Eredmények 2004
Adó- és járulékrendszer

Az MKIK által is javasolt főbb változások

Adó- és járulékterhek
mérséklése

Az iparűzési adó 50 %-a vonható le a társasági adóalapból;
az iparűzési adóalap foglalkoztatottanként 1 millió forinttal
csökkenthető;
a legfeljebb 5 főt foglalkoztató mikrovállalkozások létszámbővítés
esetén csökkenthetik adózás előtti eredményüket az adóév első
napján érvényes minimálbér éves összegének a létszámnöveléssel
arányos részével (a kamara 25 főig javasolta);
tb-járulék legalább 50%-ának átvállalása a munkaerőpiacon
hátrányos helyzetben levő munkavállalói csoportok (fiatalok, 50 év
felettiek, kisgyermekes anyák) foglalkoztatása esetén;
az egy főre eső EHO havi 1.500 forinttal való csökkentése
novembertől, a részmunkaidősök utáni EHO arányosítása.

Munkahelyteremtés,
fejlesztési
adókedvezmények
feltételeinek enyhítése

Munkahelyteremtő beruházáshoz középvállalkozás már akkor is
igénybe vehet fejlesztési adókedvezményt, ha a foglalkoztatottak
létszámát 150, hátrányos térségben 75 fővel növeli, mikro- és
kisvállalkozások esetén 30, illetve 15 fő a létszám-növelési feltétel;

K+F
tevékenység
ösztönzése

a korábbi 1 milliárd forintról 100 millió forintra csökken az
alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a kísérleti fejlesztést
szolgáló beruházás értékhatára;
az adóévi K+F tevékenység közvetlen költségei között elszámolt bér,
illetve foglalkoztatott szoftverfejlesztők adóévi bérének 10 százaléka
levonható a fizetendő adóból;
kis- és középvállalkozások adóalapjukból levonhatják a szabadalom,
a használati és formatervezési mintaoltalom fenntartására felmerült
költségeket.

ÁFA

Levonható az úthasználati díj és a parkolás áfája a 3,5 tonnát
meghaladó össztömegű gépjárművek esetén;
a mobiltelefon magáncélú használatával keletkező adóköteles bevétel
– a tervezettel szemben − nem minősül természetbeni juttatásnak, az
áfa a céges telefonszámla 50 százaléka után vonható le.

Tanulószerződéses
juttatás

a szakképzési alap terhére elszámolható tanulószerződéses juttatás,
adóterhet nem viselő jövedelemnek minősül.

Egyéb helyi adók

Az egyéb helyi adók (építmény-, telek-, kommunális, tartózkodás
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Jövedéki adó

utáni idegenforgalmi) törvényben rögzített mértékét az
önkormányzatok az eredetileg javasolt 50% helyett csak a KSH által
2003-ra közzétett fogyasztói árszínvonal változással növelhetik.
A kamarai tiltakozás eredményeként a vendéglátó vállalkozásokat
súlytó jövedéki adó bevezetését előíró, eredetileg augusztusban
hatályba lépő rendelkezést a parlament augusztusban visszavonta.

Az MKIK közbenjárására, a vállalkozói terhek nettó terhelésének növekedése az eredeti
javaslatokhoz képest mintegy 30-40 milliárd forinttal kisebb!
Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

Az MKIK korábbi elemzéseiben, javaslataiban szorgalmazott
változtatások közül számos hangsúlyosan megjelent a
kormányprogramban, ennek nyomán
lassan, de megindultak a közigazgatás racionalizálására irányuló
munkálatok, a bürokrácia túlburjánzása visszafogottabbá vált;
előtérbe került a kereskedelemfejlesztés, megkezdődött az
intézményrendszer átalakítása;
az elképzelések szerint 2006-tól érdemi adócsökkentés várható,
napirendre került az adó és járulékrendszer átfogó 3-5 évre szóló
átalakítása, ennek keretében 2005-ben a kormány az adórendszer
reformját tervezi;
a regionális támogatások döntési rendszerének decentralizálása
megkezdődött,
megújítják a befektetés-ösztönzés eszközrendszerét.

Új együttműködési formák
a gazdaság-politika egyes
kiemelt területein

A kormány érintett képviselői, az MKIK és a VOSZ szakértői
közös munkacsoportokat hoztak létre. A négy munkacsoport az
euró bevezetése, a közigazgatás korszerűsítése, a gazdaságstratégia,
illetve az adó- és járulékrendszer témaköreiben készítettek
elemzéseket, javaslatokat.

Jogi szabályozás

A kisvállalkozás-fejlesztési törvény (méretkategóriák módosítása,
kiigazítása);
a kereskedelemfejlesztési koncepció alapján előkészületben van a
kereskedelmi törvény (az MKIK is javasolta a beszerzési ár alatti
értékesítés, a nyitva tartás keretszabályainak kidolgozását).

A
kormányzathoz
továbbított
kamarai
gazdaságpolitikai,
elemzések

Még 100 nap az uniós tagságig − hol tartunk? (jelképes EU
centiméter átadása a köztársasági elnök részére).
A magyar gazdaság külgazdasági tevékenységének értékelése;

3

A kormányzat takarékossági intézkedéseinek elemzése vállalkozói
szempontból;
Számvetés-javaslat egy integrációs stratégia kidolgozására;
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatai az EU Integrációs
program kidolgozására, tartalmi elemeire;
EU szabályok − lehetséges mozgástér;
Gondolatok az árampiacról;
A vállalkozói szféra elvárásai a kormányzattal szemben
Az adó- és illetéktörvények változásainak hatása a vállalkozási
szférára
A kétkulcsos személyi jövedelemadózás és a vállalkozói terhelés
Felmérés az ÁFA visszafizetés visszatartásának hatásairól;
A kettős állampolgárság feltételezett gazdasági hatásai;
Árfolyam-vállalkozói megközelítésben;
A jegybanki alapkamat szintjének hatása a vállalatok hitelkeresletére
és beruházási aktivitására MKIK-GVI;
Info-kommunikációs technológiák a vállalati szektorban MKIK-GVI
Évente két alkalommal konjunktúra felmérések (MKIK-GVI)
Támogatási rendszer
A vállalkozások
finanszírozási
feltételeinek javítása

A
négylépcsős
vállalkozói
hitelprogram
legsikeresebb
konstrukciója a Széchenyi-kártya: a Vállalkozók és Munkáltatók
Szövetségével (VOSZ), és a KA-VOSZ Rt-vel közösen
működtetett program tovább bővült, és 2004-től már a 10 milliós
hitelkeret igénybevételére is lehetőséget nyújt.
A hitelkihelyezések összege teljes időszakra
megközelíti a 100 milliárd forintot, ami az éven belüli
vállalkozói hitelek kb. 8-10%-ának felel meg, a
kártyatulajdonosok száma meghaladja a 25 ezret.

2005.
évi
pályázati
feltételek
módosítása
(GVOP)

Nemzetközi tevékenység,
uniós csatlakozás

Az áfa részben elszámolható lesz; a hiánypótolható
elemek számát megnövelik, így a tartalmi szempontok
jobban érvényesülhetnek az értékelés során.

200 kereskedelemfejlesztési akció (vásárokon, kiállításokon való
részvétel megszervezése, üzleti fórum megrendezése);
szektor-specifikus

tanácsadói

szolgáltatás

kifejlesztése

a
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kamarákban (CAPE projekt);
„Irány: Japán”, kis-, középvállalkozások japán piacra jutását
támogató európai uniós program magyarországi koordinátora az
MKIK lett;
„Partners” program: sikeresen elnyert pályázat keretében a
Boszniai
Szerb
Entitás
Kereskedelmi
és
Iparkamara
intézményfejlesztését az MKIK támogatja (szakmai tanácsadás,
képzés);
Rendezvények

„EU-Házhoz jön rendezvénysorozat keretében 168 kistérségben 28
ezer vállalkozás kapott szakma-specifikus tájékoztatást;
„Belső-Piaci Hét” egy hetes konferenciasorozat (Európai Bizottság
TAIEX irodájával közösen);
európai uniós projekt keretében konferencia a „Vállalatok
társadalmi felelősségvállalása” címmel.

Felmérések

Vállalatok EU-csatlakozásra való felkészültsége (CAPE projekt)
keretében);
Kereskedelmi vállalkozások helyzete a csatlakozás előtt (MKIKGVI);
Verseny, szabályozás és az EU csatlakozás hatásai a szolgáltatások
piacán (felmérés a szolgáltatások belső piacáról szóló EU irányelv
kialakításához.; MKIK-GVI)
A
számítógéppel
megvalósított
találmányok
szabadalmazhatóságáról szóló EU irányelv (MKIK).

Szakképzés

az Oktatási Minisztériummal 2004. január 27-én kötött
együttműködési megállapodás alapján:
16 gyakorlatigényes szakmában elkészültek a korszerűsített és a
gazdaság
igényeivel
összhangban
álló
szakmai
és
vizsgakövetelmények;
a 16 szakmában elkészült a gyakorlati képzőhelyek teljes katasztere,
amely tanulmány formájában is megjelent.
a gyakorlati szintvizsga rendszerének kidolgozása érdekében a
területi kamarák elvégezték a gyakorlati szintvizsga modellkísérletét
(4400 tanuló körében);
elkészült a gyakorlati képzőhelyek országosan egységes
minőségbiztosítási rendszere (a kétfokozatú akkreditációs rendszer),
az ehhez szükséges on-line alapú elektronikus adatfeldolgozó
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rendszer;
javult a gazdálkodó szervezetek érdekeltsége a tanulószerződéses
tanulók foglakoztatásában: bevezetésre került az átalánydíjas
elszámolási rendszer, a minimálbér 20%-nak erejéig elszámolhatóvá
váltak az anyagköltségek, megnyugtatóan rendeződtek a gyakorlati
oktatók bérei, közel duplájára növekedtek a tanulószerződések után
járó adókedvezmények.
Az MKIK és a területi kamarák 2004. évi szakképzési feladataik
ellátására 563 millió forint támogatást kaptak.
Nemzeti Fejlesztési Terv
Pályázati
képzés

tanácsadás,

Pályázati tanácsadók
projektmenedzserek
adatbázisa

/

Az operatív programok megvalósítását szolgáló pályázatok
kiírására először 2004-ben került sor, ami óriási kihívást jelentett a
vállalkozók számára is. A területi kamarák pályázati tanácsadással,
képzéssel segítették a pályázókat a pályázati tevékenység alapvető
tudnivalóinak megismerésében, elsajátításában, a programok
közötti eligazodásban.
A pályázatírók / menedzselők kiválasztásában segít az MKIK 2004
augusztusában elsőként elindított minősítő rendszere. Az érintett
cégek szakmai tevékenységük, technikai, infrastrukturális hátterük,
referenciáik, munkatársaik felkészültsége alapján kerülhetnek az
adatbázisba. A döntést az Országos Minősítő Testület hozza meg,
amelynek tagjai a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium, az érintett szakmai szervezetek és az
MKIK képviselője.

Az operatív programok
végrehajtásának
kontrollja

Az MKIK delegáltja az öt operatív program közül négyben
(AVOP, HEFOP, GVOP, ROP) 2004-től tagja a Monitoring
Bizottságnak, így közvetlenül figyelemmel kíséri a programok
megvalósítását, és javaslatot tehet a szükséges beavatkozásokra.

NFT 2007-2013-ra szóló
tervciklus előkészítése

Az MKIK és a területi kamarák szakértői a tervezési folyamatba
közvetlenül kapcsolódtak be azzal, hogy az előkészítésre –
kormányrendelettel − létrehozott munkacsoportok közül három
munkájában közreműködnek.

Kamarai pályázatok

Az év környezetvédelmi menedzsere díj
Magyar Kézműves Remek pályázat (27 pályamű)
Regionális minőségi díj
Pályázati tanácsadók/készítők, projektmenedzserek minősítése
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A kamarák
működése

hálózatos

eMagyarország pontok

Az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal kötött
megállapodás alapján az MKIK és a területi kamarák
bekapcsolódtak az eMagyarország pontok hálózatába. Ennek
keretében a kamarai hálózaton 100 új nyilvános internet
hozzáférési pontot alakítottak ki, működtetésükre a területi
kamarák 2006. december 31-éig vállaltak kötelezettséget.

Iparjogvédelmi
tanácsadás INFOPONT
hálózat

2004. szeptember 15-étől a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a
Magyar Szabadalmi Hivatallal történt megállapodás alapján, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium anyagi támogatásával, a
területi kereskedelmi és iparkamarák bázisán információs
képviseletet, iparjogvédelmi tanácsadó szolgálatot hozott létre

NFT központi program:
ROP 3.4. intézkedés

Az MKIK pályázata alapján a kamarák a végső kedvezményezettjei
a „Régió-specifikus szakmai képzések támogatása” című
projektnek, amely a ROP központi programjaként valósul meg. Az
intézkedés célja a gazdaság, a munkaadók igényeihez igazodó
képzések támogatása.

Széchenyi-kártya irodák

Széchenyi-kártya jelenleg 60 kamarai és VOSZ irodában, valamint
991 pénzintézeti fiókban igényelhető, összesen 615 településen.

Békéltető testületek

A területi kamarák mellett költségvetési támogatással működő
békéltető testületek (19) ügyszáma 2004. első félévi adatok szerint
560 volt, és az év végére várhatóan meghaladja a 2003. évi
egyébként kiugróan magas 1082 db-os ügyszámot.
A legmagasabb ügyszámot a termékekkel kapcsolatos minőségi
kifogások érték el. Még mindig jelentős az építőipari tevékenységet
érintő ügyek száma, ugyanakkor, a 2002-ben elkezdődött tendencia
folytatásaként, feltűnően emelkedtek a pénzügyi biztosítási
szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogások. Az ügydöntő határozattal
befejezett 341 ügyből 32 volt az alaptalan panaszok száma

Regionalitás
Regionális Minőségi Díj

2002-ben a Nemzeti Minőségi Díj mintájára a GKM
támogatásával,
a
Minőségfejlesztési
Központ
szakmai
közreműködésével regionális díj modellt alakított ki az MKIK. A
lebonyolításba 2004-ben valamennyi területi kereskedelmi és
iparkamara bekapcsolódott. Pályázataikat az érdeklődők hét
regionális díjra nyújthatták be (2002-ben három regionális díjjal
indult a modell).
Három régióban zárult le az értékelés, ahol 25 pályázatot nyújtottak
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be 2004-ben. A regionális díjak mintájára több területi kamara
önálló megyei minőségi díjra is kiírt pályázatot.
Kommunikáció
2004-ben
kiadványok

Üzleti
7
különszámok:
finanszírozás/támogatás
megjelent

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Európai

Unió,

szakképzés,

Üzleti7 különszámok – 3 alkalommal
Kiállítások, vásárok és rendezvények Magyarországon 2005 –
Exhibitions, Fairs and Festivals in Hungary (magyar-angol
nyelvű)
Adó és TB Tanácsadó 2005
Jogi Tájékoztató Füzetek
Magyarország 2004 – Leporello (angol, német, francia, orosz,
kínai nyelveken)
Business Update angol nyelven
VB Eljárási Szabályzat (magyar, angol, német nyelveken)
MKIK évkönyv 2003.
Hatósági Engedélyhez Kötött Tevékenységek Katalógusa 2005.
Szakképzési tankönyvek (Vállalkozási ismeretek, Adózás,
társadalombiztosítás, Számvitel, Intézményi háttér)
Autószerelők mestervizsga kézikönyve
Autóvillamossági szerelők mestervizsga kézikönyve
Fodrászok mestervizsga kézikönyve
Kozmetikusok mestervizsga kézikönyve
Villanyszerelők mestervizsga kézikönyve
Fenntartható városi közlekedés politikák
Amit a szakképzési hozzájárulásról tudni érdemes
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jelentése a
tanulószerződéses gyakorlati képzésről 2001-2003. évi
tapasztalatai alapján
Szakképzési kézikönyv – aktualizálás, cserélhető pótlapos
Gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés 2002/03-as
tanévben végzett ellenőrzéseinek szakmai elemzése
Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati
képzést végző szakemberek részére
Gyakorlati szintvizsga kézikönyv
Az MKIK-t bemutató angol nyelvű prospektus – utánnyomás

Vállalkozók Európában sorozaton belül:
• Utazásszervezés és Time Sharing tevékenység ez EU-ban és
Magyarországon
• Építőanyag-ipar az EU-ban és Magyarországon
• Kül- és intrakereskedelem az EU-ban
• Az EU csatlakozás feladata az élelmiszeriparban (átdolgozott,
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bővített kiadás)

