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Szeptember elejétől igényelhető a digitális jólét hitelprog-
ram az MFB Pontokon 

Szeptember elsején elindul a digitális jólét hitelprogram (djh), a kis- és középvállalko-
zások digitális fejlesztésre kamatmentes hitelt igényelhetnek az MFB Pontokon - jelen-
tették be hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten. 

Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter hangsúlyozta, a Digitális jólét program 
(Djp) kedvezményes hitele segíti a magyar kis- és középvállalkozások felkészülését a 
digitalizáció kihívásaira, számítások szerint 300-400 vállalkozás kaphat majd támogatást 
fejlesztéséhez a hat konvergencia régióban. 
 
Bernáth Tamás, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy szeptem-
ber elejétől nulla százalékos kamatozású hitelt igényelhetnek a kkv-k a Gazdaságfejlesztési 
és innovációs operatív programban (Ginop) rendelkezésre álló 7,5 milliárd forint keretből 5 
millió forint és 200 millió forint között az MFB Pontokon, a feltételek pedig nem változnak a 
maximálisan hét évre igénybe vehető hitel futamideje alatt. 
 
Palkovics László leszögezte, a digitális jólét hitelprogram indításának gazdaságpolitikai jelen-
tősége van. Kiemelte, hogy a digitalizáció és a robotizáció átrendezi a munkaerőpiacot, vál-
toznak a döntési mechanizmusok, a program segíti a magyar kis- és középvállalkozások 
felzárkózását nemzetközi versenytársaikhoz a digitális, innovációs képesség és a hatékony-
ság területén is. 
 
A kormány a Digitális jólét programban kiemelten támogatja a magyar gazdaság felkészülé-
sét a digitalizációra, köztük a vállalkozások versenyképességét erősítő fejlesztéseket - hang-
súlyozta. 
 
Bernáth Tamás emlékeztetett: nyolc együttműködő bank révén 642 MFB Pontot működtet-
nek országszerte, és a kkv-hiteleikhez kapcsolódóan mentorálási lehetőséget is igénybe 
vehetnek a vállalkozások.  
 
Az MFB elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési 
ciklusban rendelkezésre álló visszatérítendő támogatások előnye, hogy a forrás a hitel visz-
szafizetését követően is rendelkezésre áll majd az ország számára. Hangsúlyozta, hogy Ma-
gyarország a visszatérítendő támogatások felhasználásában is jelentős eredményeket ért el. 
 
Juhász Edit nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgálhatásokért felelős államtit-
kár a sajtótájékoztatón elmondta, a Magyar Fejlesztési Banknak fontos szerepe van abban, 
hogy a hazai kis- és középvállalkozások fejlődéséhez kedvezményes lehetőségek álljanak 
rendelkezésre, ezzel javul a magyar gazdaság versenyképessége is.  
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Az MFB tájékoztatása szerint a digitális jólét hitelprogram digitális termékek és szolgáltatá-
sok fejlesztését célzó projekteket támogat, de bizonyos keretek között elszámolható tárgyi 
eszköz beszerzése, immateriális javak vásárlása, szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó 
költség, díjak, jogi, közjegyzői, szabadalmi költség, hazai kiállításon vagy vásáron való rész-
vétel, külpiaci terjeszkedést segítő szolgáltatás, a projekt szakmai megvalósításában közre-
működő munkatársak személyi jellegű ráfordítása, útiköltség, kiküldetési költség, általános 
költség és irodabérlés. 

A magyar fiatalok harmada egy-egy hónapot is nehezen 
vészel át 
A Magyar Ifjúság Kutatás 2016 mellett készült egy másik kötet is, ami más megvilágításba 
helyezi a magyar fiatalok helyzetét. A Margón kívül című könyv szerint a fiatalok közel fele 
úgy véli, az elmúlt tíz évben romlott az életszínvonal, illetve rengetegen közülük a kilátásta-
lanságot tartják a legfőbb problémának. 

Ahogy nemrég megírtuk, nyilvánosságra hozták a teljes Magyar Ifjúság Kutatás 2016-ot, ami 
a gyorsjelentés után mintegy másfél évvel jelent meg. A több mint 500 oldalas dokumentum 
több aspektusból vizsgálja a fiatalok helyzetét; a kutatást 2000 óta négyévente folytatják le 
mindig azonos módszertannal, ezúttal nyolcezer magyarországi és – első alkalommal – 
négyezer határon túli 15-29 éves fiatalt kérdeztek meg. 

Készült egy Margón kívül című kötet is, amely azokat a szempontokat gyűjtötte össze, ame-
lyek kimaradtak a hivatalos kutatásból. Ahogy az Excenter Kutatóközpont kiadványa ismerte-
ti, a 2016-os adatfelvétel volt az első, amikor az uniós forrásból finanszírozott kutatás adat-
bázisa nem volt elérhető, 2018-ig pedig semmilyen információt nem lehetett megtudni az 
adatokról. A megjelenés előtt álló könyvben emlékeztetnek arra, hogy az EU-s forrásokból 
elvégzett kutatás eredményeinek eltitkolása ütközik az uniós támogatásokra vonatkozó sza-
bályokkal, amelyek megkövetelik a támogatások révén keletkező ismeretek és információk 
szabad hozzáférését. Régi reflexeket idéz, hogy a kutatási anyagot és az adatbázist csak 
belső körök ismerhették meg, az eredményeket a kutatók szakmai fórumokon sem hozhatták 
nyilvánosságra. A Margón kívül így az ifjúságkutatás adatainak autonóm értelmezését tar-
talmazza. 

A kutatás szerint a 15-29 éves fiatalok száma 2016-ban 1,7 millió volt, ami a népesség 17,5 
százaléka. Számuk 105 728 fővel kevesebb volt, mint a 2011-es népszámlálás idején. 

Az egyik legmarkánsabban eltérő értelmezés az oktatás területéről olvasható a Margón kí-
vül kötetében. A 2016-os adatokból hasonló következtetések vonhatóak le, mint a 2012-es 
mérésekből: megállapítható, hogy az általános iskolai végzettség megszerzése általánossá 
vált, ugyanakkor vannak olyan a korosztályhoz tartozó fiatalok, akik még általános iskolában 
tanulnak, illetve olyanok is, akik már ebben a képzésben lemorzsolódtak. 

2510 Dorog, Orgona u. 2. ● Tel/fax: 06-33-431-793 ● Mobil: 06-30-571-6850 
E-mail: iposz.dorog@gmail.com ● Honlap: www.dorogiipartestulet.hu 

https://24.hu/belfold/2018/08/14/magyar-ifjusag-kutatas-2016/


 

Minden huszadik fiatal az általános iskola befejezése után meg sem próbált továbbtanulni, 
ráadásul ebben a tekintetben az előző négy évhez képest kis növekedés is tapasztalható, ez 
pedig a kötet szerint a tankötelezettségi korhatár csökkentésének egyik lehetséges követ-
kezménye lehet. Egyébként az általános iskola befejezése után a fiatalok közel 70 százaléka 
az érettségit adó képzéseket választja, ugyanakkor emelkedést mutat az érettségi nélkül a 
szakképzésbe belevágók száma. 

A lemorzsolódás markánsabban jelentkezik az érettségit nem adó szakképző iskolában 
(2016 óta szakközépiskola), mint az érettségit adó szakgimnáziumokban és gimnáziumok-
ban. Ezt az ifjúságkutatás is alátámasztja, ugyanis amíg az érettségi nélküli szakképzést 
elkezdők közül minden tizedik fiatal lemorzsolódik, addig az érettségit adó iskolákból együt-
tesen csak minden ötvenedik. 

Érdekes eredmények születtek, amikor az édesapa iskolai végzettsége szerint vizsgálták, 
hogy a fiatalok milyen típusú iskolában, képzésben tanulnak. 

Az oktatási esélyeket tekintve ugyanis az elmúlt 16 évben nem fedezhető fel érdemi javulás, 
sőt a felsőoktatás kapui egyre inkább bezáródtak a kevesebb társadalmi-kulturális tőkével 
rendelkező családok előtt. 

Azok a gyerekek, akiknek az édesapja legfeljebb 8 osztályt végzett, elsősorban szakmun-
kásképzőben, szakiskolában tanulnak, magasabb oktatási szintekre csak ritkán jutnak el. A 
szakmunkás apák gyermekei számára alapvetően a szakképzés az irány, ugyanakkor az 
utóbbi években a felsőoktatásban egyre kevésbé jelennek meg az érettségivel nem rendel-
kező apák gyermekei. 

Az érettségizett szülők gyermekei számára viszont egyre inkább megnyílt a felsőoktatás, 
főként a főiskolai képzésben, de nagy arányban képviseltetik magukat az egyetemi szintű 
képzésben is. A diplomás szülők gyermekei pedig felülreprezentáltak a felsőoktatásban, és a 
szakképzésben nagyon ritkán tűnnek fel. 

A Magyar Ifjúság Kutatás 2016 adatai jól mutatják a roma fiatalok helyzetét is. A megkérde-
zett fiatalok négy százaléka sorolta magát ebbe a csoportba, ahol a nem roma fiatalokhoz 
képest jóval alacsonyabb a tanulók aránya (41 százalékhoz képest 20 százalék), a munka-
nélkülieké pedig érzékelhetően magasabb (13 százalék 2 százalékhoz képest). 

Végzettségüket tekintve is jól látható a csoport marginális helyzete: 

több mint hét tizedük legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, további egyne-
gyedük szerzett szakmunkás bizonyítványt, érettségije mindössze öt százaléknak van, dip-
lomáig pedig egyetlen megkérdezett sem jutott el. Ezzel szemben a korcsoporthoz tartozó 
nem roma fiatalok csaknem 40 százaléka már leérettségizett, majd több mint egytizedük le is 
diplomázott. 
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Látható, hogy a fiatalok bizonytalanok a munkaerőpiaci kilátásaikban, lehetőségeiket pedig 
sokkal rosszabbul ítélik meg annál, mint amennyire az a KSH adataiból látszik. Markáns elté-
rések figyelhetőek meg a fiatalok státuszát illetően, ugyanis 

• a tanulók bizonytalanok, de optimisták, 

• a dolgozók nem érzik különösebben veszélyeztetettnek a munkahelyüket, viszont 
nem is látnak maguk előtt túl reményteli perspektívákat; 

• azok pedig, akik nem tanulnak, de nem is dolgoznak, bizonytalanok a helyzetükben, 
és pesszimisták a kilátásaikat illetően. 

Beszédes mutató az is, hogy a fiatalok 45 százaléka úgy véli, az elmúlt tíz évben romlott az 
emberek életszínvonala, 36 százalék szerint nem változott, 19 százalék szerint pedig javult. 
Az ország gazdasági helyzetét tekintve a megkérdezettek harmada látja pesszimistán a köz-
elmúltat, 37 százalék stagnálást, 30 százalék pedig javulást érzett. 

Amikor az emberek életszínvonaláról kérdezték a fiatalokat, így alakultak az eredmények: 26 
százalék szerint romlás várható, a pozitív jövőképben 33 százalék bízik, 41 százalék stagná-
lásra számít. 

A fiatalok szubjektív anyagi helyzete is sokat elárul a 15 és 29 év közöttiek lehetőségeiről: a 
fiataloknak mindössze a 7 százaléka sorolta magát a teljesen gondtalanul élők körébe, a 
rendszeres nélkülözések és anyagi gondok között élők aránya 11 százalék. A legnagyobb 
csoportot azok a fiatalok alkotják, akik úgy vélik, ha beosztják, jól ki tudnak jönni a jövedel-
mükből, családjuk pedig ezen a téren könnyebben boldogul. 

De a fiatalok harmadát teszi ki az a tábor, amelynek tagjai számára a szigorúan beosztott 
anyagiak mellett is nehézkesen megy egy-egy hónap átvészelése. 

Tízből négy-öt fiatal családjának rendszeres nehézséget jelent egyensúlyozni a bevételek és 
kiadások között, közülük pedig minden negyedik (a teljes minta 11 százaléka) esetben ko-
moly gond a szerény jövedelem beosztása és a nélkülözés. 

Így nem véletlen, hogy 2016-ban – a négy évvel korábbi arányt is jóval meghaladva – a fiata-
lok legégetőbb problémaként a kilátástalanságot nevezték meg. Emellett az is látható, hogy 
az olyan problémák, mint az anyagi nehézségek és a szegénység is egyre nagyobb arány-
ban fogalmazódnak meg ifjúsági problématípusként. A kilátástalanság elsősorban a dél-
alföldi, valamint a nyugat- és dél-dunántúli régiókban jelent meg problémaként. A közép-
dunántúli fiatalok pozitívabbak, az országos átlagnál 9 százalékkal kevesebben említették 
ezt problémaként. 

Az anyagi gondok és a szegénység főként az Észak-Magyarországon élő fiatalok körében 
hangsúlyos probléma, a munkanélküliség említése is itt a leggyakoribb, legkevésbé pedig a 
Nyugat-Dunántúlon fordult elő. Az elvándorlást a legjelentősebb ifjúsági problémaként észle-
lő fiatalok aránya az Észak-Alföldön, illetve Közép- és Nyugat-Dunántúlon a legnagyobb. 
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A kényszervállalkozások eltűnése segíti a versenyszféra 
tisztulását 

CÉGSTRUKTÚRA | Az MKIK szerint egészséges folyamat zajlik, az Iposz a vidék megtartóe-
rejét félti  

A Nemzeti Cégtár 550 ezer működő hazai vállalkozás adatait tartja számon, 22 ezerrel keve-
sebbet, mint tavaly, 2013- hoz képest pedig a számuk csaknem 90 ezerrel csökkent. Idén 
eddig 18 ezer céget hoztak létre, miközben több mint 23 ezer szűnt meg. Parragh László, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint minden ágazat jól jár, ha a piaci szerep-
lők átláthatóan működnek, ez különösen igaz az építőiparra, a kereskedelemre és a vendég-
látásra. Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének (Iposz) elnöke szerint 
viszont csak a központi régióban éles a verseny, vidéken egy szolgáltató kiesése az ellátás 
biztonságát is veszélyeztetheti.  

CÉGSTRUKTÚRA | Az MKIK szerint egészséges folyamat zajlik, az Iposz a vidék megtartóe-
rejét félti  

Tovább tisztul a hazai versenyszféra  

Jóval több cég szűnik meg, mint amennyit alapítanak, a kényszervállalkozások eltűnésével 
tisztul a piac. Míg azonban a központi régióban éles a verseny, addig vidéken egy-egy szol-
gáltató kiesésével az ellátás biztonsága is veszélybe kerülhet.  

A Nemzeti Cégtár legfrissebb adatai 550 ezer, Magyarországon bejegyzett, működő vállal-
kozást tartanak számon, 22 ezerrel kevesebbet, mint tavaly év végén, 2013-hoz képest pe-
dig csaknem 90 ezerrel csökkent a hazánkban tevékenykedő cégek száma. Mindez azt je-
lenti, hogy továbbra is elaprózott cégstruktúra jellemzi a versenyszférát, de kezd igazodni a 
piac méretéhez a termelő, szolgáltató cégek száma. Legfeljebb Budapesten és környékén 
van piactisztító hatása annak, ha csak az életképes kis- és középvállalkozások maradnak 
talpon - hangsúlyozta a Világgazdaságnak Németh László, az Ipartestületek Országos Szö-
vetségének (Iposz) elnöke. Vagyis a központi régióban jogos elvárás lehet a cégek iránt, 
hogy a bevételük nagyobb ütemben nőjön, mint a bérköltségük, és a beszerzés, a logisztika 
és a munkaszervezés terén is legyenek versenyképesek. Vidéken más a helyzet az Iposz 
elnöke szerint, hiszen a falvakban, kistelepüléseken gyakran egyedüli szolgáltatóként húzza 
le a rolót például egy élelmiszerbolt, a cipész, a bádogos vagy épp az autószerelő. A magyar 
vállalkozások 90 százaléka tíz fő alatti mikrovállalkozás, azonban elhelyezkedésüktől függő-
en teljesen mások a lehetőségeik, Németh László szerint ezért is érdemes külön vizsgálni a 
fővárosi és környéki, illetve vidéki cégek helyzetét. Az elnök abban bízik, hogy az utóbbiak 
problémáira megoldást kínál majd a Modern falvak és kistelepülések program kidolgozása.  

A cégalapítási láz véget ért - véli Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKIK) elnöke. A Világgazdaságnak rávilágított, hogy egy-egy társaság megszűnése szá-
mos esetben valóban az ellátásbiztonságot veszélyezteti, összességében azonban egész-
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séges folyamat zajlik. Kiemelte, hogy a szabályozási környezet változása azt a kormányzati 
törekvést tükrözi, miszerint tisztuljon meg a piac a kényszervállalkozásoktól. Ebbe az irányba 
mutat a gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációja is. Az MKIK első embere szerint 
minden egyes ágazat jól jár azzal, ha a piaci szereplők átláthatóan, nyomon követhetően 
működnek, ez különösen igaz az építőiparra, a kereskedelemre és a vendéglátásra. Parragh 
László úgy látja, sok esetben, akár nagyvárosokban is lehet a munkaerőhiány a megszűnést 
kiváltó ok, másutt, főleg kistelepüléseken viszont hiába áll valaki egyedüliként a kínálati olda-
lon, ha nincs kereslet az adott termékre, szolgáltatásra. Idén eddig hozzávetőleg 18 ezer 
céget hoztak létre a Nemzeti Cégtár adatai szerint, miközben több mint 23 ezer szűnt meg. 
Viszonyításképp tavaly 27 ezer alapításra jutott 40 ezer bezárás, 2016-ban pedig 26 ezer 
start állt szemben 46 ezer fi- nissel. Januártól augusztusig 5172 vállalkozás szűnt meg fel-
számolási eljárással, 11 810 kényszertörléssel, 5047 végelszámolással, 680 jogutóddal, 585 
pedig hivatalból elrendelt törléssel.  

Az idei cégalapításokat ágazati bontásban vizsgálva a gépjárműjavítást is magában foglaló 
kereskedelem kívánkozik a lista élére 4159 vállalkozással, de a képzeletbeli dobogón az 
építőiparnak (3214) és a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységnek (1996) is jutott 
még hely. Érdekesség, hogy az élbolyba tartozó szektorok között az idén eddig csak 1087 új 
piaci szereplőt csábító feldolgozóipart az ingatlanügyletek (1440), az adminisztratív és szol-
gáltatótevékenység (1219), illetve a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (1127) is meg-
előzte.  

GRAFIKON  
MAGYARORSZÁGON BEJEGYZETT, MŰKÖDŐ CÉGEK SZÁMA  
Forrás: Nemzeti Cégtár, VG-grafika  
GYÖNGYÖSI BALÁZS 

Jogszabályváltozás! Már nem kell kiléptetni a dolgozót, ha 
nyugdíjassá válik 

A nyugdíj megállapításának 2018. július 26-tól immár nem feltétele, hogy ne álljon fenn 
biztosítási jogviszony – hívja fel a figyelmet a Rátkai Ügyvédi iroda. 

A munkáltatók az elmúlt pár évben megszokhatták, hogy azt a munkavállalót, aki nyugdíjat 
kíván igénybe venni, „kiléptetik” (majd esetleg tovább foglalkoztatják, nyugdíjasként) – olvas-
ható a Rátkai Ügyvédi Iroda munkajogi blogjának friss bejegyzésében. A jogszabály ugyanis 
úgy szólt, hogy öregségi nyugdíjra az jogosult, aki a megfelelő korhatárt betöltötte, megfelelő 
mértékű szolgálati idővel rendelkezik és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi tel-
jes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban – például munkaviszonyban – 
nem áll. (Hasonló szabály érvényesült a „nők kedvezményes 40 éves” nyugdíjjogosultságá-
val kapcsolatban is.) 

Idén nyáron módosult a jogszabály és a nyugdíj megállapításának 2018. július 26-tól immár 
nem feltétele, hogy ne álljon fenn biztosítási jogviszony. A módosítás indokolása szerint ezen 
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változás „célja, hogy a biztosítási jogviszony – akár egy napra történő - megszüntetésével 
járó adminisztratív terheket levegyék a biztosítottakról”. 

Tehát július 26-a óta nem szükséges a munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése: a 
nyugdíj igénybevételéhez elegendő a korhatár betöltése és a szolgálati (jogosultsági) idő 
megléte is. 

A jogszabályváltozás felveti azt a gyakorlati kérdést is, hogy ha nem szükséges a munkavi-
szony megszüntetése a nyugdíj igénybevételéhez, akkor a munkáltató honnan értesül arról, 
hogy a dolgozója immár nyugdíjas? Ennek jelentősége lehet ugyanis a munkaviszony meg-
szüntetése kapcsán: a felmondást nem kell indokolni és végkielégítés sem jár. 

A választ a munkajogi alapelvek alkalmazásával találjuk meg: egyrészt, a munkaviszonyban 
a feleknek a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsö-
nösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jo-
gát, jogos érdekét sérti. Másrészt, mind a munkáltató, mind a munkavállaló kötelesek egy-
mást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely 
a munkaviszony létesítése, valamint az Mt-ben meghatározott jogok gyakorlása és a kötele-
zettségek teljesítése szempontjából lényeges. 

Ezért a munkavállalótól mindenképpen elvárható, hogy közölje munkáltatójával azt a tényt, 
hogy nyugdíjassá vált. 

Új hitelprogram 60 milliárdos keretösszeggel kkv-k techno-
lógiai korszerűsítésére 

Majdnem 60 milliárd forintos keretösszeggel megjelent a "Mikro-, kis- és középvállal-
kozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram" a Gazdaságfejlesztési és In-
novációs Operatív Program keretében - tájékoztatta Rákossy Balázs, a Pénzügymi-
nisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-t. 

A hazai vállalkozások szeptember 10-től igényelhetik a hitelt az MFB Pontokon keresztül. 
 
A program célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, hogy a 
vállalkozásoknak olyan finanszírozási segítséget nyújtson, amely lehetőséget teremt korsze-
rű termék- és szolgáltatásfejlesztésre. A támogatott beruházásoknak olyan fejlesztést kell 
eredményezniük, ami javítja a vállalkozások technológiai felkészültségét, pénzügyi szem-
pontból életképes és jövedelemtermelő - emelte ki az államtitkár. 
 
Hangsúlyozta: a hitelprogram középpontjában az egyszerű, gyors átfutású, kis összegű be-
ruházások támogatása áll, amely számos vállalkozás számára nyújthat megoldást fejlesztési 
elképzeléseik megvalósításához. Az elnyerhető kölcsön összege 1-50 millió forint, amely 
tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére fordítható. 
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A hitel futamidejét a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tarto-
zó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni, a kamat 0 százalék/év - ismertette az 
államtitkár. Hitelkérelmek benyújtására 2018. szeptember 10-től van lehetősége a fejleszteni 
kívánó vállalkozásoknak. Bővebben a www.mfbpont.hu és a www.palyazat.gov.hu oldalon 
informálódhatnak az érdeklődők. 

A hozzáadott érték a legfontosabb szempont a munkahely-
teremtésben 
 

„A munkahelyek száma helyett egyre inkább az ott előállítható hozzáadott érték a munka-
helyteremtés legfontosabb szempontja Magyarországon – mondta a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium polgári hírszerzésért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, az IT 
Services Hungary Kft. (ITSH) székházának avató ünnepségén. 
Vargha Tamás hangsúlyozta, hogy az olcsó munkaerőre épülő foglalkoztatás egyre jobban 
háttérbe szorul, hiszen Magyarország az elmúlt években sokat lépett előre a fizetések felzár-
kóztatása terén. Hozzátette, hogy az ITSH jól képzett szakembereket foglalkoztat Budapes-
ten és vidéki városokban, kapcsolatokat épített ki a magyar közép- és a felsőoktatással, je-
lenléte és terjeszkedése fontos visszajelzés az ország fejlődéséről. 

Az államtitkár közölte, hogy az első félévben kormánytámogatással érkezett 2 milliárd euró-
nyi befektetést jelentősen meghaladó, összesen csaknem 8 milliárd forint értékű beruházás-
ról tárgyal a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA). Ha mind a 123 egyeztetés alatt álló 
projekt elindul, 23 ezer munkahely létesülhet – tette hozzá. 

Erik Slooten, az ITSH ügyvezető igazgatója szerint a több mint 17 ezer négyzetméteren 
2500 munkavállalót befogadó budapesti székház is azt jelzi, hogy a cég minden szolgáltatá-
sa jelentős növekedés előtt áll, munkavállalói érdeklődnek a jövő kihívásai iránt. A jól képzett 
alkalmazottaknak köszönhetően a vállalat minden mérnöki képességgel rendelkezik, amire a 
piacnak szüksége lehet – tette hozzá. 

Adel Al-Saleh, a T-Systems International vezérigazgatója a rendezvényen kijelentette, hogy 
fekvésének és felkészült szakembereinek köszönhetően Magyarország fontos szerepet tölt 
be a cég stratégiájában. Hozzátette, hogy a globális technológiai versenyben a jól képzett 
munkavállalókért is egyre nagyobb a verseny a cégek részéről. 

Az IT Services Hungary a német T-Systems International leányvállalataként a legnagyobb 
infokommunikációs (ICT) szolgáltató Magyarországon, több mint 4600 munkavállalót foglal-
koztat. Budapest mellett Debrecenben, Pécsett és Szegeden is működtet telephelyeket.” 
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Iposz: a Magyar falu program az iparosok célkitűzését tükrözi 

A Magyar falu program az iparosok célkitűzéseit tükrözi, fontos színtere lehet a ma-
gyar mikro- és kisvállalkozások termelékenységének és modernizációjának, ezért a 
partnerség szellemében a szövetség  bekapcsolódik a programba  – hangsúlyozta 
Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetsége (Iposz) elnöke szerdán Buda-
pesten a Magyar kézművesség napja ünnepségen. 

Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiz-
tos kiemelte, hogy az 5 ezer lakos alatti településekre vonatkozó Magyar falu program a ter-
vezési fázisban van, ősszel terjesztik a kormány elé. 

 
    A hosszú távú komplex program célja a falvak népességmegtartó erejének növelése, a 
munkahelyteremtés és megőrzés, a Digitális jólét program bővítése, a közösségi közlekedés, 
a piaci szolgáltatások támogatása – mondta Gyopáros Alpár. 

 
    A kormánybiztos szólt arról is, hogy terveik szerint 2019-ben a Magyar falu program négy 
pillérre: a lakhatásra, a közlekedésre, a közszolgáltatásokra és a helyi identitásra épül majd. 
    Az ünnepségen az Iposz elnöke rámutatott arra, a magyar iparosság az összes olyan 
kézműipari szakmában, kistelepülésen is jelen van, amelyek fejlesztését a Magyar falvak 
program célul tűz ki. Példaként említette, hogy a szolgáltató, javító és építő tevékenységek 
megléte a településeken az egyik legfontosabb eleme a népességmegtartó képességnek.  
    Az elnök szerint az iparosság jelentős mértékben tudna közreműködni abban, hogy a kü-
lönböző innovációs és fejlesztési törekvések, beleértve a digitalizálást is, elterjedjenek eze-
ken a kisebb településeken. 

 
    Az Ipartestületek Országos Szövetsége a 177 ipartestületből álló hálózatán keresztül hát-
teret tudna biztosítani az iparosság eléréséhez, és így hozzá tudna járulni a Magyar falvak 
program végrehajtásának eredményességéhez – mondta az Iposz elnöke.  
    A Magyar kézművesség napján Németh László felidézte, hogy az Ipartestületek Országos 
Szövetsége a rendszerváltást követően kezdeményezte, minden évben emlékezzenek meg 
egy napon a családi, mikro- és kisvállalkozások százezreiről, a magyar iparos és kézműves 
társadalomról, hiszen a magyar gazdaság 99 százaléka családi, mikro- és kisvállalkozások-
ból áll. Ez a szektor állítja elő a magyar GDP 30-40 százalékát, és biztosítja a foglalkoztatás 
70 százalékát, ezért nem mindegy, hogy ezek a vállalkozások milyen hatékonyan működnek, 
mennyire tudnak lépést tartani az informatikai és technológiai forradalom kihívásaival, és 
mennyire tudják megőrizni versenyképességüket és foglalkoztatási képességüket – mondta 
Németh László. 
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    Nagy Róbert, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgató-helyettese az ünnepségen arra 
hívta fel az iparosok figyelmét, hogy folyamatosan bővül a kkv-k finanszírozási lehetősége 
Magyarországon. A Garantiqa hamarosan célzottan is megkeres levélben mintegy 10 ezer 
kisvállalkozót, hogy segítse a hitelhez jutásukat. 
    A hozzászólásokban az iparosok javasolták, hogy a Magyar falu program helyezzen na-
gyobb hangsúlyt a kistelepülések közbiztonságára, illetve tegyen lehetővé egyfajta rugal-
masságot a helyi problémák kezelésében. 
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