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Adójóváírás szoftvercégeknek - miniszterelnöki vizit a MorphoLogic-nál

Árcsökkentések

Toronyi Attila tudósítása

Áremelések

A kormány patrióta gazdaságpolitikát folytat, ezért kiemelten
támogatja a magyar közép- és kisvállalkozásokat - mondta
Gyurcsány Ferenc pénteken délben, amikor Kóka János gazdasági
miniszter és Kovács Zoltán IVSZ-elnök társaságában meglátogatta a
számítógépes nyelvészeti kutatással-fejlesztéssel foglalkozó, itthon
és külföldön is rangot szerzett magáncéget, a MorphoLogic Kft.-t.
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A gazdaság 2004 óta tartó fellendülését a MorphoLogic története is példázza -- érvelt a
kormányfő. Két év alatt ötven százalékkal nőtt a cég árbevétele, és szoftverei ma már
közhivatalokban éppúgy megtalálhatók, mint az otthoni számítógépeken.
Ennek a kiugró sikernek is szólt Gyurcsány Ferenc látogatása, akinek Prószéky Gábor
ügyvezető igazgató, Tihanyi László, a fordítóprogram-üzletág vezetője és Földes András
fejlesztő mutatta be működés közben a vállalat termékeit: a MoBiMouse szótár-, a
MoBiCAT megértéstámogató és a MorphoWord fordítóprogramot. A cég vezetője azt is
elmondta, hogy az EU brüsszeli központja érdeklődik az egyedülálló alkalmazási
lehetőségek iránt, annál is inkább, mert a közösség intézményeiben hatalmas mennyiségű
fordítandó anyag halmozódik fel. A vendégek azt tudakolták, elérhetők-e az interneten a
MorphoLogic szolgáltatásai, s hogy milyen irányúak a most éppen aktuális fejlesztések.
Prószéky Gábor elmondta: az angol--magyar fordítóprogram után most ennek fordítottja, a
magyar--angol van napirenden, illetve azt vizsgálják, hogy mekkora minőségi haladás
érhető el a fordítástámogatásban meghatározott szaknyelvi terminológia felhasználásával.
Gyurcsány Ferenc a bemutatót követően kézenfekvőnek nevezte, hogy ilyen léptékű
fejlesztések nem oldhatók meg csupán önerőből. A MorphoLogic -- más cégekhez
hasonlóan -- már eddig is élt a különféle pályázatok nyújtotta lehetőségekkel, miáltal
250-300 millió forint támogatáshoz jutott. Most a Széchenyi-kártyához kapcsolódó,
kedvező kamatozású hitelt is igénybe veszi.
"Hamarosan a parlament elé kerül az a javaslat, hogy a magyar szoftvercégek írhassák le
a befizetendő adójukból, pontosabban a társasági adóból a bérköltségek tizenöt
százalékát" -- jelentette be a kormányfő. -- "Ez az adócsökkentés is kifejezi azt, hogy a
gazdaságpolitikánk szolgáltatóbarát."
Kóka János gazdasági miniszter hozzáfűzte: a kezdeményezés az Informatikai
Vállalkozások Szövetségétől (IVSZ) indult ki. Az is korszakos előrelépés lesz, hogy
változik a pályázatelbírálás rendszere. Gyorsítani kívánják az elbírálást, egyszerűsödni fog
az eljárás, például elektronikus úton is be lehet majd nyújtani a kérelmet, s ami a
legfontosabb: többszörösére fog nőni a szétosztható pénzösszeg.
A kutatás-fejlesztés finanszírozását feszegető kérdésre válaszolva a miniszterelnök azt
mondta: a kormányzati támogatásokat illetően nem állunk rosszul. E tekintetben elértük
Ausztria vagy Olaszország szintjét. "Nálunk alapvetően az a gond, hogy a magánszféra
még keveset áldoz, vagy keveset tud áldozni kutatásra, fejlesztésre. Szemléleti
változásra, illetve a gazdasági további erősödésére van szükség."
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