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Migrációs útvonalak startupok és innovatív 
vállalkozók számára az EU-ban és Norvégiában 

 

Összefoglaló 

Magyarország nagymértékben részesül az innovációs és technológia fejlődés következtében 
gyorsan változó világgazdaság előnyeiből: 2015-ben a digitális gazdaság a teljes 
nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékének (GVA) 20%-át tette ki és a magyar 
munkavállalók közel 15%-ának biztosított munkát. 
 
Az egymást követő innovációs hullámokkal való lépéstartás érdekében Magyarország nemzeti 
prioritásnak tartja a startup vállalkozások létrehozásának és kibontakozásának támogatását. 
Magyarország Digitális Startup Stratégiája 2016-ban került elfogadásra, amelynek célja a 
magyar startup ökoszisztéma megerősítése speciális igényeinek azonosításával. 
 
A Stratégiával összhangban, számos intézkedés történt általánosságban a magyarországi 
vállalkozói kultúra fejlesztésére (bürokrácia-csökkentés, digitalizáció, adócsökkentés), 
valamint a startup vállalkozások alapításának ösztönzésére (Budapest „startup hub” 
(csomópont) szerepének támogatása, inkubációs programok, startup befektetők számára 
biztosított adókedvezmény). 
 
Bár a Digitális Startup Stratégia említi az innovatív harmadik országbeli vállalkozók 
bevonzását, nem történtek közvetlen intézkedések e cél érdekében. Magyarország általános 
szakpolitikai célja, hogy maximalizálja állampolgárainak vállalkozói potenciálját. 
 
Nincs speciális keretrendszer érvényben a harmadik országbeli innovatív munkavállalók 
bevonzásának elősegítésére és jelenleg nem is áll tervben egy ilyen speciális keretrendszer 
kialakítása. Az említett kategóriába eső külföldi állampolgárok számára a legmegfelelőbb 
lehetetőséget a jövedelemszerzés célú tartózkodási engedély jelenti. Ezen oknál fogva, nem 
áll rendelkezésre releváns statisztika startup válallkozásokat indító harmadik országbeli 
állampolgárok számáról, illetve válalkozásaik túlélési rátájáról. 
 
Általánosságban elmondható, hogy kevés harmadik országbeli állampolgár érkezik 
Magyarországra startup vállalkozás indítására vonatkozó szándékkal. Mivel nincs közvetlen 
állami ösztönző, a fő bevonzó faktornak egyértelműen Budapest komplex ökoszisztémája 
minősül, ahol már számos, nemzetközi csapatok által kifejlesztett startup bontakozott ki. 
 
Az innovatív harmadik országbeli vállalkozók bevonzása tekintetében rendelkezésre álló 
adatok, illetve meghozott intézkedések következtében a tanulmány megállapításai leginkább a 
potenciális startup vállalkozók jelenlegi belépési feltételeinek ismertetésére korlátozódnak. 
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1. szakasz: Az üzleti környezet áttekintése vállalkozások indításához egy 

(tag)államban 

 

 

Q1A. Az Ön (tag)államában léteznek olyan politikák vagy stratégiák, amelyek kifejezetten az 
induló vállalkozások és az innovatív vállalkozói szellem előmozdítását célozzák?   

 

 ☒ Igen.  

 
Magyarország 2016-ban fogadta el a Digitális Startup Stratégiáját1, a Digitális Jólét 
Program keretében. Az említett program az Internetre vonatkozó 2015-ös nemzeti 
konzultáció eredményekébben jött létre. 
 
A Stratégia 2020-ig fogalmazza meg vízióját a digitális vállalkozások Magyarországáról. Fő 
célja egy olyan szabályozó keretrendszer kialakításának elősegítése, amely rugalmas és 
nyitott az új technológiák által hozott változásokra, így biztosítva komparatív előnyt 
Magyarország számára a globális gazdaságban. 
 
A válalkozói kultúra általánosságban való ösztönzése mellett a Stratégia a magyarországi 
startup ökoszisztéma megerősítését is célul tűzi ki, azonosítva speciális igényeit. Ebbe 
beletartozik az üzleti környezet, a rendelkezésre álló anyagi és human erőforrások, 
valamint az együttműködés formáinak továbbfejlesztése és előremozdítása. 
 
A Stratégia végrehajtása jelenleg is folyamatban van. 

 

 ☐ Nem 

Q1b. Az Ön (tag)államában az induló vállalkozások és az innovatív vállalkozói szellem előmozdítása 

általánosságban politikai prioritást élvez?   

 

☒ Igen.  

 Magyarországon 2015-ben a digitális gazdaság a teljes nemzetgazdaság bruttó hozzáadott 

értékének (GVA) 20%-át tette ki és a magyar munkavállalók közel 15%-ának biztosított 

munkát. (Forrás: Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája)2 

 A digitalizáció legújabb trendjei nagymértékű pozitív hatást gyakoroltak a magyar 

gazdaságra: több mint 100 vállalat (például GE, Morgan Stanley, Vodafone, British 

Petroleum, British Telecom, Tata, Alcoa) szolgáltató központjaiban (SSC)  több mint 50 000 

embert foglalkoztattak 2018-ban; több magyar startup (például a Prezi) nemzetközi 

jelentőségre tett szert; Budapest az innovatív vállalkozások jelentős hubjává vált. 

 Mivel a gyorsan változó digitális gazdasági környezet potenciális kihívást jelent a magyar 

gazdasági eredmények számára, Magyarország célja a modernizáció serkentése és az 

innovatív vállalkozások indításának ösztönzése gazdasága minden szektorában. 

 

 

                                       
1https://www.kormany.hu/download/d/8c/e0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%

20Start-up%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf  
2 https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/des-magyarorszag-digitalis-exportfejlesztesi-

strategiaja  

https://www.kormany.hu/download/d/8c/e0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Start-up%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
https://www.kormany.hu/download/d/8c/e0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Start-up%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/des-magyarorszag-digitalis-exportfejlesztesi-strategiaja
https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/des-magyarorszag-digitalis-exportfejlesztesi-strategiaja


EMH Tanulmány 2019  

Migrációs útvonalak startupok és innovatív vállalkozók számára az EU-ban és Norvégiában 

 

 

5 

 

Q2. Létezik a “startup”, és az “innovatív vállalkozó” kifejezéseknek magyar a) jogi definíciója (pl. 

Jogszabályokban vagy „puha jogszabályok” által megfogalmazott), vagy b) egyéb munka definíciója 

(pl. az érintett intézmények által használt szakpolitikai dokumentumokban, stratégiákban vagy belső 

definíciókban)? 

   

☒ Igen, létezik a “startup”, és az “innovatív vállalkozó” kifejezéseknek magyar munkadefiníciója: 

A Digitális Startup Stratégiája az alábbi definíciót használja a startupra: „…a startupok 

nagy növekedési potenciállal rendelkező, a globális piacon is értelmezhető termék-, 

szervezet-, üzleti modell vagy szolgáltatás-innovációra épülő, külső befektetésre szoruló, 

méretüket tekintve jellemzően mikro- vagy kisvállalkozások.” 

  

Q3a. Milyen követelményei vannak az Ön tagállamában a vállalkozások indításának?  

A startup vállalkozások megalapításához – ahogyan a vállalkozások esetében általában – 

egy Magyarországon nyitott bankszámlára van szükség. Ha ez a feltétel teljesül - a 

vállalkozás dokumentumainak előkészítését követően – a vállalkozást regisztrálni kell a 

cégbíróságon és adószámot is igényelni kell. A vállalkozást emellett a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, a vonatkozó önkormányzat, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság előtt is regisztrálni szükséges. 

 

Q3b. Mi a folyamata egy új vállalkozás létrehozásának, a bejelentéstől kezdve a hivatalos 

nyilvántartásba vételig?   

 

Egyéni vállalkozás indítása: 

Bankszámlanyitás; regisztráció az Ügyfélkapun; regisztráció Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalnál; regisztráció a helyi önkormányzatnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóságon; további dokumentumok és engedélyek, illetve eszközök (pl. online 

pénztárgép) beszerzése. 

  

Vállalat indítása (Korlátolt felelősségű társaság– Kft.) 

Alapító okirat megalkotása és a további szükséges dokumentumok előkészítése; 

banszámlanyitás és jegyet tőke biztosítása; regisztráció a cégbíróságon és adószám 

igénylése a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál; regisztráció a helyi önkormányzatnál, a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóságon. 

 

Q3c. Mennyi ideig tart egy vállalkozást létrehozni az Ön (tag) államában? Kérjük, tegyen különbséget 

(a) az érintett intézmény által a cégnyilvántartásba vételre meghatározott maximális időkeret és (b) a 

gyakorlatban szükséges idő között: 

 

Egyéni vállalkozás: 

A hatóságok általi regisztráció általában azonnal megtörténik vagy 1 napot vesz igénybe 

(a) 

A gyakorlatban néhány napra van szükség (b) 

 

Vállalat (Korlátolt felelősségű társaság– Kft.) 



EMH Tanulmány 2019  

Migrációs útvonalak startupok és innovatív vállalkozók számára az EU-ban és Norvégiában 

 

 

6 

 

A cégbíróságon való regisztráció és bejegyzés maximum 8 napot vesz igénybe (a magyar 

adóhatóság felfüggesztheti a bejegyzést akadályoztatás esetén). 

A más hatóságok általi regisztráció általában azonnali vagy 1 napot vesz igénybe. 

A Világbank „Doing Business 2019 Score” szerint az általános időtartam 7 nap volt. 

 

Q3d. Mennyibe kerül a vállalkozások bejegyeztetése? 

 

Egyéni vállalkozás: 

Nincs közvetlen költség – az Ügyfélkapun való regisztráció ingyenes  

 

Vállalat 

Ügyvédi költség (100.000 – 260.000 Ft), regisztáció a Magyar  Kereskedelmi és 

Iparkamaránál (évi 5000 Ft) 

  Q3e. Voltak értékelések vagy társadalmi viták az Ön (tag)államában az üzleti környezetről? - 

Megállapításra kerültek adminisztratív akadályok azzal kapcsolatban, hogy milyen könnyű vagy nehéz 

(nehézkes) egy vállalkozás létrehozása az Ön (tag)államában? Melyek a főbb következtetések?  

 

 Általánosságban elmondható, hogy Magyarország az 53. helyen szerepel 77,28-as 

értékkel a Világbank „Doing Business 2019 Score” rangsorában. 

 Ez a pozíció alatta van a 77,80-as regionális átlagnak (OECD magas jövedelmű országok, 

de meghaladja például Horvátország, Luxemburg vagy Görögország értékét. Ugyanakkor 

az ország a vállalkozásindítás terén a 82. Helyet foglalta el. 

 Az értékelések és a közbeszéd mindenekelőtt a vállalkozásindítást nehezítő 

adminisztratív akadályok terén való számottevő előrelépést emeli ki. Az e-adminsztráció 

bevezetése jelentősen csökkentette a bürokratikus terheket (például a vállalatok 

regisztrációja vagy az adóbevallás terén), emellett a magyar adórendszer is 

egyszerűsítésre került, fehérítve a gazdaságot. 

 A Magyar Nemzeti Bank 2017-es Versenyképességi Jelentése3 szerint az említett pozitív 

lépések serkentették a vállalkozói kultúrát a magyar gazdaságban. Ugyanakkor a 

fennmaradó jelentős adminisztratív akadályok miatt további egyszerűsítés és 

digitalizáció szükséges.  

 

Q4a. Az Ön tagállamában léteznek vállalkozói hubok és ökoszisztémák? 

  ☒ Igen 

Magyarország legfontosabb hubja vagy ökoszisztémája a fővárosban található. Budapest 

mint jelentős üzleti, tudományos és kulturális központ számos lehetőséget biztosít a 

vállalkozók számára. Emellett több regionális centrumot és egyetemi várost (Győr, 

Szeged, Debrecen, Miskolc, Pécs)  is meg lehet említeni mint hubot.   

 

Q4b. Milyen szerepet töltenek be a városok, illetve egyes régiók a vállalkozói ökoszisztémák és 

az induló központok létrehozásában és támogatásában? Kérjük, mutassa be ezeket példákkal.  

Budapest egy kompley ökoszisztémát biztosít, ahol a vállalatok, egyetemek, állami 

kezdeményezések és szervezetek olyan sikeres startup vállalkozások felemelkedését 

                                       
3 https://www.mnb.hu/letoltes/versenyke-pesse-gi-jelente-s-hun-digita-lis.pdf  

https://www.mnb.hu/letoltes/versenyke-pesse-gi-jelente-s-hun-digita-lis.pdf
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teszik lehetővé mint a Prezi, a Ustream vagy a LogMeIn. A főváros regionális szintű 

jelentőségének köszönhetően nagyszámú magasan képzett vállalkozó tartózkodik 

Budapesten, biztosítva nagyszámú közösségi iroda (co-working area), üzletkötő (contract 

shop), fejvadász (talent-hunter) és magán akcelerátor működését. Budapest – mint 

viszonylagosan olcsó európai főváros az egyik leggyorsabb Internet-kapcsolattal – egyben 

a digitális nomádok számára is vonzó. 

A vidéki magyarországi városok korlátozottabb ökoszisztémákkal rendelkeznek, amelyek 

a helyi önkormányzatok, egyetemek és vállalatok együttműködésén alapszanak. 

 

Q5. Melyek azok a főbb ágazatok és iparágak, ahol az az Ön (tag)állama startup vállalkozásokat és 

innovatív vállalkozókat szeretne bevonzani? Kérjük, röviden ismertesse, összehasonlítás céljából 

lehetőség szerint a NACE Rev.2 gazdasági tevékenységek osztályozásának főbb szakaszaira (azaz 

szekciószintű besorolás) való hivatkozással. 

Magyarország legfontosabb szektorai a startup vállalkozások tekintetében az alábbiak: 

Információ és kommunikáció (J), Szállítás és tárolás (H), Humán-egészségügyi és 

szociális ellátás (Q), Művészet, szórakoztatás, szabadidő (R), valamint Szakmai, 

tudományos, műszaki tevékenységek (M). 

A legtöbb sikeres magyar startup vállalkozás a fent említett területeken atív: információs 

és kommunikációs technológiák (Prezi, LogMeIn, SignAll), egészségipar (HepC Zrt) 

vegyipar, beleértve a gyógyszeripart (Souldrops), szállítás (shared economy) (Oszkár). 

Egyben ezek azok a főbb iparágak ahol Magyarországnak komparatív előnye van és ahol a 

beruházók sikeres startup vállalkozások elindulására számíthatnak. 
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2. szakasz: Nemzeti jogi és szakpolitikai keretek a harmadik országokból 

származó vállalkozók vállalkozásainak indulására és innovatív vállalkozókra 

vonatkozóan 

 

 

  Q6. A harmadik országokból származó induló vállalkozások és innovatív vállalkozók vonzása nemzeti 

szakpolitikai prioritás? 

 

 ☒  Nem, ez nem jelentős nemzeti szakpolitikai prioritás  

Bár a Digitális Startup Stratégia említi az innovatív harmadik országbeli vállalkozók 

bevonzását, nem történtek közvetlen intézkedések e cél érdekében. Magyarország 

általános szakpolitikai célja, hogy maximalizálja állampolgárainak vállalkozói potenciálját. 

 

   Q7a. A nemzeti jogszabályok szerint a harmadik országbeli állampolgárok jogosultak speciális vízum 

vagy tartózkodási engedélyre, megkönnyítve az innovatív vállalkozók bevándorlását?  

 

☐ Igen, létezik speciális vízum a vállakozást indító harmadik országbeli állampolgárok 

bevándorlásának megkönnyítésére.  

☐ Igen, létezik speciális tartózkodási engedély vállakozást indító harmadik országbeli 

állampolgárok bevándorlásának megkönnyítésére.  

  

☒ Nem, más típusú tartózkodási engedély létezik a vállakozást indító harmadik országbeli 

állampolgárok bevándorlásának megkönnyítésére.  

Harmadik országbeli innovatív vállalkozók elsősorban a jövedelemszerzés célú 

tartózkodási engedélyt vehetik igénybe. Nincs speciális vízum vagy tartózkodási 

engedély startup vállalkozást indítók számára. 

A gyakorlatban rendkívül kevés a jövedelemszerzési célú tartózkodási engedélyt 

igénylők között azon külföldiek száma, akik startup alapítónak tekinthetőek. 

☐ Nem, nincs vízum vagy tartózkodási engedély, azonban van speciális program vagy más 

kezdeményezés a vállakozást indító harmadik országbeli állampolgárok bevándorlásának 

megkönnyítésére.  

 

  Q7b. Ha az Ön (tag) államában van speciális vízum/ tartózkodási engedély áll rendelkezésre a 
vállalkozást indítók számára, kérjük, magyarázza el, hogy mi célból kerültek ezek bevezetésre: 

 N/A 

  Q7c. Ha igen, mikor került bevezetésre ez a rendszer? 

N/A 

  Q7d. Ha igen, milyen jogszabályi feltételek szerint lehetett a speciális rendszer bevezetése előtt 
vállalkozást indítani? 

N/A 

  Q7e. Ha nincs ilyen speciális rendszer, folytattak-e szakpolitikai  vitákat azzal kapcsolatban, hogy miért 
nem vezettek be ilyen rendszert? 

Nem 
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Q8a. A nemzeti jogszabályok szerint a harmadik országbeli állampolgárok, akik induló vállalkozások 
alkalmazottai jogosultak speciális vízumra vagy tartózkodási engedélyre bevándorlásuk 
megkönnyítése érdekében? 

☐ Igen, különleges vízum van érvényben a harmadik országokból származó alkalmazottak 

bevándorlásának megkönnyítésére.  

☐ Igen, különleges tartózkodási engedély van érvényben a harmadik országokból származó 

alkalmazottak bevándorlásának megkönnyítésére.  

☒ Nem 

 Startup vállalkozások harmadik országbeli állampolgár alkalmazottai számára azon 
lehetőségek állanak rendelkezésre, amelyek minden munkát vállalni szándékozó 
harmadik országbeli állampolgár számára elérhetők, mint a munkavállalás célú 
tartózkodási engedély, a vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély és 
hosszú távú mobilitási engedély, vagy az EU Kék kártya. 

 Speciális szabályok nem vonatkoznak rájuk. 

 

Q8b. Ha az Ön (tag) államában létezik speciális vízum / tartózkodási engedély az induló vállalkozások 
alkalmazottai számára, kérjük, magyarázza el, hogy mi célból kerültek ezek bevezetésre: 

N/A 

 

Q8c. Ha igen, mikor került bevezetésre az alkalmazottakat segítő rendszer: 

N/A 

 

Q9a. Ön tagállamában terveznek változtatni jogszabályokon / szakpolitikákon / gyakorlatokon a 
harmadik országokból származó vállalkozást indítókkal, illetve innovatív vállalkozókkal kapcsolatban? 

☐ Igen 

☒ Nem 

 

Q9b. Ha az Ön (tag) államában nincsenek különleges keretrendszerek a startup vállalkozást indítóknak 

/ alkalmazottaknak, terveznek-e bevezetni ilyen szabályokat az elkövetkező években? 

☐ Igen 

☒ Nem   

Jelenleg nincs tervek startup vállalkozásokat indítók vagy ilyen vállalkozások 
alkalmazottaira vonatkozó speciális keretszabályozás létrehozására.  

  Q9c. Zajlanak mostanában köz- és szakpolitikai viták a harmadik országokból származó vállalkozást 

indítók és innovatív vállalkozók bevándorlásának megkönnyítése kérdésében? 

☐ Igen  

☒ Nem 
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3. szakasz: Harmadik országokból származó vállalkozást indítókra és innovatív 

vállakozókra vonatkozó belépési feltételek 

  

 Q14a. Milyen fajta vízum/tartózkodási engedély érhető el a (tag)államában, amellyel a startup 

vállalkozást alapítók/ innovatív vállakozók beléphetnek az országba? 

 A hatályos jogszabályok szerint startup vállalkozást alapítók/ innovatív vállakozók üzleti 

vízumot igényelhetnek, ha nem kívánnak egy 180 napos időszakon belül 90 napnál több 

ideig tartózkodni az országban. A vízumkérelmet a kérelmező tartózkodási helye 

tekintetében illetékes magyar konzulátusnak kell benyújtani. 

  Ha startup vállalkozást alapítók/ innovatív vállakozók 90 napnál tovább kívánnak a 180 

napos időszakon belül az országban tartózkodni, akkor jövedelemszerzés célú 

tartózkodási engedélyt kell igényelniük. 

 

 

 Q14b. Milyen követelményei vannak a tartózkodási engedély megszerzésének?  

  

A kérelmezőnek igazolnia kell tartózkodásának célját, a tartózkodáshoz szükséges 

anyagi fedezetét, lakhatását, egészségügyi ellátásának fedezetét, valamint a 

kiutazásához szükséges feltételek (érvényes útlevél vagy a harmadik országbeli 

állampolgár általa megjelölt országba történő beutazáshoz vagy a kiindulási országba 

történő visszautazáshoz szükséges engedélyek, érvényes menetjegy illetve annak 

megvásárlásához szükséges anyagi eszközök) teljesülését. 

 

 Q14c. Milyen tényezők/feltételek ösztönzik a vállalkozást indítókat és innovatív vállalkozókat, hogy 

bizonyos migrációs csatornákat használjanak? 

 Mivel a startup vállalkozást alapító harmadik országbeli állampolgárok száma 

Magyarországon minimális, nincs statisztikai adat az általuk használt migrációs 

csatornák jellegéről. 

 Általánosságban elmondható, hogy a migrációs csatorna az adott személy helyzetének 

függvénye (a harmadik országbeli állampolgár már az országban tartózkodik vagy az 

Európai Unió területén tartózkodik vagy a startup vállalkozás céljából érkezik). 

 

Q14d. Mely hatóság(ok) illetékes(ek) a tartózkodási engedélyek kiadására?  

 

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal hatásköre a tartózkodási engedélyek kiadása. 

 

 Q14e. A nemzeti jogszabályok alapján mennyi idő áll a hatóságok rendelkezésére a tartózkodási 

engedélyek elbírálására? Tegyen különbséget a i) jogszabályokban meghatározott maximum 

elbírási idő ii)  a gyakorlatban az elbírásra igénybevett idő között: 

A migrációs hatóság a tartózkodási engedélyre vonatkozó kérelem ügyében 21 napon 

belül dönt. A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti 

hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtását is kérheti, 

valamint egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat. A hiánypótlásra irányuló 

felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít 

bele. A döntést a hatóság 70 napon belül hozza meg. 
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Q14f. Milyen időtartamra szól a vízum/tartózkodási engedély?  

A vízum időtartama a Vízumkódexben meghatározott. 

A jövedelemszerzési célú tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb három év, 
amely alkalmanként legfeljebb három évvel meghosszabbítható. 

A tartózkodási engedély érvényességi idejének meghatározásakor figyelemmel kell lenni 
az útlevél érvényességi idejére is. A tartózkodási engedélyben foglalt tartózkodás 
időtartamát úgy kell meghatározni, hogy az úti okmánynak a tartózkodás engedélyezett 
időtartamán felül legalább még 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 

 

Q14g. A startup vállalkozást alapítók alkalmazhatnak harmadik országbeli állampolgárokat? Ha 
igen milyen jogszabályok alapján? Ha igen, milyen feltételeknek kell megfelelniük? 

Igen. 

Nincsenek speciális követelmények, munkavállalás célú tartózkodási engedély 
igénylésére van szükség. 

Q14h. . Milyen kihívások vannak a nemzeti szereplők, illetve adott esetben a harmadik országbeli 

állampolgárok szemszögéből a startup vállalkozást indító és innovatív vállalkozók belépésének?  

Mivel a harmadik országbeli innovatív vállalkozók száma minimális az országban, 

továbbá fogadásuk nem prioritás Mgyarország számára, nem merül fel számottevő 

kihívás. 

 

Q14i. . Milyen jó gyakorlatok vannak az Ön tagállamában?  

Jó gyakorlatként a belépési feltételekre vonatkozó szükséges információ angol nyelven való 

elérhetősége emílthető meg. 

 

3.4. Esettanulmányok  

A következő kérdések célja, hogy fiktív esettanulmányokon keresztül rálátást biztosítsanak a különböző 
startupok és innovatív vállalkozók belépési feltételeire. 

Q15. Kérjük tanulmányozza a következő fiktív esettanulmányoka), és minden esetnél válaszoljon az 
alábbi kérdésekre: 

- Milyen migrációs útvonalak (vízumok / tartózkodási engedélyek) érhetők el?   
- Jogosult lenne a szóban forgó személy az engedélyre, és ha igen, milyen feltételek 

mellett?  
- Melyik hatóság értékelné a pályázók jogosultságát? 
- Mi a kérelmezés folyamata? 
- Mennyi időbe telik, amíg az adott személy megkapja az engedélyt? 

 
1. Egy harmadik országbeli állampolgár, az EU-n kívül tartózkodik, még nem indított 

vállalkozást: A startup üzleti terv szinten áll, a válllkozást még nem jegyeztette be 

egyetlen tagállamban sem, az EU-n kívülről szeretné elindítani a folyamatot 

Vihaan magasan képzett szakember Indiából. Mesterdiplomáját a Delhi Egyetemen szerezte, jelenleg 
is Delhiben él. Több hónapja egy IT-vállalatnál dolgozik, de a közeljövőben saját vállalkozást tervez. 
Már rendelkezik üzleti tervvel egy szolgáltatásalapú alkalmazás működtetéséhez, amely úgy gondolja, 
hogy sikeres lenne az Ön tagállamában. A célja az Ön tagállamába jönni, és ott elindítani a 
vállalkozását. Mi az a folyamat, amit Vihaannak meg kell tennie ahhoz, hogy elindíthassa 
vállalkozását az Ön tagállamában? 

 

1. Vihaannak jövedelemszerzés célú tartózkodási engedélyt kell igényelnie a 
Magyarország indiai konzulátusán.  
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2. Amennyiben Vihaan külföldi jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető 
tevékenységet kíván folytatni, a tartózkodási cél különösen:  

egyéni vállalkozói igazolvánnyal, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási       
számmal;gazdasági tevékenységre vonatkozó üzleti tervvel;mezőgazdasági őstermelői 
igazolvánnyal; magánszemélyként kötött megbízási, vállalkozási vagy felhasználási 
szerződéssel; más hitelt érdemlő módon igazolható. 

 

Amennyiben Vihaan gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal 
létrejött - jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, vezetői, képviseleti 
vagy felügyeleti szerve tagjaként kíván tevékenységet végezni, a beutazási és tartózkodási 
cél akkor tekinthető igazoltnak, ha: 

 

·      a gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi 
személy (a továbbiakban együtt: gazdasági társaság) legalább hat hónapja folyamatosan, 
megszakítás nélkül jogszerűen legalább három magyar állampolgárt vagy a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező személyt  ténylegesen foglalkoztat teljes munkaidőben, 
vagy 

 

·       ha a kérelmező harmadik országbeli állampolgár tartózkodása Magyarország területén 
a gazdasági társaság működése szempontjából elengedhetetlen, és a kérelemhez csatolt 
üzleti terv alapján valószínűsíthető, hogy a gazdasági társaság a kérelmező megélhetését 
is biztosító bevételt fog elérni. Az üzleti tervben foglaltakat, hitelt érdemlően alá kell 
támasztani, így különösen vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, megállapodás, 
értékesítésre, beszerzésre vonatkozó szerződés csatolásával. 

3. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal dönt a kérelmező jogosultságáról. 
4. Miután Vihaan benyújtotta a kérelmét a konzulátuson, azt elektronikusan 

Magyarországra küldik, ahol a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal elbírálja. 
Amennyiben a döntés pozitív, Vihaan egy D típusú vízumot kap, amely feljogosítja őt a 
Magyarországra való belépésre és a tartózkodási engedély átvételére. Elutasítás esetén 
a döntés ellen a közléstől számított 8 napon belül nyújthatfellebezést elsőfokú döntést 
hozó hatóságnál, valamint a kérelmezés helye szerinti külképviseleten.  

5. A hatóság a kérelemre vonatkozó döntését alapesetben 21 napon belül hozza meg 
(maximum 70 nap áll rendelkezésre).  

2. Harmadik országbeli állampolgár, már az EU-ban tartózkodik, magasan képzett 

munkavállalóként dolgozik: magasan képzett harmadik országbeli állampolgár, aki 

uniós kék kártyával vagy egyéb magasan képzett munkavállalók számára kiadott 

engedéllyel dolgozik egy adott iparágban működő vállalatnál; 2 év cégnél törtött munka 

után saját vállalkozását akarja elindítani 

Amel tunéziai állampolgár, aki az Ön tagállamában működő, „B Solutions” nevű biotechnológiai 
vállalatnál dolgozik, EU-s kékkártyával vagy a munkáltatóján keresztül szerzett, magasan képzett 
munkavállalók részére nyújtott nemzeti engedéllyel. Miután két évet a vállalatnál dolgozott, úgy érzi, 
hogy készen áll az új kihívásra. Szeretné elindítani saját vállalkozását ugyanabban az ágazatban, és 
létrehozna egy olyan vállalatot, amely high-tech megoldásokat kínál a hulladékok újrafeldolgozására 
új, innovatív módon, az Ön tagállamában maradva. Milyen lehetőségei vannak? 

 

1. Amelnek a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal tartózkodási helye szerint illetékes 
regionális főigazgatóságán kell jövedelemszerzés célú tartózkodási engedélyt igényelnie. 

  

2.  Amennyiben Amel külföldi jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében 
végezhető tevékenységet kíván folytatni, a tartózkodási cél különösen:  



EMH Tanulmány 2019  

Migrációs útvonalak startupok és innovatív vállalkozók számára az EU-ban és Norvégiában 

 

 

13 

 

egyéni vállalkozói igazolvánnyal, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási       
számmal; magánszemélyként kötött megbízási, vállalkozási vagy felhasználási 
szerződéssel; más hitelt érdemlő módon igazolható. 

 

Amennyiben Amel gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal 
létrejött - jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, vezetői, képviseleti 
vagy felügyeleti szerve tagjaként kíván tevékenységet végezni, a beutazási és tartózkodási 
cél akkor tekinthető igazoltnak, ha: 

 

·      a gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi 
személy (a továbbiakban együtt: gazdasági társaság) legalább hat hónapja folyamatosan, 
megszakítás nélkül jogszerűen legalább három magyar állampolgárt vagy a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező személyt  ténylegesen foglalkoztat teljes munkaidőben, 
vagy 

 

·       ha a kérelmező harmadik országbeli állampolgár tartózkodása Magyarország területén 
a gazdasági társaság működése szempontjából elengedhetetlen, és a kérelemhez csatolt 
üzleti terv alapján valószínűsíthető, hogy a gazdasági társaság a kérelmező megélhetését 
is biztosító bevételt fog elérni. Az üzleti tervben foglaltakat, hitelt érdemlően alá kell 
támasztani, így különösen vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, megállapodás, 
értékesítésre, beszerzésre vonatkozó szerződés csatolásával.If Amel plans to lawfully 
perform work in a self-employed capacity for remuneration, the purpose of stay may be 
verified by: 

 

3. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal dönt a kérelmező jogosultságáról. 

 

4. Amennyiben a döntés pozitív, Amel átveheti a tartózkodási engedélyt. Elutasítás esetén 
a döntés ellen a közléstől számított 8 napon belül nyújthatfellebezést elsőfokú döntést. 

  

5. A hatóság a kérelemre vonatkozó döntését alapesetben 21 napon belül hozza meg 
(maximum 70 nap áll rendelkezésre).  

3. Harmadik országbeli állampolgár, EU-n kívül, bejegyzett cég: A startup most indult, az 

EU-n kívüli bejegyzett cég szeretné működését valamelyik tagállamban továbbfolytatni  

 

  
 
 Sergey (Minszk, Fehéroroszország) tulajdonában van egy „Icomp Technologies”, elektronikai 
alkatrészek gyártását végző cég, amely éppen most indította el elektronikai alkatrészek gyártását az 
IoT (Internet of Things – Dolgok Internetje) technológiai ágazatban. A vállalat már kísérleti jelleggel 
termékeket szállított harmadik országokbeli piacokra, például Japánba és Malajziába, és a kezdeti 
sikerek alapján az a döntés született, hogy a vállalat székhelyét további fejlődés céljából áhelyezik 
az Ön tagállamába. Mi az a folyamat, amelyen Sergeynek át kell mennie székhelye áthelyezéséhez? 
Vannak egyéb rendelkezések amely az alkalmazottakat érinti, akiket az egyik tagállamba kívánnak 
áthelyezni?    

 
A székhely áthelyezés a cégbíróság hatásköre Magyarországon. 
 
Az székhely áthelyezésének folyamata alatt Sergey érvényes üzleti vízum birtokában 
léphet Magyarországra. 

 
A magyar cég bejegyzése után Sergey jelentkezhet tartózkodási engedélyért a magyar 
konzulátuson a törvényes tartózkodása szerint. Az eljárás ugyan az, mint az 1-es 
esettanulmányban. (Vihaan). 
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4. Már az EU-ban tartózkodó harmadik országbeli állampolgár - PhD vagy mesterszakos 

hallgató 

 

  Auri egy dominikai PhD hallgató és az Ön tagállamának egyik egyetemén tanul biotechnológiát. A 
tanulmányaival párhuzamosan (a PhD szerződésén kívül), Auri az erjesztést tanulmányozza és még 
nem ismert jellemzőket fedezett fel a vizsgált erjesztett anyagról. Auri rájött, hogy a vizsgált 
erjesztett anyag és egy bizonyos enzim közötti reakció hatással lehet az emberi bőr regenerációjára. 
Aurit egy lehetséges befektető is megkereste, aki az orvosi szépségápolási szektor tekintetében 
potenciált látott a felfedezésében. Auri be szeretne jegyezni egy vállalkozást az Ön tagállamában és 
elvégezni a további szükséges kutatásokat, hogy szabadalmaztathassa felfedezését és következő 
lépésként elkezdhesse a hatóanyagok előállítását. Mik a lehetőségei? 

 
Aurinak be kell jegyeztetnie a vállalkozását (a cégbíróságon) és követnie kell a 2-es 

esettanulmányban kifejtett eljárást. (Amel) 
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4. szakasz: Startupok és innovítív vállalkozók bevonzása harmadik országokból  

 
Q16. Az Ön (tag)állama tett konkrét intézkedésekkel annak érdekében, hogy startup alapítókat és 
innovatív vállalkozókat vonzzon be harmadik országokból?  

☐ Igen. Kérem, írja le röviden a főbb intézkedéseket és töltse ki a lenti Q18-ban szereplő táblázatot:  

☒ Nem  

Q17a. A következő aktorok részt vesznek-e a startupok és innovatív vállalkozók harmadik országokból 

való bevonzásában? 

☒ Magánszektor. Ha igen kérem, fejtse ki, hogyan vesznek részt ebben: 

  A magánszektor, befektetőként és inkubációs programok fenntartójaként szükségszerűen 

részt vesz harmadik országbeli innovítv válallkozók bevonzásában. A startup hubok 

nemzetközi jellegéből fakadóan a magasan képzett szakértőket – legyenek akár uniós vagy 

harmadik országbeli állampolgárok – nagyra értékelik. 

☐ Egyetemek és felsőoktatási intézmények (pl. külföldi diákok az országban startup vállalkozóként való 

maradására serkentése). Kérem, fejtse ki: 

☐ Helyi és regionális hatóságok (pl. városok és régiók). Kérem, fejtse ki: 

☐ Egyéb aktorok. Kérem, fejtse ki: 

Q17b. A kormányzati hatóságok együttműködnek-e a magánszektorral a startupok és innovatív 

vállalkozók harmadik országból való bevonzása terén? Kérem, nevezze meg mely kormányzati 

intézmények és magán szektorbeli aktorok vesznek részt ebben (pl. cégek, munkáltatói szövetségek 

stb.). 

☐ Igen. Kérem, írjon magyarázatot:  

☒ Nem 

 

Q18. Kérem, egészítse ki az alábbi táblázatot figyelemmel azokra a (alkalmazható) (I) Jogokra és (II) 

ösztönző intézkedésekre, amelyek startup alapítók (nem alkalmazottak) bevonzását szolgálják 

harmadik országokból az Ön (tag)államába. 

      I.JOGOK  

Jogok A bitzosított jogok rövid leírása  

Állandó tartózkodás 

megszerzésének 

elősegítése 

 

Általános szabályok érvényesek 

Munkavállaláshoz való 

hozzáférés 

 

Bármely más harmadik országbeli állampolgárhoz hasonlóan, 

érvényes munkavállalói és munkavállalás célú tartózkodási 

engedély birtokában 

Családtagok 

csatlakozásának 

lehetősége 

Biztosítva  

Családtagok 

hozzáférhetnek a 

munkaerőpiachoz 

Biztosítva. Az a harmadik országbeli állampolgár, aki családi 

együttélés biztosítása célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, 

jogosult jövedelemszerző tevékenység folytatására, illetve 

munkavállalásra. Mindamellett megjegyzendő, hogy ha a 

harmadik országbeli állampolgár munkavállalásra irányuló 

jogviszonyt kíván létesíteni, ezen tényt be kell jelenteni a 

Bevándorlási és Menkültügyi Hivatal illetékes regionális 
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igazgatóságán a munkavállalói engedély kibocsátása érdekében. 

 

Egyéb jogosultságok 

(kérem, részletezze) 

Hozzáférés az egézségügyhöz és szociális ellátáshoz a magyar 

jogszabályok szerint 

 

 



 

 

 

II.ÖSZTÖNZŐ INTÉZKEDÉSEK (kormányzati, magánszektorbeli és strukturális ösztönzési intézkedések) 

Intézkedés Az intézkedés rövid bemutatása A bevonzást 

célzó 

intézkedések 

állandóak 

vagy kampány 

jellegűek? 

Ki hajtja végre 

az 

intézkedéseket

? 

(állam, 

magánszektor, 

kooperációval 

stb)  

Vonatkozik: 

csak 

har

madi

k 

orsz

ágbe

li 

álla

mpol

gáro

kra 

Által

ános

ságb

an 

Belépés elősegítése; Ha 

igen, kérem, fejtse hogyan 

(rövidebb feldolgozási idő, 

csökkentett dokumentációs 

követelmények stb)  

X X X X 

Speciális 

támogatásokhoz és 

befektetésekhez való 

hozzáférhetőség (pl. 

mikrohitelek) 

Számos állami (Jeremie, V4 Alap, és magán (Hiventures, K&H) támogatás elérhető Mindkettő Állami, magán, 

EU 

☐ ☒ 

Közös és egyéni 

munkaterület 

(startupok/businessek 

megosztott 

használatához nyújtott 

létesítmények) 

 

Számos közösségi iroda (coworking area) elérhető Budapesten és egyes vidéki 

városokban. 

Állandó Magánszektor ☐ ☒ 

Inkubációs és gyorsított 

támogató 

programokhoz való 

hozzáférés 

Az állam, egyetemek és befektetők hajtják végre. Mindkettő Állam, 

magánszektor, 

egyetemek 

☐ ☒ 

Adó-ösztönzők X X X ☐ ☐ 
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Intézkedés Az intézkedés rövid bemutatása A bevonzást 

célzó 

intézkedések 

állandóak 

vagy kampány 

jellegűek? 

Ki hajtja végre 

az 

intézkedéseket

? 

(állam, 

magánszektor, 

kooperációval 

stb)  

Vonatkozik: 

csak 

har

madi

k 

orsz

ágbe

li 

álla

mpol

gáro

kra 

Által

ános

ságb

an 

(kedvezmények, 

csökkentések, 

mentességek stb.) 

Konzultációs 

szolgáltatások/közvetít

ők 

segítsége 

hálózatépítésben/hálózato

khoz való hozzáférésben 

Konferenciák, meetup-ok, vásárok, startup-versenyek, és más események szervezése 

rendszeres Budapesten és a vidéki városokban. 

Mindkettő Magánszektor, 

önkormányzatok, 

egyetemek, 

állam 

☐ ☒ 

Startupok számára 

szervezett képzések 

Rendszeresen megrendezésre kerülnek országszerte. Mindkettő Magánszektor, 

önkormányzatok, 

egyetemek, 

állam 

☐ ☒ 

Anyagi támogatás 

adminisztrációs 

és/vagy 

munkatársak 

költségeinek 

fedezésére 

A támogatások és befektetések keretében Mindkettő Állam, 

magánszektor 

☐ ☒ 

  Egyéb speciális 

ösztönzők 

Kérem, képezzen új 

Adókedvezmény startupokba invesztáló (angyal)befektetők részére Állandó állam ☐ ☒ 
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Intézkedés Az intézkedés rövid bemutatása A bevonzást 

célzó 

intézkedések 

állandóak 

vagy kampány 

jellegűek? 

Ki hajtja végre 

az 

intézkedéseket

? 

(állam, 

magánszektor, 

kooperációval 

stb)  

Vonatkozik: 

csak 

har

madi

k 

orsz

ágbe

li 

álla

mpol

gáro

kra 

Által

ános

ságb

an 

sorokat ahol szükséges 
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Q19. Vannak-e olyan intézkedések, amelyek azon harmadik országbeli állampolgárok innovatív 

vállalkozását és startupját bíztatják és támogatják, akik már az adott (tag)állam területén 

tartózkodnak? 

Nincsenek 

Q20a. Az ön (tag)állama végez-e promóciós tevékenységet, illetve információterjesztést a startup 
alapítók és innovatív vállalkozók felé? 

☒ Nem.  

 

Q20b. Az ön (tag)államának céljai között szerepel-e egy nemzeti/regionális ’imázs’ (pl. vizuális kép, 
percepció, stb.) létrehozása a vállakozásalapító programokhoz? 

☐ Igen. Kérem, fejtse ki:  

☒ Nem.  

Q20c. Született-e már értékelés a Q19a-ban említett promóciós tevékenységek hatékonyságáról? 

☐ Igen. Ha igen, (ki által és) kérem, fejtse ki minőségi bizonyítékok szolgáltatásával: 

☒ Nem.  

Q21. A létező nemzeti források fényében (értékelési jelentések, médi beszámolók, stb), milyen 
tényezők fejtenek ki hatást a startup alapítók/alkalmazottak bevonzására az ön (tag)államában 
– egyaránt pozitív tényezők és akadályok tekintetében? Kérem, jelölje a megfelelő négyzetben.  

☒ Startupok hubok (pl. városok).  

A legjelentősebb tényező Budapest kiemelkedő startup hub szerepe a startup vállalkozók – 
köztük harmadik roszágbeli vállalkozók – bevonzására. 

 

☒ Kultúra. Ha igen, kérem, fejtse ki: 

Bár egy különálló startup vállalkozói kultúra létezik Budapesten, az általános magyarországi 
vállalkozói környezet akadályt jelenthet a potenciális harmadik országbeli statup alapítók 
számára. 

☒ Társadalmi-gazdasági tényezők (pl. megélhetési költségek). Ha igen, kérem fejtse ki: 

A viszonylag (a nyugat-európai országokhoz képest) alacsony megélhetési költségek 
Magyarországon szintén számottevő vonzó hatást jelentenek a startup alapítók számára. 

☐ Egyéb tényezők (kérem, részletezze): 

Q22a. Mik a legnagyobb kihívásai a startupok és innovatív vállalkozók harmadik országokból való 

bevonzásának az ön (tag)államában?  

 

Mivel minimális a harmadik országbeli innovatív vállalkozók száma Magyarországon és 

bevonzásuk nem prioritás Magyarország számára, nem merülnek fel számottevő kihívások a 

területen. 

 

Q22b. Melyek azok a bevált eljárásmódok, amelyek megtalálhatók a startupok és innovatív vállalkozók 

harmadik országból való bevonzásának a folyamatában az ön (tag)államában?  

A budapesti startup vállalkozói kultúra a legjelentősebb tényező az innovítív vállalkozók 

bevonzásában. 
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5. szakasz: Tartózkodási engedély/vízum meghosszabbítása és fenntartó 

intézkedések a startupok és innovatív vállalkozók számára  

 

Q23a. Van-e lehetőség a startupok számára biztosított vízum/tartózkodási engedély 

meghosszabbítására? 

 ☒ Igen. Kérem, fejtse ki! 

A tartózkodási engedély alkalmanként maximum 3 évre meghosszabbítható. 

 ☐ Nem 

Q23b. Ha igen, milyen hosszú a meghosszabbítási folyamat és elérhetők-e az alábbi meghosszabbítási 

opciók: 

 

☒ időkorláthoz kötött vizum/tartózkodási engedély meghosszabbítás. Kérem, fejtse ki:  

Alkalmanként maximum 3 további évre. 

 ☒ állandó tartózkodás (letelepedés)  

 Igen, a harmadik országbeli állampolgárok  jogosultak lehetnek a letelepedésre, de a státusz 

megszerzéséhez számos feltételtnek kell megfelelni (több éven keresztül való jogszerű 

tartózkodás az országban, biztosított megélhetés, nem állnak fent kizáró okok)  

Q23c. Mik a startupok számára biztosított kezdeti vízum/tartózkodási engedély meghosszabításának 
főbb követelményei? 

Ugyanazon követelmények állnak fenn, mint a jövedelemszerző tevékenység céjából 
megszerezhető tartózkodási engedély esetében.  

 

Q23d. Az illetékes hatóságok ellenőrzik-e az üzleti vállalkozás tényleges létrehozását, amikor a 

tartózkodási engedély meghosszabbításáról döntenek?  

Igen, minden alkalommal. 

Q23e. Mi az előrelátható eljárásmód olyan harmadik országbeli állampolgárok esetében amelyek startup 

vízummal/tartózkodási engedéllyel rendelkeznek ha:  

 A vállakozás megszűnik startupként működni (pl. a cég sikeres vállalkozássá válik – ennek 

(tag)államonként eltérő jelentése lehet.) Kérem, fejtse ki részletesen, hogy a vállalkozások 

mennyi idő után és milyen feltételek mellett nem minősülnek tovább ’startupnak’: 

 

 A startup elbukik. Kérem, tisztázza, ebben az esetben mi történne a startup alapítóval, illetve 

elérhető-e bármilyen egyéb vízum/tartózkodási engedély a TCN számára, hogy a 

(tag)államban maradhasson? 
 

  

A harmadik országbeli állampolgárok dönthetnek úgy, hogy Magyarországon maradnak a 

számukra legmegfelelőbb  célból, de igényelniük szükséges egy új tartózkodási engedélyt, 

illetve bizonyítaniuk kell, hogy teljesítik a jogszabályokban felsorolt feltételeket. Amennyiben 

a harmadik országbeli állampolgár nem képes  bármilyen más tartózkodási célt alátámasztani, 

el kell hagynia Magyarország területét.  

 

 A vállalati terv változása jóváhagyás után: 

 
 Nem szükséges intézkedni ameddig a tartózkodási engedély érvényes. 
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Q24a. Az alábbi megtartási intézkedések működésben vannak-e a startup alapítók és innovatív 

vállalkozók számára? 

☐ Egyszerűsített hosszabbítási folyamat 

☐  Adókedvezmények 

☒  Egyik sem 

Q24b. Mik a legnagyobb kihívásai a startupok és innovatív vállalkozók megtartásának az ön 

(tag)államában?  

A magasan képzett szakemberek -beleértve az innovatív vállalkozókat – megtartása fontos 

kihívás Magyarország számára. Bár Budapest jelentős innovációs központnak minősül,a vezető 

világvárosok és régiók gyakran több elhetőséget biztosítanak a feltörekvő startupok számára. 

Létező trend a sikeres startupok (részleges) relokációja az innovatív központokba (A Prezi San 

Fransiscoban nyitott irodát, míg a LogMeIn Bostonba tette át székhelyét). 

E kihívás kezelésére a magyar kormánny a gazdasági fejlődés elősegítését látja megoldásnak. 

A magyar kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország az 5 legversenyképesebb uniós tagállam 

közé tartozzon. 

 

Q24c. Melyek azok a bevált eljárásmódok, amelyek megtalálhatók a startupok és innovatív vállalkozók 
harmadik országból való bevonzásának a folyamatában az ön (tag)államában?  

A magyar kormány célja a stabil gazdasági növekedés fenntartása, biztosítva a kiszámítható 
üzleti környezetet az innovatív vállalkozók számára. A digitalizácó által elért 
bürokráciacsökkentés és a vállalkozóbarát  adórendszer bevezetése jelentősen hozzájárul az 
innovatív vállalkozók megtartásához. 

 
Q25a. Észleltek-e bármilyen visszaélést a startupok és innovatív vállalkozók letelepedési folyamata 
során az ön (tag)államában (például valaki úgy jelentkezik startupoknak és innovatív vállalkozóknak 
megadható vízumért és nyer belépési jogosultságot az ön (tag)államába, hogy valójában nem áll 
szándékában startupot/vállalkozást alapítani?) 

☐ Igen. Kérem, fejtse ki a válaszát Q24b.: 

☒ Nem 

Q25b. Rendelkeznek-e bármilyen információval vagy statisztikával a startupoknak és innovatív 

vállalkozóknak nyújtott letelepedési folyamat során történő visszaélésekről az ön (tag)államában? 

Nincs statisztikai adatgyűjtés harmadik országból származó innovatív vállalkozókról. 

Q25c. Milyen arányban maradnak fenn a TCN-ek által elindított startupok az ön (tag)államában? A 

fennmaradási ráta azokra a startupokra utal, amelyek sikerrel válnak jövedelmező vállalkozássá (lásd 

definíció). Kérem, fejtse ki. 

Nincs sepciális statisztikai adat- és információgyűjtés harmadik országból származó innovatív 

vállalkozókról. Mivel a jövedelemszerzés célú tartózkodási engedélyekre vonatkozó 

statisztikák nem nyújtanak semmilyen releváns információt a startup vállalkozást alapító 

harmadik országbeli állampolgárokról (mivel valamennyi fajta vállalkozást magába foglal a 

kategória), így a tanulmányban nem kerülnek bemutatásra. 

  

Q25d. Végeztek-e bármilyen kiértékelést vagy tanulmányt a startup vagy innovatív vállalkozók 
számára elérhető nemzeti támogatási programokról? Kérem, foglalja össze a főbb megállapításait. 

 
Nem készültek ilyen jellegű értékelések 
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6. szakasz: Konklúzió  

Az Összefoglaló Jelentés ezen szakasza következtetéseket fog levonni a (tag)államok startup és innovatív 
vállalkozók bevonzására és megtartására irányuló szakpolitikája és gyakorlatai vonatkozásában. 

Q26. A tanulmány céljait figyelembe véve, milyen következtetéseket tudna levonni a válaszaiból, 
amelyben kifejtette az ön (tag)államának nemzeti hozzájárulását? Különösképp, mi a felfedezéseinek a 
relevanciája a (nemzeti és/vagy EU-s szintű) döntéshozók számára? 

 

A harmadik országbeli állampolgár startup vállalkozás alapítók és  innovatív vállalkozók 
bevonzása nem nemzeti prioritás Magyarország számára és nem is történt számottevő 
intézkedés e téren. Magyarország arra koncentrál, hogy maximalizálja állampolgárainak 
vállalkozói potenciálját. 
 
Nincs speciális keretrendszer érvényben a harmadik országbeli innovatív munkavállalók 
számára, azonban jövedelemszerzés célú tartózkodási engedély igénylésével megvalósíthatják 
céljukat. Jelenleg nem áll tervben bármiféle speciális keretrendszer kialakítása 
Magyarországon a szóban forgó személyek részére. 
 
Az elmúlt években Magyarország teljes gazdaságát tekintve is sikereket ért el az innovatív 
vállalkozói kultúra erősítésében, valamint az üzleti élet és környezet modernizációjában. 
Budapest mint jelentős startup hub és ökoszisztéma számos nemzetközi szinten is sikeres 
startup vállalkozás ottohnává vált, valamint képes külföldi magasan képzett vállalkozók 
bevonzására. 
 
Mivel nem áll rendelkezésre releváns statisztika startup válallkozásokat indító harmadik 
országbeli állampolgárok Magyarországon, így a tanulmány csupán korlátozott 
megállapításokat tudott tenni, illetve egy általános áttekintést nyújtani a szakpolitika 
kapcsán. 
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	☒ Igen. (1)
	Magyarországon 2015-ben a digitális gazdaság a teljes nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékének (GVA) 20%-át tette ki és a magyar munkavállalók közel 15%-ának biztosított munkát. (Forrás: Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája)
	A digitalizáció legújabb trendjei nagymértékű pozitív hatást gyakoroltak a magyar gazdaságra: több mint 100 vállalat (például GE, Morgan Stanley, Vodafone, British Petroleum, British Telecom, Tata, Alcoa) szolgáltató központjaiban (SSC)  több mint 50...
	Mivel a gyorsan változó digitális gazdasági környezet potenciális kihívást jelent a magyar gazdasági eredmények számára, Magyarország célja a modernizáció serkentése és az innovatív vállalkozások indításának ösztönzése gazdasága minden szektorában.
	Q2. Létezik a “startup”, és az “innovatív vállalkozó” kifejezéseknek magyar a) jogi definíciója (pl. Jogszabályokban vagy „puha jogszabályok” által megfogalmazott), vagy b) egyéb munka definíciója (pl. az érintett intézmények által használt szakpoliti...
	☒ Igen, létezik a “startup”, és az “innovatív vállalkozó” kifejezéseknek magyar munkadefiníciója:
	A Digitális Startup Stratégiája az alábbi definíciót használja a startupra: „…a startupok nagy növekedési potenciállal rendelkező, a globális piacon is értelmezhető termék-, szervezet-, üzleti modell vagy szolgáltatás-innovációra épülő, külső befektet...
	Q3a. Milyen követelményei vannak az Ön tagállamában a vállalkozások indításának?
	A startup vállalkozások megalapításához – ahogyan a vállalkozások esetében általában – egy Magyarországon nyitott bankszámlára van szükség. Ha ez a feltétel teljesül - a vállalkozás dokumentumainak előkészítését követően – a vállalkozást regisztrálni ...
	Q3b. Mi a folyamata egy új vállalkozás létrehozásának, a bejelentéstől kezdve a hivatalos nyilvántartásba vételig?
	Egyéni vállalkozás indítása:
	Bankszámlanyitás; regisztráció az Ügyfélkapun; regisztráció Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál; regisztráció a helyi önkormányzatnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon; további dokumentumok és engedélyek, illetve eszközök (pl. online pénztár...
	Vállalat indítása (Korlátolt felelősségű társaság– Kft.)
	Alapító okirat megalkotása és a további szükséges dokumentumok előkészítése; banszámlanyitás és jegyet tőke biztosítása; regisztráció a cégbíróságon és adószám igénylése a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál; regisztráció a helyi önkormányzatnál, a Magyar K...
	Q3c. Mennyi ideig tart egy vállalkozást létrehozni az Ön (tag) államában? Kérjük, tegyen különbséget (a) az érintett intézmény által a cégnyilvántartásba vételre meghatározott maximális időkeret és (b) a gyakorlatban szükséges idő között:
	Egyéni vállalkozás:
	A hatóságok általi regisztráció általában azonnal megtörténik vagy 1 napot vesz igénybe (a)
	A gyakorlatban néhány napra van szükség (b)
	Vállalat (Korlátolt felelősségű társaság– Kft.)
	A cégbíróságon való regisztráció és bejegyzés maximum 8 napot vesz igénybe (a magyar adóhatóság felfüggesztheti a bejegyzést akadályoztatás esetén).
	A más hatóságok általi regisztráció általában azonnali vagy 1 napot vesz igénybe.
	A Világbank „Doing Business 2019 Score” szerint az általános időtartam 7 nap volt.
	Q3d. Mennyibe kerül a vállalkozások bejegyeztetése?
	Egyéni vállalkozás: (1)
	Nincs közvetlen költség – az Ügyfélkapun való regisztráció ingyenes
	Vállalat
	Ügyvédi költség (100.000 – 260.000 Ft), regisztáció a Magyar  Kereskedelmi és Iparkamaránál (évi 5000 Ft)
	Q3e. Voltak értékelések vagy társadalmi viták az Ön (tag)államában az üzleti környezetről? - Megállapításra kerültek adminisztratív akadályok azzal kapcsolatban, hogy milyen könnyű vagy nehéz (nehézkes) egy vállalkozás létrehozása az Ön (tag)államáb...
	Általánosságban elmondható, hogy Magyarország az 53. helyen szerepel 77,28-as értékkel a Világbank „Doing Business 2019 Score” rangsorában.
	Ez a pozíció alatta van a 77,80-as regionális átlagnak (OECD magas jövedelmű országok, de meghaladja például Horvátország, Luxemburg vagy Görögország értékét. Ugyanakkor az ország a vállalkozásindítás terén a 82. Helyet foglalta el.
	Az értékelések és a közbeszéd mindenekelőtt a vállalkozásindítást nehezítő adminisztratív akadályok terén való számottevő előrelépést emeli ki. Az e-adminsztráció bevezetése jelentősen csökkentette a bürokratikus terheket (például a vállalatok regisz...
	A Magyar Nemzeti Bank 2017-es Versenyképességi Jelentése  szerint az említett pozitív lépések serkentették a vállalkozói kultúrát a magyar gazdaságban. Ugyanakkor a fennmaradó jelentős adminisztratív akadályok miatt további egyszerűsítés és digitaliz...
	Q4a. Az Ön tagállamában léteznek vállalkozói hubok és ökoszisztémák?
	☒ Igen
	Magyarország legfontosabb hubja vagy ökoszisztémája a fővárosban található. Budapest mint jelentős üzleti, tudományos és kulturális központ számos lehetőséget biztosít a vállalkozók számára. Emellett több regionális centrumot és egyetemi várost (Győr,...
	Q4b. Milyen szerepet töltenek be a városok, illetve egyes régiók a vállalkozói ökoszisztémák és az induló központok létrehozásában és támogatásában? Kérjük, mutassa be ezeket példákkal.
	Budapest egy kompley ökoszisztémát biztosít, ahol a vállalatok, egyetemek, állami kezdeményezések és szervezetek olyan sikeres startup vállalkozások felemelkedését teszik lehetővé mint a Prezi, a Ustream vagy a LogMeIn. A főváros regionális szintű jel...
	A vidéki magyarországi városok korlátozottabb ökoszisztémákkal rendelkeznek, amelyek a helyi önkormányzatok, egyetemek és vállalatok együttműködésén alapszanak.
	Q5. Melyek azok a főbb ágazatok és iparágak, ahol az az Ön (tag)állama startup vállalkozásokat és innovatív vállalkozókat szeretne bevonzani? Kérjük, röviden ismertesse, összehasonlítás céljából lehetőség szerint a NACE Rev.2 gazdasági tevékenységek o...
	Magyarország legfontosabb szektorai a startup vállalkozások tekintetében az alábbiak: Információ és kommunikáció (J), Szállítás és tárolás (H), Humán-egészségügyi és szociális ellátás (Q), Művészet, szórakoztatás, szabadidő (R), valamint Szakmai, tudo...
	A legtöbb sikeres magyar startup vállalkozás a fent említett területeken atív: információs és kommunikációs technológiák (Prezi, LogMeIn, SignAll), egészségipar (HepC Zrt) vegyipar, beleértve a gyógyszeripart (Souldrops), szállítás (shared economy) (O...
	2. szakasz: Nemzeti jogi és szakpolitikai keretek a harmadik országokból származó vállalkozók vállalkozásainak indulására és innovatív vállalkozókra vonatkozóan
	Q6. A harmadik országokból származó induló vállalkozások és innovatív vállalkozók vonzása nemzeti szakpolitikai prioritás?
	☒  Nem, ez nem jelentős nemzeti szakpolitikai prioritás
	Bár a Digitális Startup Stratégia említi az innovatív harmadik országbeli vállalkozók bevonzását, nem történtek közvetlen intézkedések e cél érdekében. Magyarország általános szakpolitikai célja, hogy maximalizálja állampolgárainak vállalkozói potenci...
	Q7a. A nemzeti jogszabályok szerint a harmadik országbeli állampolgárok jogosultak speciális vízum vagy tartózkodási engedélyre, megkönnyítve az innovatív vállalkozók bevándorlását?
	☐ Igen, létezik speciális vízum a vállakozást indító harmadik országbeli állampolgárok bevándorlásának megkönnyítésére.
	☐ Igen, létezik speciális tartózkodási engedély vállakozást indító harmadik országbeli állampolgárok bevándorlásának megkönnyítésére.
	☒ Nem, más típusú tartózkodási engedély létezik a vállakozást indító harmadik országbeli állampolgárok bevándorlásának megkönnyítésére.
	Harmadik országbeli innovatív vállalkozók elsősorban a jövedelemszerzés célú tartózkodási engedélyt vehetik igénybe. Nincs speciális vízum vagy tartózkodási engedély startup vállalkozást indítók számára.
	A gyakorlatban rendkívül kevés a jövedelemszerzési célú tartózkodási engedélyt igénylők között azon külföldiek száma, akik startup alapítónak tekinthetőek.
	☐ Nem, nincs vízum vagy tartózkodási engedély, azonban van speciális program vagy más kezdeményezés a vállakozást indító harmadik országbeli állampolgárok bevándorlásának megkönnyítésére.
	☐ Igen, különleges vízum van érvényben a harmadik országokból származó alkalmazottak bevándorlásának megkönnyítésére.
	☐ Igen, különleges tartózkodási engedély van érvényben a harmadik országokból származó alkalmazottak bevándorlásának megkönnyítésére.
	☐ Igen
	Q9b. Ha az Ön (tag) államában nincsenek különleges keretrendszerek a startup vállalkozást indítóknak / alkalmazottaknak, terveznek-e bevezetni ilyen szabályokat az elkövetkező években?
	☐ Igen (1)
	Q9c. Zajlanak mostanában köz- és szakpolitikai viták a harmadik országokból származó vállalkozást indítók és innovatív vállalkozók bevándorlásának megkönnyítése kérdésében?
	☐ Igen (2)
	Q14a. Milyen fajta vízum/tartózkodási engedély érhető el a (tag)államában, amellyel a startup vállalkozást alapítók/ innovatív vállakozók beléphetnek az országba?
	A hatályos jogszabályok szerint startup vállalkozást alapítók/ innovatív vállakozók üzleti vízumot igényelhetnek, ha nem kívánnak egy 180 napos időszakon belül 90 napnál több ideig tartózkodni az országban. A vízumkérelmet a kérelmező tartózkodási he...
	Ha startup vállalkozást alapítók/ innovatív vállakozók 90 napnál tovább kívánnak a 180 napos időszakon belül az országban tartózkodni, akkor jövedelemszerzés célú tartózkodási engedélyt kell igényelniük.
	Q14b. Milyen követelményei vannak a tartózkodási engedély megszerzésének?
	Q14c. Milyen tényezők/feltételek ösztönzik a vállalkozást indítókat és innovatív vállalkozókat, hogy bizonyos migrációs csatornákat használjanak?
	Mivel a startup vállalkozást alapító harmadik országbeli állampolgárok száma Magyarországon minimális, nincs statisztikai adat az általuk használt migrációs csatornák jellegéről.
	Általánosságban elmondható, hogy a migrációs csatorna az adott személy helyzetének függvénye (a harmadik országbeli állampolgár már az országban tartózkodik vagy az Európai Unió területén tartózkodik vagy a startup vállalkozás céljából érkezik).
	A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal hatásköre a tartózkodási engedélyek kiadása.

	Q14e. A nemzeti jogszabályok alapján mennyi idő áll a hatóságok rendelkezésére a tartózkodási engedélyek elbírálására? Tegyen különbséget a i) jogszabályokban meghatározott maximum elbírási idő ii)  a gyakorlatban az elbírásra igénybevett idő között:
	A migrációs hatóság a tartózkodási engedélyre vonatkozó kérelem ügyében 21 napon belül dönt. A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtását is kérheti, valamint...

	☐ Igen. Kérem, írja le röviden a főbb intézkedéseket és töltse ki a lenti Q18-ban szereplő táblázatot:
	☒ Nem
	Q17a. A következő aktorok részt vesznek-e a startupok és innovatív vállalkozók harmadik országokból való bevonzásában?
	☒ Magánszektor. Ha igen kérem, fejtse ki, hogyan vesznek részt ebben:
	A magánszektor, befektetőként és inkubációs programok fenntartójaként szükségszerűen részt vesz harmadik országbeli innovítv válallkozók bevonzásában. A startup hubok nemzetközi jellegéből fakadóan a magasan képzett szakértőket – legyenek akár uniós...
	☐ Egyetemek és felsőoktatási intézmények (pl. külföldi diákok az országban startup vállalkozóként való maradására serkentése). Kérem, fejtse ki:
	☐ Helyi és regionális hatóságok (pl. városok és régiók). Kérem, fejtse ki:
	☐ Egyéb aktorok. Kérem, fejtse ki:
	Q17b. A kormányzati hatóságok együttműködnek-e a magánszektorral a startupok és innovatív vállalkozók harmadik országból való bevonzása terén? Kérem, nevezze meg mely kormányzati intézmények és magán szektorbeli aktorok vesznek részt ebben (pl. cégek,...
	Q18. Kérem, egészítse ki az alábbi táblázatot figyelemmel azokra a (alkalmazható) (I) Jogokra és (II) ösztönző intézkedésekre, amelyek startup alapítók (nem alkalmazottak) bevonzását szolgálják harmadik országokból az Ön (tag)államába.
	I.JOGOK
	II.ÖSZTÖNZŐ INTÉZKEDÉSEK (kormányzati, magánszektorbeli és strukturális ösztönzési intézkedések)
	Q19. Vannak-e olyan intézkedések, amelyek azon harmadik országbeli állampolgárok innovatív vállalkozását és startupját bíztatják és támogatják, akik már az adott (tag)állam területén tartózkodnak?
	Nincsenek
	Q23a. Van-e lehetőség a startupok számára biztosított vízum/tartózkodási engedély meghosszabbítására?
	☒ Igen. Kérem, fejtse ki!
	A tartózkodási engedély alkalmanként maximum 3 évre meghosszabbítható.
	☐ Nem (1)
	Q23b. Ha igen, milyen hosszú a meghosszabbítási folyamat és elérhetők-e az alábbi meghosszabbítási opciók:
	☒ időkorláthoz kötött vizum/tartózkodási engedély meghosszabbítás. Kérem, fejtse ki:
	Alkalmanként maximum 3 további évre.
	☒ állandó tartózkodás (letelepedés)
	Igen, a harmadik országbeli állampolgárok  jogosultak lehetnek a letelepedésre, de a státusz megszerzéséhez számos feltételtnek kell megfelelni (több éven keresztül való jogszerű tartózkodás az országban, biztosított megélhetés, nem állnak fent kizár...
	Ugyanazon követelmények állnak fenn, mint a jövedelemszerző tevékenység céjából megszerezhető tartózkodási engedély esetében.

	Q23e. Mi az előrelátható eljárásmód olyan harmadik országbeli állampolgárok esetében amelyek startup vízummal/tartózkodási engedéllyel rendelkeznek ha:
	 A vállakozás megszűnik startupként működni (pl. a cég sikeres vállalkozássá válik – ennek (tag)államonként eltérő jelentése lehet.) Kérem, fejtse ki részletesen, hogy a vállalkozások mennyi idő után és milyen feltételek mellett nem minősülnek tovább...
	 A startup elbukik. Kérem, tisztázza, ebben az esetben mi történne a startup alapítóval, illetve elérhető-e bármilyen egyéb vízum/tartózkodási engedély a TCN számára, hogy a (tag)államban maradhasson?
	A harmadik országbeli állampolgárok dönthetnek úgy, hogy Magyarországon maradnak a számukra legmegfelelőbb  célból, de igényelniük szükséges egy új tartózkodási engedélyt, illetve bizonyítaniuk kell, hogy teljesítik a jogszabályokban felsorolt feltéte...
	 A vállalati terv változása jóváhagyás után:
	Q24a. Az alábbi megtartási intézkedések működésben vannak-e a startup alapítók és innovatív vállalkozók számára?
	☐ Egyszerűsített hosszabbítási folyamat
	☐  Adókedvezmények
	☒  Egyik sem
	☐ Igen. Kérem, fejtse ki a válaszát Q24b.:
	☒ Nem (1)
	Q25b. Rendelkeznek-e bármilyen információval vagy statisztikával a startupoknak és innovatív vállalkozóknak nyújtott letelepedési folyamat során történő visszaélésekről az ön (tag)államában?
	Nincs statisztikai adatgyűjtés harmadik országból származó innovatív vállalkozókról.
	Q25c. Milyen arányban maradnak fenn a TCN-ek által elindított startupok az ön (tag)államában? A fennmaradási ráta azokra a startupokra utal, amelyek sikerrel válnak jövedelmező vállalkozássá (lásd definíció). Kérem, fejtse ki.
	Nincs sepciális statisztikai adat- és információgyűjtés harmadik országból származó innovatív vállalkozókról. Mivel a jövedelemszerzés célú tartózkodási engedélyekre vonatkozó statisztikák nem nyújtanak semmilyen releváns információt a startup vállalk...
	6. szakasz: Konklúzió

