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Tájékoztató
az elmúlt időszak fontosabb szövetségi eseményeiről
Beszámoló
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének
2020. évi tevékenységéről és a 2021. évi fontosabb célkitűzésekről
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Hirdetés

Hirdessen a VOSZ -Hírekben!
A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy
rendkívül kedvezõ és igen hatékony hírdetési
lehetõséget kínál, mivel annak állandó rovatai
(például: jogszabályfigyelõ, szakmai emlékeztetõk stb.) az egymást követõ számok megõrzését és visszatérõ alkalmazását kívánják meg
tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több
ezer vállalkozáshoz küldhetõ tartós üzenet.
A VOSZ tagjai általában évek óta mûködõ,
a közös érdekérvényesítést is fontosnak tartó
cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági számot jelentõsen felülmúló.
Egy oldalas fekete-fehér hirdetés:
(160mm x 240mm)
400.000 Ft + ÁFA
féloldalas fekete-fehér hirdetés:
(160mm x120mm)
200.000 Ft + ÁFA

negyedoldalas fekete-fehér hirdetés:
(80mm x 120mm)
100.000 Ft + ÁFA
színes hirdetés: 50% felár
A VOSZ tagjait 10 % kedvezmény illeti meg
a fenti hirdetési összegbõl. Üzleti partnereink
megrendeléseiket a VOSZ címére (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszki út 53. Telefon: 414-2181,
414-2182), míg az ellenértékét számla alapján
rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezõ megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban
megjelenik a VOSZ-Hírekben.
VOSZ-Hírekben való hirdetés
egyúttal
a VOSZ célkitűzéseinek
támogatása is!

VOSZ KÖZPONT ELÉRHETŐSÉGE
Címe: H-1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
Székhelycím: H-1054 Budapest, Hold u. 21.
(új székhely bejegyzés folyamatban)
Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182,
Telefax: (36-1) 414-2180
E-mail címe: center@vosz.hu
Internet honlap: www.vosz.hu
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Jegyzőkönyv
a VOSZ Elnökségének és Ellenőrző
Bizottságának együttes üléséről
Időpont: 2021. 02. 25. 10:00 óra

Tekintettel a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzetre - az elnökségi ülés megtartására
ZOOM alkalmazás keretében kerül sor, – ahol az összes résztvevő egyidejűleg hallja, vagy látja és
hallja egymást.
Az ülés megtartására és annak során alkalmazott eljárásra a veszélyhelyzet során a személy- és
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló
502/2020. (XI. 16.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezésekkel összhangban kerül sor.
Az Elnökségi-ülés levezető elnöke ismeri a tagokat és az ülésen résztvevők is személyesen ismerik
egymást, így a személyazonosság külön igazolására nincs szükség. Kétség esetén a tag személyazonosságát az elnökségi ülés levezető elnöke a videokonferencia-berendezésen keresztül részt vevő
tagok általi személyazonosság igazolására szolgáló okmány felmutatásával ellenőrzi.
Az Elnökségi ülés napirendi pontjai:
1. A 2020. év értékelése és a 2021. évi feladatok
Előadó: Tolnay Tibor
2. Főtitkárválasztás
Előadó: Tolnay Tibor
3. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról
Előadó: Ádám Imre
4. Felkészülés a 2021. évi Küldöttgyűlésre és a tisztújító választásokra
Előadó: Perlusz László
5. Megyei Prima 2021. gálákkal kapcsolatos előkészületek
Előadó: Ádám Imre
6. A Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése, a lehetőség-orientált vállalkozások arányának
növelése című (GINOP-1.1.9-VEKOP-20-2020-00001. sz.), valamint a Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó (GINOP-5.3.5-18-2020-00166) pályázati projektek
Előadó: Barabás Tamás
7. Az Ellenőrző Bizottság előterjesztése a szövetségi tagdíjat a 2020. évben többszöri felszólítás
ellenére nem fizető (tagdíjhátralékos) tagokról
Előadó: Dr. Lits József
8. Tagozati elnökök beszámolója
Előadó: Krisán László, Pordán Zsigmond, Vida Péter
9. Előterjesztés tagfelvételről
Előadó: Gesztesi Béla
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10. A VOSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Gesztesi Béla
11. Egyebek
A levezető elnök Gazsi Attila bejelentette, hogy az elnök felkérésére az ülést – összhangban a veszélyhelyzeti jogszabályokkal – személyesen vezeti le, és készíti el a jegyzőkönyvet.
Gazsi Attila elnökhelyettes bejelentette, hogy a szavazásra jogosultak száma 27 fő, jelen van 19 fő,
ez 70 %-os részvételi arányt jelent, tehát a testületi ülés határozatképes.
A napirend ismertetését és elfogadását követően megválasztásra kerültek a jegyzőkönyv hitelesítők, Pordán Zsigmond és Tardos János elfogadták a felkérést.
Az Elnökség egyhangúlag megszavazta a jegyzőkönyv hitelesítőnek Pordán Zsigmond és Tardos
János urakat.
A jelenlevők egyhangúlag elfogadták, hogy az ülésről hang- és képfelvétel készül.
Az első napirend keretében Tolnay Tibor értékelte az elmúlt évben végzett szövetségi munkát
és szólt a 2021. évi feladatokról. Elmondta, hogy a 2020-as évet a koronavírus-járványhelyzet határozta meg. Kiemelte az ITM rendszeres felsővezetői értekezleteit, amelyen részt vett a szövetség
főtitkára és hozzászólásaiban javaslatokkal képviselte a vállalkozói elvárásokat. Az értekezletekről
folyamatosan tájékoztatta az Elnökséget. A járvány miatt központi kérdéssé vált a kkv-k gyors finanszírozása. Ebben fontos szerepet vállalt a KAVOSZ, a munkahelyek megtartásának támogatására új hitelkonstrukciókkal segítették a vállalkozásokat. Az elnök szólt a közjegyzői díjak mérséklése
érdekében végzett egyeztető munkáról, az év végi bértárgyalásokról, amelyben méltányos megállapodás született. A közgyűlési beszámolóban is részletesen benne lesznek a legfontosabb eredmények. 2021-ben a legfontosabb feladat a szövetség tisztségviselőinek megválasztása, a tisztújítás.
2021.02.25./1. Elnökségi határozat
Az elnökség egyhangúlag tudomásul vette a beszámolót.
A 2. napirendben főtitkár választásra került sor. Tolnay Tibor elmondta, hogy Perlusz László a
2018. évi főtitkár váltás után sikeresen folytatta az elődök munkáját. Kiemelte a VOSZ érdekképviseleti tevékenysége, továbbá jelenlétét a médiában, amelyhez nagymértékben hozzájárult Perlusz
László szakmai egyeztetése, a párbeszéd az elnökségi tagokkal, hivatali szervekkel. Megválasztása
óta sikeresen irányította a VOSZ szolgáltatásait és szervezetét, a Titkárság munkáját és az irodai
hálózatot és a Prima Primissima mozgalom is tovább fejlődött, amelyhez szintén hozzájárult munkájával.
2021.02.25/2. elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag az Alapszabálynak megfelelően Perlusz Lászlót további 5 évre a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége főtitkárává megválasztja. A főtitkár megbízatása 2026.
február 25-ig tart.
Gazsi Attila a 3. napirendben tájékoztatást adott az előző testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről. Kiemelte, hogy a beszámolási időszakban hatékony, jó együttműködés alakult ki a
minisztériumokkal (PM, ITM, EMMI), a kamarával és jogszabályalkotásba is belefolyhattunk. Az
egyeztetések során a KATA jogszabály módosításban nem sikerült eredményt elérni, de a korrekt
partneri viszony megmaradt és több más területen eredményes tárgyalásokat folytattunk. Üdvözölte a KAVOSZ rendkívüli munkavégzését a járványidőszakban. Krisán László hozzászólásában
röviden értékelte a Széchenyi Kártya Program eredményeit és megköszönte a területi VOSZ szervezetek és az irodahálózat munkáját.
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021.02.25./3. elnökségi határozat
Az Elnökség a „Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és az elvégzett munkáról” c. napirend keretében megismert beszámolót tudomásul vette.
Az Elnökség a 4. napirenddel folytatta munkáját. Perlusz László ismertette, hogy a VOSZ alapszabálya szerint 2021. május 19-ig tisztújító Küldöttgyűlést, ezt megelőzően országos Küldöttválasztást
kell rendezni. Azonban a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet a választási rendezvények megtartását nem teszi lehetővé, a választásokat – a Területi Küldöttválasztó Gyűléseket és a tisztújító
Küldöttgyűlést - az aktuális jogszabályok figyelembevételével, a veszélyhelyzet megszűnését követő 90
napon belül kell megtartani.
Az előterjesztő a fentieknek megfelelően az előzetesen kiküldött határozati javaslat 2., 4., 5., 6., 7.
és 9. pontját javasolta elfogadni azzal, hogy az Elnökség hatalmazza fel az Ügyvezető elnökséget arra,
hogy azonnal megkezdhesse a mérlegzáró és tisztújító küldöttgyűlések előkésztési szervezési lépéseit,
amint látni lehet a veszélyhelyzet megszűnésének pontos dátumát. A 9. pontban szereplő útmutató
is pontos dátumok nélkül értendő (a választási program kb. 60 napot venne igénybe, ezt a lehető
legrövidebbre kell szorítani)!
Sztranyák József szekcióelnök úr azt javasolta, hogy a 7. pontban szereplő határidő április 15-re
módosuljon.
Ebben a napi rendben Tolnay Tibor bejelentette, hogy a következő 5 évre az elnökségi tisztséget
nem kívánja vállalni. Felajánlotta, hogy ha van rá igény, a továbbiakban is tevékenyen részt vesz a
VOSZ elnökség munkájában. Azt javasolta elnöktársainak is, hogy akiben van erő és elszántság,
az bátran induljon a választásokon. Az új elnök kiválasztásában együttgondolkodásra, ehhez pedig javaslatokra van szükség. Tárgyalt az általa is nagyra becsült elnökhelyettesekkel is – akiknek
a munkájával az Ügyvezető elnökségben rendkívül elégedett és a főtitkár mellett a legszorosabb
munkatársai voltak -, akik a továbbiakban is a jelenlegi pozíciójukban szolgálnák tovább a VOSZ
érdekeit. Mindezekre tekintettel a VOSZ következő elnökének Eppel Jánost, a VOSZ társelnökét
javasolja az Elnökségnek.
Gazsi Attila megköszönte Tolnay úr munkáját és megerősítette, hogy továbbra is nagy szükség van
Tolnay elnök úr tapasztalatára és tanácsaira a VOSZ társelnökeként.
Eppel János úr, aki 5 éve társelnöke a VOSZ-nak, nagy megtiszteltetésnek vette Tolnay elnök úr
javaslatát a jelölésére. Elmondta, hogy érez magában elegendő energiát ahhoz, hogy a következő 5
évben a VOSZ elnöke legyen, így a jelölést elfogadja.
2021.02.25./4. Elnökségi határozat
Az Elnökség a Területi Küldöttválasztási gyűlések, és a mérlegzáró Küldöttgyűlés szervezési feladataival kapcsolatban az alábbi határozatot egyhangúlag elfogadta.
1. Az Elnökség a 2021. évi Területi Küldöttválasztó Gyűléseket – amennyiben a veszélyhelyzet azt
lehetővé teszi - minden területi szervezetben egy héten belüli időpontra fogja kiűzni, amint a járványügyi veszélyhelyzet azt lehetővé teszi.
2. Az Elnökség felkéri a területi elnököket, hogy segítsék a 2021. évi Területi Küldöttválasztó
Gyűlések sikeres megrendezését, ezért nyilatkozzanak
2.1. saját indulási szándékukról a választásokon (vagy új elnökjelölt személyéről és vállalkozásáról)
2.2. a küldöttválasztáson indulni szándékozó területi küldöttek (és pótküldöttek) személyéről
		
és vállalkozásáról.
A nyilatkozatokat a center@vosz.hu e-mail címre kérjük megküldeni legkésőbb 2021. március 15-ig.
3. Az Elnökség úgy határoz, hogy a Területi Küldöttválasztó Gyűléseken – az alapszabálynak megfelelően - csak a területhez tartozó, érvényes tagsággal rendelkező tagok (titkársági lista szerint), a
VOSZ tisztségviselői, továbbá a VOSZ központ által delegált szakértő vehet részt.
4. Az Elnökség felkéri a tisztségviselőket - területi elnököket, küldötteket és elnökségeket - arra,
hogy mindent kövessenek el, hogy az alapszabály szerint megállapított számú küldött, továbbá a
hosszú távú működést biztosító pótküldöttek megválasztásra kerüljenek!
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5. A tisztújító Küldöttgyűlés nem területi küldöttei és tisztségviselői (elnök, elnökhelyettesek, EB
elnök, EB tagok, társelnökök, tagozati elnökök) tekintetében a Területi Küldöttválasztó Gyűlések
eredményeinek ismeretében és a Stratégiai munkabizottság javaslatait figyelembe véve kerül sor
tárgyalásra és jelölésre, az Elnökség ülésén.
6. Az Elnökség felkéri a tagozati elnököket és szekcióelnököket, hogy a szekciók a szekciógyűléseket 2021. április 15-ig tartsák meg és szükség szerint döntsenek a szekció tisztségviselői mandátumainak megerősítéséről, meghosszabbításáról, vagy új tisztségviselő választásáról. A szekciógyűlések
jegyzőkönyvét a szekcióelnökök az ülést követő 5 napon belül küldjék meg a center@vosz.hu címre.
7. Az Elnökség - a veszélyhelyzet miatti, értelemszerű módosításokkal (fix dátumok nélkül) - elfogadja a Területi Küldöttválasztó Gyűlésekről és a tisztújítás szervezési kérdéseiről szóló Útmutatót.
8. Az Elnökség felhatalmazza az Ügyvezető elnökséget, hogy amennyiben a veszélyhelyzet lejárta
ismertté válik és a tisztújításhoz kapcsolódó rendezvények megtartása lehetővé válik, azonnal kezdje
meg a szervezést, a tisztújítási és mérlegelfogadási folyamat mielőbbi elkezdése (lebonyolítása) érdekében.
Az 5. napirendben Perlusz László elmondta, hogy a tavalyi évben a vészhelyzet miatt csak Jász-Nagykun-Szolnok megyében lehetett megrendezni a Prima gálát. A 2020. szeptember 9-én jóváhagyott, Megyei Év Vállalkozója, Év Vállalkozója elismerések sem kerültek átadásra, erre az idei év rendezvényein
lesz lehetőség. Tájékoztatta az Elnökséget a Demján Sándorról készített dokumentumfilm elkészültéről.
Ismertette, hogy a Megyei Prima védjegy bejelentése megtörtént a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalban, azonban a védjegybejelentést elutasították. A határozat megváltoztatására kérelmet nyújtottunk be.
2021.02.25./5. Elnökségi határozat
Az Elnökség a 2020.09.09./5. sz. elnökségi határozatban írottakat jóváhagyva, a 2021. évi Megyei
és Regionális Prima díjátadások megszervezésével kapcsolatban egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
•
A VOSZ területi Prima díjátadó gálarendezvényekre a 2021. évben szeptember 16 – november
		
30. közötti időszakban kerül sor, a Prima Primissima Alapítvány (PPA) által előírtaknak megfe		 lelően
•
Az Elnökség fontosnak tartja és támogatja, hogy a rendezvényeken és kiadványokon – az
		
Alapítvány iránymutatása szerint - méltó módon megemlékezzünk az alapító Demján Sán		 dorról.
•
A területi szervezeteknek lehetősége van a tavalyi Prima jelöltekkel kapcsolatos módosítá		
sokra, így további (új) Prima jelöltek állítására; a végleges döntések a PPA által előírt jegyző		
könyvekben kerülnek rögzítésre és a díjazás megrendezésére vonatkozó eljárásrend szerint
		
további kezelésre.
•
a területi szervezeteknek lehetősége van a 2020.09.09-én az országos Elnökség által jóvá		
hagyott Év Vállalkozói és Megyei Év Vállalkozói tekintetében a változtatásra, így további
		
(új) vállalkozókat jelölni az elfogadottakhoz képest; a módosítások határideje 2021. au		
gusztus 15., az ezzel kapcsolatos döntést az Elnökség ezt követő ülésén hozza meg.
•		
Az Elnökség a védjegybejelentéssel kapcsolatos eljárással egyetért.
A 6. napirendi pontban Barabás Tamás adott tájékoztatást 2 folyamatban lévő pályázati projektről.
A Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség c. projekt várhatóan hamarosan elindul. A kiemelt nagyobb projekt előkészítési szakaszban van. Elkészült a Megvalósíthatósági tanulmány és a Működési
Kézikönyv, amelyekben részletes kidolgozásra kerül a projekt szakmai tartalma és a megvalósítás
üzleti modellje.
2021.02.25./6. Elnökségi határozat
Az Elnökség
1. a „Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése, a lehetőség-orientált vállalkozások arányá		
nak növelése” (Iránytű a vállalkozásoknak) című (GINOP-1.1.9-VEKOP-20-2020-00001. sz.)
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kiemelt, valamint
2. a Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó (GINOP-5.3.5-18-2020-00166)
pályázati projektek előrehaladásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Az Elnökség felhatalmazza a
fenti projektekben részt vevő tisztségviselőket a további lépések megtételére, így különösen (a
fenti pontokra vonatkozóan)
		
1. a megvalósítási (fejlesztési) szakasz megkezdésére és a Támogatási szerződés (mó		
dosítás) aláírására,
		
2. a Támogatási szerződés aláírására.
A 7. napirendi pont keretében Lits József az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette a tagdíjfizetési
kötelezettségnek eleget nem tevő tagokkal kapcsolatos Ellenőrző Bizottság álláspontját, amelyet az
Elnökség egyhangúlag elfogadott
2021.02.25./7. elnökségi határozat
Az Elnökség az alábbi határozatot hozta a 2020. évi tagdíjfizetési kötelezettségnek eleget nem tevő
tagok tekintetében, a VOSZ alapszabályának 2.7.5. pontja alapján.
Az Elnökség egy utolsó írásos felszólítást küld az érintett tagoknak 2020. március 5-ig hogy a tagdíjat
a 2020. március 20-i póthatáridőig teljesíteniük kell. Ellenkező esetben tagsági viszonyuk a következő napon, vagyis 2020. március 21-én megszűnik.
A 8. napirendben a Tagozati elnökök beszámolója hangzott el. Ebben a napirendben kapott szót
Fábián Lajos, a rövidesen tagozattá alakuló Egészségügyi szekció elnöke, aki beszámolt a sikeres
tagszervezésről és az egészségügyi kormányzattal folytatott egyeztetésről. Az egészségügyi rendszer
átalakítása folyamatban van, ebben képviseli a magánegészségügyi szolgáltatók érdekeit a szekció,
amely – a VOSZ irányvonalával összhangban – a szakmai egyeztetésekre helyezi a hangsúlyt.
Pordán Zsigmond tagozati elnök úr beszámolt a Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási szekció
munkájáról. Emlékeztetett két - a VOSZ által az ITM Felsővezetői értekezletén is többször felvetett
– problémára: az egyik, hogy a hulladékgazdálkodás területén a 2020. évben késtek a közbeszerzési kiírások, amely bizonytalanságot okozott a vállalkozóknak. A másik a hulladékgazdálkodási
törvény és ezzel kapcsolatban a hulladék-koncesszió tervezett bevezetésével kapcsolatos vállalkozói
félelmek. A Textil- és Ruházatiipari Szekció tagjait rendkívül súlyosan érintette a pandémia, a bérmunka-lehetőség – a maszk- és védőruhagyártás kivételével - megszűnt. Az import alapanyag árak és
a szállítási költségek is megemelkedtek. A kormányzati bértámogatást sokan igénybe vették és ezek
nagy segítséget jelentettek. Felvetették, hogy a bértámogatási összegek is számítsanak be a nyugdíjba,
táppénzbe.
Vida Péter is a Szolgáltatási tagozathoz tartozó cégek nehézségeit említette első sorban. A Digitalizáció és Informatikai Szekció – az MCOnet International Kft., amely az MI Koalíció tagja is egyben
- támogatta a szövetséget a vallalkozo.info oldalon a KMVNF megjelenésének technikai biztosításában. A tagozat elnöke szólt a sikeres pályázati aktivitásokról és részvételről, az oktatás-szakképzés
tevékenységének az online térbe szorulásáról, illetve a Sportvállalkozási szekció tagjainak rendkívül
nehéz helyzetéről, tekintettel a sportrendezvények elmaradására, halasztására, ill. zárt kapus megrendezésére. A Humánerőforrás szekció tagjai – a VOSZ támogatásával - azzal a javaslattal éltek a
törvényalkotók felé, hogy az emberi erőforrás ráfordítások (bérek, járulékok) levonhatóak legyenek
az iparűzési adóból.
Krisán László a közelgő tisztújításra utalva felhívta a figyelmet arra, hogy az Idegenforgalmi, Szálláshely és Vendéglátóipari Szekció és vezetése megújításra szorul. A Kereskedelmi Tagozathoz tartozó mindhárom szekció tagjait erősen megrázta a válság, a szekciók tagsága csökkenhet. Értékelte
az MKIK szakmai kollégiumaival való együttműködést és erőfeszítéseket. Krisán úr beszámolt a
pandémia nehéz körülményei között is sikeresen megrendezett Európai Kereskedelem Napjáról
is. A kereskedelemben a non-food szektor 25-27%-os visszaesést szenvedett el, de az ágazati bér- és
adótámogatásban – többszöri kérések és javaslatok ellenére - sajnos nem tudnak részt venni. A Szé-
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chenyi Kártya Program mellett az Újraindítási Gyorskölcsön is sokat segíthet a leginkább bajban
lévő vállalkozásokon – ezen konstrukciók kialakításában és népszerűsítésében is komoly részt vállalt
a KAVOSZ ZRt. Az Ingatlan Forgalmazási és Hasznosítási Szekció kiváló együttműködést folytat a
VOSZ építőipari szakmai szervezetével, az ÉVOSZ-szal.
2021.02.25./8. elnökségi határozat
Az elnökség köszönettel tudomásul vette Pordán Zsigmond, Krisán László és Vida Péter tagozati
elnökök beszámolóját a szekciók elmúlt időszakban végzett munkájáról.
A 9.napirendi pont keretében Gesztesi Béla ügyvezető igazgató, a Tagfelvételi bizottság nevében
ismertette az új tagjelöltekkel kapcsolatos előterjesztést.
2021.02.25./9. elnökségi határozat
Az Elnökség a Tagfelvételi Bizottság előterjesztésében szereplő 720 tagjelölt tagságát egyhangúlag
jóváhagyta.
A 10. napirendi pontban Gesztesi Béla a szövetség Szervezeti Szabályzatának módosításáról szólt.
A módosításhoz hozzászólt Czomba Csaba, kifogásolta a „területi” elnevezést és a „soros elnök”
tisztség kivezetését a Szabályzatból, valamint indítványozta a Stratégiai Bizottság megjelenítését az
SZMSZ-ben és a szervezeti egység üléseiről tájékoztatást küldeni az Elnökség tagjainak. Ezekhez a
felvetésekhez hozzászólt még Sztranyák József, Krisán László és Ádám Imre is, akik a felvetett módosító javaslatokat – a Stratégiai Bizottság üléseiről szóló emlékeztetők megküldését kivéve – nem
támogatták.
2021.02.25./10. elnökségi határozat
Az Elnökség a VOSZ Szervezet és Működési Szabályzatának módosítását és egységes szerkezetbe
foglalását az előzetesen megküldött módosítás szerint 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Az Egyebek napirendben Czékmánné Kelecsény Ágnes a napi szintű sajtómegjelenések (pl. a szintén
VOSZ-hoz tartozó www.vallalkozo.info oldal tartalmai) közzétételét hiányolta a VOSZ honlapján,
valamint a bürokrácia csökkentés területén kér hathatósabb fellépést a kisebb vállalkozások érdekében, különös tekintettel az új HIPA-nyilatkozatra és munkaügyi/termelékenységi nyilvántartásokra.
Felvette a termelékenységi mutató anomáliáját, amely véleményhez Vida Péter is csatlakozott. Illy
Katalin, a Pénzügyi Szekció elnöke rámutatott, hogy a kiadott HIPA-nyilatkozat értelmezhető volt,
a VOSZ Hírlevelében is kiválóan be voltak mutatva a szükséges teendők, így ezt a problémát nem
érzi igazi gondnak. Tapasztalata és véleménye szerint a termelékenységre és munkaügyi nyilvántartásokra vonatkozó adatszolgáltatás sem okozott komolyabb gondot a kisebb vállalkozásoknak sem,
az adminisztrációs terheket illetően.
A levezető elnök ezt követően – további hozzászólások hiányában – az ülést 12:45 órakor bezárta.
2021.02.25.
Gazsi Attila
jegyzőkönyvvezető

Pordán Zsigmond						
jegyzőkönyv hitelesítő						

Tardos János
jegyzőkönyv hitelesítő
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Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekről és az elvégzett
munkáról
(2020. szeptember 10. – 2021. február 24.)
1. Szeptember 10-én elköszöntünk Zúgó Liliánától az Európai Bizottság Magyarországi irodája munkatársától, aki 7 éven keresztül volt az
Európai Szemeszter programok felelőse. A szakember az Európai Unió brüsszeli központjában
folytatja munkáját.

6. Szeptember 23-án a Pénzügyminisztériummal egyeztettünk a KATA 2021-től érvényes
változásaival és a lehetséges korrekciókkal kapcsolatban. A tárgyalás korrekt hangvételű és
őszinte volt, de sajnos nem tudott változtatni a
kormány döntésén.

2. Szeptember 15-én részt vettünk az Európai
Unió Élethosszig Tartó Tanulás (LLL) platformjának virtuális ülésén. A digitális fejlődés jelen
szakaszában elengedhetetlen a felkészülés az
előttünk álló változásokra. Ugyanezen a napon
került megrendezésre a Junior Prima Sajtó kategória zsűrizése, videókonferencia keretében.

7. Szeptember 28-án részt vettünk a Kínai
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara virtuális üzleti konferenciáján, amelynek témája a nemzetközi kapcsolatok és kereskedelem újraindítása
volt a járvány utáni időszakban.

3. Szeptember 16-án – az Elnökség szeptember 9-i,
kivételes jóváhagyásával, a járványügyi előírások
szigorú betartása mellett, nézők nélkül – megtartották a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Prima díjátadó gálát.
4. Szeptember 17-én a CED Közép-Európai
Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. vajdasági irodája virtuális gazdasági konferenciát
szervezett, amelynek keretében bemutatásra
került a szerbiai gazdaság különös tekintettel a
különböző fejlettségi szinten álló régiókra. Az
eseménybe bekapcsolódtunk.
5. Szeptember 22-én, majd 29-én részt vettünk
az ITM virtuális konferenciáján, ahol a szakképzés változásait ismertették. Ezt követően az
Adókamarával egyeztettük a KATA változás témájában (a másnapi PM-es tárgyalást megalapozandó).

8. Szeptember 29-én részt vettünk az ITM felnőttképzési virtuális konferenciáján, ahol a felnőttképzési törvény változásait ismertették.
9. Szeptember 30-án részt vettünk partnerünk
a Kelet-Európai Üzleti Klub virtuális rendezvényén, amelynek keretében a Belorusz és Kazak
Köztársaságok nagykövetei, valamint Oroszország magyarországi kereskedelmi képviselője
ismertették országaik gazdasági helyzetét és az
üzleti lehetőségeket.
10. Októbertől intenzíven elindult a GINOP-1.1.9-VEKOP-20-2020-00001 sorszámú
”Iránytű a vállalkozásoknak” c. kiemelt projekt
projektfejlesztési időszaka, mely jelenleg is tart.
A projektfejlesztés eredménye egy célorientált
piackutatás, egy megvalósíthatósági tanulmány,
és egy működési kézikönyv. Ezen dokumentációk készítése folyamatban van. Az irányítóhatósággal és a szakpolitikai szervvel való folyamatos
egyeztetés, valamint a projektteam hatékony
munkavégzésének eredménye, hogy az 1,1 md.
Ft összköltségű kiemelt projekt, időarányosan,
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terv szerint rendben halad.
11. Október 2-án részt vettünk az Európai Bizottság „Szabad Mozgás” Tanácsadó Bizottsága
által szervezett virtuális konferencián, melynek
témája az adók, a szociális biztonsági rendszerek
és a munkajog összefüggése volt a határon átnyúló munkavállalásban.

18. Október 20-án került sor az „Álmodtam
egy start up-ot magamnak” című pályázat eredményhirdetésére, amelyen a VOSZ-t Gláser Tamás EB alelnök képviselte.
19. Október 21-én a VOSZ képviselője részt
vett a GINOP ülésén, amelyen a többek között
megvitatásra került a GINOP pályázatainak előrehaladása, valamint a kommunikációs terv.

12. Október 5-én Kovács Patrik munkamegbeszélést folytatott Celine Kaufmannal, aki az
OECD KKV Központjának újonnan kinevezett
igazgatója lett. Átbeszélték a kapcsolódási pontokat és az együttműködési lehetőségeket, szorosabbra fűzve a viszonyt.

20. Október 21-22-én Kovács Patrik részt vett a
szokásos éves KKV munkabizottsági ülésen az
OECD tagállamok kormányaival.
21. Október 22-én részt vettünk az Európai
Bizottság „Szociális Rendszerek” Tanácsadó Bizottságának virtuális ülésén.

13. Október 6-án részt vettünk a Szakképzés jövőjét bemutató virtuális konferencián. Ugyanezen a napon összehívták a Nemzeti Gazdasági
és Társadalmi Tanács (NGTT) plenáris ülését.
Az ünnepi ülés napirendjén a „Nemzeti összetartozás – a magyarság megmaradása a globális
térben” c. előadás szerepelt, amelyet követően
az NGTT „Közös felelősségünk: a magyar nemzet jövője” címmel nyilatkozatot fogadott el.

22. Októbertől megkezdődtek a 2021. évre
vonatkozó bértárgyalások. Decemberben több
alkalommal szerveztünk oldalegyeztetést, illetve meghívtuk a munkavállalói oldalt is háttér-egyeztetésekre.

14. Október 7-én Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének első titkára látogatást tett a VOSZban. Látogatásának célja a két ország közötti
gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzése volt.
A látogatás óta folyamatosan küldenek ukrajnai
üzleti lehetőségeket, amelyeket eljuttatunk az
adott ágazatokban működő VOSZ tagokhoz.
15. Október 12-én és december 17-én a VOSZ
képviselője részt vett a Kopint-Tárki sajtótájékoztatóin, amelyen bemutatásra került az ország
gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató, figyelembe véve a világgazdasági körülményeket is.
16. Október 14-én – a VKF munkaadói oldalának képviselőinek bevonásával - egyeztettünk
az EMMI képviselőivel az anyasági szabadságról
visszatérő munkavállalók rugalmasabb alkalmazási feltételeinek biztosításáról.
17. Október 15-én ülést tartott a Vállalkozásfejlesztési Tanács, amelyen a VOSZ képviselője is
részt vett.

23. Október és december hónapban a GINOP
egyik munkabizottságán keresztül megtörtént
a „A társadalmi célú vállalkozásokat támogató
intézkedések értékelése”. A VOSZ képviselője
részt vett a bizottság munkájában.
24. November 5-én a járványügyi előírások maximális betartása mellett megtartottuk az Európai Kereskedelem Napja rendezvényt.
25. November 9-én videó-konferencia keretében került sor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) ülésére.
26. November 20-án részt vettünk az Európai
Bizottság Munkaerő Szabad Áramlása elnevezésű tanácsadó bizottságának virtuális ülésén.
27. November 24-én egyeztető megbeszélést tartottunk az Informatikai Vállalkozók Szövetségével, amelyen részt vett Gazsi Attila elnökhelyettes is.
28. November 26. Hanni Rosenbaummal, a
BIAC ügyvivő főtitkárával egyeztetett Kovács
Patrik társelnök a BIAC OECD együttműködésről és a KKV téma hangsúlyának növeléséről. Másnap társelnök úr a KKV-k Barátai
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c. magas szintű fórumon vett részt. December
hónapban több munkamegbeszélésre került sor
a KKV bizottságban a tagokkal, alelnökökkel.
2021-ben ajánláscsomagot készítenek a Covid
utáni helyzetre KKV témában, illetve ifjúsági
vállalkozásfejlesztés témában (ez az OECD kérése).
29. December 1-én tartotta az Innovációs és
Technológiai Minisztérium „Az innovációé a
jövő” c. konferenciáját, amelyet szövetségünk
több tisztségviselője nyomon követett.
30. December 9-én és 16-án részt vettünk partner szövetségünk az ÉVOSZ által szervezett virtuális nemzetközi konferencián, amelynek a témája a résztvevő Közép-Kelet Európai országok
szociális párbeszédének bemutatása, a szociális
párbeszéd jövője és az együttműködési lehetőségek kialakítása volt.
31. December 11-én ismét összeült az NGTT,
a napirenden a járványhelyzet okozta károk
mérséklésére tett rövidtávú kormányzati intézkedések, valamint a 2021.évi bérminimum szerepelt.
32. December 14-én kaptuk meg az irányító hatóság döntését, miszerint a:
GINOP-5.3.5-18-2020-00166
azonosítószámú – „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség
fejlesztését célzó tematikus projektek” című
pályázatot 100%-os támogatásintenzitással támogathatónak ítélte. Az elfogadott összköltség
46 851 865 HUF. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van (az Elnökség a mai ülés
külön napirendi pontjában ismerheti meg a
részleteket és hozhat döntést).
33. December hónapban sikeres integrált médiakampányt bonyolítottunk le a KKV-k elektronikus fizetési kötelezettségével kapcsolatban az
OTP Nyrt. megbízásából.
34. Elkészült a Corvinus Egyetem Versenyképességi Intézete Vállalatgazdasági Tudományos és
Oktatási Alapítványától megrendelt tanulmány
„A Visegrádi országok termelékenységének ös�szehasonlító elemzése” címmel.

35. Január folyamán – hosszas előkészítés után
- aláírásra került az Adókamara és a VOSZ
együttműködési megállapodása.
36. Január 14-én konzultációt tartottunk a Digitalizáció, Informatika Szekció elnökével a
www.vallalkozo.info honlapunk KMVNF (Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek
Nemzeti Fóruma) menüpontja szerkezetének és
tartalmának kialakításáról, amelyet Szabó Zoltán Kázmér elnök úr az együttműködés támogatásához való hozzájárulásként költségtérítés
nélkül vállalt.
37. Január 15-én megbeszélést tartottunk a
VOSZ központjában a Pannon Hírnök www.
pannonhirnok.com internetes közéleti portál
vezetőivel. A Portál az ÜZLET menüpontjában
szeretne új témával, a vállalkozások helyzetével
foglalkozni. Ezt a VOSZ-szal történő együttműködésben tervezik.
38. A Versenyszféra és a Kormány állandó
Konzultációs Fóruma a beszámolási időszakban rendszeresen ülésezett, amelyről rendszeresen beszámoltunk. A bértárgyalások – ahogy
ismert – áthúzódtak az idei évre, végül január
25-én született egyezség a VKF oldalai között (a
MASZSZ most sem írta alá a megállapodást).
39. Február elején Magyarországra érkezett az
OECD munkacsoportja az ország gazdasági felmérésének előkészítésére. Január 10-én került
sor a szociális partnerekkel történő konzultációra, amelyen Lőrincze Péter elnöki tanácsadó
vett részt.
40. Február 12-én részt vettünk az Informatikai
Ágazati Készség Tanács ülésén.
41. Február 15-én az Eurofound felkérésére a
VOSZ képviselője részt vett a KKV-k tevékenységéről szóló felmérésben.
42. A beszámolási időszakban többször ülésezett a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács (FŐÉT),
mind plenáris, mind
i.
Közszolgáltatások,
ii. Közfeladatok,
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iii. Foglalkoztatáspolitika, képzés, szakképzés,
iv. Okosváros, zöld gazdaság munkacsoportokban;
v.
Gláser Tamás és Tardos János képviseli szövetségünket a FŐÉT Gazdaságvédelmi (restart) munkacsoportban és eseti jelleggel – a főtitkár akadályoztatása esetén - a plenáris üléseken is.
43. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által gondozott állandó Felsővezetői értekezlet a koronavírus gazdasági hatásairól és azok
csillapításáról továbbra is a gazdasági-társadalmi
párbeszéd és az érdekképviselet legfontosabb és
legintenzívebb fórumaként működött. Az üléseket követően rendszeresen beszámoltunk a pandémiáról, a legfontosabb gazdasági témákról,
információkról, kormánydöntésekről.
44. A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodák
irodavezetői havonta, videó-konferencia keretében tartott havi irodavezetői meetingeken be- és
elszámoltak a felelősségi körükbe tartozó szolgáltatásokról és a Széchenyi Kártya Programban
végzett munkájukról. Az üléseken rendszeresen
részt vettek a KAVOSZ szakértői is. Az irodavezetői hálózat az extrém helyzetben is kitartott, és
a krízistermékek vonatkozásában minden idők
legjobb eredményét érték el mind ügyletszámban mind az ahhoz kapcsolódó hitelügyletek
értékében.
45. Bár a hagyományos rendezvények legtöbbje
a koronavírus-járvány miatt elmaradt, mégis,
több nemzetközi online konferencián vettünk
részt, a teljesség igénye nélkül: EGSZB –RRF
témakör, ITM / OECD- Körforgásos gazdaság,
OECD- foglalkoztatottság témakörökben.
46. A beszámolási időszakban a VOSZ-nak jelentős volt a médiajelenléte, amely kiterjedt
országos és megyei napilapokra, kereskedelmi
és közszolgálati televíziókra, rádiókra és számos
internetes megjelenésre. A főtitkár hosszabb interjút adott a HVG-nek, amely a médium Fülke
elnevezésű podcast-jában (a podcast olyan rádióadás-szerű tartalom, ami feltöltést követően
online, az interneten érhető el) meghallgatható.
Gláser Tamással innováció és iparjogvédelem

témakörben készült podcast. Február 8-án az
ATV Híradó is – amely médium eddig nem
érdeklődött a szövetség aktuális munkája iránt
- rövid interjút készített a főtitkárral. A médiában megszólalók közt a szövetség társadalmi
vezetői, megyei elnökök és a KAVOSZ vezérigazgatója és a főtitkár is ott volt. A média-megjelenésekről a Titkárság rendszeresen tájékoztatást
küldött a tisztségviselőknek.
Budapest, 2021. február 25.
Perlusz László
főtitkár
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Jegyzőkönyv
a VOSZ Elnökség üléséről
Időpont: 2021. 05. 07. 10:00 óra

Tekintettel a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzetre - az elnökségi ülés megtartására
ZOOM alkalmazás keretében kerül sor, – ahol az összes résztvevő egyidejűleg hallja, vagy látja és
hallja egymást.
Az ülés megtartására és annak során alkalmazott eljárásra a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló
502/2020. (XI. 16.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezésekkel összhangban kerül sor.
Az Elnökségi-ülés levezető elnöke ismeri a tagokat és az ülésen résztvevők is személyesen ismerik
egymást, így a személyazonosság külön igazolására nincs szükség. Kétség esetén a tag személyazonosságát az elnökségi ülés levezető elnöke a videokonferencia-berendezésen keresztül részt vevő tagok
általi személyazonosság igazolására szolgáló okmány felmutatásával ellenőrzi.
Az Elnökség ülésén az Ellenőrző Bizottság tagjai és a szekcióelnökök is részt vettek (együttes ülés).
Napirendi javaslat:
1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról
Előadó: Ádám Imre
2. Beszámoló a VOSZ 2020. évi tevékenységéről, javaslat a 2021. évi fontosabb célkitűzésekre
(határozat és küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Tolnay Tibor
3. Beszámoló a VOSZ 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról (határozat és küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József
4. Javaslat a VOSZ 2021. évi költségvetési előirányzatára (határozat és küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2021.
évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról (határozat és
küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József
6. Határozat könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról (határozat és küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Villás Károly
7. Tagokkal kötött szerződések jóváhagyása (határozat)
Előadó: Villás Károly
8. Határozat a 2021. évi tisztújító választások megrendezéséről (Területi Küldöttválasztó Gyűlések,
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alakuló Küldöttgyűlés, beszámoló Küldöttgyűlés)
Előadó: Perlusz László
9. Tagozati elnökök beszámolója
Előadók: Krisán László, Pordán Zsigmond, Vida Péter
10. Beszámoló az „Iránytű a vállalkozásoknak” című (GINOP-1.1.9-VEKOP-20-2020-00001. sz.),
valamint a Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó (GINOP-5.3.5-18-2020-00166)
pályázati projektekről
Előadó: Barabás Tamás
11. Határozat tagfelvételről – a Tagfelvételi bizottság előterjesztése
Előadó: Perlusz László
12. Egyebek
A levezető elnök Ádám Imre bejelentette, hogy az elnök felkérésére az ülést – összhangban a veszélyhelyzeti jogszabályokkal – személyesen vezeti le, és készíti el a jegyzőkönyvet.
Gazsi Attila elnökhelyettes bejelentette, hogy a szavazásra jogosultak száma 27 fő, jelen van 17 fő,
ez 63 %-os részvételi arányt jelent, tehát a testületi ülés határozatképes.
A napirend ismertetését és elfogadását követően a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására került
sor, Krisán László és Tardos János elfogadták a felkérést.
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőnek Krisán László és Tardos János urakat.
Az ülés levezetésével kapcsolatos döntéseket követően, az első napirendi pontról szóló szavazást
megelőzően a részvételi arány 67%-ra (18 fő) nőtt.
Az 1. napirendi pontot Ádám Imre ismertette. Kiemelte a Magyarország Ellenállóképességi és Helyreállítási Tervével kapcsolatos eddigi munkát és felhívta a figyelmet a további feladatokra ebben a
témakörben. Szólt a KMVNF által tartott videó-konferenciáról, amelyet Czomba Csaba, a Fórum
elnöke egészített ki, megemlítve a PRIMOM alapítói gyűlését is (a tájékoztató 11. pontja). Ádám úr
méltatta az Egészségügyi szekció, a KAVOSZ és a megyei szervezetek kommunikációs aktivitását és
értékelte az ITM Felsővezető értekezletről és más egyeztetésekről szóló főtitkári belső beszámolókat
11/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:
A „Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról”
című beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette.
A 2. napirendi ponthoz Tolnay Tibor tett szóbeli kiegészítést, kiemelve az egyes fejezetekből a számára leglényegesebb elemeket. A VOSZ elmúlt 5 évében megújult a VOSZ szervezete és jó döntésként értékelte az Ügyvezető elnökség létrehozását, a soros elnöki rendszer helyett. Demján Sándor
2018-ban eltávozott közülünk, de még ebben a tragédiában is összetartott a VOSZ közössége és így a
szövetség továbbra is hű maradhatott a demjáni életműhöz. A versenyképesség javítása, a foglalkoztatás egészséges szerkezetűvé alakítása és az élőmunka terhek csökkentése mind-mind ezen értékek
közé tartozik, amelyek tekintetében következetesen kiállt szerveztünk és komoly eredményeket tudtunk elérni. A Pénzügyminisztériummal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal 2018
őszétől intenzív egyeztetés indult, amely a 2020. évi pandémia alatt csak fokozódott és mindvégig
a korrekt partneri légkör jellemezte. A gazdaságpolitikai környezettel kapcsolatban hangsúlyozta,
hogy az államadósság fokozatos és szigorú csökkentését ugyan visszavetette a 2020-as válság, de az
adósság szerkezete egészséges maradt – főleg forintban denominált, amely a pénzügyi stabilitás
irányában hat – és nem ért el kontrollálatlan szintet. Az ITM Felsővezetői értekezleten a VOSZ
aktívan és folyamatosan érvényesült és értékesnek tartotta az elért eredményeket – kiemelve legnagyobb együttműködő szervezetünkkel, az ÉVOSZ-szal közös fellépést - és a tisztségviselőknek küldött
rendszeres beszámolókat. A szekciók munkáját segíteni kell, az aktívak kiváló munkát végeztek, de
némelyikbe „életet kell lehelni”! Továbbra is a VOSZ gazdaságpolitikai céljainak középpontjában
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kell álljon az ország versenyképességének fokozása, mert ebben még nem tudtunk jelentős eredményeket elérni. A 10 fős VOSZ Titkárság kiváló munkát végzett, az irodahálózattal együtt jelentős
szerepe volt a 2020-ban elért sikerekhez. A Széchenyi Kártya Program tavalyi évi kiemelkedő eredményeiről – Tolnay elnök úr felkérésére - Krisán László tartott rövid előadást, hangsúlyozva, hogy
ezek a megyei szervezetekkel és a szolgáltató irodahálózattal közös sikerek. Tolnay úr szólt a Prima
Primissima mozgalom további terveiről és a 2021. évre tervezett rendezvényekről. Záró gondolatként a VOSZ egységének és értékeinek megőrzését említette, megköszönve a bizalmat. Sztranyák
József hozzászólásában – a hozzá érkezett vállalkozói visszajelzésekre hivatkozva - az Újraindulási
Gyorskölcsön rendkívül magas adminisztrációs terheit és ezzel kapcsolatos elutasítását érintette,
mint megoldandó problémát. Az Újraindítási Gyorskölcsön nem a VOSZ, vagy a KAVOSZ által forgalmazott hiteltermék, de a vállalkozók érdekében felléptünk az adminisztrációs problémák
megoldása érdekében – válaszolt Krisán László.
12/2021 (2021.05.07) Elnökségi határozat:
A „Beszámoló a VOSZ 2020. évi tevékenységéről, javaslat a 2021. évi fontosabb célkitűzésekre
(határozat és küldöttgyűlési előterjesztés)” című beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel az Elnökség egyhangúlag elfogadta.
A hagyományok szerint a számviteli beszámolókról, pénzügyi tervekről és az Ellenőrző Bizottság beszámolójáról szóló 3.-4.-5. napirendi pontot együtt tárgyalta az Elnökség. Az előadó Dr. Lits József
röviden összefoglalta az előzőleg megküldött beszámolók és kimutatások lényegi elemeit és a számviteli beszámolókban szereplő főbb számokat, adatokat és azok hátterét. A szövetség gazdálkodása
és működése a beszámolási időszakban szabályszerű és kimagaslóan eredményes volt, a tartalékok
rendkívüli mértékben növekedtek, amely a szövetség hosszú távú működését biztosítja. Dr. Lits
József szó szerint ismertette az EB határozatát, majd az Elnökségi határozati javaslatot. A levezető
elnök ezt követően a 3., 4., 5. napirendi pontokat külön-külön feltette szavazásra.
13/2021 (2021.05.07) Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta „A VOSZ 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról” szóló előterjesztést. Az Elnökség a Könyvvizsgálói jelentés és
az Ellenőrző Bizottság beszámolója alapján megállapítja, hogy a VOSZ 2020. évi gazdálkodásáról
készített beszámoló a hatályos jogszabályok és az érvényes számviteli szabályok szerint történt.
Az Elnökség elfogadja a VOSZ 2020. évi költségvetési előirányzatának teljesítését az alábbiak
szerint:
		
1.237,7 millió Ft bevétellel,
		
911,6 millió Ft kiadással,
		
326,1 millió Ft eredmény tartalékkal
Az Elnökség a 502/2020(XI.16.) Korm.rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti felhatalmazásával,
mint a Szövetség operatív ügyintéző szerve, jóváhagyja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének 2020. évi
• egyszerűsített
éves
beszámolójának
mérlegét,
eszköz/forrás
egyező
főösszeggel: 2.043.411 eFt
• egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatását:
alaptevékenységnél:		
411.407 eFt,
vállalkozási tevékenységnél:
- 85.237 eFt,
összesen:			
326.170 eFt
adózás utáni eredménnyel.
Az Elnökség felhatalmazza a VOSZ főtitkárát, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szö-
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vetségének 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját - mérlegét és eredmény kimutatását - aláírja.
14/2021 (2021.05.17.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag elfogadja „A VOSZ 2021. évi költségvetési előirányzata” című előterjesztést. Az Elnökség a VOSZ 2021. évi költségvetési előirányzatát
		
1.810,0 millió Ft bevételi,
		
1.750,0 millió Ft kiadási,
		
60,0 millió Ft eredménytartalék
összegben hagyja jóvá.
15/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését a VOSZ 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2021. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról.
16/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség a 13.-15. (2021.05.07.) Elnökségi határozatokat - a 502/2020(XI.16.) Korm.rendelet 5.§ (7) bekezdésben írottaknak megfelelően - a Küldöttgyűlés napirendjére tűzi, utólagos
jóváhagyásra.
A 6. napirendi pontot Villás Károly ismertette, röviden összefoglalva a könyvvizsgálóval kialakult
szakmai kapcsolat jelentőségét, a feladatvégzésre jellemző precizitást és a jogszerűség nyújtotta biztonságot. A levezető elnök megerősítette a javasolt díjazás mértékletességét és a könyvvizsgálói teljesítményt.
17/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:
Az elnökség a könyvvizsgáló személyéről és díjazásáról egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Az Elnökség – a Küldöttgyűlés utólagos jóváhagyásával - Dobos László könyvvizsgálót választja
meg a VOSZ könyvvizsgálójának 2021. június 1-től 2023. május 31-ig tartó időszakra, 1.150.000.Ft /év, díjazással.
A 7. napirendi pontban az Elnökség – az alapszabály és a Ptk. előírásainak megfelelően – állást
foglalt az egyesület saját tagjaival kötött szerződéseket tekintve. A VOSZ 2020-ban 46 tagszámmal
rendelkező szerződött féllel állt szerződéses jogviszonyban.
18/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az előterjesztésben felsorolt szerződő felekkel a 2020. évben
létrejött megállapodásokat.
A 8. napirendi pontot a főtitkár ismertette és foglalta össze a háttér információkat. Elmondta, hogy
a tisztségviselői mandátumok május 19-én lejárnak, ezért tisztújító választásokat kell tartani. A pandémia harmadik hulláma miatt kihirdetett veszélyhelyzet jelen információink szerint 2021. május
23-ával lejár, így ezt követően meg kell tartani a választásokat, először a területi szervezetekben (választási területeken). A Területi Küldöttválasztó Gyűlésekre június 1-6 között kerül sor, amelyeken
a küldötteket és a megfelelő számú pótküldöttet kell megválasztani. Az alakuló Küldöttgyűlésre így
– ha nem jön közbe semmilyen előre nem látható akadály – 2021. július 6-án kerülhet sor.
19/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2021.évi tisztújító választások megrendezéséről az alábbiakat:
1. 2021. június 1-6. között rendezi meg a Területi Küldöttválasztó Gyűléseket; a meghívó végle-
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gezésével és közzétételével Titkárságot bízza meg
2. a Területi Küldöttválasztó Gyűléseken megválasztandó küldöttek (pótküldöttek) számát az
alapszabállyal összhangban, az alábbiak szerint határozza meg:
választási terület		küldöttek			pótküldöttek
Budapest és Pest		
7			
4
Komárom-Esztergom
7		
4
Somogy			
7			
4
Borsod-Abaúj-Zemplén
7			
4
Tolna			
7			
4
Zala			
6			
3
Nógrád			
6			
3
Bács-Kiskun
6			
3
Szabolcs-Szatmár-Bereg
6		
3
Fejér			
6			
3
Csongrád-Csanád
5			
3
Heves			
5			
3
Győr-Moson-Sopron
5			
3
Baranya			
5			
3
Veszprém
5			
3
Vas				
5			
3
Békés			
5			
3
Jász-Nagykun-Szolnok
5			
3
Hajdú-Bihar		
5			
3
3. 2021. június 18-án (pénteken) Elnökségi ülést tart személyes megjelenéssel, a VOSZ székházában (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53., I. em.); napirenden a Küldöttgyűlések előkészítése
szerepel
4. 2021. július 6-án tisztújító, majd beszámoló Küldöttgyűlést tart (várhatóan Budapesten, Hotel Mercure Budapest Buda szállodában)
5. megerősíti, hogy a Területi Küldöttválasztó Gyűlések lebonyolításában (jelölés, választás) az
alapszabály és a 2021.2.25./4. Elnökségi határozat 7. pontjában elfogadott Útmutató alapján kell
eljárni
6. úgy határoz, hogy a nem területi küldöttek jelölése és megválasztása – az alakuló Küldöttgyűlésben - az alábbiak szerint történik:
i. Az alakuló (tisztújító) Küldöttgyűlésen a nem Területi Küldöttválasztó Gyűléseken
(TKGY) megválasztott tisztségviselők – tehát a Szövetség elnöke, elnökhelyettese(i), Társelnökei, az Ellenőrző Bizottsága (EB) tagjai és elnöke, valamint a tagozati elnökök - megválasztása történik.
ii. Az Elnökség az alakuló Küldöttgyűlést megelőzően megtárgyalja a TKGY-k tapasztalatait
és ezek eredményének tudatában állást foglal (javaslatot tesz) az alakuló Küldöttgyűlés számára az elnök, elnökhelyettesek, Társelnökök, az Ellenőrző Bizottsága tagjai és elnöke, valamint
a tagozati elnökök személyére. Az Elnökség tagjai a területi Elnökök és ők vezetik és képviselik
a területi szervezeteket is, így az Elnökségben megjelenítik a területi küldöttek és tagság véleményét. Az elnökségi jegyzőkönyvben megfelelő részletességgel rögzítésre kerül, hogy melyik területi elnök kit javasolt a fenti - az i. pontban írott - pozíciók betöltésére.
iii. Az Elnökség jelölése/állásfoglalása és a (további) jelölés módja/lehetősége az Elnökségi
ülés jegyzőkönyvében szerepel, amely a honlapon közzétételre kerül. A jelöltséghez (jelöltté váláshoz) legalább egy – a TKGY-n előzőleg megválasztott – küldöttől származó jelölésre van
szükség, amely tartalmazza a jelölő (tag) nevét, a jelölt nevét és a tisztséget, amelyre jelölik. Egy
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személyt csak egy tisztségre lehet jelölni, a fentiek közül. A küldött saját magát is jelölheti a
fenti tisztségek egyikére. Az írásos jelölésnek 2 nappal az alakuló Küldöttgyűlés előtt a szövetséghez be kell érkeznie!
iv. Írásos, vagy szóbeli jelölést az alakuló Küldöttgyűlésben is lehet tenni, a szavazás megkezdéséig. Akit érvényesen jelölnek, az felkerül a jelölti listára és arról dönteni fog a Küldöttgyűlés. A jelölti lista a Küldöttgyűlés alatt megtekinthető. A Küldöttgyűlésen csak a
küldött személyesen (jogi személy esetén a küldött vezető tisztségviselője, törvényes képviselője) tehet jelölést, hiszen az Alapszabály szerint a Küldöttgyűlésen a Küldött a jogait csak
személyesen gyakorolhatja (4.5.10.). A levezető elnök elsőként az Elnökségi értekezleten jelölt jelöltek neveit ismerteti. Ezt követően ismerteti a többi jelölt nevét is, amennyiben van
ilyen.
v.
Az alakuló Küldöttgyűlésben az elnökről, elnökhelyettesekről, EB elnökéről és a tagozati elnökökről egyenként történik szavazás. Amennyiben a Küldöttgyűlés úgy dönt, a társelnökökről és az EB tagjairól együttesen is lehet szavazni. Az egyes szavazásokban jelöltként
szereplő személyek érintettségük okán nem vehetnek részt az adott szavazásban!
vi. Jelölést és tisztséget elfogadó nyilatkozatra szükség van.
A 9. napirendben Krisán László tagozati elnökként beszámolt a Kereskedelmi Tagozatba tartozó
szekciók munkájáról. Kiemelte az MKIK vezetésével alakult Kereskedelmi Munkacsoportban az
érintett VOSZ szekció által végzett munkáról. Az Ingatlanszekció a budapesti és a pest megyei kamarákkal (BKIK-val és a PMKIK-val) közös online konferenciákon és NAV-os tájékoztatókon vett
részt és online képzések is szerepeltek a tevékenységben.
20/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség a tagozati beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.
A 10. napirendi pont keretében Barabás Tamás a jelenleg is megvalósítás alatt álló GINOP pályázatokról tájékoztatta az Elnökséget. A projektek megvalósítása az előzetesen elfogadott ütemterv
szerint halad. Az „Iránytű a vállalkozásoknak” (GINOP-1.1.9-VEKOP-20-2020-00001.) c. kiemelt
projekt esetén az Irányító Hatóság (minisztérium) iránymutatása alapján egyértelművé váltak a beszerzésekkel és közbeszerzésekkel kapcsolatos követelmények. A beszerzési terv alapján többek között EU-s nyílt közbeszerzési eljárás is várható, amely 6-9 hónapot vehet igénybe, de számos más
feladat addig is végezhető és előre lehet haladni a megvalósításban. Az előkészítési szakasz március
végével lezárult, a megvalósítási szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződés (módosítás) készül. Barabás Tamás a projekt szakmai vezetőjeként mindenkit meghívott – ez úton is - a jövő szerdai (2021.
május 12-i) online nyitórendezvényre (sajtótájékoztatóra), amelyen – a korábban már megjelent és
a tisztségviselőknek is megküldött sajtóközlemény és különböző cikkeket követően – bemutatjuk
a projektet. Barabás Tamás röviden szólt a kollaboratív robot és egzoszkeleton technológiák használatát középpontba állító projektről is (GINOP-5.3.5-18-2020-00166, „A Munka Jövője - Hogyan
segíthetik a modern technológiai eszközök az emberi munka hatékonyságának növelését és a munkavégző képesség fenntartását”). A főtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy az Elnökség februári
határozata alapján Pályázati Projekt Koordinációs Iroda – Gesztesi Béla ügyvezető igazgató úr vezetésével - is támogatja a VOSZ Titkársági szervezet oldaláról a pályázatok megvalósítását.
21/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség az „Iránytű a vállalkozásoknak” (GINOP-1.1.9-VEKOP-20-2020-00001.) c. kiemelt projekt és „A Munka Jövője - Hogyan segíthetik a modern technológiai eszközök
az emberi munka hatékonyságának növelését és a munkavégző képesség fenntartását” (GINOP-5.3.5-18-2020-00166) c. projekt előrehaladásáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.
A 11. napirendi pontban a főtitkár – a Tagfelvételi Bizottság nevében – ismertette a tagfelvételeket.
Az előzetes összeállításhoz az Elnökségi értekezletet megelőző napokban még további 13 tagjelölt
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jelentkezését javasolta elfogadásra, továbbá két, korábban a 2020. évi tagdíjat nem fizető és ezért
tagsági jogától megfosztott tag tagsági jogainak visszaállítására tett javaslatot. A 13+2 utólag érkező
tagjelölt adatait bemutatta (képernyőkép megosztásával), így mindenki láthatta a kiegészítéseket.
22/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag
a) a Tagfelvételi Bizottság előterjesztésében szereplő 294 tagjelölt +13 utólag jelentkező tagjelölt,
összesen tehát 307 tagjelölt tagsági jogviszonyát jóváhagyta, továbbá
b) a 2020. évi tagdíj nem fizetés miatti tagsági jogviszony törlésére vonatkozó határozatot az előterjesztésben szereplő 4 tag és a kiegészítésben szereplő 2 tag, összesen 6 tag esetén – a tagdíj utólagos
megfizetésére tekintettel – visszavonta.
A 12. „egyebek” napirendi pont keretében a levezető elnök ismertette Pordán Zsigmond elnök úr
kérését, miszerint a Megyei Prima rendezvényt – egy esetleges őszi negyedik járványhullámra való tekintettel - előbbre hozhassa és a gálaest megtartására már 2021. szeptember 1-től nyíljon lehetőség.
23/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag hozzájárult ahhoz, hogy a Megyei és Regionális Prima díjátadó gálák
megrendezési időszaka 2021. szeptember 1-én kezdődjön.
További hozzászólás hiányában a levezető elnök további jó munkát, jó egészséget és sikeres választásokat kívánt a tisztségviselőknek és bezárta az ülést
k.m.f.

Ádám Imre
jegyzőkönyvvezető
		
Krisán László						Tardos János
jegyzőkönyv hitelesítő				
jegyzőkönyv hitelesítő
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Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekről és az elvégzett
munkáról
(2021. február 26. – 2021. május 6.)
1. Február 26-án összeült a Nemzeti Gazdasági
és Társadalmi Tanács, amelynek napirendjén
Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (RRF) szerepelt. A prezentáción szó
volt a folyamatban lévő tárgyalásokról és arról
is, hogy mit jelent a több éves pénzügyi keret
(MFF) Magyarország számára. Előadó: Ágostházy Szabolcs, európai uniós fejlesztésekért felelős
államtitkár (Miniszterelnökség).
2. Március 1.-én az ITM-ben sajtótájékoztatót
rendeztek a Koronavírus kedvezőtlen gazdasági
hatásait mérséklő Felsővezetői állandó értekezlet egy éves évfordulója alkalmából. A megszólalók Dr. György László államtitkár, Dr. Parragh
László MKIK elnök és a VOSZ főtitkára voltak.
Ugyanezen a napon az „Iránytű a vállalkozásoknak” (GINOP-1.1.9-VEKOP-20-2020-00001
sz.) kiemelt projekt keretében az MKBC a szerződésben foglalt kötelezettségének eleget téve
átadta az előkészítési szakasz két legfontosabb
dokumentumát, a végleges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, és a Működési Kézikönyvet.
3. Március 3-án „ A Munka Jövője - Hogyan
segíthetik a modern technológiai eszközök az
emberi munka hatékonyságának növelését és
a munkavégző képesség fenntartását” c. (GINOP-5.3.5-18-202-000166)
azonosítószámú
projekttel kapcsolatos egyeztetést tartottunk
mint konzorciumvezető és kedvezményezett,
melynek során a meghatároztuk a projekt időtervét.

4. Március
4-én
„A
munkahelyi
egészség és biztonság fejlesztése” (GINOP-5.3.4.-16-2016-00013 azonosítószámú)
projekt záróellenőrzése történt meg a LIGA
Szakszervezetnél. Az ellenőrzés hiánypótlás nélkül, rendben megtörtént.
5. Március 11-én, és április 13-án a tervezett
dátumoknak megfelelően A VOSZ Információs
és Szolgáltató Irodák irodavezetői értekezletén,
videókonferencia keretében az irodavezetők beszámoltak a felelősségi körükbe tartozó szolgáltatásokról és a Széchenyi Kártya Programban
végzett munkájukról. Az adatok szerint az idei
év első hónapjaiban is folytatódott a 2020. júniusától kibontakozó, a korábbi időszakoknál
lényegesen magasabb vállalkozói érdeklődés,
forgalmazási aktivitás és hitel kihelyezési eredmény. Az ülésen részt vettek a KAVOSZ szakértői is. Április 13-án a hagyományos irodavezetői értekezlet megtartása mellett az ügyrend
jelentős mértékű változása miatt, a KAVOSZ a
VOSZ pontoknak is tartott továbbképzést.
6. Március 12-én felkérést kaptunk az Európai
Unió Adózással foglalkozó igazgatóságától a digitálistérben változó áfa kezelési, korszerűsítési
megoldásokról. A VOSZ válaszát a köztünk
lévő együttműködés keretében az adókamara
végezte el.
7. Március 16. Részt vettünk az Informatikai
Ágazati Készségtanács ülésén, amelynek témája
szintén a szabályozott szakmák deregulációja
volt
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8. Március 18-án nemzetközi videó-konferenciát tartott a VOSZ szervezeti keretei között létrehozott Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói
Szövetségek Nemzeti Fóruma. A rendezvény
házigazdája a KMVNF elnöke, Czomba Csaba
volt és részt vett több KMVNF tagszervezet is.
A Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat
Nonprofit Kft 2021. évi munkatervét a CED
képviselője mutatta be. A komoly érdeklődést
és értékes eszmecserét eredményező megbeszélésen a koronavírus-járvány okozta problémákról és ezek elleni fellépési megoldásokról és a
KMVNF idei évi terveiről is szó esett.
9. Március 19. Részt vettünk az ITM videó
konferenciáján, amelyet György László államtitkár úr tartott a szabályozott szakmák körének
meghatározása témájában az ipari és kereskedelmi szakmák területén.
10. Március 24-én a kiemelt projekt előkészítési
szakaszt lezáró projektfejlesztési ülést tartottunk
az Irányító Hatóság (PM) és a szakpolitika (ITM)
képviselőinek jelenlétében. Az előkészítés lezárását minden résztvevő sikeresnek értékelte és
azóta megkezdődtek a megvalósítási szakaszhoz
szükséges munkálatok is.
11. Március 26-án kuratóriumi ülést tartott a
PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány, amelyen az elmúlt
időszak eredményei és a jövőre vonatkozó tervek elfogadása történt meg. A VOSZ részvételével működő PRIMOM a legsikeresebb megyei
vállalkozásfejlesztési alapítványok közé tartozik,
ma is komoly üzleti aktivitással. Egyik legfontosabb tevékenységük a vállalkozók finanszírozási forráshoz juttatása: 1992 és 2020 között 18
milliárd Ft-nyi hiteligény került elfogadásra és
közel 16 milliárd Ft-os hitelösszeg került kihelyezésre. A 2020. évben 1,7 milliárd Ft-os hitelállományt kezeltek, mintegy félezer ügyfélnek.
12. Március 29. Hibrid (offline és online) sajtótájékoztatót tartottunk, amelynek során
tájékoztattuk a sajtó képviselőit az induló GINOP-5.3.5-18-2020-00166 számú, A Munka
Jövője – Hogyan segíthetik a modern technológiai eszközök az emberi munka hatékonyságának növelését és a munkavégző képesség fenn-

tartását című pályázatunk megvalósításának
megkezdéséről.
13. Március 30-án a VOSZ képviselője részt vett
a Vállalkozásfejlesztési Tanács (VfT) online ülésén. Az érintett témák a következők voltak:
a.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv eredményes teljesülése, mint az elrugaszkodás
alapja;
b. Gazdaság újraindítása: Kormányzati
intézkedések;
c.
Iparfejlesztési stratégia;
14. Március 31-én ülésezett a Versenyszféra
és a Kormány állandó konzultációs Fóruma
(VKF), amelyen a VOSZ továbbra is meghatározó szereplő. Az ülés napirendjén szerepelt a kormányzat koronavírus járvány hatásaira reagáló
és egyéb, a gazdaság élénkítését segítő intézkedései; tájékoztató a hatéves bérmegállapodás során
az első 4 évben hatályba lépett intézkedéseinek
hatásairól a versenyszférában; a foglalkoztatást
elősegítő szolgáltatásokról és támogatásról szóló
100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet, valamint a
foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet ismertetéséről. Felvetődött a VKF ügyrendjének
felülvizsgálata is, amelyben végül nem történt
módosítás.
15. Április 1-én a VOSZ képviselője részt vett a
„Szélessáv-fejlesztések és azok használatának értékelése” c. értékelő munka kapcsán első projekt
irányító bizottsági (PIB) online ülésén. A munkacsoport ülésen megvitatásra került az értékelési feladatkiírás (ToR), az értékelés céljáról, a
vizsgálandó értékelési kérdésekről, valamint az
értékelési munka lebonyolításról
16. Április 6-án (a legutóbbi elnökségi értekezleten hozott 7 sz. határozat szerint) jóváhagyott
SZMSZ–ben foglaltaknak megfelelően, megkezdte működését a Pályázati Projektkoordinációs Iroda (PPKI). A folyamatban lévő pályázataink előrehaladásáról a folyamatgazdák (projekt
managerek) minden héten hétfőn egyeztetnek.
17. Április 7-én online sajtótájékoztató keretében tette közzé konjuktúra jelentését a

20

Szervezeti Hírek
Kopint-Tárki, amelyről a tisztségviselői körnek
is beszámoltunk.
18. Április 13. Részt vettünk az E-DigiStars
című nemzetközi interregionális pályázat konferenciáján. A pályázat célja, hogy megmutassa „hogyan válhat sikeres kezdeményezéssé az
idősebb generáció digitális készségeinek a fejlesztése és „értékesítése” a munkaerőpiacon”.
A pályázatban közel 10 Európai Uniós ország
vesz részt. A VOSZ együttműködő partnerként
támogatja a kezdeményezést.
19. Április 15-én plenáris ülést tartott a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács, amelyen a VOSZ
képviselői is részt vettek. Napirenden szerepelt
a főváros 2015-2021. évi gazdaságélénkítési és
munkahely teremtési stratégiájáról, Budapest
Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról és
a Kormánnyal folyó tárgyalások állásáról is (finanszírozás, beruházások, HIPA bevételcsökkenés ellentételezése stb.).
20. Április 15 – 21. az ÉVOSZ meghívására
részt vettünk a SuSodCo nevű nemzetközi pályázat videó konferenciáján. A pályázat célja a
résztvevő kelet-európai EU-s tagországokban a
szociális párbeszéd erősítése. A májusi rendezvények célja a szociális partnerek kommunikációjának megerősítése volt a KÉK ÓCEÁN
Stratégia mentén.
21. Április 20-án folytatódtak az egyeztetések a
Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozatot, a VOSZ esetleges
bekapcsolódását illetően, amelyen részt vett
a VOSZ Veszprém megyei elnöke és a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Vezérigazgatósági kabinetvezetője is.
22. Április 20-án sor került az Európai Unió illetékes bizottságának szervezésében egy online
szemináriumra, amely a kkv-kat reprezentáló
nemzeti szervezetek részére került megrendezésre “Az EU gazdasági válasza a koronavírusra”
címmel.

A napirenden szereplő főbb témák az alábbiak
voltak:
• Az EU gazdasági válasza a koronavírusra:
áttekintés
• A helyreállítási és rugalmassági eszköz
• A Fenntartható Európa beruházási terv: az
európai zöld üzlet befektetési pillére.
23. Ugyancsak április 27-én részt vettünk az
NGTT gazdasági oldalelnöki egyeztetésén, amelyen a magyar gazdaság újraindításáról, a piaci
helyzetről, a kormányzati programmal és az
MKIK munkacsoportjai által készített munkaanyaggal kapcsolatos vállalkozói elvárásokról és
igényekről esett szó.
24. Május 4. Részt vettünk a Nemzetközi Munkaadói Szövetség (IOE) videokonferenciáján,
amelynek célja a 2021. évi Nemzetközi Munkaügyi Konferencia előkészítése volt.
25. A beszámolási időszakban folytatódott intenzív sajtójelenlétünk. Örvendetes, hogy a
megjelenésekből a megyei szervezetek is aktív
szerepet vállaltak – gazdasági és vállalkozói témákban és a Prima mozgalmat érintően - és komoly visszhangot keltett az Egészségügyi Szekciónk közleménye is a koronavírus-válsággal és
az egészségügyi reformfolyamattal kapcsolatos
ágazati álláspontról. Megjelentek közlemények
az „Iránytű a vállalkozásoknak” és „A Munka
Jövője - Hogyan segíthetik a modern technológiai eszközök az emberi munka hatékonyságának növelését és a munkavégző képesség
fenntartását” c. projektjeinkkel kapcsolatban is.
A KAVOSZ továbbra is élénk és igényes sajtóaktivitással járult hozzá a vállalkozói közösség
tájékoztatásához, mindenekelőtt a Széchenyi
Kártya Program 2021. évben is rendkívül kedvező finanszírozási lehetőségeivel kapcsolatban.
2021. május 6.

Perlusz László		
főtitkár

Gesztesi Béla
ügyvezető igazgató
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Jegyzőkönyv
a VOSZ Elnökség üléséről
Időpont: 2021. június 18. délelőtt 10.00 óra
Helyszín: VOSZ Székhely
		
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
		1.emelet
Jelenlét: jelenléti ív szerint

Az ülés napirendi javaslata:
1. A 2021. évi tisztújító választások és Küldöttgyűlés
Előadó: Gazsi Attila
2. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról
Előadó:
Ádám Imre
3. Beszámoló a Széchenyi Kártya Program és a KAVOSZ eredményeiről
Előadó: Tolnay Tibor, Krisán László
4. Beszámoló az „Iránytű a vállalkozásoknak” című (GINOP-1.1.9-VEKOP-20-2020-00001. sz.),
valamint a Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó (GINOP-5.3.5-18-2020-00166)
pályázati projektekről
Előadó: Barabás Tamás
5. Tagozati elnökök beszámolója
Előadók: tagozati elnökök
6. Tagfelvétel (előterjesztés)
Előadó: Gesztesi Béla
7. Egyebek
Az ülés levezető elnöke , Ádám Imre megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, a szavazásra
jogosultakból 16/27 jelen van , a részvétel 59 %-os.
Ádám Imre elmondta, hogy a testület nyílt szavazással hozza határozatait, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. Ezután a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztásáról döntöttek. Az
Elnökség egyhangúlag megszavazta Szabóné Tóth Terézt jegyzőkönyvvezetőnek, Czomba Csabát és
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Dr. Lits Józsefet jegyzőkönyvhitelesítőknek.
Ezt követően a napirendi pontok elfogadása utána, az ülés megkezdte munkáját.
Az 1. napirendben Gazsi Attila a tisztújító választásokról elmondta, hogy május 21-én a 502/2020as kormányrendelet hatályát meghosszabbították, így a június 1-6-ra meghirdetett területi küldöttválasztó gyűléseket el kellett halasztani, személyes részvétellel nem lehetett megtartani. Ezt követően,
egy hét múlva, május 31-én az 502/2020-as rendeletet módosították, amely a következő naptól
ismét lehetővé tette a személyes részvételű gyűlések megtartását. A rendelet a veszélyhelyzet alatt lejárt tisztségviselői mandátumok megújítására fix dátumot, 2021. október 15-ét határoz meg, vagyis
a lejárt megbízatások legfeljebb eddig érvényesek.
24/2021. (2021.06.18.) Elnökségi határozat
Az Elnökség – a 2021. évi tisztújításról szóló 19/2021(2021.05.07.) Elnökségi határozatot módosítva – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
1. A Területi Küldöttválasztó Gyűlések szeptember 6-10. között kerülnek megrendezésre, a hatályos veszélyhelyzeti jogszabályok figyelembevételével. A meghívó véglegezésével és közzétételével a Titkárságot bízza meg.
2. 2021. szeptember 23-án a Területi Küldöttválasztó Gyűlések eredményeinek ismeretében
Elnökségi értekezletet rendezünk. Ezen megtörténik a Küldöttgyűlés nem területi küldötteinek
jelölése is: elnök, elnökhelyettesek, társelnökök, tagozati elnökök, EB tagjai és EB elnök. Az
Elnökség ezen az ülésén határoz a tisztújító, majd a beszámoló Küldöttgyűlés megtartásáról és
ezek napirendjéről is.
3. 2021. október 14.: alakuló Küldöttgyűlés, majd (folytatólagosan): beszámoló Küldöttgyűlés.
Helyszín: Budapest. Napirend: tisztújítás, majd az Elnökség által május 7-én elfogadott számviteli beszámolók, továbbá egyéb döntések.
4. A változással nem érintett pontok tekintetében az 19/2021(2021.05.07.) Elnökségi határozat, az alapszabály és az aktuális jogszabályok értelemszerű alkalmazásával kell eljárni.
A második napirendben Ádám Imre az előző testületi ülés óta végzett munkákról és fontosabb események közül 3 témát emelt ki. Felkérte Czomba Csabát, hogy szóljon a Kárpát-medencei Magyar
Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumáról, aki elmondta, hogy június 22-én videokonferenciát
tartanak digitalizáció témában. Terveik között szerepel 1-1 vállalkozói díj átadása az évvégi ünnepségünkön. Második fontos téma az NGTT legutóbbi ülése, amelyről Gazsi Attila tájékoztatta az elnökséget. Beszámolt a Gazdasági Élet Újraindításért Felelős Operatív Törzs megalakulásáról, kiemelt
témáiról – minimálbér, távmunka szabályozás, külföldiek munkavállalási engedélyeinek biztosítása
és integrálásuk a hazai munkaerőpiacra, állami beruházásokon a magyar vállalkozói hányad növelése, Infrastrukturális fejlesztések, kutatás-fejlesztés-innováció. Harmadikként Hannauerné Szabó
Anna tájékoztatta az elnökséget a Globális Fenntarthatósági Divathét rendezvényről. Az előadássorozat kiemelt témája volt a fenntartható fonalak és textíliák, az új körforgásos divat lehetőségek. A
hozzászólók a minimálbér emelésről mondták el véleményüket. Czomba Csaba, Pordán Zsigmond,
Sztranyák József, Doucha Ferenc, Czékmánné Kelecsény Ágnes, Kovács Tibor elmondták, hogy
teljesítmény nélküli béremelés nehéz helyzetbe hozza a kis- és középvállalkozásokat, szükség van
kompenzálásra, járulék csökkentésre. Tolnay Tibor hozzáfűzte, hogy számos járandóságnak a minimálbér az alapja.
Hannauerné Szabó Anna elmondta, hogy a textiliparban az anyagár emelkedés okoz gondot.
Szabó Zoltán Kázmér a digitalizáció szükségességét emelte ki, fel kell készíteni a vállalkozásokat.
Tölg-Molnár Bea szintén a digitalizáció témához szólt hozzá. Kiemelte, hogy megnyílnak a pályázatok és figyelni kell pályázati oldalakat. (ifka.hu, palyazat.gov.hu,vali.hu) Gyárlátogatáson lehet részt
venni és tanulmányozni a digitalizált folyamatokat. Szólt a visszanem térítendő pályázatokról is.
Ádám Imre zárta ezt a napirendet.
25/2021. (2021.06.18.) Elnökségi határozat:
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A „Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról”
című beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette.
A 3. napirendi pont keretében először Tolnay Tibor röviden beszélt a KAVOSZ közgyűléséről.
Az NHP keret kimerült és a SZKP nagyobb lehetőséget kap. A KAVOSZ kiemelkedő eredménye
nagyban hozzájárul a VOSZ – mint tulajdonos szervezet - és a vállalkozói közösség lehetőségeinek
bővüléséhez és szövetségünk pénzügyi stabilitásának fokozásához.
Krisán László prezentációban számolt be a Széchenyi Kártya Program eredményeiről. 2020-ban a
válsághelyzetre gyorsan reagáltak és a SZKP Plusz termékekkel hatékonyan tudták segíteni a vállalkozásokat. A kormánnyal való egyeztetések lehetővé tették, hogy 2021-ben bővítsék a termékeiket.
Várhatóan júliustól elindítják az újraindítási hiteleket. Megköszönte munkatársaknak és az irodahálózatnak a megfeszített munkájukat.
Czékmánné Kelecsény Ágnes elmondta, hogy a Széchenyi Kártya termékeinek köszönhetően a vállalkozások megtalálják a VOSZ-t, a megyében megháromszorozódott a tagok száma .
Ádám Imre elmondta, hogy Krisán Lászlónak nagy szerepe volt abban, hogy a gazdaság újraindításában az SZKP termékei továbbra meghatározóak legyenek a kisvállalkozások hitelezésében.
Tolnay Tibor elmondta, hogy a KAVOSZ nem kap állami támogatást, a bevétele a bankoktól kapott
jutalékból származik.
26/2021. (2021.06.18.) Elnökségi határozat:
A Széchenyi Kártya Program és a KAVOSZ eredményeiről szóló beszámolót az Elnökség tudomásul vette.
A negyedik napirendben Gesztesi Béla elmondta, létrejött a Pályázati Projekt Koordinációs Iroda,
egy jó csapat állt össze
Átadta a szót Vida Péternek, aki a Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó pályázati
projektről számolt be. Elmondta a LIGA Szakszervezetekkel konzorciumban megvalósuló pályázat
megvalósítása az előzetes ütemezés szerint halad. Valamennyi tevékenységre az ajánlatokat bekérték,
a szerződések egy részét megkötötték, a kérdőíves kutatás elkezdődött, a pályázatba bevonni kívánt
vállalkozások kiválasztása folyamatban van.
Gesztesi Béla a kiemelt projektről elmondta, hogy a megvalósítási szakaszban tartanak, a projekt
időarányosan rendben halad, és a likviditás is biztosított.
A Közbeszerzési szakértő kiválasztási eljárást lefolytatták, és a közbeszerzési szakértő megkezdte a
munkáját.
27/2021. (2021.06.18.) Elnökségi határozat
Az Elnökség a „Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése, a lehetőség-orientált vállalkozások
arányának növelése” (Iránytű a vállalkozásoknak) című (GINOP-1.1.9-VEKOP-20-2020-00001.
sz.) kiemelt, valamint a Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó (GINOP-5.3.5-18-2020-00166) pályázatok előrehaladásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Az Elnökség felhatalmazza a fenti projektekben részt vevő tisztségviselőket a további lépések megtételére, így különösen: A projekt megvalósítási szakasz folytatására, és a technikailag szükséges
támogatási szerződés módosításokkal kapcsolatos ügyintézések végrehajtására
Az 5. napirendben a tagozati elnökök beszámolója hangzott el. Krisán László a Kereskedelmi tagozat elnöke elmondta, a tagozathoz tartozó szekciók megtartották a tisztújítást. Az Idegenforgalmi
szekcióban, ahol nem volt elnök megtörtént a választás. Az új elnök Duska Sándor.
Vida Péter a Szolgáltatási tagozatba tartozó szekciók munkájáról számolt be. A pandémiás időszakban nem sok minden történt a szekciókban. Egészségügyi szekció az egészségügy átalakításában
együttműködésre törekszik a kormányzattal, a szekció tagjai közül bekerültek az átalakítás kidolgozásába. Az Emberi erőforrás és foglalkoztatási szekció a munkaerőhiány leküzdésére a szövetkezeti
foglalkoztatást jónak tartja. A kismamák szövetkezeti foglalkoztatása megoldást adhat a kisgyerekes
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anyáknak és a munkadóknak is.
Pordán Zsigmond az Ipari tagozat elnöke beszámolt a Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
szekcióról A pandémiás időszakban emelkedtek a hulladékárak, előnyös helyzetet teremtet a vállalkozásoknak, jó áron tudtak dolgozni. A közbeszerzési eljárások meggyorsítására, finanszírozásra
segítséget várnak. A textilipari szekció aktívan működik.
Ehhez a napirendhez kapcsolódva Ádám Imre elmondta, hogy a Mezőgazdasági tagozat újjászerveződik és várhatóan lesz elnöke a tagozatnak.
28/2021. (2021.06.18.) Elnökségi határozat
Az Elnökség a tagozati beszámolókat egyhangúlag tudomásul vette.
A 6. napirend keretében Gesztesi Béla ismertette a legutóbbi testületi ülés (2021.05.07.) óta eltelt
időszakban érkezett tagfelvételeket. Ebben az időszakban is megfigyelhető az intenzív növekedési
tendencia, és elmondható, hogy kivétel nélkül minden megyében van összességében 203 db tagjelölt. A 2021.02.25/7. sz. Elnökségi Határozat és a VOSZ Alapszabály 2.7.5 pontja alapján - tagdíj
nem fizetés miatt – 3 tag tagsága törlésre került, de ezek a tagok május és június folyamán mégis
teljesítették az elmaradt 2020. évi tagdíj tartozásukat. Javasolta, hogy a tagságukat az Elnökség állítsa
vissza.
29/2021.(2021.06.18.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag
a) a Tagfelvételi Bizottság előterjesztésében szereplő 203 tagjelölt tagsági jogviszonyát jóváhagyja
b) a 2020. évi tagdíj nem fizetés miatti tagsági jogviszony törlésére vonatkozó határozatot az
előterjesztésben szereplő 3 tag esetén – a tagdíj utólagos megfizetésére tekintettel – visszavonja.
Egyebek napirendben, Sragner László tájékoztatta az elnökséget, hogy a megyei szervezetben generációváltás történik, nem indul újra az elnöki tisztségért.
Ehhez kapcsolódva Tölg-Molnár Bea felhívta a jelenlévők figyelmét a generációváltó programra.
További hozzászólás hiányában a levezető elnök további jó munkát kívánt és bezárta az ülést.
k.m.f.
Szabóné Tóth Teréz
jegyzőkönyvvezető
						
Czomba Csaba						
jegyzőkönyvhitelesítő 				

Dr. Lits József
jegyzőkönyvhitelesítő
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Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekről és az elvégzett
munkáról
(2021. május 8.– 2021. június 18.)
1. Május 11-én a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fóruma elnöke és
titkára részt vett a Kárpátok kapurégió - egy új
kapurégió kialakításának geopolitikai, világgazdasági és gazdaságfejlesztési kérdései című on-line kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet szervezett.
2. Május 12-én online sajtótájékoztatón mutattuk be az „Iránytű a vállalkozásoknak” elnevezésű projektünket (GINOP-1.1.9.-VEKOP-20).
Délután a koronavírus 4. hullámának elkerülése (kedvezőtlen hatásainak csökkentése) tárgyában tartott megbeszélésen vettünk részt az
ITM-ben, amelyről beszámolót küldtünk a tisztségviselőknek (19-én).
3. Május 18-án részt vettünk a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács ülésén. Napirenden
a minimálbérrel kapcsolatos EU-s irányelv és az
NGTT társadalmasítása volt. Az ülésről részletes beszámolót küldtünk a tisztségviselőknek
(19-én).
4. Május 19-én részt vettünk az e-DigiStars
nemzetközi pályázat előrehaladását bemutató
virtuális rendezvényen, amely az 50+ korosztály
digitális képzésének kialakítását tűzte ki célul.
5. Május 19-én a VOSZ képviselője részt vett a
„GINOP-1.2.8-20 és VEKOP 1.2.6-20 értékelése”
c. értékelő munka kapcsán megrendezett projekt irányító bizottsági (PIB) ülésen. A munkacsoport ülésen megvitattuk az értékelés indító
jelentését. A dokumentum tartalmazza az értékelés célját, a vizsgálandó értékelési kérdéseket,

az értékelési munka tervezett módszertanát és
adatigényét, valamint az értékelési folyamat lebonyolítását.
6. Május 26-án részt vettünk a GKI közgyűlésén on site formában, együttműködés körvonalazása a továbbiakban konjunktúra jelentéshez
kérdőíves felmérésben való részvétel, és elemzések tekintetében
Ugyanezen a napon részt vettünk a VKF Monitoring Bizottságának ülésén. Napirenden az
Európai Unió 2021-2027 közötti uniós fejlesztési terve, a Nemzeti Reform Program, a bérek
átláthatóságára és az európai minimálbérre vonatkozó EU irányelv javaslatai szerepeltek.
7. Május 31-én részt vettünk a Norvég Támogatási Alap virtuális tájékoztató rendezvényén,
amelynek keretében a 2021-2027 között Magyarországnak szánt támogatási összegek felhasználásáról tájékoztatták a résztvevőket.
8. Június 1-én részt vettünk Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat által szervezett
online megvalósuló képzési rendezvényen és az
ezt lezáró kerekasztal beszélgetésen. A résztvevők az országos reprezentatív munkavállalói és
munkaadói szervezetek képviselői voltak.
9. Június 3–19. között kerül megrendezésre a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2021.
évi on-line konferenciája. A VOSZ képviselője
a Szociális Biztonság témáját tárgyaló Bizottság
munkájában vesz részt.
10. 2021. június 7-13 között került megrende-
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zésre a Globális Fenntarthatósági Divathét hibrid megoldással. Az izgalmas online programok
mellett június 11-én öko divatbemutatóra és sajtótájékoztatóra is sor került. Az esemény helyszíne Balatonboglár volt, a SÁBA-HÁZ előtti
platánsor övezte partszakasz, csodás kilátással a
Balatonra. A konferencia, szeminárium kiemelt
témáit a hét során különböző panelekben tárgyalták az előadók. Témák: edukáció, holnap,
fonalak és kelmék. stb.
Az esemény szervezésében részt vett Hannauerné Szabó Anna a Textilszekció elnöke és tagjai.
A VOSZ tekintettel a téma fontosságára támogatta az eseményt.
11. Június 7-én a Pályázati Projekt Kordinációs
Iroda ülése: beszámoló a projektelőrehaladásról a 2 db megvalósítási időszakban lévő projektünkről
12. Június 9-én az ügyvezető igazgató képviselte
szövetségünket a KAVOSZ által szervezett tájékoztató rendezvényen, amelyen Krisán László a
Széchenyi Kártya Újraindítási Programot mutatta be.
13. Június 10-én a VOSZ képviselője részt vett
a Mathias Corvinus Collegium és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. közös konferenciáján ,
amelyen a koronavírus vállalkozásokra gyakorolt hatását elemző legfrissebb kutatási eredményeit mutatták be hazai és külföldi tapasztalatok
alapján.
14. Június 17-én együttműködő partnerünk a
Kelet-Európa Üzleti Klub virtuális rendezvényt
szervezett az ukrán nagykövetséggel közösen. A
rendezvény célja az országaink közötti együttműködés erősítése, az ukrán adminisztratív és
jogi előírások megismertetése, a magyar export
támogatási rendszer bemutatása, a fenntarthatóság és zöld célok támogatása. A rendezvényen
a VOSZ Textil- és Ruházatipari Szekciójának
elnöke tartott előadást „VOSZ a fenntartható
vállalkozásokért – egy textilipari példa” címmel.
15. A beszámolási időszakban többször tárgyaltunk az MGYOSZ-szal, a szocialispartnerek.hu
oldalon való részvételünkkel kapcsolatban. Az
MGYOSZ meghívta a VKF-ben részt vevő szer-

vezeteket és még néhány vállalkozói szervezetet
az aktív idősödéssel foglalkozó tematikus internetes oldal szerkesztésében való részvételre. Az
oldal később a szociális párbeszéd egyéb témáival is foglalkozna és az ezzel kapcsolatos írásos
anyagokat jelenítené meg. A részvételt indokoltnak és hasznosnak tartjuk, ahogy a többi meghívott is.
16. A májusi és júniusi irodavezetői értekezleteken is megtörtént a hálózat eredményeinek
felülvizsgálata és értékelése. Munkatársaink
folytatták a rendkívül sikeres forgalmazási és
tanácsadási tevékenységüket a Széchenyi Kártya Programban, amely a vállalkozói közösségnek létfontosságú finanszírozási szolgáltatást,
szövetségünknek pedig erős támaszt jelent. A
KAVOSZ szakértőivel ezen alkalmakkor eredményes szakmai eszmecsere folyt és termékoktatásra is sor került.
17. A beszámolási időszakban folytatódott intenzív sajtójelenlétünk, amelyből kiemelhető
a Széchenyi Kártya Újraindítási Programmal
kapcsolatos kommunikáció, a bérszínvonallal,
minimális bértételekkel kapcsolatos megnyilvánulások, de a 2021. évi Megyei Prima választásokról is több hír jelent meg.
Budapest, 2021. 06. 18.

Perlusz László
főtitkár

Gesztesi Béla
ügyvezető igazgató
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BESZÁMOLÓ
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének 2020. évi
tevékenységéről és a 2021. évi fontosabb célkitűzésekről
I.

Bevezetés: a 2016. évi tisztújítás óta eltelt időszak rövid áttekintése

A VOSZ a 2021. év tavaszán újabb 5 éves választási ciklus végéhez ér. A felkészülést a tisztújításra a
magunk mögött hagyott mozgalmas, felemelő és tragikus eseményekkel is tűzdelt időszak rövid
áttekintésével érdemes kezdeni.
2016. május 19-én, a szövetség tisztújító küldöttgyűlésén Demján Sándort újabb 5 évre a VOSZ
elnökének választották és megújult szervezeti formában felállt a VOSZ társadalmi vezetése.
Elfogadásra került a szervezet új működési struktúrája, amely – követve a szervezet kialakuló
működési gyakorlatát - megszűntette a korábbi soros elnöki rendszert és az elnök mellé két
elnökhelyettesi tisztséget is bevezetett. Az Ügyvezető elnökséget az elnök és a két elnökhelyettes
alkotta operatív irányító testületként határozta meg, amely rendszeres és intenzív kapcsolatban áll a
hivatali szervezet vezetésével (a főtitkárral).
A szervezeti reform révén a megyei és regionális VOSZ szervezetek súlya tovább nőtt a
Küldöttgyűlésben:

A megyei és regionális szervezeteknek – a területi elnökökön keresztül – meghatározó befolyásuk van
a szövetség vezető grémiumaiban, így az Ügyvezető elnökségben, az országos Elnökségben és
képviseltetik magukat a társelnökök és a tagozati elnökök között, továbbá az Ellenőrző Bizottságban is.
A területi szervezetek mellett meghatározó szerep jut a VOSZ szekcióinak, amelyek a szakmai
szempontok mentén történő szerveződés lehetőségét biztosítják a tagság számára. A „rendes tagok”
közül minden negyedik tagja valamelyik szekciónak. A szekcióalapítás rendezőelve többféle lehet és
köztük átfedések is vannak, pl.:
• nemzetgazdasági ágak, ágazatok, al-ágazatok szerinti szekciók (pl. Kereskedelem és
szolgáltatások, Agrár- és Élelmiszeripar, Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás, Textil- és
Ruházatiipar, Egészségügy…),
• speciális tevékenységi körök szerint alakult szekciók: pl. a Sportvállalkozási szekció tagjai a
sport körül tevékenykedő szolgáltató és termelő cégeket tömörítik
• vállalkozási helyzet, életciklus szerint alakult szekció: pl. Ifjúsági és Induló vállalkozások
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A szakmai szekciók tevékenységének az összefogása és rendszerezése a fenti sokszínűség miatt is
szükségessé vált, így 2016-tól tagozatok hangolják össze a szekciók munkáját. Cél, hogy a
szekcióalapítás és –működés megfelelő keretek közé kerüljön, illetve a társadalmi párbeszéd folyamán
erősödjenek a VOSZ rendelkezésre állási, illetve tárgyalópartneri lehetőségei.

A 13 működő szekció elnökei közül 6-an küldöttek, ketten az Elnökség tagjai és egyikük az EB tagja
volt 2020-ban. A Kereskedelmi Szekció a legnépesebb, a legdinamikusabban az Egészségügyi Szekció
fejlődött.
„Foglalkoztatási kiáltvány” címmel 2016. októberében megjelent a VOSZ 7 pontos állásfoglalása a
foglalkoztatáspolitika időszerű kérdéseiről és a szükséges irányváltásról. Ebben az anyagban – a
közfoglalkoztatás szükséges és elfogadható szintre történő visszaszorítása, az atipikus foglalkoztatási
formák elterjedésének támogatása, a vendégmunkások alkalmazásának hasznossága, a közszférából
versenyszférába történő váltás ösztönzése és a kiskereskedelmi vasárnapi pótlék rendezése mellett –
mindenek előtt az élőmunka terhek csökkentése mellett emeltük fel a szavunkat. Kiáltványunkban
azonnali és akár szelektív járulékcsökkentést, az munkáltatáshoz tapadó vállalkozói adóterhek érdemi
csökkentését javasoltuk. A munkaterhek csökkenése eredményeként stabilizálódó gazdasági
növekedés lehetőséget teremt az adó- és járulékterhek további, normatív (általános) csökkentéséhez,
amely hosszú távon elengedhetetlen az ország versenyképességének javításához.
Kezdeményezésünk széles körben talált támogatókra és követőkre, hozzájárult a 2016 novemberében
megkötött – azóta is működő és a magyar gazdaság működésére meghatározó jelentőséggel bíró –
hatéves bérmegállapodás létrejöttéhez. Az egyezmény a Versenyszféra és a Kormány állandó
konzultációs Fóruma keretében hozzák tető alá, Magyarország reprezentatív munkaadói és
munkavállalói szervezeteinek és a Kormánynak a részvételével. A program központi eleme az
élőmunka-terhek csökkentése, a reálbér-növelésre ösztönzéssel, illetve az ebben való kormányzati
részvétellel. A megállapodás azt tartalmazza, hogy mennyiben a reálbérek (az ún. reálkereseti mutató)
növekedése eléri a 6%-ot, a kormányzat 2%-ponttal csökkenti a legjelentősebb adóék-tételt, a vállalatok
által fizetett szociális hozzájárulási adót. A 2017-re „kierőszakolt minimálbér-robbanás” elviselését a
társasági adókulcs 9%-ra csökkentésével is segítette a kormányzat.
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A 2016. őszén kötött hatéves bérmegállapodás első 4 éve számokban:
2017

2018

2019

2020

Minimálbér

127.500 Ft
+15%

138.000 Ft
+8%

149.000 Ft
+8%

161.000 Ft
+8%

Garantált
bérminimum

161.000 Ft
+25%

180.500 Ft
+12%

195.000 Ft
+8%

210.600 Ft
+8%

Szociális
hozzájárulási
adó

22%
-5%

19,5%
-2,5%

17,5%
-2%
(félévtől!)

15,5%
-2%
(félévtől)

A minimális bértételek erőltetett emelése együttesen évente mintegy 1 millió munkavállalót érintett, és
azok közvetett (továbbgyűrűző) hatása – a bértorlódás elkerülése – meghatározó volt az átlagbérek
növekedésére. A 2020. év elejéig jellemző munkaerőhiány enyhítése érdekében végrehajtott további
béremelések fokozták a keresetek növekedését:

A VOSZ határozott fellépésének köszönhetően a boltok vasárnapi nyitva tartása 2016-ban ismét
lehetővé vált és a Kormány nem vezette be a 400 négyzetméter feletti élelmiszer kiskereskedelmi
üzletekben a korábban meghirdetett központi létszámszabályozást sem.
A VOSZ elnöksége 2016. szeptemberi ülésén megvitatta a Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan
Intézet Versenyképesség Kutató Központ tanulmányát a nemzetközi versenyképességet előmozdító
intézményrendszerről megállapította, hogy ennek egyik fontos motorja a kormányzati és szakmai
támogatással bíró versenyképességet javító szervezet létrehozása és céltudatos működtetése. A VOSZ
a Gazdaságpolitikai Bizottsága vezetésével javaslatot dolgozott ki a versenyképességet javító szervezet
létrehozására és azt eljuttatta a Nemzetgazdasági Miniszternek. A VOSZ kezdeményezését a kormány
magáévá tette és 1538/2016. (X. 13.) határozatában döntött a Nemzeti Versenyképességi Tanács
felállításáról.
A Szövetség örömmel tapasztalta, hogy 2017-től a kormány nem preferálta a közfoglalkoztatás további
– indokolatlan – bővítését és ilyen programot csak képzéssel indít, továbbá elfogadta azt az irányt, hogy
minél nagyobb legyen a különbség a megemelkedő minimálbér és a közmunkások bére között, ami
szintén ösztönözheti a vállalati szférában való elhelyezkedést.
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A VOSZ támogatta azt is, hogy a 2017. évtől 18 éves kor alatt nem lehet belépni a programba, ami azért
fontos, hogy a közmunkát ne a tanulás helyett válasszák a fiatalok.

Nem csak a vállalkozói közösséget, hanem a magyar társadalom egészét
megrázta a 2018. március 26-án bekövetkezett tragédia: életének 75. évében
elhunyt Demján Sándor, a VOSZ elnöke, aki két évtizeden át vezette
szövetségünket.
Demján Sándort 2018. április 10-én, Budapesten, a Fiumei úti Sírkert Nemzeti
Emlékhely 19-es parcellájában helyezték – a család, az állami- és üzleti élet
képviselőinek jelenlétében - végső nyugvóhelyére. A VOSZ 1/2018.(05.15.)
küldöttgyűlési határozatában Demján Sándornak a VOSZ Örökös Elnöke
címet adományozta.
Demján Sándor szellemi örökségének és a nevével fémjelzett irányvonalnak megfelelően folytatódott
az érdekképviseleti munka. A kormányzati ígéretek ellenére az elmúlt 5 évben sem valósult meg a
VOSZ egyik fő törekvése, az állami bürokratikus rendszer jelentős csökkentése. A minimálbér- és
garantált bérminimum rendkívül nagyarányú emelése tovább drágítja az amúgy is rendkívül költséges
közszféra működését is: jelentős béremelési programok indultak, miközben az OECD felmérése szerint
a magyar állam túl sok embert foglalkoztat, akár regionális összevetésben is (pl. Csehországban és
Szlovákiában is alacsonyabb az állami alkalmazottak aránya az összes foglalkoztatotthoz képest).
A 2018. év nyarán – a VOSZ-ban lezajlott, 2018. július 2-i elnökválasztást követően - a lehető
leghatározottabb fellépésünkre tárgyalássorozat indult az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal és a Pénzügyminisztériummal a vállalkozói terhek – adó- és járulékterhek,
felesleges hivatali bürokrácia és engedélyezési, bejelentési eljárások – jelentős, tervszerű és
folyamatos csökkentése érdekében. Az azóta is folyó „műhelymunka” alapjául a VOSZ területi és
szakmai szervezeteiben részt vevő tagok véleménye és javaslatai szolgálnak. A legjelentősebb pozitív
változások az adó- és járulékfizetési rendszerben történtek: csökkenni kezdett az adónemek száma, az
adók és járulékok mértéke és az adóadminisztráció is, továbbá érezhetően növekedett az elektronikus
ügyintézés lehetősége és több területen rövidülni kezdtek a hivatali utak.
A 2019. elején megjelent versenyképességi kormányprogram és az MNB 330 pontos cselekvési
programja is célul tűzte ki a központi adminisztráció leépítését, optimalizálását, amely – nem csak
általános, rendszerelvű megállapításokat, hanem konkrét intézkedéseket, felelősöket és határidőket is
tartalmazva - találkozott a VOSZ vállalkozói közösségének elvárásaival.
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A 2016-2020 időszakban a VOSZ tovább erősödött és fejlődött, amely a gazdag szakmai programban,
a rendezvényekben, a tagok számának alakulásában és a szolgáltatások – mindenek előtt a Széchenyi
Kártya Program – növekedésében is megmutatkozik (további adatok: mellékletben).

II.

A gazdaságpolitikai környezet a beszámolási időszakban

A világban, 2020. év tavaszán szétterjedő koronavírus-járvány hullámai megakasztották a korábban
kedvező irányba elindult gazdasági folyamatokat. A világgazdaság a 2008-as pénzügyi válsághoz
mérten is drámaibb visszaesést szenvedett el. Az év egészét tekintve a globális kibocsátás mintegy
3,4%-kal csökkent, ami a II. Világháború óta a legnagyobb visszaesést jelenti. A visszaesés – bár
komoly megrázkódtatást okozott - mégsem volt olyan mértékű, mint ahogyan azt korábban sokan várták
és ez igaz a világ és Európa legtöbb régiójára is. A világgazdasági összeomlás elmaradt, tömeges
csődök és munkanélküliség egyelőre nem alakult ki, bár a bizonytalanság még mindig fennáll és a
statisztikák továbbra is „lefelé mutató kockázatokkal” számolnak.
Az Európai Unióban (EU-27) 2020-ban a GDP átlagosan 6,2%-kal csökkent, 2021-ben 4,7%-os GDP
bővülést várnak, amennyiben az év további részében a pandémiát sikerül féken tartani, és a lazítások
– minden súlyosabb következmény nélkül – megvalósulnak. Éves szinten az euróövezet (EU-19) GDPje 6,6%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az idei évre vonatkozóan – amennyiben az
oltások hatására mindenütt fokozatos nyitás bontakozhat ki és ez nemcsak átmeneti jellegű lesz, hanem
tartós is marad - akár 4,8%-os GDP bővülés várható. Kedvező szcenárió esetében 2022-ben is 4%
körüli növekedési ütem várható az euró övezetben. A német GDP tavaly 4,9%-kal csökkent, 2021-re
3,2%-os GDP bővülés várható, szintén lefelé mutató kockázatokkal.

A COVID-19 járvány gazdasági hatásai az Egyesült Királyságra különösen erőteljesek voltak. Tavaly
a GDP 9,9%-kal csökkent és az idén várhatóan csak 3,4%-kal bővül a gazdaság. A munkahelymegtartó
intézkedések és a kisvállalkozókat segítő intézkedések a GDP mintegy 4,8%-ának megfelelő forrásokat
emésztenek fel a 2020-2021 költségvetési évben. A nagyvonalú állami ösztönző programok
következtében tavaly a GDP-arányos brit államadósság 99%-ra emelkedett, és az elkövetkező években
tovább nőhet, elérve a GDP 111%-át.
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A közép-kelet-európai tagállamok gazdasága tavaly 4%-kal esett vissza, ami önmagában enyhének
számít, köszönhetően az állami és európai jegybanki és fiskális támogatásoknak. Bár idén és jövőre is
4% feletti növekedés várható, a 2019-es trendtől való elszakadás tartósnak ígérkezik, a visszatérésnek
valószínűleg nincs sok esélye. A viszonylag enyhe recesszió ára a valaha látott legmagasabb
államadósság szintekben mutatkozik meg, amely egyes tagállamokban később gondokat okozhat. A
nem eurót használó országokban az inflációs nyomás egyre nagyobb, de még kezelhető, habár
kamatemelésre idén szinte biztosan nem számíthatunk. A régió a recessziót valószínűleg maga mögött
hagyta, azonban a kilátások így sem fényesek, a gazdaságok újraindítása körül továbbra is nagy a
bizonytalanság.
Magyarországon különösképp a nemzetközi értékláncokba mélyen integrált feldolgozóipar, a turizmus
és a légi szállítás nagy súlya felerősítette a negatív gazdasági hatások begyűrűződését. A nehéz
helyzetbe jutott ágazatok megsegítésére, a családok helyzetének megerősítésére, valamint a kilábalás
támogatására – támaszkodva az elmúlt években megerősített gazdasági fundamentumokra – a
Kormány adócsökkentéseket, bértámogatásokat, törlesztési moratóriumot, fejlesztéseket ösztönző
támogatásokat, illetve állami garanciaprogramok kiterjesztését tartalmazó gazdaságvédelmi
intézkedéseket hozott, amiket jegybanki eszközök is kiegészítettek. Ez is közrejátszott abban, hogy a
GDP 2020. évi csökkenése az általános elemzői várakozásoknál enyhébb, 5%-os volt. Az idei évre 4%ot meghaladó növekedést várnak. Az ipart a járvány őszi felfutása csak enyhén érintette, így a bruttó
termelés a harmadik negyedévi csökkenés után a negyedik negyedévben közel 3%-kal bővült. A 2021.
év egészére 7%-ot meghaladó bővülés is reálisnak látszik.

A foglalkoztatottak száma a 2020. évi harmadik negyedév után a negyedik negyedévben is 0,6%-kal
volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Vagyis a foglalkoztatottság dinamikája nem javult tovább,
sőt az idei év elején romlani kezdett: 2021. februárban a foglalkoztatottak számának csökkenése 2,2%os volt. A munkanélküliségi ráta januárra 5%-ra emelkedett, majd februárban 4,5%-ra mérséklődött.
Érdemi javulásra a 2021. év második felében kerülhet sor, de összességében az éves átlagos
munkanélküliségi ráta várhatóan nem lesz a tavalyi 4,1%-nál sokkal alacsonyabb.
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2020-ban az államháztartás központi alrendszernek pénzforgalmi hiánya 5549 milliárd forint, a folyó
áras GDP 11,7 százaléka volt. A koronavírus-járvány által előidézett recesszió ellenére a bevételek
növekedtek, a hiányért a kiadások emelkedése volt a felelős, különösen a decemberi kormánydöntések,
amelyek egyedül a GDP majdnem két százaléknyi plusz hiányát eredményezték. A GDP-arányos
eredményszemléletű hiány 2020-ban az uniós átlaghoz közeli, 8,1 százalék volt, 2021-ben pedig 6,5
százalék prognosztizálható. Ez azonban az évközi kormányzati intézkedések hatására módosulhat.
Pozitív kockázati tényező az uniós források beáramlása, illetve a GDP vártnál nagyobb dinamikája.
Gazdasági jelzőszámok

2020

(százalékos változás; kivéve: árfolyam)

tény

2021*

2022*

becslés

GDP

-5,0

4,5

4,5

Bruttó állóeszköz-felhalmozás

-7,3

8,0

8,0

Ipari termelés növekedése

-6,1

7,5

5,0

Bruttó nominális keresetek

9,7

7,5

7,1

Munkanélküliségi ráta (15-74 éves népesség)

4,1

4,0

3,6

Folyó fizetési- és tőkemérleg a GDP %-ában

2,1

2,5

3,0

Államháztartás egyenlege a GDP %-ában

-8,1

-6,5

-5,0

Bruttó államadósság a GDP %-ában

80,4

81,0

80,0

Fogyasztói árindex

3,3

3,7

3,5

Forint/euró árfolyam (éves átlag)

351

365

365

(forrás: Kopint-Tárki)
A koronavírus-járvány következményei a 10 évvel ezelőtti szintre lökték vissza az államadósság
szintjét. A maastrichti szemléletű bruttó államadósság 2020 végén az előző évinél 15 százalékponttal
magasabb, a GDP 80,4 százaléka volt. Az államadósság szerkezetében azonban a 2020-ban kissé
megtört trend valószínűleg megmarad: továbbra is a forintban fennálló állomány dominál, a
devizakitettség továbbra is csökken és alacsony szinten marad. A Kopint-Tárki – fenti, 2021. április eleji
előrejelzésben - 2021 végére 81 százalék körüli szintre prognosztizálja a hiányt, amely 2022-ben sem
csökken 80% alá. Az MNB 2021/I. negyedéves (2021. március végi) inflációs jelentésében ennél kissé
optimistább volt:
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Termelékenység
A termelékenység – amelynek növelése továbbra is a VOSZ gazdaságpolitikai törekvéseinek
középpontjában áll - egy ország gazdasági értékteremtésének mércéje. A visegrádi országok
termelékenységi szintjét az elmúlt 25 évben folyamatosan beáramló FDI (külföldi beruházások)
megemelte, miközben az ezen országokba kiszervezett szándékoltan munka intenzív fejlesztések a
termelékenység növekedését visszafogták. Mindezek hatására a termelékenység növekedése az utóbbi
évekig lényegesen nem gyorsult, így „történelmi lemaradásunkon” egyelőre nem sokat tudtunk javítani.

(forrás: stats.oecd.org)

Magyarországnak - ahogy a visegrádi országnak is – ki kell törnie abból a csapdából, hogy az emberi
erőforrásaik minőségét nem fejlesztik kellő ütemben és munkaerő állományukat és tőkéjüket olyan –
főleg gyártási – tevékenységekben koncentrálják, amelyekben átlagosak a minőségi követelmények és
a legalacsonyabb a fajlagos hozzáadott érték termelés. Ha ezen nem tudunk változtatni, akkor
konzerválunk egy legfeljebb átlagos termelékenységet és ennek megfelelően átlagos nemzetközi
növekedési ütemet, amely nem biztosítja – belátható időn belül - a várva-várt felzárkózást Európa
fejlettebb régióihoz, vagy éppen a 2019 eleji állami versenyképességi programokban
referenciaértékként szolgáló – az EU átlagánál lényegesen termelékenyebb - Ausztriához.
Ha megvizsgáljuk a konkrét adatokat, akkor azt látjuk, hogy még 2016-ban az egy munkaórára eső
magyar GDP (USD-ben, folyó áron és vásárlóerő-paritáson) az osztrák érték 51%-a volt, addig 2019ben ez a szám már 55% (a beszámoló írásakor a 2020. évi osztrák adat még nem állt rendelkezésre).
A munkaóránkénti GDP értéke a 2016-os 65%-hoz képest 2020-ra 70%-os szintre nőtt az EU-s átlaghoz
viszonyítva, az euró övezet országaihoz képest pedig – szintén 2016 és 2020 között - 59%-ról 64%-ra.
Vagyis az elmúlt 5 évben évi kb.1%-ponttal kerültünk „közelebb” Ausztriához, az EU-hoz, vagy éppen
az euró övezethez. A folyamatos javuláshoz vélhetően a mesterségesen felduzzasztott
közfoglalkoztatásnak a bevezetőben már említett – 2017-től kezdődő - leépítése is jótékony hatással
volt. Ezek alapján optimista megközelítésben akár azt is megállapíthatnánk, hogy az irány jó, csak
fokozni kell a fejlődési ütemet.
Kedvezőtlenebb azonban a kép, ha hosszabb időszakokat vizsgálunk: 2010-hez képest sajnos alig (10
év alatt összesen 2-3%-pontot) tudtunk közeledni Ausztriához, vagy az EU-s átlagos szintekhez. A
2000. évhez képest - tehát 20 év alatt – is összesen csak 12-16%-pontos a felzárkózás mértéke, amely
éves szinten meg sem közelíti még az 1%-pontot sem.
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(forrás: stats.oecd.org)

A termelékenység gyorsabb növeléséhez és a növekedés tartós felgyorsításához a munkaerő
minőségét és felszereltségét jelentősen növelni kell, valamint a foglalkoztatást és a felhalmozást át kell
csoportosítani a magasabb követelményeket támasztó és ennek megfelelően magasabb fajlagos
hozzáadott értéket termelő ágazatokba. Ezzel egy időben a munka-intenzív fejlesztéseket tőke-intenzív
irányba kell módosítani, az ehhez szükséges tudástőke beruházásokkal. Ezt a célt tűzték ki a 2019. év
elején, a kormány és a jegybank gondozásában megjelent versenyképességi programok is és ilyen
irányban indultak el az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejlesztési programjai is az elmúlt
években. A 2021-27-es EU-s tervezési ciklusban, országunk Partnerségi Megállapodása, továbbá a
pandémiát követő időszakban Magyarország Helyreállítási és Alkalmazkodási Terve – és az ezek révén
elérhető EU-s források - lehetőséget biztosítanak a tőke- és tudásintenzív fejlesztések megvalósítására
és ezzel a gyorsabb, eredményesebb felzárkózásra.
Foglalkoztatás
Az elmúlt évtizedben mintegy 800 ezerrel bővült a foglalkoztatás Magyarországon, miközben a
munkanélküliség rekord alacsony szintre, tartósan 4% alá esett vissza. Ezek a gazdaságpolitikai
eredmények egybecsengenek a VOSZ törekvéseivel (ld. a VOSZ 6 pontja – 2010. március 8.). A
munkaerő-piaci helyzet javulása nemzetközi kontextusba helyezve is kiemelkedő. A foglalkoztatási ráta
2016 óta meghaladja az európai átlagot, miközben a munkanélküliséget tekintve Magyarország évek
óta az Európai Unió élmezőnyéhez tartozik. Ezt a javuló munkaerő-piaci trend törte meg a világjárvány
foglalkoztatásra gyakorolt kedvezőtlen hatása 2020. első félévében. A koronavírus-járvány miatt a
tavaszi hónapokban több mint 100 ezer fő veszítette el a munkahelyét, majd a korlátozások feloldását
követően egyre többen tértek vissza a munkaerőpiacra. A KSH munkaerő-felmérésének havi adatai
szerint az áprilisi mélypont (4 millió 523 ezer) óta az év második felében már újra 4,6 millió fölé
emelkedett a foglalkoztatottak száma.
Az év egészét tekintve a járvány következményeként foglalkoztatottak száma 0,9 százalékkal
mérséklődött. Ezen belül a hazai elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak száma lényegében
változatlan szinten maradt, körükben mindössze 0,1%-os mérséklődés figyelhető meg az éves adatok
alapján. Ezzel szemben a közfoglalkoztatás keretében munkát végzők száma 17%-kal, míg a külföldön
dolgozóké 14%-kal esett vissza. A foglalkoztatási hatások különösen érzékenyen érintették az
alkalmazásban állókat. A KSH intézményi adatai szerint nemzetgazdasági szinten 3,1%-kal csökkent a
legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál alkalmazásban állók száma. Különösen súlyosan érintette
a válság a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatot, ahol 17%-kal esett vissza éves szinten az
alkalmazottak száma. A csökkentett munkaidős foglalkoztatási programmal érintett nagy tömegű
munkavállaló – még ha csak ideiglenesen is – részmunkaidős munkavállalóvá vált:
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A gazdaság átmeneti szerkezetváltását jelzi, hogy a bizonyos ágazatokban nőtt a foglalkoztatás,
miközben nemzetgazdasági szinten csökkent a munkahelyek száma az egy évvel korábbi adatokkal
összevetve. Így például az IT szektorban (+32,6 ezer), a közigazgatás területén (+16,8 ezer), az
oktatásban (+11,0 ezer) és a pénzügyi szolgáltatások (+10,0 ezer) nemzetgazdasági ágakban
emelkedett a foglalkoztatás a 2020. november és 2021. január közötti időszakban az egy évvel korábbi
szinthez képest. Ezzel szemben a feldolgozóipar (-41,5 ezer), a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
(-31,4 ezer) és a szállítás, raktározás (-20,1 ezer) területén csökkent a munkahelyek száma az egy
évvel korábbi szinthez viszonyítva.
Az új típusú koronavírus okozta járvány és az ennek hatására bevezetett korlátozások 2020 tavaszán
gyors reakcióra kényszerítették a munkáltatókat. A gazdasági folyamatok minél zavartalanabb
működése érdekében egyre több munkáltató tette lehetővé az otthoni munkavégzést.
Összességében, miközben a járvány hullámaihoz igazodva a távmunkában vagy home office keretében
dolgozók aránya folyamatosan változott, 2020 egészére nézve 8,6%-ot tett ki, ami háromszorosa volt a
megelőző tíz év 2,9%-os átlagának.

A home office szabályozására a járványhelyzet idejére a 487/2020 (XI. 11.) számú kormányrendelet
eltérést enged a távmunka vonatkozásában a Munka Törvénykönyvében (Mt.) jelenleg is érvényes
szabályozásától, tehát a felek szabadon meghatározhatják az otthoni munkavégzés kereteit. Ennek
azért van jelentősége, mert a rendelet nélkül a távmunka szabályai csak azokra a munkavállalókra
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vonatkoznak, akik kizárólag otthonról dolgoznak, a részben irodából, részben otthonról végzett munka
kereteit az Mt. jelenleg nem szabályozza. Fontos, hogy novembertől – de egyelőre csak a
veszélyhelyzet végéig – lehetővé tették a cégeknek a home office adómentes támogatását havi szinten
a minimálbér 10 százalékának megfelelő összegig.

Versenyképesség
Mind a kormányzat, mind a Magyar Nemzeti Bank közzétette a magyar gazdaság és társadalom
helyzetét értékelő és a lehetséges és szükségesnek tartott stratégiai irányokat és konkrét cselekvési
programokat bemutató tanulmányaikat, még 2019 elején. Ezek a programok hasonló célkitűzéseket és
módszereket tartalmaznak, más és más megközelítésben és hangsúlyokkal (ahogy azt a tavalyi
beszámoló is tartalmazta).
Az MNB Versenyképességi programjának közzététele óta minden területen vannak pozitív változások
és kezdeményezések, a program összesített teljesülése – a Nemzeti Bank által készített
Versenyképességi tükör 2020. novemberi jelentése alapján - a 2019. évi 22%-ról 2020. novemberére
34%-ra emelkedett és a 330 javaslat 67%-ában történt már előrelépés. Az MNB a pénzügyi rendszer
fejlesztésében és az állami hatékonyság erősítésében tapasztalta a legnagyobb előrelépést, amelyhez
hozzájárult az azonnali fizetés rendszerének 2020. március 2-i indulása, az online számlázás teljessé
válásával 2021-től bevezetésre kerülő áfabevallás kiajánlás és az önkormányzati szintű elektronikus
ügyintézés. Ugyanakkor számottevő tér van még az adóadminisztráció és az elektronikus közigazgatás
további erősítésére, a magyar kis- és középvállalati szektor fejlesztésére, a termelékenység- és
mérethatékonyság növelésére, valamint a kutatás-fejlesztés területén történő előrehaladásra.
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III.

Érdekképviseleti eredmények és társadalmi párbeszéd

A 2020. évben is folytatódott az egyeztetési folyamat a VOSZ és két legfontosabb kormányzati
tárgyalópartnere, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Pénzügyminisztérium
között. Továbbra is részt vettünk a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) munkájában,
a Versenyszféra és a Kormány állandó Konzultációs Fórumának a VOSZ továbbra is meghatározó
munkaadói tagja.
A VOSZ alapító tagja volt az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezésében és vezetésével
– a Pénzügyminisztérium, a Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, a Nemzeti
Agrárkamara, a Magyar Nemzeti Bank állandó részvételével – 2020. március 2-án elindított, a
koronavírus gazdasági hatásairól és azok csillapításáról szóló állandó ITM Felsővezetői értekezletnek.
A 2020. március 2-ától életre hívott felső szintű fórumon a vállalkozói szervezetek részéről, a magyar,
a német és az amerikai kamara mellett először csak két érdekképviselet jelent meg: az ágazati
érdekképviselet (a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége) és a VOSZ. Az
operatív fórum a gazdaságpolitikai érdekképviselet legfontosabb és legintenzívebb helyszínévé vált
2020-ban – további tagokkal kibővítve - és 2021. elején is folytatódnak az egyeztetések. A
konferenciákra a május 4. és június 22. közötti időszakban heti rendszerességgel, ezt követően
kéthetente került sor, egészen július 20-ig. Ebben az időszakban az ITM Felsővezetői konferenciákhoz
kapcsolódva került sor a Versenyszféra és a Kormány állandó Konzultációs Fórumának (VKF)
monitoring bizottsági üléseire is, amelyen – hasonló tematikával – folyt a hagyományos tripartit
egyeztetés a munkaadói, munkavállalói érdekképviseletek és a kormányzat között. A konferenciákra a
VOSZ folyamatosan készítette és aktualizálta javaslatait, amelyekkel kapcsolatban - hasonló
intenzitással - tájékoztatta a VOSZ tisztségviselői kört és gyűjtöttük a visszajelzéseket az értekezletekre.
A grémiumhoz később csatlakozott az MGYOSZ is. Az egyeztetések eredményéről elmondható, hogy
a korábbi időszakoknál sokkal intenzívebb tárgyalásokon nagyobb hatékonysággal tudtuk érvényesíteni
az álláspontunkat, természetesen a többi vállalkozókat képviselő szervezettel, így a magyar- és
nemzetközi kamarákkal együtt. Az állandó értekezlet a július 20-át követő egyhónapos szünet után
augusztus 24-étől folytatódott és újra rendszeresen (először kéthetente, majd hetente) összeültA.
VOSZ aktív részvétele továbbra is jelentős hatást gyakorolt a közös munkára.
Az ITM Felsővezetői értekezlet 2020. március 23-i ülésére javasoltuk, hogy a Kormány terjessze ki az
5 nappal korábban megjelent kormányrendelet kedvezményezetti körét a KKV-törvény szerinti minden
mikro- kis- és középvállalkozásra: 2020. június 30-ig a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét
teljes egészében engedjék el, a munkavállalók járulékát pedig jelentősen csökkentsék. Március 30-án
beadott javaslatunkban hangsúlyoztuk, hogy a vállalkozói közösségtől kapott, folyamatos információk
egyre inkább megerősítik, hogy a válság gyakorlatilag a gazdaság egészét érinti - a legtöbb szektort és
a legtöbb vállalkozást - így elsődleges a foglalkoztatási feltételek könnyebbé, olcsóbbá és
rugalmasabbá tétele a teljes vállalkozói körben! Ezzel a javaslattal csak részeredményt tudtunk elérni,
hiszen a kormányzat a válságkezelésben - a VOSZ javaslatával szemben - a fokozatos könnyítések
politikáját folytatta, de annyit sikerült elérjünk, hogy a kedvezményezettek köre folyamatosan bővült
(a 47/2020, 67/2020, 97/2020… sz. kormányrendeletekben felsorolt TEÁOR és TESZOR kódok több
körben kerültek bővítése). Hasonló volt a helyzet a KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) szerint
adózó vállalkozások átalányadó-fizetési kötelezettségének június 30-ig történő elengedésével
kapcsolatban is.
Szintén 2020. március 23-án javasoltuk először, hogy az MNB és más pénzügyi forrásokkal rendelkező
szervezetek teremtsék meg a lehetőségét egy válság áthidaló kölcsönnek, amely segítheti a
pénzügyileg nehéz helyzetbe került vállalkozásokat. Ebben támaszkodjanak a KAVOSZ
közreműködésére, illetve a Széchenyi Kártya Programra (termékfejlesztés, forgalmazás, hálózat).
Ennek hatására már 2020. áprilisban megjelent az Agrár Széchenyi Kártya Plus termék, amelyet
májusban továbbiak – így a Széchenyi Folyószámlahitel Plus, a Széchenyi Likviditási Hitel, majd a
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Széchenyi Beruházási Hitel Plus. Ősszel elindulhatott a vendéglátás-turizmus és kapcsolódó
tevékenységi körű ágazati hitelprogram, a Széchenyi Turizmus Kártya.
Szintén 2020. március 23-án javasoltuk először, hogy az MNB a minisztériumokkal és
garanciaszervezetekkel közösen biztosítson olyan kereteket a kereskedelmi bankok számára, amelyek
egyszerűsítik, ösztönzik (könnyebbé és olcsóbbá teszik) a munkahelymegtartást célzó hitelfelvételt.
Beadványunkban hangsúlyoztuk, hogy a Széchenyi Kártya Program alkalmas tömeges kkv-elérésre és
kedvezményes hitelek és támogatások gyors és hatékony eljuttatására a magyar vállalkozásokhoz. Az
indítvány nyomán kifejlesztett Széchenyi Munkahelyvédelmi Hitel ezt a célt szolgálta.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként a 1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozat alapján a Széchenyi
Kártya Plusz Folyószámlahitel (SZK Plusz) a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitellel kombináltan volt
csak igénybe vehető, ahol a két hitel együttes összegén belül az SZK Plusz maximális aránya 40%
lehetett. Ez a szűkítő feltétel a gyakorlatban azt jelentette, hogy az önfoglalkoztatók, egyéni vállalkozók
és a kevés alkalmazottal rendelkező mikro- és kisvállalkozások számára gyakorlatilag megszűnik a
Folyószámlahitelhez jutás lehetősége a Programban. Mivel egy ilyen gazdasági vészhelyzetben az
egyik legsikeresebb – legtöbb vállalkozáshoz eljutó - finanszírozási termék adminisztratív
visszaszorítása (piaci kivezetése) ellentmondott a Gazdaságvédelmi Akcióterv céljainak, ezért azonnali
közbelépést követeltünk! Tavaly júniusban a kormányzat – a VOSZ és az MKIK nyomására, eleget téve
a vállalkozók tömeges igényeinek -, néhány hét alatt módosítsa a termékfeltételeket és a Széchenyi
Folyószámlahitel Plusz termék önállóan – a Munkahelyvédelmi hiteltől függetlenül is – a vállalkozók
rendelkezésére álljon. Mindez utat nyitott több tízezer vállalkozás túléléséhez, fejlődéséhez.
A Széchenyi Kártya Program azért lehetett a 2020-as válságévben is ilyen kimagaslóan sikeres, mert
továbbra is a vállalkozói igényeknek megfelelően folytak a fejlesztések. Az elérhetőséget a VOSZ
országos irodahálózata folyamatosan biztosította – a kezdeti, rendkívül bizonytalan helyzetben
ugyanúgy, mint a járványhullámok csúcspontjain – és közel 150 helyszínen a vállalkozók
rendelkezésére állt. A finanszírozási termékportfóliót és az egyedülálló, integrált számítógépes
nyilvántartási rendszert továbbra is az MKIK-val közös cégünk, a KAVOSZ Zrt. fejleszti és koordinálja.
A Program 2020. évi sikerét jelzi, hogy a korábbi évhez képest duplázni tudtuk eredményességünket:
kétszer annyi ügyletet tudtunk kétszer annyi értékben, kétszer annyi vállalkozót elérve teljesíteni!
Szintén 2020. március 23-án vetettük fel elsőként a munkahely-megtartási támogatásoknak a
szükségességét (a 2008-as válság utáni rendszerét), amely akkor is valós segítséget jelentett a
vállalkozásoknak. Ezt követően, 2020. március 30-án – nemzetközi tapasztalatokra hivatkozva - konkrét
javaslatot tettünk: a Kormány azonnali intézkedéssel, minden válsággal érintett magyar vállalkozásnak
– tehát a szektorsemlegességet biztosítva - nyújtson segítséget dolgozói megtartásához: adjon jelentős
(a munkabérköltség felét elérő) munkabér-támogatást, az európai államok (pl. Németország,
Franciaország, Spanyolország, Bulgária, Lengyelország, Csehország) által alkalmazott módszerekhez
hasonló megoldással! A 2020. áprilisi vállalkozói felmérés - a VOSZ megyei és regionális
szervezeteinek hathatós közreműködésével - (Húsvét környékén) is arra mutatott, hogy a
munkahelymegtartó támogatásoknak nagyobb szerepet kell adni a védekezésben: nagyobb támogatási
összegek, könnyített adminisztráció és a bevont cégek nagyobb körére kiterjedő intézkedésekre van
szükség! Javaslataink folyamatosan meghallgatásra találtak: bár az első „magyar Kurzarbeit”
rendelkezések 2020. április elején még nem voltak alkalmasak a cégek tömeges megsegítésére – amit
az első hetek alacsony igénylési számai is visszatükröztek -, a hétről hétre megtartott egyeztetéseken
egyre jobb szabályozási megoldások születtek. a Munkahelyvédelmi Bértámogatásról szóló
kormányrendelet jelentősen és pozitív irányba módosult:
• a csökkentett munkaidő 25% - 75% közötti értékre változott a korábbi 30% - 50% helyett,
• így a támogatás egy eredetileg 8 órás munkavállalónál, 2 órára csökkentett munkaidőnél a kieső
6 óra (75%) 70%-a, amely már meghaladja a teljes munkabér felét!
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a statisztikai létszámtartási kötelezettség helyett már „csak” a támogatott munkaerő megtartása
a követelmény!
a foglalkoztatás a javított rendeleten már egyértelműen kiterjed a távmunkára és a home
office-ra is!
a képzéseket elég 2 éven belül elvégezni és várhatóan ez is csak az 50% felett csökkentett
munkaidős foglalkoztatottaknál lesz előírva
a VOSZ kifejezett javaslatára a bértámogatásból nem marad ki a kölcsönzött munkaerő
(jellemzően kékgalléros, fizikai munkások, kevés megtakarítással)
a kérelmi adminisztráció jelentősen egyszerűsödött: 10-15 perc alatt kitölthető nyomtatvány!

Ezzel nyár végére összesen mintegy negyedmillió munkahely megtartását támogatták közvetlenül
ezzel az eszközzel.
A vállalkozói terhek csökkentésének további lehetőségeként az adminisztrációs költségek
csökkentésére is több alkalommal tettünk javaslatot a március-áprilisi időszakban, illetve a
Gazdaságvédelmi akcióterv nagyszabású, 2020. húsvéti véleményezésekor. A kormányzat által
meghozott adminisztrációs terhet csökkentő intézkedések – pl. EKÁER, ÁFA, különböző vállalkozói
adó- és járulék fizetési kötelezettségekre vonatkozó fizetési halasztások a tagság érdekében
folyamatosan szerepeltek a koronavírus kedvezőtlen gazdasági hatásai elleni eszközökben.
Szintén március 23-án szóltunk először a munkavállalással – vállalkozói oldalról munkáltatással kapcsolatos könnyítések szükségességéről is (pl. munkaidőkeret kiterjesztése).
Április végén annak a pontosítását kértük, hogy az egészségügyben dolgozók munkájának korábban
bejelentett elismerése egyszeri 500 ezer forintos juttatással (és a 20%-os béremeléssel) mikor és
hogyan fog megvalósulni. Azt kértük, hogy minél előbb jelenjen meg az a rendelet, amely tartalmazza
az egészségügyben dolgozók fenti juttatásainak minden részletét (igénybevevők köre, feltételek,
összegek és határidők stb.). A javaslatot folyamatosan napirenden tartottuk, amíg végül megszületett a
konkrét rendelet és az érintetteknek kifizetésre került a félmilliós összeg is.
A koronavírus válságra hivatkozással ismételten a kormányzathoz fordultunk a még 2019. július 1-én
megemelt közjegyzői díjak és adminisztrációs terhek csökkentése érdekében.
A közjegyzői
díjszabásról szóló 2019. július 1-től hatályos rendelet ugyanis jelentős mértékben és a gazdasági
szereplők általános véleménye – tagvállalatok és ügyfeleik panaszai - szerint indokolatlan szintre emelte
meg az amúgy sem alacsony közjegyzői díjakat és a közokiratba foglalás terheit. Mindez különösen a
magyar mikro-, kis- és középvállalkozásokat (és a magyar természetes személyeket is) sújtja,
különösen hitelfelvételkor. Indítványunk szerint legalább a krízis kezelésére kialakított finanszírozási
termékek igénybe vételét ne nehezítsék az indokolatlanul megemelt terhek! A témában részsikert
könyvelhetünk el: számos díjtétel tekintetében jelentős kedvezményeket vezet be 2021-től → ld.:
21/2020. (XII. 31.) IM rendelete a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet
módosításáról
Májusi javaslatunk, hogy a vészhelyzetre hivatkozva a Kormány tegye lehetővé a Stabilitási törvény
alkalmazását, amely alkalmas lenne munkavállalók megtartására, ezzel csökkentené a munkavállalók
egy részének kilátástalan helyzetbe kerülését, stabilizálná a céget és tehermentesítené a kormányzatot
a munkanélküli ellátás terhei alól is. A Stabilitási törvény (2011. évi CXCIV. törvény) általános érvénnyel
mondja ki, hogy katasztrófa helyzetben adott, illetve kapott segítség közteher mentességet élvez. A
vállalkozási tevékenységet végzők (cégek, egyéni vállalkozók) által a katasztrófa helyzetben lévők
számára nyújtott szolgáltatás, termékátadás is legyen mentes a közteherviselés alól feltéve, ha fizetési
kötelezettséget az illetékes adóhatóságnak bejelenti. A PM utasítására a NAV - a VOSZ kérelmére ebben a témában pozitív állásfoglalást tett közzé!
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Az ÉVOSZ-szal egyeztetve, közösen, május közepétől számos kérdésben fordultunk az Értekezlet
közösségéhez:
• Az első ilyen – VOSZ által, kiemelt tagja javaslatára felvetett – indítványunk a közbeszerzési
törvény (Kbt.) módosítására tett javaslatot, a rendeleti kormányzás lehetőségeinek
kihasználásával. A Kbt. ugyanis nem adott lehetőséget a már megkötött szerződéses
feltételektől való eltérésre akkor sem, ha mindkét fél azt akarná és a módosítás csak a fizetési
ütemezésre – a fizetések teljesítés-arányos előrehozatalára - szólna. Ennek jelentősége a
koronavírus-járvány első sokkja után rendkívül megnőtt és éppen a jól prosperáló,
versenyképes, túlélni és termelni kész vállalkozásokat támogatná, amelyek a gazdaság
végzetes összeomlását akadályozhatnák meg. Az ITM támogatta a módosítást, amely – a PM
állásfoglalása szerint – az EU-s előírások betartása mellett lehetővé válhat.
• Közös kérésünk volt, hogy a Közbeszerzési Hatóság a rendelkezésére álló adatbázisának
információi alapján kövesse a közbeszerzési eljárásokat és előzze meg azok elhúzódását!
Továbbra is jellemző ugyanis, hogy az építési-beruházási közbeszerzések egy részénél nem
hirdetnek eredményt a vonatkozó jogszabályok által előírt időben. A későbbiekben az érintett
vállalkozóktól kevesebb jelzés érkezett a közbeszerzési eljárások elhúzódására.
• Indítványoztuk, hogy az Államkincstárnál kerüljön bevezetésre gyorsított ütemű kifizetési
gyakorlat, amely nagyban javítana az ágazatban működő vállalkozások likviditási helyzetén.
Az ágazati szereplők szerint az állami és önkormányzati megrendelésekre végzett munkáknál
sokasodik a befogadott számlák határidőn túli kifizetése. Az ágazati szereplők májusi
véleménye szerint az Államkincstár továbbra is lassan fizetett, helyenként nagy késedelemmel.
A későbbiekben azt a tájékoztatást kaptuk – összhangban a tagság visszajelzéseivel -, hogy a
kifizetési hátralékok mértéke és az ügyek elhúzódása jelentősen csökkent.
• felvetettük, hogy az ITM javaslataiban is szereplő „Előrehozott” beruházási csomagot
létesítmény sorosan minél előbb ismertetni kellene és közbeszerzési eljárásban ajánlat adásra
kiírni. Bár a teljes intézménysoros kiírás nem jelent meg, a beruházásokból jó néhányat előbbre
hoztak, amelynek a hatására a rendelésállomány – az ÉVOSZ megerősítése szerint visszaállt a tavalyi szintre.
• A határ menti, 30 km mélységű munkába átjárás lehetősége Ukrajna viszonylatában problémás
volt és most is az, ezért javasoltuk ennek megoldását, ami tovább javítaná a munkaerőellátottságot. A probléma a magyar-ukrán kishatár-forgalomban megoldódott!
• Közös állásfoglalást tettünk arról, hogy a rozsdaövezeti 5%-os ÁFA a lakásépítések fontos
támaszát jelentheti, közösen kértük ennek bevezetését! A kérés megvalósult, azóta újabb kérés
van napirenden: a rozsdaövezeti ingatlan-fejlesztéseknél a vásárló visszaigényelhesse az 5%os ÁFÁ-t, hasonlóan a CSOK-hoz.
• Szorgalmaztuk, hogy a lakásépítés lendületben tartása érdekében a szokásos földhivatali,
szakhatósági, kormányhivatali, önkormányzati általános ügyintézés rendjéből kerüljenek
kiemelésre a rozsdaövezeti fejlesztések. Elsőbbségi ügyintézést, döntéshozatalt kapjanak
ezek a projektek, gyorsított eljárási rend kerüljön kidolgozásra és bevezetésre! A
javaslatcsomag nem került le a napirendről, a Nagy Márton – miniszterelnöki főtanácsadó - által
vezetett Növekedési Munkacsoportban továbbra is napirenden van!
Szövetségünkhöz forduló egyéni vállalkozók felvetésére – az Adókamara szakértői segítségét is
igénybe véve - javasoltuk, hogy az egyéni vállalkozókra is terjedjen ki a fejlesztési tartaléknak a
társasági adótörvény szerint adózókra hozott kedvező szabályozása; ez az újraindulást, beruházásokat
nagyban segítené ebben a körben is. A 171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet ugyanis a társasági adó
szerint adózó gazdasági szereplőknek lehetővé teszi, hogy 2019-ben és 2020-ban a társaságok A
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés f) pontjában
foglaltaktól eltérően az adózás előtti eredményt csökkenthetik a társasági adó alanya által az
eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött
tartalékként kimutatott összege után, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege után és legfeljebb
adóévenként 10 milliárd forintig. Ezzel azonos hatású lehetőségre a tételesen adózó egyéni
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vállalkozóknak is nagy szüksége lenne a Korona vírus járvány gazdasági hatásainak kezelésére,
másrészt a különböző gazdasági szereplőknek való azonos adó, kedvezmény és gazdasági feltételek
biztosítása alapesetben is indokolt lenne versenysemlegességi szempontból. Kodifikációs igényességű
(konkrét jogszabályszöveg-módosítást tartalmazó) javaslatunkat a PM is támogatta és az a következő
„salátatörvény” keretében megvalósult!
A VOSZ, mint a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács (FŐÉT) alapító tagja, folyamatosan részt vett a
tanács munkájában, személyesen és videokonferenciákon. Májusban a főváros koronavírus-elleni
intézkedéstervezetéről, a Budapest Restart programról, továbbá a főváros „részvételi költségvetéséről”
fejtettük ki véleményünket – a munkaadói oldal tagjaként és önállóan is. Ösztönöztük a fővárosi
önkormányzatot a takarékos gazdálkodásra, ezzel az önkormányzat a vállalkozások terheinek
csökkentése irányába mozdulhat el.
A FŐÉT speciális munkacsoportot alakított ki a koronavírus okozta kiesések pótlására, a gazdaság
fenntartására:
• a Közszolgáltatások-,
• a Közfeladatok-,
• a Foglalkoztatáspolitika, képzés, szakképzés -, valamint
• az Okos-város, zöld gazdaság
munkacsoportokat és külön munkacsoportot hoztak létre a főváros közlekedésének, a lépcsőzetes
munka és iskola kezdésnek a kidolgozására is. A munkacsoportok munkájában a VOSZ képviselői is
részt vettek.
A VOSZ erősítette pozícióit a nemzetközi érdekképviseleti területen is: júniusban a VOSZ Társelnökét,
Kovács Patrikot választották meg a Kis- és Középvállalkozások és Vállalkozási Bizottság elnökének az
OECD Gazdasági Tanácsadó testületében (Business at OECD). Az OECD mellett működő
szervezetben így hangsúlyosabb szerepet kaphatunk a globális szakpolitika alkotásban és az üzleti élet
hangjának érvényesítése területén, a kkv-szektort illető kérdésekben. Kovács Patrik a VOSZ
képviseletében, magyar szakemberként, közel egy évtizedes francia vezetés után vette át a bizottság
elnökségét. A VOSZ kedvező pozicionálása hosszabb távon kedvező hatással lehet a hazai kkvszektor működési környezetének alakítására is.
A 2020-as bértárgyalásokon egy tragikus
év súlyos veszteségeivel és elolvadt
vállalkozói tartalékaival terhelten vettünk
részt. A 2020. évben ez a növekedési pálya
a tavaly még csak nem is sejtett, hirtelen
lecsapott járvány miatt megtört: a korábbi
4,5-5%-os gazdasági növekedés helyett
idén
egy
hasonló
nagyságrendű
visszaesés
következett!
Termelékenységünk fejlődése nemhogy
mérséklődik, hanem negatívba fordul. A
minimális bértételek 2019-es várakozások
szerinti 8-8%-os növekedése 2020-ban
megtörtént, de ennek gazdasági háttere, sajnos, nem tudott megvalósulni! Ha minden jól megy, a
gazdaság fellendülése 2021. második felében következhet be és a 2019-es év végi szintet legkorábban
2022-ben érhetjük majd el. Ilyen körülmények között a minimális bérekről szóló tárgyalások elhúzódtak
és csak 2021. január 25-én tudtunk megállapodni, így a 4%-os minimálbér- és garantált bérminimum
emelés először februárban terheli a vállalkozókat.
A térség országaiban tapasztalt béremelésekkel összehasonlítva mérsékelt tehernövekmény
támogatólag hat a vállalkozások túlélésére és újra indulására, ugyanakkor további tárgyalási tartalékot
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– mozgásteret - jelent a versenyképesebb cégeknek a magasabb színvonalú béremelésekre és így a
munkaerő megtartására, fejlesztésére. (fotó: ITM)
Több éves küzdelmünket koronázta siker, amikor a Kúria érdemi döntést hozott a behajthatatlan
követelésekre jutó áfa visszatérítésével kapcsolatos ügyekben – mégpedig az adózók javára! Az
ítéletek több hasonló ügyben is utat mutatnak, sőt: a 2020-ban hatályba lépett szabályok alapján kért
visszatérítésekben is segíthetik az adózókat. Az elmúlt években számos áfa-visszatérítési kérelem
közül az adóhatóság ugyanis többet is elutasított: vagy arra hivatkozással, hogy az áfa-visszatérítési
igény már elévült; vagy arra hivatkozással, hogy a kérelem a rendeltetésszerű joggyakorlás elvébe
ütközik. A Kúria azonban kimondta, hogy – a NAV álláspontjával szemben – ha az ügyletben részes
felek nem valamilyen jogosulatlan adóelőny elérését célozzák, akkor nem lehet rendeltetésellenes
joggyakorlásról beszélni. Márpedig a jelen esetben nincs szó adóelőnyről, hiszen az adózók csak olyan
áfát kértek vissza, amely az Unió Bírósága szerint nekik amúgy is visszajár.
Tovább folyt a munka a társadalmi párbeszéd egyéb – hagyományosnak mondható – fórumain is, ahol
több szakmacsoportban szakértőket is delegáltunk. Területi elnökeink a megyei, regionális
érdekegyeztetésben – online platformokon - továbbra is részt vettek, a helyi közélet, illetve különböző
gazdasági grémiumokon keresztül, jellemzően a helyi foglalkoztatás és területfejlesztés különböző
témaköreit illetően. A szabályozott szakmák deregulációjában is több körben folyt egyeztetés több
szakmai szekciónk elnökének bevonásával, amely tovább folytatódik az idei évben is.
IV.

Szövetségi munka, szervezési tevékenység

A VOSZ szövetségi életében a beszámolási időszak talán legjelentősebb eredménye a VOSZ
Egészségügyi Szekciójában kibontakozó aktív érdekképviseleti munka. „A VOSZ Egészségügyi
szekciójában zajlik egy megújulás, újabb és újabb tagszervezetek felvétele. Célunk, hogy a szektor
problémáira szektor semlegesen rávilágítva, valós megoldási javaslatokat kínálva tudjunk fellépni a
betegek, és a jelenleg önmagukat kizsákmányolni kénytelen – és sokak által bűnbaknak kikiáltott –
ellátók (orvosok, szakdolgozók) érdekében, konstruktívan segítve ezzel a kormányzati munkát.” –
nyilatkozta Dr. Fábián Lajos, a szekció elnöke.
A VOSZ Textil- és Ruházatiipari Szekciója a pandémia ellenére is aktív szakmai munkát végzett,
meghatározó szereplője volt a szakma legrangosabb eseményeként számon tartott, immár
hagyományos Fenntarthatósági Divathétnek. A körforgásos gazdaság a divatiparban is komoly szerepet
kaphat.
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A körforgásos gazdaság témakörben fejtett ki komoly munkát a VOSZ Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Szekciója. Az ITM Felsővezetői értekezlet keretében 2020. szeptember 11-én
javasoltuk, hogy a hulladékgazdálkodási szektor vállalkozásai részére kerüljenek kiírásra a 2020. évre
vonatkozó közbeszerzési kiírások! A VOSZ szekcióelnöke egyeztetéseket folytatott az ITM
Közszolgáltatási Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkársága képviselőivel. A szakmai
párbeszédbe bekapcsolódott az MGYOSZ és a Német- Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara is.
Decemberben részt vettünk az ITM Közszolgáltatási Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkársága,
valamint Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága
által a „A körforgásos gazdaság bevezetése és a hulladékgazdálkodás kihívásainak kezelése című
SRSP projekt indító megbeszélésén (videokonferencia keretében). A projekt hivatalos, OECD által
tartott indító megbeszélésére 2021. január 21-én videokonferencia keretében került sor.
Az Európai Kereskedelem Napja
2020-ban tizenhatodik alkalommal került
megrendezésre
–
a
VOSZ
Kereskedelmi tagozata, illetve a
KAVOSZ rendezésében -, a járványügyi
helyzet miatt rendhagyó módon. Az
Európai Kereskedelem Napja az elmúlt
több, mint másfél évtized alatt a
kereskedelmi
szakma
egyik
legrangosabb fórumává nőtte ki magát,
ráirányítva a figyelmet a kereskedelmi
szektor jelentőségére hazánk gazdasági
életében. A szakma ünneplése során a
VOSZ és a kereskedelmi társszövetségek így az az ÁFEOSZ-COOP Szövetség, OKSZ, MBSZ és az
MKIK a figyelem középpontjába állítják a kereskedelemben nap, mint nap tevékenykedő több mint
félmillió embert, legyen szó a pult mögött álló dolgozókról vagy a szektorban tevékenykedő más
szakemberekről. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről a rendezvény szakmai védnöke
Cseresnyés Péter, kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár volt. Az Európai
Kereskedelem Napján átadták a szakma legrangosabb elismeréseit is.
Hosszas előkészítés után megszületett a felnőttképzés és szakképzés átalakítására vonatkozó
stratégia és elkészültek a jogszabályok is. A VOSZ Oktatási és Szakképzési Szekciója értékes
érdekképviseleti munkát végzett az előkészítés során és részt vett a vállalkozói kommunikációban is.
Az online pénzforgalom és számviteli digitalizáció rohamos terjedése és a NAV fejlesztési programjai
hosszabb távon adminisztráció-csökkentést hoznak, de az átmenet megterheli a vállalkozásokat. Ennek
megkönnyítésében elismerésre méltó aktivitása volt a VOSZ Pénzügyi Szekciójának.
Kommunikációs csatornák
Újszerű, integrált információs kampánnyal rukkoltunk ki, mikor az OTP-vel, a VOSZ kiemelt
tagjával és együttműködő partnerével – gondoljunk csak a Prima Primissima mozgalomra, vagy a
Széchenyi Kártya Programban elért közös sikerekre - kialakított együttműködésben tájékoztattuk a
vállalkozókat a küszöbön álló elektronikus fizetési változásokra és egyúttal konkrét segítséget is
nyújtottunk számukra a megoldáshoz. Az együttműködés keretében egy közösen jegyzett tájékoztatót
juttattunk el az érintett vállalkozói körnek, majd telefonon is ráerősítettünk az információkra. Minderről
további anyagokat helyezünk el a VOSZ.hu weblapon, az UZLETEM.hu oldalain és a közösségi
médiában is. A megkeresést és segítő kezet a mikro- és kisvállalkozások szívesen fogadták.
A beszámolási időszakban továbbra is hetente jelent meg a VOSZ elektronikus hírlevele, a
professzionális gazdasági újságírókkal dolgozó csapat, az üzletem.hu támogatásával. Ezek a
kiadványok továbbra is a legújabb és leghasznosabb tudnivalókat közvetítik a vállalkozókhoz, így
szakmai igényességben nagyot tudtunk fejlődni. Rendszeresek az interjúk a VOSZ tagjaival, társadalmi
és hivatali vezetőivel, így komoly támogatást és intenzitást kapott a kommunikáció a szövetségen belül.
A szövetség tulajdonában és kezelésében álló www.vallalkozo.info domain-en a Kárpát-medencei
Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumának is kommunikációs felületet biztosítunk – a VOSZ
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Digitalizáció és Informatikai Szekció szponzorálásában -, ahol a társult szervezetek hírei, információi és
web-es anyagai jelenhetnek meg:

Hagyományos VOSZ Hírek c. magazinunkat - nyomtatott kiadványunkat – továbbra is meg kívánjuk
tartani, de az érdeklődéshez és olvasottsághoz igazított céllal: ritkább megjelenéssel és egyre inkább
csak a nagyobb horderejű tájékoztatók, tanulmányok közlésére, a területi szervezetek kiemelt
eseményeinek bemutatására, a nagyobb központi szervezésű programok, referenciaanyagok, képes
beszámolók készítésére és dokumentálásra használjuk majd. A napi, gyorsan változó információkhoz
és a széles körű terjesztéshez – a hazai és nemzetközi trendeket és fejlődési irányokat figyelembe véve
- egyre inkább az elektronikus csatornák az alkalmasak, ezt szövetségünk kommunikációs
stratégiájában továbbra sem hagyhatjuk figyelmen kívül.
VOSZ információs és szolgáltató irodák és VOSZ Pontok
A VOSZ információs és szolgáltató irodák fő tevékenysége továbbra is a Széchenyi Kártya Program
termékeinek forgalmazása, amely magában foglalja a VOSZ-Pontok szakmai támogatását – egyfajta
értékesítés-controlling tevékenységet - is. A COVID-19 járvány és a korábban soha nem látott
mértékben megnövekedett Széchenyi Kártya Program forgalma első sorban az irodai munkatársakra,
de az apparátus egészére nézve is extra munkaterhelést jelentett. Továbbra is a 10 fős központi
apparátus szolgálja ki a teljes VOSZ irodahálózatot – a 24 saját és 120 VOSZ Pont irodát -, biztos
hátteret jelentve a forgalmazási (szolgáltatási) tevékenységnek. A 2020. évben a korábbi 6-8000
ügylethez képest mintegy 12,5 ezer ügyletet bonyolítottunk le saját irodahálózatunkban, nem is
beszélve a takarékbanki (korábban takarékszövetkezeti) VOSZ Pontokról. Mindez több-százmilliárdos
nagyságrendű SZK hitelkihelyezést jelent, az ehhez kapcsolódó számla- és más bizonylati forgalommal,
tagbeléptetéssel, ügyfélszolgálati munkával, mind a forgalmazási hálózat (VOSZ Pontok, együttműködő
partnerek), mind az ügyfelek – tagok – felé. A VOSZ saját irodáiban idén közel 6000-rel (88%-kal) több
SZK ügylet jött létre, mint tavaly! A 2020. nyarán bevezetett online számlázás és új tagnyilvántartó
rendszer nemcsak a biztos nyilvántartási hátteret jelenti, de adminisztrációs terhet vesz le az
irodahálózat válláról (a számlaegyeztetés és –reklamációkezelés jelentős része a központi dolgozókra
tevődött át.) A rendkívül szűkös humán erőforrással működő irodahálózat (jellemzően egyfős irodák)
bővítését több helyszínen is megtettük és rugalmas átirányításokkal és helyettesítésekkel el tudtuk érni,
hogy komolyabb fennakadások nélkül folyjon a munka. A válságtermékekhez kapcsolódó EU-s és állami
támogatások több lépcsőben, először 2020 végéig, majd 2021. félévéig, ezt követően már 2021. év
végéig meghosszabbításra kerültek, az ún „de minimis” EU-s támogatási keret – amelyben a kkv-k
részesülhetnek - közben több lépcsőben, szintén többszörösére nőtt, az elérhető hitel-maximumokkal
együtt. Ez az előre nem tervezhető rendszer is korlátozta a kapacitás-fejlesztés megvalósítását, hiszen
nem lehetett előre látni és tudni (tervezni), hogy ezek a kiemelkedően előnyös és támogatott
hitelkonstrukciók meddig maradnak piacon.
További kihívást jelentett a gyorsan változó termékstruktúra, illetve a finanszírozási konstrukciók
folyamatos módosulása. A 2020. év tavaszán – jószerivel egyik napról a másikra – függesztették fel a
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korábbi hitel-termékkört és vezették be a válságtermékeket. A fejlesztési programot vezető ITM-nek –
a többi érintett minisztériummal, a garancia-szervezetekkel, a jegybankkal és az EU-s képviseletekkel és a KAVOSZ fejlesztői gárdájának óriási munkaterhelést kellett elviselnie és feladatot teljesítenie. Ezt
kellett, hogy lekövesse az értékesítési hálózat rugalmas alkalmazkodással és a fejlesztésekre való
azonnali ügyfélreakciók jelzésével, amely a gyors és hatékony módosítások alapjául szolgáltak.
Mindezt belső oktatással követni további terhet rótt a KAVOSZ munkatársi (szakértői) csapatára és
irodai munkatársainkra is. A KAVOSZ-ban dolgozó kollégák a VOSZ irodavezetői értekezletek állandó
résztvevőivé váltak és így első kézből értesülhettek a változásokról, fejleményekről és azonnali
visszajelzéseket is kaphattak irodavezetőinktől. A megfeszített és áldozatos munka – ne felejtsük el,
hogy közben több hullámban dúlt a járvány, tehát önmagában az ügyfélfogadás is kockázatos volt –
meghozta gyümölcsét: vállalkozások tízezrei jutottak a túléléshez és fejlődési forrásokhoz, a VOSZ
pedig több taggal és tartalékkal, kifejezetten eredményes évet zárhat!
V.

Prima Primissima - a koronavírus árnyékában

A VOSZ országos Elnöksége 2020. szeptember 9-én megtartott testületi
ülésének megfelelően - a koronavírus-járvány kibontakozó második
hullámára és ezzel összefüggésben az egészség- és életvédelem
elsődlegességére tekintettel – egy kivételével elmaradtak a Megyei és
Regionális Prima díjátadó rendezvények (gálaestek) és a 2020. december
4-re tervezett Vállalkozók Napja díjátadó rendezvény is a Müpa-ban. A
2020. évben elismerésre méltók kitüntetésére, valamint az elmaradt ünnepi
díjátadó gálák megtartására várhatóan a 2021. évben, a megszokott időben
(szeptember 16-november 30-ig) a megszokott tartalommal és színvonalon kerülhet sor, amennyiben a
járványhelyzet alakulása a rendezvények biztonságos megtartását lehetővé teszi. A VOSZ Megyei és
Regionális Szervezetei továbbra is elhivatottak a Prima eszméjének ápolására és továbbvitelére. A
2020. szeptember 16-ra előkészített Jász-Nagykun-Szolnok megyei Prima rendezvény – az
eseményig hátra lévő idő rövidsége és a szervezés előrehaladása miatt – kivételes, egyedi döntés
alapján, a járványügyi szabályok és elvárások maximális betartásával, zárt körben, nézők (vendégek)
kizárásával megvalósulhatott. A VOSZ Veszprém és a Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet
vállalkozói közössége úgy döntött, hogy igényes kiadvánnyal emlékezik meg az elmúlt másfél évtized
területi Prima díjazottjairól, Tolna megyében pedig „A Megyei Prima Díj 15 éve - Példa és Érték Tolna
megyében” címmel kisfilm készült a Megyei Prima történetéről.
A Prima Primissima életre hívói 2007-ben úgy döntöttek, hogy önálló díjjal kívánják jutalmazni a fiatal
korosztály köréből azokat, akik a jók között is a legjobbak. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó harminc
év alatti fiatalok ekkortól érdemelhetik ki a minden évben odaítélt Junior Prima Díjat. A Széchenyi
Kártya Programot irányító KAVOSZ Zrt. kezdetek óta a Prima Primissima Díj egyik támogatója volt, de
2014-től önálló szerepet is felvállal a tehetségek támogatásában, mert Társalapítóként a Junior Prima
Díj Sajtó kategóriájának gondozója lett. A pandémia ellenére 2020-ban is kiválasztották a fiatal újságíró
tehetségeket és szeptember 24-én át is adták az elismeréseket. A 2020. évi díjazottak: Bánáti Anna
(Forbes), Gazsó Orsolya (független), Haraszti Nikolett (Duna Tv), Oláh Dániel (Mandiner), Pásztor
Roxána (portfolio.hu), Török Réka (ATV). A Junior Prima Díjak további 4 kategóriában – Magyar
Tudomány, Magyar Zeneművészet, Magyar Népművészet, valamint Magyar Színház- és Filmművészet
– is odaítélésre kerültek a 2020. évben is.
A 2020. évi Prima Primissima Díjátadó gála a klasszikus formájában elmaradt. A Prima Primissima
Alapítvány azonban társadalmi felelősségvállalása és közhasznúsága kapcsán törekedett arra, hogy
támogathassa a magyar kulturális és társadalmi életet, ezért egy alternatív elismerési rendszert és
módszert alakított ki: 2020-ban tíz olyan szervezet részesült elismerésben, amelyek hátrányos
helyzetbe kerültek a világjárvány miatt. Az új szempontrendszernek megfelelően a Kuratóriumi tagok, a
szakmai testületek tagjai, az elmúlt évek Prima- és Prima Primissima-díjazottjai, a támogatók és
társalapítók, a VOSZ megyei elnökei, illetve a kategóriák érdekvédelmi, szakmai és civil szervezetei
2020. novemberben ismét elküldték jelöléseiket és javaslataikat az Alapítvány céljaival összhangban
álló szervezetek elismerésére. A 2020. évi díjazottak: Autizmus Alapítvány; Az Értelmi Fogyatékosok
Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány; Együtt az Autistákért Alapítvány; Értelmi
Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége; Gyermekleukémia Alapítvány;
KézenFogva Alapítvány; Magyar Hospice Alapítvány; Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány;
Országos Mentőszolgálat Alapítvány; Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért. A
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Prima Primissima Alapítvány bízik benne, hogy ezzel az alternatív elismerési rendszerrel elő tudja
segíteni a magyar kultúra támogatását az idei évben is, továbbá, hogy 2021-ben a járvány elmúltával
visszatérhet a hagyományos díjazási rendszerhez.
VI.

Szolgáltatások mikro-, kis- és középvállalkozóknak

Érdekképviselet, érdekvédelem és szolgáltatások: ahogy fejlődik szövetségünk – együtt a gazdasággal
és társadalommal -, ezek a fogalmak annál erősebben kapcsolódnak össze. Az összekötő közeg
alapvetően az információ és az összekapcsolódás megvalósulása maga a gazdasági-társadalmi
kapcsolatrendszer. Egy vállalkozó a számára fontos üzleti tudnivalókról, igényekről, piaci lehetőségekről
és veszélyekről minél teljesebb, a valósághoz minél közelebb álló, minél lényegibb és minél inkább
számára fontos információhoz jut hozzá – és minél gyorsabban -, az gazdasági előnyre tud szert tenni
versenytársaival szemben. A másik oldalról: aki saját termékéről, szolgáltatásáról hatékonyan –
gyorsan, a célközönségnek szólóan, kifizetődően, hihetően és megkülönböztethetően – tud
kommunikálni, akinek jó üzleti hírneve alakul ki egy-egy területen, annak félig már nyert ügye van.
A VOSZ számos lehetőséget biztosít – szolgáltatást nyújt - a tagságának, hogy különböző szinteken
információhoz jusson, véleményt formáljon és adjon át, továbbá kapcsolatrendszerét bővítse.
Ezek közül a legtöbbről már volt szó a korábbiakban, így most csak néhány fontos terület és példa
következik:
• Nemzetközi szervezeti kapcsolataink révén a globálissá váló és a digitalizáció miatt egyre
közvetlenebb hatásokról kaphatnak tagjaink információkat és járulhatnak hozzá maguk is –
közvetlenül, vagy képviselőiken keresztül - a nemzetközi üzleti környezet alakulásához (pl. a
BIAC / Business at OECD Kis- és középvállalkozások és Vállalkozási Bizottságában, a VOSZ
által jelölt bizottsági elnökön keresztül).
• A hazai kormányzati kapcsolatainkkal, a hivatali és hatósági egyeztetésekkel első kézből
értesülhetnek tagjaink a szabályozó változásokról, a várható irányokról és visszajelzést is
adhatnak a döntéshozóknak, jogalkalmazóknak a vállalkozói szempontok figyelembe vételére
(erről szólnak pl. az ITM Felsővezetői értekezletek, amelyről a korábbiakban már szó esett).
• A megyei és regionális szervezeteinkben nemcsak a vállalkozói közösségben, de a helyi
hatóságokkal, kamarákkal és az önkormányzattal is élő kapcsolatok alakulnak ki, amelyek
révén részt lehet venni a helyi fejlesztésekben (közbeszerzésekben, megrendelésekben), vagy
befolyásolni lehet azok megvalósítását.
• Az azonos szakmában dolgozó, vagy hasonló tevékenységi körrel rendelkező – esetleg más,
közös érdekkörű – vállalkozások számára a szövetség lehetőséget biztosít az önálló
szerveződésre és közös érdekeik együttes megjelenítésére. Ezek a vállalkozói közösségek
tehát a VOSZ érdekképviseleti erejével felvértezve, céljaik elérése érdekében közösen
léphetnek fel, javaslattétellel, vagy akár az adott érdekkört súlyosan sértő folyamatok
megakadályozása, helyes irányba terelése céljából. Erről szól a VOSZ szekciók, tagozatok
munkája és lehetőségei, amelynek kiváló példája a VOSZ Egészségügyi Szekció 2020. évi
fellépése, a Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szekció intenzív egyeztetési
tevékenysége, vagy a Kereskedelmi tagozat munkája.
• A VOSZ kommunikációs rendszere – online és nyomtatott médiumokkal, konferenciákkal és
vállalkozói fórumokkal – nemcsak a megbízható információhoz jutást segíti, hanem lehetőséget
is biztosít a bemutatkozásra, a szakértői részvételre a különböző témakörökben és ezzel a
fejlődésre, továbbá az üzleti hírnév fejlesztésére is. A www.vallalkozo.info oldal például egy
fejlődő internetes megjelenésünk, ahol idén már a KMVNF szervezetei és tagjai is kapcsolatba
kerülhetnek egymással és Magyarországon működő vállalkozótársaikkal, amelyből az
információ-cserén túl akár gyümölcsöző üzleti együttműködések is kialakulhatnak.
• A Prima mozgalomban való részvétellel – megyei, országos, vagy valamilyen tematikus
szinten - a szponzoráció és a nemes mecenatúra lehetősége nyílik meg a vállalkozók előtt, de
a közéleti szerepvállalás révén a személyes ismertség és elismertség is fokozható.
• Ugyanez mondható el a szövetségi elismerési rendszerben való részvételről – itt az Év
Vállalkozója, Megyei/Regionális Év Vállalkozója és a VOSZ Társadalmi Szerepvállalásért Díj
pályázataira utalunk - mind díjra jelölő, díjátadó, mind a díjat kapó szerepkörben.
Ahogy a tapasztalatok mutatják és a tagsági számok bizonyítják, egyre érdemesebb VOSZ tagnak lenni!
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A VOSZ legkonkrétabb, legkézzelfoghatóbb és
talán
legnagyobb
horderejű,
egyedülálló
szolgáltatása a Széchenyi Kártya Program. A
hazai
mikroés
kisvállalati
ügyfélkör
finanszírozási nehézségeinek megoldására kidolgozott, immár 19 éve működő – és az EU-ban is
díjazott - rendszer elsődleges célja a vállalkozások fejlesztési finanszírozási igényeihez alkalmazkodó
pénzügyi megoldások biztosítása. A Program az idők során a szakpolitikai pénzügyi eszköztár
meghatározó elemévé vált, így joggal mondható el, hogy a program időtálló, kormányálló és – a 2008as pénzügyi, majd a 2020-ban kibontakozott járványügyi válság után bebizonyosodott, hogy - válságálló
is. Sőt, igazán válságban mutatja meg erejét és hasznosságát, a hazai kkv-szektor gazdasági
túlélésének és továbbfejlődésének biztosításában!
A sikertényezők közé tartozik, hogy
• szükség esetén – ha baj van - azonnal bevethető, gyors reagálású, öntanuló rendszer
• országosan elérhető, vállalkozói gondolkodással – piacgazdasági mechanizmusokkal - működő
Program
• hidat képez a kormányzat és a civil szféra - vállalkozások - között, miközben közös platformra
helyezi a hitelezőket, a hitelfelvevőket, a garanciaszervezeteket, továbbá a vállalkozói
érdekképviseleti szervezeteket és köztestületeket is
• bizonyított, elfogadott pénzügyi eszköz, békében és válságban is
• erős vállalkozói bizalom övezi
• a vállalkozások életciklusához igazítható
• rugalmasan alkalmazkodik a piaci körülményekhez
• az állami kamattámogatás biztosítása csökkenti az ügyfelek fizetési terheit,
• az állami garancia enyhíti a bankok kockázatát,
A 2020-as évben az Innovációs és Technológiai Minisztérium az elsők között reagált a járványhelyzet
kapcsán felmerülő gazdasági problémákra és a KAVOSZ Zrt-vel közösen – az MNB, a
Pénzügyminisztérium, a garanciaszervezetek és a vállalkozói közösséget tömörítő MKIK és VOSZ
hathatós közreműködésével - egy megújult Programmal rukkolhattunk elő, amely segítségével a válság
hatására kedvezőtlen helyzetbe jutott mikro, kis-, és középvállalatok nagyon kedvezményes feltételek
és magasabb állami támogatás mellett, gyorsan és könnyen juthattak forráshoz.
A Széchenyi Kártya Program 2020. évi, új hitelei:
• Széchenyi Kártya Folyószámlahitel PLUSZ a napi működési költségekre
• Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel a munkahelyek megőrzésére
• Széchenyi Likviditási Hitel a vállalkozás működtetésére alkalmas forgóeszközhitel
beszerzésekre
• Széchenyi Beruházási Hitel PLUSZ a beruházások finanszírozására
• Széchenyi Turisztikai Kártya kifejezetten a turisztikai ágazatban tevékenykedő cégek
működésének fenntartására
• Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz a mezőgazdasági szektorban működő
vállalkozások részére kialakított, szabad felhasználású folyószámlahitel
• Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz elősegíti az agrár vállalkozások fejlesztési
elképzeléseinek megvalósulását, így különösen a meglévő kapacitások bővítését, új
kapacitások kiépítésének finanszírozását, termőföld vásárlását
A 2002-es indulás óta, a Széchenyi Kártya Program keretében napjainkig befogadott hitelkérelmek
darabszáma megközelíti a 450 ezret, a létrejött hitelügyletek darabszáma megközelíti a 330 ezret, a
megkötött szerződések összege pedig megközelíti a 3050 Mrd Ft–ot.
A VOSZ pályázati aktivitása is a vállalkozónak szóló szolgáltatások köré épül:
•

A VOSZ részvételéről a „Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése, a lehetőség-orientált
vállalkozások arányának növelése” című (GINOP-1.1.9-VEKOP-20-2020-00001. sz.) kiemelt
pályázati felhívás alapján induló projektben való részvételről már 2019-ben döntés született és
azóta folyamatosan dolgozunk a pályázat beadásának előkészítésén. A felhívásra 2020-ban,
„Iránytű a vállalkozásoknak” címmel beadott kiemelt projektünk jóváhagyásra került. Az
előkészítési szakasz Megvalósíthatósági tanulmánnyal zárul, amelyben kidolgozásra kerül a
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projekt szakmai tartalma és a megvalósítás üzleti modellje. A Megvalósíthatósági tanulmány a
VOSZ elvárásai és az Irányító Hatóság iránymutatásai alapján készül és tartalmaz piackutatást,
a szolgáltatókkal és szakértőkkel folytatott interjúkat, vállalkozói célcsoport elemzést és
nemzetközi példák bemutatását is. Mindezek alapján a projektcélok eredményesen
megvalósíthatóak és a virtuális inkubációs szolgáltató platform kifejleszthető és működtethető.
Terveink szerint olyan XXI. századi, a legfejlettebb digitalizációs technológiáknak is megfelelő
online tér jön létre, amelyben az induló vállalkozások és a fejlődni képes cégek is megtalálhatják
a vállalkozás ügyviteléhez és fejlesztéséhez szükséges adatokat, programokat, software-eket,
a kapcsolódó tudásbázist és a korszerű online megoldásokat. A projekttel hozzájárulunk a
vállalkozások megmaradását, a fejlődés kereteinek biztosítását és a vállalkozói adminisztrációs
terhek csökkentését célzó stratégiai küldetésünk megvalósításához.
•

A GINOP-5.3.5-18-2020-00166 számú, a munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését
tűzi ki célul „A Munka Jövője – Hogyan segíthetik a modern technológiai eszközök az
emberi munka hatékonyságának növelését és a munkavégző képesség fenntartását?”
című pályázat. A projekt keretében az emberi munkát könnyítő, támogató kollaboratív robotok
(exoszkeleton) kipróbálására kerül sor valós gyári környezetben előre kidolgozott módszertan
alapján 100 munkavállaló bevonásával a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
nemzetgazdasági ágazatban. Az eredményről kiadvány készül majd valamint módszertan más
ágazatokban történő adaptálás lehetőségeiről. Az eredmények ismertetése céljából
konferenciákat és oktatásokat szerveztünk munkaadók, munkavállalók és a VOSZ
tisztségviselői számára. Sor kerül egy nemzetközi konferenciára is, ahol a Kárpát-medencei
Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumának tagjai kapnak majd tájékoztatás. A
pályázat időtartama 1 év, a megvalósítás 2021. március 1-én kezdődött.

A VOSZ irodahálózatában a Széchenyi Kártya Program termékei mellett további, kiegészítő
szolgáltatások – kockázatelemzés és testre szabott biztosítási portfolió kialakítása, kedvezményes
gépjármű-ajánlatok - továbbra is elérhetők a Hungary Business Zrt.-vel kialakított, több éves
együttműködés révén, bár a pandémia időszaka nem kedvezett ezeknek a lehetőségeknek és az
aktivitás jelentős csökkenését tapasztaltuk, mind ajánlattevői, mind igénylői oldalon.
VII.

A VOSZ gazdaságpolitikai célkitűzései és javaslatai

1. Új EU-s fejlesztéspolitikai ciklus (2021-2027) a magyar piacgazdaság fejlődésének
szolgálatában
Új EU-s fejlesztéspolitikai ciklus indul 2021-ben, amely meghatározó hatással lesz országunk
fejlődésére, így az elkövetkező években a szövetségnek elsődleges feladata lesz ennek a támogatásigazdasági keretnek a vállalkozóbaráttá, támogatóvá tétele, hogy minél jobban szolgálja az ország
gazdaságának és társadalmának érdekeit. A 2021-27-es EU-s tervezési időszakra vonatkozó
Partnerségi Megállapodást kiegészíti a koronavírus járványból való kilábalást és megerősödést,
valamint az esetleges újabb válságokkal szembeni ellenállóságot segítő Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terv magyarországi megvalósítása és támogatási összegei.
Az elkövetkező években a Magyarország által elérhető EU-s források nagysága összesen 51,6 milliárd
euróra rúg, amely 18.060 milliárd Ft-os nagyságrend:
• Parnerségi Megállapodás - Több éves EU-s pénzügyi keret (Multiannual Financial Framework;
MFF): 30,8 milliárd euró = 10.780 milliárd Ft
• Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (Recovery and Resilience Facility; RRF) - Next
Generation EU; NGEU): 20,5 milliárd euró = 7.280 milliárd Ft
(Az EU-s források felosztását a pénzügyi alapok és a megvalósuló Operatív Programok szerint az 5.
mellékletben mutatjuk be.)
A Partnerségi Megállapodás mutatja be Magyarország fő kihívásait és kitűzi fejlesztési prioritásait.
Rögzíti, hogy a Magyarországra érkező uniós fejlesztési források hogyan fogják támogatni
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Magyarország és az Európai Unió stratégiai céljait és meghatározza az uniós források eredményes és
hatékony felhasználásának feltételeit. A Partnerségi Megállapodás stratégiai célkitűzései:

A koronavírus 2020. évi megjelenése, majd világjárvánnyá alakulása következményeként Európa
gazdasága a 2008-as gazdasági világválság óta nem látott mértékben esett vissza. A világháborúk óta
nem látott, társadalmat érintő korlátozásokat kellett világszerte bevezetni; az emberek egészségügyi
veszélyeztetettsége száz éve nem látott méreteket öltött, tovább növelve a demográfiai válságot. Az
Európai Unió ún. Helyreállítási Alapot hozott létre, amely segíteni fog minden tagállamot abban, hogy
visszataláljon a 2020 előtti növekedési és stabilitási pályára. Az EU felismerte, hogy szükség van olyan
fejlesztésekre, amelyek révén az államok képesek lesznek rugalmasan reagálni a járványok okozta
esetleges válsághelyzetekre. Ezt a felkészülést, továbbá Magyarország fejlődési ívének újbóli
emelkedését szolgálják Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének (magyar RRF)
komponensei:
A.
komponens – Demográfia és köznevelés
B.
komponens – Egyetemek megújítása
C.
komponens – Felzárkózó települések
D.
komponens – Vízgazdálkodás
E.
komponens – Fenntartható zöld közlekedés
F.
komponens – Energetika (zöld átállás)
G.
komponens – Átállás a körforgásos gazdaságra
H.
komponens – Digitalizációs reform a versenyképesség szolgálatában
I.
komponens – Egészségügy
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a 2020. év végén felkérte szövetségünket a 202127-es uniós fejlesztéspolitikai ciklus Partnerségi Megállapodásának, operatív programjainak, valamint
Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének véleményezésére. A VOSZ első körben
áttekintette és véleményezte a közzé tett írásos anyagokat. Véleményünk szerint a Partnerségi
Megállapodás és az RRF-terv jelenleg megismerhető anyagai megfelelő alapot biztosíthatnak
Magyarország számára a koronavírus-járvány által okozott gazdasági válságból való kilábaláshoz és a
stabil növekedési pályára való visszatéréshez, továbbá a versenyképesség növeléséhez.
A gazdaságpolitikai célkitűzések sikeres eléréséhez szükségesnek tartjuk a Partnerségi Megállapodás
és az RRF-terv kapcsán is
• a programok komplexitásának (harmonikus egymásra épülésének) biztosítását: a „Program a
versenyképesebb Magyarországért” c. kormányzati anyag és az MNB 330 pontos
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•
•
•
•
•

versenyképességi programja kiváló alapot biztosít az ország fejlődéséhez (több száz
intézkedéssel). A koronavírus-járvány tragikus gazdasági hatásai elleni küzdelem fő
eszközrendszere a közösen gondozott Gazdaságvédelmi Akcióterv. Az ezek alapján ma is folyó
munkába tanácsos integrálni (ezekhez szervesen kapcsolni) a Partnerségi Megállapodás és
az RRF-terv intézkedéseit is!
a konkrét intézkedések megfelelő priorizálását és a végrehajtás felelősségi rendszere
átláthatóságának biztosítását
az intézkedések hatásainak számszerűsítését, határidejét és indikátorait (ilyen szerepel pl.
a fent említett versenyképességi kormányprogramban!)
a megvalósítás esélyegyenlőséget biztosító forrás-elosztási és finanszírozási
rendszerének kialakítását, a piaci verseny tisztaságának biztosítását
fentiek alapján a folyamatos nyomon követést (ld. MNB Versenyképességi tükör!)
fentiekhez a társadalmi párbeszéd valóban operatív és működő rendszereinek további
igénybe vételét (így különösen az ITM Felsővezetői állandó értekezlet, a Versenyszféra és a
Kormányzat állandó Konzultációs Fóruma)

Fentiek érvényesülését a további érdekegyeztetési folyamatban is nyomon követjük és véleményezzük.
Korábban megfogalmazott, alapvető gazdaságpolitikai törekvéseinket továbbra sem adjuk fel!
Legfontosabb fejlesztendő területként továbbra is a versenyképesség, a termelékenység fokozását
jelöljük meg, de egyre jobban figyelembe véve a fenntarthatóságot, továbbá az 5G technológia és a
digitalizáció által gyökeresen és rohamosan megváltozó környezetet.
2. Tudásalapú gazdaság: digitalizáció, automatizáció és fenntarthatóság
A most zajló ipari forradalomban Magyarország akkor tud hosszabb távon a nyertes (gazdagodó, javuló
életszínvonalú) országok közé kerülni, ha megfelelő szakértelemmel be tud kapcsolódni a nemzetközi
értékláncokba és saját fejlesztései révén megerősíti szerepét. A körforgásos gazdaság a növekedés és
az innováció új lehetőségeit nyújtja, valamint a jobb erőforrás-hatékonyság miatt pozitívan hat a
pénzügyi megtakarítások alakulására is, míg az új foglalkoztatási lehetőségek társadalmi előnyökkel is
járnak. Továbbra is első sorban az értéktöbbletet adó fejlesztéseket eredményező, fenntartható
beruházásokat támogatjuk!
3. Stabil és átlátható gazdaságpolitikát és versenypiaci esélyeket
A gazdasági környezet stabilitása, amelyet egy, a hosszabb távú tervezést (beruházásokat) lehetővé
tevő, kiszámítható gazdaságpolitika eredményez, továbbra is az egyik legfontosabb tényezője az
ország fejlődésének, amelynek érvényesüléséért a továbbiakban is minden fórumon határozottan fel
kell lépni. A korrupció drágítja a gazdálkodást és piacot rombol, ezért – bármilyen nehéz is, de - fel kell
lépni ellene!
4. A kevesebb állam: több!
Az állam szerepe a gazdasági ciklusok negatív hatásainak ellensúlyozásában és a piackonform módon
nem biztosítható közszolgáltatásokban, közjavakban – beleértve újabban már egyes technológiákat és
erőforrásokat is - nem vitatható, ugyanakkor az állami tulajdon gazdasági szerepvállalása - az állami
tulajdonú vállalatok terjeszkedése – továbbra sem haladhatja meg azt a mértéket, amellyel
veszélyeztetné a piacgazdasági szabályok biztosította hatékonyság érvényesülését. Mindent el kell
tehát követni a közszféra és magánszféra közötti egészséges egyensúly megőrzésére.
5. Fenntartható és modern mezőgazdasági fejlesztéseket!
A VOSZ a mezőgazdaságban is a hatékonyság növekedését, a modernizációt és a foglalkoztatás
bővülését támogató programok mellett áll. Az egyre sikeresebb Agrár Széchenyi Kártya olyan
infrastruktúrát jelent az agrárium kisebb és közepes méretű gazdálkodóinak finanszírozásában,
fejlesztésében és támogatásában, amelyre a következő években az agrárvállalkozások helyzetbe
hozásának programjai – a VOSZ és a kamarai rendszer közreműködésével - felépíthetők és
megvalósíthatók.
6. A társadalmi párbeszéd egyre fontosabb
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A beszámolási időszakban is azt tapasztaltuk, hogy a párbeszéd jó kompromisszumok kialakulásához
vezet, még a párbeszéd hiánya felesleges hullámokat kelt. A munkavállalók és munkáltatók
érdekképviseletei meghatározó szereplői a munka világának, akik az egymással és a szakpolitikák
irányítóival folytatott párbeszéd révén képesek hozzájárulni a versenyképesség javulásához, a
modernizáció megvalósításához, a tudás- és munka-alapú gazdaságban való sikeres helytálláshoz. A
4. ipari forradalom győztesei közé csak akkor kerülhetünk, ha a piaci szereplők egy hatékony és
támogató állammal tudnak együttműködni!

VIII.

A VOSZ szervezeti céljai

1) A VOSZ küldetésének és tevékenységének három alapvető területét:
• érdekképviselet és érdekvédelem,
• szolgáltatások – Széchenyi Kártya Program,
• kulturális misszió, társadalmi felelősségvállalás – Prima Primissima mozgalom
tagságunk elvárásainak megfelelően fejlesztjük tovább.
2) A VOSZ feladatainak elvégzésében továbbra is támaszkodunk területi szervezeteinkre, a
szövetség szakmai tagozataira és szekcióira, valamint tagságunkra és együttműködő
partnereinkre.
3) Szövetségünk kiemelt célja, hogy a VOSZ továbbra is hazánk jövőbeni gazdasági és társadalmi
életében meghatározó szerepet vállaló, tekintélyes, kritikus, pártoktól független, de a mindenkori
gazdasági kormányzattal párbeszédre és együttműködésre törekvő érdekképviseleti
szervezetként működjön. Ennek a megvalósításához továbbra is egy aktív, párbeszédre kész és a
közösségi értékek iránt elhivatott vállalkozói közösségre és vezetői csapatra van szükség! A 2021.
évi tisztújító választások során törekszünk megfelelni ezen elvárásoknak.
4) Küldetésünk elérésében fontos szerepet kap a szövetség kommunikációs stratégiájának és
rendszereinek fejlesztése, amely által még több vállalkozóval – pl. a fiatalabb, induló vállalkozói
körrel, vagy a hagyományos érdekvédelmi munkával szemben szkeptikus vállalkozókkal is kialakulhat párbeszéd, lehetővé téve a minél szélesebb körű információadást és az igények és
elvárások felmérésével egy, a kor elvárásaihoz igazodó érdekképviseletet és érdekvédelmet.
5) A Széchenyi Kártya Program és az ahhoz kapcsolódó vállalkozás-fejlesztési tevékenység a
rendszerváltást követő magyar gazdaságpolitikában egyedülálló eredményeket hozott, így a
szövetség ennek megőrzése, továbbfejlesztése érdekében mindent el fog követni.
Szolgáltatásainkban és a szövetség vállalkozói elérésében irodahálózatunk kulcsszerepet játszik,
így ennek fenntartása és fejlesztése – az elektronikus elérés fejlesztése mellett - alapvető
feladatként határozható meg.
6) Kulturális missziónk teljesítése, a területi, Megyei és Regionális Prima ünnepségek teljes körű és
magas színvonalú megrendezése – figyelembe véve természetesen a koronavírus-járvány
körülményeit - a 2021. évben is kiemelt fontosságú szövetségi feladat.
7) A VOSZ a 2021. évben is körültekintő és ésszerű költségvetési politikát fog folytatni, ahogy tette azt
a megelőző években is. A takarékos gazdálkodásnak különös jelentőséget ad a koronavírusválság gazdaságromboló hatása. A korábbi években és a 2020. válságévben is, folyamatosan
növekedtek tartalékaink, ennek köszönhetően a szövetség további működésének financiális
akadálya 2021-ben sem lehet!
8) Tagságunk elvárásainak megfelelően, folytathatjuk a területi és országos szövetségi elismerések
adományozását, hogy a területi szervezetek még jobban kiemelhessék és elismerhessék a kiváló,
országos szinten kiemelkedő vállalkozói teljesítményeket, hivatásban elért sikereket és a
vállalkozók, továbbá a társadalom érdekében kifejtett teljesítményeket.
9) A VOSZ egységének fenntartása és értékeinek megőrzése továbbra is a legalapvetőbb stratégiai
célok között szerepel, amelynek megvalósításáért és védelméért minden tag és szervezeti egység
összefogására és összehangolt, közös munkájára van szükség! Ezen elvek mentén készülünk a
2021. évi tisztújításra is.
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Záró gondolatok
Idén nem csak egy új év, hanem egy új választási ciklus is kezdődik szövetségünkben. A VOSZ most
záruló 5 évét Demján Sándor, a szövetséget 20 évig vezető elnök 2018 tavaszán bekövetkezett halála
árnyékolta be.
Visszatekintve az elmúlt időszakra megállapítható, hogy a VOSZ Demján Sándor halála után is meg
tudta őrizni domináns szerepét a magyar vállalkozói érdekképviseletek között, sőt, pozíciója több
területen javult. Kapcsolataink a mértékadó vállalkozói szervezetekkel jobbak lettek,
kiegyensúlyozottabbá és támogatóbbá váltak. A takarékszövetkezeti rendszer megszűnését követően
a Takarékbankkal sikerült megújítani a 2004-ben indult együttműködést és a VOSZ Pontok hálózata
nagymértékben hozzájárult ahhoz a korábban sosem látott sikerhez, amely a Széchenyi Kártya Program
eredményeit tavaly jellemezte. Legfőbb törekvésem az volt, hogy még nagyobb hangsúlyt kapjon a
szakmai munka, a tárgyalóasztalnál elérhető eredmény, mint az esetleg látványosabb kommunikáció.
A 2020-as évet sajnos a pandémia uralta, de a VOSZ ebben az időszakban is tovább tudott erősödni.
Alapítói voltunk az ITM Felsővezetői értekezletének, amely az érdekegyeztetés legmagasabb szintű,
legintenzívebb és leghatékonyabb fórumává vált. Azt lehet mondani, hogy a kormányzati akciótervek
és cselekvési programok részeseivé váltunk, azt számos esetben érdemben és szinte azonnali hatállyal
befolyásolni is tudtuk. Elnyertünk egy 1,1 milliárd forintos, kiemelt kormányzati projektet is, amely révén
igen komoly fejlesztés valósulhat meg, segítve az induló és kisebb vállalkozások megmaradását és
integrációját a XXI. század digitalizált világában.
Demján Sándor egyedülálló alkotása, a Prima Primissima töretlenül szárnyalt tovább. A járvány remélt
lecsengésével, az idei évben, tovább roboghatnak a VOSZ területi Prima rendezvényei.
De sem a területi Primák, sem a VOSZ többi eredménye nem jöhetett volna létre vállalkozói
közösségünk nélkül! Elnöki mandátumom végén őszinte köszönetet mondok tisztségviselőinknek és
minden vállalkozótársunknak, aki támogatta közösségünk erőfeszítéseit, aki hozzájárult a VOSZ
fellépéséhez, szakmai anyagainak létrehozásához. Köszönöm, hogy a szövetség elnökeként, részese
lehettem elért eredményeinknek és ennek a munkának!
Megválasztásomkor az elnöki tisztséget a ciklus végéig vállaltam és ígéretemhez tartom is magam.
Ezért az elnökválasztáson nem indulok.
Budapest, 2021. április 28.
Tolnay Tibor
elnök
Mellékletek:
1) A VOSZ tagjainak száma (2016-2020)
2) A VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának főbb munkái (2016-2020)
3) A Széchenyi Kártya Programban jóváhagyott hitelkérelmek száma és kihelyezett hitelösszege
(2016-2020)
4) A Vállalkozás-fejlesztési Tanácsban végzett főbb munkák témakörei (2016-2020)
5) Magyarország rendelkezésére álló EU-s források 2021-2027 között (MFF+NGEU)
A leíró részeknél (adatok, ábrák) felhasznált főbb források:
•
•
•

A Visegrádi országok termelékenységének összehasonlító elemzése - Vállalatgazdasági
Tudományos és Oktatási Alapítvány, Boda György (2020)
PM előrejelzés 2020-2024
A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2021 tavaszán (Kopint-Tárki
konjunktúrajelentés, 2021. április 6.)
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•

•
•
•
•
•
•
•

•

Tájékoztató a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma részére a többéves
bérmegállapodás 2017-ben, 2018-ban , 2019-ben és 2020-ban hatályba lépett intézkedéseinek
hatásairól a versenyszférában (ITM, 2021. március)
MNB Inflációs jelentés (2021/1)
Versenyképességi tükör (MNB, 2020)
https://uzletem.hu/munkaeropiac/otthoni-munkavegzes-nemzetkozi-kitekintes
OECD statisztikák (https://stats.oecd.org)
www.primaprimissima.hu
www.takarekbank.hu
www.vallalkozo.info
www.vosz.hu
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2. számú melléklet

A VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának főbb munkái (2016-2020)

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

A nemzeti versenyképesség intézményi támogatása - Elméleti áttekintés és válogatott ország
tanulmányok tapasztalatai Budapesti Corvinus Egyetem Vállalat gazdaságtan Intézet
Versenyképesség Kutató Központ Készítette: Chikán Attila, Molnár Boglárka, Szabó Erika
A kormányzattal szembeni bizalom erősítésének eszköztára – egy kkv-k körében végzett
empirikus felmérés alapján - Budapesti Corvinus Egyetem Vállalat gazdaságtan Intézet
Versenyképesség Kutató Központ
Versenyerősség, korrupciós kockázatok és túlárazás - Tóth István János (korrupció Kutató
Intézet igazgató)
Beszállítói hálózatok empirikus elemzése - Gelei Andrea (Gelei Andrea Egyetemi tanár, BCE,
Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék)
Magyarország versenyképessége – mit és hogyan mérünk? - Vakhal Péter tudományos
munkatárs Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet
Néhány, a KKV szektort érintő 2017. évi adó- és járulékváltozás, valamint hatásuk – az
adótanácsadó szemével - Siklós Márta könyvvizsgáló, a VOSZ GPB tagja, az Adókamara
alelnöke, a Leitner + Leitner Adózási Tanácsadó Iroda partnere
A magyarországi munkaerő-helyzet áttekintése 2017 elején - Kopint-Tárki, Matheika Zoltán,
Palócz Éva (és rövidített anyag)
Választási ígéretek és megvalósításuk hatásai Magyarországon az elmúlt 15 évben - KopintTárki
Vállalatok stratégiai alkalmazkodása a munkaerőpiaci változásokhoz - Budapesti Corvinus
Egyetem Vállalat gazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ
Globalizáció vagy bezárkózás? A magyar gazdaság kitettsége és a hazai kis-és közepes
vállalkozások - Budapesti Corvinus Egyetem Vállalat gazdaságtan Intézet Versenyképesség
Kutató Központ
„Trendetlen generációváltás” - Inotay Petra a VOSZ GPB tagja, Fiatal Vállalkozók Országos
Szövetsége Női Vállalkozói Bizottság elnöke
Uniós Források a gazdaságfejlesztésben. „Könnyen jön, könnyen megy?” - Kállay László, PhD.
Budapesti Corvinus Egyetem
Kell-e nekünk magyar euró? - Madár István Protfolio.hu elemzője, a VOSZ GpB tagja
Munkaerőpiaci kihívások vállalati szemmel, a munkaerő-kölcsönzés szerepe – Ottó Csaba, a
Man at Work Kft ügyvezető igazgatója
A menedzsment szaktudás fejlesztése, mint a hatékonyságnövelés eszköze - Új kihívások és
kezelésük a vállalatvezetésben - Budapesti Corvinus Egyetem
A gazdaságpolitikai irányváltás következményei a KKV szektorban Budapesti Corvinus
Egyetem
A magyar gazdaság felzárkózásának néhány kulcskérdése - Kopint- Tárki
A Visegrádi országok termelékenységének összehasonlító elemzése - Vállalatgazdasági
Tudományos és Oktatási Alapítvány, Boda György
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4. számú melléklet
A Vállalkozásfejlesztési Tanácsban végzett főbb munkák témakörei (2016-2020)
A VOSZ képviselője állandó résztvevője az Innovációs és Technológiai Minisztérium által létrehozott
Vállalkozásfejlesztési Tanácsnak, amely igen szerteágazó témakörökkel foglalkozott.
Ezek közül néhány, a teljesség igénye nélkül:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az Irinyi-terv
MKB Gépfinanszírozási Program
A Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése hitelkonstrukció
bemutatása (GINOP-8.3.1-16)
KKV-k tőzsdére jutása, és az új BÉT stratégia
a KKV-k munkaerő piaci helyzete, munkaerő fejlesztési lehetőségei
KKV-k foglalkoztatási problémái - aktuális állapota
KKV-k képzési és munkaerő fejlesztési lehetőségei
Vállalakozói és pénzügyi szemléletformálás a hazai KKV-knál
KKV törvény tervezett módosításai
az EU legfrissebb KKV finanszírozási jelentésének bemutatása, hangsúlyok a tagállamok
számára a támogatott finanszírozási programok kapcsán
Az Irinyi Tőkealapok által megnyíló finanszírozási lehetőségek
KKV-k tőzsdére jutásának támogatása – ELITE program
Digitális ipar, Ipar 4.0 stratégia és támogatási megoldások
A magyar KKV Stratégia OECD általi felülvizsgálata és a hazai érdekképviseleti szervezetek
A Vállalkozz Digitálisan Program és a Digitális Jólét Program
E-kereskedelem
Digitalizáció hatása a munkaerő piacra
Az ágazati stratégiák és azok finanszírozása
A tőkealapú finanszírozás
A gyors növekedésű (Gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása című
a modern gyárak éjszakája tapasztalatai
Az adózás rendjéről szóló törvény vállalkozásokat érintő módosításai
A közműcsatlakozással kapcsolatos hatósági eljárások egyszerűsítése
Pénz7 – a European Money Week magyar megvalósítása a fiatalok tájékoztatásával
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának bemutatása
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (EU 2016/679 rendelet)
E-közigazgatás a vállalkozások szolgálatában
A Magyar Kormány gazdaságfejlesztési céljai – Előadó: Dr. Palkovics László miniszter
Digitális ágazati cselekvési tervek
Fókuszban a generációváltás – Hazai helyzetkép, kihívások, tervezett intézkedések A HEPA Magyar Exportfejlesztési Nonprofit Zrt. bemutatása
Az ágazati készségtanácsok bemutatása
A 2021-27 közötti uniós programozási időszak aktuális állása és feladatai
A hazai kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) rendszer finanszírozásának átalakulása
A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030
A Gazdaságvédelmi Akcióterv és előrehaladása
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Magyarország rendelkezésére álló EU-s források 2021-2027 között (MFF+NGEU)

forrás: Miniszterelnökség (NGTT, 2021. február 26.)
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Új elnöke van a VOSZ Idegenforgalmi,
Szálláshelyszolgáltatók és
Vendéglátóipari Szekciójának

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók
és Vendéglátóipari szekciója 2021. május 27-én
tartott ülésén a szekció tagok egyhangúlag Duska Sándort választották meg elnöknek.
Duska Sándor 1980-as évektől foglalkozik vendéglátással, főként Budapesten. Több területen
megmérettette magát, mint például étteremüzemeltetés, üzlethálózat, franchise cég létrehozása,
fesztivál szervezés. A Tigris Étterem, társtulajdonosa, a DiVino üzletlánc tulajdonosa.
Első kézből ismeri azokat a problémákat, melyek a vendéglátó szektort jelen pillanatban sújtják, ezért hatékonyabban és céltudatosabban

tud a problémák megoldásában segíteni, részt
venni, javaslatokat tenni arra, hogy a jövőben
még erősebben tudjon a VOSZ-nak ezen szekciója működni.
Az új elnök jeles képviselője a szektornak,
vendéglátásból indult el, ez az egyik fő területe. Több évtizedes üzletemberi tapasztalatával,
meghatározó vállalkozóként garanciát jelent
ahhoz, hogy a VOSZ-on belül az Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók és Vendéglátóipari
szekció is mértékadó munkaadói érdekképviseletként működjön Magyarországon.
-vosz-
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Tájékoztató a VOSZ-ban
megvalósuló pályázatok
előrehaladásáról
Iránytű a vállalkozásoknak
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) - mely 1988 óta foglalkozik a vállalkozások gazdasági munkaadói érdekképviseletével - szervezésében megvalósuló fejlesztés eredményeként, egy
olyan platform valósul meg, mely segítségével elérhetővé válnak olyan 21. századi informatikai megoldások, amelyek segítik a vállalkozásokat a fejlődésükben és a fenntartható működésükben. Hazánkban
a KKV-k aktivitása elmarad az EU átlagtól, ezért segíti a projekt a vállalkozásokat tudásanyaggal,
informatikai induló szoftvercsomagokkal és virtuális inkubációval. A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósul meg, 1,100 milliárd Forint, vissza nem térítendő, európai uniós támogatás segítségével.
A Magyarországon működő mikro-, kis- és középvállalkozások szerepe a magyar gazdaságban
jelentős, a vállalkozási szférában foglalkoztatottak közel kétharmadának biztosítanak munkalehetőséget, miközben a bruttó hozzáadott érték felét képviselik. A magyar fejlesztéspolitika
kiemelt figyelmet fordít a KKV-k fejlesztésére,
ugyanakkor a kategórián belüli legnagyobb sokaságot jelentő mikrovállalkozások a fajlagosan
magasabb adminisztratív költségek, a nehezebb
célcsoport-képzés és a túlságosan kis méret miatt kevésbé kerülnek az állami programok látóterébe.
A mikrovállalkozások információszerzéssel,
kompetencia- és tudásfejlesztéssel kapcsolatos
lehetőségei gyökeresen eltérnek a kis- és középvállalkozásokétól, erre kínál megoldásokat
projektünk. Egyre nő ugyanakkor ebben a célcsoportban az igény a cégek, annak partnerei,
vásárlói és az állam irányából is a korszerű, digitális megoldások ismeretének, valamint alkalmazásának használata iránt. A piaci (és állami)

szereplők megszámlálhatatlanul sok megoldást
kínálnak (különféle applikációk, online és offline megoldások), melyek közül nehéz azonban
eldönteni, hogy:
- melyik illeszkedik valóban az adott vállalkozás
igényeihez,
- melyik nyújt adott cég számára biztonságos
megoldást,
- melyik biztosítja a megfelelő és elvárt felhasználói élményt és könnyű alkalmazhatóságot,
- és melyik oldja meg a sokszor akadályt jelentő
nyelvi korlátok nehézségeit.
A fenti problémákra is reagálva a GINOP-1.1.9-VEKOP-20 felhívás keretében a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) olyan fejlesztést kíván megvalósítani
egy vállalkozás-támogató szolgáltatói platform
kialakításával, vállalkozást segítő vezérlőpult és
induló szoftvercsomagok biztosításával, amely
segítséget nyújt a mikro-, kis- és középvállalkozások számára a 21. századi megoldások eléréséréhez, hatékony használatához. Jelen fejlesztés
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tevékenységei egyben koherens módon illeszkednek a VOSZ érdekképviseleti és szolgáltatásnyújtási feladataihoz.
Bár vannak már Magyarországon is integrációs
megoldások, de hazai környezetben nem érhető
el olyan tudásanyagot és digitális tartalmat integrált szemléletben megközelítő platform, mely
könnyen kezelhető, a nyújtott szolgáltatások tekintetében alacsony költséggel, vagy ingyenesen
igénybevehető és komplex problémamegoldásra fókuszál.
A projekt elsődleges célja tehát az induló- és
mikro vállalkozások segítése egy virtuális inkubátorprogram keretében, a 21. századi szoftver
megoldások átláthatóságát lehetővé tévő platform és a vállalkozói profilok szerint testreszabott induló szoftvercsomagok biztosításával.
A fejlesztés eredményességének biztosításához
járul hozzá, hogy a programban résztvevő vállalkozások számára a platform egy testreszabott
vállalkozói profillal, ún vállalkozói vezérlőpult
alkalmazási lehetőséggel is bővül, melyen keresztül az érintett cégvezető naprakész információkat kaphat társaságáról, ügyintézési lehetőségeiről, egy központi helyről indíthatja el
letöltött szoftvereit és láthatja át a működéséhez
szükséges digitális lehetőségei széles körét.
Az online integrált platform révén digitális megoldások, ingyenes indulócsomagok („szoftver-válogatások”) és további kedvezményes csomagös�szeállítások hasonlíthatók össze és vehetők majd
igénybe. Az online felület célja tehát, hogy a szolgáltatások iránt érdeklődő vállalkozások, digitális
tartalmakat nyújtó szolgáltatók, valamint a digitális platformot támogató szakemberek számára
is naprakész adatokat és ergonomikus keresési,
nyilvántartási és elszámolási lehetőségeket biztosítson. A szolgáltatói piactéren történik majd a
vállalkozások napi működését segítő, hatékonyságot és versenyképességet növelő applikációk,
szoftverek, digitális megoldások bemutatása,
összehasonlítása. Ezen a felületen a megoldások
rendszerezetten, átláthatóan érhetők majd el, így
a vállalkozások könnyebben dönthetnek arról,
hogy a felmerült problémájukat milyen digitális
szolgáltatás/applikáció vagy szoftver segítségével
tudják orvosolni.

A piactéren a regisztrált vállalkozás számára ingyenesen, de korlátozott darabszámban elérhetők lesznek a legfontosabb napi üzletvitelt, adminisztrációt segítő, magyar nyelvű, magyar jogi
környezethez igazodó megoldásokat tartalmazó
induló-szoftvercsomagok is. Ezek a csomagok
már szűrt módon csoportosítva tartalmazzák
az adott vállalkozói típusnak, tevékenységnek
és cégméretnek leginkább megfelelő szoftverek,
applikációk körét. Ily módon nem a vállalkozónak szükséges majd válogatni a digitális tartalmak közül, hanem elfogadva a VOSZ ajánlását
a leginkább számára ideális szoftvercsomagot
kezdheti el használni.
A vállalkozói vezérlőpult a VOSZ portál emelt
szintű szolgáltatása, az előfizetett szoftverek és a
támogató/kényelmi funkciók egységes belépési
felülete. A vezérlőpult támogatja az adminisztráció csökkentését, alkalmas a piaci folyamatok
gyors áttekintésére (pl. riportolás), ezáltal mérsékelhető a mikro- és a kisvállalkozások napi
működtetésére fordított idő. A vezérlőpult a
rendszerekben megadott adatokból, állami és
egyéb adatbázisokból aggregált mutatók, információk vizuális megjelenítését teszi lehetővé a
felhasználói igényekre szabva. Az új eszköz gyakorlati haszna, hogy a vállalkozó ezen felületen,
applikáción keresztül átlátja a cégéhez kapcsolódó fontosabb információkat, ügyintézési lehetőségeit, szoftvereit, és ezen keresztül értesítéseket
kaphat fontosabb vállalkozását érintő kérdések
kapcsán is.
A projekt további pillére, a vállalkozások inkubációja egy hatékony gazdaságfejlesztési beavatkozás, amely ösztönző közösségi támogatást és
nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújtva segíti
az új vállalkozások létrejöttét, a kezdő vállalkozások hatékony és eredményes fejlődését. A virtuális inkubáció hatékonyságára jelen projekt
is építeni kíván, így ennek keretében valósul
meg a digitális és tartalmi tudást is mélyítő, ös�szegyűjtött és előállított tartalmak, strukturált,
vizuális infografikák és a platformon megjelenő
szolgáltatók és a VOSZ által biztosított információk megosztása. A közzétett információk segítségével az adott digitális szolgáltatás könnyebben és gyorsabban elsajátítható, növelve ezzel a
vállalkozások digitális tudását.
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Fejlesztésünk ezen pillérek (platform, induló
szoftvercsomagok, vezérlőpult és virtuális inkubáció) alkalmazásával hatékonyan tudja majd
segíteni az induló, mikro- és kisvállalkozások
széles körét, hogy digitális felkészültségük és
működési hatékonyságuk növekedhessen és a
cég méretéből származó korlátjaikat mind többen átugorhassák.
A projekt várhat befejezése 2023. március 31.
A projektről bővebb információt a www.vosz.hu
oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Tel.: +36/1 414-2181
E-mail: palyazat2020@vosz.hu

Hogyan segíthetik a modern
technológiai eszközök az emberi
munka hatékonyságának növelését és a munkavégző képesség
fenntartását?
GINOP-5.3.518-2020-0016

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége sikeres pályázatot nyújtott be a Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését

célzó tematikus projektek tárgyú felhívásra.
Kedvezményezettként 2021. március 1-én kezdte meg a GINOP-5.3.518-2020-0016 azonosító
számú, Hogyan segíthetik a modern technológiai eszközök az emberi munka hatékonyságának
növelését és a munkavégző képesség fenntartását? című pályázat megvalósítását.
A projekt keretében modellezzük és mérjük,
hogyan segítheti a kollaboratív robot és exoszkeleton technológia az emberi munka hatékonyságának növelését, és a munkavégző képesség
hosszú távú megőrzését. Célunk, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet a legfontosabb erőforrásunk, az emberi munka hatékonyságát az innovatív, modern ipari technológiákkal növelni, és
megőrizni.
Dokumentált mérésekkel feltárjuk, hogy a számítógép, elektronika, optikai termékgyártás
nemzetgazdasági ágazatban milyen módon lehet
az innovatív technológiát alkalmazni az együttműködő cégeknél azokban a munkakörökben,
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ahol a dolgozó egészségkárosodásnak van kitéve
(kényszerű testtartás, monotonitás, balesetveszély).
Megvizsgáljuk, hogy melyek azok a munkafolyamatok, amelyek automatizálhatóak, robotizálhatóak illetve melyek azok, ahol az exoszkeleton
használatával javul a munkavállalók egészsége,
egészségérzete.
A projektbe bevonni kívánt munkáltatók, munkavállalók részére tájékoztatást és tanácsadást
nyújtunk és kipróbáljuk a kollaboratív robot
és az exoszkeleton technológiák használatát az
érintett munkakörökben.

A projekt eredményeit feldolgozó dokumentumokat disszemináljuk, információs online
felületeken megjelentetjük, tájékoztatókat és
oktatást szervezünk a célcsoport és a szociális
partnerek számára. Nemzetközi konferencián
osztjuk meg a tapasztalatainkat a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségekkel.
A tapasztalatok alapján a hiánypótló gyakorlati
ismereteket, módszereket, megoldásokat feldolgozzuk és terjesztjük, kidolgozzuk az adott
nemzetgazdasági ágazatra vonatkozóan történő
adaptálás lehetőségeit és annak hatását a munkaerőpiacra.

Mérjük a munkakör átalakításból és a technológiai újítások bevezetéséből adódó hatékonyság
változást és a bevont munkavállalók munkavégző képességének alakulását.

Varga Julianna
nemzetközi és oktatási igazgató

Eladó étterem, vendéglő:
Szabadbattyán, Pokol dűlő

A több mint 50 éves múlttal rendelkező, kiépült vendégkörű, télen-nyáron üzemelő Pokol Pince
vendéglátó komplexumot tartalmazó vállalkozást (Vendégváró Vendéglő Kkt.) megvételre kínáljuk.
Alapterület: 6 606 m²
Ár: 349 millió Ft

Érdeklődni lehet az eladónál: 06 30 956 2139
A hirdetés képekkel itt tekinthető meg:
https://ingatlan.com/szabadbattyan/elado+vendeglato/etterem-vendeglo/32248083
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Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)
109. konferenciája
2021. június 03-19.

Az ILO jelenleg az ENSZ munkaügyi szervezete,
1919-ben jött létre. Célja az ipari forradalom
következményeként a munka világában eluralkodó embertelen munkakörülmények megváltoztatása volt, a munka világát érintő nemzetközi normákat alkot. Hazánk 1922 óta tagja a
szervezetnek, amelynek jelenleg185 tagja van.
1946-ban az ENSZ első szakosodott intézménye
lett.
A 2008. évi Genfben elfogadott Nyilatkozat szerint az ILO stratégiai célkitűzései:
• a foglalkoztatás elősegítése
• szociális védelem (beleértve a szociális biztonságot és a munkavédelmet is) erősítése és
fejlesztése
• szociális párbeszéd és tripartizmus támogatása
• a munka világára vonatkozó alapvető elvek
és jogok tiszteletben tartása
Az ILO tripartit felépítése egyedülálló az ENSZ
rendszerében, kormányok, munkaadói és munkavállalói szervezetek egyenlő partnerként vesznek részt a munkában.
Az ILO tevékenységét alapvetően az évente ülésező Nemzetközi Munkaügyi Konferencia (International Labour Conference - ILC) határozza meg, ahol különböző bizottságokban folyik
a norma alkotó munka a tagországok kormá-

nyainak, munkaadói érdekképviseleteinek és
a szakszervezetek képviselőinek részvételével. A
Konferencia feladata a nemzetközi szabványok/
normák kidolgozása, a szervezet működését és
stratégiai irányvonalait érintő kérdésekkel kapcsolatos döntések, valamint a megfelelő időszakokra vonatkozó munkaprogram és költségvetés
elfogadása. Idén az esemény virtuális formában
került megrendezésre.
A 2021. évi 109. Konferencia egyik fontos témája a szociális biztonság volt, amellyel külön
tripartit bizottság foglalkozott. Új elemként jelent meg az előkészítő anyagokban az egyetemes
szociális biztonság kialakításának szükségessége
a Föld valamennyi országában. Átfogó szociális gondoskodást vizionál az elkészült anyag is,
mely szerint ide tartozik a táppénz, a munkanélküli segély, öregségi ellátás, anyasági és gyermekgondozási segély, rokkantsági ellátás stb. Társadalombiztosításban részesülnének az informális
gazdaság szereplői is. Az egyetemes szociális biztonságot a nemzeti társadalombiztosítási rendszer biztosítaná, amelynek fenntarthatónak és
méltányosnak kell lennie.
A bizottságban nagy vitákat generált a téma többek között az érintett országok eltérő fejlettségi
foka miatt valamint az informális gazdasági szereplők legalizálása okán.
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A munka eredményeként született Határozat
iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy milyen
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy elérhetővé váljon az egyetemes szociális biztonság minden országban. A Határozatban felkérik az ILO
főigazgatóját, hogy készítsen megvalósíthatósági
tervet a témában, tájékoztassa a Határozatról az
érintett nemzetközi és regionális szervezeteket,
vegye figyelembe a jelen Határozatot a jövőbeni
feladatok és a költségvetés tervezése során.
A munka során felmerült a gondolata egy nemzetközi pénzügyi alap létrehozásának, de a Határozatba ez nem került be.
A nemzetközi vállalkozói közösség képviseletében a Vállalkozások Nemzetközi Szövetsége
(IOE) támogatja a határozatot, amely a 109.
konferencia kertében kidolgozásra került. A

munka során a munkaadók képviselői folyamatosan hangsúlyozták, hogy a cél elérése érdekében az egyes országok társadalombiztosítási
rendszereinek feltétlenül fenntarthatóaknak
kell lennie.
Jelen Határozat a szociális biztonságról nem bír
kötelező érvénnyel az egyes tagországokra nézve,
de az bizonyos, hogy terítéken marad és beépül
a globális gondolkodásába.
Budapest, 2021.06.30.
Varga Julianna
Nemzeti ILO Tanács tag
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Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói
Szövetségek Nemzeti Fóruma
(KMVNF)

A 2019-ben megalakult Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szervezetek Nemzeti Fórumának célja, hogy a Kárpát–medencében működő magyar vállalkozókat, az őket képviselő szervezeteket egy közös platformba tömörítse, az érdekeiket képviselje és erősítse a magyar–magyar
gazdasági kapcsolatokat, a közös gazdasági fellépést. A Fórum egy nyílt, befogadó szervezet,
amely – a társult szervezetek önállóságának maximális tiszteletben tartása mellett - a VOSZ
égisze alatt működik és várja további határon túli magyar vállalkozói szövetségek csatlakozását.

A Fórumnak 21 magyar vállalkozói szövetség
a tagja a magyarlakta határon túli területekről,
amelyek főleg Kis- és Közepes Vállalkozásokat
képviselnek. Célja a határ két oldalán működő
vállalkozások együttműködésének támogatása,
hozzájárulás a Kárpát-medencei gazdasági térség
megteremtéséhez.
A Fórum alapítása után intenzív munka kezdődött, de ezt a világjárvány lefékezte. Az együttműködés a virtuális térbe tevődött át, a munka
e-mailen, telefonon és egyéb platformokon folytatódott. Videó konferenciák keretében tájékoztattuk egymást a különböző régiókban kialakult
helyzetről és lehetőségekről.
Első videókonferenciánkat 2021 márciusában
a világjárvány által - a vállalkozások körében okozott károk felmérésének szenteltük.
A vállalkozások több országban is kaptak támogatást a kilábaláshoz, de az egyéni találékonyság,

és fejlesztés játszotta a főszerepet a túlélésben. A
különböző régiók vállalkozói jó gyakorlataikat
bemutatva bátorították a résztvevőket. Megismerhettük egy felvidéki csokoládé manufaktúra
sikerét, amelyet az internetes értékesítés kiterjesztése hozott számára. Meghallgattuk egy kárpátaljai cukrászda terasz és játszótér építésének,
valamint, internetes értékesítés kifejlesztésének
eredményeit és sok más megoldást.
További előadások is elhangzottak erdélyi, délvidéki, kárpátaljai és hazai vállalkozások részéről is.
Ötletekkel, jó gyakorlatokkal segítette a rendezvény a résztvevők munkáját és továbblépését.
A második videó konferencián 2021 júniusában a vállalkozások digitalizációja játszotta
főszerepet. Ez a téma egyre fontosabbá válik, a
kapcsolódó fejlesztések és változások egyre jobban érintik a vállalkozásokat is. Az a vállalkozás,
amelyik nem tartja fontosnak a digitális fejlesztést, az verseny hátrányba kerül. Szabó Zoltán
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Kázmér a VOSZ Digitalizációs-Informatikai
Szekciójának elnöke kissé provokatív előadást
tartott a közeljövőben várható változásokról és
azoknak a vállalkozásokra gyakorolt hatásáról.
Véleménye szerint azok a vállalkozások, amelyek nem tartanak lépést a digitális fejlődéssel
2030-ra akár meg is szűnhetnek.
A határon túli szövetségek képviselői bemutatták térségük digitális helyzetét és a küszöbön
álló fejlesztéseket. Két előadást hallottunk Erdélyből, egy – egy előadó ismertette a vállalkozók digitalizációhoz való kapcsolódásának lehetőségeit és helyzetét Kárpátaljáról, a Felvidékről
és a Délvidékről. Egybehangzó vélemény, hogy
a KKV-k nagy része nem érzi szükségét a digitális
átállásnak, nem elég rugalmasak, a cég stratégiának nem része a digitalizáció.

A technikai feltételek nagyrészt szinte mindenhol adottak. A digitalizációt akadályozza a
vállalati- és menedzsment kultúra, szervezési hiányosságok, bizonyos szakemberek hiánya (csak
programozók vannak, nagyon kevés az elemző,
rendszertervező, tanácsadó, könyvelési, ügyviteli, fogalmakkal rendelkező IT-s). Sok vállalkozásnak nincs e-mail címe, nincs honlapja vagy
nem frissíti és kevesen használnak vállalatirányítási szoftvereket.
Iránymutatást is kaptak a résztvevők arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni a digitalizációért:
tanulni, együttműködni és finanszírozni.
Varga Julianna
KMVNF titkár
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Székelyföldi Vállalkozásfejlesztési
Stratégia
Aláírták a Székelyföldi Vállalkozásfejlesztési Stratégia
állásfoglalását a Székelyföldi
Vállalkozói Szervezetek II. Fórumán

Júniusban Marosszentgyörgyön, a St.Georgius
Manager Club székhelyén találkoztak Hargita,
Kovászna és Maros megye vállalkozói szervezeteinek képviselői.
A Székelyföldi Vállalkozói Szervezetek II. Fórumán, a márciusi Székelyudvarhelyen megszervezett első fórum során megvitatott regionális célkitűzések folytatásaként egy egységes
székelyföldi gazdasági stratégia kidolgozásának
szükségességét fogalmazták meg egy állásfoglalás
szövegében.
Az állásfoglalás feltérképezi a régió vállalkozásait érintő problémákat, amely közül a legfontosabbak:
• modern út és vasúthálózat létrehozása az áruforgalom megkönnyítésére,
• energetikai kapacitás növelése,
• külkereskedelem (import-export) fejlesztése,
• új és korszerű technológiák használatának
ösztönzése,
• modern szakoktatás és felnőttképzés fejlesztése,
• befektetői kézikönyv összeállítása minden önkormányzat részéről,
• városonként minimum 1-1 inkubátorház és
digitális-hub létrehozása,
• fiatal vállalkozók támogatása,
• gazdaságélénkítő programok indítása.

A Központ Régióban, Székelyföld megyéi a sereghajtók és további lemaradásra vannak ítélve
egy közösen kigondolt és gyakorlatba ültetett
terv nélkül. A működőképes, integrált gazdasági stratégia elkészítésében azonban feltétlen
szükség van az önkormányzatok és a vállalkozói
szféra közös gondolkodására és szoros együttműködésére.
Az állásfoglalást aláíró szervezetek elnökei egyetértettek abban, hogy pusztán a politikumra
mért nyomásgyakorlás nem elegendő; a haladás
és a fenntartható fejlődés érdekében a közös
munka az egyetlen járható út.
Az állásfoglalást szerdán, 2021 június 16.-án
iktatják mindhárom megye Tanácsának hivatalában.
Az aláírók a dokumentumok iktatása alkalmával meghívják Hargita, Kovászna és Maros
megye Elnökeit egy közös értekezletre, amely
hivatalosan is alátámasztja majd a Székelyföld
Gazdasági Stratégia kidolgozásának kezdetét,
egy új, a vállalkozók és az önkormányzat közötti
együttműködés megalakulását.
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Az aláíró vállalkozói szervezetek:
ARBOR, Gyergyószentmiklós
Barabás Csaba elnök
ASIMCOV, Sepsiszentgyörgy
Bagoly Miklós Levente elnök
Csiki Vállalkozók Egyesülete
Márk Csucsi Róbert elnök

St. Georgius Manager Club, Marosszentgyörgy
Szathmáry Zsolt elnök
Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók
Szövetsége, Székelyudvarhely
Jakab Áron Csaba elnök
Udvarhelyszéki Kis-és Középvállalkozások
Szövetsége, Székelyudvarhely
Nagy György elnök

Junior Business Club, Sepsiszentgyörgy
Karácsony Zsolt elnök
Keresztúri Vállalkozói és Közösségi Alap,
Székelykeresztúr
Takács Zalán elnök

Jakab Áron Csaba
SZMVSZ elnök
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SZÉKELYFÖLDI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
A SZÉKELYFÖLDI MAGYAR VÁLLALKOZÓI
SZERVEZETEK KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSA

Preambulum (Előszó):
Székelyföld vállalkozói szervezeteinek elnökei,
az általuk képviselt több száz vállalkozás nevében, állást foglalnak a régió közös vállalkozásfejlesztési stratégiájának szükségességéről.
Állásfoglalásukat, Maros, Hargita és Kovászna
megye vezetőinek címezik, akiknek tisztségéből
fakadó kötelességük a közösségeikben élő ös�szes polgárnak érdekképviseletét vállalni, a közös értékek és célok megvalósítását elősegíteni.
Megértve:
• Hogy a közigazgatás fő funkciója a lakóinak, mint a közigazgatási aktus kedvezményezettjeinek egyforma kiszolgálása.
Felmérve:
• A lakosok szerepét: a társadalmi változás a
helyi erőforrásokra gyakorolt hatását, hogy a
társadalmi előrehaladásához szükség van, úgy
az állampolgárok, mint a szakemberek részvételére, és hogy a közösségi vezetők kötelessége,
hogy segítsenek a megfelelő kommunikációs
csatornák biztosításában helyi kezdeményezések támogatására, hogy a megyei és helyi önkormányzatokba fektetett bizalom az átláthatóságon, a transzparens ügyintézésen alapszik.
Tudatosítva:
• Régiónk és társadalmunk fejlődésének szükségességét,
Látva:
• Hogy térségünkben kevés a fiatal vállalkozó és
országos szinten a 35 év alatti üzletemberek száma
kétszer annyi, mint Székelyföldön, fontos meg-

oldani a tulajdonosok közötti generációváltást
és a vállalkozói szellem promotálását a fiatalok
körében, gyakornoki programok, közös együttléteket, szakmai táborok, tréningek segítségével.
Székelyföld közös vízióval ellátott vállalkozásfejlesztési stratégiájának létrehozása kulcsfontosságú, nemcsak a jelenlegi gazdasági színvonal
emelés és életminőség javulás szempontjából,
hanem a nyelvi és hagyományos értékeink
megőrzése miatt is. A hiányzó nagyméretű infrastrukturális befektetések regionális hátrányként foghatók fel, aminek következtében
a fiatal munkaerő és a vállalkozó generációk, az ország más-más területein telepednek
le, ezáltal további, sokszor áthidalhatatlan
nehézségeket okoznak a székelyföldi munkáltatóknak és munkavállalóknak egyaránt.
Közép-régió és országos szinten, Székelyföld megyéi az átlag alatt teljesítenek, vállalkozói és gazdasági erejük, valamint a jólét mutató alacsony
szintje azonnali beavatkozást igényel úgy a köz-,
mint magánszféra részéről. A világjárvány okozta gazdasági, társadalmi és szociális válság során,
a munkanélküliség aránya 2020-as évben további növekedést mutat, azonban a székelyföldi
gazdasági lemaradás helyreállításának érdekében a globális probléma megoldás kísérletei
mellett, szükséges és elengedhetetlen a helyi
vonatkozású, közösségeket érintő intézkedések
meghozása és ezeknek stratégiai dokumentumban való összefoglalása, valamint felvállalása.
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A 2019-es évben, a központi régióban, a következő gazdasági mutatókat közölték:
Régiós
átlag

FEHÉR BRASSÓ

KOVÁSZNA HARGITA

MAROS SZEBEN

Valós GDP
növekedés

5,8

5,4

5,7

6,3

6,6

5,8

5,6

GDP/lakos(euró)

10813

11851

13513

7859

7726

8599

13021

Átlagos foglalkoztatott
civil lakosság

2,4

2,7

3,2

1,5

1,9

1,0

3,4

Átlagos alkalmazott
lakosság

3,6

4,3

3,8

3,2

3,9

2,6

3,8

Jegyzett
munkanélküliségi ráta
%

2,7

3,2

2,0

3,4

4,0

2,9

1,7

Átlagos havi nettó
kereslet
(lej/alkalmazott)

2921

2810

3177

2645

2233

2869

3156

Átlagos havi nettó
kereset

16,0

16,0

17,2

18,3

9,2

15,8

16,6

Ezért,
• a Székelyföldön történő gazdasági együttműKözép-régió és országos szinten, Székelyföld megyéi az átlag alatt teljesítenek, vállalkozói és
Javaslatainkat
a
székelyföldi
vállalkozásfejlesztési
ködések
gazdasági erejük, valamint a jólét mutató alacsony
szintjeerősítése
azonnali beavatkozást igényel úgy a
stratégiájához
a
következő
pontokat
foglaljuk:
•
a KKV-k szerveződése klaszterek és egyéb háköz-, mint magánszféra részéről.
lózatosodási formákban és ezek működésének
1.ASzékelyföld
gazdaságfejlesztés
és
megyeközi
finanszírozása
és támogatása,
világjárvány okozta gazdasági, társadalmi és szociális
válság során,
a munkanélküliség aránya
gazdasági
ösztönzése
• képzési
mentoring programok
2020-as kapcsolatok
évben további
növekedést mutat, azonban
a és
székelyföldi
gazdasági támogatása,
lemaradás
helyreállításának érdekében a globális probléma•megoldás
kísérletei
mellett, szükséges
és
innovációra
és új technológia
használatára
elengedhetetlen
a helyi
vonatkozású,
közösségeket
érintőKKV-k
intézkedések
meghozása és ezeknek
Székelyföld
gazdasági
fejlesztésének
és régióközi
alapuló
támogatása,
stratégiaikapcsolatok
dokumentumban
való összefoglalása,
felvállalása.
gazdasági
ösztönzésének
elsődleges valamint
• gazdasági
szereplőkkel való kapcsolattartás a
célja a KKV-k megerősítése és azok versenyké- vállalkozói szervezeteken keresztül
pességének növelése. A KKV-k versenyképessé- • energetikai infrastruktúra felmérése és kapagét, a termelési kapacitás és a régió infrastruk- 3 citásnövelés • befektetői kézikönyv összeállítáturális adottságainak keretmetszete tükrözi. sa minden önkormányzat részéről
• digitalizáció és átláthatóság: direkt beszerzéCélok:
sek alkalmazása, döntések naprakész közzététe• a székelyföldi KKV által előállított termékek le, konzultációk
hozzáadott értékének növelése,
• országos- és EU-s parlamenti képviselet le-
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hetőségeinek kiaknázása és szolgálatba állítása
jelen stratégia elveinek és elvárásainak életbe
léptetése érdekében
• régiós startup programok indítása,
• min. 1 inkubátorház/város
• min. 1 digitális hub/város
• kapcsolatépítő programok szervezése a fiatalok, fiatal vállalkozók és a gazdasági élet szereplői között, olyan találkozók, képzések keretében,
amelyek a bizalmat és együttműködést erősítik,
• gazdaságélénkítő programok beindítása.
A vállalkozói szféra erősítése a régió önképét/
brandjét is növeli, előtérbe helyezve a megyék
természeti és gazdasági felépítését és adottságait (mint például balneó, hegyi turizmus, textilipar, faipar, fémipar, mezőgazdaság, stb). Meg�győződésünk, hogy a gazdaságfejlesztés egyetlen
útja és feltétele az élő és rendszeres proaktív,
kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd, kiemelten az alulról szerveződő helyi vállalkozói
szervezetek és a döntéshozói fórumok között.

2. Székelyföld kereskedelmi stratégiájának fejlesztése (import-export)
A székelyföldi B2B kereskedelmi platform
kialakítása segíti a vállalkozásokat a bel- és
külpiaci lehetőségek feltárásával és azok promotálásával, támogatva a gazdasági együttműködést a régió vállalkozói között. A vállalkozói által használt platform használata a
régióban új értékláncok kiépítését eredményezi, valamint a vállalkozások exportlehetőségeit
összegzi és a külpiacra lépésüket támogatja.
3. Új és korszerű technológiák használatának
ösztönzése
A vállalkozások piacképességének és termékeik
versenyképességének elengedhetetlen eleme az
innováció és az új technológiák használata. Székelyföld vállalkozásainak fejlődésében az innováció és digitalizáció alacsonyabb szinten van jelen
mint az országos és európai átlag, ezért szükséges:
• vállalati innovációs kultúra fejlesztése,
• digitális programok és -menedzsment (vállalatvezetési szoftok) használatának ösztönzése,
• termék, -szolgáltatás fejlesztési készségek erő-

sítése,
• környezetbarát technológiák használata.
4. Székelyföld edukációs programjának és felnőttképzésének fejlesztése
A munkaerő hiány és az elvándorlás megfékezése céljából, szükséges a Székelyföld felsőoktatási
intézményeiben végzős fiatalok összekapcsolása
a régió KKV-val, felnőttképzési pályakövetési,
valamint munkaerő piaci előrejelző rendszer
kiépítése által. A munkaerő és a piaci igények
felmérésének hiányában az elmúlt évtizedekben
jelentős deficit jelentkezett a szakemberképzésben, úgy regionális mint országos szinten. A székelyföldi kezdeményezések se tudták a megfelelő
megoldást nyújtani a szakemberképzés problémájára. A magyar anyanyelvű diákok román
nyelvű oktatásának következetlensége arra kényszeríti a régióban nevelkedő fiatalokat, hogy főleg magyar nyelvű munkát vállaljanak, így nem
versenyképesek a munkaerőpiacon Székelyföld
határain kívül és szakmai előrelépésben nehezen tudnak versenyezni a román nyelvű munkavállalókkal. Az oktatási rendszer optimalizálása
mellett, a felnőttképzés jelenti a második nagy
kihívást a régióban. A technológiai fejlődés és
a digitális termelési eszközök és gépek beüzemeltetése a termelési folyamatokban valamint a
szakmák “átalakulása”, szükségessé teszik minden iparágban a felnőttképzés megerősítését.
Szorgalmazzuk a szakoktatást, ezen belül a
duális oktatás reformját. A fenntartható és
életképes tervek érdekében, fontos, hogy a
reform megalkotásában figyelembe vegyék a
vállalkozói szervezetek véleményét és igényeit.
Az elvek, amelyeket betartunk,
Székelyföld vállalkozásfejlesztési stratégiája”
projekt tiszteletben tartja a tolerancia és az
egyenlőség minden elvét, az alapvető emberi
jogokat, a román alkotmányt és törvényeket,
de megőrzi identitását és örökségét a közösségek kulturális és gazdasági fejlődése céljából;
“Székelyföld vállalkozásfejlesztési stratégiája”
projekt a fenntarthatósági elvek alapján kerül
kidolgozása, tiszteletben tartva a fenntartható
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fejlődés Románia által vállalt 17 célkitűzését;

érdekében;

A vállalkozói környezet támogatása, a vállalkozások és az innovatív kezdeményezések
fejlődéséhez szükséges légkör megteremtése.

Évente két találkozót is szervezünk, amelyen a
Székelyföld vállalkozásfejlesztési stratégia állásfoglalás aláírói vesznek részt és konzultálnak, jó
gyakorlatokat mutatnak be és kölcsönösen segítik egymást. A rendezvényre meghívót kapnak a
megyék vezetői is, akik beszámolnak az időközben történt előrelépésekről, konkrétumokról;

Intézkedések, amelyeket vállalunk,
Rögzítjük a “Székelyföld vállalkozásfejlesztési
stratégia” projektjére vonatkozó összes nyilvános adatot és információt egy adat platformon;
Az aláírást követő első 6 hónapban a “Székelyföld Vállalkozásfejlesztési Stratégia” projektek összesítése mellett elkötelezzük magunkat
arra, hogy teljes mértékben megértsük, milyen beruházások zajlottak az elmúlt 3 évben,
amelyek felhasználhatóak egy integrált gazdaságfejlesztési program keretén belül. Ez a
megközelítés segíteni fogja a helyi, megyei és regionális fejlesztési stratégiákat a beruházások integrálásában, amelyek megvalósításában jelentős szerepet kap a helyi és megyei önkormányzat
.
Az aláírást követő első 12 hónapban a “Székelyföld Vállalkozásfejlesztési Stratégia” kidolgozása mellett elkötelezzük magunkat arra,
hogy térségünkben meghatározzuk a szükséges
fejlesztési lépéseket, valamint a vállalkozói
szervezetek tagjai által meghatározott prioritásokat és közösségi fejlesztési lehetőségeket;
Létrehozunk egy nyilvános munkacsoportot a
vállalkozók és közösségi képviselők által kidolgozott projektek átvétele, terjesztése és felvállalása
céljából, valamint meghatározzuk az éves munkaprogramot és a munkacsoport prioritásait;
Kijelölünk egy kapcsolattartót a létrehozott
munkacsoport tagjai közül, aki nyomon követi a terv megvalósulásának szakaszait, az adatokat és információkat megosztja és hozzáférést
biztosít Székelyföld közintézményei számára
a nyilvános adatokhoz, valamint jó gyakorlatokat (best practice példákat) disszeminál;
Folyamatos szakmai képzést biztosítunk a vállalkozói szervezeteken belül, a vállalkozásfejlesztési projektek jó megértése és gyors végrehajtása

Megértve a dokumentum preambulumában
foglaltakat, a javasolt elveket és intézkedéseket
és
Figyelembe véve, az értékeket, eszméket és a
bizalmat, amelyet a vállalkozók ránk bíztak,
aláírjuk Székelyföld Vállalkozásfejlesztési Stratégiájának Állásfoglalását.

Én Barabás Csaba,
mint az ARBOR Vállalkozók Szövetségének
elnöke
Én Márk Csucsi Róbert,
mint a Csíki Vállalkozók Egyesületének elnöke
Én Karácsony Zsolt,
mint a Junior Business Club elnöke
Én Takács Zoltán,
mint a Keresztúri Vállalkozói és Közösségi Alap
Én Bagoly Miklós Levente,
mint a Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók
Szövetségének
Én Jakab Áron Csaba,
mint a Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók
Szervezetének elnöke
Én Szathmáry Zsolt,
mint a St.Georgius Manager Club elnöke
Én Nagy György,
mint az Udvarhelyszéki Kis- és
Középvállalkozások Szövetségének elnöke
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SZÉKELYFÖLDI VTSZ
STRATÉGIAI LEVÉL
Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói
Szövetségek Nemzeti Fóruma

----------________________________________________________________________________________________

Székelyudvarhelyi Magánvállakozók Szövetsége
Jakab Áron Csaba Úr
Elnök
Székelyudvarhely

Nyíregyháza, 2021. június 24.

Tisztelt Elnök Úr!
Köszönöm tájékoztatását a Székelyföldi Vállalkozói Szervezetek Fórumának (SZVSZF)
második találkozójáról.
Engedje meg, hogy elismerésemet fejezzem ki Önnek és a Fórumhoz csatlakozott
szervezetek és azok vezetői részére, a Székelyföldi Vállakozásfejlesztési Stratégia
kidolgozásáért.
A Stratégia egy előre mutató kezdeményezés a helyi vállalkozások helyben maradása –
kiemelve a fiatal vállalkozások és fiatal munkaerő fontosságát és szerepét - gazdasági
megerősödése, a nyelvi és kulturális értékek, hagyományok megőrzése, fejlesztése
szempontjából is.
Helyes az a meglátás, hogy a helyi önkormányzatokkal, Hargita, Maros és Kovászna
megyék vezetésével összefogva kívánják elérni a kitűzött nagyon komoly célokat, mind
a gazdaság- és kereskedelemfejlesztésben, az innováció, a korszerű technológiák
alkalmazása, mind pedig az oktatás, felnőttképzés területén.
A Stratégia megvalósítását lehetőségünkhöz mérten igyekszünk támogatni, promotálni.
További munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánva,
Tisztelettel:

Czomba Csaba
a Fórum elnöke
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Széchenyi Kártya
újraindítási program

2021 júliusától bevezetésre kerül a Széchenyi
Kártya Újraindítási Program, amelynek konstrukciói kifejezetten a magyar gazdaság újraindítását és élénkítését segítik azáltal, hogy a kkv
szektor részére– a kiemelt mértékű állami támogatásnak köszönhetően – továbbra is rendkívül kedvező kamatszint és egyéb feltételek
mellett kínálnak kedvező finanszírozási lehetőségeket. Az Újraindítási Program fő célja,
hogy kiemelten támogassa a hazai vállalkozások fejlesztési, beruházási céljainak megvalósítását, illetve segítse a kis-és középvállalkozói
szektor likviditási forráshoz való hozzáférését
pandémiás időszakból való kilábalás fázisában.
A Széchenyi Kártya Program új hitelkonstrukciói minden eddiginél kedvezőbb kondíciókkal, rendkívül alacsony, a teljes futamidő alatt
fix kamaton érhetőek majd el a vállalkozások
számára. Az alábbi új konstrukciók várhatóan
2021. július 1-jétől igényelhetőek a Széchenyi
Kártya Program eddigi hiteleihez hasonlóan a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a területi kereskedelmi és iparkamarák,
és a KAVOSZ Zrt. teljes országos lefedettséget
biztosító regisztráló irodáiban.
2021. szeptember 1-től az újonnan bevezetésre
kerülő Széchenyi Lízingkonstrukció és a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel is elérhető lesz
az Újraindítási Program keretein belül.
SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL GO!
Legfeljebb 100 millió Ft összegű folyószámlahitel, 0,1%/év FIX nettó ügyleti kamat mellett a

vállalkozás napi működésével kapcsolatos valamennyi kiadás finanszírozására fordítható.
SZÉCHENYI LIKVIDITÁSI HITEL GO!
Szabad felhasználású forgóeszközhitel, maximum 250 millió Ft hitelösszegig, akár 3 éves
futamidőre, FIX nettó ügyleti kamat: 0,2 %/év.
SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL GO!
Akár 1 milliárd Ft hitelösszegű, legfeljebb 10
éves futamidejű beruházási hitel, széles körben
felhasználható beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzés finanszírozására, FIX nettó ügyleti kamat 0,5%/év.
SZÉCHENYI TURISZTIKAI KÁRTYA GO!
A turisztikai szektorban működő vállalkozások
részére kiemelt állami kamat-, kezességi díj- és
költségtámogatásban részesített szabad felhasználású folyószámlahitel, melynek FIX nettó
ügyleti kamata 0,0%/év. Akár 250 millió Ft keretösszegig, maximum 3 éves futamidőre.
AGRÁR SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL
GO!
Akár 1 milliárd Ft hitelösszegű, legfeljebb 10
éves futamidejű beruházási hitel, széles körben
felhasználható beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzés finanszírozására, FIX nettó ügyleti kamat 0,5%/év.
Az új konstrukciókhoz tartozó részletes információk hamarosan elérhetőek lesznek honlapunkon.
-kavosz-
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Interjú a KAVOSZ Zrt.
vezérigazgatójával
Júliustól igényelhetők a kedvezményes újraindulási
kölcsönök
– Lezárul a gazdaságvédelmi akcióterv, a járvány
elleni védekezés szakaszából átléptünk a gazdaság újraindításának időszakába. Ehhez új pénzügyi programokra van szükség, tovább támogatva a vállalkozásokat.
A Széchenyi-kártya program új, újraindítási,
Go! elnevezésű konstrukcióival továbbra is kedvező, fix 0-0,5 százalékos kamatozású, államilag
támogatott kölcsönhöz juthatnak a kkv-k
– hangsúlyozta lapunk megkeresésére Krisán
László. A KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója kiemelte:
júliustól az újraindítási hitelprogramok váltják
a cégek likviditásának megőrzését támogató kríziskonstrukciókat a Széchenyi-kártya programban.
Krisán László ezt annak kapcsán részletezte lapunknak, hogy Orbán Viktor a Világgazdaság
tegnapi konferenciáján bejelentette: a költségvetésnek ellensúlyoznia kell a Magyar Nemzeti
Bank NHP Hajrá! programjának kivezetését.
Ehhez az állam kedvező, legfeljebb fél százalék
kamatozású hitelkonstrukciókat biztosít, amelyek a mikro-, kis- és középvállalkozások újraindítását segítik – jelentette be Orbán Viktor.
A miniszterelnök kiemelte, hogy erre a célra a
KAVOSZ Zrt. Széchenyi-kártya programja a legrugalmasabb eszköz.
Krisán László a részletekről elmondta: a krízistermékek helyett július 1-jétől négy új konstrukciót vehetnek igénybe a vállalkozások, szeptembertől pedig újabb kétféle termékkel bővül a
Széchenyi-kártya program.

Krisán László: A védekezés szakaszából átléptünk a gazdaság újraindításának időszakába, új
pénzügyi programok jönnek
Fotó: KAVOSZ

Júliustól elérhető a Széchenyi Folyószámlahitel
Go!, amely kétéves, 0,1 százalékos fix kamatozású, legfeljebb százmillió forintos hitelkeretet
tesz elérhetővé a gazdaság szereplőinek.
Szintén rendkívül kedvező kamatozású termékként igényelhető a következő hónaptól a Széchenyi Likviditási Hitel Go!, amely szabadon
felhasználható forgóeszközhitel. A maximum
hároméves futamidejű hitel kamata fix nettó
0,2 százalék.

Számos hitelcélra használható fel a magasabb
összegű, legfeljebb egymil¬liárd forintig igényelhető Széchenyi Beruházási hitel Go! és az Agrár
Széchenyi Beruházási Hitel Go!. Az újraindulást
támogató, maximum tízéves futamidejű hitel
kamata a futamidő végéig fix nettó 0,5 százalék.
Felhasználható hitelkiváltásra és szinte minden
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beruházási típusú finanszírozásra.
A legnehezebb helyzetbe sodródott ágazatot segítő Széchenyi turisztikai kártya Go! maximum
250 millió forintos folyószámlahitel-keretet
nyújt az érintett szereplőknek, a futamideje
akár három év.
A konstrukció szinte teljes egészében ingyenes,
vagyis a nettó kamat, illetve egyéb díjtételek mértéke nullaszázalékos,
és csupán a nettó kezességi díjat kell a vállalkozásoknak megfizetniük.

A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel célja pedig
az, hogy a 2021–2027-es ¬uniós programokhoz,
pályázatokhoz szükséges önrész a vállalkozások
rendelkezésére álljon.
Krisán László emlékeztetett, nincs olyan eszköz,
amellyel önmagában kezelhető a válság. A krízisre a TTHPG, azaz a tőke, a támogatások, a
hitelek, a pályázatok és a garanciák ötösének
ötvözete adhat választ.
forrás: Magyar Nemzet

– Szeptembertől pedig két új konstrukcióval
bővül az Újraindítási program – jelentette be
Krisán László. A többi hitelhez hasonlóan a Széchenyi Lízingkonstrukcióhoz is kiemelt állami
támogatás jár, ezért a termék fix nettó 0,5 százalékos kamattal lesz elérhető.
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SZÉCHENYI KÁRTYA
ÚJRAINDÍTÁSI PROGRAM
HIRDETMÉNYE
Széchenyi Kártya Újraindítási Program hitelei
A Gazdasági-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről szóló 1368/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján 2021. július 1. napjától a fenti név alatt
bevezetésre kerülő új programban az alábbi hiteltermékek érhetőek el:
1. Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel (korábbi elnevezés: Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz)
2. Széchenyi Turisztikai Kártya Újraindítási Program (korábbi elnevezés: Széchenyi Turisztikai
Kártya Program vagy Széchenyi Turisztikai Kártya)
3. Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel (korábbi elnevezés: Széchenyi Likviditási Hitel)
4. Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel (korábbi elnevezés: Széchenyi Beruházási Hitel Plusz)
5. Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel (korábbi elnevezés: Agrár Széchenyi Beruházási
Hitel Plusz)
Széchenyi Kártya Újraindítási Program hiteleinek kondíciói
Az Ügyfél által ténylegesen fizetendő díjtételek az adott hitel vonatkozásában megállapított ügyleti kamat, kezelési költség, kezességi díj, bírálati díj támogatással csökkentett mértéke, azaz a nettó
ügyleti kamat, a nettó kezelési költség, nettó kezességi díj és Széchenyi Turisztikai Kártya Újraindítási Program esetén nettó bírálati díj, valamint Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel
esetén a bírálati díj, Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel, Széchenyi Újraindítási Beruházási
Hitel, és Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel esetén a szerződéskötési díj.

2.1. Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel
2.1.1.Bírálati díj*:
Hitelkeret

bírálati díj (bruttó)

További kártyák (társkártya)
„kártya-kibocsátási díja” / db

1-2 MFt között
30 000,- Ft
50 000,- Ft
3-4 MFt között
5-6 MFt között
70 000,- Ft
7-10 MFt között
90 000,- Ft
4 000,- Ft
11-15 MFt között
120 000,- Ft
16-20 MFt között
140 000,- Ft
21-25 MFt között
160 000,- Ft
26-50 MFt között
180 000,- Ft
51-75 MFt között
230 000,- Ft
76-100 MFt között
280 000,- Ft
*A bírálati díj valamennyi hitelkeret esetén tartalmazza a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel hitelkerethez kibocsátott első bankkártya rendelkezésre bocsátásának díját.
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2.1.2. Kamat (ügyleti kamat)
Kamat (ügyleti kamat):
Kamattámogatás:
Ügyfél által fizetendö ügyleti kamat (ún. nettó ügyleti kamat)

4,45 %/év
4,35 %/év
0,1 %/év

2.1.3. Kezelési költség:
Kezelési költség:
Kezelési költségtámogatás:
Ügyfél által fizetendő kezelési költség (ún. nettó kezelési
költség):

0,5%/év
0,5 %/év
0%/év

Az ügyleti kamat és a kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.
2.1.4. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezességének mértéke
90%. A kezességi díj (bruttó kezességi díj), az Ügyfelek által fizetendő nettó kezességi díj és a kezességi díjtámogatás mértékét, valamint az egyéb kezességi díjakon kívül felszámításra kerülő díjakat
(pl.: ügyviteli díj szerződésmódosítás esetén) a Garantiqa mindenkor hatályos hirdetménye tartalmazza.
2.1.5. Egyéb díjak:
A késedelmes fizetéssel vagy az Ügyfél hibájából történő felmondással, a kezességek beváltásával és
a behajtással kapcsolatos díjak a hitelező Bank belső szabályzatai alapján fizetendők.

2.2. Széchenyi Kártya Turisztikai Újraindítási Program (Széchenyi Újraindítási
Turisztikai Kártya)
2.2.1.Bírálati díj*/éves
Hitelkeret

Bírálati díj (bruttó) Bírálati díjtámogatás Bírálati díj (nettó)***

1-2 MFt között
30 000,- Ft
teljes 100 %
0,- Ft
3-4 MFt között
50 000,- Ft
teljes 100 %
0,- Ft
5-6 MFt között
70 000,- Ft
teljes 100 %
0,- Ft
7-10 MFt között
90 000,- Ft
teljes 100 %
0,- Ft
11-15 MFt között
120 000,- Ft
teljes 100 %
0,- Ft
16-20 MFt között
140 000,- Ft
teljes 100 %
0,- Ft
21-25 MFt között
160 000,- Ft
teljes 100 %
0,- Ft
26-50 MFt között
180 000,- Ft
teljes 100 %
0,- Ft
51-75 MFt között
230 000,- Ft
teljes 100 %
0,- Ft
76-100 MFt között
280 000,- Ft
teljes 100 %
0,- Ft
101-200 MFt között
300 000,- Ft
teljes 100 %
0,- Ft
201-250 MFt között
320 000,- Ft
teljes 100 %
0,- Ft
* A bírálati díj valamennyi hitelkeret esetén tartalmazza a Széchenyi Újraindítási Turisztikai Kártyához kibocsátott első bankkártya rendelkezésre bocsátásának díját kivéve, ha a Bank a Vállalkozással kötött szerződésében ettől eltérően nem rendelkezett.
Minden további kártya (társkártya) „kártya-kibocsátási díja” 4000,- Ft (a társkártyák kibocsátási
díjához nem jár támogatás).
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2.2.2. Kamat:
Kamat (ügyleti kamat):
Kamattámogatás:
Ügyfél által fizetendő ügyleti kamat (ún. nettó ügyleti kamat)
2.2.3. Kezelési költség:
Kezelési költség:
Kezelési költségtámogatás:

6,2 %/év
6,2 %/év
0 %/év

0,5%/év
0,5 %/év

Ügyfél által fizetendő kezelési költség (ún. nettó kezelési
0%/év
költség):
Az ügyleti kamat és a kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.
2.2.4. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezességének mértéke
Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében garantált hitelszerződéseknél 90%, csekély összegű
jogcímen garantált hitelszerződéseknél 80%. A kezességi díj (bruttó kezességi díj), az Ügyfelek által
fizetendő nettó kezességi díj és a kezességi díjtámogatás mértékét, valamint az egyéb - kezességi díjon
kívül - felszámításra kerülő díjakat (pl.: ügyviteli díj szerződésmódosítás esetén) a Garantiqa mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza.
2.2.5. Egyéb díjak:
Amennyiben az Üzletszabályzat keretei között ingatlan, ill. ingó biztosíték bevonásra kerül sor a
szükséges értékbecslés, MOKK bejegyzés díja, valamint az esetleges közjegyzői okiratba foglalás díja,
földhivatali nyilvántartási eljárási díj, valamint késedelmes fizetéssel vagy az Ügyfél hibájából történő felmondással, a kezességek beváltásával és a behajtással kapcsolatos díjak a hitelező Bank belső
szabályzatai alapján fizetendők.

2.3. Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel
2.3.1. Kamat:
Kamat (ügyleti kamat):
Kamattámogatás:
Ügyfél által fizetendő ügyleti kamat (ún. nettó ügyleti kamat)

2.3.2. Kezelési költség:
Kezelési költség:
Kezelési költségtámogatás:
Ügyfél által fizetendő kezelési költség (ún. nettó kezelési
költség):

4,7 %/év
4,5 %/év
0,2 %/év

0,5%/év
0,5 %/év
0%/év

Az ügyleti kamat és a kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.
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2.3.3. Szerződéskötési díj:
Szerződéskötési díj (szerződött hitelösszegre vetítve):

egyszeri 1%, de maximum 1.000.000,- Ft

		
2.3.4. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezességének mértéke
90%, a kezességi díj (bruttó kezességi díj), az Ügyfelek által fizetendő nettó kezességi díj és a kezességi
díjtámogatás mértékét, valamint az egyéb - kezességi díjon kívül - felszámításra kerülő díjakat (pl.:
ügyviteli díj szerződésmódosítás esetén) a Garantiqa mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza.
2.3.5. Szerződésmódosítási/előtörlesztési díj: Banki kondíciós lista szerint
2.3.6. Egyéb díjak:
A késedelmes fizetéssel vagy a vállalkozás hibájából történő felmondással, a kezességek beváltásával
és a behajtással kapcsolatos díjak a Bank belső szabályzatai alapján fizetendők.

2.4. Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel:
2.4.1. Kamat:
Kamat (ügyleti kamat):
Kamattámogatás:
Ügyfél által fizetendő ügyleti kamat (ún. nettó ügyleti kamat)
2.4.2. Kezelési költség:
Kezelési költség:
Kezelési költségtámogatás:
Ügyfél által fizetendő kezelési költség (ún. nettó kezelési
költség):

7,5 %/év
7 %/év
0,5 %/év

0,5%/év
0,5 %/év
0%/év

Az ügyleti kamat és a kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.
2.4.3. Szerződéskötési díj:
Szerződéskötési díj
(szerződött hitelösszegre vetítve):

egyszeri 1,5%, de maximum
1.500.000,- Ft

2.4.4.
Folyósítási jutalék:

15.000,- Ft folyósításonként

2.4.5. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) készfizető kezességének mértéke
csekély összegű támogatás és Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia keretében
garantált átmeneti támogatású hitelügyletek esetén 80%, Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében garantált átmeneti támogatású hitelügyletek esetén 90 %. A kezességi díj (bruttó kezességi díj),
az Ügyfelek által fizetendő nettó kezességi díj és a kezességi díjtámogatás mértékét, valamint az egyéb
- kezességi díjon kívül - felszámításra kerülő díjakat (pl.: ügyviteli díj szerződésmódosítás esetén) a
Garantiqa mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza
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2.4.6. Szerződésmódosítási díj:

Banki kondíciós lista szerint

2.4.7. Előtörlesztési díj:		
ld. szerződésmódosítási díj (részleges előtörlesztésnél is)
2.4.8. Egyéb díjak:
Amennyiben az Üzletszabályzat keretei között ingatlan, ill. ingó biztosíték bevonásra kerül sor a
szükséges értékbecslés, MOKK bejegyzés díja, valamint az esetleges közjegyzői okiratba foglalás díja,
valamint késedelmes fizetéssel vagy az Ügyfél hibájából történő felmondással, a kezességek beváltásával és a behajtással kapcsolatos díjak a Bank belső szabályzatai alapján fizetendők.

2.5. Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel:
2.5.1. Kamat:
Kamat (ügyleti kamat):
Kamattámogatás:
Ügyfél által fizetendő ügyleti kamat (ún. nettó ügyleti kamat)
2.5.2. Kezelési költség:
Kezelési költség:
Kezelési költségtámogatás:
Ügyfél által fizetendő kezelési költség (ún. nettó kezelési
költség):

7,5 %/év
7 %/év
0,5 %/év

0,5%/év
0,5 %/év
0%/év

Az ügyleti kamat és a kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.
2.5.3. Szerződéskötési díj:
Szerződéskötési díj (szerződött hitelösszegre vetítve):

egyszeri 1,5%, de maximum
1.500.000,- Ft

2.5.4.
Folyósítási jutalék:

15.000,- Ft folyósításonként

2.5.5. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: AVHGA) készfizető kezességének mértéke AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretében garantált hitelszerződéseknél
90%, piaci kezességvállalású hitelszerződéseknél 80 %. A kezességi díj (bruttó kezességi díj), az Ügyfelek által fizetendő nettó kezességi díj és a kezességi díjtámogatás mértékét, valamint az egyéb - kezességi díjon kívül - felszámításra kerülő díjakat (pl.: kezelési díj szerződésmódosítás esetén, beváltási
határidő meghosszabbításának a díja) az AVHGA mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza.
2.5.6. Szerződésmódosítási díj:
Banki kondíciós lista szerint
2.5.7. Előtörlesztési díj:		
ld. szerződésmódosítási díj (részleges előtörlesztésnél is)
2.5.8. Egyéb díjak:
Amennyiben az Üzletszabályzat keretei között ingatlan, ill. ingó biztosíték bevonásra kerül sor a
szükséges értékbecslés, MOKK bejegyzés díja, valamint az esetleges közjegyzői okiratba foglalás díja,
valamint késedelmes fizetéssel vagy az Ügyfél hibájából történő felmondással, a kezességek beváltásával és a behajtással kapcsolatos díjak a Bank belső szabályzatai alapján fizetendők.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A járvány időszakában is aktív szerepet vállalt a CIB Bank a magyar
vállalkozások finanszírozásában
A pénzintézet is csatlakozott a Széchenyi Kártya Programhoz
Három új finanszírozási konstrukció bevezetésével a CIB Bank is csatlakozott a Széchenyi Kártya
Újraindítási Programhoz, ezzel a lépéssel a mikro-, kis- és középvállalati ügyfelei rendkívül kedvező kondíciókkal juthatnak finanszírozáshoz. A CIB Bank a koronavírus-járvány időszakában
is aktív szerepet vállalt a szektor finanszírozásában, a mikrovállalati hitelállománya – a lízinggel
együtt – 36 százalékkal nőtt 2020-ban.
A CIB Bank is csatlakozott a 2002 óta működő Széchenyi Kártya Programhoz, amely a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetben is nagyban hozzájárult a mikro-, kis- és középvállalkozások
finanszírozásához.
A CIB Bank első lépésben három konstrukciót – a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO!-t, a
Széchenyi Likviditási Hitel GO!-t és a Széchenyi Beruházási Hitel GO!-t* – vezetett be a Széchenyi
Kártya Újraindítási Program elemei közül július elején mikrovállalati és kkv ügyfeleinek. Ezek a
hiteltermékek széleskörűen felhasználhatók, kedvezményes, a futamidő végéig fix kamattal igényelhetők, miközben akár 90 százalékos intézményi garanciavállalás is kapcsolódik hozzájuk. A pénzintézet az év további részében újabb konstrukciókkal tervezi bővíteni az elérhető termékek körét.
„A Széchenyi Kártya Újraindítási Programban különböző típusú termékeket vehetnek igénybe a CIB
Bank ügyfelei, széleskörű felhasználási céllal, így minden vállalkozás megtalálja az igényeinek leginkább
megfelelő finanszírozási megoldást. Az állami díjtámogatásnak köszönhetően rendkívül kedvező árazás
pedig óriási segítség a vállalkozásoknak.” – hangsúlyozta Szabó Balázs, a CIB Bank vállalati vezérigazgató-helyettese az új konstrukciók bevezetése kapcsán. „A CIB Bank évek óta sikeres együttműködést
folytat a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel, amit jól mutat, hogy a pénzintézet a válság idején elsők között
csatlakozott a Krízis Garanciaprogramhoz is” – tette hozzá Ákos Tamás, a CIB Bank retail vezérigazgató-helyettese.
Krisán László, a Széchenyi Kártya Programot működtető KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója elmondta:
„2021-ben, azaz a koronavírus okozta válság lecsengése és az újraindításra fordulás szakaszában is itt
vagyunk a vállalkozások számára. Ebben az évben az Újraindítási konstrukciókat, a Krízistermékeinket és a Klasszik hiteleinket egyben szemlélve a befogadott ügyletek száma már összesen csaknem 24
ezer darab, értékükben pedig több mint 641 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy heti szinten a Programban együtt dolgozó Partnereinkkel összesen csaknem 900 darab kérelmet fogadunk be, közel
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24 milliárd forint értékben. Hiszünk benne, hogy a Program hitelcéljainak, termékeinek és a részt
vevő intézmények folyamatos bővítésének köszönhetően eljutunk minden magyar vállalkozáshoz,
hogy fejlődésükben, likviditásukban támogathassuk őket.”
A CIB Bank a koronavírus-járvány okozta bizonytalan helyzetben is aktív szerepet vállalt a mikrovállalatok finanszírozásában, amelyet alátámasztanak az elért eredmények is. A pénzintézet mikrovállalatoknak kihelyezett hitelállománya 36 százalékkal növekedett az előző évhez képest, miközben
a CIB Bank részesedése az NHP Hajrá új szerződéseinél – a hitelezést és a lízinget is figyelembe
véve – meghaladta a 20 százalékot. A két program keretén belül kihelyezett összeg 2020 végéig
meghaladta a 17,3 milliárd, ez év április végéig pedig a 25 milliárd forintot. A legtöbb kihelyezés
a kis- és nagykereskedelemhez kapcsolódott, amelyet az ingatlanágazat és építőipar, majd az üzleti
szolgáltatók követtek.
A CIB Bank kis- és középvállalkozói (kkv) hitelállománya – a faktoringgal és a lízinggel együtt – a
március végéig számolt egy év alatt 13 százalékkal nőtt, csak a bankhitelt figyelembe véve viszont a
19 százalékot is elérte a bővülés. Az NHP-hitelek állománya a kkv-knál március végére meghaladta
a 70 milliárd forintot, ami több mint a háromszorosa az egy évvel korábbi 22 milliárdnak. A pénzintézet aktív szerepet vállal az NHP Hajrá programban is: itt 110 milliárd forintnál járnak a folyósítások, miközben az agrárium és a feldolgozóipar ágazati részesedése jóval magasabb a piaci átlagnál.
* A Széchenyi Beruházási Hitel GO! bevezetéskor minimum 100 millió forint hitelösszeggel igényelhető,
később bármilyen összegben elérhető lesz.
A tájékoztatás nem teljes körű. A fentiekben felsorolt termékek részletes feltételeit a mindenkor
hatályos, vonatkozó ügyféltájékoztatók, kondíciós listák és üzletszabályzatok tartalmazzák, melyek
megtalálhatóak a CIB Bank bankfiókjaiban, valamint a www.cib.hu, illetve a www.kavosz.hu honlapon.

CIB Bank
A CIB Bank az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és több
mint 40 éves tapasztalattal univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja, amelyet leányvállalatai (CIB Lízing, CIB Alkusz) termékei, konstrukciói
egészítenek ki. A CIB Bank országos lefedettségű fiókhálózatával áll rendelkezésére közel 415 ezer
ügyfelének, miközben folyamatosan keresi az innovatív, ügyfeleire szabott megoldásokat. A CIB
Bank szolgáltatásai társas vállalkozások, intézmények, önkormányzatok és egyéni vállalkozók, valamint lakossági ügyfelek számára egyaránt elérhetők. A bankfiókok mellett rendkívül sokféle elektronikus csatorna is az ügyfelek rendelkezésére áll pénzügyeik gyors és kényelmes intézéséhez, mint
például a CIB Internet Bank, a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás vagy az eBroker
információs és értékpapír-kereskedési rendszer.

Intesa Sanpaolo Csoport
Az Intesa Sanpaolo Csoport Európa egyik vezető bankcsoportja, piaci kapitalizációja 35,1 milliárd
euró. A csoport elkötelezett amellett, hogy támogassa a gazdaságot azokban az országokban, ahol
működik, különösen Olaszországban, ahol amellett is elkötelezett, hogy a fenntarthatóság, valamint a társadalmi és kulturális felelősségvállalás szempontjából referenciamodellé váljon. Az Intesa
Sanpaolo vezető szerepet tölt be Olaszországban minden üzleti területen (lakossági, vállalati és va-
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gyonkezelési terület). A csoport 14,7 millió ügyfélnek kínálja szolgáltatásait országos lefedettséget
biztosító mintegy 5300 fiókból álló hálózatán keresztül, míg piaci részesedése a legtöbb olasz régióban nem kevesebb, mint 12%. Az Intesa Sanpaolo stratégiai nemzetközi jelenléttel rendelkezik,
hozzávetőlegesen 1000 fiókkal és 7,1 millió ügyféllel Közép-Kelet-Európában, valamint a Közel-Kelet és Észak-Afrika 12 országában működő kereskedelmi banki tevékenységet folytató leányvállalatain keresztül, valamint a 26 országban elérhető vállalati ügyfeleket támogató nemzetközi hálózatán
keresztül, különösen a Közép-Keleten és Észak-Afrikában, valamint azokon a területeken, ahol az
olasz vállalatok a legaktívabbak, mint például az Egyesült Államok, Brazília, Oroszország, India és
Kína.
A CIB Bank anyavállalata, az Intesa Sanpaolo 2020-ban elnyerte a „The Banker” az „Év Bankja Nyugat-Európában” díját. Büszkék vagyunk rá, hogy az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagja lehetünk!
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Az építőipari szociális partnerek
kapacitásfejlesztése
Az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális
és Integrációs Főigazgatóságának támogatásával megvalósuló SuSodCo project célja az építőipari szociális párbeszéd hatékonyságának és
eredményességének növelése a közép-, délkelet- és dél-európai régió országaiban. A szociális
párbeszéd területén mutatkozó készséghiányok
felszámolása érdekében a projekt keretében
négy egymásra épülő, szemináriumból és workshopból álló kapacitásépítő rendezvény kerül
megrendezésre. Ezzel párhuzamosan a hat partnerország szociális párbeszéd partnerei egy-egy
felkért hazai PR/média szakértő irányításával
kidolgozzák nemzeti szociális párbeszéd kampányuk kommunikációs stratégiáját, és elkészítik
kampány kommunikációs tervét.
A 2020 decemberében a horvát partnerek által
szervezett első kapacitásépítő rendezvény a SuSodCo projekt kutatási szakaszának legfontosabb eredményeire összpontosított, bemutatva
a partnerországok, azaz a bolgár, horvát, ciprusi, görög, magyar és szlovén építőipar előtt álló
szociális párbeszéd kihívásokat.
A 2021 áprilisában az ÉVOSZ által szervezett
második kapacitásépítő rendezvény mottója a
„Kommunikációs stratégia a hatékony társadalmi párbeszéd érdekében” volt. A pandémia miatt
azonban a decemberihez hasonlóan a személyes
részvétel helyett ezt a programot is csak online
webinárium keretében lehetett megtartani.
Az április 15-i szemináriumon elsőként a hazai
előadók a magyarországi szociális párbeszéd
helyzetét a munkaadók és a munkavállalók
szemszögéből mutatták be, majd Bene János,
Generatív Tanácsadó Iroda Kft. vezetője a Kék
Óceán Stratégiának a szociális párbeszéd haté-

konyságnövelése érdekében történő alkalmazási
lehetőségéről adott elő. Ezt követően az európai
munkaadói és munkavállaló szervezetek, azaz a
FIEC és az EFBWW képviselői ismertetették az
európai szociális párbeszédre vonatkozó kommunikációs stratégiájukat. Végezetül a projekt
koordinátora, Valentina Kuzma, a Szlovén
Építőipari és Építőanyagipari Kamara képviseletében a szociális párbeszéd elősegítését célzó
Európai Uniós források és pályázati lehetőségek
körét foglalta össze. Az április 21-i workshopon
Dr. Kurcz Adrienne, az AOS Tanácsadó Kft.
ügyvezetője a hatékony kommunikációs stratégia követelményeit összefoglaló tréningjét követően a hat partnerország társadalmi párbeszédben érintett szakemberei csoportmunkában
megfogalmazták a nemzeti kommunikációs stratégiájuk főbb sarokpontjait, amit a záró plenáris
ülésen megosztottak a workshop résztvevőivel.
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A projektben 2021. évben még további két, egymással összefüggő kapacitásépítő rendezvény
kerül megrendezésre. A 2021 júniusában a bolgár partnerek szervezésében megvalósuló rendezvény témája „A digitális készségek fejlesztése
és gazdaság digitalizálásának az építőipari szociális párbeszéd programjában történő visszatükröződése” lesz. A ciprusi partner által szervezett
2021 szeptemberi rendezvényen pedig „A szociális párbeszéd megvalósításához szükséges kommunikációs készségek lényeges elemei, valamint
a partnerek készségbeli hiányosságai pótlásának
lehetőségei” kerülnek megvitatásra.

A partnerek a kidolgozott nemzeti kommunikációs stratégia alapján országukban egy nemzeti
ágazati média kampányt fognak megvalósítani,
melynek célja a szervezetek iránti figyelemfel-keltés, láthatóságuk és ismertségük külső
PR/marketing szakértők útmutatása alapján
történő növelése.
A projekttel kapcsolatos további információk a
www.susodco.eu honlapon találhatók.
Budapest, 2021. április 21.
Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes
ÉVOSZ
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Dobó I. körút 15.
Petőfi tér 10-11.
Szabadság tér 3/a.
Fő u. 57.
Szentháromság tér 7.
Szet Imre tér 3. fsz.33.
Fekete P. u. 2.
Kossuth u. 4.
Petőfi tér 3.
Bajsy-Zsilinszky u. 7.
Király u. 66.
Városház tér 5.
Dózsa Gy. u. 31.
Hősök tere 8/c
József A. u. 19.
Thököly u.15.
Kossuth u. 20.
Dózsa Gy. u. 37.
Ady E. u. 16.
Fő út 58.
Széchenyi tér 8.
Egressy B. út 52.
Széchenyi u. 94.
Mátyás király u. 70.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Szabadság tér 2.
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Makó
Székesfehérvár
Sárbogárd
Dunaújváros
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Győr
Csorna
Mosonmagyaróvár
Beled
Győr
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Győr
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Komádi
Debrecen
Gyöngyös
Hatvan
Eger
Jászberény
Törökszentmiklós
Tiszafüred
Szolnok

Andrássy u. 50.
Úri u. 1.
Vörösmarty tér 1.
Ady Endre út 107.
Vasmű u. 7.
Várkerület 18.
Bartók B. út 2.
Szent István tér 23.
Palánk u. 8.
Rákóczi út 131
Bercsényi liget 26/b.
Petőfi út 20.
Lehel u. 27.
Gesztenye sor 5.
Árpád út 25.
Szent István u. 25/b.
Hősök útja 8.
Bocskai István tér 13.
Kossuth u. 12-14.
Péterfia u. 4.
Fő u. 2.
Bethlen G. u. 6-8.
Magyar u. 1.
Kossuth tér 22.
Széchenyi u. 18.
Szabadság tér 9-11.
Kossuth L. út 146.
Kossuth L. tér 17.
Kossuth tér 7-8.
56-513-475

96-240-222
96-517-885
49-540-730
52-573-035
52-228-526
52-382-013
52-500-610
20-223-4929
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25-500-439
99-508-855
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96-576-250
99-506-635
96-420-677
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Mátyás kir. u. 1.
Igmándi u. 45.
Ady E. út 17.
Kossuth L. u. 22.
Szent István tér 1/D
Kőrösi út 116.
Árpád út 90-92.
Kossuth u. 32-36.
Budai út 20.
Fő út 53.
Dózsa Gy. út 10.
Baktay tér 5.
Kossuth L. u. 34/a.
Báthory u. 1.
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Kossuth L. u. 77.
Üllői út 399.
Eötös tér 6.
Kossuth u. 15.
Tököli u. 19/b.
Fő út 55.
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Szekszárd
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Dózsa György u. 11.
Rákóczi u. 1.
Szent István u. 25.
Mátyás király u. 29.
Damjanich u. 70.
Szabadság tér 9.
Széchenyi u. 62.
Hunyadi tér 42.
Szabadság tér 41.
Budai út 24.
Fő tér 5.
Táncsics M. u. 4.
Fehérvári u. 4.
Savária tér 1/a.
Thököly u.1.
Szűrcsapó u. 3.
Posta út 8.
Kossuth L. u. 20.
Kert u. 12.
Zimmermann u. 1.
József A. u.4.
Munkácsy u. 1.
Korona út 49.
Táncsics M. u. 39.
Erzsébet tér 1.
Széchenyi tér 2.
Eötvös u. 1-3.
Széchenyi u.66.
Georgikon u. 9
Nefelejcs u. 1.
Dísz tér 7.
87-471-611/107
89-313-710
88-593-510
88-569-260
89-510-377
88-423-623
93-516-711
92-581-906
92-549-150
83-545-951
83-510-990
83-560-220
92-510-227

94-594-013
94-512-660/142
88-582-750

44-585-040
74-550-940
74-529-400
74-464-190
74-471-831
74-493-805
74-433-403
75-519-213
75-541-510

42-597-562
42-455-526
42-570-508
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Tájékoztató

VÁLLAKOZÓK VIRTUÁLIS PIACTERE
piacter.vallalkozo.info
VÁLLAKOZÓK INFORMÁCIÓS PORTÁL
vallalkozo.info

VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára?
VÁLLALKOZÓI
PIACTÉR
KAROSSZÉKBŐL
Szeretnem
megbízható
beszállítót, –
alvállalkozót
találni?

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára?
Látogasson el virtuális piacterünkre!
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni?
Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint!
Látogasson el virtuális piacterünkre!
A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és
üzleteljen,regisztrálnia
adjon el, vásároljon
igénye szerint!
vállalkozásaKeressen,
számára. Mindössze
kell, majd feltöltheti
az eladásra szánt
vagy megvásárolni kívánt termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció
is válogathat.
A http://piacter.vallalkozo.info/nélkül
mindezt
egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és

vállalkozása számára. Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt
vagy megvásárolni kívánt termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció
VÁLLALKOZÓI
TANÁCSADÁS
nélkül is válogathat.
Dankó Tibor

VÁLLALKOZÓI
TANÁCSADÁS
Tel.: +36-20-947-4282
iwt@t-online.hu

Dankó Tibor
Tel.: +36-20-947-4282
iwt@t-online.hu
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A VOSZ megyei szervezetek székhelye,
elérhetősége
Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet
Elnök: Kissné Kászon Gabriella
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b.
(Tel: 70-436-5253)
kaszongabi@vosz-kmrsz.hu
www.vosz-kmrsz.hu

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Elnök: dr. Lits József
5000 Szolnok, Óvoda u. 2.
(Tel: 56/377-843, Fax: 56/342-591)
lits.jozsef@vosz.hu

Baranya megye
Elnök: Horváth László
horvath.laszlo@vosz.hu
www.voszbaranya.hu

Komárom-Esztergom megye
Elnök: Pordán Zsigmond
2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 4/A Fsz/3.
(Tel.:34-510-822)
pordan.zsigmond@vosz.hu

Bács-Kiskun megye
Elnök: Weninger Richárd
6000 Kecskemét, Garai u 11.
(Tel/fax: 76/5o8-211)
weninger.richard@vosz.hu
www.voszbkm.hu

Nógrád megye
Elnök: Czékmánné Kelecsény Ágnes
3100 Salgótarján, Fő tér 1. II.em.
(Tel: 32-423-860; Fax: 32-423-860)
czekmanne.kelecseny.agnes@vosz.hu
www.vosznograd.hu

Békés megye
Elnök: Nagy Mihály László
5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6
nagy.mihaly@vosz.hu

Somogy megye
Elnök: Daxner Gábor
7400 Kaposvár, Ibolya u. 63.
(Tel: 82/526-733, fax: 82/526-734)
daxner.gabor@vosz.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Elnök: Ádám Imre
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. fsz.5.
(Tel: 46-413-643, Tel/Fax: 46-505-160)
adam.imre@vosz.hu
www.voszborsod.hu
Csongrád megye
Elnök: Sipos Tamás
6726 Szeged, Fő fasor 96.
sipos.tamas@vosz.hu
www.voszcsongrad.hu
Fejér megye
Elnök: Kovács Tibor
kovacs.tibor@vosz.hu
www.voszfejer.hu
Győr-Moson-Sopron megye
Elnök: Sragner László
1137 Budapest, Újpest rakpart 8.
(Tel. 96-319-875)
sragner.laszlo@vosz.hu
Hajdú-Bihar megye
Soltész József (küldött)
iroda@sofem.hu
voszdebrecen@gmail.com
Heves megye
Elnök: Báry Péter
pbary@mayer.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Elnök: Czomba Csaba
4400 Nyíregyháza, Kótaji út 62.
(Tel/Fax: 42/451-601, 42/509-050)
czomba.csaba@vosz.hu
Tolna megye
Elnök: Dr. Fajszi Lajos
7100 Szekszárd, Arany János u. 6-8.
(Tel: 74-510-593)
fajszi.lajos@vosz.hu
Vas megye
Elnök: Szárnyas János
Tel. +36 94-561-512
szarnyas.janos@vosz.hu
Veszprém megye
Elnök: Gazsi Attila
8200 Veszprém, Virág Benedek u. 4.
Tel: 88-420-710
gazsi.attila@vosz.hu
www.voszveszprem.hu
Zala megye
Elnök: Doucha Ferenc
8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. u. 2/A.
(Tel.: 93/536-770, Fax: 93/536-771)
doucha.ferenc@vosz.hu
www.voszzala.hu

• Idegenforgalmi,
Szálláshelyszolgáltatók és
Vendéglátóipari szekció
Duska Sándor
sandor.duska@gmail.com

KERESKEDELMI TAGOZAT
Krisán László
krisan.laszlo@vosz.hu

• Kereskedelmi és Szolgáltató
szekció
Krisán László
krisan.laszlo@vosz.hu

• Textil- és Ruházatipari
szekció
• Ingatlanforgalmazási és
Hasznosítási szekció
Hannauerné Szabó Anna
hannauerne.szabo.anna@vosz.hu Dr. Sztranyák József
sztranyak.jozsefdr@vosz.hu

• Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási szekció
Makó Balázs
mako.balazs@vosz.hu

IPARI TAGOZAT
Pordán Zsigmond
pordan.zsigmond@vosz.hu

és
Élelmiszeripari
szekció
Dr. Kiss József
kiss.jozsef@vosz.hu

• Agrár-

MEZŐGAZDASÁGI
TAGOZAT

SZOLGÁLTATÁSI TAGOZAT
Vida Péter
vida.peter@vosz.hu

• Sportvállalkozási szekció
Horváth Ferenc
horferserleg@horferserleg.axelero.net

• Pénzügyi szekció
Illy Katalin
illy.katalin@vosz.hu

• Oktatási és Szakképzési szekció
Sepsi Zsigmond
sepsi.zsigmond@vosz.hu

• Digitalizáció-Informatikai szekció
Szabó Zoltán Kázmér
szabo.zoltan@vosz.hu

• Ifjúsági és Induló Vállalkozás szekció
Barabás Tamás
barabas.tamas@projectmine.hu

• Emberi Erőforrás és Foglalkoztatási szekció
Vida Péter
vida.peter@vosz.hu

• Egészségügyi szekció
Dr. Fábián Lajos Károly
fabian.lajos@tritonlife.hu

VOSZ Tagozatok és szekciók
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8200

8800

Veszprém

Zala

1065

9700

Vas

Top Rider Kft.

7100

Tolna

8800

4400

Szabolcs-Sz.

8900

7400

Somogy

ZMVA

3100

Nógrád

ZMVA

2800

Komárom

1205

5000

Jász-NK-Sz.

1096

3300

Heves

Swiss Direct Line Kft.

4025

Hajdú-Bihar

Haller Vállalkozói Hiteliroda

9023

Győr-M-S

1221

8000

Fejér

Budafok-Tétény Ált. Ipartestület

6726

Csongrád

1158

3526

Borsod

1215

5600

Békés

FUVOSZ-Budapest

6000

Bács

Bp.-i Regionális

7621

Ir.sz.

Baranya

Megye

Budapest

Nagykanizsa

Zalaegerszeg

Budapest

Budapest

Budapest

Budapest

Budapest XV.k.

Nagykanizsa

Veszprém

Szombathely

Szekszárd

Nyíregyháza

Kaposvár

Salgótarján

Tatabánya

Szolnok

Eger

Debrecen

Győr

Székesfehérvár

Szeged

Miskolc

Békéscsaba

Kecskemét

Pécs

Város

Révay u. 10.

Sugar u. 10.

Köztársaság útja 17.

Nagykörösi út 57

Haller u. 23-25. B.ép. Fsz.1.

Mária Terézia u. 60.

Árpád u. 1. II.em. 217.

93-312-605

92-310-800

1-5999-300

1-705-7081

1-951-5538

1-425-2078

1-414-0660

93/317-733

Késmárk u. 7/b.

88-420-710

Bíbor Center, Petőfi u. 1.

94-323-193

42-504-337

32-423-860

56-512-370

36-817-562

52-541-301

22-319-772

62-409-127

46-413-643

Virág Benedek u. 4.

Thököly Imre u. 38.

Arany János u. 6-8.

Dózsa Gy. u. 9. 2/201.

Bajcsy-Zs. u. 50.

Fő tér 1. II/5.

Bárdos lakópark 4/a. fsz.3.

Óvoda u. 2.

Csiky Sándor u. 21.

Iskola u. 3. fsz.1.

Buda u. 19. 1.em. 1-2.

Gyümölcs u. 18.

Fürj u. 92/B

Szentpéteri kapu 80.

Irányi u. 4-6.

92-316-062

1-705-7082

1-425-2078

1-414-0661

93/317-733

88-420-710

94-323-193

42-504-338

32-423-860

56-512-375

36-817-563

52-541-414

22-319-772

62-409-127

46-505-160

Irodavezető

Mobil

attila.domotor@outlook.com

nagykanizsa@zmva.hu

szkartya@zmva.hu

ildiko.pesthy@hbzrt.hu

szkhaller@digikabel.hu

nemes@voszpont.hu

fuvosz@fuvosz.com

szkkesmark@gmail.com

zalavosz@chello.hu

Dömötör Attila

Kerekes Gábor

Gerencsér Hajnalka

Pesthy Ildikó

Nádor Péter

Nemes Anikó

Gugcsó Zoltánné

Demeter Katalin

Glavák Tünde

Farkasdy Tamás

30-932-6497

30-700-6612

30-9956-093

20-501-1962

30-547-4018

30-227-7089

70-366-8293

30-942-6031

30-547-9274

30-547-8506

30-462-9184

Kántor Fatime
voszveszprem@gmail.com

30-547-8523

vosz.vas@gmail.com
vas.vosz@gmail.com

30-546-9073

30-547-8141

30-546-6019

30-547-6143

30-547-4545

30-547-5318

30-546-9834

30-546-4149

30-546-4024

30-546-3352

30-545-9401

30-545-9282

30-545-8575

30-545-4782

Takács Sándorné

Czomba Tímea

Kiss Jánosné

Baranyi Róbertné

Balázs Ibolya

Czakó Istvánné

Bóta Gábor, Kuderna Bernadett

Kiss Karola

Szabó Zsuzsanna

Végh Tímea

Szakács Józsefné

Ádámné Bérczes Katalin

Gyebrovszki Edit

Lukovszki Jánosné

Kosztolányi Anikó

vosztm@t-online.hu

voszszab@t-online.hu

vosz.somogy@gmail.com

vosznograd@starjan.hu

voszkom@gmail.com

voszjm@mail.externet.hu

vosz.hm@gmail.com

voszdebrecen@gmail.com

voszgyor@gmail.com

vosz@vosz-fejer.t-online.hu

csongradvosz@vnet.hu

szkartya@voszborsod.hu

bcsvosz@Internet-x.hu

vosz.bacs@gmail.com

E-mail

Katona József tér 18. 2./23.

Fax
voszbaranya@t-online.hu

Tel.

Király u. 42.

Utca

A VOSZ Információ és szolgáltató irodái
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Kedvezmények

HOGY ÖN IS JÓL JÁRJON !
Kedvezményes szolgáltatások
csak VOSZ tagoknak!
Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
Cég

Cím

Telefon

Szolgáltatás

Kedvezmény

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10 %

(06)-56-512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20 %

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

20%

Bringóhintó, kerékpár, elektromos gyermekjátékok, elektromos
rollerek kölcsönzése

20%

1-476-0620

Minőségi diák munka Budapesten.

5%, illetve
személyre
szóló

1-323-2133

1-476-0620

Minőségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák.

5%, illetve
személyre
szóló

(06-93) 541-920;
541-921;
541-923

(06-93) 541-925

Apartmanok (6 db) légkondicionáló berendezéssel hazai és
külföldi vendégek részére

11.01. - 04.14.

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp, Lövölde u. 49.

(06)-29-435-881
06-30-992-7883

Auditor
Szolnok
Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vagyonkezelő Kft.

5000 Szolnok, Óvoda u. 2

(06)-56-512-370
(06)-56-512-372

Hotel Platánus

1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt 44

210-2592,
333-6505

Bringóhintó Kft.

1138 Budapest, Margitsziget, Hajós
Alfréd sétány 1.
www.bringohinto.hu

Universitas
Szövetkezet

1093 Budapest
Czuczor u. 6
Info@universitas.hu

1-323-2133

Meló-Diák Kft

1093 Budapest
Czuczor u. 6
Info@melodiak.hu

Szabadics Kft

8749 Zalakaros
Csermely u.1.

Iskola

Telefax

(06)-20-423-4600

20%

04.15. - 10.31.

10%

Kézzel merített papírtermékek:
névjegy, meghívó, emléklap, díszoklevél, különleges kiadvány

15%

(06)-26-301-272

Minőségi építőipari anyagok kisés nagykereskedelme.
Exkluzív fürdőszoba szalon prémium kategóriás termékekkel,
3D-s látványtervezéssel és szaktanácsadással

5-50%

(06)-1-390-9027,
399-0660

(06)-1 380-5403

A www.open-szoftver.hu portálunkon található szoftverünk listaárából kedvezmény. (ügyviteli-,
társasházi-,
lakásszövetkezeti-,
CRM-, bérszámfejtő-, számlázó-,
pénztárkezelő-, oktató és vizsgáztató -, általános nyilvántartó
rendszerek)

15%

Magyar Sport Háza
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
sporthaza@horferserleg.axelero.net

(06) 1-460-6933

(06) 1-460-6933

10%

Városi Sport és Szabadidőközpont
7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 2.
horferserleg@horferserleg.axelero.net

(06)-74-416-417

(06)-74-416-417

Egyedi zászlók tervezése, készítése, magyar, nemzetközi, Európa
Uniós, asztali papírzászlók, érmék, plakettek forgalmazása.

Vinczemill
Papírmerítő
és
Könyvkötő Műhely
Kft.

2000 Szentendre,
Anna u. 14.

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre, Kőzúzó út 26

(06)-26-310-882

OPEN Szoftverház
Kft.

1047 Budapest, Baross u. 99.

Horfer Serleg

(06-26) 952-448
06-30-9495-883

www.vinczemill.hu
info@vinczemill.hu

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak
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Kedvezmények
Cég

Telefon

Telefax

Szolgáltatás

Kedvezmény

Foltech Kft.

21133 Budapest, Dráva u. 18-20.
suhajda@foltech.datanet.hu
www.foltech.hu

Cím

(06)-30-928-3629
(06)-49-540-351

(06-49)- 540-350

Műanyag- és papír csomagolóeszközök,
Műanyag- és papír alapú díszcsomagolók- és kellékek,
Irodai kiegészítők, mappák,
nyomtatványok, archíváló dobozok
Öntapadó könyv-füzetborítók,
iskolai csomagolók.
Gyártás és forgalmazás

11 %
50.000 Ft
felett
12 –21 %

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét, Áfonya u. 53.
www. femtisztakft.hu;
galfi@femtisztakft.hu

(06)-309457-758
(06)-76-321-202

(06)-76-321-202

Felülettisztítás
homokszórással, 2800bar-os vízzel. Beton és
fémszerkezetek korrózió elleni
védelme, korszerű bevonatrendszerekkel.

Anyag: 5%
Díj: 10 %

Innowear Kft.

6800 Hódmezővásárhely
Vöröskereszt u. 6. ww.innowear.hu

(06)-62-241-348

(06)-62-246-842

Különböző méretű bevásárló
Öko-zsák és Thermo aláöltözet a
raktárkészlet erejéig

30%

Parragi Ügyvédi
Iroda MPK-Partners

1137 Budapest, Szent István krt. 28.
I/5.
www.mpk-partners.com

(06)-1-354-3080

(06) –1-354-3085

Megbízási díjakból
Budapesten történő ügyintézés
során 15%-os költségátalány
elengedve

20%

Lárhen Tanácsadó,
Iparjogvédelmi, Menedzser,
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

1132 Budapest, Borbély u. 5-7.

06-30-6200-500

(06)-1-780-5531

Iparjogvédelem (találmány, védjegy, formatervezési minta stb.);
fogyasztóvédelem;
gazdasági-, pénzügyi- jogi tanácsadás;
brandépítés; interim menedzsment;
outsourcing; cégeladás, -felvásárlás

20-25%

FORINT-Soft Pénzügyi Tanácsadó és
Szoftverfejlesztő Kft.

6500 Baja, Roosevelt tér 1.
www. forintsoft.hu
forintsoft@forintsoft.hu

06-79-523-600

06-79-420-857

- Ügyviteli szoftvert (számlázó,
készletnyilvántartó,
könyvelő,
bérszámfejtő, tárgyi eszköz nyilvántartó, házipénztár, szabályzatkészítő, kiegészítő melléklet
készítő stb.) vásárló új felhasználóink (akik még nem vásároltak
tőlünk programot) részére okt.
1. és dec. 31. között 20%, jan. 1.
és szept. 30. között 10% kedvezmény a www.forintsoft.hu oldalon szereplő listaárainkból.

10%

- Adótanácsadás egész évben
10%

Mez&Mol
Kft.
Gumiszerviz
és
Kézi autómosó

3531 Miskolc, Nagyváthy J. út 36.
www.autogumiplaza.hu info@autogumiplaza.hu

(06-46)507-708;
(06-30)268-7161;
(06-30)370-5873

(06-46)507-709

Inis Business Kft.

1097 Budapest, Boráros tér 7. (Duna
ház) III. lépcsőház 3 és ½ em. 5. ajtó
www.inispalyazat.hu

06-20-310-5381
06-20-949-2277
06-20-985-8763

(06-1) 210-2478

Baricska Csárda

8230 Balatonfüred, Baricska dűlő
info@baricska.hu
www.facebook.com/BaricskaCsárda

+36-20-223-0910

NICOpro Kft.

6500 Baja, Szarvas G. u. 3.
nicopro@nicopro.hu
www.nicopro.hu

+36-79-326-581

ProjectMine Kft.

1062 Budapest, Váci út 1-3. WestEnd
Irodaház „A” torony 1. emelet
2161 Csomád, Kossuth L. u. 42.
info@projectmine.hu
www.projectmine.hu

+36-1 797-1736

GUMISZERVIZ: Gumiabroncs
értékesítés; Gumiszerelés; Centrírozás; Javítás; Gumiabroncs
tárolás;
KÉZI AUTÓMOSÓ: Külső kézi
autómosás; Belső takarítás; Kárpittisztítás; Utastér atkátlanítás;
Klíma fertőtlenítés; Polírozás;
Motormosás; Alvázmosás
Díjtalan pályázatfigyelés, cégek
és önkormányzatok pályázatra
való minősítése, pályázatok elkészítése, teljes körű projektmenedzsment (támogatási összeg lehívása/elszámolása), tanácsadás
projektötletek kidolgozásában

sikerdíjukból

15 %

egyedi

10%

Sokoldalú ABSONIC számítógépes beszédinformáció kezelő
és feldolgozó rendszerek. Megoldásokat kínálunk a mikrofonos
és egy-két analóg telefonvonalas
rögzítéstől a több száz csatornás
analóg és digitális vonalak, VoIP,
SKYPE illetve URH készülékek
rögzítéséig illetve a felvételek
későbbi feldolgozására. Egyéb
szolgáltatások: beszédfelismerés,
jegyzőkönyvezés, biztonsági funkciók, archiválás stb.

10%

Pályázatírás: hazai és EU-s források, közvetlen brüsszeli pályázatok
Projektfinanszírozási tanácsadás
Üzleti tervezés
Támogatott hitel közvetítés

10%

Minden fogyasztásból
kedvezmény

+36-79-326-581

10%

Kivéve gumiabroncs
értékesítésből, a
webáruházunkban
folyamatos téligumi,
nyárigumi
AKCIÓKkal!
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Kedvezmények
Cég

Cím

Telefon

Brand Way &
Compass Kft.

1132 Budapest, Borbély u. 5-7.
tanacsado2@brandway.hu
www.brandway.hu

+36-30-9426-385

Govern-Soft Kft.

7030 Paks, Váci M. u. 3. fsz.2.
www.govern-soft.hu

(06)-75-675-454

Telefax

(06)-75-675-455

Szolgáltatás

Kedvezmény

Iparjogvédelem,
szabadalom,
védjegy, formatervezési minta,
szerzői jog, know-how, innováció,
brandépítés, válságmenedzselés,
oktatás, szellemi tulajdon vagyonértékelése

Tanácsadás
VOSZ tagoknak ingyenes,
megbízás egyedi megállapodás alapján

szoftverek - ügyviteli rendszerek,
ügyfélszemléletű
munkafolyamat-kezelő rendszer, CRM,
Közüzemi
számlanyilvántartó
rendszer, étkező nyilvántartó
rendszer, egyéb dinamikus nyilvántartó rendszerek

listaárból
20 %

Várjuk tagjaink jelentkezését, akik termékeiket illetve szolgáltatásaikat kedvezménnyel
tudják ajánlani a VOSZ tag vállalkozóknak.
HÍVJA A VOSZ-T, HOGY MEGISMERJÉK !
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