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Mi mennyi 2020-ban?

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 (1054 Budapest, Hold u. 21. 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-1054 Budapest, Hold u. 21.
Székhelycím: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
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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VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Iroda tölti ki!

VOSZ tölti ki!

VOSZ tagszám:
VOSZ iroda kód:

Beléptetô megye:
Tagszám:

ALAPADATOK (KITÖLTÉSE KÖTELEZÔ):

Tag neve:
Adószám:
KSH szám:
Megye:
Székhely város; út, utca,
tér, stb.; házszám:
Alakulás éve:
Web:
Fôtevékenység:

Létszám (fô):
Fôtevékenység
TEÁOR szám:

Tag képviseletében
eljáró személy:
Telefon 1 (vezetékes):
Telefon 2 (mobil):
E-mail:
Levelezési cím város; út,
utca, tér, stb.; házszám:
Választott szekció:

Fax:

Széchenyi Kártya Program (KAVOSZ) termék igénylése esetén kitöltendő:

Termék típusa:

Termék igénylésének
összege:
Kiállított számla
sorszáma:

Utalás/befizetés dátuma/
csekk sorszáma:

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT:
Alulírott (szervezet, vállalkozó, vállalkozás, cég), mint a VOSZ tagja, a jelen szakasz végén található „IGEN” vagy „NEM” megjelölésével nyilatkozik, felhatalmazza-e a VOSZ-t arra, hogy a következô adatait (a Vállalkozás ill. képviselô(i) neve, címe (székhely), vezetékes és mobil telefonszám(ai), e-mail cím, tevékenységi kör) átadhassa a Hungary Business Zrt.-nek, (címe: 1205 Budapest,
Nagykőrösi út 57.) amely számára szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kíván nyújtani, illetve ezekrôl szóló tájékoztatókat részére a megadott elérhetôségeken eljuttatni. A Hungary Business Zrt. az adatokat saját adatkezelési szabályai szerint kezeli.



 IGEN

 NEM
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Tájékoztató a tagságról és a tagdíjakról
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségnek (továbbiakban: Szövetség) rendes tagja lehet
minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni, vagy jogi személy vállalkozás, illetve egyéb jogi
személy szervezet aki, illetve amely a Szövetség Alapszabályát elfogadja és a részére megállapított tagdíj
megfizetését vállalja.
A Szövetség pártoló tagja az a természetes, vagy jogi személy lehet, aki/amely a Szövetség céljaival
egyetért, az Alapszabályában foglaltakat elfogadja és a Szövetség működését vagyoni vagy/és személyes hozzájárulásával támogatni kívánja. A pártoló tag a Szövetség által a tagsági viszony alapján nyújtott mindazon szolgáltatás igénybevételére jogosult, amelyet a Szövetség a tagjainak általánosan nyújt.
A Szövetség szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagja lehet minden, a 2004. évi XXXIV. Kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerint meghatározott vállalkozás, amely Alapszabályát elfogadja és az éves
szűkített tagdíj megfizetését vállalja, amiért a Szövetség által a szűkített tagdíjat fizetők részére megállapított szolgáltatások igénybevételére jogosult, az adott szolgáltatásra vonatkozó eljárásrend alapján.
A pártoló és a szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag küldöttválasztási, illetve szavazati joggal nem
rendelkezik, tisztségre nem jelölhet, nem jelölhető és nem is választható.
A Szövetség társult tagjának az a rendes vagy pártoló tag minősül, aki munkaadói, gazdasági, szakmai és vállalkozói érdekképviseletet ellátó szervezetként saját tevékenységében a Szövetséggel koordináltan kíván fellépni. A társult tag a tagsági viszonya jellegétől függő kötelezettségein és jogain felül a
társulási megállapodásban meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére köteles, illetve jogainak gyakorlására jogosult.
A belépés vagy megszűnés időpontjára tekintet nélkül a rendes tagok által fizetett éves tagdíj mértéke
a tárgyévben nem lehet kevesebb 18 ezer forintnál, azzal hogy a Szövetség
• 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 30 millió forint számviteli nettó
árbevételig 24 ezer forint;
• 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 50 millió forint számviteli nettó
árbevételig 50 ezer forint;
• 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevétel esetén 100 ezer forint tagdíjfizetés vállalását ajánlja a tagoknak.
A rendes tagok által fizetett tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága
által kibocsátott számla alapján fizetendő. Év közben belépő tag esetén a Belépési Nyilatkozat alapján
kibocsátott számla szerint kell a tagdíjat megfizetni.
A szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagok által fizetett tagdíj (továbbiakban: szűkített tagdíj) jelenlegi összege 17 ezer Ft/év és ez mindaddig érvényes, míg az Elnökség meg nem változtatja. A szűkített
tagdíj a belépéstől számított egy évre érvényes, esedékessége a Belépési Nyilatkozat alapján kibocsátott számla szerint alakul.
Szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag tagsági viszonya az érvényesen kitöltött Belépési Nyilatkozata
beérkezésével és az éves szűkített tagdíj megfizetésével jön létre. A tagsági viszony létrejöttéhez egyéb
esetekben a tagfelvételi kérelem beérkezésén és a tagdíj megfizetésén túl az Elnökség támogató döntése is szükséges.
Ezen tájékoztató nem helyettesíti a Szövetség mindenkori alapszabályában írottakat.
A tagsággal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást a www.vosz.hu oldalon elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
A belépési nyilatkozat aláírásával a tagi jogviszonnyal kapcsolatban az adatkezelési tájékoztatóban írtakat
elfogadja.

Alulírott ezúton nyilatkozom, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ)
 rendes tagja  pártoló tagja  szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagja  társult tagja
kívánok lenni*, a VOSZ alapszabályát megismertem és elfogadom, továbbá
........................................................ Ft tagdíj** megfizetését vállalom.
* (kérjük „x”, vagy „+” jellel jelölni a kívánt tagsági jogállást; többes jelölés érvénytelen!)
** kérjük a tagdíj összegének megadását, összhangban a fenti tájékoztatással!

Kelt: ………………………………, …… év …………………..…… hónap …… nap
…………….......…………..
cégszerû aláírás
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Tel.: (+36-1) 414-2181, 82
e-mail: center@vosz.hu
1054 Budapest, Hold u. 21.
Fax: (+36-1) 414-2180
web: www.vosz.hu
Bírósági bejegyzés: Fôvárosi Törvényszék Pk.60099/1989
Gránit Bank: 12100011-10004878-00000000
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Elhunyt Dr. Takács Ildikó, a hazai
és nemzetközi reklámszakma
emblematikus alakja

Életének 79. évében elhunyt Dr. Takács
Ildikó, a magyarországi és nemzetközi marketingkommunikációs szakma egyik legelismertebb
szakembere. Dr. Takács Ildikót a Reklám Világszövetség (IAA) Magyar Tagozata saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkednek.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Takács
Ildikó 2020. január 17-én elhunyt. Egyike volt
azon kevés kommunikációs szakembereknek, aki
élete végéig aktívan dolgozott. Szakmai munkássága az elmúlt több, mint 40 évben szorosan öszszeforrt Demján Sándor nagyvállalkozó vállalati,
valamint személyes arculatának kialakításával.
Neki köszönhetjük az első nyugati típusú
reklámokat, valamint a klasszikus pr-tevékeny-

ség itthoni bevezetését. Elsők között alapított
nemzetközi reklámügynökséget Magyarországon, közel kétszáz reklámfilmet gyártott pályafutása során. A Reklám Világszövetség (IAA)
Magyar Tagozatának alapító-elnöke, később
az IAA kelet-közép-európai területi igazgatója, majd a szervezet globális alelnöke. A
Magyar Reklámszövetség (MRSZ) elnökségi,
később Örökös Tagja, az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT) alapító tagja. Az elmúlt
évtizedekben kifejtett szakmai munkássága
alapján a magyar reklámszakma egyik legmeghatározóbb személyiségeként tartják számon.
Dr. Takács Ildikó négyéves korában kezdett
műkorcsolyázni, a Magyar Jégszínházat követően
alig tizenhét évesen a Wiener Eisrevue-ben foly-
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tatta karrierjét. Magántanulóként érettségizett a
budapesti Teleki Blanka Gimnáziumban. Műkorcsolya pályafutását az olasz Jégrevü szólistájaként fejezte be. 1970-ben visszatért Magyarországra, férjhez ment és egy gyermekük született.
1964-ben a londoni a Public Relations
Akadémián, 1974-ben az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karán, 1982-ben a Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát.
1980-tól 1992-ig az MRSZ elnökségi tagja, később a Reklám Világszövetség (IAA) Magyar Tagozat elnökeként meghívott elnökségi tag, majd
az MRSZ Tiszteletbeli Örökös Tagja. 1989-től
a Reklám Világszövetség magyar tagozatának elnöke 2000-ig, majd örökös tiszteletbeli elnök,
1994 - 2000 között annak kelet-közép-európai
területi igazgatója, az ezredfordulótól a szervezet globális alelnöke 2008-ig. 1994 - 2000
között a Magyar Sportszövetség alelnöke. Az
Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT) alapító
tagja. Nevéhez köthető az Effie Reklámhatékonysági verseny magyarországi elindítása és
zsűrielnök volt az első három Golden Drumon.
1970-től 1976-ig a Cooptourist Utazási Iroda reklám- és hirdetési osztályvezetője, 1976-tól
1986-ig a Skála-Coop marketingigazgatója, később a Skála Reklám Stúdió ügyvezető igazgatója 1989-ig. Az ő közreműködésével alakult meg
1989-ben a Young & Rubicam Magyarországon, amelynek 1993-ig volt az ügyvezető igazgatója. 1993-tól a DMT Holding Ltd. Austria-Budapest elnöke, a CEIC Holdings Toronto Ltd.
alelnöke. A Gránit Pólus elnöki kommunikáci-

ós tanácsadójaként (1995-97), majd 1998-tól a
Trigránit kommunikációs igazgatójaként hatalmas szerepe volt a Demján-projektek, így az első
magyar pláza, az 1996-ban épült Pólus Center, a
Westend City Center, illetve a Nemzeti Színház
és a Művészetek Palotája kommunikációjában.
2006 - 2018 között - Demján Sándor haláláig személyes kommunikációs és társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos ügyeinek tanácsadója
volt. Nevéhez fűződik Demján Sándorral közösen a Prima Primissima Díj brandjének és rendszerének kialakítása, valamint megvalósítása.
2003 - 2012 között a Prima Primissima
Alapítvány kuratóriumi tagja, 2 évig a Hungária Televízió Kuratórium elnökségi tagja
(2008-2010.), valamint a Fulbright Alapítvány
Kuratórium elnökségi tagja (2009-2011.),
hat évig a Kanadai Kereskedelmi Kamara alelnöke, majd 2002-től 2008-ig elnöke volt.
A rendszerváltást követően, 1990-ben Dr. Antall József miniszterelnök személyes felkérésére
kommunikációs tanácsadójaként is tevékenykedett.
Számos felsőoktatási intézmény: a Budapest
Közgazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti
Gazdasági Egyetem, a Budapesti Metropolitan
Egyetem oktatója volt. 1996-tól az egykori Szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola címzetes docense, 1999-től címzetes főiskolai tanára.
A Magyar Köztársaság Lovagkeresztje, a Magyar Reklámért Emlékérem és a Reklám Világszövetség életműdíjának kitüntetettje
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Vállalkozók Napja 2019.
2019. december 6.
A VOSZ immár huszonegyedik alkalommal
rendezte meg hagyományos év végi eseményét,
a Vállalkozók Napját, amelyre az ország minden
megyéjéből mintegy 600 vállalkozó érkezik.
Mára a hazai vállalkozói kör ünnepének is számító esemény vitathatatlanul az üzleti élet egyik
legrangosabb találkozója, amely a szektor jelentőségét mutatja országunk gazdasági életében. A
rendezvény bizonyítja, hogy a hazánk megbízható üzletembereit felsorakoztató szövetség évről
évre egységesen, határozottan képviseli a magyar
gazdaság érdekeit, hiszen annak sikeressége elengedhetetlen feltétele a társadalmi jólétnek. A
kiemelkedő vállalkozói teljesítmények elismeréseképpen, az eseményen magas szintű miniszteri
és szövetségi kitüntetések átadására is sor kerül.
A Müpában megrendezett eseményen Varga
Mihály pénzügyminisztertől és Tolnay Tibortól,
a VOSZ elnökétől vehették át az elismerést a vál-

lalkozók. Magyar Gazdaságért díjat hatan, ketten
Miniszteri Elismerő Oklevelet kaptak. A VOSZ
területi szervezetei, az országos szakmai tagozatok
és szekciók, továbbá társszövetségek testületeinek javaslatai alapján hatvanketten részesültek
Év Vállalkozója Díjban. Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díjat ketten vehettek át.
A rendezvényen beszédet mondott
Varga Mihály és a VOSZ elnöke. A kormány elkötelezett abban, hogy segítse a vállalkozások fejlődését - hangsúlyozta Varga Mihály. A párbeszéd áll
a jó gazdasági eredmények mögött. Folytatni kell
a kormány és a vállalkozások együttműködését.
A gazdaság sikerei örvendetesek, de a mostani
növekedési ütem további fenntartásáért most
kell döntéseket hozni. - hangzott el délután a
rendezvényén.
Tolnay Tibor VOSZ elnök, valamint
Varga Mihály pénzügyminiszter egyetértettek
abban, hogy a gazdaság növekedése kedvező,
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de a hatékonyság növelése érdekében további
párbeszédre, adócsökkentésre és az adminisztrációs terhek mérséklésére van szükség.
Az idei esztendő sikeres, gazdasági rekordokat is hozó év volt Magyarországon, a fogyasztás
és a megtakarítások is bővültek, amelyhez nélkülözhetetlen volt a támogató politika is – jelentette ki a rendezvényen Tolnay Tibor. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének
(VOSZ) elnöke kifejtette: a vállalkozók és a

el a vállalkozásokhoz, az állami támogatási igény
pedig töredéke ennek az összegnek. A Széchenyi
Kártya Programra továbbra is számítanak
a vállalkozók – szögezte le a VOSZ elnöke.
Tolnay Tibor méltatta a novemberben
napvilágot látott második gazdaságvédelmi
akcióterv célkitűzéseit is, amely szintén az
adócsökkentésre és az adminisztrációs terhek
további mérséklésére tesz javaslatot. Hozzátette: alapvető érték a vállalkozások, a munkavállalók és a kormány számára is az a hatéves
bérmegállapodás, amelyet a felek 2016-ban
kötöttek, és amelyet azóta minden szereplő
maradéktalanul betart. Az ehhez kapcsolódó
vállalások kiállták az idő próbáját, amely jelzi:
az akkori megállapodás a realitás talaján állt.
Céltudatos helytállás kell!
A céltudatosan dolgozó, újításra kész, a saját
útját járni képes vállalkozók munkájával léphetünk tovább – idézte Móricz Zsigmond sorait
Varga Mihály az ünnepségen. A pénzügyminiszter beszédében történelmi példát hozott: amikor
ez a mondat elhangzott, Magyarország túl volt a
Trianon utáni kétségbeejtő helyzeten és a gazdasági világválságon is. Mégis, ezekben az években ért el nagy sikereket a magyar könnyűipar,
elindult a magyar alumíniumgyártás, fejlődött a

kormányzat közös munkájának eredményeképp
számos ponton csökkent az adminisztráció, valamint mérséklődtek a közterhek. A vállalkozók terheit csökkentő szemlélet visszaköszönt
a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseiben is.
Betartva a megállapodásokat
Tolnay Tibor külön kiemelte az állami garanciaprogramok fontosságát, az ebben történő
tőkeemelést is. Mint elmondta, a hitelgarancia
programok különösen hatékony katalizátort jelentenek a vállalkozások fejlesztéseiben. Az ilyen
hitelgarancia a Széchenyi Kártya alappillére
is, amely már 17 éve működik sikeresen. A
konstrukciót mikro- kis és középvállalkozások
tízezrei használják, a megoldás segítségével évente 200-250 milliárd forintnyi forrás kerül a szektorba. Fontos, hogy ez a forrás piaci alapon jut
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vegyipar és világhírű lett a magyar izzó, a motorvonat és a rádió. Bár az akkori viszonyok mások,
mint a mai feltételek, a helytállásnak, a céltudatos munkának ma is helye van. A mai kihívások
természetesen mások: a digitalizáció, a robotizáció és az egyre gyorsuló ritmuson keresztül érezteti hatását – fogalmazott a miniszter.
A tárcavezető hozzátette: a kormányzat továbbra is elkötelezett abban, hogy segítse a vállalkozások fejlődését. A párbeszédet folytatni
kell, hiszen vannak eredményei – szögezte le
Varga Mihály. A mai eredmények, a gazdasági
növekedés hátterében ugyanis az áll, hogy a
kormányzat a vállalkozókat partnernek tekinti.
A miniszter kitért arra is, hogy a magyar
gazdaság évek óta kiegyensúlyozottan teljesít,
a magyar növekedés az Európai Unió élvona-

lába tartozik, hiszen az idei évben eddig 5 százalékot bővült a magyar GDP. Ehhez ráadásul
élénkülő beruházások is tartoznak. Ezt a teljesítményt, ha némileg késve is, de a nemzetközi
minősítő szervezetek is elismerik, a napokban
az IMF nyilatkozott elismerően a magyar kormány növekedésbarát lépéseiről és a gazdaság
teljesítményéről. A miniszter szintén kitért a
hatéves bérmegállapodásra, amelynek elemeit minden szereplő következetesen betartja.
A világgazdaság teljesítménye ugyanakkor
azt jelzi, hogy ha recesszióra nem is, de lassulásra
számítani kell. Ha hosszabb távon fenn akarjuk
tartani a mostani fejlődés ütemét, akkor most
kell döntéseket hozni? húzta alá Varga Mihály,
aki ezen a ponton további adócsökkentést
és kevesebb adminisztrációt helyezett kilátásba.
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Elismerések
Magyar Gazdaságért Díj:
Horváth László - a MELIO-START Építő és
Szolgáltató Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatója,
a VOSZ Baranya Megyei Szervezetének elnöke
Kurtisz Krisztián - az UNIQA Biztosító Zrt.
vezérigazgatója
Lőrinc Ákos - az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója
Siklós Márta - a Leitner + Leitner Audit Kft.
ügyvezető igazgatója, a VOSZ Gazdaságpolitikai
Bizottságának tagja
Szabó Zoltán Kázmér - az MCOnet International
Kft.
tulajdonos-ügyvezető igazgatója, a VOSZ Informatikai Szekciójának elnöke
Weninger Richárd - a VER-BAU Építőipari és
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, a VOSZ
Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöke
Miniszteri Elismerő Oklevél:
Révészné Lakó Annamária - a VOSZ SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Információs és Szolgáltató Iroda munkatársa
Szalai Géza - a Nemzeti Automata Szövetség
korábbi elnöke

Az Év Vállalkozója díj kitüntetettjei:
Adorjánné Dr. Pordán Éva - Trafikal Trade Bt.,
Bálind János - Bálind Kereskedelmi, Termelési és
Technológiai Tervezési Kft.,
Balogh József - MBM Autó Kft.,
Balogh László - Magyar Bohócok a Betegekért
Alapítvány,
Balogh László - Kis Kézműves Kft.,
Dr. Berzsenyi Miklós - Controlsoft Automatika
Szolgáltató Kft.,
Dr. Bornemisza Éva - Jakubecz Háziorvosi Bt.,
Budavári Attila - Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra
Kft.,
Buday László Ferenc - Bábolna Sped Kft.,
Bukovinszky Béla - Agro Flott Kft.,
Csamangó Antal - AVIUS Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Csengery Zsolt - Deltaplast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Farkas Paul Andor - Szintézis-Net Kft.,
Fekete Tibor - Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt.,
Forintos Róbert - Tradeland Kereskedelmi és
Tanácsadó Kft.,
Gódi Attila - Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.,
Gyenge Zsolt - Fóti Kézműves Sörfőzde,
Horváth Ildikó Mária - Tonerker Kft.,
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Hubai Péterné - AXIS Bentonit Kft.,
Jankó Ernő - Rábakész Kft.,
Keszthelyi Szabolcs - Keszthelyiné és Társai
Vendéglátó Bt.,
Kiss András és Kissné Varga Katalin - Coffee
Express Kft.,
Kiss Tamás - McHale Hungária Kft.,
Klopcsik István - Dunaföldvári Fémfeldolgozó és
Kereskedelmi Kft.,
Kobela István - CPS Company Kft.,
Kolosa János - Dunafém 95 Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.,
Dr. Koltainé Farkas Gabriella - Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.,
Kópis Endre - Kópis és Társa Szerelő és Karbantartó Kft.,
Kovács Krisztián - Fókusz Computer Kft.,
Kovács Róbert - Tendon Húsipari és Kereskedelmi Kft.,
Kozik József - Tori Családi Kft.,
Kurdiné Nagy Klára - Kurdi Family Pék Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kutor Géza és Lengyel Zsuzsánna - Optoved
Mérnöki Kft.,
Limbek Csaba - Flotta Grande Kft.,
Litauszki Kálmán - Oktáv-Ráció Oktató és Szolgáltató Kft.,
Dipl.-Ing. Max Aicher - ÓAM Ózdi Acélművek Kft.,
Mayer Gábor - Mikrosport Kft. Mayer Toyota,
Dr. Molnár Andrea - Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány,
Nagy Gézáné - Nagy Lovas Kft.,
Nyéki Ákos István - Nyéki Autóház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Pácsonyi Imre - Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
Pálfi Imre - CARGOPORT Szállítmányozási és
Logisztikai Kft.,
Racker Balázs - Rabacsa Metalltechnik Kft.,
Rácz János - géplakatos mester,
Rátkai Tamás - BÁV Faktor Zrt.,
Regényi János - Lővér Taxi Szövetkezet,
Siklósi Zoltán - Zo-Bau Építőipari Kft.,
Simon János Gergely - Sentimento Kft.,
Sipos Árpád - Pé-Ta Autókereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Soltész Attila - 4S-2000 Termelő és Kereskedelmi Kft.,
Sümeghy Mihály - Vasi Agro-Center Kft.,

Dr. Szepesi Richárd - Dreamland Holding Zrt.,
Tánczos László Tibor - Tánci Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.,
Téczely Péterné Aranyos Éva - Gótika 99
Kereskedelmi és Építőipari Kft.,
Topolcsik Melinda - Bridgestone Tatabánya
Termelő Kft.,
Tornyos Péter - Tornyos és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.,
Tóth László István - Agro Line Gépgyártó, Fejlesztő és Kereskedő Kft.,
Tóth Viktor - Agrirose Kertészeti és Logisztkai
Központ Kft.,
Zakor József - őstermelő,
Zentai Tibor - Vesz-Mont’ 2000 Szereléstechnikai és Gépgyártó Kft.,
Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díj:
Dr. Csató Gábor - Országos Mentőszolgálat
főigazgatója,
Széles Anikó - Sky Marketing Communications
Reklámügynökség Kft. tulajdonos-ügyvezető
igazgatója
Együttműködés
A rendezvényen a hazai és határon túli
magyar vállalkozók közös munkájának és párbeszédének eredményeként került sor a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek
Nemzeti Fóruma (KMVNF) együttműködési megállapodásának ünnepélyes aláírására.
Mint elhangzott, a Fórum egy konzultációs, az
együttműködést és a közös gondolkodást segítő
közösség kíván lenni, tiszteletben tartva az abban
résztvevő vállalkozói szervezetek önállóságát.
Ezen felül hozzá kívánnak járulni a kárpát-medencei gazdasági térség megteremtéséhez, a vállalkozások közötti kapcsolatok kialakításához.
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A Fórumhoz az idei Vállalkozók Napján
19 kárpát-medencei magyar vállalkozói szervezet
csatlakozott.
Csíki Vállalkozók Egyesülete, Románia,
Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska
Régiófejlesztéséért, Szerbia
Erdélyi Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége,
Románia
Gazda Polgári Társulás, Szlovákia
Horvátországi Magyarok Vállalkozói Szövetsége,
Horvátország
Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége,
Ukrajna
Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége,
Ukrajna
Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók
Szövetsége, Románia
Magyarkanizsa Község Vállalkozóinak Általános
Egyesülete, Szerbia
Máramarosi Magyar Vállalkozók Szövetsége,
Románia
Nagybecskereki Magyar Vállalkozók Egyesülete,
Szerbia
Palicsi Vállalkozók Fóruma, Szerbia
St. Georgius Manager Club, Románia
Szatmárnémeti Kisiparosok Kamarája Egyesület,
Románia
Székelyudvarhelyi Mikro Vállalkozások Szövetsége,
Románia
Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége,
Szlovákia
Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, Szlovákia
Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége,
Románia
Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesülete,
Szerbia

Prima Primissima 2019
Tíz kategóriában 17. alkalommal osztották ki a Prima Primissima Díjakat a magyar
szellemi élet, a művészet, a tudomány és a
sport jeles képviselőinek este a Bartók Béla
Nemzeti Hangversenyteremben.
Hagyományosan a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma titkos
szavazással választotta ki a Primissimákat a tíz
kategória három-három Prima jelöltje közül.
Magyar építészet és építőművészet kategóriában Bachman Gábor építész-tervezőművész;
magyar tudomány kategóriában Ádám Veronika
orvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja; magyar sajtó kategóriában Exterde Tibor
szerkesztő-műsorvezető; magyar képzőművészet
kategóriában Bak Imre festőművész; magyar
oktatás és köznevelés kategóriában Neuwirth
Anna Mária néptáncpedagógus vehette át az
elismerést.
Magyar sport kategóriában Kotsis Attiláné
Kincsesy Gabriella nyugalmazott testnevelő tanár és röplabda mesteredző; magyar irodalom
kategóriában Ferdinandy György író, költő;
magyar népművészet és közművelődés kategóriában Balogh Kálmán cimbalomművész;
magyar zeneművészet kategóriában Dés László
előadóművész, zeneszerző; magyar színház- és
filmművészet kategóriában pedig Tóth Ildikó
színművész kapta az egyenként 15 millió forinttal járó díjat. Ferdinandy György nem tudott
jelen lenni a gálán, helyette Mészáros Márton
újságíró vette át a díjat.
Az ugyanekkora összeggel járó Közönségdíjat Keresztes Ilonának, a Kossuth Rádió vezető
szerkesztőjének ítélték oda a szavazók.
-vosz-
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Jegyzőkönyv a VOSZ Elnökségének és
Ellenőrző Bizottságának együttes üléséről
Időpont:
2020. január 21. délelőtt 10.00 óra
Helyszín:
Hotel Mercure Budapest Buda
1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.
Jelenlét:
jelenléti ív szerint
Az Elnökségi ülés napirendi javaslata:
1. A magyar gazdaság felzárkózásának néhány
kulcskérdése (tanulmány)
Előadó: Palócz Éva, VOSZ Gazdaságpolitikai
Bizottság (Kopint-Tárki)
2. Értékelés a 2019. évi területi Prima Díjátadó
Gálákról, határozat a Prima rendezvénysorozattal kapcsolatos 2020. évi feladatokról
Előadó: Tolnay Tibor elnök
3. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekről és a végzett munkáról
Előadó: Ádám Imre elnökhelyettes
4. A XXI. századi digitális írástudást igazoló
ECDL bizonyítvány megszerzésének jelentősége és (kedvezményes) lehetősége
Előadó: Beck György társelnök
5. A „Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése, a lehetőség-orientált vállalkozások arányának növelése” című (GINOP 1.1.9-19. sz.) pályázati
részvétel előrehaladása
Előadó: Barabás Tamás szekcióelnök,
pályázati szakértő
6. Tájékoztató a 2020. évi megyei- és szekció
közgyűlések megtartásának rendjéről
Előadó: Perlusz László főtitkár
7. Tagozati elnökök beszámolója
Előadók: Tagozati elnökök

8. Az Ellenőrző Bizottság előterjesztése a szövetségi tagdíjat többszöri felszólítás ellenére nemfizető (tagdíjhátralékos) tagokról.
Előadó: Gláser Tamás, EB alelnök
9. A Tagfelvételi bizottság előterjesztése (tagfelvétel)
Előadó: Perlusz László főtitkár
10. Egyebek
A levezető elnök Ádám Imre elnökhelyettes
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Az Elnökség egyhangúan megszavazta Szabóné Tóth Terézt jegyzőkönyvvezetőnek, Pordán
Zsigmond és Versegi János urakat jegyzőkönyv
hitelesítőnek.
A napirendi pontok megtárgyalása előtt
Tolnay Tibor elnök rövid megemlékezést tartott a január 17-én elhunyt dr. Takács Ildikóról.
Az Elnökség egy perces néma felállással emlékezett az elhunytra.
A levető elnök tájékoztatta a jelenlévőket
személyi változásokról. A Budapesti és Pest
Megyei Regionális Szervezet elnökének Marjay
Gyulának a lemondása után a küldöttek Kissné
Kászon Gabriellát választották meg elnöknek,
aki 2020. január 1-től látja el a tisztséget. Az
Egészségügyi szekció élén is változás történt, dr.
Bombera Géza lemondása miatt került sor elnök választásra, a szekció új elnöke Dr. Fábián
Lajos Károly.
Az új tisztségviselők röviden bemutatkoztak az
Elnökségnek.
Ezt követően a napirendi pontok elfogadása
után, az ülés megkezdte munkáját.
Az 1. napirendi pont keretében Vakhal
Péter, a Kopint-Tárki munkatársa tartott előadást a magyar gazdaság felzárkózásának néhány
kulcskérdéséről. A tanulmány vizsgálta, hogyan
alakult a magyar gazdaság termelékenysége
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nemzetközi összehasonlításban, a termelékenységi különbségek alakulását. Az előadás foglalkozott az adóráták szerepével, a PISA eredmények tükrében az oktatás helyzetével, valamint
az intézményi feltételekkel. Összefoglalásként elmondta, a magyar termelékenység alacsonynak
mondható a térségben, bár vannak javulásra
mutató jelek. A termelékenység javulása mögött
elsősorban a munkaerőbázis kiszélesítése állt.
A magyar adóék az egyik legmagasabb az
EU-ban, ill. az OECD-országokat tekintve, bár
a munkát terhelő adók tekintetében elindultak kedvező folyamatok. Az innováló vállalatok
aránya alacsony. Az oktatási és az intézményi
környezet nem támogatja eléggé a további felzárkózást. Van tér további adócsökkentésre a
munkát terhelő adók terén, ennek költségvetési szempontból nincs különösebb akadálya,
versenyképességi előnyt is jelentene. Beavatkozás szükséges az oktatás terén is és a generációs
problémák is megoldásra várnak. A tanulmány
a http://vosz.hu/dokumentumok/543-a-magyar-gazdasag-felzarkozasanak-nehany-kulcskerdese oldalon olvasható. Gazsi Attila a közmunkaprogramnak a termelékenységet torzító
hatására, illetve a szlovák termelékenység egyes
vonatkozásaira kérdezett rá. Szabó Zoltán Kázmér annak a véleményének adott hangot, hogy
a társadalmi rétegek és csoportok közötti váltást
a digitalizáció és a 4. ipari forradalom felgyorsította.
Az elnökség megköszönte az előadónak a bemutatót.
A második napirendhez kapcsolódóan
Tolnay Tibor az érdekképviselet terén végzett
munkáról, szakmai egyeztetésekről, számolt
be. Kiemelte a Széchenyi Kártya Program sikerét. Elismerően beszélt a Megyei és Regionális
Prima rendezvényekről. Felhívta a figyelmet a
díjak kifizetésével kapcsolatos adminisztráció
fontosságára, a problémásabb pontokra és arra,
hogyan egyszerűsíthető mindez. Szervezetek,
együttesek díjazásánál különösen ügyelni kell,
hogy a kifizetéshez előirt dokumentumok időben megérkezzenek az Alapítványhoz.
2020.01.21./1. elnökségi határozat
Az elnökség egyhangúlag tudomásul vette a
2019. évi területi Prima Díjátadó Gálákról és
a Prima rendezvénysorozattal kapcsolatos 2020.
évi feladatokról szóló tájékoztatót és felhívta a

területi elnökök figyelmét az adminisztrációs
előírásokra.
A 3. napirend keretében Ádám Imre az
elmúlt időszakban történt események közül kiemelte a tavaly decemberben aláírt Kárpát-Medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fóruma együttműködési megállapodást, a
sikeresen megrendezett Európai Kereskedelem
Napját, valamint beszámolt a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács megalakulásáról, amelybe a
VOSZ is meghívást kap. Ebben a napirendben
Tardos János társelnök beszámolt az adminisztráció csökkentésére érkezett javaslatokról, megköszönte azoknak, akik további javaslatot küldtek, amelyeket továbbítani fognak a PM és az
ITM szakértőinek.
2020.01.21./2. elnökségi határozat
Az Elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt,
egyhangúlag tudomásul vette a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és
az elvégzett munkáról szóló tájékoztatót.
A negyedik napirendben Beck György társelnök, a Neumann János Számítógép-Tudományi
Társaság elnöke tartott előadást, bemutatta a
Társaság működését, hangsúlyozta a digitális
írástudás fontosságát. Szólt a VOSZ-NJSZT
között lévő együttműködésről, amelynek keretében a VOSZ tagság kedvezményesen szerezhet
ECDL bizonyítványt.
2020.01.21./3. Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette az
ECDL bizonyítvány megszerzéséről, jelentőségéról szóló tájékoztatót.
Az 5. napirendi pont előadója Barabás Tamás
beszámolt a GINOP 1.1.9-19 sz. pályázat előrehaladásáról. A tavalyi év végén kiegészítésre került a projekt (VEKOP-19), így az egész ország
területén megvalósítható, összesen 1,1 milliárd
forintos keretösszeg áll rendelkezésre. A pályázat beadására várhatóan 2020. első negyedében
kerül sor.
Czékmánné hozzászólásában jelezte, hogy vállalkozás indításához segítséget adó elektronikus
forgatókönyv, tudásanyag összeállítása hasznos
lenne. Tölg-Molnár Beáta is támogatta egy indulócsomag elkészítését, ill. szektorizált összegyűjtését. Sztranyák József felajánlotta az ingatlan
szakmai rész elkészítését.
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2020.01.21./4. Elnökségi határozat
A „Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése,
a lehetőség-orientált vállalkozások arányának
növelése” (GINOP-1.1.9 - VEKOP-19) című pályázatra vonatkozóan az Elnökség egyhangúlag
elfogadta az alábbi szerint:
Az Elnökség
a) Projektirányító Bizottságot (PIB) hoz
létre a projekt irányítására, amelynek tagjai:
Barabás Tamás (pályázati szakértő), Gazsi
Attila és Ádám Imre (Ügyvezető elnökség
képviseletében), Perlusz László (főtitkár),
Tölg-Molnár Beáta (elnöki tanácsadó),
Varga Julianna (igazgató)
b) felhatalmazza a VOSZ alapszabály
szerinti képviselőit, hogy - a PIB döntései
és a 2019.9.12./3. sz. Elnökségi határozatban
írottak figyelembevételével – a pályázati
részvételhez és a megvalósításhoz szükséges
minden további jognyilatkozatot a VOSZ
nevében megtegyenek, továbbá a projektben
részt vevő közreműködőkkel a projekt
költségvetési keretein belül szerződjenek és
számukra a megvalósításhoz szükséges
felhatalmazásokat (pl. a szükséges beszerzések
tekintetében) megadják
c)
előírja a PIB-nek, hogy a projekt előrehaladásáról a soron következő Elnökségi
értekezletek alkalmával – vagy szükség szerint
soron kívül is – beszámoljon
A hatodik napirendi pont keretében a
Szövetség főtitkára ismertette a 2020. évi területi szervezetek és szakmai szekciók beszámoló közgyűlések megtartásával kapcsolatos
feladatokat és a főbb dátumokat. Tájékoztatta
az Elnökséget, hogy Nagy István, a Nagymester
Kft. tulajdonos-ügyvezetője a tavalyi év októberében lemondott elnöki tisztségéről. A Hajdú-Bihar Megyei Prima gálát a lemondás ellenére sikeresen meg tudták rendezni. A megyei
küldötteknek – az alapszabály szerint – maguk
közül új megyei elnököt kell válasszanak, akinek a mandátuma a 2021-es tisztújításig szól.
2020.01.21./5. elnökségi határozat
Az Elnökség tudomásul vette a tervezett legfontosabb programokat az alábbi szerint:
• március 31-ig: Beszámoló (köz) gyűlések
(területi szervezetek, szekciók és tagozatok)
• április 21.: EB + Elnökségi ülés, a májusi
küldöttgyűlés előkészítése

• május 26.: Küldöttgyűlés; Év Vállalkozója
(országos, területi) és Kiemelkedő
Társadalmi Szerepvállalásért díj
(ÉV,
MÉV,
KTSZ)előterjesztések
megküldése
• augusztus 16.: ÉV, MÉV, KTSZ előterjesztések
hivatalos leadási határideje; a javaslatok véglegesítése és megküldése
• szeptember 10.: Elnökségi ülés, döntés az
ÉV, MÉV, KTSZ díjakról
• szept. 16. – nov. 29.: Megyei és Regionális Prima
díjátadó gálák
• december 4.: Elnökségi ülés (PP Alapítvánnyal
közös); Vállalkozók Napja, Prima Primissima Gála
A 7. napirend keretében a tagozati elnökök
beszámolója következett. Pordán Zsigmond,
Krisán László és Gazsi Attila (Vida Péter helyett,
aki más elfoglaltság miatt nem tudott jelen lenni) tájékoztatta az Elnökséget a szekciók munkájáról. Tölg-Molnár Beáta – az alumíniumsalak
kezelésével kapcsolatos, nem vállalkozóbarát
szabályozás módosítása témájánál - tájékoztatta
az Elnökséget, hogy elfogadásra került a nemzeti hulladékgazdálkodási stratégia, amelynek ismertetésében segítségét ajánlotta fel. Felhívta a
figyelmet, hogy a hatékony érdekképviseletet segíti, ha a törvényalkotóknak minél konkrétabb
igényeket fogalmazunk meg, amely akár konkrét jogszabályra vonatkozó, szövegszerű javaslatokat is jelenthet. Krisán László többek között a
Kereskedelmi tagozat szövetségi kapcsolatairól,
az EuroCommerce-ben végzett munkáról, a kereskedelmi törvény megújítási szükségességéről
szólt. Gazsi Attila – a Szolgáltatási tagozat elnöke helyett - beszámolt a Sportvállalkozási szekció Erzsébet-táborokat támogató tevékenységéről, a Szakképzési és Oktatási szekciónak az új
szakképzési rendszerrel kapcsolatos tájékoztató
anyagairól, valamint ismertette az Elnökséggel az
Informatikai Szekció névváltoztatási kérelmét.
2020.01.21./6. elnökségi határozat
Az Elnökség meghallgatta a tagozati elnökök
beszámolóját, melyet jóváhagyólag tudomásul
vett.
2020.01.21./7. elnökségi határozat
Az elnökség egyhangúlag tudomásul vette (elfogadta) az Informatikai szekció új elnevezését. A
szekció új neve: Digitalizáció-Informatikai szekció
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A 8. napirendi pont keretében Gláser Tamás, az Ellenőrző Bizottság (EB) alelnöke ismertette a tagdíjfizetési kötelezettségnek eleget
nem tevő tagokkal kapcsolatos EB határozatot.
Az EB álláspontját megismerve, az Elnökség az
alábbi határozatot hozta:
2020.01.21./8. elnökségi határozat
Az Elnökség a VOSZ alapszabályának 2.7.5.
pontja, az Ellenőrző Bizottság 2020. január 21-i
javaslata alapján az alábbi határozatot hozza:
Az Elnökség a 2019. évre előírt tagdíjfizetési
kötelezettségnek eleget nem tevő tagokat ismételten felszólítja a teljesítésére és részükre póthatáridőt tűz ki. Ezen felszólítás ellenére sem
teljesítő tag tagsági viszonyát egyszerűsített határozattal megszünteti. A tagsági viszony a 2020.
január 30-ig kiküldött fizetési felszólításban
megjelölt 2020. február 17-i póthatáridő eredménytelen elteltét követő napon, vagyis 2019.
február 18-án megszűnik.
A fentieknek megfelelő felszólítás kiküldése a
Titkárság illetékessége.

A 9. napirendi pont keretében a Szövetség
főtitkára ismertette a belépési nyilatkozatot tett
tagjelöltekkel kapcsolatos előterjesztést, tekintettel arra, hogy két elnökségi (testületi) ülés
közötti időszakban, a rendes tagság megszerzése
céljából belépési nyilatkozatot tett tagjelöltek
tagságáról az elnökségi ülésen születik döntés.
Kiemelte, hogy egyre több megyében eredményezi a társadalmi vezetés (megyei elnök) és a
VOSZ információs és szolgáltató iroda korábbiaknál intenzívebb együttműködése a szövetség
tagszámának jelentős növekedését.
2020.01.21./9. elnökségi határozat
Az Elnökség a tagfelvételi bizottság előterjesztésében szereplő 102 tagfelvételi kérelmet az
előterjesztés szerint, egyhangú szavazással elfogadta.
Egyebek napirend keretében Doucha Ferenc tájékoztatta a megjelenteket az április 21-ei
Elnökségi ülés zalakarosi tervezett programjáról, a részleteket később kapják meg az elnökök.
Tolnay Tibor felvetette az Év Vállalkozója díjak
számának további korlátozását, amely még nagyobb presztízst biztosítana ennek a szövetségi
elismerésnek. Az elnök felkérte az elnökségi tagokat, hogy foglalkozzanak a témával és a következő ülésen térjenek vissza a javaslatra.
Sepsi Zsigmond a szakképzés törvényi változásokra hívta fel a figyelmet, vállalva, hogy a
megjelent jogszabályok kivonatait elküldi az elnökség részére; ehhez kapcsolódóan, Tölg-Molnár Beáta felvetette, hogy a szakképzési törvény
változásairól hasznos lenne egy szakértő előadót
meghívni a következő Elnökségi értekezletre.
A levezető elnök ezt követően – további napirendi pontok és hozzászólások hiányában – az
ülést bezárta.
Budapest, 2020. január 21.
Szabóné Tóth Teréz s.k.
jegyzőkönyvvezető
Pordán Zsigmond s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Versegi János s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő
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Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekről és az
elvégzett munkáról
(2019. szeptember 12. – 2020. január 20.)
1. Szeptember 12-én Czomba Csaba, a Kárpátmedencei Magyar Vállalkozói Szövetségek
Nemzeti Fórumának (KMVNF) elnöke és
a főtitkár egyeztető megbeszélésen kereste
fel a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési
Hálózat Nonprofit Kft.-t, hogy a CED - KMVNF együttműködési lehetőségekről és az
októberi Kárpát Expón való megjelenésről
tárgyaljanak.
2. Szeptember 19-20-án a KMVNF elnöke és
Varga Julianna a KMVNF titkára részt vettek Kolozsváron a Romániai Magyar Üzleti
Egyesület által szervezett konferencián.
Az utazás célja - a konferencia részvételen
túl - a romániai magyar szövetséggel való
kapcsolat felvétel volt.
3. Szeptember 23-án részt vettünk a Nemzeti
ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) Tanács
ülésén.
Ugyanezen a napon, majd október 24-én a
VOSZ képviselője részt vett Nagy-Britannia
nagykövetének fogadásán, amelyen a Brexit
akkori állást, valamint Brexit utáni határok
és a határok kapcsán felvetődő vám és árú
szállítási kérdések taglalása volt napirenden.
4. Szeptember 25-én együttműködési megállapodást kötöttünk a Neumann János
Számítógép-tudományi Társasággal, amely
kedvezményes felkészülési- és vizsgalehetőségeket ajánl a szövetség tagjainak a XXI.
századi digitális írástudást jelentő ECDL
bizonyítvány megszerzéséhez. Az 1968-ban
alakult Neumann János Számítógép-tudományi Társaság a magyar informatika
első szakmai szervezete, amely közel ötven

szakmai közösséget és mintegy kétezer tagot fog össze. A megállapodást a VOSZ
részéről Tolnay Tibor elnök, az NJSZT
részéről Beck György elnök urak írták alá.
5. Szeptember 26-án megkezdődött a szakmai
egyeztetés VOSZ – Adókamara között, amely
célja, hogy 2020-tól közös fellépést valósítsunk meg az adó és adózás rendje, valamint az
adminisztratív költségek csökkentése terén.
6. Szeptember 30-án megbeszélést folytattunk
az EXIMBANK vezérigazgatójával, Jákly
Gergellyel, a kkv-szektor exportképességének
gyakorlati támogatása és az EXIMBANK –
MEHIB - VOSZ együttműködési lehetőségek tárgyában.
7. Október 1 - december 31-e között Gláser Tamás a VOSZ képviseletében folyamatosan
részt vett az igazságügyminiszter és a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatal elnöke által vezetett Hamisítás Elleni Nemzeti Testület munkájában, megbízatása 2021. december 31-ig
szól. Tisztségviselőnk a Hamisítás Elleni
Nemzeti Testületben az Ipari és Kereskedelmi
szekciót vezeti. A kereskedelmi és fogyasztóvédelmi minisztériumnál közreműködik vállalkozások versenyképességének fokozása érdekében hamis áruk visszaszorításának programjainak előkészítésében. A VOSZ képviseletében aktívan részt vesz a német GREEN
BRANDS tanúsító védjegy zsűrijében és
a Green Brands akadémia útján támogatja a magyar vállalkozások környezetvédelem
és fenntarthatóság védjegyének elnyerését.
Folyamatosan részt vesz az egyetemi
innovációs Öko programban és annak

16

Szervezeti Hírek
fejlesztésében a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatal felkérésére.
8. Október 2-án Lőrincze Péter elnöki tanácsadó
képviselteszövetségünketaLengyelVállalkozói
Szövetség 30 éves jubileumi ülésén és az ahhoz
kapcsolódó ünnepségen Varsóban.
9. Október 3-án a VOSZ képviselője részt vett
a Kopint-Tárki negyedéves sajtótájékoztatóján, ahol megvitatásra került a „A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete
és kilátásai 2019 őszén” című kiadvány.
10. Október 4-én a KMVNF elnöke és titkára,
Pordán Zsigmond Komárom-Esztergom megyei szervezetünk és az Ipari Tagozat elnökével együtt részt vettek Dunaszerdahelyen,
a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége által rendezett Vállalkozói Expón
ésahozzákapcsolódókonferencián. Arészvétel
célja az Expó megtekintése, a kapcsolódó
tájékoztató előadások meghallgatása és a
kapcsolat felvétel volt.
11. Október 9-én részt vettünk a Kelet-Európa
Üzleti Klub rendezvényén, ahol Ukrajna
budapesti nagykövete tartott tájékoztatót
hazája gazdasági helyzetéről és a beruházási
lehetőségekről.
12. Október 9-én Gazsi Attila, a VOSZ elnökhelyettese és a főtitkár részt vett a Munkaerőhiány kezelése c. egyeztetésen az MGYOSZszal és aVersenyszféra és a Kormány állandó
Konzultációs Fórumában (VKF) részt vevő
szakszervezeti konföderációk elnökeivel, a
Munkástanácsok székházában, Budapesten. A megbeszélést követően a munkaadói
és munkavállalói oldal közös beadvánnyal
fordult a pénzügyi kormányzathoz a munkaerőállomány hatékonyságának javítása
érdekében. A beadványban többek között
a közfoglalkoztatás további szűkítése, a közigazgatás hatékonyságának javítása, a magas
technológiai és termelékenységi színvonalú
fejlesztések irányában történő elmozdulás, a
munkaerő mobilitás országon belüli támogatása és a gazdaság fehérítésének további
piackonform megoldásai szerepeltek.

13. Október 10-én ismerkedő látogatáson fogadtuk
apénztárgépgyártóésforgalmazóvállalkozások
képviselőit,akikérdekképviseletimegoldásokat
keresteka szakmalegálisan és átlátható módon
működő szereplői részére.
14. Október 17-én részt vettünk az ÉVOSZ
építőipari konferenciáján Debrecenben, a
Kölcsey Központban. Ugyanerre a napra –
azonos helyszínre – egyeztető megbeszélésre
hívtuk Hajdú-Bihar megye VOSZ tagjait a
Megyei Prima gála megrendezése ügyében.
15. Október 21-én a II. Kárpát Expón alakuló
ülést tartott a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fóruma, amelyen
– a kárpát-medencei vállalkozói szervezetek
képviselőin kívül - részt vett Tolnay Tibor
elnök és Czomba Csaba társelnök, KMVNF elnök és a főtitkár is. A rendezvényen elfogadták a KMVNF Szervezeti
és Működési Szabályzatát.
16. Október 29-én szövetségünk Fejér megyei
elnöke Gesztesi Béla szervezésében üzleti
reggelit tartottunk az orosz piac iránt érdeklődő Fejér megyei VOSZ tag vállalkozások
számára. Az eseményen mintegy egytucat jelentős vállalkozás vett részt, ahol a Moszkvai
Vállalkozók Szövetségének magyarországi
képviselője Artak Udumyan úr tájékoztatta a
résztvevőket az oroszországi piaci és beruházási lehetőségekről. A kötetlen találkozón komoly érdeklődés mutatkozott a reláció iránt.
17. Gláser Tamás november 4-én is részt vett az
Agrárminisztériumban a miniszter által vezetett Hungarikum Védjegy Bizottság ülésén,
a versenyszféra és egyben a VOSZ nevében is.
Bizottsági megbízatása 5 évre szól.
18. November 5-én elnöki szinten képviseltettük
magunkat az ITM által a KKV-stratégiáról
tartott konferencián, a budapesti Corinthia
Hotelben. A sajtónyilvános rendezvényen
az ITM vezetői méltatták a VOSZ-szal való
hasznos együttműködést és szövetségünk
hozzájárulását az anyag megszületéséhez.
19. November 6-án Krisán László, a VOSZ
Kereskedelmi tagozat elnöke és a főtitkár
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egyeztető megbeszélésen vett részt az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal és a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége meghívására, a
közös kérdések és fellépési pontok tárgyában. A tárgyaláson szó esett többek között
az 5%-os lakásáfáról, a plázastop következményeiről, a vasárnapi boltzárról és arról,
hogy szükség volna a kereskedelemben
egy egységes ágazati stratégia kialakítására.
20. November 7-én, immár tizenötödik alkalommal került megrendezésre az ágazat kiemelt
rendezvénye, az Európai Kereskedelem
Napja. A VOSZ elnöke, Tolnay Tibor beszédében méltatta a szektor hozzájárulását a
kiemelkedő magyar gazdasági növekedéshez
és elismeréssel szólt a kereskedelemben dolgozókról is. Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium részéről a rendezvény szakmai
védnöke Cseresnyés Péter, fogyasztóvédelemért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár volt, aki személyesen is részt vett az
eseményen. Az ünnepségen átadták a szakma
legrangosabb elismeréseit is. Krisán László,
a VOSZ Kereskedelmi Tagozat elnöke Klauzál Gábor Elismerő Oklevelet vehetett át.
21. Ugyancsak november 7-én ülést tartott a
GINOP Monitoring Bizottsága. A VOSZ
képviselője részt vett az ülésen. A napirendek között szerepelt többek között: tájékoztatás az értékelések előrehaladásáról,
az Éves Fejlesztési Keret, az EU Bizottság
tájékoztatója, és az ESZA prioritások.
22. November 8-án ülésezett a Nemzeti Gazdasági
és Társadalmi Tanács, ahol a VOSZ-t a főtitkár
képviselte. A legmagasabb szintű érdekegyeztető fórum napirendjén az egészségügy helyzete és értékelése, az oktatási munkacsoport
tevékenységéről szóló beszámoló, valamint az
MNB 330 pontos versenyképességi programjáról szóló tájékoztató szerepelt.
23. November 11-ére összehívták a Versenyszféra
és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának Monitoring Bizottságát. Napirenden
a VKF MB 2019. II. félévi munkaterve, a
bérmegállapodás első 3 évének hatásairól
szóló részletes tájékoztató, a reálkereseti mu-

tatóval, annak számításával, valamint „túltejesítésével” kapcsolatos kérdések és javaslatok
szerepeltek. Külön napirenden szerepelt a Gazdaságvédelmi akciótervhez fűzött VOSZ-állásfoglalás. A munkaadók és a munkavállalók átadták a munkaerőállomány hatékonyságának
javítását célzó intézkedési javaslatokat is. A munkavállalók indítványozták a béregyenlőtlenség
és a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására vonatkozó szabályozás (kontingensek)
áttekintését, valamint több, a Munka Törvénykönyvét érintő részletszabály megtárgyalását.
A PM szakértője ismertette a 2019. évre várható
GDP, termelékenység és infláció mértékeket,
amely alapján – véleménye szerint - fennáll
a lehetőség a 2020-ra vonatkozó minimális
bértételek újratárgyalására.
24. November 14-én a KMVNF vezetői részt
vettek Beregszászon azon az egészségügyi
konferencián, amely a magyar gyártók
és szolgáltatók bekapcsolódási lehetőségeit
mutatta be a magyar kormány álta tervezett
Kárpátaljai fejlesztésekben.
25. November 19-én egyeztetés volt a 2020.
szeptember 10-11-én, az MGYOSZ-szal
közösen szervezendő, jubileumi IOE
konferencia előkészületeiről.
Ugyanerre a napra hívott össze ülést Bombera
Géza, a VOSZ Egészségügyi Szekció elnöke,
amelyen a szekció előtt álló feladatokról és lehetőségekről és a szekció megújításáról esett
szó; a megbeszélésen részt vett több, a VOSZhoz újonnan csatlakozó, jelentős magán
-egészségügyi szolgáltató képviselője is.
A délután folyamán a KAVOSZ-ban a Junior Prima Magyar Sajtó kategória zsűrizése
került megrendezésre, jelentős médiaszemélyiségek részvételével.
26. November 19-én a VOSZ képviselője részt vett
a Budapesti Információs Platform Programtervének prezentációján, amelyen Palkovics,
miniszter úr ismertette a kormány új innovációt
elősegítő stratégiáját.
27. November 20-án a főtitkár egyeztetett Izer
Norbert adóügyekért felelős államtitkárral, a
VOSZ törekvéseivel, a vállalkozói tevékenysé-
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get segítő elektronikus szolgáltatásokkal és a
2019. évi Vállalkozók Napjával kapcsolatban.
28. November 25-én, a KAVOSZ szervezésében átadták a Junior Prima díjakat Magyar
Sajtó kategóriában, a Larousse rendezvényközpontban, Budapesten.
29. November 27-én összeült a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága, napirendjén a magyar
gazdaság felzárkózásának néhány kulcskérdéséről szóló Kopint-Tárki tanulmány megvitatásával és a GpB jövőbeni stratégiájával.
30. November 29-én Marjay Gyula képviselte a
VOSZ-t a NAV Nemzeti Adókonzultációján,
ahol kerekasztal beszélgetésen vett részt és
képviselte a KKV szektor érdekeit.”
31. A főpolgármester-helyettes december 3-ára
előkészítő megbeszélést hívott össze a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács megalakításával kapcsolatban, amelyre – NGTT és VKF
tagként – a VOSZ is meghívást kapott. A
tripartit érdekegyeztető intézmény véleményezi majd a munka világát, a foglalkoztatáspolitikát érintő fővárosi döntéseket, nyomon
követi és elemzi Budapest munkaerőpiaci
helyzetét és a fejlesztési irányokat, ezzel öszszefüggésben a városfejlesztés irányait, a budapesti gazdasági társaságok, költségvetési
intézmények foglalkoztatási viszonyait és a
társadalom széles körét érintő fővárosi önkormányzati stratégiákat. A FŐÉT bértárgyalásokat nem folytat. Az alakuló ülésre 2020
január végén, vagy február elején kerülhet sor.
32. A VOSZ képviseletében, Tardos János társelnök részt vett az ITM által rendezett tájékoztató értekezleten, ahol Gulyás Tibor h.
államtitkár és Birkner Zoltán az NKFIH elnöke tartott előadást az alábbi témákban: Magyarország Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Stratégiája 2021-2030, valamint a Nemzeti
Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap 2020
évi Program stratégia kedvezmény.
33. December 6-án ismét összeült az NGTT, amelyen Marczinkó Zoltán István, a Pénzügyminisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes

államtitkára tartott tájékoztatást a minimális bértételekkel kapcsolatos tudnivalókról.
Ugyanezen a napon került megrendezésre
a XXI. Vállalkozók Napja. A rendezvény
hagyományosan a díjátadási ünnepséggel
kezdődött, amelyen ünnepi beszédet mondott Tolnay Tibor, a VOSZ elnöke és Varga
Mihály pénzügyminiszter is. A szövetség és a
gazdasági kormányzat egyetért abban, hogy
a gazdaság növekedése kedvező, de a hatékonyság növelése érdekében további párbeszédre, adócsökkentésre és az adminisztrációs terhek mérséklésére van szükség. Az
eseményen az arra érdemesek szövetségi és
miniszteri kitüntetéseket vehettek át: hatan
kaptak Magyar Gazdaságért díjat, ketten Miniszteri Elismerő Oklevelet, 62-en Év Vállalkozója díjban részesültek és átadunk két
Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért
díjat is. A rendezvény zárásaként sor került
a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fóruma (KMVNF) együttműködési megállapodásának ünnepélyes
aláírására, amely céljául a hazai és határon
túli magyar vállalkozók közös munkájának és párbeszédének elősegítését tűzte ki.
34. December 9-én – tekintettel a sajtóban kibontakozó szakszervezeti emelési törekvésekre - oldalegyeztetésre hívtuk a VKF munkaadói szervezeteit – az MGYOSZ-t és az
ÁFEOSZ-COOP Szövetséget -, ahol a minimális bértételekkel kapcsolatos álláspontot
egyeztettük. Az oldalálláspont megegyezett a
VOSZ határozott – és számos médiumban
hangsúlyozott - véleményével, miszerint a
2018 végén megállapodott minimálbér, garantált bérminimum és az országos bérajánlás 8-8%-os mértékei a 2020. évre is megfelelő
keretet biztosítanak a magyar munkaerőpiac
számára és indokolatlan bármilyen emelés.
A december 11-i VKF MB ülésen – a szakszervezeti oldal emelési próbálkozásai ellenére is ehhez az állásponthoz tartottuk magunkat,
amelyet a későbbiekben sem sikerült megváltoztatni, így a 2018. év végi megállapodás
érvényben maradhatott a 2020. évben is.
35. Ugyancsak december 9-én ülést tartott
a Vállalkozásfejlesztési Tanács, amelyen
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részt vett a VOSZ képviselője is. Megnyitót tartott Dr. György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős
államtitkára. A téma a KKV Stratégia végrehajtási rendszere, valamint a KKV Stratégia
keretében a vállalkozások adminisztrációs
terheinek felmérése, és az adminisztráció
mérséklését célzó javaslatok megvitatása
Ugyanezen a napon Lőrincze Péter elnöki
tanácsadó és Varga Julianna fogadta Kosztyi
Beatrixet, aki 2020 januárjától külgazdasági
attaséként külszolgálatot teljesít Oslóban.
36. December 12-én Tardos János társelnök
és Varga Julianna megbeszélést folytattak
az IFKA (Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) vezetőivel a 2019-ben elkezdett
együttműködés folytatásáról. 2019-ben
az IFKA képviselői tájékoztatást adtak a
VOSZ megyei közgyűlésein a Mintagyár
programról. 2020-tól az IFKA tevékenysége kibővült és egyre több feladatot lát el a
magyar iparfejlesztés, az Ipar 4.0-ra való felkészülés területén. Várhatóan idén is örömmel nyújtanak információt és támogatást a
VOSZ tagoknak a megyei közgyűléseken.
37. December 12-én a KOPINT-TÁRKI Zrt.,
és a KOPINT Alapítvány kutatócsoportja közreműködésével bemutatásra került
„A világgazdaság és a magyar gazdaság
helyzete és kilátásai 2019 telén” című,
2019/4
számú
konjunktúrajelentés.
38. December 18-án részt vettünk a Nemzeti ILO Tanács által szervezett ünnepélyes konferencián. A konferencia témája
a munka jövője volt.
39. A beszámolási időszakban több alkalommal folytak a „Versenyképes vállalkozói
attitűd fejlesztése, a lehetőség-orientált
vállalkozások arányának növelése” című
(GINOP 1.1.9-19) pályázati részvétellel
kapcsolatos előkészítő megbeszélések.
40. Decemberben elkezdtük a Vállalkozók
Nemzetközi Szövetsége (IOE) alapításának
100. évfordulója alkalmából 2020. szeptemberében Budapesten megrendezésre ke-

rülő ünnepi konferencia szervezési munkáit. A konferenciát az MGYOSZ-szal
közösen szervezzük és az IOE európai
és közép-ázsiai tagjai kapnak meghívást.
41. A 2019. évi Megyei és Regionális Prima
rendezvénysorozat a korábbi évekhez hasonló, magas színvonalon, minden megyére
és a közép-magyarországi régióra kiterjedően megrendezésre került. A Prima gálákon
a VOSZ társadalmi és hivatali vezetése és
az egyes területek közéleti szereplői mellett
több helyszínen Demján Sándorné Lídia
asszony is megjelent és beszédet mondott.
42. A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodák
irodavezetői havonta, a VOSZ központjában
tartott havi irodavezetői meetingeken be- és
elszámoltak a felelősségi körükbe tartozó
szolgáltatásokról és a Széchenyi Kártya Programban végzett munkájukról. Az évértékelő
meetingen ismertetett és átbeszélt adatok
alapján az irodahálózat a 2019. évben is
eredményesen és hatékonyan működött.
Az irodavezető-váltások Budapesten, a Késmárk utcában, továbbá Debrecenben és
Kecskeméten is sikeresnek bizonyultak.
43. A beszámolási időszakban a VOSZ-nak jelentős
volt a médiajelenléte, amelyet fokozott a Vállalkozók Napjához köthető médiaaktivitás (országos és megyei napilapok, televíziók), amelynek a hatása egész decemberben mérhető volt.
Budapest, 2020. január 21.

Perlusz László
főtitkár
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Bemutatkozik a VOSZ Egészségügyi
Szekció új elnöke: Dr. Fábián Lajos

Orvos, vállalkozó, marketing-, egészséggazdasági-, és egészségbiztosítási szakember, a közép-kelet-európai térség átalakuló poszt-szocialista egészségügyi rendszereinek szakértője, több
mint három évtizedes, 15 különböző országban
szerzett releváns tapasztalattal a háta mögött.
1986-ban végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, majd a nyíregyházi megyei
kórházban, és a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen töltötte első szakmai
éveit. Mint sebész és baleseti sebész szakorvos,
már kinevezett egyetemi tanársegédként módosított pályát 1993 elején. Tanult pénzügyeket,
közgazdaságtant, jogot, és 1994-ben marketing
szakosító diplomát szerzett a Külkereskedelmi Főiskolán. Karrierje során vezette a német
Bayer-Schering marketing és értékesítési csapatát, a dán Falck első magyarországi ügyvezetője volt, majd az amerikai Abbott Laboratories
cseh, szlovák és magyar vállalatainak vezérigazgatójaként dolgozott. Később – a prágai időszak után - Svájcból irányította az Abbott Labs
egész kelet európai és mediterrán régióját, többek

között felügyelve a német BASF Pharma (Knoll)
akvizíció utáni integrációját több, mint 10 országban.
2004 és 2012 között a svéd Medicover Chief
Operating Officer-eként, Waterloo-i (Belgium)
irodájából vezette a cég nemzetközi szervezetét, részt vett a Synevo labordivízió önálló indításában, közvetlenül menedzselt nagy kórház
építéseket Varsóban és Bukarestben, részt vett
a Stockholmi székhelyű Medicover egészségbiztosító létrehozásában, majd piacra vezetésében, valamint több, mint 50 járóbeteg klinika
nyitása zajlott le vezetése alatt a régióban. 2012
januári visszavonulásakor a Medicover már a régió legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója
volt, 5200 fős szervezettel.
2005 és 2010 között az Aranykor Egészségpénztár Igazgatóságának tagja.
2012-től vállalkozóként saját befektetéseit kezeli, illetve nagy privát befektetési alapok
és biztosítótársaságok számára végez szakértői
munkát különböző országokban. Többek kö-
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zött a régió legnagyobb, egészségügyi szektort
érintő tranzakciójában – a LuxMed csoportért
folyó befektetői versengésben – a kereskedelmi
átvilágítást végző csapat vezető szakértőjeként
dolgozott. Az elmúlt években több mint tíz vállalat M&A előtti átvilágítását vezette hat különböző országban.
2012 és 2018 között a szerbiai Medigroup vállalatcsoport felépítését vezette, mint
a cég Igazgatóságának Elnöke, gyakorlatilag
az alapoktól a 2018 júliusi részleges értékesítésig. Jelenleg is aktív külföldi egészségügyi társaságok felügyelőbizottsági tagjaként.
Társadalmi megbízatásként a – több, mint
5000 sportolót egyesítő - MDLSZ (Magyar
Dinamikus Lövészsport Szövetség) alelnöke,
és adminisztratív rendszerének vezetője, az
MTTOSZ (Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége)
elnökségi tagja, mind rövid-, mind hosszú lő-

fegyverekkel mester fokozatú minősített sportlövész, kedvenc versenyszámaiban különböző
lövészversenyek előkelő helyezettje, rendőrhatósági engedéllyel rendelkező lövészetvezető,
lövész versenybíró, kombinált lőfegyverismereti
vizsgára felkészítő tankönyv szerzője, valamint
a 2016 decemberében alakult Honvédelmi
Sportszövetség Országos Küldöttgyűlésének
5 évre megválasztott delegáltja. Mindezeken
túl, Lajos természetet kedvelő, etikus vadász.
Több vállalkozása mellett a MedAlliance Holding Zrt., valamint a Róbert Magánkórház
Zrt. igazgatóságainak elnöke, a Holding alapító
részvényese, mely csoport a magyar magánegészségügyi piac egyik legjelentősebb szereplője.
A VOSZ megújuló Egészségügyi szekciója
várja a magyar egészségügy fejlesztéséért,
korszerűsítéséért és hatékonyabbá tételéért
tenni akaró tagok csatlakozását!
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Tájékoztató az elmúlt négy hónap szakmai
tevékenységéről
(2019. szeptember – december)
Krisán László, elnök

Tájékoztató az elmúlt négy hónap szakmai
tevékenységéről (2019. szeptember – december)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége - Kereskedelmi Tagozat
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége - Kereskedelmi Tagozat

Tagozat adatai
Szekció megnevezése
Kereskedelmi és Szolgáltató szekció
Krisán László, elnök
Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók és
Vendéglátóipari szekció
Farkas Tamás, elnök
Ingatlanforgalmazási és Hasznosítási szekció
Dr. Sztranyák József, elnök

2019. szeptemberi
taglétszám
207

2019. decemberi
taglétszám
215

45

45
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Fenntarthatóság, környezetvédelem, klímaváltozás a legkomolyabb kérdések, amelyek végighatnak az egész élelmiszervertikumon, kezdve a mezőgazdasággal, át az élelmiszeripari termelőkön,
sőt a kereskedelemnél sem áll meg, hiszen a fogyasztók mindennapi
elvárásaiban, tettvágyában is benne van már.

Az elmúlt négy hónap során a Kereskedelmi
A tagozat elmúlt négy hónapban végzett szakmai
tagozat
számos
területen
igyekezett
teljesíteni
tevékenysége
Az elmúlt négy hónap során a Kereskedelmi tagozat számos
területen igyekezett teljesíteni meghirdetett
meghirdetett
törekvéseit,
munkássága
bemutörekvéseit, munkássága bemutatásának rövid, áttekintő beszámolóját szeretném figyelmükbe ajánlani.
tatásának rövid, áttekintő beszámolóját szeret2019. szeptember
A tagozat
működése
ném
figyelmükbe
ajánlani.
2019.
szeptember 17-én,
Tapolcán
A Kereskedelmi tagozat folyamatos érdekvédelmi és
érdekérvényesítő
munkát
végez. részt
A
vettem
a Business
Days konferencián,
amelyet
társszövetségekkel, kereskedelmi szervezetekkel folyamatos
konzultációk
és egyeztetések
zajlanak, illetve
Trade magazin
rendezett.
A vettünk
„kényelemé”
fel egyes kiemelt témákban, és az elmúlt aidőszakban
is számos
konferencián
részt. a
Aközösen
tagozatlépünk
működése
Továbbra is fő feladatunknak tekintjük tagozat szinten ajövő
VOSZcímmel
tagság bővítését,
elmúlt félévben
3,6%tartottamazelőadást,
melynek
témái
os növekedést értünk el a taglétszámban.
voltak:
az
EuroCommerce
szervezet
tevékenyA Kereskedelmi tagozat folyamatos érdekségének
és törekvéseinek bemutatása, hogy a
védelmi
és elmúlt
érdekérvényesítő
munkát végzett
végez. Aszakmai
A tagozat
négy hónapban
tevékenysége
szervezet
küldetése és célkitűzése a becsületestársszövetségekkel, kereskedelmi szervezetekkel
2019.
szeptember
ség
és
versenyképesség
képviselete és megvalófolyamatos konzultációk és egyeztetések zajlasítása,
a
fenntartható
kisés nagykereskedelem
nak,
közösen
lépünk
fel részt
egyesvettem
kiemelt
2019.illetve
szeptember
17-én,
Tapolcán
a Business Days konferencián, amelyet a Trade magazin
előmozdítása,
támogatása.
a megváltémákban,
és„kényelemé”
az elmúlt időszakban
is tartottam
számos előadást, melynek témái voltak: Beszéltem
rendezett. A
a jövő címmel
az EuroCommerce
tozott
vásárlói
szokásokról,
melyben
a
közelség,
szervezet
tevékenységének
és
törekvéseinek
bemutatása,
hogy
a
szervezet
küldetése
és
célkitűzése
a
konferencián vettünk részt. Továbbra is fő fela
kényelem
és
az
ösztönösség
kapott
nagy
szebecsületesség
és
versenyképesség
képviselete
és
megvalósítása,
a
fenntartható
kisés
nagykereskedelem
adatunknak tekintjük tagozat szinten a VOSZ
1

repet,
valamint,
hogy
a
digitalizálódás
teljesen
tagság bővítését, az elmúlt félévben 3,6%- os
új szintre emeli az egyszerűséget és a kényelmet.
növekedést értünk el a taglétszámban.
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A kényelmi boltok fő működési elvei és a négy
kulcsbefolyásoló tényező (Életmód, Elhelyezkedés, Hűség, Technológia) mellett bemutatásra
kerültek azok a területek, amelyeken az EU-nak
a tisztességes, versenyképes és fenntartható kisés nagykereskedelmet támogatnia kell.

delemmel kapcsolatos aktuális fejlemények, a
nagykereskedelmi stratégia végrehajtásának előrehaladása, a pénzügyek (2018. évi ellenőrzött
beszámoló, amelyet az Igazgatóság jóváhagyott,
2019. évi frissítés, 2020-as költségvetés), valamint az irányítás és a tagság, a tagsági feltételek
- javasolt változtatások.

2019. október
2019. november
A hónap elején az üzletem.hu fórumon
megjelent cikk a Business Days konferencián A „kényelemé” a jövő címmel - tartott előadásról, valamint a hónap folyamán több interjúra
is sor került a téma kapcsán.
2019. október 1-2-án Dublinban részt vettem az EuroCommerce által megrendezett
igazgatósági ülésen. Az EuroCommerce elnökségi tagjaként Magyarország, azon belül pedig
a VOSZ képviseletében az EuroCommerce kereskedelmi lobbi szervezetben aktív részvétel.
Az igazgatósági ülésen bemutatásra került az új
von der Leyen bizottság, A biztosok Parlament
általi meghallgatására október folyamán kerül
sor, majd azt ratifikálja a Tanács és november
1-jén lép hatályba.
Megerősítették, hogy a négy prioritási oszlop
- az adatgazdaság, a fenntartható élet, a tisztességes verseny és a nyitott piacok - továbbra is érvényesek a von der Leyen prioritásainak figyelembevételével. Megemlítésre kerültek a jogalkotás
terén figyelemmel kísért aktuális kérdések: Szövetségek – Csoportmentesség, Mesterséges intelligencia, Platform szabályozás, Műanyagok, A
csomagolás elülső felirata, Lengyelország-Szlovákia, Fintech / SCA / kriptovaluták. Tárgyalásra
kerültek a B2B és kereskedelmi kapcsolatok, az
EuroCommerce szövetségekről szóló általános
narratívája arra összpontosítana, hogy miért léteznek szövetségek, milyen szerepet játszanak, és
kivel lépnek kölcsönhatásba.
Az adatgyűjtés nagy kihívás, felszólították a
tagokat, hogy támogassák az adatgyűjtést a vállalatoknak, szövetségeknek és szövetségeknek
címzett kérdőívek alapján.
Ezen felül bemutatásra kerültek további
aktuális kérdések: hírnév menedzsment, kkvkal kapcsolatos jelenlegi fejlemények, kereske-

2019. november 6-án főtitkár úrral megbeszélésen vettem részt az Ingatlanfejlesztői
Kerekasztal és a Magyar Bevásárlóközpontok
Szövetsége meghívására. A tárgyaláson közös
kérdésekről és fellépésekről egyeztettünk, valamint a kereskedelemben egy egységes ágazati
stratégia kialakításának szükségességéről.
2019. november 7-én ismét sikeresen megrendezésre került az Európai Kereskedelem
Napja az MKB Székház Dísztermében. A tizenötödik, azaz jubileumi alkalommal megrendezett eseményen szervezőként a hazai kereskedelmi ágazat helyzetére kívántuk felhívni a
figyelmet.
Részt vett rajta az Európai Kereskedelem
Napja rendezvény szakmai védnöke Cseresnyés
Péter úr az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről. Az „Egymásért és a vásárlókért!” fő üzenettel fémjelzett rendezvényhez
készült anyagot mellékletként csatolom szíves
tájékoztatásul, melynek főbb részleteit beszédem során ismertettem a résztevőkkel.
Az Európai Kereskedelem Napja mára a kereskedelmi szakma egyik legrangosabb fórumává nőtte ki magát, amely demonstrálja a VOSZ
szakmai súlyát, ráirányítva a figyelmet a kereskedelmi szektor jelentőségére hazánk gazdasági
életében. A figyelem középpontjába állítottuk a
kereskedelemben nap, mint nap tevékenykedő
közel félmillió embert, legyen szó a pult mögött
álló dolgozókról vagy a tárgyalóasztal mögött
ülő, a szektort kiválóan ismerő szakemberekről.
Az esemény alkalmával őket ünnepeltük a
Klauzál Gábor díjak és a Magyar Kereskedelemért Nagydíjak átadásakor.
2019. november 25-én ismételten megren-
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dezésre került az ITM-ben a Fogyasztóvédelmi
Tanács ülése, melyet Cseresnyés Péter kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős
államtitkár vezetett. A tagok javaslatára megállapodás született, hogy nemcsak évi egy, hanem a
jövőben minimum 2-3 ülést fogunk tartani évente.
2019. november 26-án Brüsszelben vettem részt az EuroCommerce által megrendezett igazgatósági ülésen, melynek fő témája
volt a „Védelem és diszkrimináció az egységes
piacon”. Szó volt az (élelmiszer) kiskereskedőkre gyakorolt nagyobb szabályozási nyomásról,
az intézkedések változatos köréről (alapítás,
termékjogok, B2B törvények, versenyjog, adók,
magas bírságok/büntetések), a leginkább, de
nem kizárólag Közép- és Kelet-Európában felmerülő problémákról.
Az EuroCommerce stratégiája a megelőzés:
korai koordináció az EuroCommerce-n keresztül, amikor az intézkedések még tervezet alatt
állnak, még nem terjesztették elő, valamint
a gyógymód: panasz benyújtása a tagállam ellen. Kitekintettünk 2020-ra is, a releváns esetek
a következők: A szabályozó (kiskereskedelmi)
adók Lengyelország és Magyarország; Kiskereskedelmi adó Litvániában; Az EU UTP- irányelv
végrehajtása; Az EU kettős minőségi előírásának végrehajtása. A felmerülő kockázatok: forgalmi alapú kiskereskedelmi adók elterjedhetnek; magas bírságok és büntetések lesznek.
2019. december
2019. december 4-én Cseresnyés Péter kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért
felelős államtitkár az Innovációs és Technológiai Minisztériumban tartotta a „Kereskedelempolitika, piac és szabályok – 2020” elnevezésű
fórumot. A kormány döntése alapján az Innovációs és Technológiai Minisztériumban megkezdte tevékenységét a kereskedelempolitikáért
és fogyasztóvédelemért felelős államtitkárság.
Vezetője Cseresnyés Péter államtitkár a szakmai fórumon tájékoztatást adott a kormányzati
elképzelésekről, időszerű feladatokról. A szakmai fórum további részében szó volt a várható piaci kilátásokról továbbá a kereskedelem
számára legidőszerűbb szakmai kérdésekről,

a szakképzés átalakításáról (az új szakmai jegyzék szerint a kereskedelemben mindössze négy
szakmai képzés marad meg), valamint az adózás
változásairól tájékoztattak.
2019. december 4-én délután sor került az
ITM - Kereskedelem-fejlesztési Munkacsoport
alakuló ülésére, melynek soron következő ülése 2020. január 22-én lesz. Az alakuló ülésen
Cseresnyés Péter kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár ismertette
a magyar kereskedelempolitika főbb céljait: a
termelői hátország megerősítését, a magyar áruk
nagyobb arányú piacszerzését, melyek hozzájárulnak a magyar munkahelyek megtartásához
és a jövedelmek emelkedéséhez. Előrevetítette,
hogy ezek a találkozók a jövőben rendszeresen
megtartásra kerülnek, és kérte, hogy a résztvevők jelezzék, ha a meghívotti kör bővítésre szorul, illetve valakinek jogszabály módosítási vagy
bármilyen más javaslata van. Az alakuló ülésen
résztvevők részéről érkezett főbb felvetések a következők voltak:
„2030 Agenda” – szerződés a kereskedelemi
ágazat szereplői között
kistelepülések kiskereskedelmi vásárlóerő
megtartó képességének menedzselése
digitális technikák terjedéséhez való alkalmazkodás a munkaerőpiacot és az oktatást
illetően
az oktatás fontossága a kereskedelemben
a generációváltás támogatásának fontossága
a kereskedelmi szakterületet érintő stratégiák (KKV stratégia, szakképzés) összhangolásának szükségessége, nagy hangsúlyt kell
fektetni a KKV Stratégiában megjelölt bürokráciacsökkentési célokra, valamint a
szakképzésre
kiemelt célként megjeleníteni a magyar áruk
piacszerzése arányának növelését, valamint
a magyar tulajdonú kereskedelmi cégek támogatását
az érdekképviseletek közötti megállapodások
szükségessége
a bérterhek csökkentése (pl.: SZOCHO). adminisztratív és pénzügyi terhek kapcsán célszerű lenne az ELÁBÉ-ra vonatkozó szabályok, illetve az Agrárkamara részére fizetendő
díj felülvizsgálata.
Krisán László, elnök
2020.01.21
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A Gödöllői Királyi Kastély adott otthont
Budapest-Pest megye egyik legrangosabb
eseményének
2019 november utolsó péntekjén hagyományosan a VOSZ Budapesti és
Pest megyei Regionális Szervezete rendezi a területi Prima Gálát, ahol már
13. éve 6 Prima Díj, 1-1 millió forinttal, 2 Regionális külön díj, 3 kiemelkedő
társadalmi szerepvállalásért díj, valamint 8 Regionális Év Vállalkozója díj
talál gazdára.
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Idén ismét a Gödöllői Királyi Kastély teremtett rendkívül bensőséges hangulatot a rendezvénynek, ahol közel 300 vendég várta, hogy az
idén kik kapnak elismerést és milyen műsorok
szórakoztatják a nagyérdeműt. A kiválóságok
mellett Budapest és Pest megye társadalmi és
vállalkozói vezetői is szép számban megjelentek
és a későbbiekben rész vállaltak a díjátadásokban is. A Pénzügyőr Zenekar vendégváró zenéjét követően a műsorvezető Harsányi Levente
Marjay Gyula elnököt szólította a színpadra.
Az elnök a megnyitójában arról beszélt, hogy
nagyon sok díjat kiadtak már, de még mindig vannak olyanok, akikre érdemes odafigyelni, mert
csodákat alkotnak, csak nem vesszük észre. Ezért
egy kiváló kezdeményezés volt Demján Sándor
által ez díj és annak megyei eseménnyé emelése.
„Sok-sok tehetséggel megáldott ember vesz
ma körül bennünket. Az az Isten adta tehetség!
Mily gyönyörű, amikor a mi örömünkre szolgál!
És itt vannak azok, akik szolgálnak, akik tehetségüket adják oda nékünk, hogy legyen egy-egy
boldog, szép óránk. Feltöltődjünk, és tovább
tudjuk vinni ezt emlékeinkben és saját munkánkban is tudjuk kamatoztatni. Persze csak az
élményeket, amik lendületet adnak a minden
napjainknak - fűzte hozzá megnyitó beszédében.”
Külön köszöntötte még a korábbi évek Prima
díjazottjait, aki elfogadták a meghívást,
Keresztes Konrádné iskola vezetőt, Pándy Piroska Liszt díjas, Prima Díjas, Madách Imre díjas

opera-és operett énekesnő, Krasznai Magdolna
orvost, allergologust, Jezerniczky Sándor balett
művészt, Horváth Gyula hegedűművészt,
prímást. Nyári Károly zongoraművészt, Rófusz
Ference a Nemzet Művésze címmel kitüntetett,
Kossuth-díjas és Oszkár díjas magyar rajzfilmrendezőt, Martinek János olimpiai bajnok,
öttusázót, és nem utolsó sorban Harsányi
Levente műsorvezetőt.
Ezt követően Demján Sándorné, Lídia Aszszony, az est díszvendége köszöntötte a megjelenteket, aki megemlékezett volt férjéről,
Demján Sándorról, aki elindította útjára ezt a
díjat. Őszinte szívvel gratulált a díjazottaknak és
mindazoknak, akik egy ilyen nagyszabású rendezvényt megszerveztek.
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A vállalkozói díjak átadása, röviden bemutatva
a díjazottak tevékenységét.
2019-ben Regionális Év Vállalkozója Díjat
adományozott a VOSZ Budapesti és Pest megyei
Regionális Szervezete, a VOSZ elnökségi határozata alapján.
Orbán Gergely ügyvezetőnek, (Budapest)
Orbán Gergely egy fiatal vállalkozó, aki a VOSZ
életében főleg élelmiszeripar területén korát
meghazudtoló jelentősmunkát végzett. Hagyományos ételeiket kivételes érzékkel teszi
vonzóvá a fiatalabb generáció számára. Modern
felfogásban jeleníti meg a tradíciókat a StreetFood világában. Magyar konkurenciát állítva a
fejlődő gasztro irányzatoknak
Székely Gabriellának, (Budapest)
Fő tevékenysége szakorvosi járóbeteg-ellátás,
továbbképzések tartása Tudományos kutatások
megjelenítése, és azok átadása a háziorvosok és
az alapellátásban dolgozó kollegák részére.
Friedrich Antal, (Budaörs)
Cégét 2000-ben alapította. Családi vállalkozást
a Nagynéni éttermében kezdte. Azóta megszerzett minden képesítést, hogy szakmáját minél
magasabb szinten végezze. Fiai is szakmája lelkes
kővetői Példaértékű a tanulókkal való türelme,
ezt sikerei bizonyítják, mivel sorra nyerik szakmai versenyeiket.

Szemerei Károly ügyvezető (Fót)
Szemerei Károly vezetésével az Agrolánc Kft.
1990-ben alakult, mezőgazdasági és kommunális gépek, munkaeszközök értékesítésére. Az
elmúlt harminc év a zökkenőket leszámítva
sikeresen telt. Professzionalizmus és minőség
mindenekelőtt. Azt vallják, hogy a partnereikkel való tartós és szoros együttműködés során
nélkülözhetetlenek ezek az értékek.
Kaszab Annamária egyéni vállalkozó (Budapest)
Kaszab Annamária - a XV. kerületben- az LPG
Stúdió vezetőjeként évek óta egy hazánkban ritka, francia szabadalomra épülő (ún. LPG) kezelést végez, kimagasló eredményességgel. A nyirokkeringésre ható, kötőszöveti stimulációt gép
hajtja végre, amit az orvosi vagy esztétikai célok
figyelembevételével állítanak be. Több éve vendégei kiemelt megelégedésére végzi munkáját.
Fodor Ilona és Fodor Krisztina (Szigetszentmiklós)
A Páratlan Cukrászda a Csepel-sziget felső
csücskében, Szigetszentmiklóson található.
A Kis-Dunamenti városban a családi cukrászda
neve már 15 éve egyet jelent a kimagasló minőséggel és meleg vendégszeretettel. Az alapító
testvérpár, Fodor Krisztina és Fodor Ilona üzletvezető tulajdonosok jól kiegészítik egymást a
munkában is.
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Koós Jánosné egyéni vállalkozó (Budapest)
Koós Jánosné Kirády Marika 1965-óta kozmetikus a XV. kerületben. Közel 20 év szövetkezetben eltöltött év után, 1983-ban indította el a
saját vállalkozását. Már 1970-ben mestervizsgát
tett. Büszkeséggel tölti el, hogy több, a keze alatt
végzett kozmetikus mostanáig sikeres vállalkozó lett. Nagy elismerés számára, hogy családok
több generáción keresztül bíznak szakmai tudásában. és veszik igénybe szolgáltatásaikat.
Kovács Tamás (Budapest)
Kovács Tamás a Padlókirály Kft-t 2013-ban alapította. 2016-tól a vállalkozás Józsefvárosban
működik, székhelye a Népszínház utcai tradicionális vállalkozói negyed. Hideg-meleg padló- és
falburkolatokat valamint műanyag nyílászárókat
forgalmaz és épít be, a megrendelői legnagyobb
megelégedettségére.
A VOSZ elnökségének döntése alapján öten elnyerték az ÉV VÁLLALKOZÓJA díjat, melynek átadására december
6-án került sor a Magyar Vállalkozók Napja alkalmával a Művészetek Palotájában.
Gyenge Zsolt, Fóti Kézműves Sörfőzde ügyvezetője
(Söripari Vállalkozás Kft. Fót)
Kozik József, Tori Családi Vendéglátó és Kereskedelmi Kft ügyvezetője (Budapest)
Hubai Péterné, az Axis Betonit Kft
tulajdonosa (Budapest)
Mayer Gábor, a Mikrosport Kft. Mayer Toyota
ügyvetető tulajdonosa (Budakeszi)
Rátkai Tamás, a BÁV Faktor Zrt, elnök
vezérigazgatója (Budapest)

Kiemelkedő Társadalmi
díjban részesült:

Szerepvállalásért

Kissné Kászon Gabriella
Hosszú évek óta aktív résztvevője a kereskedelemnek, ismeri az ágazat szakmai és gazdasági
problémáit, buktatóit. Ezen ismeretek birtokában
segíti kollégáit mind a VOSZ- ban, mint pedig a
Pest megyei kamarában.
Napi szinten követi a szakképzést, annak változásait. Kritikai észrevételeivel segíti annak
továbbfejlődését. Szeretné, ha valóban igazi
kereskedők dolgoznának a kereskedelemben!
Hathatós támogatója és aktív résztvevője a
VOSZ rendezvényeknek, 20 éve tagja szervezetünknek. Nem csak vállalkozói múltja, hanem
társadalmi szerepvállalása is elismerést érdemel.
Fodor György
1968-ban kezdett birkózni a VASAS SC-ben,
1989 óta utánpótlás-nevelő edző, jelenleg a
sportklub utánpótlás szakmai vezetője. Következetes szakmai munkájának eredményeként
és a birkózószőnyegen kivívott seregnyi csapatbajnoki címnek köszönhetően a VASAS az
ország egyik meghatározó utánpótlás-nevelő
műhelyévé vált. A 80-as évek végén létesített
birkózóiskolát a XIII. kerületben. Személyiségének, sportpedagógiai módszereinek és
példaadásának köszönhetően nagyon sok
gyermek kezdett el birkózni és szerette meg
ezt a sportágat. 18 éve oktatja a kerületi óvodásokat kihelyezett testnevelés órák keretében.

Bakai Kristóf, ezredes

15 éve elnöke a Közép budai Önkéntes
Polgári Védelmi Egyesületnek, amely a főváros
egyik vezető önkéntes katasztrófavédelmi csapata.
4 éve a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
felkérésére vezeti a Budapest Önkéntes
Mentőszervezetet.
Összefogják a Budapesten tevékenykedő önkéntesek mentési törekvéseit. Részt vesznek az árvizek elleni védekezésben, a nagy viharok utáni
mentésekben. Legutóbb a Hableány áldozatainak felkutatásában és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei viharok utáni helyreállításban találkozhattunk velük. Bakai Kristóf Péter teljesen
önkéntesen, társadalmi munkában vesz részt az
egyesületek vezetésében és a mentésekben.
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A vállalkozói díjak átadását követően Nyári
Károly műsorát élvezhette a közönség, majd
következtek a Regionális Prima Díjak átadásai.
Magyar népművészet és közművelődés kategóriában:
FRICSKA Táncegyüttes
A Fricska táncegyüttes azon nagyon kevés magyar közösség egyike, aki szerepelt a Britain’s
Got Talent és a Hungary’s Got Talent kiemelkedő válogatásaiban is.
A testvérek, Papp Gergely és Papp Máté mellett
- akik korábban már tíz éven át voltak ragyogó
néptáncosok – az új csapat tagok Szabó Dániel
és Popvics Márk is komoly táncművészeti múlttal rendelkeznek. - Hihetetlen szorgalommal
építették fel a tradicionális elemekre épülő, de
mégis a mai kornak megfelelő művészetüket.
Nevük, a Fricska arra utal, hogy a legmodernebb
táncköntösbe öltöztetik az igazán autentikus,
ősi magyar néptáncot, bizonyítva, hogyan fér el
egymás mellett a ma és az elmúlt ezer év. Vállalt
küldetésük, hogy a magyar tánchagyományokat
tegyék divatossá és népszerűvé lehetőleg szerte
a világon.
Magyar Zeneművészet kategóriában:
Pitti Katalin
A világ számos országában énekelt. Sikerei jellemző, hogy Drezdában Verdi A lombardok c.
operája Giselda szerepének előadása után tizenhétszer hívták függöny elé. A legtöbb különböző rendezésben Verdi Traviata c. operájának
címszerepét, Violetta szerepét énekelte, játszotta,
élt itthon és külföldön, Szófiában, Kassán,

Kolozsvárott, Tokióban, Nagojában, Oszakában
és a Magyar Televízió opera-keresztmetszetében.
Puccini Pillangókisasszonyának címszerepét 16
éven át alakította. Számos jótékonysági munka
résztvevője. Tíz éve rendszeresen tanít. Jelenleg
a Nyugat-Magyarországi Egyetem SEK (Savaria
Egyetemi Központ) Művészeti, Sport és
Neveléstudományi Szakán kinevezett docens, a
Budai Művészház alapítványi iskolájában oktat
és a Tata város Zeneiskolájában hangképző tanár.
Magyar építészet kategóriában:
Szabó Levente Ybl- és Pro Architectura díjas
építész a kortárs magyar építőművészet és építészettudomány kiemelkedő alakja. Többek
között a nevéhez fűződik - Gyüre Zsolttal közösen- a Móricz Zsigmond körtéti Gomba épületének revitalizációja, amely 2015-ben a Budapesti
Építész Kamara Nívódíját is elnyerte.
Magyar oktatás kategóriában:
Szabó Sigfrid reflexológus, feltaláló
Budapesti nemzetközi találmányi kiállításon
GÉNIUSZ-díjat kapott. 2017-ben a KKV
TOP 100 Ipar kategória első helyezettje lett.
Munkája során feltalált már egy gyógyfolyadékot, ami gipszlevétel után az izmok lazítására
és egyéb mozgásszervi problémák, sérülések kezelésére használható. Betegei Magyarországról
szinte minden megyéből voltak, Európából és
a tengerentúlról is járnak hozzá. Folyamatosan
új termékek ki- és továbbfejlesztésén dolgozik.
Páciensei már több éve fogyasztják a Reg-Enor
táplálék-kiegészítő folyadékot, tejfehérje oldatot – a visszajelzések alapján – eredményesen.
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szerepet játszott. Repertoárjában egyaránt megtalálható Peter Pan és Tamási Áron Kömény Mókája, valamint az Equus főhőse, Alan Strang is.
Regionális Prima Különdíjat vehetett át:
Magyar Színház, filmművészet kategóriában:
Darvasi Ilona színigazgató (Turay Ida Színház)
Kiemelkedő társulatépítő, két évtizedes fáradhatatlan és példamutató színházteremtő tevékenységéért, színészbarát és klaszszikus jelmezeiért, színházi díszleteiért.

Magyar Tudomány kategóriában:
Szántó László
Villamosmérnöki-gépészeti végzettségére és
37 éves gyakorlatára alapozva komoly szaktudással rendelkezik az ásványianyag bányászat- és feldolgozás terén. Jelenlegi fő állása
az Axis Bentonit Kft. Ügyvezetői, valamint
tudományos munkája mellett a helyi „Pétervásárai Közösségi Televízió” vezetője.
Magyar Színház és filmművészet kategóriában:
Szente Vajk
Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező, drámaíró, műsorvezető. Már akadémiai évei végén
a debreceni Csokonai Színházhoz szerződött.
Elsőként Ibolya Ede alakját formálta meg a
Csókos asszony című operettben. A Csokonai
Színházból 2007-ben jött el, addig évente négy-öt

Magyar Irodalom Kategóriában:
Sumonyi Papp Zoltán író, költő
56 éve alakítója és gazdagítója Budapest irodalmi
életének. Az emberi alapértékeket védő és mellettük kiálló, a tehetséget támogató, sokoldalú
kultúraközvetítő tevékenysége elismeréseként.
Ezt követően Horváth Gyula hegedűművész,
Pándy Piroska operaénekes, valamint a Fricska
táncegyüttes műsora nyújtott felejthetetlen
élmény a jelenlévők számára.
Marjay Gyula a zárszóban a gratulációk mellett
megköszönte minden támogatónak, szponzornak
a segítséget, köztük a Pest megyei Kereskedelmi
és Iparkamara támogatását.
Az est hátralévő részében a svédasztalos
fogadást követően a Madarak Zenekar szolgáltatta
a talpalávalót.
-Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezet-
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Változni, fejlődni, együttműködni és segíteni
2020-ban is
A VOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezete mindig arra törekszik, hogy a VOSZ
három arcát a megyében is képviselje, megmutassa és példát állítson a kis- és középvállalkozóknak, magánszemélyeknek. A 2019. évben
több eseménnyel is sikerült megfelelni Demján Sándor által felállított magas mércének.
A VOSZ számára az első, meghatározó feladat, az érdekképviselet. A VOSZ és a Vállalkozók idén is számos kihívással néznek majd
szembe, de reméljük, a feladatokat kellő szakmaisággal, elismertséggel, megbecsültség mellett és eredményesen tudjuk majd teljesíteni. A
magyar jogszabályok gyakran változnak, igazodni próbálva az átalakuló társadalmi és gazdasági
körülményekhez, az európai szabályozási környezethez. A fejlődés azonban megállíthatatlan,
megjelenik a 4. ipari forradalom hatása. Amenynyiben a vállalkozók elfogadják és sikerrel alkalmazzák a fejlődés, a változás nyújtotta lehetőségeket, azzal időt és energiát takaríthatnak meg,
még akkor is, ha e megoldások bevezetése időés forrásigényes. A cél a hatékonyság növekedése, sikeres végrehajtása esetén a befektetések
rövid időn belüli megtérülésével számolhatunk.
A második vonal a szolgáltatás, ugyanis a Megyei Szervezet fontosnak tartja, hogy
a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos
ügyintézés magas színvonalú legyen, maximálisan figyelembe véve a vállalkozók érdekeit,
kéréseit. A korrekt, jó ügyintézésnek megvan
mindig az eredménye, hiszen Komárom-Esztergom megye - bár az ország legkisebb megyéje -,
országosan a harmadik helyen végzett a Széchenyi
Kártyát forgalmazó irodák között, mely Balázs
Ibolyának, a VOSZ titkárának, irodavezetőjének köszönhető. Az ügyfelek visszajelzése
alapján mindig a vállalkozó érdekét, igényét
figyelembe véve, gyors ügyintézéssel és több,
mint húszéves szakmai-pénzügyi-banki tapasztalattal segíti a megye kis- és középvállalkozóit.
A megyei szervezet igyekszik a szolgáltatási palet-

tát folyamatosan bővíteni, így szakmai előadásokkal, képzésekkel is segíti vállalkozóit. A megyei elnökség november hónapban a megyében
több helyszínen rendezett Évzáró Vállalkozói
Fórumot, melynek keretén belül a résztvevő -

közel 200 VOSZ tag - vállalkozók tájékoztatást
kaptak a társasági adó 2020. évi változásairól, a
KIVA előnyeiről, vissza nem térítendő támogatású energetikai pályázatokról, a GDPR kezeléséről, azokról a teendőkről, melyek a témakörrel

32

Szervezeti Hírek
kapcsolatosan a vállalkozásoknál felmerülnek.
Az MKB és a Raiffesien Bank makrogazdasági
elemzője adott tájékoztatást azokról a világgazdaság lassulásával kapcsolatos kihívásokról,
amelyek a vállalkozásokat is érintik a 2020-as
években, illetve amelyre a felkészülés minden
vállalkozás számára fontos tényező. A Vállalkozói Fórum keretén belül komplett előadást hallgathattak meg a résztvevők a munkavédelem
aktuális szabályozási kérdéseiről, az ellenőrzések
tapasztalatairól, a leggyakrabban előforduló szabálytalanságokról. Lehetőséget biztosítottunk
arra, hogy uniós pályázati segítséggel 48 cég
alkalmazottja 2 napos munkavédelmi felelős
OKJ-s képzésben vehessen részt, melyet sikeresen el is végeztek.
A VOSZ harmadik arca pedig a kulturális miszszió, mecenatúra, melyet Demján Sándor magánvagyonából 2003-ban alapított Prima és a Prima
Primissima-díj, amelynek célja a magyar értelmiség
eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány,
művészet, kultúra és sport fejlesztésének pártoktól független erősítése. A Megyei Prima-Díj
megrendezésén túlmenően a VOSZ megyei
elnöksége fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást és szeretne példát mutatni a helyi vállalkozóknak, VOSZ tagoknak, hogy aki
megteheti, az segítsen a másikon, sokszor nem
anyagi, hanem erkölcsi tettekkel, kezdeményezésekkel.

A VOSZ Megyei Szervezetének támogatásával, mintegy 400 nevelőszülőnél vagy
családotthonokban nevelkedő gyermeket
láttak vendégül a Segítő Jóbarátok és Barátai, valamint a Szent Ágota Gyermekvédelmi
Szolgáltató Tatabányán, a Vértes Agorájában.
A Gálát Honosiné Máhr Ágnes, az egyik alapító tag, a VOSZ Komárom-Esztergom megyei
Szervezetének elnökségi tagja nyitotta meg.
Elhangzott, hogy nem csupán az év végi rendezényen találkoznak a támogatók a gyerekkel,
családi és gyermeknapokat is tartanak, jótékonysági hajvágásokat rendeznek és sok egyéb
segítséget, támogatást nyújtanak a gyermekotthonok lakóinak. A VOSZ és a vállalkozók támogatásának köszönhetően ajándék és Mikulás
csomag nélkül egy gyermek sem térhetett haza.
Az eseményen részt vett és köszöntötte a Gála
részvevőit: Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya
Megyei Jogú Város polgármestere, Czunyiné dr.
Bertalan Judit és Bencsik János országgyűlési
képviselők. Pohárköszönöntőt Balogh Zsolt, a
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgató-helyettese és Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke
mondott. Meglepetésvendégként Szandit, a
népszerű énekesnőt láthatta-hallhatta a közönség, akivel a műsor végén együtt is énekelhettek,
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táncolhattak a gyermekek.
Ezenkívül egy szívhez szóló előadás részesei is lehettek a résztvevők: a Bütyök Színjátszoda Maeterlinck „A kék madár” című darabját adta elő.
A csoport tagjait főként lakóotthonokban nevelkedő gyerekek, illetve nevelőszülők alkotják.
November végén, Tass-Alsószenttamáson,
az Ágota Falva Ifjúsági, Szabadidős, Kulturális,
Képzési és Lelkiségi Központban Honosiné
Máhr Ágnes, a HO-MÁHR Trans Kft. tulajdonosa, a KEM VOSZ elnökségi tagja kezdeményezésére elültettek 6000 cserjét és 250 fát. Az
elkészült 1,7 kilométer hosszú sövény 220 önkéntes támogató munkájának köszönhető. A
növényeket a Segítő Jóbarátokhoz tavaly csatlakozó Shell Hungary Zrt. igazgatósága ajánlotta
fel. Közös összefogással minden lehetséges, s
csak szeretném idézni Demján Sándor életfilozófiáját, amit a VOSZ Komárom-Esztergom
megyei Szervezete is követ: „Akinek tele van a
zsebe, annak legyen tele a szíve is.”
Köszönjük, hogy 2019. évben is a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének
hűséges tagjai, együttműködő Partnerei voltak, és hogy igénybe veszik szolgáltatásainkat!
Köszönjük a Megyei Prima Díj támogatását!

Várjuk a Megyei VOSZ irodában a visszajelzéseiket, hogy a 2020. év során vállalkozását miben
tudjuk segíteni, milyen előadásokon és oktatásokon vennének részt szívesen, esetleg milyen
jogszabályi változ(tat)ásokra lenne szükség az
Önök ágazatában. A Széchenyi Kártya Program
továbbra is a régi feltételek mellett működik, a
folyószámla- és forgóeszközhitel, az agrár valamint a 0 %-os kamatozású beruházási hitel igénybevételi lehetősége az Önök rendelkezésére áll.
Kívánjuk, hogy a kölcsönös együttműködés lehetőségét, eredményét jól tudják majd hasznosítani az új esztendő feladatainak ellátása során,
hogy vállalkozásuk fejlődjön, növekedjen és minél sikeresebb legyen!
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Interjú Krisán Lászlóval, a KAVOSZ
vezérigazgatójával
A Portfolio szokásos évértékelő felméréséhez Krisán Lászlót, a
KAVOSZ Zrt. vezérigazgatóját is felkérték, ossza meg tapasztalatait és
gondolatait a fejlesztéspolitika 2019-es működéséről, valamint a 20212027-es ciklusra készülésről.

-Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
1. Hogyan ítéli meg a 2019-es évet az uniós
fejlesztéspolitikai intézményrendszert, a megjelent uniós pályázatok tartalma, illetve a piacon mutatkozó igények figyelembevételét tekintve?
A kormány stratégiai célja az volt, hogy a kedvezményezettek gyors ütemben hajtsák végre az európai uniós támogatási projekteket és minél gyorsabban nyújtsák be a vonatkozó számlákat is, hogy a
forrásfelhasználás lehetőleg 100%-os legyen. Ennek keretében az irányító hatóságok 2019. október
végéig már odaítélték a kedvezményezetteknek a
2014-2020 időszakra vonatkozó keret 109%-át, és
103%-ára a támogatási szerződés is megszületett.
Ez alapján nem vitatható, hogy sikerült nagyjából a piaci igényekre szabni a kiírásokat, ami e

százalékok tükrében a V4-es összehasonlításban is
komoly eredmény. A nagy összegű előlegek azonban önmagukban nem ösztönözték a kedvezményezetteket a projektek gyorsabb végrehajtására,
sőt bizonyos értelemben a kívánttal ellentétes
hatást eredményezett, hiszen a kedvezményezettek
elkényelmesedtek és nem törekednek eléggé a projektek minél gyorsabb kivitelezésére, hiszen a nagy
előleg úgyis ott áll a számlájukon. A kedvezményezettek körében ezért fontos lenne szisztematikusan
áttekinteni az EU-támogatási projektek előrehaladásának akadályait, új előrehaladási tervet
készíteni, akár a menedzsmenttel együttműködve,
annak érdekében, hogy a beruházások késése miatt ne legyen meghiúsulás vagy akár forrásvesztés.
A 2017- 2018-as nagy összegű előlegek kifizetése
azt a benyomást kelthette, hogy az EU-s támogatások jó része már elköltésre került. Valójában
azonban inkább a jövőbeni tevékenységek pénzügyi megelőlegezéséről beszélünk. Vannak továbbá
el nem bírált GINOP elszámolások is még mindig
a támogatási rendszerben, amelyekre akár 1- 1,5
éve is várnak egyes pályázók, ami problémás piaci
helyzetet teremt a vállalkozások számára amellett,
hogy a kapcsolódó költségek is, így építőanyagok
és a munkabérek jelentősen megemelkedtek az
elmúlt időszakban. Az intézményrendszer alapvetően gördülékenyebben kezeli az ügyeket, az
informatika is beállt egy jó irányba, a kiírások
pedig már „múlt idő”, hiszen a későbbi visszaeső
pályázatokon kívül túl sok kiírás nincs. A visszatérítendő források tekintetében sajnos igazunk lett,
ott még komoly kihívások vannak és erre pályázóbarát és piackonform kiírások lehetnek kizárólag
a megoldás amellett, hogy még mindig érdemes
lenne a közvetítői rendszert kibővíteni. Erre és a
társadalmi egyeztetésekre is mindenképpen szükség lenne hiszen a piaci szereplők (vállalkozói
szövetségek, kamarák) naprakész információkkal

35

Szervezeti Hírek
rendelkeznek tagjaik és a pályázók oldaláról, ezért
érdemes lenne megfontolni egy szűkebb körű szakmai/piaci konzultáció bevezetését.
2. Mire számít 2020-ban az uniós fejlesztéspolitikában és várható pályázatok terén?
Nincs új a nap alatt, és mivel ajándék és bánatpénz
már nincs a rendszerben ezért most már inkább a
2014-2020 áttekintése, analízise és a tapasztalatok begyűjtése lenne a fontosabb. A vállalkozások
világosan kifejtették, hogy mi lenne nekik segítség,
és mire van szükségük fejlesztési elképzeléseik kapcsán ez jól látszik azon, hogy mely pályázatok voltak abszolút sikeresek és melyek azok, amelyek nehezen mozdultak. A megítélt támogatások miatt
már szinte csak a nem megvalósult, visszacsorgó
pályázatok jöhetnek szóba, és ésszerű lenne erőteljesen belemenni az Operatív Programokon belüli
átcsoportosítások, sőt az OP-k közötti átcsoportosítások témájába, amire a vissza térítendő és a GINOP között már láttunk az elmúlt hónapokban
jó irányú mozgásokat és ennek rendszerbe helyezése segíthet 2020 évre. Nem kell új pályázatokat
kitalálni, a vállalkozások már világosan jeleztek,
amikor óriási túljegyzéssel pályáztak a gép- és
eszközbeszerzéses, valamint a telephely fejlesztés
korszerűsítés kiírásokra ezért is vetjük fel újra és
újra, hogy a vállalkozások fejlesztésére irányuló,
korábban is népszerű (pl.: GINOP-1.2.1/1.2.2 kapacitásbővítő) kiírásokra lenne érdemes allokálni
a pénzeket. Megint felemlítve társadalmasítás
kereteit azért is meg kellene vizsgálni 2014-2020
tapasztalatait, hogy lássa a fejlesztéspolitika, hogy
mit lenne érdemes a következő 7 éves ciklusra átültetni, annak érdekében, hogy vállalkozóbarát és
életszerű kiírások születhessenek. Kifejezetten támogatjuk a tárgyaló delegációt abban, hogy ahogy
tudják védjék a hazai vállalkozások forráskereteit,
hiszen az uniós pénzeket arra kell fordítani, amire
a vállalkozónak szüksége van és nem arra, amit a
bürokraták Brüsszelben az íróasztal mellől találnak ki. Arra is van javaslatunk, hogy a központi
költségvetés utóbbi években látható kifeszítettsége
miatt, ami az uniós előlegek kifizetése miatt állt
be, bizonyított pénzügyi program bevetésével, a
pénzpiac szálljon bele az előlegek finanszírozásába
a költségvetés kímélése érdekében.
3. Hogyan készül (hogyan készíti fel ügyfeleit)
a 2020 utáni időszakra a 2021-2027-es uniós
költségvetésről eddig megjelent információk
tükrében, és melyek Ön számára azok közül a
legfontosabb változások?
Nehéz úgy bárkit felkészíteni, hogy alapvetően még

nem tudni, mennyi forrás lesz, és mire és főleg,
hogy mennyivel akarja, fogja tudni megnyírni
Brüsszel a Magyarország számára járó kereteket,
és hogy mennyire akarja a hazai önrészt eltolni.
Az is fontos kérdés, hogy az Unió számára fontos
prioritások mennyire illeszthetőek, a hazai vállalkozások igényeihez. Az Európai Unió stratégiáinak visszatérő témái a fenntartható fejlődés, a
tudás alapú társadalom, a digitalizáció és az egyre
gyorsabb technológiai változások révén lezajlódó
globális gazdasági és társadalmi átrendeződés.
Ezek persze fontos témák, de nem mindegy az azokon belüli súlyozás, és az sem, hogy ez kell-e a mai
vállalkozói közösségnek. Az innováció, technológiai megfelelési kényszer abszolút hazai és támogatandó cél is és nem megkerülhető a hazai versenyképesség növelése miatt, ezért ezt jó iránynak
tartjuk, de az ezeken kívüli, az EU alapjait feszegető politikai kihívások, mint a Brexit, a migrációs
válság, vagy éppen a jogállamiság tartalma körüli
feltételek nem értelmezhetőek piaci és vállalkozói
fejjel. Ahogy látjuk ez más országok esetében sem
természetes, és ezt az ezek körül kialakult vita is
világosan jelzi.
A EU fejletlenebb régióinak nyújtott támogatások jövőjéről szóló egyeztetéseken, a nagy befizető államok részéről a magyarországi kilátásokat
és pénzügyi egyenleget is jelentősen befolyásoló
- mondhatni büntető jellegű - számok is elhangzottak már, de egy nem világosan kiszámítható
és akár aggodalmakra okot adó világgazdasági
közegben, ahol a hazai makrószámok szárnyalása mellett azért egyre erőteljesebben kerülnek elő
negatív előrejelzések nem fogadható el jelentős
mértékű csökkentés, főleg nem politikai felhang
mellett, hiszen ez komolyan veszélyeztetné a hazai
vállalkozások jelentős részét. Fontos feladat, hogy
2021 elejére felálljon az a jogszabályi környezet
és intézményrendszer, amely a következő uniós
ciklust hatékonyan képes kiszolgálni, de ismerve
Brüsszel „tempóját”, nem látjuk esélyesnek, hogy
2022 előtt megnyílhatnak a pályázati csapok. Az
operatív programok részletes kidolgozása a közeljövőben el kell, hogy kezdődjön, emellett érdemes
lenne figyelembe venni a vállalkozói, azaz a felhasználói igényeket. A 2021-2027-es tervezés folyamán a legfontosabb cél, hogy a hazai mozgástér
tágabb legyen, mint amit Brüsszel jelenleg ajánl. A
nemzeti keretre irányuló bizottsági javaslat szerint
csökkenne a kohéziós forrás, amit Magyarország
felhasználhatna 2021-2027 között és az agrártámogatási keret is szűkülne. Várhatóan az ország
uniós költségvetésbe irányuló befizetése a Brexit
miatt emelkedni fog és ez alapvetően még elfogadható, feltéve, hogy a bejövő oldalon is megfelelő
ellentételek állnak majd.
-kavosz-
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OECD kezdeményezés a KKV-k
digitalizációjáért a VOSZ részvételével
Az OECD és a Business at OECD (Gazdasági Tanácsadó Testület) magas szintű, globális
kezdeményezést indított útjára D4SME néven
a kis-és közepes vállalkozások digitalizációjáért
és a technológiákhoz való jobb hozzáférésért.
Az OECD és a Business at OECD (Gazdasági
Tanácsadó Testület) magas szintű, globális kezdeményezést indított útjára D4SME néven a kis-és
közepes vállalkozások digitalizációjáért és a technológiákhoz való jobb hozzáférésért.

vember 29-én tartották az OECD Párizsi székházában az Európai Bizottság, az Amazon és a
Facebook támogatásával és társszervezésével.

Általános problémaként tapasztalható, hogy a
kisebb vállalkozások kevesebb technológiai megoldást használnak, mivel ezek igénybevételére kevesebb emberi-anyagi erőforrással rendelkeznek
és ezért versenyhátrányt szenvednek, sőt lassabban fejlődnek, mint a nagyvállalatok.

A szakpolitikai diskurzusban Kovács Patrik,
a VOSZ Társelnöke képviselte a magyar KKV-k
hangját, valamint az OECD Gazdasági Tanácsadó Testületének KKV Bizottságát. A rendezvényen 23 kormány, 13 nagyvállalat, 28 KKV, 5
inkubátor, 4 pénzügyi szolgáltató, valamint akadémiai és üzleti szervezetek képviselői keresték
a legjobb megoldásokat a mikro és kisvállalkozások hatékonyabb segítésére.

A problémakörre megoldást kereső, magas
szintű kezdeményezés alakuló ülését 2019 no-

A VOSZ részvételével lezajlott kiemelt fontosságú eseményen részt vett Ángel Gurría, az
OECD Főtitkára, Hon Stuart Nash Új-zéland
Kisvállalkozási Minisztere, Young-Sun Park Korea KKV és Start-up Minisztere, valamint Pat
Breen Írország Kereskedelmi, Foglalkoztatási-és
Vállalkozási Minisztere.
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A kezdeményezés célja, hogy a KKV szektor számára olyan globális fórumot teremtsen,
ahol a kormányzatokkal dialógust folytathat és
közös megoldásokat találhatnak a digitalizációjukat hátráltató faktorokra. Javaslatként felszínre került a digitális infrastruktúrához való jobb
hozzáférés szükséges vidéken is, a szélessávú
hozzáférés biztosításának fontossága, a figyelemfelhívás a kiber-biztonság fontosságára még
a legkisebbeknél is. Kiemelt területet kapott
a blokklánc technológia és a gyorsan terjedő
fintech megoldások szerepe, amely könnyen integrálható a kisvállalkozások életébe és segítheti
a jobb hozzáférést a finanszírozási termékekhez,
valamint a kormányzatok szerepe az adminisztráció csökkentéséhez a jobb digitális felületeiken keresztül. Javaslatként fogalmazták meg a
szereplők a nagy és kisvállalatok közötti hatékonyabb együttműködés fejlesztését, a jobb kommunikáció szükségességét a szereplőkkel – beleértve a kormányzatot is. Egyértelműen kiderült
a fórumon, hogy az új technológiák használatához és elterjedésük sikerességéhez igénye van a
cégeknek az átlátható és hatékony szabályok és
törvények mielőbbi tisztázására nemzetközi és

tagállami szinteken is.
A VOSZ és tagvállalatai számára komoly
jelentősége van ezen a magasszintű fórumon
való jelenlétnek – egyetlen magyar résztvevőként-, mivel mind a tapasztalataink átadása,
mind pedig új megoldások Magyarországra
importálása jelentős lehetőségeket hordoz tagságunk részére, sőt, ezen a platformon keresztül
szervezetünk tagja és formálója lehet globális
szinten a fent említett diskurzusnak és megoldásoknak. A most útjára indított globális kezdeményezés az egyik legmagasabb szintű ebben
a témában, jól mutatja ezt, hogy az OECD
Főtitkára és három ország miniszterei mellett
olyan vállalatok álltak a kezdeményezés mellé,
mint a Facebbok, Amazon vagy a Microsoft.
Az eseményen kiemelésre került a vállalkozói érdekképviseletek – mint a VOSZ - fontossága és szerepe a globális megoldások megtalálásában, hiszen a D4SME kezdeményezés is olyan,
melyen keresztül a VOSZ is befolyással bír
a KKV-k hazai és nemzetközi szabályozási és
szakpolitikai környezetére.
dr. Kovács Patrik
a VOSZ társelnöke

aláírt
Tolna Megyei Digitálisan
Tájékoztató
Tolna Megyei
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Kormányhiva Kormányhivatal
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1.

Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)
Havi bér
Ft/hó

Heti bér
Ft/hét

Napi bér
Ft/nap

Órabér
Ft/óra

Minimálbér 367/2019. (XII.30.) Korm.r. 2. § (1) bek.
161.000
37.020
7.410
926
Garantált bérminimum* 367/2019. (XII.30.) Korm.r. 2. § (2) bek.
210.600
48.420
9.690
1.211
Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ (1) bek.
81.530
18.740
3.748
Garantált közfoglalkoztatási bér** 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2. §
106.555
24.495
4.899
(1) bek.
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.)
89.705
20.620
4.124
Korm.r. 2/A.§ (1) bek.
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér*** 170/2011.
117.245
26.955
5.390
(VIII.24.) Korm. rend. 2/A. § (2) bek. 42.805
9.840
1.968
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális
közfoglalkoztatási bére 170/2011. (VIII. 24.) Korm.r. 2/C. § (1) bek.
55.940
12.860
2.572
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális
garantált közfoglalkoztatási bére**** 170/2011. (VIII. 24.) Korm.r. 2/C.
§ (2) bek.
 A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállalót illeti meg (a havi, heti és napi bérnél teljes munkaidővel számolva)
 A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott
közfoglalkoztatottat illeti meg a teljes munkaidő teljesítése esetén
 A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai
végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg
****A közfoglalkoztatási pontokban legalább 6 órában foglalkoztatottakat speciális garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú
iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén illeti meg
Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) bekezdés (Költségvetési tv.)
– 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 132. §
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2019. évi LXXI. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontja
(Költségvetési tv.) - 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 69. §
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat
2019. évi LXXI. törvény 62. § (1)-(2) bekezdés (Költségvetési tv.) – 2011. évi CLXII. tv. 169. § (2) és
2011. évi CLXIV. tv. 59. § (3) bek.
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2019. évi LXXI. törvény 62. § (3)-(4) bek. (Költségvetési tv.)
– 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek., 2017. évi LXXVIII. tv. 36. § (8) bek.
Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként 2019. évi LXXI.
törvény 64. § (1) bekezdés d) pontja (Költségvetési tv.) – 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §
A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt (függetlenül
attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege
1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (3) bek.
A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj
minimális összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (4) bek.
A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges ellátási szükségletű
gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege – a speciális vagy különleges ellátási szükségletű
gyermekek után, gyermekenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (5) bek. *A nevelőszülő nem jogosult az
(5) bekezdés szerinti többletdíjra a nála elhelyezett gyermekre tekintettel igénybe vett
gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt.

2.

20.000,- Ft
453.330,- Ft
6.000,- Ft/óra
15.000,- Ft/hó
minimálbér 30%-a
48.300,- Ft/hó
minimálbér 20%-a
32.200,- Ft/hó
minimálbér 5%-a
8.050,- Ft/hó

Álláskeresők ellátása, keresetpótló juttatás

Álláskeresési járadék maximuma
(folyósítási idő maximum 90 nap) 1991.
évi IV. tv. 26. § (4)-(5) bek., 27. § (3)
bek.
Nyugdíj előtti álláskeresési segély
1991. évi IV. tv. 30.§ (2) bek.
Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv.
14. § (6) bek.

3.

38.650,- Ft

Ellátás összege
munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos
minimálbér napi összegének 100%-a:
161.000,- Ft/hó 5.366,66,- Ft/nap
a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a:
64.400,- Ft/hó
2.146,66,- Ft/nap
(előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 40%-a, a napi
összeg pedig ennek harmincad része)
a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos minimálbér 60-100%-a közötti mértékben,
mérlegelési jogkörben megállapított összeg:
96.600,- Ft/hó – 161.000-,- Ft/hó

Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek

Szociális hozzájárulási adó
2018. évi LII. tv. (Szocho.tv.) 1-3. §

a Szocho.tv. 1. §-ában meghatározott pénzbeli és nem pénzbeli juttatások után a kifizető,
illetőleg (ha az adott jövedelem nem kifizetőtől származik, vagy az adóelőleget a kifizető nem

Készítette: Tolna Megyei Kormányhivatal
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Rehabilitációs hozzájárulás
2011. évi CXCI. tv. 23. § (1), (3) és (5)
bek.

Szakképzési hozzájárulás
2011. évi CLV. tv. (Szakhoz.tv.) 4.§ (1)-(2)
bek.

4.

köteles megállapítani) a jövedelmet szerző természetes személy fizeti, mértéke:
az adóalap 17,5%-a
(a mentesülések, különös szabályok, kedvezmények vonatkozásában lásd a Szocho.tv.-ben
foglaltakat)
a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított
alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év
(a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglalkoztatási szintből
hiányzó létszám alapján; a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező
foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás
szorzata)
a Szakhoz.tv. 4. § (1)-(1a) bekezdései szerinti szakképzési hozzájárulási adóalap után
fizetendő, mértéke:
a szakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a
(az adóalap a Szakhoz.tv. szerinti kedvezményekkel csökkenthető)

Munkavállalók által fizetendő közterhek

Munkavállaló
egyéni
járulék
és
magánnyugdíj-pénztári
tagdíjfizetési
kötelezettsége
1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§ (2)-(3)
bek.,

Nyugdíjjárulék

Egészségbiztosítási és
munkaerő-piaci
járulék

10%
Természetbeni
egészségbiztosítási járulék
Pénzbeli egészségbiztosítási
járulék
Munkaerő-piaci járulék
összesen

4%
3%

1,5%
8,5%
mindösszesen
18,5%
* A 2020. július 1. napjától hatályba lépő 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 25. § (1) bekezdése bevezeti a társadalombiztosítási járulék
jogintézményét, melynek mértékét 18,5 %-ban határozza meg.

5.

Adósávok, adókedvezmények

Adósávok 1995. évi CXVII. törvény
(Szja. tv.) 8. § (1) bek.
Adóalap Szja. tv. 29.§

Adóalap-kedvezmények
családi kedvezmény Szja. tv. 29/A § (1)(2) bek.

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha e törvény másként nem
rendelkezik - az adóalap 15 százaléka
Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló
tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá
átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az
átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a
szociális hozzájárulási adó megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt
számára megtérítették), a megállapított jövedelem 85 százalékát kell jövedelemként
figyelembe venni. A szociális hozzájárulási adó jelenlegi mértéke: 17,5 százalék
A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] a családi
kedvezménnyel csökkenti. A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként
- egy eltartott esetén 66.670,- Ft-tal,
- két eltartott esetén:
2016-ban 83.330,- Ft-tal,
2017-ben 100.000,- Ft-tal,
2018-ban 116.670,- Ft-tal,
2019-től 133.330,- Ft-tal,
- három és minden további eltartott esetén eltartottanként és jogosultsági hónaponként
220.000,- Ft-tal csökkenthető.

első házasok kedvezménye Szja tv. 29/C.
§ (1), (3) és (4) bek.

Az első házasok kedvezményét érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] az
első házasok kedvezményével csökkenti. Jogosultsági hónaponként, de legfeljebb 24
hónapig, a házastársak által együttesen összesen havi 33.335,- Ft-tal csökkenthető az
adóalap. Az első házasok kedvezménye a családi kedvezményt megelőző sorrendben
érvényesíthető.

a négy vagy több gyermeket nevelő
anyák kedvezménye Szja tv. 29/D. §

Az a négy vagy több gyermeket nevelő anya jogosult igénybe venni, aki családi pótlékra
jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül
fennállt, és a gyermekek száma a négy főt eléri, azzal, hogy a családi pótlékra való
jogosultság megszűnésével érintett gyermekkel egy tekintet alá esik az a gyermek is, aki után
a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg. A kedvezményt az
összevont adóalapba tartozó jövedelmekre tekintettel lehet érvényesíteni (adóalapcsökkentő). Az érvényesítés feltétele a bevallás mellé csatolt nyilatkozat megtétele. A
kedvezmény minden más kedvezményt megelőz, megosztani nem lehet.

Mezőgazdasági őstermelőnek az e
tevékenységből származó Szja. tv. 23. §
szerint figyelembe veendő jövedelme
[Szja. tv. 23. §]

600.000,- Ft
A mezőgazdasági őstermelőnek (ideértve az átalányadózást alkalmazó mezőgazdasági
kistermelőt is), ha az e tevékenységéből származó bevétele az évi 600 ezer forintot nem
haladja meg, akkor ezen bevételéből jövedelmet nem kell figyelembe vennie, ha
meghaladja, akkor ezt a bevételt is beszámítva kell a jövedelmét meghatároznia.
*A cafetéria juttatásokkal kapcsolatos aktuális információk a NAV honlapján érhetőek el.

Készítette: Tolna Megyei Kormányhivatal
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Kis összegű követelés értékhatára
[2019. évi LXXI. törvény (Költségvetési tv.) 68. §]

6.

100.000,- Ft

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdése alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre
történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

7.

Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher

Egyszerűsített foglalkoztatási forma
1.
2.
3.

A közteher mértéke (Ft/nap)

mezőgazdasági és turisztikai
idénymunka
alkalmi munka
filmipari statiszta

500,- Ft
1.000,- Ft
3.000,- Ft

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 7. § (2) a) és b) pontjai és 8. § (2) bekezdése alapján.

Bérgarancia támogatás maximuma 2020-ban:

8.

(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1)-(2) bek., Hivatalos Értesítő 2019. évi 9. száma)

1.649.500,-Ft

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési
napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti
figyelembe. Ha a gazdálkodó szervezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi
igénybe, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó
átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az
említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló,
ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak (függetlenül attól, hogy a támogatás megállapítására a bérgarancia törvény
2/B. § (1) vagy (3) bekezdése alapján került sor).
A Központi Statisztikai Hivatalnak a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról szóló közleménye (Hivatalos Értesítő
2019. évi 9. száma) szerint a havi bruttó átlagkereset 2018-ban:
329.900,- Ft
A fenti összeg ötszöröse:
1.649.500,- Ft
Figyelem! A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, továbbá az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi
hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Kormányrendelet módosítása
alapján 2020. március 1-jétől a bérgarancia támogatásokkal kapcsolatos feladatokat – az egész országra kiterjedő illetékességgel – az
állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. Az ezt megelőzően keletkezett bérgarancia
támogatással kapcsolatos ügyekben továbbra is a támogatást folyósító állami foglalkoztatási szerv jár el.

9. A 2019. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §
Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §
Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj együttfolyósítási összeghatára
2020. január 1-jétől
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.
Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – foglalkoztathatóság rehabilitációval
helyreállítható 2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) bek. a) pont, (2) bek. a) pont, 327/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet 8/A. §
Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – tartós foglalkoztatási rehabilitáció
2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) bek. b) pont, (2) bek. b) pont, 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota alapján
foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól
szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,
2011. évi CXCI. tv 12. § (1) bek. a) és (2) bek. a), 327/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 8/A. §
Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota alapján tartós
foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben
meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,
2011. évi CXCI. tv 12. § (1) bek. b) és (2) bek. b), 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §
Rokkantsági ellátás minimális összege– rehabilitációja nem javasolt, kizárólag folyamatos
támogatással foglalkoztatható,
2011. évi CXCI. tv 12. § (1) bek. c) és (2) bek. c), 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §
Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségkárosodása jelentős és
önellátásra nem vagy csak segítséggel képes
2011. évi CXCI. tv. 12. § (1) bek. d) és (2) bek. d), 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §

10.

28.500,- Ft/hó
24.250,- Ft/hó
96.835,- Ft/hó

alapösszeg (104.405,- Ft)
legalább 30%-a –
31.322,- Ft/hó
alapösszeg (104.405,- Ft)
legalább 40%-a –
41.762,- Ft/hó
alapösszeg (104.405,- Ft)
legalább 30%-a –
31.322,- Ft/hó
alapösszeg (104.405,- Ft)
legalább 45%-a –
46.982,- Ft/hó
alapösszeg (104.405,- Ft)
legalább 50%-a –
52.203,- Ft/hó
alapösszeg (104.405,- Ft)
legalább 55%-a –
57.423,- Ft/hó

Egészségügyi szolgáltatási járulék 2020. január 1. napjától 7.710,- Ft/hó (257,- Ft/nap)

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem
jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a
társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet, az

Készítette: Tolna Megyei Kormányhivatal
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egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenysége szünetelésének ideje alatt. [Tbj. 8. § f) pontja, 18. § (1) bek., 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]
illetve 2020. július 1. napjától: a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII.
törvény 16. § f) pontja, 25. § (3) bek.,43.-47. §.

11.

Egyes pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

Csecsemőgondozási díj (CSED)
1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42. §
Gyermekgondozási díj (GYED) 1997.
évi LXXXIII. tv.
(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.
Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb.
tv.) 48. § (7) bek.

Örökbefogadói díj 1997. évi LXXXIII.
tv. (Eb. tv.) 42/H. § és 48. § (1)-(3)
bek.

Családi pótlék (CSP)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1)
bek.

Anyasági támogatás
LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §

1998.

évi

Gyermekgondozást segítő ellátás
(GYES)
(korábbi neve: gyermekgondozási
segély)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (2)
bek.
Gyermeknevelési támogatás (GYET)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1)
bek.

a naptári napi alap 70%-a (Eb.tv. 42. § (1) a) pont), illetve
a naptári napi jövedelem 70%-a (Eb.tv. 42. § (1) b) pont)
a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%a

a táppénz alapjának 60%-a (folyamatos biztosítási időszak alatt legalább 730 nap biztosításban
töltött nappal rendelkezik)
a táppénz alapjának 50%-a (az előző pontban meghatározottnál rövidebb biztosításban töltött
idő esetében, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha a szülő azért vesz igénybe
táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt gyermeke
mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben)
a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes
minimálbér kétszeresének harmincad részét!
Örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, aki a második életévét betöltött gyermeket, illetve
ikergyermekek esetén a harmadik életévüket betöltött gyermekeket örökbefogadási szándékkal
nevelésbe vette, feltéve, hogy a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül 365
napon át biztosított volt, és a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem neveli
legalább egy éve folyamatosan saját háztartásában.
Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168. napig jár a táppénzre
vonatkozó Eb tv. 48. § (1)-(3) bekezdése szerint megállapított összegben.
egy gyermekes család esetén
12.200,- Ft/hó
egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén
13.700,- Ft/hó
kétgyermekes család esetén gyermekenként
13.300,- Ft/hó
két gyermeket nevelő egyedülálló esetén
gyermekenként
14.800,- Ft/hó
három, vagy több gyermeket nevelő család
esetén gyermekenként
16.000,- Ft/hó
három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló
esetén gyermekenként
17.000,- Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén,
valamint intézményben (gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben
vagy szociális intézményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett, vagy a Gyvt. 72. § (1)
bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermek után, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban
megjelölt személy esetén tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként
23.300,- Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg
illetve súlyosan fogyatékos gyermekenként
25.900,- Ft/hó
saját jogán nevelési ellátásra jogosult tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg
illetve súlyosan fogyatékos személy, az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének
időpontjától
20.300,- Ft/hó
a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális
intézményben élő, továbbá nevelőszülő által nevelt nem tartósan beteg és nem súlyosan
fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt. 72. § (1) bek. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett
gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt
személy, valamint a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult személy esetén az ilyen
gyermek illetve jogosult után személyenként
14.800,- Ft/hó
Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:
64.125,- Ft
Ikergyermek esetén 300%-a:
85.500,- Ft
A támogatás a szülést követő 6 hónapon belül igényelhető, ha az anya várandóssága alatt legalább
négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett várandósgondozáson, továbbá örökbefogadó
szülő, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a
végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját
háztartásában, illetve a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül - véglegessé
vált határozat alapján - a gondozásába kerül. (Cst. 29. és 32. §).
Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:
28.500,- Ft/hó
Az egyazon várandósságból született ikergyermekek esetében az ellátás havi összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének és az ikergyermekek számának szorzata. Töredékhónap
esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).
Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:
28.500,- Ft/hó
A támogatásban az a szülő és gyám – ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag
egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt – részesülhet, aki saját háztartásában 3
vagy több kiskorút nevel, és a legfiatalabb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §)

Készítette: Tolna Megyei Kormányhivatal
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12.

Egyes pénzbeli szociális ellátások

Egészségkárosodási
és
gyermekfelügyeleti
támogatás (EGYT) 1993.
évi III. tv. (Szoc. tv.) 37. §
(1), (4) bek.

Jogosult
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki
az ellátásra való jogosultság kezdő napján
a) egészségkárosodott személynek minősül,
vagy
b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel –
feltéve, hogy a családban élő gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül
a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban,
vagy
gyermekgondozási
díjban,
csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban –
és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító
intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári
napközis otthonban, óvodában vagy iskolai
napköziben nem tudják biztosítani,
egészségkárosodási
és
gyermekfelügyeleti
támogatásra jogosult.

Havi összege
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás havi összege a családi jövedelemhatár
összegének
és
a
jogosult
családja
havi
összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja
meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező
legkisebb összege személyi jövedelemadóval,
munkavállalói,
egészségbiztosítási
és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át
azzal, hogy ha az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja
tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való
jogosultságot állapítottak meg, az egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatás az összege nem
haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár
összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez
tartozó arányszámok összegének és az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95%-ának
(2020-ban az öregségi nyugdíjminimum 95%-a:
27.075,- Ft) szorzatával .

Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatás
(FHT)
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.)
35.§

Jogosult
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az
a személy, akinek az aktív korúak ellátására való
jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki
EGYT-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint)

Havi összege
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
80%-a:
(2020-ban 22.800,- Ft/hó)

Időskorúak járadéka
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.)
32/B. § (1) bek. és 32/C. §

Jövedelemmel nem rendelkező jogosult
Havi összege
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, a)
akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 85%-a:
jövedelme alapján számított egy főre jutó havi (2020-ban 24.225,-Ft/hó)
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 85%-át,
az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt b)
betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 100%-a:
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi (2020-ban 28.500,-Ft/hó)
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át,
az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, c)
akinek havi jövedelme nem haladja meg az a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 135%-a:
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020-ban 38.475,-Ft/hó)
135%-át.
Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint
járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft.

Gyermekek
otthongondozási díja
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.)
38. § (1) bek. a)-b) pontja,
39. § (1) bekezdése és
39/A. § (1)-(3) bekezdése
Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI.
törvény
64.
§
(2)
bekezdésének a) pontja

Jogosult
az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki a
súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra
képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott
gyermekéről, vagy a tartós betegségéből eredően
önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik
(egyazon gyermekre tekintettel csak egy szülő
számára állapítható meg), vagy a szülőn kívül a
gyermek más, a gyermekkel közös háztartásban
élő hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pont
szerint), ha a szülőnek az ellátásra való
jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már
megállapították, de a szülő meghalt, a szülői
felügyeleti joga a Ptk. 4:186. § (1) bekezdés a), c),
e) vagy h) pontja vagy 4:186. § (2) bekezdése
alapján szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette,
vagy a gyermek állandó és tartós gondozásában a
saját
egészségi
állapotára
figyelemmel
akadályozottá vált

Ápolási díj
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.)
44. §
Magyarország 2020. évi

Jogosult
Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. §
(1) bek. 2. pontja és Szoc.tv. 41. § (1a) és (1b)
bek.], ha állandó és tartós gondozásra szoruló

Készítette: Tolna Megyei Kormányhivatal

Havi összeg
A
Szoctv.
38.
§-a
szerinti
gyermekek
otthongondozási díjának a Szoctv. 39/A. §-a szerinti
havi összege a 2020. évben 123.910,- Ft.
Ha a szülő több olyan gyermekéről is gondoskodik,
akire tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára
való jogosultsága megállapítható lenne, számára havi
összeg másfélszeresében megállapított ellátást kell
folyósítani (185.865,- Ft).
A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a
más rendszeres pénzellátásban - ide nem értve a
Szoc.tv. 39/B. § (5) bekezdés a) pontja szerinti
rendszeres pénzellátásokat, ha az ott meghatározott
feltételek fennállnak, továbbá a szülő részére
folyósított
csecsemőgondozási
díjat,
gyermekgondozási díjat vagy gyermekgondozást
segítő ellátást, ha azt nem a gyermekek
otthongondozási díjára jogosító gyermekre tekintettel
állapították meg, továbbá a gyermeknevelési
támogatást - részesülő jogosult esetén a
megállapított összegnek és a jogosult részére
folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó
összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer
forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint
összegű ellátást kell megállapítani
Havi összeg
Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg
100%-a: 39.365,- forint
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központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI.
törvény
64.
§
(2)
bekezdésének c) pontja

Tartós ápolást végzők
időskori támogatása 1993.
évi III. tv. (Szoc. tv.) 44/A.
§

- súlyosan fogyatékos, vagy
- tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni
gondozását, ápolását végzi és
- az előzőek szerinti ápolt személyre tekintettel
a gyermekek otthongondozási díjára való
jogosultsága neki vagy hozzátartozójának nem áll
fenn.
(Szoc. tv. 41. § (1) bek.)
Kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha:
- komplex minősítés alapján a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI.
törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés
b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába
sorolt hozzátartozója, vagy
- olyan hozzátartozója gondozását, ápolását végzi,
aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága
miatt magasabb összegű családi pótlékot
folyósítanak
(Szoc. tv. 43. §)
Emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó,
ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos
személy gondozását, ápolását végzi és a kiemelt
ápolási díj feltételeinek nem felel meg.
(Szoc. tv. 43/A. § (1) bek.)
Jogosult
Az a szülő, akinek az öregségi nyugdíjra való
jogosultságát megállapították, ha azon napot
megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi
nyugdíját megállapítják - ide nem értve az öregségi
nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását -,
összeszámítva legalább 20 éven át saját
háztartásában súlyosan fogyatékos, illetve tartósan
beteg gyermekét ápolta, gondozta, és ezalatt
legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül
keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet
az otthonában végezte.
Nyugellátásnak nem minősül.

a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg
180%-a (kiemelt ápolási díj): 70.857,- forint

a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg
150%-a (emelt összegű ápolási díj): 59.048,- forint

Havi összege
50.000,- forint.

Szekszárd, 2020. január 8.

Tolma Megyei Kormányhivatal

Készítette: Tolna Megyei Kormányhivatal
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Konferenciával zárult a hároméves
SKILLCO projekt
SKILLCO - ágazati készség szövetségek az építőipari
szakmunkások tudásának és készségeinek fejlesztésére

Háromévi intenzív munka után 2020. január végén lezárult a SKILLCO projekt. Az
Erasmus+ Partnerség Program keretében megvalósított SKILLCO projekt célja az építőiparban előforduló szakképzettségi hiányosságok
feltérképezése, és ez alapján a hiányosságok
pótlását biztosító oktatási anyagok összeállítása
volt. A projektben a szlovén, az észak-rajna vesztfáliai és a magyar építőipari szövetség (ÉVOSZ),
valamint a celjei, a kerpeni és a budapesti építőipari szakiskolák mellett az Európai Építőipari Szövetség (FIEC) munkatársai vettek részt.
A „Tanulás és képzés a 4 készségterület számára kidolgozott új oktatási anyagokkal, valamint az
új SKILLgAPP alkalmazás építőipari profilokhoz” címmel rendezett konferenciával zárult a
SKILLCO projekt. A 2019. december 11-én
Ljubljanában, a Szlovén Kereskedelmi és Iparkamara épületében megrendezett záró konferencián több mint ötven szakember, ágazati szakmai
szövetségek, szakképző intézmények és építési
vállalkozások képviselői, valamint tanárok,
szakképzési szakértők és újságírók vettek részt. A
rendezvényen a projekt munkájában közreműködő partnerek bemutatták az egyes munkacsoportok által elkészített kutatási eredményeket és
tananyagokat. A konferencia napirendje és az

előadások anyaga az alábbi linken elérhetőek:
https://www.skillco.eu/hu/content/rendezvenyek/conferences/utolso-konferencia/
A SKILLCO projekt célja az ágazati készséghiányok feltárása, és ezeknek a hiányosságoknak a
pótlása és a munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, a munkahelyekhez szükséges új készségek
fejlesztése, valamint a szakképzés minőségének
és hatékonyságának a munkavállalók versenyképességének növelése érdekében történő javítása volt. Ennek érdekében a partnerországok
építési vállalkozásai körében végzett felmérés
alapján a projekt keretében az alábbi négy képzettségi hiányosság pótlására készült tananyag a
szakiskolai tanulók és a szakmunkások számára:
Szövegértés: az építési a projekt dokumentációjának olvasása/megértése, időtervek készítése
Költségszámítás: építési projektek költségkalkulációjának szakszerű elkészítése/értelmezése.
Munkahelyi biztonság és egészségvédelem: a
csont-izomrendszeri rendellenességek megelőzésére szolgáló intézkedések és az ergonómia alapjai.
Környezettudatosság („zöld ismeretek”): az építőipari és a bontási hulladékok szakszerű elhelyezése és újrahasznosítása.
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A projektpartnerek mind a négy kiválasztott
témakörre kidolgoztak egy tananyagmodult a
szakiskolákban tanuló fiatalok számára (A modul), és egyet az építőiparban dolgozó szakmunkások számára (B modul). A tananyagok tesztelése
2018/2019 évben mindhárom országban szakiskolai tanulók és építőipari szakmunkások részvételével próbatanfolyamok keretében történt.
Magyarországon az építőipari szakiskolai tanulók körében a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (BKSZC) Schulek Frigyes Szakgimnáziumában, míg a szakmunkások körében az
ÉVOSZ Budapesten, Pécsett, Zalaegerszegen
és Debrecenben szervezett pilot képzéseket.
Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Építőipari Szövetség Szakképző Intézetének (BFW) koordinálásával 2018 októberében kezdődő és 2019 november végén befejeződő kísérleti szakaszban a
három országban összesen 923 fő vett részt a tanfolyamokon. A kidolgozott új tananyagegységek
mindhárom ország tantervében az európai képesítési keretrendszer 4. szintjébe épülnek majd be.
Ezzel egyidejűleg az Nyugat-Német Kézműveskamara (WHKT) munkatársai kifejlesztették
a SKILLgAPP nevű digitális applikációt, ami
az építőipari szakmát tanulók, a már végzett
szakmunkások és a szakiskolai tanárok számára egyaránt hozzáférhetővé teszi a projekt
eredményeként elkészült anyagokat, az egyes
témakörhöz készített rövid videó filmeket és
a négy témakörre vonatkozó kvíz kérdéseket.
A projekt eredményei, azaz a kutatási eredmények, tananyagok és az applikáció magyar nyelven
is bárki számára szabadon elérhetőek és letölthetőek a projekt honlapjáról (www.skillco.eu).
Budapest, 2020. január 27.
Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes
ÉVOSZ

Megye

Szombathely

Veszprém

Nagykanizsa
Budapest XV.k.
Budapest

Budapest

8000

9023

4025

3300

5000

2800

3100

7400

4400

7100

9700

8200

8800
1158
1215

1221

Fejér

Győr-M-S

Hajdú-Bihar

Heves

Jász-NK-Sz.

Komárom

Nógrád

Somogy

Szabolcs-Sz.

Tolna

Vas

Veszprém

Zala
Bp.-i Regionális
FUVOSZ-Budapest
Budafok-Tétény Ált.
Ipartestület

Hungary Business
ZMVA
ZMVA

1096
1205
8900
8800

Nyíregyháza

6726

Csongrád

Haller Vállalkozói
Hiteliroda

Kaposvár

3526

Borsod

Utca

Budapest
Budapest
Zalaegerszeg
Nagykanizsa

Szekszárd

Salgótarján

Tatabánya

Szolnok

Eger

Debrecen

Tel.

Fax

Nagykörösi út 57
Köztársaság útja 17.
Sugar u. 10.

Haller u. 23-25. B.ép. Fsz.1.

1-5999-300
92-310-800
93-312-605

1-705-7081

1-951-5538

93/317-733
1-414-0660
1-425-2078

Mária Terézia u. 60.

88-420-710

Bíbor Center, Petőfi u. 1.
Késmárk u. 7/b.
Árpád u. 1. II.em. 217.

94-323-193

42-504-337

Virág Benedek u. 4.

Thököly Imre u. 38.

Arany János u. 6-8.

Dózsa Gy. u. 9. 2/201.

92-316-062

1-705-7082

93/317-733
1-414-0661
1-425-2078

88-420-710

94-323-193

42-504-338

32-423-860

Irodavezető

Nádor Péter
Marokity Erika
Gerencsér Hajnalka
Kerekes Gábor

hitel@hbzrt.hu
szkartya@zmva.hu
nagykanizsa@zmva.hu

Nemes Anikó

Glavák Tünde
Köblös Katalin
Gugcsó Zoltánné

szkhaller@digikabel.hu

nemes@voszpont.hu

szkkesmark@gmail.com
fuvosz@fuvosz.com

zalavosz@chello.hu

Farkasdy Tamás

Kántor Fatime
voszveszprem@gmail.com

Takács Sándorné
vosz.vas@gmail.com
vas.vosz@gmail.com

Czomba Tímea

Kiss Jánosné

Baranyi Róbertné

Balázs Ibolya

30-700-6612

70-703-4846

30-547-4018

30-227-7089

30-547-9274
30-942-6031

30-547-8506

30-462-9184

30-547-8523

30-546-9073

30-547-8141

30-546-6019

30-547-6143

30-547-5318

Bóta Gábor, Kuderna
Bernadett
Czakó Istvánné

30-546-9834

30-546-4149

30-546-4024

30-546-3352

30-545-9401

30-545-9282

30-545-8575

Mobil
30-545-4782

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

Bajcsy-Zs. u. 50.

32-423-860

vosz.hm@gmail.com

voszdebrecen@gmail.com

voszgyor@gmail.com

vosz@vosz-fejer.t-online.hu

csongradvosz@vnet.hu

szkartya@chello.hu

bcsvosz@Internet-x.hu

vosz.bacs@gmail.com

Fő tér 1. II/5.

56-512-375

56-512-370

E-mail
voszbaranya@t-online.hu

voszkom@gmail.com

36-817-563

52-541-414

22-319-772

62-409-127

46-505-160

72-227-800

36-817-562

52-541-301

22-319-772

62-409-127

46-413-643

72-227-800

Bárdos lakópark 4/a. fsz.3.

Óvoda u. 2.

Trinitárius u. 1. 2.em.

Iskola u. 3. fsz.1.

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

Gyümölcs u. 18.

Székesfehérvár

Győr

Fürj u. 92/B

Szentpéteri kapu 80.

Irányi u. 4-6.

Katona József tér 18. 2./23.

Király u. 42.

Szeged

Miskolc

Békéscsaba

6000

5600

Bács

Kecskemét

Város

Pécs

7621

Ir.sz.

Békés

Baranya

A VOSZ Információ és szolgáltató irodái
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Vosz Szervezetek

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Elnök: Czomba Csaba
4400 Nyíregyháza, Kótaji út 62.
(Tel/Fax: 42/451-601, 42/509-050)
czomba.csaba@vosz.hu

Csongrád megye
Elnök: Sipos Tamás
6726 Szeged, Fő fasor 96.
sipos.tamas@vosz.hu
www.voszcsongrad.hu

Tolna megye
Elnök: Dr. Fajszi Lajos
7100 Szekszárd, Arany János u. 6-8.
(Tel: 74-510-593)
fajszi.lajos@vosz.hu

Fejér megye
Elnök Gesztesi Béla
gesztesi.bela@vosz.hu
www.voszfejer.hu

Vas megye
Elnök: Szárnyas János
Tel. +36 94-561-512
szarnyas.janos@vosz.hu

Győr-Moson-Sopron megye
Elnök: Sragner László
1137 Budapest, Újpest rakpart 8.
(Tel. 96-319-875)
sragner.laszlo@vosz.hu

Veszprém megye
Elnök: Gazsi Attila
8200 Veszprém, Virág Benedek u. 4.
Tel: 88-420-710
gazsi.attila@vosz.hu
www.voszveszprem.hu

Hajdú-Bihar megye
Elnök:
voszdebrecen@gmail.com
Heves megye
Elnök: Báry Péter
pbary@mayer.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

•

•

Krisán László
krisan.laszlo@vosz.hu

KERESKEDELMI TAGOZAT

•

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

Környezetvédelmi
és • Idegenforgalmi,
Hulladékgazdálkodási szekció
Szálláshelyszolgáltatók és
Makó Balázs
Vendéglátóipari szekció
mako.balazs@vosz.hu
Farkas Tamás
farkast@szaktudas.hu
Textil- és Ruházatipari szekció
Hannauerné Szabó Anna
• Ingatlanforgalmazási és
hannauerne.szabo.anna@vosz.hu
Hasznosítási szekció
Dr. Sztranyák József
sztranyak.jozsefdr@vosz.hu

IPARI TAGOZAT
Pordán Zsigmond
pordan.zsigmond@vosz.hu
•

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

MEZŐGAZDASÁGI TAGOZAT

Egészségügyi szekció
Dr. Fábián Lajos Károly
fabian.lajos@vosz.hu
Emberi Erőforrás és Foglalkoztatási
szekció
Vida Péter
vida.peter@vosz.hu
Ifjúsági és Induló Vállalkozás szekció
Barabás Tamás
barabas.tamas@projectmine.hu
Digitalizáció-Informatikai szekció
Szabó Zoltán Kázmér
szabo.zoltan@vosz.hu
Oktatási és Szakképzési szekció
Sepsi Zsigmond
sepsi.zsigmond@vosz.hu
Pénzügyi szekció
Illy Katalin
illy.katalin@vosz.hu
Sportvállalkozási szekció
Horváth Ferenc
horferserleg@horferserleg.axelero.net

•

•

•

•

•

•

SZOLGÁLTATÁSI TAGOZAT
Vida Péter
vida.peter@vosz.hu
•

VOSZ tagozatok és szekciók
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Takarékszövetkezet
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt

Megye
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Veszprém
Veszprém
Pest
Pest
Pest
Pest
Fejér
Pest
Veszprém
Pest
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Fejér

Ir.sz.
5100
5200
5310
5350
5400
5000
5440
6753
6723
6762
6782
6722
6800
6900
8100
8230
2011
2370
2360
1093
8000
1201
8258
2030
8500
8420
8200
8500
7000

Város
Jászberény
Törökszentmiklós
Kisújszállás
Tiszafüred
Mezőtúr
Szolnok
Kunszentmárton
Szeged-Tápé
Szeged
Sándorfalva
Mórahalom
Szeged
Hódmezővásárhely
Makó
Várpalota
Balatonfüred
Budakalász
Dabas
Gyál
Budapest
Székesfehérvár
Budapest
Badacsonytomaj
Érd
Pápa
Zirc
Veszprém
Pápa
Sárbogárd

Utca
Szabadság tér 9-11.
Kossuth L. út 146.
Szabadság tér 8.
Kossuth L. tér 17.
Dózsa Gy. u. 24.
Kossuth tér 7-8.
Mátyás kir. u. 1.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Retek u. 23-25.
Alkotmány u. 21/a.
Millenium sétány 1.
Honvéd tér 7.
Andrássy u. 50.
Úri u. 1.
Posta út 8.
Kossuth L. u. 20.
Petőfi tér 11/a.
Szent István tér 1/D
Kőrösi út 116.
Czuczor u. 2-10.
Vörösmarty tér 1.
Kossuth u. 32-36.
Kert u. 12.
Budai út 20.
Zimmermann u. 1.
József A. u.4.
Munkácsy u. 1.
Korona út 49.
Ady Endre út 107.

Takarékszövetkezeti VOSZ pontok

89-313-710
88-593-510
88-569-260
89-510-377
25-518-083

29-560-164
29-540-040
1-456-5072
22-506-482
1-421-5809
87-471-611/107

56-350-410
56-513-475
56560-131
62-552-473
62-312-925
62-573-981
62-581-006
62-540-017
62-245-455
62-510-071
88-582-750

Telefon
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Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt

Békés
Pest
Heves
Heves
Pest
Somogy
Bács-Kiskun
Baranya
Somogy
Somogy
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Pest
Bács-Kiskun
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Baranya
Baranya
Tolna
Tolna
Tolna
Fejér
Tolna

5900
2112
3200
3000
2760
7400
6000
7622
7570
8326
6344
6000
6120
6500
6060
6041
6400
2315
6449
7150
7100
7200
7090
7626
7720
7140
7173
7030
2400
7020

Orosháza
Veresegyház
Gyöngyös
Hatvan
Nagykáta
Kaposvár
Kecskemét
Pécs
Barcs
Balatonföldvár
Hajós
Kecskemét
Kiskunmajsa
Baja
Tiszakécske
Kerekegyháza
Kiskunhalas
Szigethalom
Mélykút
Bonyhád
Szekszárd
Dombóvár
Tamási
Pécs
Pécsvárad
Bátaszék
Zomba
Paks
Dunaújváros
Dunaföldvár

Thököly u.15.
Fő út 53.
Magyar u. 1.
Kossuth tér 22.
Dózsa Gy. út 10.
Áchim A. u. 4.
Dobó I. körút 15.
Bajsy-Zsilinszky u. 7.
Bajcsy-Zsilinszky u. 83.
Balatonszentgyörgyi út 1.
Rózsa u. 2.
Szabadság tér 3/a.
Fő u. 57./D
Szentháromság tér 7.
Szet Imre tér 3. fsz.33.
Fő u. 82/a.
Kossuth u. 4.
Mű út 73/h.
Petőfi tér 3.
Szabadság tér 9.
Széchenyi u. 62.
Hunyadi tér 42.
Szabadság tér 41.
Király u. 66.
Kossuth L. u. 32.
Budai út 24.
Fő tér 5.
Táncsics M. u. 4.
Vasmű u. 7.
Fehérvári u. 4.

84-540-934
78-404-394
76-486-711/129
77-481-789/201.
79-520-062
30-563-9412
76-371-132
77-421-228
24-538-461
77-460-080
74-550-940
74-529-400
74-464-190
74-471-831
72-200-460
72-566-046
74-493-805
74-433-403
75-519-213
25-500-439
75-541-510

68-512-350
28-585-017
37-312-070
37-541-911
29-640-266
82-411-220
76-502-160
72-552-282
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Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt

Veszprém
BAZ
BAZ
Heves
BAZ
BAZ
BAZ
Zala
Somogy
Somogy
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Baranya
Baranya
Baranya
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S

8200
3441
3530
3300
3849
3980
9700
8800
8700
7500
8315
8945
8900
8380
8360
8790
8900
7700
7754
7626
9400
9024
9200
9300
9200
9400
9028
9090
9100
9023

Veszprém
Mezőkeresztes
Miskolc
Eger
Forró
Sátoraljaújhely
Kazincbarcika
Nagykanizsa
Marcali
Nagyatád
Gyenesdiás
Bak
Zalaegerszeg
Hévíz
Keszthely
Zalaszentgrót
Zalaegerszeg
Mohács
Bóly
Pécs
Sopron
Győr
Szombathely
Csorna
Mosonmagyaróvár
Beled
Győr
Pannonhalma
Tét
Győr

Táncsics M. u. 39.
Dózsa Gy. u. 37.
Vörösmarty u. 43.
Széchenyi u. 18.
Fő út 58.
Széchenyi tér 8.
Egressy B. út 52.
Erzsébet tér 1.
Rákóczi u. 16.
Kossuth L. u. 16.
Kossuth u. 45.
Széchenyi tér 2.
Eötvös u. 1-3.
Széchenyi u.66.
Pethő u. 1.
Nefelejcs u. 1.
Kovács Károly tér 1.
Dózsa Gy. u. 31.
Hősök tere 8/c
Citrom u. 5
Várkerület 18.
Bartók B. út 2.
Petőfi S. u. 18.
Szent István tér 23.
Palánk u. 8.
Rákóczi út 131
Bercsényi liget 26/b.
Petőfi út 42..
Fő u. 86.
József A. u. 42.

88-423-623
49-530-519
46-515-923
36-511-079
46-386-045
47-322-444
48-512-916
93-516-711
85-515-164
82-553-830
83-316-111
92-581-906
92-549-150
83-545-951
83-510-990
83-560-220
92-510-227
69-511-093
69-569-981
72-518-149
99-508-855
96-523-017
96-576-264
96-593-307
96-576-250
99-506-635
96-420-677
96-470-097
96-561-245
96-510-910
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Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt

Győr-Moson-S
Vas
Vas
Komárom-E
Győr-Moson-S
Komárom-E
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Szabolcs-Sz.B
BAZ
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Pest
Hajdú-Bihar
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
9330
9900
9700
2900
9021
2890
2377
1054
2220
2200
1181
2700
2117
4400
3530
3580
4090
4220
4080
4026
4 138
2310
4026
4401
4465
4900
4025
4562
4700
4600
4400

Kapuvár
Körmend
Szombathely
Komárom
Győr
Tata
Örkény
Budapest
Vecsés
Monor
Budapest
Cegléd
Isaszeg
Nyíregyháza
Miskolc
Tiszaújváros
Polgár
Hajdúböszörmény
Hajdúnánás
Debrecen
Komádi
Szigerszentmiklós
Debrecen
Nyíregyháza
Rakamaz
Fehérgyarmat
Debrecen
Vaja
Mátészalka
Kisvárda
Nyíregyháza

Gesztenye sor 5.
Thököly u.1.
Szűrcsapó u. 3.
Igmándi u. 45.
Árpád út 25.
Ady E. út 17.
Kossuth L. u. 34/a.
Báthory u. 1.
Telepi u. 50/a.
Kossuth L. u. 77.
Üllői út 399.
Eötös tér 6.
Kossuth u. 15.
Szarvas u.5-9.
Széchenyi u. 94.
Szent István u. 25/b.
Hősök útja 8.
Bocskai István tér 13.
Kossuth u. 12-14.
Péterfia u. 4.
Fő u. 2.
Tököli u. 19/b.
Bethlen G. u. 6-8.
Fazekas J. tér 9/a.
Szent István u. 25.
Móricz Zs. u. 19.
Mátyás király u. 29.
Damjanich u. 70.
Szalkay L. u. 2.
Szent László u. 68.
Országzászló tér 4.
44-585-040
44-500-278
45-410-161
42-597-562

96-240-222
94-594-013
94-512-660/142
34-540-760
96-517-885
34-586-356
29-510-030
1-354-3960
29-350-354
29-410-396
1-297-1635
53-506-114
28-582-270
42-504-448
46-507-918
49-540-730
52-573-035
52-228-526
52-382-013
52-500-610
20-223-4929
24-444-599
52-422-767
42-455-526
42-570-508
44-511-018
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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

METRO-CONTO
Kft.

1165 Budapest,
Zsélyi Aladár u. 3. Fsz. 3.

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelő Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

(06)-56512-370
(06)-56512-372

Cím
1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt 44

Telefon
2102592,
333-6505

Cég
Hotel Platánus

Bringóhintó Kft.

Universitas Iskola
Szövetkezet

1138 Budapest,
Margitsziget, Hajós
Alfréd sétány 1.
www.bringohinto.hu
bringo@bringohinto.hu
1093 Budapest
Czuczor u. 6
Info@melodiak.hu
1093 Budapest
Czuczor u. 6
Info@universitas.hu

Telefax

(06)-1407-5077
06-30948-5786
(06)-29435-881
06-30992-7883

Szolgáltatás

Kedvezmény

Számviteli szolgáltatás

15 %

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10 %

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi,
ingatlanforgalmi értékbecslési
szolgáltatás

20 %

Telefax
210-4386
210-4458

Szolgáltatás
Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák
Bringóhintó, kerékpár, elektromos
gyermekjátékok, elektromos
rollerek kölcsönzése

(06)-20423-4600

1-3232133

1-4760620

Minőségi diák munka Budapesten.

1-3232133

1-4760620

Kedvezmény
20%

20%

5%, illetve
személyre
szóló
5%, illetve
személyre
szóló
11.01. - 04.14.
20%
04.15. - 10.31.
10%

Szabadics Kft

8749 Zalakaros
Csermely u.1.

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

(06-93)
541-925

Minőségi diák munka az ország 50
városában. Országos hálózati
munkák.
Apartmanok (6 db) légkondicionáló
berendezéssel hazai és külföldi
vendégek részére

ART Hotel ***
Zalakaros

8749 Zalakaros
Üdülő sor 2.

(06-93)
541-940

(06-93)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák.

10-25%
½ szoba
reggelivel
8000 Ft/nap

Vinczemill
Papírmerítő és
Könyvkötő Műhely
Kft.

2000 Szentendre,
Anna u. 14.
www.vinczemill.hu
info@vinczemill.hu

(06-26)
952-448
06-309495-883

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

15 %

Meló-Diák Kft
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Cég

Iso-Thermo Kft.

Cím

2000 Szentendre,
Kőzúzó út 26.

1047 Budapest,
Baross u. 99.
OPEN Szoftverház
Kft.

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

Telefon

Telefax

(06)-26310-882

(06)-26301-272

(06)-13909027,
399-0660

(06)-1
380-5403

(06) 1460-6933

(06) 1460-6933

Szolgáltatás
Minőségi építőipari anyagok kis- és
nagykereskedelme.
Exkluzív fürdőszoba szalon
prémium kategóriás termékekkel,
3D-s látványtervezéssel és
szaktanácsadással
A www.open-szoftver.hu
portálunkon található szoftverünk
listaárából kedvezmény. (ügyviteli-,
társasházi-, lakásszövetkezeti-,
CRM-, bérszámfejtő-, számlázó-,
pénztárkezelő-, oktató és
vizsgáztató -, általános nyilvántartó
rendszerek)
Egyedi zászlók tervezése, készítése,
magyar, nemzetközi, Európa Uniós,
asztali papírzászlók, érmék,
plakettek forgalmazása.

Kedvezmény

5-50 %

15 %

10 %

Horfer Serleg
Városi Sport és
Szabadidőközpont
7100 Szekszárd,
Keselyűsi u. 2.
horferserleg@horferserle
g.axelero.net

(06)-74416-417

(06)-74416-417

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

1133 Budapest,
Dráva u. 18-20.
suhajda@foltech.datanet.
hu
www.foltech.hu

(06)-30928-3629
(06)-49540-351

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

(06)-309457-758
(06)-76321-202

(06)76321-202

Hotel Unió

1077 Budapest,
Dob u. 73.
Info@uniohotel.hu

(06)-1479-0400
(06)-1479-0402

(06)-1479-0401

Innowear Kft.

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

(06)-62241-348

(06)62246-842

Különböző méretű bevásárló Ökozsák és Thermo aláöltözet a
raktárkészlet erejéig

1055 Budapest,
Szent István krt. 23. 1/5.
www.parragi.hu

(06)-1354-3080

(06) –1354-3085

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

Foltech Kft.

Fémtiszta Kft.

Parragi Ügyvédi
Iroda

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

1132 Budapest,
Borbély u. 5-7.

06-306200-500

(06-49)540-350

Oklevelek, hímzés, szitázás,
gravírozás, ajándéktárgyak

(06)-1780-5531

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

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

11 %
50.000 Ft
felett
12 –21 %

Anyag: 5
Díj: 10 %

10 %

30 %

20 %

20-25 %
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Cég

Cím

Telefon

Telefax

RPE Nonprofit Kft.

3525, Miskolc,
Dayka G. u. 1-7. „A” ép.
Fsz. 6.

(06)-46505-266,
(06)-46320-169

(06)-46505-267

+36-46382-933
+36-705071509

+36-46382-933

06-79523-600

06-79420-857

Hronszky Ügyvédi
Iroda

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztő
Kft.

3525 Miskolc,
Szent L. u. 64.
iroda@hronszky.hu
www.hronszky.hu

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

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

(06-46)
507-708;
(06-30)
2687161;
(06-30)
370-5873

Inis Business Kft.

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

06-20310-5381
06-20949-2277
06-20985-8763

Baricska Csárda

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

Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és Kézi
autómosó

NICOpro Kft.

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

(06-46)
507-709

(06-1)
210-2478

+36-20223-0910

+36-79326-581

Szolgáltatás
Pályázatfigyelés
Pályázatírás
Projekt menedzsment
Vállalkozásfejlesztés
Stratégiák készítése
Teljes körű jogi szolgáltatás.
Kártérítési jog, szerződések joga,
szellemi tulajdonhoz kapcsolódó
jog, versenyjog, gazdasági- és
cégjog, közlekedéssel kapcsolatos
jog, munkajog, hitelezői
igényérvényesítés, büntetőjog,
egyéb jogterületek.
- 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.
- Adótanácsadás egész évben 10%
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

Minden fogyasztásból egyedi
kedvezmény

+36-79326-581

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.

Kedvezmény

25-50 %

10-20%

10 %

10%
Kivéve
gumiabroncs
értékesítésből,
a
webáruházunk
ban
folyamatos
téligumi,
nyárigumi
AKCIÓKkal!

sikerdíjukból
15 %

10 %

10 %
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Cég

ProjectMine Kft.

Brand Way &
Compass Kft.

MB Hitel Pénzügyi
Tanácsadó Kft.

Govern-Soft Kft.

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

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

Telefon

Telefax

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

+36-309426-385

+36-209614-522

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

(06)-75675-454

Kedvezmény

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

+36-1
7971736

3530 Miskolc,
Rákóczi u. 1. I.em./5.
farkas.zoltan@mbhitel.hu
www.mbhitel.hu

Szolgáltatás

Hitelszervezési, hitelközvetítési
szolgáltatás, pénzügyi tanácsadás.
Banki folyamatok menedzselése:
hitelajánlatok bekérése,
versenyeztetése, hitelkérelem
összeállítása, segítség a banki
tárgyalások során.

(06)-75675-455

10 %

Tanácsadás
VOSZ
tagoknak
ingyenes,
megbízás
egyedi
megállapodás
alapján
VOSZ
tagoknak
ingyenes
konzultáció,
megbízás
egyedi
megállapodás
alapján

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

Várjuk tagjaink jelentkezését, akik termékeiket illetve szolgáltatásaikat kedvezménnyel
tudják ajánlani a VOSZ tag vállalkozóknak.
HÍVJA A VOSZ-T, HOGY MEGISMERJÉK !
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VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL
Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára?
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni?
Látogasson el virtuális piacterünkre!
Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint!
A http://piacter.vallalkozo.info/ 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
nélkül is válogathat.

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

AGRÁR SZÉCHENYI
KÁRTYA

HITEL VÁLLALKOZÁSOKNAK

AKÁR 100 MILLIÓ FORINTIG*
SZABADON FELHASZNÁLHATÓ
ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSSAL
* A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel maximálisan igényelhető összege. A konkrét hitelösszeg a hitelbírálat eredményétől függ. A tájékoztatás nem teljes
körű és nem minősül ajánlatnak. Részletes információk: www.kavosz.hu

