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Kedves Olvasó!

A magyarországi kisvállalkozók közül sokan 

meglehetôs bizonytalansággal tekintenek az 

Euró pai Unióba való belépésünk elé. Úgy gon-

dol ják, nem eléggé tájékozottak, nem fog-

ják majd bír ni az iramot a Közösségen belü-

li vetély tár saik kal. Felelôsséggel sen ki sem 

ál lít hat ja, hogy a magyar kisvál lal ko zók ra 

csu pa jó vár az unió ban. Kétségte le nül lesz-

nek majd ne héz sé gek, ám a rend szer vál tás 

óta el telt idô azt mutatja, hogy a magyar kis-

vál lal ko zá sok lele mé nyes sé gük kel, inno vá ci-

ós ké pes sé gük kel igenis méltó verseny társai 

lesz nek uniós partnereiknek.

A kisvállalkozások súlyát az Európai Unió-

ban jól mutatja, hogy a 2000-es adatok sze-

rint több mint 20 millióra rúgott a nem me zô-

gaz da sá gi vállalkozások száma. E cégek 93 

szá za lé ka 10 alkalmazottnál kevesebbet fog-

lal koz ta tott, több mint fele pedig egyéni vál-

lal ko zás ként mûködött. A 250 fônél keve-

seb bet alkalmazó társaságoknál dolgozott a 

vál la la ti szektorban tevékenykedô 120 millió 

ember kétharmada.

Lássuk, milyen területeken mûködnek 

elsô sor ban a kis vál la latok: az építôiparban, 

a szál lo da ipar ban és a ven dég lá tás ban, a 

kis ke res ke de lem ben, a gép jár mû-kereskede-

lem ben és -ja ví tás ban, a közúti szál lí tás ban, 

a köny ve lôi szol gál ta tá sok ban, a számító-

gép-ja ví tás ban és -kar ban tar tás ban, az 

egész ség ügyi és ápo lási szol gál ta tás ban, 

a kör nye zet vé del mi és az újra hasz no sí tá si 

tevé keny ség ben, az in gat lan for gal ma zás ban, 

vala mint a közös ségi és szociális jellegû szol-

gál ta tá sok ban.

Kitûnik, hogy az unió kisvállalkozási struk-

tú rá ja hasonlít a magyarhoz: a kis- és köze-

pes vállalkozások lényegében egyezô szám-

ará nya mellett azonban hazánkban e válla la ti 

kör nagyobb foglalkoztatási súllyal ren del ke-

zik, és az egészen kis méretû cégek (mikro-

vál lal ko zá sok) jelentôsége is nagyobb, mint 

a Közös ség ben. Jó, ha tudjuk, hogy a hatal-

mas multi nacionális társaságairól ismert 

Német or szág ban az export 30 százalé kát 

100–200 fôt foglalkoztató, 15 százalékát 

pedig 50 fônél kevesebbet alkalmazó cégek 

produkálják. Ez meglehetôsen jól mutatja, 

hogy a kisvállalkozásokra nem akármilyen 

jövô vár az Európai Unióban.
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Évekig tartó elôkészületi munka után elér-

he tô közelségbe került Magyarország uniós 

csat la ko zá sa. A csatlakozási tárgyalások 

hosszú ide je alatt meglehetôsen kevés szó 

esett azok ról a feltételekrôl, amelyek a 

hazai vál lal ko zá sok minden napos tevékeny-

sé gét meg ha tá roz zák majd, és amelyek jelen-

tôs része nem lehe tett alku tárgya. Külö-

nö sen kevés infor má ció jutott el az uniós 

tag ság vár ha tó kö vet kez mé nyei rôl a kis- és 

közép vál la la tok hoz, amelyek pedig – speci-

ali zált szak ap pa rá tus hiányában, a külpiaci 

meg je le né st nélkülözve – leginkább rászo-

rultak az információkat közvetítô intézmé-

nyek segítségére.

Most, a csatlakozásig hátralévô idôben sok 

min dent kell tehát bepótolni. E füzetben 

átte kint jük a kis vál lal ko zói szektor szem-

pont jából leg fon to sabb témaköröket. Hang-

sú lyoz zuk, hogy elsô sor ban a figyelemfel-

kel tés a cél: a gya kor ló kisvállalkozóknak 

maguk nak is igye kez ni ük kell összegyûjteni 

további (mélyebb, rész le te sebb) ismereteket 

saját szak má juk ra vonatkozóan. Ennek hiá-

nyá ban ugyanis a csatlakozást követôen ver-

seny hát rány ba kerülhetnek a tájékozottabb, 

felkészültebb hazai és külföldi piaci szerep-

lôkkel szemben.

Kiadványunk a kisvállalatok szempont já-

ból legérzékenyebb témákat emeli ki. Vázol-

ja mind a csat la kozás után keletkezô kocká-

za to kat, poten ciá lis veszélyeket, mind a 

meg nyí ló új lehe tô sé ge ket, továbbá ismer-

teti azo kat az infor má ciós forrásokat, ahol 

a rész le te sebb és gya korlatias információk 

köz vet le nül elér he tôk.

Külön is felhívjuk a figyelmet arra, hogy – 

ugyancsak az Európai Füzetek sorozat kere-

tében – egy másik kiadvány is megjelent, 

Vállalkozásfejlesztés az Európai Unióban 

címmel, amelyik a kisvállalatok csatlakozási 

fel ké szü lését és piaci versenyképességének 

erô sí tését támogató szakmai és pénzügyi 

prog ra mo kat teszi közzé.

I.  Bevezetô
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Mi is az Európai Unió intézményrendsze-

ré nek lényege? Az EU olyan szabályozott 

piac gaz da ság, ahol a közös szabályok a tag-

ál la mok korábban elkülönült piacainak egysé-

ge sí té sét szolgálják.

Ennek érdekében az unióban lebont ják 

azo kat az adminisztratív akadályokat, ame-

lyek a piacok átláthatóságát és át jár ha tó sá-

gát hát rál tat ják. Ilyen lépés például a tag-

or szá gok közötti vámok leépítése, vagy a 

ter mé kek forgalomba hozatalánál meg kö ve-

telt nem zeti szabványok kiiktatása. Másfelôl 

azon ban az EU nem pusztán egységesített 

piac gaz da ság, hanem szociális piacgazda ság, 

amely a gazdaság szereplôinek szociá lis elkö-

te le zett sé gét hangsúlyozza. Szociá lis elkö te-

le zett sé get a termékek és a szolgáltatások 

fogyasztói, a vállalkozások által foglalkozta-

tott alkalmazottak és a valamennyiünk élet-

te rét képezô természeti környezet iránt. Ez 

az elkötelezettség olyan adminisztratív sza-

bá lyok megalkotását igényli, amelyek korlá-

toz zák a szabadpiaci erôk érvényesülését. 

A korlátozások azonban ugyancsak egysége-

sen, egyformán érvényesülnek a tagállamok-

ban, hiszen így biztosíthatják csak az azonos 

versenyfeltételeket az unió határai között.

Az ellentétes irányú szabályozási lépések 

ellent mon dá so san érintik a vállalkozások 

gaz dál ko dá si hát te rét. A nemzetgazdasági 

elkü lö nült ség bôl adó dó adminisztratív gá tak 

meg szün te té se olcsóbbá, egyszerûbbé teszi 

a gyár tás és a forgalmazás feltéte le it. Magá-

tól érte tô dô ez a vámeljárások kiik ta tásakor, 

vagy a sok fé le, eltérô mûszaki szab vány, 

en ge dé lye zé si eljárás egységesíté se kor.

A fogyasztók biztonságának fokozása, 

tájé koz ta tá suk elmélyítése, a foglalkoztatot-

tak egész sé gé nek, biztonságának erôtelje-

sebb védel me, a ter mé sze ti környezet szi-

go rúbb védel me azon ban a vállalkozók 

szem pont já ból nézve már anyagi és szellemi 

több let rá for dí tá so kat, és így többletköltsé-

get ered mé nyez. Ezek a többletköltségek 

ugyan abban a szak má ban, ugyanabban az 

ága zat ban egyformán jelennek meg az unió 

vala mennyi tagállamában és valamennyi vál-

lal ko zá sá ban, függetlenül a tagállam gaz da-

sá gi fej lett sé gé tôl, méretétôl, vagy a konk-

rét vállalkozás gazdasági erejétôl, mé re té tôl. 

Ez a körülmény is hozzátartozik ugyan is a 

piac egy sé ges sé gé nek elvéhez.

A piacgazdaság szociális jelzôje azon-

ban témánk szempontjából még egy fon-

tos vonat ko zást hordoz. A szociális jelleg 

ugyan is magá ban foglalja a hátrányos hely-

ze tû, indu lás kor gyengébb adottságokkal 

bíró gaz da sá gi szervezetek átmeneti, vagy 

II.  Az uniós csatlakozás jelentôsége 
kisvállalkozói szemmel
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tartós támo ga tá sa iránti elkötelezettségét. 

Ilyen támo ga tásra számíthatnak az új tagál-

lamok külön bö zô régiói, de a kisvállal ko zá-

sai is. Az unió erô tel jes szakmai és pénzü-

gyi támo gatá si programokat dolgo zott ki és 

alkal maz a fej lett régiók kisvállalkozásai ese-

té ben is, hiszen kez det tôl tisztában volt egy-

fe lôl a kis vál lal ko zá sok foglal koz ta tás ban 

betöl tött kiemel ke dô sze re pé vel, más fe lôl 

gaz da sá gi pozí ció juk sebez he tô sé gé vel. Nyil-

ván va ló például, hogy a gaz dál ko dás tár sa dal-

mi költ sé gei (munka vé de lem, kör nye zet vé de-

lem) faj la go san jóval nagyobb te rhet rónak a 

kis vál la la tok ra, mint az óriáscégekre. Éppen 

ezért már hosszú hagyománya van a kisvál-

lalatok gazdasági versenyképességét, stabi-

li tá sát szolgáló közösségi programoknak, 

ame lyek egy része már a belépés elôtt is 

elér he tô volt Magyarországon. Most e prog-

ra mok teljes köre megnyílik a hazai kis vál la-

la tok elôtt, kiegészülve az elma ra dott térsé-

gek felzárkóztatására bizto sí tott további 

anya gi erôforrásokkal.

Ahhoz azonban, hogy az érintett kisválla-

la tok a leghatékonyabban tudják lehívni a 

támo ga tá si erôforrásokat, legelôször is 

azzal kell tisztában lenniük, hogy a csatlako-

zás sal életbe lépô adminisztratív elôírások 

mennyi ben fogják erôsíteni, illetve gyengíte-

ni ver seny ké pes sé gü ket.
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1.  Vámok, vámeljárás

Az EU egyik alapvetô intézménye a vám unió, 

amely a teljes áruforgalomra kiterjed. Ez 

magával hozza a tagállamok közötti im port- 

és exportvámok megszüntetését. Ugyan ak-

kor a Közösségen kívüli országokkal szem-

ben egy sé ges vámtarifarendszer lép életbe. 

E vámtételek a csatlakozást követôen módo-

sulnak: Magyarországon – a meglevô vámté-

telekkel összevetve – átlagosan csökkennek 

majd a vámok (mintegy 5000 termék ese-

tében mérséklôdik, míg hozzávetôleg 2000 

terméknél emelkedik a vámtarifa). A belépés 

után így nemcsak számos fogyasztási cikk, 

hanem az ipari alapanyagok és a félkész ter-

mékek döntô hányada is olcsóbban kerülhet 

a magyar piacra.

Az unió vámkedvezményeket nyújt a tag-

ál la mo kon kívülrôl, de az európai régióból 

im por tált termékekre. A vámkedvezmény 

igény be vé te lé nek feltétele az, hogy igazolják 

a termék európai eredetét. A gyártó, illetve 

az importáló felelôssége annak eldöntése, 

hogy áruja páneurópai származású-e, és 

így jogosult-e az uniós vámkedvezmény re. 

A kérdés eldöntését megkönnyíti, ha az érin-

tett származási állásfoglalást kér az ille té-

kes vám ha tó ság tól. Az állásfoglalás ingye-

nes, a kiadott vámhatósági állásfoglalás 

pedig 6 éven át érvényes, ha a termék össze-

té  te le idôközben nem változik.

A vállalkozások szempontjából a leg több 

elônnyel az uniós tagországok közötti vám el-

já rás kiiktatása jár majd. A korszerû informa-

ti kai hátterû közösségi vámrendszerhez való 

csatlakozás ugyanakkor egyszerûsíti, rövidí-

ti a harmadik országokkal szemben fennma-

radó vámügyintézést is. Az átjutást a külsô 

határokon például egyszerûbbé teheti az az 

unióban alkalmazott módszer, amely szerint 

az árut elegendô a kereskedô telephelyén 

vámkezelni.

2.  Közlekedés,
szállítmányozás

Ismeretes, hogy Magyarországon a közúti 

áru szál lí tás ban és a szállítmányozásban igen 

magas a kisvállalkozások aránya. Hazánk-

ban az áruszállítás már ma is libera li zált 

tevékenység. A nemzetközi fuvarozás eddig 

nem volt az, a csatlakozással azonban e te vé-

keny ség végzése is szabaddá válik. A csat la-

ko zá si tárgyalásokon sikerült elérni, hogy 

ha egy magyar fuvarozó valamelyik EU-tag-

III.  A kisvállalatokat közvetlenül érintô 
piacszabályozási eszközök az unióban
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ál lam ban kíván letelepedni, akkor nem kell 

újra levizsgáznia, sem a gépjármû vét levizs-

gáz tat nia, mert a tagországok hatóságai köl-

csö nö sen elismerik a korábban megszerzett 

engedélyeket.

Korlátozást jelent ugyanakkor, hogy a 

csat la ko zást követô három évben a ma gyar 

közúti szállítók nem végezhetnek belföldi áru-

szál lí tást (úgynevezett árufuvarozási kabo-

tázst) a jelenlegi és a majdani tagálla mok ban. 

Ez azonban fordítva is igaz: a többi tag állam 

árufuvarozói sem folytathatnak ilyen tevé-

keny séget Magyarországon. A har ma dik év 

lejár ta elôtt bármelyik tagállam, egy ol da lú 

érte sítéssel, további két évre meghosszabbít-

hat ja a tilalmat. Az átmeneti kor lá to zást 

mind Magyar ország, mind né hány közeli 

uniós tag állam (Ausztria, Német or szág) kér-

te. Utób bi ak arra hivatkoz tak, hogy a tag je-

lölt orszá gok szállítói jóval ala cso nyabb költ-

ség szinten mûködnek.

3.  Nemzetközi pénzmozgások

Az Európai Unióban 2002. február 28. óta az 

euró az egységes fizetôeszköz. Ez alól csak 

három tagállam kivétel: Svédország, Nagy-

Britannia és Dánia. A magyaroszági vállal ko-

zá sok nak ezért a jövôben euróban is cél sze rû 

elkészíteniük pénzügyi kalkulá ciói kat.

Magyarországnak legalább két évet kell 

eltöl te nie az euróövezetbe nem tartozó tag-

ál la mok közösségi árfolyamrendszerében 

(EMR II) az euró bevezetése elôtt. Elsôsor-

ban a forint árfolyamát kell az euróhoz rögzí-

teni. Emellett ez alatt az idô alatt elvárás 

a forinttal szemben az árfolyam stabilitása, 

azaz hogy ne veszítsen számottevôen az 

érté ké bôl az euróval szemben. Az árfolyam 

ugyan akkor viszonylag széles sávban mozog-

hat a központi árfolyamhoz viszonyítva 

(plusz/mínusz 15 százalék). A központi költ-

ség vetést is egyensúlyhoz közeli állapotban 

kell tar ta ni, valamint az adósságnak tar-

tó san ala csony nak kell lennie. Ugyancsak 

fon tos fel té tel az ársta bi li tás, az infláció 

leszo rí tá sa és a kamat lá bak csökkentése. 

Amennyi ben sikerül e kö ve tel mé nyek nek 
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eleget tenni, Magyar or szá gon leg ha ma rabb 

2007-ben vezet he tô be fizetôeszközként az 

euró. Ennek szá mos elônye lenne, éppen a 

kis vál lal ko zá sok szem pont jából: megszûnne 

a pénz át vál tás költsége, az árfolyam inga do-

zá sá ból adódó kockázat, csökkennének a 

ka ma tok, bôvülne és egyszerûsödne a kül-

ke res ke de lem, kényelmesebbé válna az ide-

gen for ga lom. Ma azonban még elôfordulhat 

– amint azt a közelmúlt eseményei is mutat-

ták –, hogy a forint árfolyama nehezen kiszá-

mít ha tó mozgásokba kezd. Az ebbôl faka dó 

kockázatok kivédését segíti, ha a kül ke res ke-

de lem mel foglalkozó vállalkozások biztosí tá-

si szerzôdést kötnek.

4.  Terméktanúsítás és
termékfelelôsség

Az unió belsô piacán csak azok a termé-

kek hoz ha tók forgalomba, és csak olyan 

szol gál ta tá sok nyújthatók, amelyek teljes 

mér ték ben meg felelnek a termékbiztonsá-

gi és fogyasz tó vé del mi követelményeknek. 

A termékek megfelelését a CE (Conformi-

tée Européenne) jelölés tanúsítja. Elhelyezé-

sének joga – a terméktôl függôen – többféle 

módon is megszerezhetô, a gyártó nyilatko-

zat tól kezdve a harmadik fél által kiadott 

tanú sít vá nyig.

Az újonnan bevezetendô szabályozás 

nagy mér ték ben eltér az eddigi magyar gya-

kor lat tól. Korábban ugyanis a magyar sza bá-

lyo zás az új, vagy újonnan importált ter mé-

kek forgalomba hozatala elôtt kö te le zô vé 

tette a harmadik fél általi tanúsítást, enge dé-

lye zést. Egyes termékek forgalomba hozata-

lát, illetve az üzembe helyezését pedig kife je-

zet ten állami, hatósági engedélyhez kötötte. 

Az uniós szabályozás ezzel szemben többnyi-

re megelégszik a gyártó megfelelôségi nyi-

lat ko za tá val, azaz a forgalomba hozatalhoz 

nem szükséges igénybe venni független vizs-

gá ló-tanúsító szervezetet.

Ez egyrészt megkönnyíti a megfelelôség-

tanú sí tási eljárást a gyártók, az importôrök 

szá má ra, másrészt viszont teljes fele lôs sé-

get kell vállalniuk azért, hogy termé ke ik 

kie lé gí tik a biztonságos használat kö ve tel-

mé nye it. E kö ve tel mé nye ket a Közösség ága-

zatspe ci fi kus irány el vek ben rögzíti, ame lyek 

mára több ága zat ban – például az épí tô ipa ri 

ter mé kek, a játékok, a kis fe szült sé gû beren-

de zé sek, a gázkészülékek, a meleg víz kazá-

nok, a felvonók, az orvos tech ni kai esz kö zök 

vonat ko zá sá ban –, minisz te ri rendele tek for-

má jában a hazai jog sza bá lyok ba is be épül-

tek. A for ga lom ba hozatalt az unió tel jes 

piacán meg en ge dô CE jelölés elhe lye zé sé hez 

tehát az is elegendô, ha a gyár tó elô ször 

meg fe le lô ségi nyilatkozat alá írá sá val iga zol-

ja, hogy a termék kie lé gí ti a biz ton sá gos 

hasz ná lat – irányel vek ben vagy a fo gyasz-

tói hasz ná lati utasításban rög zí tett – köve-
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tel mé nye it. Másrészt el kell készí te nie és 

meg kell ôriznie a termék, valamint a gyár-

tás mûszaki dokumentációját, amely bármi-

lyen ellenôrzés során bizonyítja a deklaráció 

igazságtartalmát, és amelyet igény esetén be 

kell mutatni a piacfelügyeleti hatóságoknak. 

A megfelelôségi nyilatkozatot és a mûszaki 

doku mentációt a közösségi szabályozás sze-

rint általában angol nyelven is el kell készí-

te ni akkor, ha a termék a gyártás helyé tôl 

elté rô országban is forgalomba kerül. A nyi-

lat kozatot és a mûszaki dokumentációt az 

utol só termék gyártását követô 10 éven át 

meg kell ôrizni.

Amennyiben jogszabály továbbra is har-

ma dik szer ve zet tanúsítását írja elô (pél dá-

ul foko zot tan veszélyes termék eseté ben), 

akkor a CE jelölés mellett a tanúsító szer ve-

zet négy je gyû azonosító számát is fel kell 

tün tet ni. Ma már érvényben van az az unió 

és hazánk közötti megállapodás, amely lehe-

tô vé tette a magyarországi minôségtanúsí-

tó szervek unióbeli bejegyzését, valamint 

a tanú sít vá nyaik kal ellátott ipari termékek 

sza bad for ga lom ba hozatalát a Közösség 

terü le tén.

Bár a szabályozás a termékbiztonság 

szem pont já ból kevésbé kockázatos termé-

ke ket illetôen a gyártó illetékességében 

hagy ja a terméktanúsítás (a megfelelôség) 

iga zo lá sát, a kereskedelmi felügyeletek a 

jelen le gi hez képest jóval nagyobb apparátus-

sal, gyakrabban és szigorúbban fogják ellen-

ôriz ni a tanúsítványok meglétét, és fôként 

azok hitelességét. A termékbiztonsági köve-

tel mé nye ket ki kell elégíteniük a beszállí-

tók nak és a koope rá ciós partnereknek is. 

Ugyan ez ek az elôírások vonatkoznak a pót-

al kat rész gyár tás ra, a garanciális javítá sok ra 

és cse rék re, valamint a termékkel kapcsola-

tos szol gál ta tá sok ra. Így a gyártó számára 

a minô ség irá nyí tá si rendszer bevezetése és 

fenn tar tá sa a leghatékonyabb eszköz a koc-

ká za tok és a veszélyhelyzetek kezelésére.

Ha ugyanis az ellenôrzés arra derít fényt, 

hogy az irányelvek hatálya alá tartozó ter-

mékeknél nem tartják be a megfelelôsé gi 

nyi lat ko zat ban vagy a tanúsításban sze rep-

lô para mé tereket, akkor akár azonnal betilt-

hat ják for gal ma zá sát, visszavonhat ják a ter-

mé ket, egyidejûleg nagy összegû bír sá got 

szab hat nak ki. Amennyiben pedig a ren del te-

tés sze rû használat ellenére, a gyár tó hibá já-

ból bár mi lyen anyagi, vagy nem anya gi ter mé-

sze tû kár keletkezik a fogyasz tó nál, a gyártó 

tel jes körû anyagi felelôs ség gel tartozik a 

felhasználó kárának ellensú lyo zá sá ért.

A fogyasztási cikkek ellenôrzését a 

Fo gyasz tó vé del mi Fôfelügyelôség, az ipari 

alkal ma zá so két pedig a Mûszaki Biztonsági 

Fôfel ügye let, az Országos Munkabiztonsági 

és Mun ka ügyi Fôfelügyelet, az ÁNTSZ, az 

Orszá gos Mérésügyi Hivatal, vagy a Hírköz-

lé si Fô fel ügye let végezheti el.
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Az uniós joggyakorlat és bírói gyakorlat 

a hazai nál jóval szigorúbban ítéli meg az 

elôbb em lí tett ese te ket. Nem árt hangsúlyoz-

ni: bár a ter mék felelôsség elsôdleges cím-

zett je a gyár tó, illetve az unió piacán kívül-

rôl be ho zott áruk esetében az importáló, a 

for gal ma zó kereskedô is felel azért, hogy az 

elvár ha tó gondossággal járt-e el a termék 

megfelelôségének ellenôrzésekor a for ga-

lom ba hozatal elôtt. A felelôsség pedig szi go-

rúbb az álta lános polgári jogi felelôsség nél, 

ugyan is a gyártó csak nagyon szûk kör ben 

ment heti ki magát alóla (például, ha bizo nyí-

ta ni tudja, hogy nem hozta forgalomba a ter-

mé ket, vagy azt, hogy a hiba a forgalomba 

hozatal elôtt nem volt felismerhetô). Ebben 

a tekintetben a joggyakorlat nem tesz majd 

különbséget a vállalkozások mérete alapján. 

5.  Védjegyoltalom

Csatlakozásunk után a közösségi védjegyek 

(szabadalmak) jogosultjai Magyarország 

terü le tén is oltalmat élveznek. Elôfordulhat, 

hogy a közösségi védjegyek ütköznek majd a 

korábban itthon bejegyzettekkel. A Csat la ko-

zá si Szerzôdés egyik kitétele sze rint ameny-

nyiben a közösségi védjegy rôl a bejelentést 

a csatlakozást megelôzô hat hónapon belül 

nyújtották be, a magyar vállalkozások fel-

szó lalási joggal élhetnek a közösségi véd jegy 

hazai kiterjesztésével szemben. Az ilyen eljá-

rás ban érintett magyar kisvállalkozások – 

külö nö sen, ha már tudomásuk van potenciá-

lis konfliktushelyzet bekövetkezésérôl – jól 

teszik, ha tájékozódnak a hasonló területen 

bejegyzett védjegyek jellemzôirôl, lépéseket 

tesznek saját védjegyük uniós érvényességé-

nek megvédésére.

6.  Foglalkoztatás

Minden uniós vállalkozás szabadon alkalmaz-

hat munkavállalókat az EU egész területén, 

s ehhez a munkavállalási engedélyt sem 

kell kiváltani. Ha azonban a munkavállalás 

tervezett ideje meghaladja a három hónapot, 

akkor szükség van tartózkodási engedélyre, 

amelynek megszerzéséhez be kell mutatni a 

személyi igazolványt és a munkaszerzôdést. 

A munkavállalónak be kell lépnie az adott 

ország társadalombiztosítási rendsze ré be, és 

rendelkeznie kell megfelelô szakké pe sí tés sel.

A munkaadó szabadon dönthet arról, 

hogy milyen szakképesítést fogad el. A befo-

ga dó állam azonban elôírhatja vállalkozásai 

szá má ra a szakmai minôsítés minimális szint-

jét, vagy a honosítás elvégzését (kiegészítô 

vizsga letételét, képességvizsgálatot).

A munkavállalás kapcsán fontos tudni, 

hogy a je len legi EU-tagállamok egy része 

– elsô sor ban Németország és Ausztria – a 

magyar munkavállalók foglalkoztatása tekin-

te té ben a csatlakozásunkat követô 2 éven 
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át tovább ra is korlátozhatja a szabad mun-

ka vál la lást, amely egyébként közösségi alap-

jog. Ezt követôen az addigi tapasztalato kat 

értékelve, komoly problémák megléte esetén 

még további 3 évig (kivételesen súlyos mun-

ka erô-piaci helyzetben 5 évig) meghosszab-

bítható az átmeneti idôszak. A gyakorlatban 

ez azt jelenti, hogy egyes nyugat-európai 

or szá gok ban a magyar állampolgároknak 2–

5 évig nem lesz lehetséges a szabad munka-

vállalás, elsôsorban az építôiparban, az ipa-

ri taka rításban, a tisztításban és a szociális 

szol gál tatások terén.

A bérekre, a jövedelmekre és a szociális 

juttatásokra vonatkozóan nincs közösségi 

sza bá lyozás, ezek tehát önmagában a csatla-

ko zás miatt nem változnak.

A közösségi munkajogi elôírások átvétele 

már az elmúlt években megkezdôdött, így 

e téren nem várhatók érdemi változások. 

Módosulhat viszont a munkaügyi ellenôrzés 

gyakorisága és szigora. Különösen erôteljes 

fellépésre lehet számítani olyan – idehaza 

eddig kevésbé fontosnak tekintett – terüle-

te ken, mint például a nôk és a férfiak esély-

egyenlôsége a foglalkoztatásban (egyenlô 

bérezés, anyaság védelme a munkavégzés 

során), vagy az etnikai alapú diszkrimináció 

elleni küzdelem. Az erre vonatkozó közössé-

gi irányelvek átvételét egy még kidolgozás 

alatt álló anti-diszkriminációs törvény bizto-

sítja majd. 

7.  Munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem

A munkahelyi egészség és biztonság vé del me 

a közös ségi szociális jogok legkidolgozot tabb 

terü le te. Szabályozása az unióban szi go rú 

elô írá so kat tartalmaz a munkavég zés során 

hasz nált munkaeszközök biztonsá gi és egész-

ség vé del mi követelményeire vonat ko zó an, a 

kémiai, a fizikai és a biológiai ténye zôk figye-

lem bevétele tekintetében (pél dá ul az egész-

ség re veszélyes határértékek meg ha tá ro zá-

sa, meg elô zô intézkedések, a mun ka vál la lók 

tájé koz ta tá sa). Az elôírások alkal ma zá sa ese-

ten ként a ter me lé si költ sé gek emel ke dé sé vel 

jár hat. Elmu lasz tá suk ugyan ak kor komoly 

pénz ügyi szankció kat, bír sá go kat von maga 

után. Min den kép pen szá mí ta ni kell ugyanis 

arra, hogy az átvett jog sza bá lyok érdemi 

alkal ma zá sát, a vég re haj tá st jóval követ ke ze-

te seb ben fogják ellen ôrizni.

Ezért különösen fontos, hogy a munkabiz-

ton sági, munkaegészségügyi szempontból 

érzé keny tevékenységet végzô kisvállalkozás 

(amilyenek például a vegyipar, az építôipar, a 

közúti szállítás területén tevékenykedôk, a 

gáz- és elektromos készülékek javítását-sze-

re lé sét végzô vállalkozások) konzultáljon a 

szak mai kamarával, az érdekképviseleti szer-

ve zet tel a várható szabályokról, megismerje 

az életbe lépô jogszabályok tartalmát és az 

életbe lépés idôpontját. 
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8.  Fogyasztóvédelem

A fogyasztási cikkekhez kapcsolódó szavatos-

sá gi idô 2003. július 1-jétôl a jelenlegi hat 

hó nap ról két évre emelkedik. Ez azt jelenti, 

hogy a termék meghibásodásával kapcsola-

tos vá sár lói kifogást a vásárlás napjától két 

éven át lehet jelezni a gyártónál.

A fogyasztóvédelmi törvény átültette 

a hazai kör nye zet be a fogyasztó védelmét 

garan tá ló legfontosabb közösségi alapjogo-

kat, közöttük a megbízható és valósághû 

tájé koz ta tás hoz fûzôdô jogot. A törvény 

tilt ja és súlyos anyagi szankciókkal sújtja a 

fogyasz tói döntések tisztességtelen befo lyá-

so lá sát: így azt, ha az áru ára, vagy vala mely 

lénye ges tulajdonsága tekintetében valótlant 

tényt állítanak; ha az áru nem felel meg a jog-

sza bá lyi elôírásoknak; vagy ha az eladó a külö-

nö sen elônyös vásárlás hamis látszatát kelti.

A fogyasztóvédelmi szabályok szerint 

Magyar országon nem árusítható termék 

magyar nyelvû tájékoztató nélkül. Minden 

ter mé ken fel kell tüntetni az áru pontos 

meg ne ve zé sét, származási helyét, a gyártó 

vagy a for gal ma zó nevét és címét. 
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9.  Környezetvédelem

Az unió szigorú környezetvédelmi engedélye-

zé si eljárást alkalmaz a telephely-létesíté-

sek és a telephely-megôrzés tekinteté ben. 

A magyar jogszabályokban rögzített kör nye-

zet vé del mi követelményrendszer nagyrészt 

meg egye zik az EU-tagállamokéval. Elmara-

dás mu tat kozik azonban az a jogszabályok 

betar ta tá sát illetôen.

A legkritikusabb terület ma a hulla dék gaz-

dál ko dás és a veszélyesanyag-kibocsátás a 

felszíni vizekbe. Mivel a jogszabályoknak 

való meg fe le lés tetemes anyagi ráfordítást 

igé nyelne, és a vállalkozások költségeit is 

szá mot te vô en megemelné, Magyarország 

néhány kiemelt követelmény teljesítése alól 

átme neti mentességet kapott 2005. decem-

ber 31-ig. Ezek közül talán a csomagolási 

hul la dék legalább 50 százalékos újrahaszno-

sításának követelménye alóli mentesség, illet-

ve az üveg és mûanyag csomagoló anya gok 

hul la dé kai  legalább 15 százalékos újra fel dol-

gozásának követelménye alóli érin ti legkö ze-

lebb rôl a vállalkozásokat.

A környezetre veszélyes anyagokat ki bo-

csá tó kis vál lalkozások mielôbb konzul tál-

ja nak az ille té kes szakmai kamarákkal, a 

vál lal ko zói szö vetségekkel, vagy az érdek kép-

vi se le ti szer ve zetekkel a már életbe lépett és 

a vár ha tó sza bá lyok ról, ismerjék meg a jog-

sza bá lyok tartalmát, valamint az életbe lépés 

idôpontját. 

10.  Adózás

Az adózási kérdésekrôl az uniós tagállamok 

csak egyhangú döntéseket hozhatnak. Igaz 

ez mind a közvetlen adók ( jövedelemadók, 

tár sa sá gi adók), mind a közvetett adók (áfa, 

fogyasz tási, jövedéki adók) körére.

A közvetlen adókat illetôen nem várhatók 

érde mi változások, mivel ezek szabályozása 

továbbra is nemzeti hatáskörben marad.

A közvetett adók – így az áfa-kulcsok és 

a fogyasztási adók  – módosulni fognak, iga-

zod va a közösségi szinten szabályozott adó-

mértékekhez. A forgalmi adókra vonatkozó 

közösségi szabályozás egyrészt megszabja a 

kedvezményes és a normál kulcsok minimá-
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lis mér té két (5, illetve 15 százalék), más-

részt azt, hogy mely termékek, szolgáltatá-

sok so rol ha tók be a kedvezményes (5–15 

szá za lék közötti) körbe.

A jelenlegi áfa-kulcsok ennek az elvnek 

csak a 0 százalékos kulcs esetében monda-

nak ellent, ezért ennek helyébe a legalább 5 

százalékos kulcs lép (gyógyszerek, tan köny-

vek). Tevékenységi szempontból az EU nem 

sorol ja a kedvezményes kulcs alá az éttermi 

szolgáltatásokat. A csatlakozási tárgyaláso-

kon sikerült elérni, hogy Magyarországon 

2007. december 31-ig megmaradhasson 

a ked vez mé nyes, 12 százalékos áfa-kulcs. 

A ven dég lá tás ban igen nagy a kisméretû 

vál lal ko zá sok aránya, e mentesség segít 

meg ôriz ni versenyképességüket. Ugyan csak 

ked ve zô eredmény a kisvállalkozások szem-

pont já ból az, hogy az alanyi áfa-mentes-

ség határát magasabban sikerült meghúz-

ni a hatályos uniós szabályozás szerintinél. 

A magasabb küszöbérték ráadásul idôkorlá-

to zás nélkül fenntartható.

A jövedéki adók (alkohol, dohány, kôolaj-

szár ma zé kok) tekintetében nem kell szá mí-

ta ni lényeges változásra, ugyanakkor a csat-

la kozás idejére várható a fogyasztási adók 

megszüntetése. Ez az áruk jelentôs körében 

– például személygépkocsik, kávé – árcsök-

ken tést eredményezhet.

Az adóügyek intézése sem módosul a 

gaz dál ko dó kat kedvezôtlenül érintô módon. 

2003 augusztusától mód nyílik arra, hogy 

a hazai vállalkozások beszerezzék uniós áfa-

azonosító számukat, és errôl tájékoztassák 

üzleti partnereiket. Az unión belüli kereske-

delemben az áru rendeltetési helyének 

országában vetik ki a hozzáadottérték-adót, 

azaz az általános forgalmi adót. Ha a hazai 

áfa-alany körbe tartozó vállalkozás ren del ke-

zik közösségi áfa-azonosítóval, akkor a kül-

földi eladó a számlát áfa-mentesen állíthatja 

ki, és az áfa megfizetését csak a hazai be val-

lás ban kell rendezni. Amennyiben a külföldi 

vevô rendelkezik uniós áfa-azonosítóval, a 

hazai eladónak nem kell a számlán feltüntet-

nie az áfát, ami egyszerûsíti az ügyintézést. 

A közösségi áfa-számokat 2003. augusztus 

1–15. között az APEH automatikusan kioszt-

ja, de az azonosítókat csak az EU-csatlako-

zás után kötelezô használni. Ha valaki koráb-

ban szeretne áfa-számot igé nyel ni, errôl a 

2003. elsô negyedévi adóbevallásban kell nyi-

lat koznia, ennek elmulasztása esetén késôbb 

is kérhetô az azonosító. 

11.  Vállalat- és
telephely-alapítás

A tôke szabad áramlásának elve az Európai 

Unió fontos piacszabályozási sarokköve. 

Ennek megfelelôen azok a vállalkozások, 

ame lye ket az egyik tagállam rendelkezései 

sze rint alapítottak, és az alapszabály szerin-
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ti székhelyük az unión belül van, szabadon 

végez hetnek gazdasági tevékenységet bár-

mely tag államban, és szabadon létesít het-

nek fiók telepeket, leányvállalatokat, ügy-

nök sé ge ket, vagy akár csak egyszerû irodát 

a tag ál la mok bármelyikében.

Vállalatalapítás esetén természetesen be 

kell tartani az adott tagállam vállalatalapítá-

si eljárásra vonatkozó rendelkezéseit, ebben 

az esetben a vállalatalapítás nem tagadható 

meg. A nyilvános részvénytársasági formá-

ban mûködô vállalkozások alaptôkéjének el 

kell érnie a 25 000 eurót. A közösségi jog 

egy új, uniós szintû vállalati formát is meg-

al ko tott, amelyet kifejezetten a kisvállalati 

szektor számára ajánl. Ez a társasági for-

ma az Európai Gazdasági Egyesülés, amely 

a gaz da sá gi társaságok és a természetes 

sze mé lyek egyesülésére is alkalmas, továb-

bá kere tet biztosít a kis-középvállalatok 

közös sé gi szintû érdekeinek megjelenítésé-

re, illetve e társaságok határokon túlnyúló 

kooperációjára.

A várakozások szerint a csatlakozás után 

a képviseleti irodák, fióktelepek alapítása 

fut fel a leglátványosabban. Ha ugyanis az 

adott vállalat akár csak az unió egyetlen 

tagállamában rendelkezik bejegyzett céggel, 

akkor a többi tagállamban jogosult fiókte-

le pet alapítani. Ez az eljárás adminisztratív 

szem pont ból meglehetôsen egyszerû. Ez a 

körül mény elsôsorban a kereskedelemben 

idézheti elô a telepek, a lerakatok, a raktá-

rak számának növekedését, s ehhez kapcso-

lód va a választék bôvülését és a versenyzô 

termékek számának megsokszorozódását. 

Azok a világcégek – vagy éppen közepes 

mére tû társaságok –, amelyek eddig nem 

kíván tak a cégalapítással járó adminisztra-

tív teendôkkel bajlódni, most valamennyi 

új tag ál lam ban rövidebb idô alatt és alacso-

nyabb költségráfordítással hozhatják létre 

új telephelyeiket.

Az elmondottak természetesen a hazai 

vál lal ko zá sok ra is érvényesek. Az uniós 

tag ál la mok ban kereskedni kívánó magyar 

cégek is tets zô le ges számban és egyszerû 

eljá rás kere té ben létesíthetnek fióktelepe-

ket a tagországokban.

Ha valaki egyéni vállalkozóként kíván le te-

le ped ni valamelyik tagországban, akkor öt 

évre szóló letelepedési engedélyt kell kivál ta-

nia, amely automatikusan meghosszab bít ha-

tó. A letelepedési engedély kiadása azonban 

nem jár automatikusan a vállalkozói enge-

dély elismerésével. Az adott tagország belsô 

sza bá lyai elôírhatják a vállalkozói engedély 

újbóli kiváltásának kötelezettségét.

12.  Versenyszabályozás

A versenyszabályozás a közösségi szabá lyo-

zás kiemelt területe. Nemcsak annak érde-

ké ben, hogy biztosítsák az áruk és a tôke 
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sza bad áramlását, hanem abból a célból is, 

hogy meg aka dá lyoz zák a nagyvállalatok erô-

fö lénnyel való vissza élé sét. A versenysza bá-

lyo zás tilt ja a vállalatok közötti megálla po-

dá so kat a piac felosztására, vagy az árak 

meg ál la pí tá sá ra. Tiltja azt is, hogy azonos 

keres ke del mi ügyletek esetében egyazon 

cég elté rô kereskedelmi feltételeket fogad-

tas son el különbözô partnereivel.

Visszaélésnek számít, ha egy vállalat a 

szer zô dés kö tés megtagadásával, az árpo li ti-

ka tisztességtelen alakításával, vagy a meg-

ren de lôk lekötésével akadályozza a verseny-

társakat piaci lehetôségeik kihasználásában. 

Abban az esetben, ha a versenykorlátozó 

maga tar tás a tagállamok közötti kereskedel-

met is érinti, a közösségi intézmények köz-

vet le nül is elrendelhetnek vizsgálatot, és a 

vizs gálat elvégzését is saját hatáskörbe von-

hat ják.

A versenyszabályozás körébe tartozik az 

állami (önkormányzati) támogatások sza bá-

lyo zása és elosztása is. Az unió az ága zat közi 

tá mo ga tá sokat pre fe rál ja (kör nye zet vé de-

lem, fog lal koz ta tás-képzés, kis vál lal ko zás fej-

lesz té si- tá mo ga tá sok). A közös sé gi ver seny-

sza bá lyok tehát kifeje zet ten ellene hat nak a 

koráb ban erôsen nagy vál la lat-cent ri kus álla-

mi támoga tá si gyakorlat foly ta tá sá nak, és 

kimon dot tan preferálni fogják a kis vál lal ko-

zá sok fejlesztését célzó támogatásokat. 

13.  Közbeszerzés

A szabályozás fontosságát jelzi, hogy 2002-

ben az összes hazai közbeszerzés 65,4 szá-

za lé kát kis- és középvállalatok nyerték el, ez 

376,5 milliárd forint összegû megrendelést 

hozott a szektornak.

Az unió közbeszerzési eljárásain vásárolt 

áruk és szolgáltatások értéke a tagországok 

össze sített nemzeti össztermékének mint egy 

11 százalékát teszi ki évente. Ez az ér ték 

eléri a német nem zeti össztermék közel 

felét. A köz be szer zé si eljárások többféle típu-

sát külön böz te tik meg: a szolgálta tá so két 

(szel le mi ter mék vagy szakértôi szol gál ta-
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tás, mûszaki tervezés, projektmenedzs ment, 

szakmai képzés) és az eszközbeszerzésekét 

(mûsza ki eszköz, berendezés, gép). A kivite-

le zé si szerzôdés tartalma valamilyen építési 

beru há zás végrehajtása, a közüzemi közbe-

szer zés a vízgazdálkodás, az energiaszektor, 

a közlekedés és a távközlés területét érint-

he ti. A közüzemi közbeszerzéseknél fontos 

alap elv: azok alkalmazása független attól, 

hogy az adott szolgáltatás állami, vagy 

magán tu laj don ban van-e.

A közbeszerzéseken induló cégeknek ele-

get kell tenniük az úgynevezett megfelelôsé-

gi kritériumoknak. Ezek közé tartozik, hogy 

az uniós közbeszerzési pályázatokon csak a 

tag ál la mok ban, vagy a tagjelölt államokban 

meg te le pe dett cégek indulhatnak. Ugyan-

csak fontos kritérium az eredetszabály, 

amely kimondja, hogy a közremûködôknek, 

illet ve a beszerzett, vagy felhasznált termé-

kek nek, eszközöknek is az EU-tagállamok-

ból kell származniuk. Minden résztvevô 

egyen lô eséllyel pályázik, ezt az uniós ható-

sá gok ellenôrzik.

Bár a közösségi szabályozás már 1994 

óta lehetôvé teszi, hogy a magyar vállal ko zá-

sok a tagállamok cégeivel megegyezô fel té te-

lek kel vegyenek részt az EU közbeszer zé si 
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tenderein, 2001-ben mindössze 6 hazai cég 

nyert el közbeszerzési megbízást az unió-

ban. Ez annak ellenére van így, hogy a közös-

sé gi elôírások alapján egy adott értékhatár 

felett az állami megrendelések (kormány-

zati, önkormányzati és közüzemi egyaránt) 

pályáz tatását és tenderfelhívását kötelezô 

köz zé tenni az Európai Közösségek Hivata-

los Lapjában (Official Journal).

A magyar cégek esélyeit mindenekelôtt az 

információhiány és a terméktanúsítási, minô-

sí té si kritériumok meg nem felelése rontot-

ta. Az információhiányt hivatottak csökken-

tetni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

helyi szervezeteinek irodái, az Euro Info 

Köz pont (telefon: 72-507-116) és a Magyar 

Vál lal ko zás fejlesztési Alapítvány hálózata (a 

köz pon ti iroda telefonszáma: 342-3717).

14.  Az elektronikus 
kereskedelem egységes 

szabályozása

Az elektronikus (internetalapú) piacterek 

lét re ho zá sá nak jelentôsége abban áll, hogy 

nagymértékben csökkentik a termék ke res-

ke de lem forgalmazási költségeit (például a 

reklám-, a raktározási és a levelezési költsé-

ge ket). Az alacsony forgótôke-ellátottságú 

kis vál lal kozások különösen érdekeltek az 

inter net re épülô kereskedelmi rendszerek 

fej lô dé sé ben.

Az unió eEurope akcióterve többek között 

e rend sze rek kialakításának elôsegí té sét 

szol gálja. Az internetalapú kereskede lem 

alkal ma zá sá nak elôfeltételeként a ma gyar 

par la ment el fo gad ta az elektronikus úton 

elvé gez he tô aláírási és fizetési eljá rást sza-

bá ly ozó 2001. évi XXXV. törvényt, valamint 

az elektronikus kereskedelmet szabályozó 

2001. évi CVIII. törvényt. Az elektronikus 

keres ke del mi szolgáltatások, valamint az 

infor má ciós társadalommal összefüggô szol-

gál ta tá sok ról szóló törvény a korábbi tár sa-

dal mi és gazdasági érintkezési formák nap-

jainkban tapasztalható viharos gyorsaságú 

átalakulása elôtt nyit utat: a szolgáltatások, 

a különféle üzleti-kereskedelmi tranzak ciók 

elektronikus adatátvitellel történô lebo nyo-

lításának, közvetítésének elterjedését sza-

bá lyoz za. Az elektronikus aláírásról szóló 

jog sza bály teremti meg a lehetôségét annak, 

hogy az elektronikus irat teljes mértékben 

alkal mas sá váljon a hagyományos papíralapú 

okira tok helyettesítésére, ami lehetôvé teszi 

az elektronikus ügyintézést a közigazgatás-

ban, valamint az üzleti életben az elektroni-

kus úton kötött szerzôdések megkötését, 

különféle jognyilatkozatok tételét.

Ezek a jogszabályok döntôen már ma is 

össz hang ban vannak a közösségi rendel ke zé-

sek kel, azonban a csatlakozás idôpontjáig 

még néhány részletszabályozás (adatvéde-

lem, reklámok stb.) kimunkálása hátravan.
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A csatlakozás után életbe lépô szabályozás 

sokoldalúan fogja érinteni a hazai kisválla-

la ti szektort. Lesznek – sôt többnyire már 

vannak – olyan elôírások, amelyek a piacon 

maradás feltételét képezik (terméktanúsítás, 

foglalkoztatási szabályok, munkavédelem, 

kör nye zet védelem). Lesznek olyanok, ame-

lyek alkal ma zása a kisvállalatok számára 

is piac bô vü lést eredményezhet: részvétel az 

uniós közbeszerzésekben, a terméktanúsí-

tás össz euró pai jelének (CE) alkalmazása, 

az elek tro ni kus piac elôtérbe kerülése. Végül 

lesz nek olyan szabályok, amelyek miatt a kis-

mé re tû, kevéssé tôkeerôs cégek verseny hát-

rány ba kerülhetnek: ilyenek lehetnek külö nö-

sen a foglalkoztatási-környezeti feltételeket 

szigorító, és ezért költségnövekedéssel járó 

rendelkezések.

Az utóbbi kapcsán azonban rá kell mutat-

ni az Európai Gazdasági Közösséget 1957-

ben létrehozó Római Szerzôdést 1986-ban 

módosító Egységes Európai Okmány azon 

pont já ra, amely rögzíti: a foglalkoztatási, 

munkavédelmi minimumfeltételeket (munka-

vál la lók egészségének védelme és biztonsá-

ga) meg ha tá ro zó irányelvek nem írhatnak 

elô olyan adminisztratív-jogi kikötéseket 

vagy pénz ügyi következményekkel járó köte-

le zett sé ge ket, amelyek akadályozzák a kis-

közép vál la la tok alapítását és fejlôdését.

Az újonnan csatlakozó tagországoknak 

arra kell törekedniük, hogy ez az elv vala-

mennyi régió kisvállalkozására érvényes 

legyen. Segíteni fogja az alkalmazkodást 

az alkal mazási határidôk rugalmas megsza-

bá sa, a többletterhek támogatási források-

ból történô finanszírozása. Nem kerülhetô 

meg azonban az igazodás az egységes piaci 

követelményekhez. A sikeres alkalmazkodás 

kulcsa a piaci környezet ismerete, a techno-

IV.  A csatlakozás várható hatásai 
a kisvállalkozói szektorra
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ló giai fejlesztés és a minôségbiztosítás által 

felügyelt gyártás és forgalmazás.

A szakmai ismereteit folyamatosan fej-

lesz tô és eszközállományát is korszerûsíteni 

tudó, a nemzetközi munka-, környezet- és 

fogyasz tó vé del mi elôírásoknak megfelel ni 

képes kis vál lalatok jó eséllyel ôrizhetik meg 

megrendelôiket a nemzetközi piaci ver seny-

nek kevésbé kitett lokális piaco kon, a nem-

zet kö zi piacon pedig a nagyobb, tôkeerôsebb 

cégek alvállalkozóiként juthatnak bôvülô pia-

ci lehetôségekhez.

A hazai kisvállalkozások versenyképessé-

gét megszilárdító támogatásoknak a követ-

kezôkre kell irányulniuk:

• a vállalatalapítás finanszírozási terhei-

nek csökkentése (az üzleti infrastruktú ra 

kiépítésének támogatása, például ingat-

lan vá sár lás/bérlet, informatikai háttér, 

inter net használat);

• a folyamatos mûködés és a technológiai 

fejlesztés finanszírozási hátterének meg-

könnyítése (kamattámogatások, hitelga-

ran ciák);

• a piaci információk beszerzésének és 

ér té kelésének támogatása (üzleti tanács-

adás);

• a szakképzés támogatása;

• az exporttevékenység elôsegítése (nyelv-

tudás, kiállításokon való részvétel).
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Internetrôl beszerezhetô információk

A Külügyminisztérium EU tájékoztató 

szolgálata (leggyakrabban feltett kérdések 

és válaszok az integrációról)

www.eu2004.hu

A magyarországi Euro Info Központ 

hálózat központi címe

(információ, tanács adás, se gít ség nyújtás a 

kis- és középvállal ko zók nak)

www.euroinfocentre.hu

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

(EU-kézikönyv a kisvállalkozók számára, 

uniós kiadványok listája)

www.gkm.hu/eu/

Igazságügyi Minisztérium

www.im.hu

Keresôprogram az uniós jogszabályok 

elérésére és megnyitására

www.datanet.hu/im/DatabaseSearch.html

Euro Info Service (az Európai Unió hivata-

los kiad ványainak és adat bázisainak magyar-

orszá gi forgalmazója, on-line adatbá zi sok) 

www.euroinfo.hu/online/

Szakmai szövetségektôl beszerezhetô 

információk

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 

EU Iroda, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

V. emelet, 514. szoba

Telefon: 488-2178, 488-2179

Fax: 488-2180

Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10

E-mail: euinfo@bkik.hu

Ügyfélfogadás (elôzetes bejelentkezés alap-

ján): hétfô, kedd, szerda, csütörtök 10–14h.

Kapcsolattartó: Dr. Vízhányó Lászlóné 

(EU-referens)

Térségi központokban beszerezhetô 

információk

Budapest

Euro Info Centre

Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesz-

tési Ügynökség (ITD Hungary)

Lamperth Judith

Telefon: 472-8130

Nyíregyháza

Euro Info Centre

PRIMOM Alapítvány Tanácsadási és 

Informá ciós Hálózat

V.  További információforrások
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Haraszti Barát Andrea

Telefon: 42/414-188

Pécs

Euro Info Centre

Baranya megyei Kereskedelmi 

és Iparkama ra

Kóta György

Telefon: 72/507-162

Salgótarján

Euro Info Centre 

Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Sztanek Olga

Telefon: 32/520-866

Szeged

Euro Info Centre

Csongrád megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara

Pitó Enikô

Telefon: 62/486-987

Szekszárd

Euro Info Centre 

Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Schweitzer-Rendas Ágnes

Telefon: 74/411-661

Szolnok

Euro Info Centre

Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara

Rácz Péter

Telefon: 56/510-610

Az Európai Információs Pontok támoga-

tásával mûködô EU Tájékoztató Sarkok

Baranya megye

7815 Harkány, Kossuth u. 2.

Mészárosné Kóré Csilla

Telefon: 72/580-165, 72/580-166

E-mail: kitk@freemail.hu, kiti@axelero.hu 

Bács-Kiskun megye

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.

Petôfi Sándor Városi Könyvtár

Kállainé Vereb Mária

Telefon: 76/461-429, 76/461-429

E-mail: psvk@psvk.hu

6320 Solt, Aranykulcs tér 7.

Vécsey Károly Mûvelôdési Ház és Könyvtár

Lencsés Sándorné

Telefon: 78/486-123, 78/486-092

E-mail: vkks@freeweb.hu

6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 11.

Városi Könyvtár

Varga-Sabján Gyula

Telefon: 77/421-851, 77/427-781, 

77/423-832

E-mail: kkhalas@kjmk.hu
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Békés megye

5540 Szarvas, Szabadság u. 28.

Városi Könyvtár

Tusjak Lászlóné

Telefon: 66/312-745, 66/216-130

E-mail: konyvtar@szarvas.hu

5700 Gyula,Városház u.13.

Mogyoróssy János Városi Könyvtár

Dézsi János

Telefon: 66/362-000, 66/466-560

E-mail: janos@mail.mjvk.hu

5800 Mezôkovácsháza, Árpád u. 162.

ÁMK Városi Könyvtár

Alené Gál Margit

Telefon: 30/326-9909, 68/381-576, 

68/381-048, 68/381-576

5720 Sarkad, Piac tér 1.

Mûvelôdési Központ és Könyvtár

Gyebnár Györgyné

Telefon: 66/375-380, 66/375-380

E-mail: informaci@sarkadi-konyvtar.hu

5650 Mezôberény, Fô u. 4.

Városi Könyvtár

Pallagi Mária

Telefon: 66/352-830, 66/423-905

E-mail: varfalvier@freemail.hu

5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2.

Városi Könyvtár

Varga Nikoletta

Telefon: 68/462-951, 68/462-976

E-mail: pro.hajnal@freemail.hu

5500 Gyomaendrôd, Kossuth út 50.

Városi Könyvtár

Nagy Piroska

Telefon: 66/282-598 

5630 Békés, Széchenyi tér 4.

Városi Könyvtár

Bercziné Vincze Eszter

Telefon: 66/411-171, 66/411-171

E-mail: vincze.e@freemail.hu

5900 Orosháza, Dózsa Gy. u. 7.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Líborné Putnoki Edit

Telefon: 68/412-012, 68/412-384, 

68/412-384

E-mail: lipedit@justhvk.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.

Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány

Leskóné Csajkovszki Marianna, 

EU-irodavezetô

Telefon: 47/523-080, 47/322-919

E-mail: zrva@axelero.hu
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3900 Szerencs, Rákóczi vár

Európai Integrációs és Városmarketing Iroda

Turcsányi László irodavezetô

Telefon: 47/563-000, 47/361-527

E-mail: europolis.marketing@matavnet.hu, 

ecos@matavnet.hu

Csongrád megye

6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

Nagy Endre

Telefon: 20/421-6576 

6600 Szentes, Tóth József u.21.

Wiegand Gyula

Telefon: 62/285-011 

Fejér megye

2484 Gárdony, Szabadság út 14.

Városi Könyvtár

Tóth Attiláné

Telefon: 22/570-067, 22/570-068

E-mail: gardteka@vk-gardony.bibl.hu

7000 Sárbogárd, Hôsök tere 12.

Bogárd és Vidéke Lapkiadó Vállalat

Hargitai Kiss Virág

Telefon: 25/508-900

E-mail: bogard@freemail.hu

2060 Bicske, Petôfi tér 5.

Teleház

Kecskés Albertné Veress Csilla

Telefon: 22/565-414

E-mail: bicskeitelehaz@mail.datanet.hu

Heves megye

3390 Füzesabony, Rákóczi F. u. 52.

Városi Könyvtár

Sipos Attila

Telefon: 36/341-928

3000 Hatvan, Grassalkovich kastély

Grassalkovich Mûvelôdési Központ

Matiszlovicsné Horváth Éva

Telefon: 37/346-125 

Nógrád megye

3060 Pásztó, Hunyadi út 12.

Pásztói Kistérség Fejlesztéséért 

Közalapítvány

Mészáros Sándor

Telefon: 32/563-225, 32/563-225

E-mail: pkisterseg@profinter.hu

3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város és Környéke Önkormányza-

tainak Területfejlesztési Társulása

Faluhelyi László

Telefon: 32/370-849, 32/370-170

E-mail: szecseny@profinter-hu

Pest megye

2750 Nagykôrös, Szabadság tér 7.

Dél-Pest megyei Európai Információs Alpont
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Tóth Viktor

Telefon: 53/550-040, 53/550-048

2000 Szentendre, Dunakorzó 18.

Dunakanyari és Pilisi Kistérségi Európai 

Információs Alpont

Vajda János

Telefon: 26/312-437, 30/962-0376

E-mail: euiroda@dunakanyar-pilis.hu

Somogy megye

8623 Balatonföldvár, Köröshegyi u.1.

Bajor Gizi Közösségi Ház

Telefon: 84/341-992, 84/340-916

E-mail: bajorgizi@axelero.hu

7570 Barcs, Ifjúság u. 18.

Városi Könyvtár

Telefon: 82/565-320

E-mail: konyvtar@vk-barcs.bibl.hu

8693 Lengyeltóti, Rákóczi út 22.

Közösségi Ház és Könyvtár

Telefon: 82/330-852, 82/330-852

E-mail: totinfo@matavnet.hu

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 14.

Városi Könyvtár

Telefon: 82/352-090, 82/453-621

E-mail: konyvtar@varoshaza.nagyatad.hu

Veszprém megye

8401 Ajka, Szabadság tér 12.

Új Atlantisz Térségi Fejlesztési Társulás

Telefon: 88/200-710

E-mail: ujatlantisz@ajkanet.hu

8500 Pápa, Várkastély (Pf.173)

Jókai Mór Városi Könyvtár

Telefon: 89/324-406

E-mail: eu-pont@freemail.hu

9532 Külsôvat, Béri Balog Á. u. 1.

Módszertani Otthon

Telefon: 89/546-000

E-mail: eualpont@compunet.hu

Zala megye

8900 Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.

Apáczai Csere János ÁMK

Paulikné Horváth Ágnes

Telefon: 92/511-210 

8790 Zalaszentgrót, Kinizsi tér 5.

Celodin Zalai Alapítvány

Guittprechtné Molnár Erzsébet

Telefon: 83/360-057

E-mail: celoding@axelero.hu



A „Kis- és középvállalkozások”
témakörben eddig megjelent 

Európai Füzetek:

Schifner Marianna
Vállalkozásfejlesztés az

Európai Unióban

•

Ertseyné Dr. Peregi Katalin – Dr. Bach István
A vetômag és szaporítóanyag

termesztésének és használatának feltétele



Lajtai György

közgazda

Napjainkban – az egyéni vállalkozókat is beleszámítva – hozzávetôleg 

850 ezer kisvállalat mûködik Magyarországon. Számottevô részük tudni 

szeretné: mi is az európai intézményrendszer lényege? A válasz megnyug-

tató: a közös szabályok alapján mûködô egységes piac. Európa mostanában 

jut el oda, hogy megszüntesse a sokféle nemzeti szabványt. Gondoljunk 

csak bele például, hogy egy középkorú magyar vállalkozó a nálunk még 

érvényben lévô területmértékek közül hányfélét kénytelen ismerni: a külön-

féle holdakat, ezek mellett persze a hektárt, de a négyzetméteren túl még 

a négyszögölt is. Ez persze csak egy, de talán kellôképpen szemléletes 

példa. A lényeg az, hogy az Európai Unió le kíván bontani mindenféle olyan 

akadályt, amely gátolja a gyártás, a forgalmazás egységesítését. A szám-

vitel könnyítését szolgálja például, hogy 2002 februárjától az euró az egy-

séges fizetôeszköz a Közösségen belül. Ez a kisvállalatok számára a lehetô 

legelônyösebb, hiszen megszûnik az árfolyam ingadozásából adódó kocká-

zat, bôvülhet és egyszerûsödhet a külkereskedelem, kényelmesebbé válik az 

idegenforgalom. A további kedvezô fejleményekrôl szól ez a kiadvány.


