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Ve gyük sor ra a pon to kat. A
kor mány azt han goz tat ja, hogy
ki emel ten fon tos nak tart ja a kis-
és kö zép vál la la ti szek tor ral va -
ló együtt mű kö dést, a kkv-k ver -
seny ké pes sé gé nek ja vu lá sát. Ja -
nu ár tól nyolc újabb prog ram in -
dult a Gaz da ság fej lesz té si és In -
no vá ci ós Ope ra tív Prog ra mon
be lül, összes sé gé ben 416 mil li-
árd fo rint vissza nem té rí ten dő
tá mo ga tás és to váb bi több mint
200 mil li árd fo rint egyéb pénz-
ügyi esz köz áll ren del ke zés re.
Vár ha tó an ha ma ro san el in dul
a tő ke prog ram is. Mit ké ne még
ten ni a kor mány nak?

– A rend szer vál tás óta a
mik ro-, kis- és kö zép vál lal -
ko zók nem kap tak olyan meg -
kü lön böz te tett fi gyel met, mint
kül föl dön, pél dá ul Né met or -
szág ban. Te hát még to vább
ké ne ja ví ta ni a szek tor ál la -
po tán. El kü lö nít ve kel le ne a
mik ro- és kis vál lal ko zás ok -
nak ezek ből a for rá sok ból biz -
to sí ta ni. Még pe dig úgy, hogy
a pá lyá za to kat an nak tu da tá -
ban ír ják ki, hogy a leg ki sebb
vál lal ko zá sok nak a leg több
eset ben nem több tíz mil lió
fo rint ra van szük sé gük, ha -
nem 3-10 mil li ó ra, ha csak
ek ko ra mér ték ben sze ret né-
nek be ru ház ni. Te hát lej jebb
ké ne vin ni azo kat az ér té ke-
ket, ame lyek pá lyáz ha tók.
Ami kor az al só ha tár 30-50
mil li ó nál kez dő dik a pá lyá -
za tok nál, eze ket a kis vál lal -
ko zók kép te le nek le hív ni.

Az ön erő biz to sí tá sá ra gon -
dol?

– Pon to san. Nem rég vet-
tem részt egy fó ru mon, ame -
lyen el hang zott, hogy egy
nyu gat ra dol go zó 8-10 fős fa -
ipa ri cég nem tud hi tel hez
jut ni az ön erő höz, kép te len
be fe jez ni a pá lyá za tát, be ru -
há zá sát, s ez a fej lő dés aka -
dá lya. Ezért olyan ga ran cia -
szer ve zet kel le ne, amely a kis -
vál lal ko zó kat úgy tá mo gat ja,
hogy könnyeb ben jus sa nak
hi tel hez. Hi szen a szek tor
tag jai na gyon ru gal ma sak,
gyor san ké pe sek a pi ac vál tás-
ra, de en nek fel té te le, hogy
idő ben hi tel hez jus sa nak.
Emel lett kü lön ké ne vá lasz -
ta ni a ter me lő szek tort és a

szol gál ta tó ipart, mert egy re
na gyobb gon dot okoz egy
szol gál ta tás – gon dol ha tunk
a gáz sze re lő re, fes tő re és még
so rol hat nám – igény be vé te-
le. A szol gál ta tók fej lő dé se is
lé nye ges, ezért ne kik is ké ne
el ér he tő hi te le ket nyúj ta ni,
pá lyá za to kat ki ír ni. Hi szen
a mik ro cé gek ből le het nek
kis- vagy kö zép vál lal ko zá sok.
A ma gyar vál lal ko zá sok nagy
ré sze mik ro- és kis vál lal ko-
zás. Ezért kell őket meg erő -
sí te ni. A szol gál ta tó szek tor
szá má ra na gyon ke vés pá lyá -
za tot ír nak ki, hol ott a szol -
gál ta tá sok szin ten tar tá sa szük -
sé ges. Er re egy pél da: cuk rá -
szok vagy a wellness für dők-
nél a fod rá szok vi lág szín vo -
na lú szol gál ta tá so kat nyúj ta -
nak a tu ris ták nak is. Ma gyar -
or szá gon na gyon fej lesz tik a
tu riz must, egyik hú zó ága za -
tunk le het, de eh hez nél kü -
löz he tet len, hogy azok a szol -
gál ta tá sok is fej lőd je nek, ame -
lye ket a kül föl di tu ris ták
igény be vesz nek. Ők már nem
tud nak na gyobb ka pa ci tást
lét re hoz ni, a tel je sít mé nyü -
kön sem tud nak sok eset ben
ja ví ta ni, de a szol gál ta tá suk
szín vo na lát fenn kell tar ta-
ni. Te hát ha nagy mér té kű a
fo gá sza ti tu riz mus, ak kor tud -
nak a fog tech ni kus ok a fo gá -
szok kal együtt dol goz ni, ha
az előb bi ek is tud ják tar ta ni
a szín vo na lat. És most ér tünk
a má sik pont hoz, hogy fel kell
ké szí te nünk a kis vál lal ko zó -
kat a di gi ta li zá ció ra. Ezen a
té ren meg kell em lí te ni, hogy
az IPOSZ-nak szé les kö rű a
kül föl di part ner há ló za ta, és
ezért már az észak-raj na-veszt -
fá li ai kéz mű ves ka ma rá val
elő re ha la dott tár gya lá so kat
foly ta tunk a ta pasz ta la tuk át -
vé te lé re. Emel lett a vi seg rá-
di or szá gok társ szö vet sé ge i -
vel kö zö sen prog ra mot in dí -
ta nánk ar ra, hogy fel hív juk
a fi gyel met az elekt ro ni kus
meg ol dá sok ra, il let ve vizs -
gál juk ezek kis ipa ros ok ra gya -
ko rolt ha tá sát. A cse hek pél -
dá ul elő re ha la dot tab bak a kis -
vál lal ko zás ok di gi ta li zá ció -
já nak te kin te té ben, mint Ma -
gyar or szág. A vi seg rá di or -

szá gok kal lé vő kö zös prog -
ram ra pá lyáz nánk, mert szer -
ve ze tünk nek sa ját anya gi for -
rá sa – ál la mi tá mo ga tás hí -
ján – nincs kü lön a kis vál lal -
ko zás ok te vé keny sé gé nek tá -
mo ga tá sá ra, de in for má ci ót
tu dunk köz ve tí te ni és gaz da -
ság szer ve zé si fel ada to kat is
el tu dunk lát ni. A kül föl di
part ne rek kel több kö zös pá -
lyá za tot is be sze ret nénk nyúj -
ta ni, mert cé lunk a jó pél dák
át vé te le. S itt kell meg em lí -
te ni, hogy tíz-ti zen két éven
be lül je len tős gon dok le het-
nek a he lyi szin ten je len leg
még el ér he tő szol gál ta tá sok
nyúj tá sá val, ha nem lesz meg -
fe le lő után pót lás. A rend szer -
vál tás után lét re jött vál lal ko-
zói ré teg fo ko za to san el öre -
ge dik, és a fi a ta lok sok eset-
ben nem akar ják át ven ni a
vál lal ko zást, mert lát ják, hogy
az mennyi gond dal jár. Még
min dig nem csök ken tet ték
elég gé a kis vál lal ko zás ok ad -
mi niszt rá ci ós ter he it. Ezért
a fi a ta lo kat nem csak a szak-
mai is me re tek re, ha nem a vál -
lal ko zói szem lé let re, a vál lal -
ko zás mű köd te té sé re is ki kel -
le ne ké pez ni – azért is, mert
az el kö vet ke zen dő idő szak-
ban gon dot je lent majd a kis -
vál lal ko zás ok át örö kí té se.

Hol ott azt hall juk, csök ken-
tek az ad mi niszt rá ci ós ter hek.

– Van nak po zi tí vu mok is,
de azért azt tud ni kell, hogy
a mik ro vál lal ko zá sok szék -
hely ét, te lep he lyét ál ta lá ban
csa lá di há zak hoz je len tik be.
A ké mény sep rés re vo nat ko-
zó új jog sza bály ok alap ján így
ezek nek a vál lal ko zá sok nak
kell ki fi zet ni ük ké mény sep-
rés dí ját. Ez kis do log nak tűn -
het, de szá mos más ilyen ki -
csi nek tű nő ter het is vi sel-
nek a mik ro- és kis vál lal ko -
zás ok, me lyek nek ki ter me lé -
se összes sé gé ben ko moly gon -
dot okoz. A vál lal ko zás ve ze -
tő je me ne dzse li a cé get, szer-
zi be az anya go kat, vég zi a
szak mai irá nyí tást; te hát nincs
kü lön jo gász, anyag be szer ző.
Olyan sok jog sza bály vál to-
zást kell fi gye lem mel kí sér -
ni ük, s annyi és olyan ad mi -
niszt rá ci ós ter het ró nak rá -

juk, me lyek in do ko lat lan mér -
té kű erő for rást von nak el egy
vál lal ko zás éle té ben a ter me -
lés től. A mik ro- és kis vál lal -
ko zás ok kép te le nek a jog sza -
bá lyi és ad mi niszt ra tív vál -
to zá sok na pi szin tű kö ve té -
sé re, nem tud nak min den kö -
ve tel mény re fi gyel ni, hi szen
azok a va ló di vál lal ko zá si te -
vé keny sé gük től ve szik el az
időt. Itt jut nagy sze rep az ér -
dek kép vi se le tek nek, ame lyek
köz ért he tő for má ban, sze lek -
tál va biz to sít ják a kkv-k szá -
má ra az in for má ci ó kat, és se -
gí te ni tud ják őket ab ban, hogy
a tör vé nyes elő írá sok nak is
meg fe lel je nek. Eh hez vi szont
az ér dek-kép vi se le ti mun ka
el- és fel is me ré se szük sé ges
az ál lam ré szé ről, ame lyet
meg fe le lő en tá mo gat nak – e
nél kül ugyan is a kkv-szek tor
ver seny hát rány ba ke rül. A
mik ro- és kis vál lal ko zás ok
még pá lyáz ni sem tud nak kü -
lön kép zés re, hi szen egy-egy
al kal ma zot tat ké ne ké pez ni-
ük, s ezt csak er nyő szer ve ze -
te ken ke resz tül tud ják meg -
ten ni, ha az ér dek kép vi se le -
tek cél irá nyo san ne kik szer -
ve zik a kép zé se ket. Ezért olyan
er nyő szer ve ze ti pá lyá za tok -
ra is szük ség len ne, me lyek
a vál lal ko zá sok ver seny ké -
pes sé gé nek meg őr zé sét te szik
le he tő vé, mi vel a kkv-kat fel
kell ké szí te ni a kor ki hí vá sa -
i ra.

Ez kap cso ló dik a di gita li zá -
ció hoz?

– Igen, mert az előb bi ek-
ben is mer te tett okok mi att a
mik ro- és kis vál lal ko zás ok
nem tud nak egye sé vel pá lyáz -
ni, csak egy er nyő szer ve zet
se gít sé gé vel. Az IPOSZ cél -
ja, hogy egy ilyen pá lyá zat
ke re te in be lül be von juk a
mik ro vál lal ko zá so kat a di gi -
ta li zá ció ba, és pró bál juk őket
ké pez ni, fel ké szí te ni, hi szen
elő for dul, hogy az idő sebb,
de még szak ma i lag ak tív vál -
lal ko zók a szá mí tó gé pet sem

tud ják ke zel ni, vagy az épí -
tő ipar ban az e-nap ló ki töltése
is gon dot je lent.

Te hát nem csak se gély ki ált -
ványt fo gal maz tak meg, ha nem
ja vas la to kat is tet tek a kor mány -
nak an nak ér de ké ben, hogy az
IPOSZ-on be lül prog ra mo kat
tud ja nak szer vez ni a mik ro- és
kis vál lal ko zók szá má ra?

– Így van; már ed dig is pró -
bál tuk be hoz ni a kül föl di pél -
dá kat. Nem rég zá rult a Han -
za Par la ment tel kö zö sen szer -
ve zett, a kör for gá sos gaz da -
ság gal kap cso la tos fel ké szí tő
so ro za tunk, ame lyen ta pasz -
ta la to kat és ja vas la to kat hall -
gat tunk meg ar ra néz vést,
hogy mi ként ter vez zék meg
ter mé ke i ket a vál lal ko zá sok,
hogy ab ból ne ke let kez zen
új ra fel dol go zás ra al kal mat-
lan hul la dék. Öröm mel ta -
pasz tal tuk, hogy Ma gyar or -
szá gon na gyon sok kis vál lal -
ko zás ele ve így gon dol ko dik.
A nem zet gaz da sá gi tár cá hoz
el jut ta tott ja vas la ta ink szin-
tén olyan pon to kat tar tal maz -
nak, ame lyek a ma gyar mik -
ro- és kis vál lal ko zás ok hely -
zet be ho zá sá val ha zánk ver -
seny ké pes sé gé nek nö ve lé sé -
re irá nyul nak.

Ho gyan akar nak ered mé nye -
seb ben fel lép ni a fe ke te gaz da -
ság el len? Leg utóbb a Föld mű -
ve lés ügyi Mi nisz té ri um nyi lat -
koz ta, hogy az áfacsökkentés
mel lett már nem éri meg csal ni.

– A fe ke te gaz da sá got tel jes
mér ték ben meg szün tet ni nem
le het, de a gaz da ság fe hé rí -
tés hez va ló ban szük sé ges az
áfa csök ken té se. A jog sza bá -
lyo kat már az eu ró pai kis vál -
lal ko zói tör vény, a „small bu -
si ness act” sze rint kel le ne
meg al kot ni, és a „gon dol kodj
ki csi ben” uni ós gon do la tot
Ma gyar or szá gon a leg ki seb -
bek re kel le ne át ül tet ni. A
mik ro vál lal ko zá sok ra vo nat -
ko zó po li ti ká ban egy ér tel mű -
en meg kel le ne ha tá roz ni,
hogy mi lyen ad mi niszt ra tív

ter hek től men te sül het né nek,
és a már meg kez dett adó zá-
si könnyí tést ese tük ben to -
vább le het ne fi no mí ta ni. Ha
csök ken az adó, ak kor az ked -
vez ne kik, mun ka he lye ket
hoz hat nak lét re, il let ve őriz -
het nek meg, in no vá ci ó kat va -
ló sít hat nak meg, az az a 21.
szá za di meg ol dá so kat ve zet -
he tik be a vál lal ko zás mű kö -
dé sé be, amely nek vég ső so -
ron a la kos ság és a töb bi ha -
zai vál lal ko zás lesz a ha szon -
él ve ző je. Ja vas la tot ké szí tünk
ezért a fe ke tén mű kö dők ki -
szű ré sé re, mert aki nem adó -
zik, az tör vény te len, igaz ság -
ta lan ver seny előnyt él vez, és
az zal nem is le het tisz tes sé -
ge sen ver se nyez ni.

A szak kép zés be is be kap cso -
lód nak?

– A Vi seg rá di Alap tá mo -
ga tá sá val két pro jek tet bo -
nyo lí tot tunk le si ke re sen a
kö zel múlt ban. Az el ső pá lyá-
zat ke re té ben fel mér tük, hogy
a négy vi seg rá di or szág ban
mi ként mű kö dik a du á lis kép -
zés, a má so dik pá lyá zat ré -
vén pe dig négy szak mai te -
rü le ten – fém-, üveg-, asz ta -
los- és épí tő ipar – te vé keny -
ke dő kép ző in téz mé nyek és
szak em be rek ta pasz ta lat cse -
ré jét szer vez tük meg. Ez ál tal
az IPOSZ meg te rem tet te an -
nak alap ját, hogy ezek a to -
váb bi pá lyá za tok ke re té ben
di ák cse re prog ra mo kat va ló -
sít has sa nak meg a négy or -
szág kö zött. A Vi seg rá di Alap -
pal ki ala kí tott együtt mű kö -
dé sünk új szint jét a már em -
lí tett di gi ta li zá ció té ma kö ré-
ben sze ret nénk foly tat ni, hi -
szen aki eb ből ki ma rad, az
vég le ge sen le ma rad. En nek
el ke rü lé se ér de ké ben a ma -
gyar csa lá di, mik ro- és kis -
vál lal ko zás ok leg na gyobb ér -
dek kép vi se le te ként az IPOSZ
szá mít mind a kor mány zat,
mind tag sá gi bá zi sunk, mind
pe dig a tár sa da lom tá mo ga -
tá sá ra.
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Képviselni kell a magyar kisipart is
A már megkezdett adózási könnyítést tovább lehetne finomítani

Az Ipar tes tü le tek Or szá gos Szö vet sé ge (IPOSZ) idén a kis ipa -
ro so kat érin tő ked ve ző adó zá si sza bá lyok is mer te té sé re, a fe ke -
te gaz da ság el le ni ered mé nye sebb fel lé pés re, a vál lal ko zá sok di -
gi ta li zá ció já ra, a mun ka erő-után pót lás ra he lye zi a hang súlyt.
Ezért fo gad ták el a kö zel múlt ban a 2017 le gyen a mik ro- és kis -
vál lal ko zás ok éve cí mű ak ció ter vet. Né meth Lász ló, az Ipartestületek
Or szá gos Szö vet sé gé nek el nö ke töb bek kö zött ar ról nyi lat ko zott,
hogy a kkv-szek tor tag jai szá má ra mi lyen pá lyá za to kat ké ne ki -
ír ni, ho gyan ké ne meg erő sí te ni a szol gál ta tó kat, s miként kap -
cso lód hat nak be a szak kép zés be.

Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke
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