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Lassan elfogynak a kisiparosok
IPARTESTÜLETEK Támogatni kellene a kisvállalkozásokat, hogy kinevelhessék az 
utódaikat, mert főleg a kistelepülésekről eltűnhetnek az iparosok – mondja az IPOSZ elnöke.
BIHARI TAMÁS
A statisztikai adatokból többnyire 
hiányzik az öt embernél keveseb
bet foglalkoztató cégekre utalás. 
Ennyire elhanyagolhatók lenné
nek?

Önmagukban a számok ugyan 
nem sokat mondanak, a lényeg az, 
hogy a 186 ipartestület 13 megyei 
szervezetet és mintegy 30–35 ezer 
vállalkozást ölel fel. Napra pontos 
adatot azonban nehéz mondani, hi
szen folyamatosan megszűnnek, és 
ugyanakkor alakulnak is vállalko
zások. Bár a többségük valóban öt 
embernél kevesebbet foglalkoztat, 
és sok az egyéni vállalkozó, vagy 
önfoglalkoztató is, de azért van 
olyan tagunk, aki egymaga 70 mun
kavállalónak ad kenyeret. Becslé
sem szerint több mint százötven
ezer munkáltatót és munkavállalót 
képviselünk. Ezért is sajnálatos az 
a tény, hogy az IPOSZ nem tagja a 
Versenyszféra és a Kormány Állan
dó Egyeztető Fórumának, már csak 
azért is, mert a mikro és kisvállal
kozások egyáltalán nem elhanya
golható tételt jelentenek a hazai 
gazdaság szereplői között.

A közvéleményben egy olyan kép 
él ezekről az iparosokról, szolgálta-
tókról, hogy az egyszemélyes vállal-
kozások többnyire kényszervállalko-
zások. Mennyire reális ez a kép?

Nem szeretem ezt a kény
szervállalkozó kifejezést. Sok
kal közelebb áll a valósághoz, ha 
önfoglalkoztatásról beszélünk. 
Kényszerből nehéz lenne a ver
senyben talpon maradni, márpedig 
a saját közegükben ezeknek a mik
ro és kisvállalkozásoknak is kemé
nyen meg kell küzdeniük a piacon a 
megrendelésekért.

Nem érzik úgy a szolgáltatók, hogy a 
kormányzat munkaalapú társadalom-
ról alkotott képében kevés figyelem 
jut nekik?

Kétségtelen, szerintem sem 
kapnak kellő figyelmet ezek a vál
lalkozások. Nem elsősorban a gaz
dasági súlyuk miatt érdemelnék 
ezt meg, bár nyilván vannak tér
ségek, ahol ez sem elhanyagolható 
tényező, hanem a szűkebb környe
zetük életminőségének javítása 
miatt. Nem csak a leszakadó térsé
gek kistelepüléseire gondolok, hi
szen ha Budapesten nem lennének 
mikro és kisvállalkozások, a kü
lönböző szakiparosok, víz és gáz
szerelők, villanyszerelők, pékek, 
szobafestők, fodrászok és hosszan 
sorolhatnám, akkor a fővárosban 
is óriási gondok jelentkeznének. 
Hiába kapnak a multik jelentős tá
mogatásokat, ha az alkalmazottaik 
a lakóhelyükön nem kapják meg az 
alapvető szolgáltatásokat, akkor a 
nagy cégek sem mennének azokba 
a városokba. A tények azt igazolják, 
hogy ahol ezek az alapvető szolgál
tatások hiányoznak, ott a település 
előbbutóbb, de inkább előbb ki
ürül. Éppen a legvállalkozóbb ked
vű, munkaképes fiatalok menekül
nek el először.

A bérfelzárkóztatást sürgetőket is 
meglepte a kormányzat „nagy ugrá-
sa”, a minimálbér 15, a garantált bér-
minimum 25 százalékos kötelező idei 
emelése, ami viszont főleg a mikro- és 
kisvállalkozásokat hozta nehéz hely-
zetbe. Milyen menekülő utat találnak 
az érintettek?

Kétségtelenül nagyon érzéke
nyen érintette a szolgáltatói kört 

ez a hirtelen bejelentett, nagymér
tékű béremelési kényszer. Sokan 
már így is fizetőképességük határán 
vannak. Ráadásul nagyon függnek 
az ügyfélkörük fizetési fegyelmétől 
is. Igaz, hogy a kötelező béremelés 
a vevőkörnek nagyobb mozgáste
ret enged, ám sok kistelepülésen a 
lakosság jelentős része közmunkás 
és/vagy nyugdíjas. Náluk a jövede
lem jelentős emelkedéséről sem 
beszélhetünk. A leszakadó régiók
ban pedig a még dolgozó emberek 
többsége is minimálbéren, vagy 
nem sokkal magasabb béren van 
bejelentve, tehát azért ott is beha
tárolt a költés. A mikro és kisvál
lalkozások sem tehetnek azonban 
mást, mint hogy emelnek a bére
ken, mert a fiatalok így is tömege
sen mennek külföldre. De emelni 
kényszerülnek a szolgáltatásaik dí
ján is,  hogy kitermelhessék a bér, 
illetve a rezsiköltségeket, a bérleti 
díjakat, az online kassza internet
díját. A kéményseprés szabályvál
tozásai is megterhelik például a 
vállalkozás címeként bejelentett 
lakóingatlanok költségeit, akár 
20 ezer forinttal is évenként. Az 
építőiparban éppen ezen a héten 
emelkedtek általában is a rezsióra
díjak. A pékek, fodrászok és a többi 
szolgáltató sem tehet mást, mint 
hogy emeli az árait. Főleg a kistele
püléseken elképzelhető, hogy a vál
lalkozás fenntartása miatt a fekete
munka aránya növekedni fog. Azt is 
látni kell, hogy jó néhányan inkább 
feladták a vállalkozásukat.

Egy dokumentumban úgy fogalmaz-
tak, hogy a kormány sokat tett az 
elmúlt időszakban ezért a rétegért. 
Konkrétan mit?

Az átalányadózási formák min
denképpen előnyösek. Amit vi
szont sok vállalkozó nem tud, hogy 
például a katanál a havi 50 ezer 
forintos átalányadózás esetében 
a szolgálati időt csak részben szá
mítják be. A 75 ezer forintos befi
zetésnél viszont elismeri az állam a 
ledolgozott éveket. Az úgynevezett 
kiva is előnyös, mert összességé
ben 32,5 helyett 14 százalékos az 
adófizetési kötelezettsége. 

Ez a kedvező változás több fiatalt csá-
bít iparosnak, szolgáltatónak?

Alapvető gondunk, hogy sok 
szakmában kiöregszenek a meste
rek, és nemigen akad utánpótlás. 
Egyre kevesebben hajlandók a ren
geteg adminisztrációt, munkát be
vállalni. Gondoljunk egy fuvarozó 
vállalkozóra, akinek az útdíjjal, az 
EKÁERrel, vagy egy építőiparos
ra, akinek az enapló töltögetésé
vel, anyagbeszerzéssel kell foglal
koznia. Emellett az építőiparban 
egy kezdő vállalkozó köteles épí
tésszerelés biztosítást kötni, és 
még mestervizsgával sem lehet a 
saját kivitelezésnél a maga fele
lős műszaki vezetője. Kénytelen 
foglalkoztatni egy felelős műszaki 
vezetőt, aki kitölti az enaplót, alá
írja a dokumentumokat. Egy fiatal 
építési vállalkozó tehát tudja, hogy 
úgy kezdi a vállalkozását, hogy el 
kell tartania plusz egy embert. 

Mennyire érdeklődnek a fiatalok a 
szakmák, a szakoktatás iránt, van-e 
elegendő leendő iparos, szolgáltató?

Az elmúlt 4–5 évben több mint 
100 ezren estek ki az oktatásból, 
ennyivel csökkent a gyereklét
szám. A szülők pedig ódzkodnak 

attól, hogy a gyermekeiket a kétke
zi munka felé terelgessék. Igyekez
nek őket gimnáziumokba vagy más 
középfokú oktatási intézményekbe 
bejuttatni. Emiatt egészen gyenge 
tanulmányi eredménnyel is indíta
nak gimnáziumi osztályokat. Ezen 
mindenképpen változtatni kell. 

Milyen iparos, szolgáltató szakember 
lesz az, akit akár állami kényszerrel 
irányítanak valamely szakmába?

Szerintem érdemes a szemléle
ten változtatni, a szülőkén és a gye
rekekén is. Tereljük azokat a gyere
keket a szakmunka felé, akik nem 
rendelkeznek a középiskola elvég
zéséhez szükséges készségszinttel. 
Ettől ők még nagyon jó szakmun
kások lehetnek. Ez régen is így volt. 

Erre alkalmas a jelenlegi szakmunkás-
képzési rendszer?

Elsősorban a szakmai fogásokat 
kellene tanítani. Legyen duális ok
tatás, és valóban a gyakorlati okta
tásnak kellene előtérbe kerülnie. 
Ne akarjuk a történelmet, az éne
ket meg egyebeket is a szakmun
kásképzőben tanítani. Hanem a 
komplex szakmai tudásra tanítsuk 
meg a gyerekeket. Ne a nagyválla
latoknál töltsék a gyakorlati idejü
ket, ahol egy–két fogást tanulnak 
meg. A komplex szaktudást általá
ban a kis műhelyekben sajátíthatja 
el a fiatal. Az autógyári futószalag 
mellől nem lesz senkiből autósze
relő. Egy lakatos, aki megtanul fúr
ni, faragni, fűrészelni, köszörülni, 
hegeszteni, az megállja a helyét 
bárhol. Ha kiveszik a képzést a kis
vállalkozók kezéből, akkor a vállal
kozói és a szakmunkás rétegnek a 
gyökerét vágják el. Most azt látom, 
hogy a képzés iránya a nagyválla
latok szakmunkás igényének a ki
elégítését szolgálja. Ez nem biztos, 
hogy jó. Ez inkább betanítottmun
kásképzés. Nagyobb állami támo
gatásra lenne szüksége azoknak 
a vállalkozóknak, akik hajlandók 
az utánpótlással foglalkozni. Ne 
feledjük, hogy a tanulóképzés je
lentős költségekkel jár. Például az 
építőiparban a tanuló mellé kell 
egy szakember is, aki addig nem 
termel, amíg a tanulóval foglalko
zik, a bérét viszont ki kell fizetni. 
Sok szakmában pedig nem olcsó 
az az alapanyag, amivel a tanulók 
is dolgoznak. Újra kellene indítani 
például a korábbi fejlesztési pályá
zatokat is.

Sok szakember szerint viszont a XXI. 
században már nem elég a csavarhú-
zó meg a franciakulcs, mert azzal nem 
sokra megy a fiatal szakmunkás. Nincs 
ebben megfontolandó gondolat?

Az alapismeretek és az általános 
műveltség megszerzése az alap
fokú oktatás feladata. Ha a fiatal 
a szakképzésbe írási és olvasási 
nehézségekkel kerül be, akkor a 
szakmát sem tudja elsajátítani. Az 
informatika pedig a mai gyerekek
nek már a vérükben van. Később 
már csak fejleszteni kell. A csavar
húzó és a franciakulcs azért még 
ma is kell akár az autószereléshez 
is. Persze ennek a rendszernek 
felfelé nyitottnak kell lennie, hogy 
felsőfokú képesítést is szerezhes
senek a gyerekek. Ha a fiatalok nem 
választanak szakmát, nem lesz, aki 
szolgáltasson. Az más kérdés, hogy 
abban csak reménykedem, hogy a 
végzett, kiképzett szakmunkásaink 
itthon keresik a boldogulásukat és 
nem külföldön.
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