárulnak a kormányzat ilyen irányú 

törekvéseinek hatékony és eredményes beteljesítéséhez.   

Ezen problématerületek kialakítását tökéletesen szolgálták az alkalmazott módszertanok, mivel 

folyamatában tudták az egyes igényeket feltárni. A kérdőíves felmérés alapján egyértelműen 

kimutatásra kerültek a rendszerszintű problémák, amelyek további – több dimenzió mentén 

történő – részletes kibontását kiválóan kiegészítették a műhelymunka témakörei, valamint a 

kerekasztal-beszélgetések, ahol a helyi vállalkozóknak közvetlenül az állami vezetők felé volt 

lehetőségük tolmácsolni napi nehézségeiket, rövid és hosszú távú kétségeiket a jelenlegi 

bürokratikus rendszerrel szemben, illetve személyes javaslatot tenniük annak egy kedvezőbb 

irányba történő módosítására, megváltoztatására.  A kerekasztal-beszélgetéseken túl – ahol a 

felmerült problémákat további észrevételekkel egészíthette ki a nézőközönség – a vállalkozóknak 

lehetőségük volt, hogy elektronikus úton (vallalkozoikonzultacio@me.gov.hu) is jelezzék a 

mailto:vallalkozoikonzultacio@me.gov.hu
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vállalkozásokat érintő szabályozás átalakításra érdemes részeit, illetve a Miniszterelnökség részére 

levél formában is beküldhették a kidolgozott javaslataikat. 

Az elsődleges célcsoporton, vagyis a vállalkozásokon túl nélkülözhetetlen volt a másodlagos 

célcsoport – országos és helyi döntéshozók, politikai és közigazgatási vezetők, kormányhivatali 

ügyintézők – meghívása is a konferenciasorozatra. Az elhangzott észrevételek így azonnal az 

illetékes személyekhez tudtak eljutni vagy adott esetben megválaszolásra is kerültek. Ez a jelenlét 

biztosítani tudta a két célcsoport közötti közvetlen kommunikációt, amely stabil hátteret nyújt a 

további együttműködésnek.     

A konferenciasorozattal elindított kooperációs folyamat további lépéseit az alábbiak 

figyelembevételével szükséges kialakítani: 

 az állami döntés-előkészítésbe a vállalkozások folyamatos bevonása  

 a Kormány és vállalkozók közötti kommunikáció erősítése  

 a vállalkozókat érintő elektronikus szolgáltatások lehetőségeinek továbbfejlesztése 

 javaslatcsomag összeállítása, mely egy következő bürokráciacsökkentési program alapjául 

szolgálhat 

 a vizsgálódás további formáinak, területeinek és célcsoportjainak meghatározása a 

szaktárcákkal együttműködésben 

 az igényfelmérésekből és konzultációkból nyert adatokból elvégzett elemzések alapján 

jogszabály-módosítások kidolgozása a Kormány részéről 

 az elért változtatások, eredmények megismertetése a vállalkozókkal, illetve a partnerség 

további lehetőségeinek feltárása. 

 

2016-ban a Kormány és a vállalkozók együttműködésének fontos megerősítése volt a ’vállalati 

szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia csökkentési program kidolgozása’ 

műhelymunkával és kérdőíves felméréssel egybekötött konferenciasorozat.  

A vállalkozók által közvetített számos bürokratikus anomália arra ösztönzi a Kormányt, hogy 

tovább folytassa törekvéseit a vállalkozások terheinek enyhítésére, mely célok elérésben – 2017-

ben is – számít a vállalatok partnerségére, segítő együttműködésére.  
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7. MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet: Kérdőív 

 [sorszám]  

 

KÉRDŐÍV 

 

A vállalati szektorhoz kapcsolódó 

közigazgatási bürokrácia csökkentési 

program kidolgozása 

Műhelymunkával egybekötött konferenciasorozat 
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! 

Az alábbi kérdőív a vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia csökkentési program keretében 

megvalósuló igényfelméréshez kapcsolódik, eredményei a vállalkozások számára nyújtott közigazgatási 

szolgáltatások fejlesztését segítik.  

Kérjük, segítse a vállalkozások bürokratikus terheinek csökkentésére irányuló munkánkat e rövid kérdőív 

kitöltésével. 

*Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérdőív kitöltése önkéntes. A válaszadás a kérdőívben szereplő bármely 

kérdésre egyenként is megtagadható (azaz hagyhat ki kérdést úgy, hogy magát a kérdőívet nem hagyja félbe). A 

kérdőív névtelen, tehát kitöltője, és az általa képviselt vállalkozás a kérdőívben rögzített adatok alapján utólag 

nem azonosítható. A kérdőívből származó, természetes személyekre vonatkozó egyes adatok kezelését a 

projektet végrehajtó konzorcium a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően végzi el. A projektet végrehajtó 

konzorcium fenntartja a jogot, hogy a kérdezésből származó adatok felhasználásával készített összesítéseket és 

elemzéseket publikálja. 

1. Milyen ágazatban tevékenykedik az Ön által képviselt vállalkozás fő tevékenységi köre alapján? 

Kérem, szíveskedjen x-el jelölni a megfelelőt! 

□ Ipar (ágazat:…………………………………………),  

□ bányászat, energia 

□ mezőgazdaság, erdő-, és vízgazdálkodás, halászat 

□ építőipar 

□ közlekedés, szállítás 

□ hírközlés 

□ kereskedelem 

□ pénzügyi szolgáltatás, biztosítás 

□ idegenforgalom, vendéglátás 

□ egyéb szolgáltatás 

□ egészségügy 

□ sport 

□ kultúra, oktatás, kutatás és fejlesztés, tudomány 

□ egyéb: …………………………………………….. 
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2.1 Az Ön által képviselt vállalkozás székhelye melyik megyében található?  

Kérem, szíveskedjen „x”-el jelölni a megfelelő cellát! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Az Ön által képviselt vállalkozásnak, mely megyékben van telephelye/fióktelepe?  

Bács-Kiskun megye  Jász-Nagykun-Szolnok megye  

Baranya megye  Komárom-Esztergom megye  

Békés megye  Nógrád megye  

Borsod-Abaúj-Zemplén megye  Pest megye  

Budapest Főváros  Somogy megye  

Csongrád megye  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  

Fejér megye  Tolna megye  

Győr-Moson-Sopron megye  Vas megye  

Hajdú-Bihar megye  Veszprém megye  

Heves megye  Zala megye  

Bács-Kiskun megye  Jász-Nagykun-Szolnok megye  

Baranya megye  Komárom-Esztergom megye  

Békés megye  Nógrád megye  

Borsod-Abaúj-Zemplén megye  Pest megye  

Budapest Főváros  Somogy megye  

Csongrád megye  
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 

 

Fejér megye  Tolna megye  

Győr-Moson-Sopron megye  Vas megye  

Hajdú-Bihar megye  Veszprém megye  

Heves megye  Zala megye  

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1cs-Kiskun_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Baranya_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rom-Esztergom_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9k%C3%A9s_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3gr%C3%A1d_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Borsod-Aba%C3%BAj-Zempl%C3%A9n_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1cs-Kiskun_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Somogy_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csongr%C3%A1d_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabolcs-Szatm%C3%A1r-Bereg_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fej%C3%A9r_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tolna_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r-Moson-Sopron_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hajd%C3%BA-Bihar_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9m_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heves_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zala_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1cs-Kiskun_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Baranya_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rom-Esztergom_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9k%C3%A9s_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3gr%C3%A1d_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Borsod-Aba%C3%BAj-Zempl%C3%A9n_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1cs-Kiskun_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Somogy_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csongr%C3%A1d_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabolcs-Szatm%C3%A1r-Bereg_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabolcs-Szatm%C3%A1r-Bereg_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fej%C3%A9r_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tolna_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r-Moson-Sopron_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hajd%C3%BA-Bihar_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9m_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heves_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zala_megye
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3. Az Ön által képviselt vállalkozás mekkora működési területet érintően fejti ki tevékenységét? 

Kérem, szíveskedjen x-el jelölni a megfelelőt! 

□ egy településre kiterjedően 

□ több településre kiterjedően 

□ egy megyére kiterjedően 

□ több megyére kiterjedően 

□ országra kiterjedően 

□ több országra kiterjedően 

4. Az Ön által képviselt vállalkozás hány foglalkoztatottat alkalmaz? 

Kérem, szíveskedjen x-el jelölni a megfelelőt! 

□ kevesebb, mint 10 főt 

□ 10-50 főig 

□ 51-250 főig 

□ több mint 250 főt 

5. Mennyi az Ön által képviselt vállalkozás nettó árbevétele? 

Kérem, szíveskedjen x-el jelölni a megfelelőt! 

□ legfeljebb 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeg,  

□ 500 ezer eurónak megfelelő forintösszegnél több, de 1 millió eurónak megfelelő 

forintösszegnél kevesebb 

□ 1 millió eurónak megfelelő forintösszegnél több, de 2 millió eurónak megfelelő 

forintösszegnél kevesebb 

□ 2 millió eurónak megfelelő forintösszegnél több, de 10 millió eurónak megfelelő 

forintösszegnél kevesebb 

□ 10 millió eurónak megfelelő forintösszegnél több, de 50 millió eurónak megfelelő 

forintösszegnél kevesebb 

□ 50 millió eurónak megfelelő forintösszegnél több. 
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6. Melyek azok a körülmények, amelyek az Ön véleménye szerint ma Magyarországon a 

vállalkozások indítását a leginkább hátráltatják?  

Kérem, szíveskedjen x-el jelölni a megfelelőt! (Legfeljebb három válasz jelölhető.) 

□ a jogi környezet komplikáltsága/változékonysága, 

□ előzetes hatósági engedélyezések, 

□ szükséges ismeretek hiánya,  

□ nyilvántartásba vétel anyagi feltételeinek teljesítése, 

□ saját tőke hiánya, 

□ rossz banki hitelkonstrukciók, 

□ magas vállalkozói közterhek, 

□ vállalkozás indításához nyújtott állami támogatások elérhetősége, 

□ bizonytalan piac, 

□ megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő hiánya, 

□ egyéb: ……………………………………………………………………… 

7. Értékelje, hogy az alábbi anyagi természetű tényezők mennyiben akadályozzák megítélése 

szerint a vállalkozások növekedését!  

 

Kérem, szíveskedjen megjelölni a táblázatban a megfelelő cellát! (Az 1-5 közötti számértékeknél 1:„egyáltalán nem 

akadályozzák”, az 5: „nagyon akadályozzák”,  

NT: „Nem tudom megítélni.”) 

 1 2 3 4 5 NT 

A vevők fizetési késedelmei       

Tőkehiány       

Hitelhiány       

Egyéb akadályozó tényezők: 

……………………………. 
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Értékelje, hogy az alábbi egyéb tényezők mennyiben akadályozzák megítélése szerint a vállalkozás 

növekedését!  

Kérem, szíveskedjen megjelölni a táblázatban a megfelelő cellát! (Az 1-5 közötti számértékeknél 1:„egyáltalán nem 

akadályozzák”, az 5: „nagyon akadályozzák”,  

NT: „Nem tudom megítélni.”) 

 1 2 3 4 5 NT 

A vállalkozásra vonatkozó jogszabályok változása       

Adminisztrációs terhek       

Tisztességtelen verseny       

Beszerzési nehézségek       

Meglévő kapacitások korszerűtlensége, elavultsága       

Szakképzett munkaerő hiánya       

Egyéb akadályozó tényezők: 

……………………………. 
     

 

 

8. Mekkora adminisztrációs terhet jelentenek az alábbi területek az Ön által képviselt 

vállalkozásnak? 

Kérem, szíveskedjen megjelölni a táblázatban a megfelelő cellát! (Az 1-5 közötti számértékeknél 1: „szinte 

semekkora adminisztratív terhet nem jelent”, az 5: „nagyon nagy adminisztratív terhet jelent”, NT: „nem tudom megítélni.”; 

NÉ: „nem érint az ügy.” 

  1 2 3 4 5 NT NÉ 

Tevékenységéhez kötődő engedélyekkel, bejelentésekkel 

kapcsolatos adminisztráció 
       

Adókkal és járulékok 

kapcsolatos 

adminisztráció 

ÁFA        

SZJA, Nyugdíj, 

Egészségbiztosítás 
       

Egyéb központi adók        

Helyi adók        

Termékdíj        

Személyügyi 

adminisztráció 

Munkajog/foglalkoztatási 

feltételek 
       

Munkahelyi biztonság        

Szakmai képzés        
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Adatszolgáltatás 

Könyvvezetési, számviteli és 

beszámolási kötelezettség 
       

Egyéb adatszolgáltatások        

Egyéb adminisztráció 

Állami támogatások 

igénybevétele 
       

Közbeszerzés        

Működés során kötelezően 

vezetendő nyilvántartások 
       

Hatósági ellenőrzés        

9. A 9. pontra tekintettel hány fő munkavállalót/szakembert foglalkoztat a vállalkozását érintő 

adminisztratív feladatok teljesítésére? 

Kérem, szíveskedjen x-el jelölni a megfelelőt! 

□ nem foglalkoztat 

□ kevesebb, mint 10 főt 

□ 10-50 főig 

□ több mint 50 főt. 

 

10. A 9. pontra tekintettel szükséges-e vállalkozását érintő adminisztratív feladatok teljesítése 

céljából a feladatot más vállalkozásnak kiszerveznie? 

□ igen 

□ nem 

11. Az Ön véleménye szerint az állam elegendő pályázati lehetőséget kínál-e a vállalkozások 

számára? 

□ igen 

□ nem 

□ nem tudom megítélni 

 

12.  Az Ön véleménye szerint megfelelő-e az állami pályázatokon való részvétel szabályozása? 

□ igen 

□ nem 

□ nem tudom megítélni 
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13.  Ön szerint az alábbi tényezők mennyire járulnak hozzá a vállalkozások bürokratikus 
terheinek mérsékléséhez? 

 

Kérem, szíveskedjen megjelölni a táblázatban a megfelelő cellát! (Az 1-5 közötti számértékeknél 1: „egyáltalán 

nem”, az 5: „a legnagyobb mértékben”; NT: „nem tudom megítélni.”) 

 1 2 3 4 5 NT 

Egyértelmű és világos jogszabályok, tájékoztatók       

Hivatalok adatszolgáltatási igényeinek és 
kötelezettségeinek összehangolása       

Központi adatbázisok kialakítása       

Nyomtatványok összevonása, egyszerűsítése       

Elektronikus adatszolgáltatások és ügyintézés 
körének bővítése       

Felhasználóbarát, online ügyintézési felületek 
kialakítása       

Az ügyintézési idők csökkentése       

 

14.  Az alábbiakban felsorolt hatósági eljárásokat érintően mennyire tartja szükségesnek a 
jogszabályi környezet egyszerűsítését?  

Kérem, szíveskedjen megjelölni a táblázatban a megfelelő cellát! (Az 1-10 közötti számértékeknél 1: „egyáltalán 

nem szükséges az egyszerűsítés”, 10: „nélkülözhetetlen az egyszerűsítés”, valamint NT: „Nem tudom.”; NÉ: „Nem érint.”) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NT NÉ 

Ingatlan-nyilvántartással 

összefüggő eljárásokkal 

kapcsolatos jogszabályok 

          

  

Építésügyi hatósági eljárásokkal 

kapcsolatos jogszabályok 
          

  

Környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi 

eljárásokkal kapcsolatos 

jogszabályok 

          

  

Közbeszerzésekkel összefüggő 
eljárásokkal kapcsolatos 
jogszabályok 

          
  

Közlekedési hatósági 
eljárásokkal kapcsolatos 
jogszabályok 

          
  

Adóhatósági eljárásokkal 
kapcsolatos jogszabályok 

          
  

Munkaüggyel és 
munkavédelemmel összefüggő 
eljárásokkal kapcsolatos 
jogszabályok 
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Cégbírósági eljárásokkal 
kapcsolatos jogszabályok 

          
  

Telephely és kereskedelmi 
engedélyezési eljárásokkal 
kapcsolatos jogszabályok 

          
  

Katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, 
kémiai biztonságot érintő 
ügyekkel kapcsolatos 
jogszabályok 

          

  

Állategészségüggyel és 
élelmiszerbiztonsággal 
összefüggő eljárásokkal 
kapcsolatos jogszabályok 

          

  

Oktatással, szakképzéssel, 
felnőttképzéssel összefüggő 
eljárásokkal kapcsolatos 
jogszabályok 

          

  

Egyéb: 
………………………… 

          
  

 

15. Az alábbi szempontok alapján általában milyennek ítéli meg a hatóságok ügyintézését?  

Kérem, szíveskedjen megjelölni a táblázatban a megfelelő cellát! (Az 1-5 közötti számértékeknél 1: „rossz”, 5: 

„kiváló”, NT: „Nem tudom megítélni.”) 

 1 2 3 4 5 NT 

Egyszerűség        

Gyorsaság       

Határidők betartása       

Ügymenet átláthatósága       

A hatósági üggyel kapcsolatos tájékoztatás       

A hatósági ellenőrzések lefolytatása       

A hatósági döntések közérthetősége       

Az ügyintézők ügyfelekkel való kommunikációja       

Az ügyintézők szakmai felkészültsége       

Az ügyintézési helyek időbeli elérhetősége (ügyfélfogadási idő)        

Az ügyintézési helyek fizikai elérhetősége (távolság)       
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16. Ön szerint a vállalkozásokat érintő adminisztratív terhek szempontjából mennyire fontos az 

elektronikus adatbázisok összehangoltsága?  

□ egyáltalán nem fontos 

□ inkább nem fontos 

□ fontos is meg nem is 

□ inkább fontos 

□ nagyon fontos 

 

Köszönjük, hogy időt szánt a kérdőív kitöltésére. 

 

Amennyiben további javaslata van a vállalkozókat érintő bürokráciacsökkentéssel kapcsolatban, kérjük, azt 

a vallalkozoikonzultacio@me.gov.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni. Segítő közreműködését 

előre is köszönjük! 
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2. sz. melléklet: Műhelymunka módszerének bemutatása 

A VILÁGKÁVÉZÓ MÓDSZER 

A „Világkávézó” módszere a kávéházi hangulat és miliő megteremtésével kíván kreatív energiákat 

felszabadítani a résztvevőkben. Az együttműködésre épülő párbeszéd élő hálózatát alakítja ki, így 

különösen alkalmas ötletek megjelenítésére és azok összekapcsolására. A módszer tematikus, nyílt 

kérdésekre épül, melyek szintén a fent említett szempontból fontosak. 

Jelen konferenciasorozat során a lehetőségeknek (emberi erőforrás, helyszín lehetőségek) 

megfelelően a klasszikus „világkávézó” módszert átalakítjuk és a főként a feltett kérdésekre 

(feladatokra) adott válaszok begyűjtésére és összekapcsolására fogjuk használni. A világkávézó 

egyik nagy erőssége, hogy cserélődnek a csoportok és egy szekción belül is több szempont 

bekerül a fősodorba. Jelen workshop-okon a további ötletek, felismerések becsatornázását a 

„galéria” kialakításával kívánjuk elérni. Azaz kifüggesztjük az előző csoportok által alkotott 

folyamatokat, hogy a résztvevők inspirálódhassanak belőle.  

A beszélgetés egyes esetekben rövid csoportfeladatokkal is kiegészül, melyek célja a részvevők 

minél aktívabb bevonása, javaslataik, ötleteik felszínre hozása. Az informális beszélgetés során 

felmerülő ötletek, javaslatok, problémák rögzítésre kerülnek, és a vállalati szektorhoz kapcsolódó 

közigazgatási bürokráciacsökkentési programban hasznosulnak. 

A módszer leírása 

Az alábbiakban azt írjuk, le, hogy egy téma esetében hogyan működik a módszer. Erőforrás és 

téma függvényében lehet asztalokat kialakítani a megfelelő számban. Asztalonként szükséges a 

módszert követni. Jelen esetben specifikusan a program keretében megvalósuló 

konferenciasorozat műhelymunkájának a leírását adjuk közre. 

Előzetes regisztráció során a résztvevők jelentkezhetnek a témák egyikére. Feltételezzük, hogy ezt 

meg is teszik és ez alapján a csoportbeosztás megtörténik témánként. Az adott téma asztalánál az 

ún. asztalgazda fogadja és üdvözli a résztvevőket, majd ismerteti a témát és az összejövetel célját. 

A beszélgetés témájától függően elmondja a megoldandó csoportfeladat szabályait és feldobja 

témaindító kérdését/kérdéseit. (Erről részletesen a „Workshop feladatok” fejezetben írunk.) A 

különböző témák, különböző feladatokkal, kívánt eredménnyel járnak, de 

alapvetően a kereteket a világkávézó adja. A folyamatot ennek 

megfelelően kell irányítani. 

A résztvevők ez alapján kezdhetnek el beszélgetni, rajzolni, 

írni a „terítőre”. A folyamatot végig aktívan kíséri az 

asztal gazdája, adott esetben kérdésekkel (!) segít 

továbblendülni az adott problémán, segíti bevonni a 
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passzívabb résztvevőket. Az idő lejárta előtt összegzésre hívja a résztvevőket, megkéri őket, hogy 

ismertessék a csoportmunka eredményét. Ha az adott témában nincs kívánt eredményt, akkor az 

asztalgazda összegzi az elhangzottakat.  

Időkeret: összesen 45 perc 

 10 perc bevezetés, köszöntés, bemutatkozás 

 5 perc kérdésfeltevés, téma ismertetése 

 20 perc közös munka 

 10 perc eredmények ismertetése, összefoglalás, lezárás 

Helyszín követelményei 

Nagyobb asztal, melyet 10-12 ember körbe tud ülni. Az asztalon csomagolópapír, vagy flip-chart 

papír van, melyre lehet rajzolni. Ehhez szükséges eszközöket is szükséges biztosítani. Lehetőleg 

legyen olyan falfelület, ahova fel lehet ragasztani az előző műhelymunkák eredményeit, „terítőit”. 

Szükséges eszközök: papírok, filctollak, gyurmaragasztó, esetlegesen egy teniszlabda (ha nehéz a 

sok vélemény kordában tartani, akkor csak az beszélhet, akinél a labda van- például). 

Alapelvek 

A következő alapelvek teljesülése segíti leginkább, hogy a módszer sikeres legyen és elérjük a 

kívánt célt. 

 Világos kontextus: legyen egyértelmű az összejövetel célja, kívánt eredménye és témája. 

Ezeket az ismérveket az asztal gazdája az üdvözlés során ismerteti a résztvevőkkel. 

 Vendégszerető, inspiráló környezet: jelen helyzetben sajnos ezt az alapelvet csak 

kompromisszumokkal tudjuk teljesíteni. A célja az, hogy a környezet is utaljon a 

módszertan nevére, azaz, kvázi kávéházi beszélgetésként tekintsenek a résztvevők rá. A 

nem formális környezet segít és inspirálóan hat a résztvevőkre. Például, ha az asztal 

csomagolópapírral van terítve és arra szabadon lehet rajzolni, írni, akkor az már ezt segíti 

elő. 

 Lényeges kérdések: az asztalgazda lényeges, a téma szempontjából releváns kérdéseket 

tegyen fel. A téma meghatározásánál nagyon fontos, hogy lényeges, tiszta kontextusba 

helyezzük a résztvevőket. Ha a csoport elveszti vagy másban találja meg a fókuszát, akkor 

is fontos őket visszaterelni az eredeti témához és ebben a lényeglátó kérdések segíthetnek. 

 Minél több résztvevő hozzájárulása: az asztalgazdának külön ügyelnie kell, hogy a lehető 

legtöbb résztvevő hozzászólása jelenjen meg a folyamatban és a folyamatvégi 

konklúzióban. 
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 Különböző nézőpontok összekapcsolása: teremtsük meg a körülményeket arra, hogy a 

résztvevők az egymásétól különböző nézőpontjaikat is a közösség elé vigyék, és lehetőség 

szerint segítsük elő a konszenzust, 

 Kölcsönös figyelem: az asztalgazdának és a résztevőknek egyaránt figyelniük kell arra, 

hogy mindenki véleménye napvilágot lásson, lehetőleg ne két ember beszélgesse végig a 

rendelkezésre álló időt.  

 Új felismerések megosztása: a kiscsoportos beszélgetések a téma egyes szeleteit fedik fel, 

lehetőséget kell adni, hogy a különböző kiscsoportok ismertessék egymással a saját 

felismeréseiket. 

Kávéházi etikett 

A lebonyolításhoz szükséges, hogy azonos szabályrendszerben gondolkodjanak a résztvevők. 

Ezért az elején fontos ismertetni a „kávéházi etikettet” és megkérni a résztvevőket, hogy tartsák 

be azt. Az alábbi pár szabályt- ajánlást ismertessük a résztvevőkkel. 

 Koncentrálj a lényegi mondanivalóra!  

 Legyenek a gondolataid és a tapasztalataid konstruktívak, a közös tudáshoz hozzájárulók!  

 Beszélj őszintén, valós érzéseid alapján! 

 Hallgasd meg a másikat, hogy megérthesd őt!  

 Kapcsold egymáshoz, gondold tovább a felmerült ötleteket!  

 Figyeljetek egymásra, hogy újabb, mélyebb vonatkozások, felismerések, témák és kérdések 

is felszínre jöhessenek!  

 Játssz, firkálj, rajzolj – használd bátran a papírterítőt! 

Természetesen a szabályokat át lehet fogalmazni- magázódó formába, vagy formálisabbá lehet 

őket tenni, ahogy a közönség megkívánja 

Asztalgazda szerepe és feladatai 

Az asztalgazda az a személy, aki felel azért, hogy eredményes legyen az összejövetel. A fentiekben 

már részleteztük a feladatát, de most összefoglaljuk, hogy egy helyen áttekinthető legyen. 

 A legnehezebb talán, hogy a kreatív munkához szükséges légkört meg kell teremtenie és 

fent kell tartani a teljes folyamaton keresztül. Bátorítania, kérdeznie, összegeznie kell, ezen 

felül esetenként konfliktusokat, vitákat kell lezárnia, hogy a folyamat menyjen a kijelölt 

mederben. 

 Üdvözli a résztvevőket és bemutatkozik, bemutatkozásra kéri a többieket is.  

 Figyelnie kell, hogy az etikettet betartsák a résztvevők, hiszen a nélkül könnyen 

parttalanná válhat a beszélgetés.  
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 Bemutatja a témát és elindítja a beszélgetést, majd záráskor összegez és elköszön a 

résztvevőktől.  

A csoportmunka során az asztalgazdának különös figyelmet kell fordítania az alábbi helyzetekre: 

 Terminológia: fontos, hogy a feladat, ill. téma megfogalmazása egyszerű és minden 

résztvevő számára jól érthető legyen. 

 Időkeretek: a különböző csoportok különböző időigényekkel rendelkeznek ugyanazon 

feladat megoldásában, az asztalgazda felelőssége, hogy a csoport munkáját ne a kapkodás 

jellemezze, hanem nyugodt tempóban haladhasson.  

 Domináns résztvevők: előfordulhat a csoportban olyan résztvevő, aki a saját véleményére 

nagyobb hangsúlyt fektet, mint a csapat demokratikus érveléseire. Az asztalgazda feladata 

ilyenkor, hogy mindezt időben felismerje, továbbá megszólítsa ilyenkor – szükség szerint 

akár név szerint – a csapat többi tagját.  

 Motiváció: abban az esetben, ha a téma nem köti le minden részt vevő figyelmét, 

előfordulhat, hogy a csoport néhány tagja érdeklődését veszíti, és kivonja magát a közös 

munkából. Ilyen esetekben fontos egyéni kérdésekkel integrálni őket, a saját 

szempontjukat figyelembe véve, de nem erőszakosan, mivel gyakori, hogy néhány 

résztvevő a munka egy idejére megfigyelőként háttérbe vonul, majd újra becsatlakozik.  

 Kritikai kommentek: hasonlóan az előző esethez, a résztvevők egymás ötleteit kritikával 

illethetik, ilyenkor szükséges emlékeztetni őket a Csoportmunka alapszabályzatába, amely 

kimondja az egymás véleményének bírálat nélküli elfogadását. 

Kollektív tudás megjelenítése 

A világkávézó esetében az asztalterítőkre lehet írni, rajzolni a felmerülő gondolatokat. Az egész 

folyamat szempontjából ez azért jó, mert rekonstruálható a gondolatmenet és írásban nyoma 

marad a különböző meglátásoknak. A résztvevőket érdemes bíztatni, hogy használják a 

lehetőséget. A konferencia sorozat későbbi állomásain ki lehet függeszteni az előző állomásokon 

készült termékeket, hogy inspirálják a résztvevőket és becsatornázzák a korábbi felismeréseket is a 

saját gondolataik közé. Ezen felül lehet egyéni munkát is adni a résztvevőknek. Például: írják fel 

post-it-ekre az adott témával kapcsolatos gondolataikat, majd közösen a terítőn csoportosítsák 

azokat. Ez alapján lehet aztán továbbiakban közösen dolgozni és adott esetben egy közös 

konszenzust kialakítani a témával kapcsolatosan. 
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WORKSHOP FELADATOK 

A műhelymunka során felvetett kérdések meghatározzák a beszélgetés menetét, így különösen 

ügyelni kell arra, hogy mindig egyszerű, világos kérdéseket tegyünk fel. A módszertan jellegéből 

adódóan a nyílt végű kérdések a legjobbak, mivel ezekkel lehet beszélgetéseket indítani. Fontos, 

hogy gondolat ébresztőek legyenek, és új lehetőségeket mutassanak meg. A résztvevők bevonása, 

aktivitásának növelése érdekében az asztalgazda témánként változó csoportfeladatokat is 

kioszthat az asztaltársaságnak.  

Egy-egy műhelymunka során az alábbi témák közül egyet dolgoznak fel a résztvevők az alábbiak 

szerint: 

1. téma: Vállalkozások indítását és növekedését akadályozó tényezők 

A műhelymunka a vállalkozások indításával kapcsolatos bürokratikus terhekről, a vállalkozások 

indítását megkönnyítő közigazgatási szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásokról, illetve a 

növekedés akadályairól, jogszabályi korlátjairól szól. Célja, azon konkrét javaslatok összegyűjtése 

és megvitatása, melyek jelentősen támogathatják a vállalkozásokat ezen speciális 

életszakaszokban. 

Gondolatébresztő kérdések: Melyek azok a nehézségek, amelyek a leginkább eltántoríthatnak egy kezdő 

vállalkozót a vállalkozásindítástól? Melyek azok a pályázati lehetőségek Magyarországon, amelyek támogatják 

egy vállalkozás indítását, növekedését? Milyen szolgáltatások és pályázati lehetőségek támogatnák a 

vállalkozásokat az egyes vállalkozási életszakaszokban felmerülő speciális problémák megoldásában? 

Csoportfeladat: 

Az asztalgazda és a résztvevők előre megrajzolt flip-chart papíron dolgoznak. A flip-chart papír 

tetején jól látható módon fekete filctollal fel van tüntetve a téma:”Vállalkozások növekedése”, a 

papír közepén található egy kör, amely a vállalatot szimbolizálja. Ezt körülveszi egy nagyobb kör, 

amely a nemzeti környezetet jelenti. A nagy körön kívüli területtel a nemzetközi környezetet 

azonosítjuk. Minden területet megnevez az asztalgazda és felírja a címeket a papírra. A 

résztvevőknek kiosztunk színes tollakat és post-it matricákat. Feladatuk keresni olyan tényezőket, 

akár egy-egy jogszabállyal összefüggésben, amelyek hátráltatják a vállalkozások növekedését a 

vállalaton belül, nemzeti szinten, és nemzetközileg. A résztvevők mindegyikének önállóan kell írni 

összesen három tényezőt a flip-chart papíron felrajzolt három területtel összefüggésben, majd 

felragasztania a papíron a megfelelő helyre. (Az asztalgazdánál van egy-két pos-it-re felírt 

akadályozó tényező gondolatindítónak.) 
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A feladat második részében a résztvevők a meghatározott akadályozó tényezőkre reflektálva 

keresnek megoldást elősegítő pályázati, vagy egyéb lehetőségeket, ezeket felírják az előző 

feladatrészben használt post-it-től eltérő színű matricákra, majd felragasztják a papír megfelelő 

részére. A konszenzus kialakítása érdekében a résztvevőknek minden esetben meg kell 

indokolniuk a választásukat és meg kell győzniük az asztaltársaságot a döntésük helyességéről. 

Szükséges eszközök:  

flip-chart papírok, színes filctollak, post-it különböző színben 

2. téma: Ügyintézés egyszerűsítése 

A műhelymunka során a résztvevőknek lehetőségük nyílik részletesen kifejteni, hogy mely 

esetekben, mely ügyintézési csatornákat részesítik előnyben, mit tartanak az egyes ügyintézési 

formák előnyének, hátrányának. A műhelymunka eredményei segítséget nyújtanak az ügyfelek 

igényeit leginkább kiszolgáló szolgáltatások kidolgozásában, lehetőséget biztosítanak arra, hogy az 

elektronikus ügyintézés elterjesztését szolgáló fejlesztések a vállalati ügyfelek javaslatainak a 

figyelembevételével valósuljanak meg. 

Gondolatébresztő kérdések: Mennyire tartja biztonságosnak az elektronikus ügyintézést? Milyen 

adatvédelmi problémákat vethet fel az elektronikus ügyintézés széleskörű elterjedése? Milyen változásokat látnak 

szükségesnek a vállalkozások az elektronikus ügyfél azonosítás terén? Milyen formában járulhatnak hozzá a 

települési ügysegédek a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentéséhez? 

A téma a világkávézó fent említett módszerein belül kerül feldolgozásra, mely alatt a 

résztvevőknek lehetőségük nyílik megvitatni az ügyintézéssel kapcsolatos javaslataikat. Előre 

kidolgozott feladat megoldására nem kerül sor.  

3. téma: Az ügyfelek tájékoztatása 

A beszélgetés során a résztvevők arra keresnek választ, hogy milyen módon és milyen 

csatornákon keresztül lehet a leghatékonyabban tájékoztatni a vállalkozásokat a szabályozással, 

ügyintézéssel kapcsolatos változásokról. A műhelymunka eredményeinek felhasználásával 

összeállítható egy olyan javaslatcsomag, mely iránymutatásul szolgálhat az ügyfél-tájékoztató 

tevékenységek tervezése, tájékoztató anyagokkal kapcsolatos tartalmi, formai elvárások 

kidolgozása során. 

Gondolatébresztő kérdések: Mennyire hozzáférhetőek a jogszabályváltozásokkal, ügyintézési változásokkal 

kapcsolatos információk? A vállalkozások milyen médiumokon és milyen dokumentumokon keresztül 

igyekszenek tájékozódni az őket érintő adminisztratív kötelezettségekkel, változásokkal kapcsolatban? 

Közérthetőek, nyelvileg helyesek, átláthatóak, jól strukturáltak és tatalmilag megfelelőek-e a hivatali 
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tájékoztatások? Mennyire jellemző, hogy a tájékoztatás hiányára, vagy elégtelenségére visszavezethetően keletkezik 

adminisztrációs többletteher? A vállalkozások milyen megértést segítő szemléltető eszközöket látnak szívesen? 

Csoportfeladat: 

A feladat során azt szeretnénk feltárni, hogy a vállalkozások, mely közigazgatási szereplőkkel 

vannak kapcsolatban és a kommunikációjuk/információáramlás milyen irányú. A facilitátor a flip-

chart papír közepére felrajzol egy kört, mely a vállalkozást jelképezi. A résztvevők feladata, hogy 

az összes szereplőt, akivel kapcsolatban vannak, felírják a kör köré. Majd olyan irányú nyíllal 

kössék össze, amilyen irányú az információáramlás (←; →; ↔). Ezt követően a nyilakra 

leírhatják, hogy milyen csatornákon keresztül zajlik jelenleg az információáramlás és azt is, hogy 

miként lenne jó, ha zajlana. Kérjük meg a résztvevőket, ha esetlegesen negatív tapasztalatuk van, 

akkor tegyenek javaslatot, hogy milyen módon lenne lehetőség még inkább a szolgáltatói 

szemlélet megerősítésére az ügyintézés során. A facilitátor készüljön arra, hogy adott esetben, 

maga is felír szereplőket, hogy ezzel lendítse túl a holtponton a beszélgetést. Meg lehet kérni a 

résztvevőket, hogy a beszélgetés során egy- egy jó élményt is fogalmazzanak meg. Erre azért lehet 

szükség, hogy a beszélgetés ne menjen át panaszáradatba, hanem konstruktív tudjon maradni.  

4. téma: Hatósági ellenőrzések és engedélyezések 

A beszélgetés során a vállalkozók a hatósági ellenőrzés és engedélyezés hatékonyságának kérdéseit 

járják körbe. Konkrét javaslatokat tehetnek az ellenőrzések során érvényesítendő szakmai és etikai 

normákra, elmondhatják véleményüket a Kormány hatósági engedélyezések és ellenőrzések 

reformjával kapcsolatos elképzeléseiről. 

Gondolatébresztő kérdések: Melyek a hatósági ellenőrzések hatékonysága szempontjából 

legfontosabb szakmai kompetenciák? Milyen tényezőktől függ a preventív ellenőrzések 

hatékonysága? Mekkora elrettentő erővel bír a bírság mértékének növelése ugyanazon mulasztás 

elkövetése esetén? Visszaszorítható-e a fekete foglalkoztatás a hatósági ellenőrzések 

hatékonyságának növelésével? 

Csoportfeladat:  

A résztvevőket az asztalon nem egy üres papír fogadja, hanem egy hatóság ellenőr stilizált rajza, 

aki egy személyben a hatósági ellenőrzést is szimbolizálja. A résztvevők 2-3 fős csoportokban 

dolgoznak. Feladatuk az lesz, hogy post-it matricákra felírják azokat a tényezőket, amelyeket 

fontosnak tartanak ahhoz, hogy az ellenőrzés folyamata magas szinten, megfelelően menjen 

végbe. A konszenzus kialakítása érdekében a résztvevőknek minden esetben meg kell indokolniuk 

a választásukat és meg kell győzniük az asztaltársaságot a döntésük helyességéről. 
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A műhelymunka lehetőséget ad arra is, hogy az egyes résztvevők elmondják, hogy eddig milyen 

tapasztalataik voltak a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatban, és mi lenne az a változtatás, ami az 

ő szemszögükből hasznos lehet. 

Szükséges eszközök – tollak, post-it matricák, „ellenőr rajz 

Forrás: Gáspár Tamás- Király Gábor- Csillag Sára: Fehér asztal mellett (A világkávézó részvételi 

technika szemlélete és módszertana), Kovász, 2014- tavasz- tél, 11-41. oldal. 
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3. sz. melléklet: Program 

A vállalati szektorhoz kapcsolódó 

közigazgatási bürokrácia csökkentési konferenciasorozat 

XY Megyei Kormányhivatal 
CÍM 

DÁTUM 

8.30 – 9.00 Regisztráció 

9.00 – 9.30 Köszöntő 

 XY kormánymegbízott, XY Megyei Kormányhivatal 

 
XY államtitkár, Miniszterelnökség 
XY államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium 

 XY megyei elnök, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 

9.30 – 10.30 Kerekasztal-beszélgetés 

 XY államtitkár, Miniszterelnökség 

 XY államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium 

 XY helyi vállalkozó 

 XY helyi vállalkozó 

 moderátor: XY, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 

10.30 – 10.45 Kávészünet 

10.45 – 11.00 A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) bemutatása 

 XY referens, Nemzetgazdasági Minisztérium 

11.15 – 12.15 
Vállalkozásokat érintő kormányzati bürokráciacsökkentésről szóló 
műhelymunka 

 XY referens, Miniszterelnökség 

12.15 – 13.00 Büféebéd 
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4. sz. melléklet: Tájékoztató kiadvány 

 


