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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

Az interpelláció címe: "A mikor lesznek végre a magyar gazdasági élet központi szereplői a 
hazai kisvállalkozások?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Ma  a  magyar  gazdasági  életben  kiugró  egyensúlytalanságnak  lehetünk  tanúi.  A  kormány  a
legjelentősebb támogatásokkal és kiemelt figyelemével szinte kizárólagosan a multinacionális és a
hazai nagytőkés szereplőket tünteti ki, míg a hazai kisvállalkozások a kormányzati kommunikáció
szíves  szavain  túl  vajmi  kevés  konkrét  támogatáshoz  jutnak.  Holott  új  egyensúlyi  helyzet
megteremtésére van szükség a gazdaságban, amihez ki kell végre alakítani a magyar mikro-, kis- és
közepes  vállalkozások  célzott  és  hatékony  támogatási  rendszerét,  és  ehhez  kellő  forrást  is
biztosítani kell. Ezt évek óta mondjuk, sajnálatos, hogy a kormány csak most, egy lehetséges válság
küszöbén érezte  fontosnak,  hogy egy stratégiát  összeállítson a  kis-  és  közepes vállalkozásokkal
kapcsolatban. Persze, jobb később, mint soha, bár a konkrét megoldási javaslatokkal és a hozzájuk
rendelt forrásokkal továbbra is adósak maradtak.

A kormányzati kkv-stratégia legalább a problémákat helyesen ismeri fel, de mégis hogyan erősítik
meg a  hazai  vállalkozásokat,  ha  a  gazdaságpolitikájuk pont  ezzel  ellentétesen hat.  A leginkább
képzett  munkaerő,  több százezer  fiatal  már  külföldre  vándorolt,  a  munkaerőhiányt  pedig  olyan
eszközökkel igyekeznek megoldani, ami negatív hatást gyakorol a bérekre. Fontos tudni, hogy a
hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozások lényegesen több embert foglalkoztatnak, mint a külföldi
multinacionális cégek vagy az Önöknek oly kedves néhány hazai nagytőkés tulajdonában lévő cég.
Éppen ezért, valamint hogy a gazdaság válságállósága és a munkahelyek védelme megvalósuljon,
ezeket  a  kisebb  vállalkozásokat  kell  az  államnak  támogatnia,  segíteni,  hogy  innovatívan
működhessenek, saját  magyar terméket fejlesszenek és azt vigyék piacra,  azt  vihessék külföldre
exportra, ne csupán egy-egy multi kiszolgáltatott beszállítói legyenek annyi pénzért, amiből fenn



sem tudják magukat tartani.

A külügyminiszter egy tavaly novemberi bizottsági ülésen felvetésemre azt válaszolta:

“És nálam, a beruházásösztönzéssel foglalkozó ügynökségnél ezért hoztam létre egy részleget, ami
kifejezetten ezzel foglalkozik, hogy a Magyarországon működő nagyvállalatok számára készíti fel a
magyar  kkv-kat  vagy  akár  nagyobb  vállalatokat  is,  hogy  be  tudjanak  kerülni  a  beszállítói
hálózataikba.”

Ez nem megoldás.

Mégis, az új kkv-stratégia bejelentését követően az egyik első konkrét lépés az önök részéről az
volt,  hogy  a  hazai  kisvállalkozások  helyett  az  állami  HEPA ügynökségnek  adnak  kétmilliárd
forintot, úgymond a vállalkozások piacra jutásának segítésére! Ha utóbbihoz nem is, de a HEPA
bevételeinek növeléséhez biztosan hozzájárul ez az összeg.

Tisztelt  Miniszter  Úr!  A senki  által  nem tagadott  gazdasági  lassulás  vagy egy  közelgő  válság
kezeléséhez ennek többre lesz szükség, a magyar kkv-k ennél többet érdemelnek!

Kérdéseim tehát:

- hajlandóak e érdemben csökkenteni a kkv-k adózási, adminisztrációs és működési terheit?

-hajlandóak-e a multinacionális vállalatok adóelkerülését visszaszorítani következetes szabályokkal,
amik nem értelmetlenül megsarcolják a multikat, de tisztességes és kiszámítható adózás mellett a 
jelenleginél intenzívebb társadalmi szerepvállalásra ösztönzik a nagy cégeket?

- hajlandóak e végre érdemben támogatni a hazai kis és közepes vállalkozások 
munkahelyteremtését?

Várom válaszát!

Demeter Márta
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