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 Stratégiai együttműködési megállapodás 

Magyarország Kormánya és az IBM Magyarországi Kft. között 

 
Amely létrejött egyfelől a: 
 Magyarország Kormánya (a továbbiakban: „Magyar Kormány”) 
  
képviseli: Dr. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára 
 
másfelől az: 
IBM Magyarországi Kft. (1117 Budapest, Neumann János u. 1., a továbbiakban: „IBM”),  

képviseli: Veres Zsolt, vezérigazgató 

 
(a továbbiakban Magyar Kormány és IBM együttesen a „Felek”) 
 
között az alábbiak szerint: 
 

 
Figyelembe véve a magyar gazdaság fellendítésére irányuló Növekedési Tervet, továbbá az IBM-nek a 

magyar gazdaságban betöltött fontos szerepét a Magyar Kormány és az IBM arra az elhatározásra jutottak, 

hogy megkötik a jelen stratégiai együttműködési megállapodást.  

 

Jelen stratégiai együttműködési megállapodás általános céljai:  

 az IBM hosszú távú és tartós jelenlétét elősegítő párbeszéd megteremtése a kölcsönös bizalom és 

kiszámíthatóság jegyében,  

 az IBM magyarországi tevékenysége bővítésének elősegítése a magyar gazdaságba történő 

mélyebb beágyazódás érdekében,  

 az IBM aktív szerepvállalásának megerősítése a magyar gazdaság teljesítményének és nemzetközi 

versenyképességének növelését célzó kormányzati gazdaságpolitika megvalósításában.  

 

Az együttműködési megállapodás szándéka, hogy intenzíven hozzájáruljon a már eddig is jól működő 

együttműködés megőrzéséhez és további ápolásához. A Magyar Kormány kifejezésre juttatja afeletti 

örömét és megelégedettségét, hogy az IBM-mel hosszú távon, mint megbízható partnerrel számolhat. 

 

A két fél az alábbi pontokban egyezett meg:  

1. Gyártásfejlesztés 

Az IBM kifejezi készségét arra, hogy az eredményeket és a piaci viszonyok alakulását figyelembe véve az 

elkövetkező években törekszik arra, hogy bővítse magyarországi gyártó tevékenységét, mind a kapacitás, 

mind a modellválaszték tekintetében. 
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2. Szolgáltatási tevékenység 

Az IBM kifejezi készségét arra, hogy a hazai befektetői környezet és a piaci viszonyok alakulását 

figyelembe véve az elkövetkező években is törekszik arra, hogy bővítse magyarországi üzleti szolgáltató 

tevékenységét. 

3.  Innováció és kutatás-fejlesztés  

Az IBM kifejezi azt a készségét, hogy mint magyarországi leányvállalat kutatási-fejlesztési, illetve 

innovációs tevékenységet végez magyar oktatási intézmények és kutatóközpontok bevonásával. A Magyar 

Kormány kész arra, hogy ezt az aktivitást a rendelkezésre álló eszközökkel ösztönözze.  

 
4. A képzési együttműködés fejlesztése, képzési támogatások 

4. 1. A képzési együttműködést megalapozó jogszabályi háttér megújítása 

A Magyar Kormány kifejezi azon szándékát, hogy a képzési támogatások rendszerét átláthatóbbá, 

hatékonyabbá és bürokrácia-mentesebbé tegye.  A Magyar Kormány a képzési támogatás szabályozásának 

megújítása érdekében üdvözli azokat a javaslatokat, amelyek e törekvésekkel összhangban állnak. 

4.2.  Az újonnan felvételre kerülő alkalmazottak képzésének támogatása 

A Magyar Kormány üdvözli az IBM azon szándékát, hogy felvételre kerülő alkalmazottait képzésben 

részesíti, ezzel alkalmassá téve őket a csúcstechnológiát képviselő gépekkel és berendezésekkel történő 

munkára, növelve munkaerő-piaci alkalmazhatóságukat. A 3.1. pontban említett megújítási folyamat 

részeként hatályba lépett a Magyar Kormány egyedi döntésével nyújtható képzési támogatásokra 

vonatkozó 149/2012 (VII. 6.) Kormány rendelet. A jogszabály alapján, az abban szereplő kritériumoknak 

történő megfelelés és a Magyar Kormány pozitív döntése esetén az IBM igénybe veheti az új alkalmazottak 

képzését elősegítő egyedi támogatásokat. 

5. A szakképzési rendszer fejlesztését elősegítő együttműködés 

 A szakképzési rendszer megújítását célzó, 4.1. pontban említett folyamat eddigi eredménye, hogy 

a 2012. január 1-én hatályba lépett, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról szóló törvény lehetővé teszi, hogy az IBM - mint hozzájárulásra kötelezett - az 

általa fogadott szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzésének költségeivel csökkentse a 

szakképzési hozzájárulásának összegét. 

 A 4.2 pontban említett, a Kormány egyedi döntésével nyújtható képzési támogatásokra vonatkozó 

jogszabály alapján, a Kormány pozitív döntése esetén az IBM igénybe vehet tanműhely létesítésére, 

valamint a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére szolgáló támogatást, amennyiben 

tanulószerződések megkötésével vállalja iskolarendszerű gyakorlati képzés lebonyolítását.  

6. Együttműködés a beszállítások területén  

A két fél kifejezi készségét a beszállítások területén folytatandó együttműködés ösztönzésére és 

fejlesztésére. Az IBM törekszik a magyar beszállítók bekapcsolására az ellátási láncba, amelynél 

számolhatnak a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) aktív és intenzív támogatásával, koordináló 

szerepével.  A felek készek arra, hogy rendszeresen – lehetőség szerint minimum félévente – értékeljék a 

beszállítói és fejlesztési együttműködés alakulását és meghatározzák az aktuális projekteket.    
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A magyar beszállítói hányad növelésére lehetőséget biztosítanak az Eximbank által támogatott beszállítói 

hitelprogramok is.  

7. Az IBM részvétele a közösségek életben 

A Magyar Kormány üdvözli, hogy az IBM kész arra, hogy mindenkori közösségi programjai mentén és 

támogatási stratégiájával összhangban aktívan részt vegyen Magyarország közösségi életében, és kész 

annak különböző formáit támogatni. Ez az aktivitás elsősorban az oktatásra, kulturális és sportéletre, 

valamint a szociális és egészségügyre terjed ki. 

8. Promóciós együttműködés  

Magyarország egyik legfontosabb külföldi hátterű befektetőjeként az IBM kifejezi készségét, hogy 

Magyarországot, mint gazdasági partnert és befektetési telephelyet nemzetközi szinten bemutassa és 

ismertté tegye.  

Kész továbbá arra, hogy szakkonferenciákat és továbbképzéseket rendezzen Magyarországon és ezzel 

Magyarországot munkatársaival és üzleti partnereivel megismertesse.  

9. Együttműködés Magyarország versenyképességének erősítése érdekében 

Az IBM kifejezi készségét, hogy lehetőségei szerint tevékenyen részt vegyen Magyarország 

versenyképességét befolyásoló jogszabályok tervezetének véleményezésében, illetve a Kormány által 

létrehozott Magyarország versenyképességét elősegítő munkacsoportokban. 

10. Magyarország kormánya és az IBM  együttműködésének értékelése  

A felek szándéka, hogy együttműködésük eredményeit rendszeresen, azaz lehetőség szerint minimum 

félévente elemezzék és meghatározzák a soron következő projekteket. Az együttműködést a Magyar 

Kormány részéről a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) koordinálja.  

Ezt megvalósítandó egy közös munkacsoport alakul, amelynek tagjai az NGM, a HITA és az IBM 

képviselői. Az ülések időpontját és helyét a munkacsoport első ülésén megválasztott vezetője határozza 

meg. 

 
11. Vegyes rendelkezések 

 
Jelen Együttműködési Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor azt a Felek mindegyike aláírta.  
 
Amennyiben szükségessé válik a Megállapodás nyilvánosságra hozatala, úgy a nyilvánosságra hozatalt 

megelőzően a Felek e tekintetben előzetesen tájékoztatják egymást. IBM jogosult jelen megállapodással 

kapcsolatos információt nemzetközi cégcsoportján belül másoknak átadni.   

 

Jelen együttműködési Megállapodásban a Felek jóhiszemű együttműködési szándékukat fejezik ki, 

ugyanakkor konkrét, jogi úton érvényesíthető kötelezettségeket nem vállalnak.  Mindkét Fél jogosult jelen 

Együttműködési Megállapodást bármikor 30 napos felmondási idővel felmondani.   

 
 
A Megállapodás magyar és angol nyelven készült. Irányadó nyelv a magyar. 
 




