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Megalakult a Mesterséges Intelligencia Koalíció 

 

Megalakult a Mesterséges Intelligencia Koalíció (MI Koalíció) Balatonfüreden. Palkovics 

László innovációs és technológiai miniszter hangsúlyozta, a koalíció magalapításában ölt 

testet Magyarország válasza a mesterséges intelligencia generálta kihívásokra, platformot 

teremtve az ezen területen dolgozó szervezetek együttműködéséhez. A háromnapos Infotér 

konferencia keddi, nulladik napján a Digitális jólét program (djp) szakmai vezetője, Gál And-

rás Levente elmondta, hogy a mintegy 70 magyar és nemzetközi céget, egyetemet, tudo-

mányos műhelyt, szakmai- és közigazgatási szervezetet magába foglaló tömörülés célja, 

hogy Magyarország Európa élvonalába kerüljön, fontos tagjává válva a nemzetközi mester-

séges intelligencia közösségnek. 

Az MI Koalíció alapítóinak szándéka, hogy közösen határozzák meg a mesterséges intelli-

gencia hazai fejlesztésének irányát és kereteit. A koalíció részt vesz Magyarország MI stra-

tégiájának kialakításában, illetve az MI elterjedésével összefüggő társadalmi és gazdasági 

hatások elemzésében - fejtette ki a szakmai vezető. Hozzátette: a koalíció működését, mely-

hez további 20 szervezet jelezte csatlakozási szándékát, a Digitális jólét program biztosítja. 

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint a koalíció magalapításában 

ölt testet Magyarország válasza a mesterséges intelligencia által generált kihívásokra, plat-

formot teremtve az ezen területen dolgozó szervezetek együttműködéséhez. 

A miniszter arról is beszélt, hogy napjainkban zajlik a negyedik ipari forradalom, melyet in-

telligens, döntésképes robotok jellemeznek. Fontos, hogy ezen intelligens gépekhez hogyan 

viszonyulunk és milyen jogi, gazdasági válaszaink vannak az ennek kapcsán felmerülő kér-

désekre - húzta alá. 

Soltész Attila, az Infotér elnöke felidézte, hogy a mai értelemben vett mesterséges intelli-

gencia az 1950-es évek óta létezik és fejlődik. Hangsúlyozta: magas hozzáadott értékű 

munka történik ezen a területen, a koalíció létrejötte pedig jelentős gazdasági előnyt indukál, 

valamint javul általa Magyarország tőke- és munkaerő vonzó képessége. 

Jakab Roland, a Mesterséges Intelligencia Koalíció felkért elnöke, az Ericsson regionális 

igazgatója azt mondta, hogy "az innováció vezérelte fejlődésnek hullámai vannak, melyek 

megváltoztatják a világunkat", fontos, hogy ezeket a változásokat úgy irányítsák a szakem-

berek, hogy pozitívak legyenek. Ezért lényeges, hogy a piac, a tudomány és az állam kép-

viselői együtt gondolkodjanak. Kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia generálta szak-

mai, jogi és tudományos kérdésekre csak az érintettek folyamatos párbeszéde által szület-

het válasz. 
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A Mesterséges Intelligencia Koalíción belül hamarosan munkacsoportokat hoznak létre, a 

következő hónapokban pedig "valódi szakmai pezsgés" jellemzi majd a munkát - fogalma-

zott a koalíció elnöke. 

 
forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

 
 

 

 

Tájékoztató a megváltozott munkaképességű vállalkozók után 
érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény változá-
sáról 

 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a beván-
dorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) kedvezően mó-
dosította a megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesítető szociális hoz-
zájárulási adókedvezményre vonatkozó szabályokat. 

A 2018. július 26-ától hatályos szabályok az eddigiekhez képest szélesebb körben, a 
komplex minősítés alapján 60 százalékos vagy ennél kisebb mértékű egészségi állapotú 
egyéni, illetve társas vállalkozók vonatkozásában is biztosítja az adókedvezmény igény-
bevételét. 

A szociális hozzájárulási adóból kedvezmény illeti meg 

- az egyéni vállalkozót a saját maga után fizetendő adóból, 

- a közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felelősségű társaságot, a közös 
vállalatot, az egyesülést, az európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát, 
a szabadalmi ügyvivői társaságot, az ügyvédi irodát, a közjegyzői irodát, a végrehajtói 
irodát, az egyéni céget a tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező jogvi-
szonyára tekintettel terhelő adóból. 

A kedvezmény egyenlő az adómegállapítási időszakra az egyéni vállalkozó által saját 
maga után megállapított, illetve a tag után a kifizető által megállapított adóalap, de legfel-
jebb a minimálbér kétszerese után 19,5 százalék adómértékkel megállapított összeggel.  

Az adókedvezmény érvényesítésére abban az esetben van lehetőség, ha az egyéni vál-
lalkozó, illetve a tag  

 2011. december 31-én - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján 
megállapított - I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra 
volt jogosult és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a alapján rokkantsági 
ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy 

 ha az egyéni vállalkozó, illetve a tag komplex minősítése alapján egészségi állapota 
60 százalékos, vagy ennél kisebb mértékű. 
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A módosított szabályok alapján a 2018. július hónapra benyújtásra kerülő 1808, illetve 
egyéni vállalkozók esetében a 1858 jelű adó- és járulékbevallásban az adókedvezmény 
már érvényesíthető. 

forrás: NAV.hu 
 
Illy Katalin 
VOSZ Pénzügyi szekció 

 

 

 
Pénz, de honnan?  
Pénzdömping fejlesztésekre!  
Kezdő kkv-knak is!  
 
Közép-Dunántúl Régió – Székesfehérvár 
 
Időpont: 2018. október 25. (csütörtök), 9.30– 13.20 

Helyszín: Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Gazdaság háza, Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 

 
Kamatmentes új hitelek fejlesztésre. A digitális fejlődés kényszerében jól jönnek az olcsó 
források. 
A pénzszerzés legújabb lehetőségeinek bemutatásán túl hangsúlyosan foglalkozunk a fej-
lesztés irányával. Ami nem más, mint a negyedik – digitális – ipari forradalom diktálta „kény-
szer”: az információs technológia, és az automatizálás összefonódásából eredő gyártási 
módszerek és a szervezeti működés gyökeres átváltozása. Új gondolkodásmóddal lehet 
csak az Ipar 4.0 korszakában versenyben maradni. 
Az üzleti szektor legnagyobb gondjára, a munkaerőhiányra is csak a digitális transzformá-
cióból eredő hatékonyságjavulásban remélhetjük a válaszokat. A családi vállalkozások 
uralta szektorban emellett hatalmas gonddá lépett elő a generációváltás, cégutódlás is. Min-
den harmadik családi cég elbukik, ha időben nem készül fel rá. 
A Pénz, de honnan? roadshow-n a fejlesztési források, befektetési lehetőségek ismerteté-
sén túl megoldásokat kínálunk a digitalizáció uralta világgal lépést tartáshoz, a munkaerő-
problémákra és az eredményes cégutódlásra. 
Ingyenes részvétel, csak regisztrációhoz kötött! 
 

További információt és részletes program leírást az alábbi linken 

olvashathttps://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/penz-de-honnan-21/ 

 
 
 
 
 

https://www.nav.gov.hu/
https://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/penz-de-honnan-21/
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VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu 

 

 

 

 

 
 
VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL 

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára? 
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni? 

Látogasson el virtuális piacterünkre! 

 

Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint! 

A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása számára.  

 

 

 

 

Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt 
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat. 

Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál 
 

Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit 
tanácsadónknak: 

Dankó Tibor 
Tel: 20/947-4282 

                 e-mail: iwt@t-online.hu 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/vosz.hu
http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettség-

vállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy 
körültekintéssel  választjuk ki és a legmegbízhatóbb 

módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem 
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért, 

teljeskörűségéért és valóságtartalmáért. 
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen. 
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt 

is  jelezze felénk! 
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és 

kedvét lelte Hírlevelünkben. 
 VOSZ 

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. 
Tel.: +361-4142181, -82 

Fax:+361-4142180 
e-mail: center@vosz.hu 

www.vosz.hu 
 

 


