E R E D M É N Y E K 2005

Adó- és járulék-rendszer
Az adórendszer átalakítása, adó és járulékterhek
mérséklése

A kormány kezdeményezésére februárban Adóreform Bizottság
alakult, amelyben a az MKIK elnöke képviselte a kamarát. Az
Adóreform Bizottság által kidolgozott dokumentumot az MKIK
nem fogadta el (később a kormány is elvetette), a kamarai
javaslatok egy része a 100 lépés programba épült be:
◊ iparűzési adó 100%-ának leírhatósága a társasági adó alapjából,
◊ 10 százalékos társasági adó a pozitív adóalap 5 M Ft-ot meg
nem haladó összegéig,
◊ differenciált járulékkulcsok alkalmazása a munkaerőpiacon
hátrányos rétegek számára.
A változtatások alapvető hiányossága, hogy a vállalkozások
versenyképességét érdemben javító intézkedésekre (az iparűzési
adó megszüntetése, a tb-járulék 29%-ról 26, illetve 24%-ra
csökkentése) csak 2007-2009-től kerül sor.

Export-áfa visszatérítése

2004-ben országos felmérés készült az áfa visszaigényléssel
kapcsolatos pénzügyminisztériumi intézkedés, vállalkozókra
gyakorolt hatásairól. Határozottan tiltakoztunk az eljárás ellen,
amely a költségvetés hiányát a vállalkozások terhére kívánta
kezelni. Ezt a feltételezést a Pénzügyminisztérium elutasította, ám a
visszatérítés ügyében érdemi lépésekre 2004-ben nem került sor.
2005. januárban, az MKIK elnöke és a pénzügyminiszter közötti
személyes egyeztetés eredményeként a minisztérium kötelezettséget
vállalt az áfa visszautalás felgyorsítására.
Azóta bebizonyosodott, hogy az intézkedés valódi célja a
költségvetési hiány befoltozása volt, amelyen az áfa visszatartása
sem segített. A pénzügyminisztert rövidesen menesztették.

Gyakorított áfa-elszámolás

Az MKIK közbenjárására a gyakorított áfa-elszámolás lehetőségére
nézve a Kormány felülvizsgálta álláspontját, a Parlament
gyakorlatilag visszaállította az eredeti állapotot.

Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap

A 2006. évi költségvetés tervezésekor a Kormány el akart állni az
ún. garanciális szabály szerinti kötelezettségétől (az éves
költségvetési hozzájárulás nem lehet kevesebb, mint a
járulékfizetésre kötelezetteknek a tárgyévet két évvel megelőző
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évre elszámolt befizetéseinek összege). Az MKIK és az Innovációs
Szövetség határozott fellépése nyomán végül csak egy évvel
halasztották el az állami kötelezettség érvényesítését.
Szerzői jogdíj

Az MKIK Turisztikai Kollégiuma és a szakmai szövetségek
együttműködve elérték, hogy a jogdíjak mértékére és
szabályozására nézve
1. a jogdíjakkal összefüggő, az ágazatot is érintő kérdésekben ne
születhessen döntés érdemi egyeztetés nélkül;
2. az ARTISJUS egyesületként ne gyakorolhasson hatósági
jogkört;
3. az ARTISJUS adjon tájékoztatást a befizetett jogdíjak
felhasználásáról, elosztásáról;
4. a műsorszolgáltatás költségét figyelembe kelljen venni a
jogdíjfizetés megállapításánál.

Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés
A kormányzathoz továbbított kamarai gazdaságpolitikai elemzések, javaslatok vállalkozói megközelítésben

Az euró lehetséges árfolyama
2004 − évértékelés
Az adórendszer reformja, az Adóreform Bizottság javaslatai − az
MKIK álláspontja
25 pont a 100 lépéshez − kamarai javaslatok
Javaslatok az adó- és járulékrendszer továbbfejlesztésére, az
adminisztráció egyszerűsítésére
Munkaerő-piaci trendek
Az adórendszer tervezett átalakításának becsült hatásai a
vállalkozói szférára
Az MKIK állásfoglalása a földgáz árának 2005. november 1-jei
emeléséről
Az euró bevezetése: 2010 vagy halasztás? Az MKIK megállapításai
az időpont kapcsán
A vállalkozók által támogatható gazdaságpolitika

Az MKIK Gazdaság és
Vállalkozáselemző Intézet
2005. évi empirikus felmérései, makro-elemzései

Számottevően romlottak a legnagyobb feldolgozóipari cégek
kilátásai
Még várat magára a fellendülés az euró-övezetben és
Németországban
Mérséklődő világkereskedelmi növekedés: a külkereskedelmi hiány
növekedése várható
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Növekvő bizonytalanság mellett ellentmondásosak a vállalkozások
várakozásai (konjunktúraelemzés)
A kis- és közepes cégek üzleti helyzete és az EU tagság hatásai
A kiutalás előtti tételes áfa-vizsgálat és az áfa-visszatartás
indokoltsága
A szakképzett munkaerő iránti kereslet várható alakulása, az ezt
meghatározó tényezők és a vállalkozók szakképzett munkaerővel
kapcsolatos elégedettsége
Németországban javul a gazdaság, az euró-övezetben hiányzik a
lendület
Likviditási válságok és körbetartozás a kis- és közepes
vállalkozások körében
Javulnak
a
magyarországi
cégek
üzleti
várakozásai
(konjunktúraelemzés)
Néhány példa a több mint
250 témából, amelyekhez
részletes javaslatot, véleményt dolgozott ki a kamara

2005. évi folyamatok, 2006. évi várakozások
KKV-k helyzete, kilátások
Az adminisztráció csökkentése a vállalkozók szemszögéből
Észrevételek, javaslatok a pályázati rendszer „ügyfélbarát”
átalakítására,
egyszerűsítésére,
az
intézményrendszer
korszerűsítésére
A Strukturális és Kohéziós Alapokból finanszírozott pályázatok,
valamint a K+F pályázatoknál tapasztalható negatívumok
A magyar fejlesztés fő irányai - az Európa-terv és a második
Nemzeti Fejlesztési Terv megalapozása
„Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért”
Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció céljai és prioritásai
Országos Területfejlesztési Koncepció
A kormány turizmusfejlesztési stratégiája - kamarai javaslatok
Kamarai javaslat az energiaadó mértékének csökkentésére
Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló
törvények 2006. évre vonatkozó módosítása
Az adminisztrációs terhek csökkentése (az adó- és járulékrendszert
érintő „akadálymentesítési” törvénycsomag)
A közbeszerzésekről szóló törvény módosítása
A MKIK állásfoglalása a kereskedelemről szóló törvény
tervezetéről
Csődtörvény
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Támogatási rendszer
A vállalkozások finanszírozási feltételeinek javítása

A négylépcsős vállalkozói hitelprogram siker-konstrukciója a
Széchenyi-kártya. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetségével
(VOSZ) és a KA-VOSZ Rt-vel közösen működtetett program
tovább bővült. A 2002-ben életre hívott konstrukció keretében ma
már mintegy 200 milliárd forint összegű hitelt helyeznek ki, ezzel
mintegy 50 ezer ügyfél számára biztosítanak forrást. 2005-ben több
mint 20 ezer kártyát bocsátottak ki, csaknem 90 milliárd forint
hitellel.
Az MKIK a KKV-szektor versenyképességének fokozása
érdekében kezdeményezte a hitel felső határának 25 millió forintra
emelését, aminek 2006. évi bevezetésére a gazdasági tárca ígéretet
tett.

A GVOP pályázati feltételek módosítása

Csökkent a támogatási szerződésekhez benyújtandó mellékletek
száma, egyszerűsödött a kifizetések igénylése, továbbá a kis- és
középvállalkozások körében legnépszerűbb prioritásnál bevezették
az egyszerűsített szerződésmódosító adatlapot.

Nemzetközi tevékenység, uniós tagság
„Notifikáció”

A 98/34/EK „notifikációs irányelv” olyan bejelentési-egyeztetési
eljárást határoz meg a közösségi jog által nem harmonizált
területeken, amellyel kiszűrhetők az egyes tagországok eltérő
nemzeti szabályozásaiból adódó akadályok az áruk termelésében és
forgalmazásában. Annak érdekében, hogy a magyar vállalkozások
is élni tudjanak ezzel a lehetőséggel, 2005 májusától az MKIK is
folyamatosan közzé teszi a notifikációs egyeztetés fázisában lévő
jogszabály-tervezeteket.

Rendezvények

Az Európai Bizottság TAIEX irodájával közösen szeminárium a
belső piaci szabályozás négy területéről, nemzetközi konferencia
szervezése az EU kis- és középvállalkozásokat fejlesztő
támogatásairól.
Uniós projekt keretében konferencia a „Vállalatok társadalmi
felelősségvállalása” címmel.
Az Európai Kamarák Szövetségének (Eurochambres) Nyári
Akadémiájának társszervezése Magyarországon.
220 kereskedelemfejlesztési akció, vásárokon, kiállításokon való
részvétel megszervezése, üzleti fórumok rendezése.
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Projektek, tagozatok

„Irány: Japán”, a kis-, középvállalkozások japán piacra jutását
támogató uniós program magyarországi koordinátoraként az MKIK
21 magyar céget segített sikeres pályázatában, a japán piacra
jutásában.
Az EU CARDS alapjából finanszírozott „Partners” programban
elnyert pályázat alapján az MKIK szakmai tanácsadással és
képzéssel támogatta a Boszniai Szerb Entitás Kereskedelmi és
Iparkamara intézményfejlesztését.
Az EU–Thaiföld Partneriat rendezvényen az MKIK szervezésében
7 magyar cég vett részt az 500 európai és thai céget mozgósító
üzletember találkozón és kiállításon Bangkokban.
Csaknem 100 cég részvételével megalakult a Magyar-Kínai
Tagozat.

ICC (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara)

Dr. Parragh László, az MKIK elnöke tagja lett az ICC
Elnökségének (Member of the Executive Board).

Szakképzés
az Oktatási Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás, illetve az
OSZT 2005. évi szakképzési feladataira adott támogatás alapján
Vizsgakövetelmények
felülvizsgálata

A gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve
felülvizsgálták 16 gyakorlatigényes terület szakmai és
vizsgakövetelményeit (megjelent MK 2005/91/II.).
Az újonnan elkészült szakmai- és vizsgakövetelmények jobban
igazodnak a gazdaság elvárásaihoz − az 1.259 gazdálkodó
szervezetnél lefolytatott munkakör-elemzési interjúk alapján 434 új
feladatot fogalmaztak meg. A gazdaság szereplői nagyobb
elvárásokat támasztottak a követelményrendszerrel szemben,
aminek hatására a 16-ból 14 szakmánál 3 évre emelték a korábban
kétéves képzési időt.

Gyakorlati
szintvizsgáztatás
rendszerének kidolgozása

A gyakorlati szintvizsgáztatás rendszerének kidolgozására a kamara
kezdeményezésére került sor, a fejlesztő munkát az MKIK
koordinálta. Kidolgozták az országosan egységes szintvizsga
szabályzatot, elkészültek a szintvizsgáztatáshoz szükséges feladatok
és a kapcsolódó értékelőlapok. Az országos szintvizsga elnöki
névjegyzékébe 457 főt regisztráltak. A szintvizsgákon 4.208 tanuló
vett részt.
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Gyakorlati képzőhelyek
országosan egységes akkreditációs rendszere

Elkezdődött a gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzés
hatékonyságának és minőségének értékelése és mérése. Az új
akkreditációs rendszert 1.081 gazdálkodónál alkalmazták. Az
akkreditációs eljárás lefolytatását nem csak a jogszabály által
kötelezett, visszaigénylő pozícióban lévő gazdálkodó szervezetek
kérték, hanem olyanok is, amelyeknél követelmény lett a minőségi
gyakorlati képzés, illetve a gyakorlati képzésben az önfejlesztő
rendszer meghonosítása. Az 1.081 akkreditációs eljárás lefolytatása
mellett 4.500 gazdálkodónál felügyelték a gyakorlati képzést.

Tanulószerződés − a magyar szakképzés meghatározó formájává vált

A tanulószerződések száma évről-évre dinamikusan növekszik,
összességében az elmúlt 5 évben csaknem négyszeresére, 9.800
főről 32.000 főre emelkedett.

Tevékenységközpontú
együttműködés az érdekképviseletekkel – új típusú kooperációs kultúra

Országos szinten megalakult az OSZEB (Országos Szakképzési
Együttműködési Bizottság), területi szinten pedig a TESZEB-ek
(területi szakképzési együttműködési bizottság). A gazdasági
érdekképviseleti szervek az MKIK-val kötött megállapodásoknak
megfelelően teljesítették szerződéses kötelezettségeiket, amelyek
eredményeként tartalmas, projekttípusú együttműködés alakult ki a
szakképzési feladatok ellátásában.

On-line alapú informatikai rendszer

Az egységes hálózattá szerveződő szakképzési feladatok ellátása
érdekében a kereskedelmi és iparkamarák on-line alapú
informatikai rendszert dolgoztak ki, amely egységes keretbe foglalja
a kamarai szakképzési feladatok ellátását. Ennek megfelelően az
MKIK-nak átfogó képe van a megkötött tanulószerződésekről, az
akkreditációs tanúsítványt szerzett gazdálkodó szervezetekről,
illetve a felügyelt gyakorlati képzőhelyekről.

Szakképzési stratégia
2005-2013

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési munkájának
fontos állomása volt, hogy az Elnökség 2005. április 26-i ülésén
megtárgyalta és elfogadta a kamara középtávú szakképzési
stratégiáját. A dokumentum főbb megállapításai, következtetései
beépültek a kormány szakképzési stratégiájába, illetve a
végrehajtását szolgáló 2057-es kormányhatározatba.
A középtávú szakképzési stratégia legfontosabb irányaira építve
elkészült egy koncepció a kamarai szerepvállalásra egy munkaerőpiaci felnőttképzési rendszer kialakítása érdekében.

Nemzeti Fejlesztési Terv
Regionális Operatív
Program 3. 4 intézkedés

Az MKIK koordinálásával megvalósuló program első
komponensének keretében a 7 regionális konzorciumban 45

7

partnerszervezet közreműködésével kezdődött el 10 ezer fő
bevonása régió-specifikus képzésekbe. 4 ezer gazdálkodó
szervezetnél és 2 ezer képző cégnél felmérték a képzési
szükségletet és kínálatot.
Az operatív programok
végrehajtásának kontrollja

Az MKIK delegáltja az öt operatív program közül négynél (AVOP,
HEFOP, GVOP, ROP) tagja a Monitoring Bizottságnak, így
közvetlenül figyelemmel tudja kísérni a programok megvalósítását
és javaslatot tehet a szükséges beavatkozásokra.

NFT 2007-2013-ra szóló
tervciklus előkészítése

Az MKIK és a területi kamarák, mint kiemelt partnerek, a tervezési
folyamat egyes részelemeibe közvetlenül kapcsolódtak be.

Logisztikai roadshow
2005

„Magyarország: logisztikai központ” címmel az MKIK, a Magyar
Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság és a Nemzeti
Fejlesztési Hivatal a hét régióban közös országjárást szervezett a
logisztikának az ország versenyképességében és felzárkózásában
betöltött szerepéről, különös tekintettel a 2007-2013 közötti
időszakra szóló tervezésre.

Kamarai pályázatok
Pályázati tanácsadók, pályázatkészítők, projektmenedzserek minősítése

A pályázatírók / menedzselők kiválasztásában segít az MKIK 2004
augusztusában elsőként elindított minősítő rendszere. 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. A 2005
végéig beérkezett pályázatok alapján a Minősítő Testület 96
vállalkozást ítélt alkalmasnak arra, hogy bekerüljenek az MKIK
honlapján nyilvánosságra hozott adatbázisba. 2005-ben a Területi
Önkormányzatok Országos Szövetsége csatlakozott a programhoz.

Regionális Minőségi Díj

2002-ben a Nemzeti Minőségi Díj mintájára a GKM támogatásával,
a Minőségfejlesztési Központ szakmai közreműködésével, évente
kiadásra kerülő regionális díj modellt alakított ki az MKIK. A
lebonyolításba 2005-ben valamennyi területi kereskedelmi és
iparkamara bekapcsolódott. Pályázataikat az érdeklődők hét
regionális díjra nyújthatták be (2002-ben három regionális díjjal
indult a modell).
Az átadott díjak száma:
◊ Minőségi Díj
28
◊ Kiváló Minőségért Oklevél 3
◊ Elismerő Oklevél
3

8

◊ Részvételi Oklevél
2
A regionális díjak mintájára több területi kamara önálló megyei
minőségi díjra írt ki pályázatot.

Magyar Kézműves Remek
pályázat

A 2005. évi 30 pályázóból 18 kapott díjat. A nyertes pályaművek
száma 69.

MKIK innovációs díj

A Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot a 2000 májusában
született megállapodás alapján támogatja az MKIK. Ennek
keretében évente egy-egy pályázó részesül a kamara különdíjában.

A kamarák hálózatos működése
GVOP 4.2.1 pályázat

Az MKIK sikeresen pályázott a meglévő országos kamarai portál
közcélú és idegen nyelvű tartalmakkal történő bővítésére. A
pályázat megvalósítása 2006-ban és 2007 első felében várható.

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

Az MKIK a Magyar Szabadalmi Hivatallal történt megállapodás
alapján, a GKM anyagi támogatásával, a területi kereskedelmi és
iparkamarák bázisán 2004. szeptember 15-ével információs
képviseletet, iparjogvédelmi tanácsadó szolgálatot hozott létre.
2005-ben a területi kamarák számos PR akciója segítette a
szolgáltatás megismertetését, amelyet egy év alatt 2.642 esetben
vettek igénybe.

Széchenyi-kártya irodák

A Széchenyi-kártya jelenleg 65 kamarai és VOSZ irodában,
valamint 991 pénzintézeti fiókban igényelhető, összesen 615
településen.

Békéltető testületek

A fogyasztói jogviták peren kívüli elintézésére létrehozott és a
területi kamarák mellett működő békéltető testületek 2005. évi
ügyszáma (2.496) az előző évihez (1.806) képest jelentősen
növekedett.
Az ügydöntő határozattal befejezett ügyek csaknem felében sikerült
egyezséget létrehozni a felek között, ami a fogyasztók és a
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gazdálkodó szervezetek számára egyaránt a legelőnyösebb
megoldás.
A szolgáltatásokon belül továbbra is az építőipari kivitelezéssel
összefüggő ügyek voltak túlsúlyban, de jelentős volt a pénzügyi,
biztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok száma is.
A békéltetők által tárgyalt fogyasztói panaszok több mint
kétharmada részben vagy egészben megalapozottnak bizonyult.
2005-ben megjelent kiadványok

Üzleti7 − három különszám (szakképzés; szakképzés/innováció;
KKV támogatási és finanszírozási lehetőségek)
Kiállítások, vásárok és rendezvények Magyarországon 2006 –
Exhibitions, Fairs and Festivals in Hungary (magyar-angol)
Adó- és tb tanácsadó 2006
Jogi Tájékoztató Füzetek
Magyarország 2005 – leporello (angol, német, orosz)
Business Update (angol)
VB Eljárási Szabályzat (magyar, angol, német)
MKIK évkönyv 2004
Hatósági engedélyhez kötött tevékenységek katalógusa 2005
Az MKIK-t bemutató angol nyelvű prospektus – utánnyomás
A 16 OKJ-s szakma szakmai és vizsgakövetelményei
Az MKIK gyakorlati szintvizsga feladatai (fa-, energia-,
könnyűipar, szolgáltatás, vendéglátás-idegenforgalom, építészet)
A magyar kézművesipar története
Kamarai tagok 2006 – CD-Rom
„Vállalkozók Európában” sorozatban:
Munkavédelem az EU-ban és Magyarországon
Vállalkozások társadalmi felelőssége az EU-ban
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