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A z év elején még úgy tűnt, hogy az Egyesült Ki-
rályság indul pole-pozícióból az automata autók 
versenyében annak a törvénytervezetnek kö-

szönhetően, mely a szigetországban elsőként adott vol-
na világos választ arra, ki felelős egy önvezető autó bal-
esetéért. Időközben a brit versenyző kiállt a boxutcába: 
a Brexit körüli csatározások és a júniusi előrehozott 
választások miatt feloszlatott londoni parlament nem 
tudta befejezni a munkát, ezért a törvényjavaslat el-
akadt. Ez lélegzetvételnyi időt ad a versenytársaknak.

Az Európai Jog (2016/3) és az EuroScientist hasáb-
jain tavaly megjelent cikkeimben azt a kérdést fesze-
gettem, hogy ha egy autonóm robot – legyen az sofőr 
nélküli autó vagy tőzsdei ügyleteket kötő algoritmus – 
külső kontroll nélkül is képes a környezetét felmérve 
és elemezve döntést hozni, majd döntésének megfele-
lően cselekedni, és kárt okoz, akkor vajon ki lesz a fe-
lelős az okozott kárért. Egyik lehetséges válaszként a 
biztosítók szerepének növekedését láttam ezen a téren.

Idén tavasszal arról írtam, hogy a magyar döntés-
hozóknak igyekezniük kell, ha jó pozícióból akarnak 
indulni abban a versenyben, amely az önvezető autók 
számára minél kedvezőbb jogi és fizikai környezet ki-
alakításáért folyik Európában. A britek ugyanis felis-
merték, hogy a gyors jogalkotás, a felelősségi szabá-
lyok világos rendezése a szigetországba vonzhatja az 
önvezető járművek gyártását és tesztelését. Csakhogy 
a júniusban megválasztott új képviselők kénytelenek 
elölről kezdeni a munkát.

Magyarország eközben ügyesen igyekszik kihasznál-
ni a kapóra jött lehetőséget, és amíg az angolok ötórai 
teájukat szürcsölgetik, a verseny nem állt meg: Zala-
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A z üzleti beruházásokon belül az 
elmúlt években jelentősen emel-
kedett az egyedi kormánydön-

tésű (EKD) beruházási támogatások 
nagysága, valamint a támogatások ösz-
szegének az ígért beruházásokhoz és a 
vállalt új foglalkoztatottakhoz viszonyí-
tott aránya. 2004 és 2013 között a tá-
mogatások éves megítélt összege álta-
lában jóval évi 30 milliárd forint alatt 
maradt, ám 2014-ben meghaladta a 40, 
2016-ban pedig már a 60 milliárd forin-
tot. Idén az első nyolc hónapban 36,3 
milliárd forint támogatásról született 
döntés.

A támogatást elnyerő beruházások 
száma 2012-ig csökkenő trendet muta-
tott, de azóta egyértelmű a növekedés. 
Míg 2006 és 2010 között egy új munka-
hely létesítésére átlagosan 4 millió, ad-
dig 2015–16-ban ennek háromszorosa, 
átlagosan 12 millió forint jutott. A támo-
gatott beruházások összegének 2008 és 
2013 között mintegy az 5 százalékát fi-
nanszírozták támogatásból, ez 2015–16-
ra 20 százalék körülire ugrott.

Az utóbbi években a hazai cégek tá-
mogatása egyre nagyobb szerepet kap. 
2004–13-ban elenyésző számban vol-
tak hazai vállalatok a támogatottak kö-
zött, 2014-től a szerepük nőni kezdett. 
A közelmúltban a támogatott beruházá-
soknak már átlagosan 30 százalékát ma-
gyar tulajdonú cégek valósították meg, 
ami a német és az amerikai hátterű vál-
lalatok részesedésének felel meg.

Az elmúlt tizenkét évben az egy be-
ruházásra jutó új munkahelyek száma a 
kiugró esetektől eltekintve 300-500 kö-
rüli volt; az utóbbi esztendőkben inkább 
az alsó határnál maradva. Kiemelke-
dett az Audi győri fejlesztése 2011-ben 

(1800 fő), vagy az IT Services beruhá-
zása 2007-ben (a budapesti és a deb-
receni szolgáltató központ együttesen 
1977 embernek adott munkát). A ma-
gyar vállalatok által teremtett munka-
helyek száma az átlagosnál sokkal ala-
csonyabb, 150-200 körüli. Idén a jelek 
szerint ez a különbség csökken, az első 
nyolc hónapban egy beruházásra átla-
gosan 175 új állás jut, ezen belül 169 a 
magyar tulajdonú vállalkozásoknál.

Míg a támogatott beruházások és a 
tervezett új munkahelyek száma 2015–
16-ban alacsonyabb volt, mint 2014-
ben, addig a támogatásra szánt összeg 

jóval kisebb mértékben esett vissza. Ezt 
a két évet a szokatlanul drága munkahe-
lyek jellemzik. A támogatott vállalatok 
egy új dolgozó felvételéhez hozzávető-
leg 10 millió forintot kaptak, ezen belül 
a magyar hátterű vállalatok átlagosan 
15 millió forintot. 2017 első nyolc hó-
napjában az egy munkahelyre eső támo-
gatási összeg 9,3 millió forint volt, ami 
alig kisebb az egy évvel korábbinál. En-
nek alapján úgy tűnik, hogy az egyéb-
ként súlyos munkaerőhiánnyal küzdő 
ország indokolatlanul kedvező körül-

ményeket teremt az új munkahelyek 
létrehozására.

Ráadásul a támogatási rendszer egy-
re nagylelkűbb. Míg 2008-ban az EKD-
ban részesült beruházások értékének 
átlagosan 3,6 százalékát állta az állam, 
ez az arány 2014-re 7,4 százalékra, 
2015-re pedig a háromszorosára, 23,5 
százalékra emelkedett. A 2015-ös ug-
rás elsősorban annak a következménye, 
hogy ebben az évben két olyan beruhá-
zás is volt, amelynek csaknem felét álla-
mi támogatásból finanszírozták (a Béres 
Gyógyszergyár Zrt. szolnoki fejlesztése-
it 49,3 százalékban, a Graboplast Pad-
lógyártó Zrt. új gyárát pedig 48,6 szá-
zalékban).

Az EKD-projektek 5 százaléka sem 
irányul K+F tevékenységre. Ezeknél 
gyakoribb a regionális szolgáltató és 
elemzőközpontok, call centerek, illetve 
valamilyen jogi, üzleti, IT-s vagy pénz-
ügyi szolgáltatás kiépítésének segítése: 
a támogatások 15 százaléka került ide. 
A fennmaradó 80 százalék új üzemek, 
telephelyek, gyárak építésére, egyéb 
kapacitásbővítő beruházásokra irányul.

A vizsgált mintegy tizenhárom év-
ben az összes támogatás 85,8 százalé-
ka, 278 milliárd forint a feldolgozóipar-
ban landolt, s itt létesült a legtöbb új 
munkahely is (a feldolgozóipari vállala-
tok összesen közel 42 ezer dolgozó fel-
vételére tettek ígéretet). Ezen belül a 
közúti járművek gyártásának területén 
munkálkodó cégek valósították meg a 
támogatást elnyerő beruházások több 
mint egynegyedét (27%). Őket követik 
a számítógépek, elektronikai vagy op-
tikai termékek gyártásával foglalkozó 
vállalkozások (14%), megelőzve a gumi- 
és műanyag termékeket előállító (12%), 

valamint a gyógyszergyártó vállalatokat 
is (8%). A szakmai, tudományos vagy 
műszaki tevékenység területére sorolt 
gazdálkodókhoz a támogatások 7,7 szá-
zaléka, az infokommunikációs tevékeny-
ségekre 2,3 százalék jutott. Ugyanakkor 
az egy munkahelyre jutó átlagos támo-
gatás nagysága szempontjából e két 
utóbbi szektor hátul foglal helyet. En-
nek alapján – bár nyilvánvalóan nem ez 
az egyetlen fontos szempont, s nemcsak 
a munkahelyek mennyisége, hanem mi-
nősége is lényeges – a regionális és glo-
bális szolgáltató központok, SSC-k ha-
zánkba csábítása jóval gazdaságosabb 
lenne, mint a feldolgozóipar álláshelye-
inek bővítése.

Arról, hogy a komoly állami támoga-
tásért megígért munkahelyek milyen 
hatással voltak az adott település, il-
letve régió munkaerőpiacára (a mul-
tiplikátorhatást is beleértve), a szigorú 
nyomon követés hiányában nincsenek 
megbízható információk. Ám nemegy-
szer előfordult, hogy amíg a cég a vállalt 
munkahelyeket létrehozta, addig párhu-
zamosan más munkakörökből több dol-
gozóját elbocsátotta, vagy még a beru-
házás elkészülte előtt csődöt jelentett. 
A mostani munkaerőhiányos környezet-
ben különösen vitatható az EKD – ráadá-
sul fajlagosan mind nagyobb támogatás-
sal járó – alkalmazása. A támogatások 
bővülése azonban nyilvánvalóan szoros 
összefüggésben van a sajátos magyar 
üzleti környezettel. A befektetési kör-
nyezet romlása miatt ugyanis egyrészt 
a külföldi befektetők jelentősebb kom-
penzációt igényelnek, másrészt e rend-
szer a preferált, kormányközeli magyar 
cégek esetenként kiugróan nagy segíté-
sét eredményezheti. 

Munkahelyteremtés állami támogatással

Kinek leng a kockás zászló? 
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Magyar                Külföldi

egerszegen már meg is kezdődött egy 250 hektáros 
tesztpálya építése. Tervek szólnak arról is, hogy a Za-
laegerszeg és az M7-es autópálya között épülő R76-os 
kétszer kétsávos gyorsforgalmi út „élesben” is alkal-
mas legyen tesztelésre. Hosszú távon a cél természe-
tesen az, hogy az ország bármely útján autonóm jármű-
vek közlekedhessenek a mindennapokban is.

Ehhez azonban arra van szükség, hogy az emberek 
ne féljenek az új technológiáktól, ezért fontos, hogy 
megfelelő jogi védelmet élvezzenek baleset esetén. 
Megoldást kell tehát találni a vétlen áldozatok gyors 
kártalanítására, ideértve a sofőrt is, aki ugyanúgy 
nem tehet majd semmit a karambol megakadályo-
zására, mint az utas. Hiszen ha a számítógép nem 
képes kontrollálni a hirtelen jött helyzetet, akkor ho-
gyan is tudna közbeavatkozni az ember, akinek re-
akcióideje sokszorosa a komputerének? Gondoljunk 
csak a Tesla esetére, amikor a robotpilóta hibája a 
vezető életébe került. A sofőrnek bíznia kell abban, 
hogy az autó minden körülmények között megfelelő 
döntést hoz, máskülönben nem engedi át a vezetést 
a gépnek, és nem is ad ki hatalmas összeget egy ilyen 
járműért. Ám a technikától való félelem könnyen visz-
szafoghatja az innovációt. Világos, hogy nem a fej-
lesztés, hanem a félelem az, amit meg kell szüntetni. 
Akkor működik jól az innováció, akkor nyer minden-
ki, ha az egyéni vásárló biztonság iránti igénye ta-
lálkozik a közösség azon reményével, hogy az önve-
zető járművek elterjedésével minden közlekedésben 
részt vevő biztonsága javul, s ehhez a versenyképes-
sége növekedését remélő ország biztosítja a megfe-
lelő infrastruktúrát.

Márciusban még úgy tűnt, hogy az Egyesült Király-
ság lehet az első Európában, ahol egyetlen kötvénnyel 
biztosítják magát az önvezető autót és a sofőrt is, te-
kintet nélkül arra, hogy az autót a baleset pillanatában 
épp az ember vezeti-e vagy a robotpilóta. Használjuk 
ki, hogy a magyar törvényhozás – már csak annak egy-
kamarás rendszere miatt is – sokkal gyorsabb, mint a 
brit, és hozzunk bátran előremutató jogszabályokat. 
Éljünk a lehetőséggel, s dolgozzunk ki olyan új jogi 
és biztosítási konstrukciókat a sofőr nélküli járművek 
egyre növekvő piacára szabva, hogy a legnagyobb fej-
lesztő cégek hozzánk jöjjenek autóikat tesztelni. Ne fél-
jünk megelőzni a boxutcában veszteglő vetélytársakat!
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Zalaegerszegen már megkezdődött 
egy 250 hektáros tesztpálya építése


