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A kamarai hozzájárulást várják
KÖTELEZŐ Végső megoldás, ha szükség van rá, az adóhatósággal közreműködik
Nyulasi Zsolt

Az adóhatóság közremű-
ködésével szedik be a kö-
telező kamarai hozzájá-
rulást a „feledékeny” cé-
gektől, erősítette meg
kérdésünkre dr. Kováts
Miklós, a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparka-
mara általános alelnöke.

Az alábbi interjúból az is
kiderül, gazdasági önkor-
mányzatunk csak legvégső
esetben kéri a hatósági
együttműködést – ekkor vi-
szont jelentős többletköltség-
gel számolhatnak a késedel-
mes befizetők.

– Az országos sajtóban
visszatérő téma, hogy sokan
késnek a kötelező kamarai
regisztrációval, illetve a ka-
marai hozzájárulás befizeté-
sével. Nemrégiben napvilá-
got látott az is, hogy a ka-
mara a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal együttműködé-
sével kívánja rendezni az el-
maradt számlákat. Miért?

– Létezik egy egyszerű és
egy valamivel bonyolultabb
válasz. Az egyszerű az, hogy
míg a kamarák hatósági esz-
közök nélküli gazdasági ön-
kormányzatok, a NAV-nak lé-
teznek jogosultságai ilyen tar-
tozások rendezésére – ráadá-
sul birtokában van a végrehaj-
tás alatt lévő adózók listájá-
nak, így elkerülhető, hogy
olyan vállalkozással szemben
kérjen végrehajtást, amelytől
a cég helyzeténél fogva nem
fogja tudni teljesíteni. Éppen
ezért született megállapodás
a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint az adó-
hatóság között a törvényben
előírt, de be nem érkező téte-
lek ügyének rendezésére.
A bonyolultabb válaszért
vissza kell nyúlni az időben:
a cégeknek tavalyóta minden
évben 5000 forintos hozzájá-
rulást kell fizetniük, emellett
kötelezően regisztráltatniuk
kell magukat a területileg ille-
tékes kamaránál. Ennek a re-
gisztrációs, valamint fizetési
kötelezettségnek nem tesznek
eleget a mostani történetben
érintett cégek – a türelmi idő
lejárt, hiszen akadnak olyan

vállalkozások, amelyek
ugyan papíron működnek, de
sem tavaly, sem idén nem fi-
zettek. Márpedig a hozzájá-
rulást törvény írja elő a ka-
marai közfeladatok ellátásá-
hoz! 2011 végén módosítot-
ták a kamarai törvényt, ahol
előírták a regisztrációt és
meghatározták a hozzájáru-
lás mértékét is. A törvény ar-
ról is rendelkezik egyébként,
hogy aki nem fizet, attól
a NAV köztartozásként hajtja
be a hozzájárulást.

– Úgy tudom, a kamarai
nyilvántartás szerint mintegy
ezerötszáz dunaújvárosi vál-
lalkozást érint valamilyen
szinten a késedelem – ezek
a cégek egy kalapba kerül-
nek?

– Egyáltalán nem. A kama-
rai regisztráció egyik célja az
alvó és fiktív cégek kiszűrése
– amelyik vállalkozás két éve
nem reagál a megkeresésünk-
re, az inaktívnak minősíthető.
Mindezek mellett létezhetnek
olyan vállalkozások, amelyek
képviselői egyszerű feledé-
kenységből mulasztottak.
Akadhatnak olyanok is, akik
az idei tételt befizették, de
a tavalyival még adósak –
esetükben szintén felmerül
a késedelem. És persze lesz-
nek olyan vállalkozások,
amelyek ilyen vagy olyan ok-
ból, de tudatosan próbálnak
kibújni a fizetési kötelezettség
alól. A kamara és a NAV
megállapodása ez utóbbi kört
célozza – azt szoktam monda-
ni, a hatósági fellépés a végső
megoldás, ha kell. Most is,
ezúton is csak azt tudom ta-
nácsolni, mindenki nézzen
utána, kérdezze meg könyve-
lőjét, rendben vannak-e a ka-
marai befizetések – és ha nin-
csenek, a lehető leggyorsab-
ban rendezze a számlát.

– Szükség van a hatósági
szigorra?

– Még egyszer mondom,
ez már a törvény szabta végső
megoldás – több kört megfu-
tottunk, figyelmeztettünk,
szóltunk szelíden, szóltunk
szigorúbban; itt a mi hatáskö-
rünk lényegében véget is ér.
Úgy tűnik, kell a hatósági

közreműködés, és itt hadd
oszlassak el két félreértést. Az
egyik, hogy a befolyó hozzá-
járulás nem a kamara zsebét
dagasztja, abból fontos, a tör-
vényben pontosan rögzített
feladatokat kell megvalósítani
– a hozzájárulás éppen e köz-
feladatok forrásául szolgál.
Ebből fakad a másik tényező:
a notórius nem fizetők nem-
csak a kamarát rövi-
dítik meg, sőt, nem
elsősorban a kamarát
– közvetve a többi
vállalkozást károsít-
ják meg azzal, hogy
a már emlegetett fela-
datokra forrást kell
átcsoportosítani.

– Szintén az országos
nyilvánosságból tudható,
hogy az adóhatóság is meg-
kéri a behajtás árát: a NAV
az eljárásért ötezer forint dí-
jat számol fel. Ez azt jelenti,
hogy aki egy évi hozzájáru-
lással maradt el, az tíz ezer,
aki mindkét évi tétellel tar-
tozik, az tizenöt ezer forint

befizetési kötelezettségre
számíthat?

– Pontosan, már csak ezért
is érdemes mindenkinek ren-
dezni a számlát, mielőtt
a NAV kéri. Ez egy automa-
tizmus: a közelmúltban tör-
tént egy egyeztetés a megyei
és a dunaújvárosi kamara, va-
lamint az adóhatóság megyei
vezetői között, és ezen el-

hangzott, a benyújtható da-
rabszámmal kapcsolatban
nincs limit, a NAV általános
munkavégzése mellett, üte-
mezve fogja teljesíteni a ka-
marai kéréseket.

– Térjünk vissza a notóri-
us nem fizetők körére: ezen
a körön belül terveik szerint
tesznek különbségeket?

– Igen, mindenképpen, hi-
szen már említettem, ezer és
egy oka lehet a késedelem-
nek. A kamarai álláspont
egyértelmű: egyfelől ki sze-
retnénk szűrni a fiktív vagy
alvó cégeket, másrészt vi-
szont szeretnénk a lehető leg-
humánusabban, ugyanakkor
az elvárható maximális haté-
konysággal hozzájutni ahhoz

a hozzájáruláshoz, ame-
lyet az idézett törvény-
módosítás rendelt a ka-
marai feladatok ellátá-
sára. Az említett tárgya-
láson például több fon-
tos alapkérdésben meg-
állapodtunk: ilyen pél-
dául, hogy a NAV az el-

ső körben a fizetési kötele-
zettségüket két éve nem telje-
sítő, ugyanakkor a benyújtás-
kor még aktív cégekkel szem-
ben fogják kérni a végrehaj-
tást. A megyei kamarával
egyeztetett fontos lépés, hogy
inkasszót vagy letiltást ké-
rünk – a foglalás ekkora tétel-
nél túlzott szigor volna.

– A már említett plusz
költségen túl érheti további
retorzió a „feledékeny” vál-
lalkozókat?

– Rossz hírem van, igen:
azon túl, hogy a végrehajtási
díjjal lényegében duplázódik
a költsége, arra is számíthat-
nak a mulasztók, hogy ame-
lyik céggel szemben második
alkalommal járnak el, ott
a cégmásolatban szerepeltetik
a végrehajtás tényét – és ez
bizony nem válik egy-egy cég
előnyére például egy pályáza-
ti anyagban. Még egyszer arra
biztatnék mindenkit, nézzen
utána, tartozik-e a kamarai
hozzájárulással. E téren min-
denképpen közösek a céljaink
– el szeretnénk kerülni a fe-
lesleges fizetést és a felesle-
ges feszültséget egyaránt. Ép-
pen e hetekben minden tarto-
zó kap tőlünk egy utolsó utáni
felszólítást, várhatóan csak
ezt követően kezdődik meg
a végrehajtási procedúra. Ér-
demes figyelni, reagálni, re-
gisztrálni és fizetni – a követ-
kező kört már a NAV futja!

A kamarai regisztráció
célja az alvó, illetve fiktív

cégek kiszűrése

Dr. Kováts Miklós, a Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi és Iparka-

mara általános alelnöke: a vá-
rosi kamara egyik legfontosabb

feladata a szakképzés koordi-
nálása, a pályaválasztás segí-

tése, a kamarai hozzájárulásból
származó összegek ezt a célt is

szolgálják...
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Útdíjra hitelt lehet kérni, érdemes is
Az olcsó pénz felpezsdítheti a kisvállalkozások beruházási kedvét, a szakértők szerint
Kőhalmi Kálmán

Az augusztus közepe óta
igényelhető Útdíj Hitel-
program nagy népszerű-
ségnek örvend a fuvarozó
vállalkozások körében –
ugyanakkor a témában
indított roadshow számos
kérdést vetett fel.

Az Útdíj Hitelprogramról
is tájékozódhattak tegnap az
érdeklődők a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamara
által szervezett rendezvénye-
ken: Szép Zoltán, a Kavosz
Zrt. fejlesztési igazgatója dé-
lelőtt a helyi, Széchenyi Kár-
tyát forgalmazó bankok veze-
tőivel találkozott. Már nem
először, az igazgató szerint
más kamaránál nem találkoz-
tak ilyen kezdeményezéssel,
pedig munkájukhoz nagyon
fontos lenne, hogy a kártya-
programot közvetítő pénzin-
tézetek tapasztalataival gaz-
dagodva térhessenek haza

egy-egy ilyen fórumot köve-
tően.

Délután két órától már
a helyi fuvarozók képviselői-
vel találkozott a Kavosz Zrt.
fejlesztési igazgatója. Az ér-
deklődés elmaradt a várttól,
a hozzáértők azonban megad-
ták a választ. Az elektronikus
útdíj fizetése jelentős teher-
ként nehezedik a fuvarozó
vállalkozások vállára, ahogy
a Fuvarozó Vállalkozók Or-
szágos Szövetségének főtitká-
ra, Peredi Péter a találkozón
elmondta: majd háromezer
hazai fuvarozó vállalkozás
szűnt meg azóta, hogy a tör-
vény megjelent. És ez többe-
zer alkalmazottat jelent.

A tanácskozáson Szép Zol-
tán kifejtette, az Útdíj Hitel-
program kidolgozására na-
gyon kevés időt kaptak. Az
elmúlt időszakban azonban
sikerült egy valóban vállalko-
zásbarát, a kormányzati elvá-
rásoknak megfelelő (igazából

ennyi a lényeg: 3,5 tonna fe-
letti jármű érvényes műszaki
vizsgája esetén egymillió fo-
rint a hitel összege az útdíjra)
hitelprogram kidolgozását
megoldani a Kavosz Zrt.-nél.

Azonban, mivel a vállalko-
zások jelentős számban szűn-
tek meg, főként és kisebb vo-
lumenű cégek, a Kavosz Zrt.-
nek azzal kellett szembesül-

nie, hogy a prognosztizált
hatezer ügyfél helyett siker-
ként kell értékelniük, ha né-
hány száz hiteligénylő jelent-
kezik az Útdíj Hitelprogram-
ba. Ennek ellenére érzékelték,
hogy a program céljai megfe-
lelőek, bár újra kellett gon-
dolniuk: miként tudják fedez-
ni a programhoz kapcsolódó,
nagyobb felhasználói körre

optimalizált állandó költsé-
geket.

A megbeszélésen elhang-
zott, hogy a kormányzati be-
vételek messze meghaladják
az útdíj bevezetése kapcsán
a tervezettet. A hazai vállal-
kozások azonban nem re-

ménykedhetnek a terhek
csökkentésében, hiszen az út-
díj kapcsán befizetett pénzek
döntő többségét a külföldi cé-
gek állják, a kormányzati
szándéknak megfelelően.

Az elmúlt időszak igazából
próbaként szolgált az e-útdíj
bevezetése kapcsán. Ennek
ellenére meglepte a szakem-
bereket, hogy a felmérések
szerint két százalék alatti volt
ebben az időintervallumban is
a bliccelők aránya, Pedig egy-
egy cégnél ebben az időszak-
ban is több százezer forintos
nagyságrendet kellett fizetni
útdíj esetében.

A Kavosz szerint a három-
öt kamionnal rendelkező cé-
geket célozták volna meg
a programmal, de a tapaszta-
latok alapján a több mint ti-
zenöt kamionnal rendelkező
vállalkozások jelentkeztek
a felhívásra, ez nem jelent
gondot, a lényeg a gazdaságé-
lénkítés.

Szép Zoltán a Kavosz Zrt. fej-
lesztési igazgatója
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A hitel
igényléséhez nem
szükséges fedezet

Szakértői
képzés

A törvényi előírások
alapján kötelezővé vált
a kamarai szakértők
képzése, az ennek alap-
ján elindított szakmai
képzést előkészítő ren-
dezvényen mintegy
nyocvan szakember vett
részt, a felkészítésük,
a konzultáció az elmúlt
időszakban megtörtént.
A vizsgákra a hétvégén
kerül sor, a személyes
konzultációkra a hétvé-
gén is lehetőség van, ha
valamelyik szakértő erre
igényt tart.

A városi kamara által
várt érdeklődést messze
meghaladta a szakértők
képzése iránti igény.
A Dunaújvárosi Keres-
kedelmi és Iparkamara
által szervezett képzé-
sek tartalma hozzájárul
ahhoz, hogy a delegált
szakértők feladatukat
megfelelően lássák el.


