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Pályázati felhívás 2020
Év Vállalkozója díj,
Megyei, Regionális Év Vállalkozója díj,
Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj elnyerésére

Beküldési határidő: 2020. augusztus 15
A VOSZ Küldöttgyűlés határozatai
--A Covid-19 járvány kezelésére bevezetett Széchenyi Kártya Program új
hitelkonstrukciói
2020. május 15-től igényelhetők a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége, a területi kereskedelmi és iparkamarák, és a KAVOSZ Zrt.
regisztráló irodáiban.

Hirdetés

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

negyedoldalas fekete-fehér hirdetés:
(80mm x 120mm)
100.000 Ft + ÁFA
színes hirdetés: 50% felár
A VOSZ tagjait 10 % kedvezmény illeti meg
a fenti hirdetési összegbõl. Üzleti partnereink
megrendeléseiket a VOSZ címére (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-1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
Székhelycím: H-1054 Budapest, Hold u. 21.
(új székhely bejegyzés folyamatban)
Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182,
Telefax: (36-1) 414-2180
E-mail címe: center@vosz.hu
Internet honlap: www.vosz.hu
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VállalkozókésMunkáltatók
országosszöVetsége

BeléPésInYIlatkozat
Irodatöltiki!

Vosztöltiki!

Vosztagszám:
Voszirodakód:

Beléptetômegye:
tagszám:

alaPaDatok(kItöltésekötelezÔ):

tagneve:
adószám:
ksHszám:
Megye:
székhelyváros;út,utca,
tér,stb.;házszám:
alakuláséve:
Web:
Fôtevékenység:

létszám(fô):
Fôtevékenység
teáorszám:

tagképviseletében
eljárószemély:
telefon1(vezetékes):
telefon2(mobil):
e-mail:
levelezésicímváros;út,
utca,tér,stb.;házszám:
Választottszekció:

Fax:

széchenyikártyaProgram(kaVosz)termékigényléseeseténkitöltendő:

terméktípusa:
utalás/befizetésdátuma/
csekksorszáma:

termékigénylésének
összege:
kiállítottszámla
sorszáma:

HozzáJárulónYIlatkozat:
alulírott(szervezet,vállalkozó,vállalkozás,cég),mintaVosztagja,ajelenszakaszvégéntalálható„Igen”vagy„neM”megjelölésévelnyilatkozik,felhatalmazza-eaVosz-tarra,hogyakövetkezôadatait(aVállalkozásill.képviselô(i)neve,címe(székhely),vezetékesésmobiltelefonszám(ai),e-mailcím,tevékenységikör)átadhassaaHungaryBusinesszrt.-nek,(címe:1205Budapest,
nagykőrösiút57.)amelyszámáraszolgáltatásokat,kereskedelmiinformációkat,ajánlatokat,kedvezményeketkívánnyújtani,illetveezekrôlszólótájékoztatókatrészéreamegadottelérhetôségekeneljuttatni.aHungaryBusinesszrt. azadatokatsajátadatkezelésiszabályaiszerintkezeli.

$

c Igenc neM
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tájékoztatóatagságrólésatagdíjakról
aVállalkozókésMunkáltatókországosszövetségnek(továbbiakban:szövetség)rendestagja lehet
mindenMagyarországonnyilvántartásbavettegyéni,vagyjogiszemélyvállalkozás,illetveegyébjogi
személyszervezetaki,illetveamelyaszövetségalapszabályátelfogadjaésarészéremegállapítotttagdíj
megfizetésétvállalja.
aszövetségpártolótagja azatermészetes,vagyjogiszemélylehet,aki/amelyaszövetségcéljaival
egyetért,azalapszabályábanfoglaltakatelfogadjaésaszövetségműködésétvagyonivagy/ésszemélyeshozzájárulásávaltámogatnikívánja.apártolótagaszövetségáltalatagságiviszonyalapjánnyújtottmindazonszolgáltatásigénybevételérejogosult,amelyetaszövetségatagjainakáltalánosannyújt.
aszövetségszűkítettszolgáltatástigénybevevőtagja lehetminden,a2004.éviXXXIV.kis-ésközépvállalkozásokrólszólótörvényszerintmeghatározottvállalkozás,amelyalapszabályátelfogadjaésazéves
szűkítetttagdíjmegfizetésétvállalja,amiértaszövetségáltalaszűkítetttagdíjatfizetőkrészéremegállapítottszolgáltatásokigénybevételérejogosult,azadottszolgáltatásravonatkozóeljárásrendalapján.
apártolóésaszűkítettszolgáltatástigénybevevőtagküldöttválasztási,illetveszavazatijoggalnem
rendelkezik,tisztségrenemjelölhet,nemjelölhetőésnemisválasztható.
aszövetségtársulttagjának azarendesvagypártolótagminősül,akimunkaadói,gazdasági,szakmaiésvállalkozóiérdekképviseletetellátószervezetkéntsajáttevékenységébenaszövetséggelkoordináltankívánfellépni.atársulttagatagságiviszonyajellegétőlfüggőkötelezettségeinésjogainfelüla
társulásimegállapodásbanmeghatározottkötelezettségeinekteljesítéséreköteles,illetvejogainakgyakorlásárajogosult.
abelépésvagymegszűnésidőpontjáratekintetnélkülarendestagokáltalfizetettévestagdíj mértéke
atárgyévbennemlehetkevesebb18ezerforintnál,azzalhogyaszövetség
• 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 30 millió forint számviteli nettó
árbevételig24ezer forint;
• 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 50 millió forint számviteli nettó
árbevételig50ezer forint;
• 50millióforintotmeghaladószámvitelinettóárbevételesetén100ezer forinttagdíjfizetésvállalásátajánljaatagoknak.
arendestagokáltalfizetetttagdíjmindenévjanuár1.napjánesedékesésaszövetségtitkársága
általkibocsátottszámlaalapjánfizetendő.évközbenbelépőtageseténaBelépésinyilatkozatalapján
kibocsátottszámlaszerintkellatagdíjatmegfizetni.
aszűkítettszolgáltatástigénybevevőtagokáltalfizetetttagdíj(továbbiakban:szűkítetttagdíj)jelenlegiösszege17ezerFt/évésezmindaddigérvényes,mígazelnökségmegnemváltoztatja.aszűkített
tagdíjabelépéstőlszámítottegyévreérvényes,esedékességeaBelépésinyilatkozatalapjánkibocsátottszámlaszerintalakul.
szűkítettszolgáltatástigénybevevőtagtagságiviszonyaazérvényesenkitöltöttBelépésinyilatkozata
beérkezésévelésazévesszűkítetttagdíjmegfizetéséveljönlétre.atagságiviszonylétrejöttéhezegyéb
esetekbenatagfelvételikérelembeérkezésénésatagdíjmegfizetéséntúlazelnökségtámogatódöntéseisszükséges.
ezentájékoztatónemhelyettesítiaszövetségmindenkorialapszabályábanírottakat.
atagsággalkapcsolatosadatkezelésitájékoztatástawww.vosz.huoldalonelérhetőadatkezelésitájékoztatótartalmazza.
abelépésinyilatkozataláírásávalatagijogviszonnyalkapcsolatbanazadatkezelésitájékoztatóbanírtakat
elfogadja.

alulírottezútonnyilatkozom,hogyaVállalkozókésMunkáltatókországosszövetségének(Vosz)
q rendestagjaq pártolótagjaq szűkítettszolgáltatástigénybevevőtagjaq társulttagja
kívánoklenni*,aVoszalapszabályátmegismerteméselfogadom,továbbá
........................................................Fttagdíj**megfizetésétvállalom.
*(kérjük„x”,vagy„+”jelleljelölniakívánttagságijogállást;többesjelölésérvénytelen!)
**kérjükatagdíjösszegénekmegadását,összhangbanafentitájékoztatással!

kelt:………………………………,……év…………………..……hónap……nap
…………….......…………..
cégszerûaláírás
VállalkozókésMunkáltatókországosszövetsége
tel.:(+36-1)414-2181,82
e-mail:center@vosz.hu
1054Budapest,Holdu.21.
Fax:(+36-1)414-2180
web:www.vosz.hu
Bíróságibejegyzés:FôvárositörvényszékPk.60099/1989
gránitBank:12100011-10004878-00000000
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Jelölési és pályázati felhívás
Év Vállalkozója díj,
Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díj,
Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért
díj elnyerésére, a 2020. évben
Beküldési határidő: 2020. augusztus 15!

Alapszabályunk és az Elnökség határozata
szerint 2020. december 4-én (pénteken) - a
Magyar Vállalkozók Napján immár huszonkettedik alkalommal kerül sor az Év Vállalkozója
Díjak átadására, amely a tavalyi évhez
hasonlóan ismét a Művészetek Palotájában
(Müpa) kerül megrendezésre.
Hagyományainknak megfelelően, az országos
Év Vállalkozója Díjak mellett – az előző évek
sikerére, valamint Szövetségünk elfogadott
éves célkitűzéseire tekintettel – idén is meghirdetésre kerülnek a VOSZ területi szervezetei elnökségeinek szervezésében a Megyei
(Regionális) Év Vállalkozója díjak pályázatai.
Az Év Vállalkozója és Megyei (Regionális) Év
Vállalkozója Díjat kizárólag olyan gazdasági
szakember - vállalkozó, cégtulajdonos, vállalkozásvezető, üzletember - kaphatja meg, akinek a
gazdasági és közéleti szerepvállalása, társadalmi
felelősségvállalása, valamint vállalkozói és üzletemberi tevékenységének sikere és hasznossága példaképül állítható a gazdaság többi szereplője és a társadalom minden tagja számára.
A területi szervezetek Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjat is javasolhatnak az arra érdemeseknek.

I.
Év Vállalkozója díj
Az országos előterjesztések keretei és szabályai:
A VOSZ területi szervezetei, szakmai szekciói, valamint társszervezetei részéről ebben az évben is
- megyénként legfeljebb 2 fő, (Budapesti és Pest
megyei Regionális Szervezet: legfeljebb 4 fő),
- szekciónként 1 fő,
- a VOSZ-hoz csatlakozott Szövetségek
(szervezetek) részéről 1-1 fő
- a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
részéről legfeljebb 2 fő
- más gazdasági, hivatásrendi, szakmai
kamara részéről 1-1 fő
mint vállalkozás vezetője, tulajdonosa, esetleg management tagja terjeszthető fel a kitüntető díjra.
A díjra jelölt személyeknek Szövetségünk Alapszabálya 10.2. pontjában leírt előírásoknak meg
kell felelnie! Fontos kitüntetési feltétel, hogy
az előterjesztett természetes személy és az általa
képviselt vállalkozás (szervezet) a VOSZ céljait elfogadja és támogassa és lehetőleg a VOSZ
tagja legyen! Pályázat benyújtására maga az
érintett vállalkozó (munkáltató; vállalkozás vezetője, tulajdonosa) is jogosult. A pályázati felhí-
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vás megjelenik a szövetség honlapján, a VOSZ
Hírekben, valamint a VOSZ Hírlevélben is.
A díj odaítéléséről az országos Elnökség dönt.
Az egyéni pályázatokról a pályázó székhelye szerinti VOSZ területi szervezet állásfoglalása alapján dönt az országos Elnökség.
II.
Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díj,
Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj

kategóriánként 1 díj kerüljön átadásra. A díjak átadására az adott megyében – a Megyei
Prima gálaesten - kerül sor, a területi VOSZ
szervezetek szervezésében. A Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjakra vonatkozó
feltételek hasonlóak az országos Év Vállalkozója Díj feltételeihez (alapszabály 10.3. pont).
Az előírt feltételek megléte esetén az illetékes megyei (regionális) elnökség dönt a díjak odaítéléséről, amelyet - az Év Vállalkozója díjak előterjesztéseivel együtt - az országos Elnökség hagy jóvá.
III.

Kiemelkedő vállalkozói, üzleti teljesítményt
nyújtó tagjaink (támogatóink) minél nagyobb
körű elismerése érdekében, az ismert 4 alapkategóriában (ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, szolgáltatás) és tetszőlegesen választható „alkategóriákban” (szakmai területek,
tevékenységi körök szerint) hirdetjük meg a
Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díjak
pályázatait. Az oklevelek tartalma a területi
szervezetek döntése szerint alakul, pl.:„Megyei
(Regionális) Év Vállalkozója”; „… Megye Év
Vállalkozója”; „Év Iparvállalata … megyében”;
„Év Kereskedője … megyében”; „Év Borásza …
megyében”. Lehetőség van – a helyi adottságok
szerint – további kategóriák bevezetésére is.
A Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjjal a VOSZ területi szervezete a helyi
közélet (társadalmi környezet) kiemelkedő
(nem gazdasági) teljesítményeit ismerheti el,
így díjazásban részesülhetnek pl. az egyházak,
karitatív, jogvédő szervezetek, hivatalok, hatóságok, önkormányzatok, állami/önkormányzati szervek, közüzemek képviselői, továbbá a
rendvédelem, közbiztonság területén dolgozók
is. A díj a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója
díjakkal együtt kerül elbírálásra és átadásra.
A VOSZ területi szervezet által előterjesztett
díjazottak száma legalább 2 fő, legfeljebb
10 fő lehet. A díjak egyediségének és értékének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy

További fontos szervezési feladatok, határidők
Az előterjesztéseknek minden, a kiírásban
szereplő díj esetében tartalmazniuk kell
• a díjazásra előterjesztett természetes személy pontos nevét, elérhetőségét; a díjat
mindig természetes személyek kapják!
• annak a szervezetnek, vállalkozásnak a
pontos megnevezését és legalább egy azonosító adatát (hivatalosan nyilvántartott
székhely, vagy adószám), amelynek az előterjesztett személy a tulajdonosa, ill. amelyben az elismerésre méltó tevékenységét végzi
• indoklást:
rövid
szakmai
méltatást,
példaértékű eredmény(ek) ismertetését
Az előterjesztések leadási határideje (a rövid,
írásos indoklással együtt) – az Elnökség határozata alapján – legkésőbb 2020. augusztus 15.
napja. A jelöléseket e-mail útján kérjük eljuttatni a VOSZ titkársága részére (center@vosz.hu).
Budapest, 2020. május 28.
Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Elnökség
Perlusz László
főtitkár
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Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekről és az elvégzett
munkáról
(2020. január 21. - 2020. április 27.)
1. Január 24-én részt vettünk az Informatikai Ágazati Készség Tanács Ülésén.
2. Január 27-én egyeztetést tartottunk a
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségével, a szeptember 10-i IOE közgyűlés
budapesti megrendezésének körülményeiről
és más aktuális témákról. A megbeszélésen az
MGYOSZ-tól részt vett Dr. Futó Péter elnök
és Wimmer István főtitkár, míg a VOSZ-t
Tolnay Tibor elnök és a főtitkár képviselte.
3. Január 28-án
i.
összehívásra került a GINOP
1.1.9.-19-VEKOP-20 pályázati Program
Irányító Bizottság januári ülése.
ii. részt vettünk a Belügyminisztériumban a gazdasági egyenlőt lenség csökkentése
érdekében szükséges fejlesztési program
támogatása tárgyában tartott egyeztetésen,
amelyen jelen volt Dunai Péter MKIK főtitkár,
Krisán László KAVOSZ vezérigazgató, Perlusz László főtitkár, Réthy Pál BM főosztályvezető, Lőrinc Leó vezető-kormányfőtanácsos is.
4. Január 29-én egyeztetést tartott a VOSZ-ban
a megújuló VOSZ Egészségügyi Szekció. A megbeszélésen részt vett a VOSZ elnöke és a szekció
részéről Dr. Bombera Géza és Dr. Fábián Lajos is.
5. Január 30-án Kovács Patrik társelnökünk
beszámolt a BIAC (Business to Europe)
aktualitásairól és tervezett találkozóiról.

6. Február 3-án az alakuló ülést előkészítő
ülést tartott a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács, amelyen a VOSZ is képviseltette magát.
7. Február 4-én összehívásra került a pályázati Program Irányító Bizottság februári ülése.
8. Február 5-én részt vettünk együttműködő
partnerünk
a
Kelet-Európa
Üzleti Klub elnökségi ülésén.
9. Február 6-8.: A VOSZ 4 fős delegációja
részt vett Marosvásárhelyen az I. Kárpát-medencei Vállalkozói Konferencián.
10. Február 11-én
i.
a sajtó több más csatornája után
az M1-en, majd a Kossuth Rádióban
fejtettük ki véleményünket az iparűzési adó
feltöltési kötelezettséggel kapcsolatban.
ii. alapítóként vettünk részt a Fővárosi
Érdekegyeztető Tanács alakuló ülésén,
a
Főpolgármesteri
Hivatal
dísztermében. A VOSZ-t Tolnay Tibor
elnök és a főtitkár képviselte.
11. Február 12-én részt vettünk a Kelet-Európa
Üzleti Klub rendezvényén, aholMoldávia
mutatkozott be.
12. Február 14-én megbeszélést folytattunk a
„körkörös gazdaság” témakörében, amelyen
részt vett Illés Zoltán államtitkár, a CEU
előadó tanára.
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13. Február 18-án Dr. Tölg-Molnár Beával,
a VOSZ elnöki tanácsadójával
i.
egyeztetésen vettünk részt a POS
terminálok
VOSZ
irodahálózatban
történő
alkalmazása
lehetőségeinek
tárgyában.
ii. meglátogattuk
Szepesi
Balázs
helyettes
államtitkárt,
a
GINOP
1.1.9.-19-VEKOP-20 projekttel és más
aktuális ITM-VOSZ közös témákkal
kapcsolatban.

risztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos
Szövetsége (VIMOSZ), a MOL, az OTP képviselője és a Richter Gedeon Nyrt. elnöke is.

14. Február 19-én ismerkedő megbeszélést
folytattunk a pénztárgépes piaci gyártók és forgalmazók képviselőivel, egy lehetséges együttműködés – szakmai szekció –alapításáról. A
kapcsolatot Dr. Kiss Zoltán hozta.

22. Március 5-én összehívásra került a pályázati
Programirányító Bizottság márciusi ülése.

15. Február 20-án plenáris ülést tartott a FŐÉT,
a grémium munkatervéről és Budapest költségvetéséről.
16. Február 22-én (szombaton) részt vettünk a
Nemzeti Automata Szövetség üzleti bálján, a
Spoon-hajón.
17. Február 25-én az MGYOSZ illetékeseivel
egyeztettük a 2020 szeptemberében Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi vállalkozói konferencia (IOE közgyűlés) részleteit.
18. Február 26-án a főtitkár részt vett az UNIQA
Expo-n Tapolcán, a Hotel Pelionban és előadást
tartott a vállalkozói érdekképviselet aktuális irányairól és az együttműködés közös területeiről.
19. Február 28-án a VOSZ-ban fogadtuk a
nemrégiben alakult Horvátországi Magyar
Munkaadói Szövetség képviselőit; a szervezet
is csatlakozni kíván a VOSZ által a tavalyi évben alapított Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumához.
20. Március 2-án került megrendezésre az ITMben a koronavírus gazdasági hatásai és azok
mérséklése tárgyában szervbezett felsővezetői
értekezlet, Dr. György László államtitkár vezetésével, amelyen részt vett a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara (MKIK), az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham), a Német-Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (DUIHK), a Tu-

21. Március 3-án megbeszélést folytattunk az
Adókamara elnökével és alelnökével az együttműködés szorosabbra fűzéséről. A megbeszélésen részt vett Zara László elnök, Siklós Márta
általános alelnök – a VOSZ Gazdaságpolitikai
Bizottsága (GpB) és a Vállalkozói Műhely tagja – és Tardos János társelnök, GpB titkár is.

23. Március 10-én került sor az MKIK Gazdasági Évnyitójára - Budapesten, a Hotel
Intercontinentalban -, a miniszterelnök részvételével, amelyen a VOSZ-t az elnök és több
tisztségviselő is képviselte.
24. Március 13-án Artak Udumyan az Oroszországi Export és Import Szövetség elnökhelyettese látogatást tett a VOSZ központban.
25. Március 16-án intézkedési tervet adtunk ki
a koronavírus járvány kedvezőtlen hatásainak
csökkentésére a VOSZ érdekeltségi körében.
A járvány megelőzésének, illetve terjedése korlátozásának elsőbbséget kell kapnia a VOSZ
székhelyén található központi titkárságon és
az információs és szolgáltató irodákban! Ezzel
egy időben irodáinkban és internetes oldalainkon tagi- és ügyféltájékoztatót is kihelyeztünk,
amelyben biztosítottuk tagjainkat az ügyintézés folyamatosságáról és együttműködésüket
kértük. A közegészségügyi és járványügyi követelmények elsődlegességének figyelembevétele mellett, a VOSZ irodák a járványhelyzet
körülményeihez igazodó módon jártak el az
általuk nyújtott szolgáltatások teljesítése során.
26. Március 16-án a VOSZ részvétele mellett
folytatódott az ITM szervezésében a kibővült
állandó Felsővezetői értekezlet a koronavírus
gazdasági hatásairól és azok csillapításáról. Az
értekezleten – amely ettől a naptól fogva videó-konferencia keretében került megrendezésre - miniszteri szinten képviselteti magát az
ITM és a PM és állandó résztvevő Bártfai-Mager
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Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter asszony és a Magyar
Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója. Részt
vesznek a továbbiakban is az MKIK, DUIHK,
AmCham, VIMOSZ képviselői is. Az értekezletet ezt követően hetente rendszeresen megrendezik, később az MGYOSZ csatlakozásával.
27. A március 16-i a héttől kezdve fokozatosan elmaradnak, elhalasztásra kerülnek a személyes részvételt megkövetelő rendezvények,
találkozók, ülések és megbeszélések. Egyre
nagyobb részüket telefon-, vagy videó-konferencia keretében tartják meg. A március
28-án kihirdetett, majd április 11-én határozatlan időre meghosszabbított kijárási korlátozás egyre kisebb teret engedett a személyes
találkozásoknak, ügyintézésnek és a folyamatok áttevődtek az elektronikus csatornákra.
28. Március 19-én a VOSZ részvételével videó-konferencia keretében ülésezett a FŐÉT is.
29. Március 26-án A VOSZ GpB titkára részt
vett a Hétfa Kutatóintézet online szervezett
konferenciáján, amelyen a kutatóintézet legutóbbi műhely tanulmányainak bemutatására
került sor, többe között a kiválóság alapú kutatások finanszírozását segítő menedzsment
kapacitások fejlesztésének lehetőségei, a
munkaerőhiány enyhítésének lehetőségei a
munkaügyi ellátórendszer ügyfélútjainak újra
gondolásával, valamint az exportpiacra lépést
és az exportvolumen nagyságát befolyásoló tényezők vizsgálata mikroszimulációs modellben.
30. Március 30-án a SEED Kisvállalkozásokat
segítő Alapítvány felkérésére a VOSZ tájékoztatást bocsátott ki a Segítsünk a vállalkozóknak a vészhelyzet idején a jó döntések meghozatalában! cimű program népszerűsítésére.
31. Az állandó Felsővezetői értekezlet a koronavírus gazdasági hatásairól és azok csillapításáról a gazdaságpolitikai érdekképviselet legfontosabb és legintenzívebb fórumává vált. A
március 30-i megbeszélésen személyesen részt
vett a kormányfő is. A rendezvényt továbbra is
videó-konferencia keretében tartják, amelyhez
heti-kétheti összehívással felzárkózott a Versenyszféra és a Kormány állandó Konzultációs Fóru-

ma (VKF) is. A VOSZ mindkét állandó fórum
aktív résztvevője, a tagság – a területi és szakmai
elnökökön keresztül és közvetlenül is – megküldi véleményét és javaslatait a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban kibontakozott gazdasági
válság enyhítésére, amelyet az ÜVE a főtitkárral
közösen összegez és megküld a döntéshozóknak. A főtitkár minden alkalommal részt vett
az egyeztetéseken, amelyekről rendszeresen
írásban beszámolt és a legfontosabb információkat e-mail-ben megküldte a tisztségviselőknek.
A magas szintű és rendkívül intenzív munka
eredményeként a magyar vállalkozások egyre
komolyabb anyagi segítséget kaphatnak a munkahelymegtartáshoz és a válság átvészeléséhez,
mindezt elfogadható adminisztrációval és egyre
bővülő körben elérhető és korábban nem látott,
kedvezményes finanszírozási megoldásokkal.
32. Április 2-3.: A VOSZ által is támogatott 6.
Nemzetközi Fenntarthatósági Divathét eseményei online kerültek megrendezésre, amelynek
ipari összekötője Hannauerné Szabó Anna.
33. Április 3-án a VOSZ GpB titkára véleményezte azt az ITM projektet, amely „A társadalmi célú vállalkozásokat támogató intézkedések értékelése indító jelentése” cimet viselte.
34. Április 9-én a VOSZ GpB titkára részt vett
a Kopint-Tárki szokásos negyedéves sajtótájékoztatóján, amely a koronavírus terjedése miatt
on-line módon került megtartásra. Az anyag
megtekinthető on-line, a szövetség hivatalos internetes oldalán, a VOSZ dokumentumokban.
35. 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. A március
11-i és az április 14-i Irodavezetői értekezlet videó-konferencia keretében került megtartásra,
az áprilisin részt vettek a KAVOSZ szakértői is.
36. Április 22-én rendkívüli videó-konferenciát
szerveztünk a KAVOSZ operatív igazgatójának
és szakértőinek részvételével, a Széchenyi Kártya Program várható kibővítéséről. A KAVOSZ
vezetői megfeszített erővel, folyamatosan egyez-

8

Szervezeti Hírek
tetnek a Széchenyi Kártya Programnak a koronavírus-krízis kezelését célzó gazdaságpolitikai
eszközrendszerbe való bekapcsolásán. A Széchenyi Kártya Program 4 új termékkel egészül ki:
• Széchenyi
Kártya
Folyószámlahitel Plusz
• Széchenyi Munkahelymegtartó
Hitel
• Széchenyi Likviditási Hitel
• Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
37. Április folyamán megállapodtunk a Corvinus Közgazdasági Egyetem Versenyképességi
Intézete Vállalatgazdasági Tudományos és Oktatási Alapítványával egy tanulmány megírásá-

ra „Vannak-e átvehető példák a termelékenység növelése terén a V3 országaitól?” címmel.
38. A beszámolási időszakban a VOSZ-nak jelentős volt a médiajelenléte, amely kiterjedt
országos és megyei napilapokra, kereskedelmi
és közszolgálati televíziókra, rádiókra és számos
internetes megjelenésre. A megszólalók közt a
szövetség társadalmi vezetői, a KAVOSZ vezérigazgatója és a főtitkár is ott volt. A média-megjelenésekről a főtitkári szervezet rendszeresen
tájékoztatást küldött a tisztségviselőknek.
Budapest, 2020. április 27.
Perlusz László
főtitkár
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Jegyzőkönyv
a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége Elnökségének
2020. május 20-ai határozatairól
A koronavírus-járvány és az ezzel kapcsolatos, indokolt óvintézkedések sajnos nem tették lehetővé,
hogy az Elnökség hagyományos áprilisi, küldöttgyűlést előkészítő ülését a VOSZ Elnöke összehívja.
A VOSZ Elnöke a Szövetség zökkenőmentes működését a jelen, bizonytalan körülmények között
is fontosnak tartja, ezért – alapszabályunk 4.14.9. pontja és a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet
alapján - úgy döntött, hogy ülés tartása nélkül, elektronikus úton kéri az Elnökséget, hogy a 2019.
évi tevékenység lezárásáról szóló beszámolókat és a 2020. évi terveket fogadja el és rendelkezzen a
küldöttgyűlés távszavazással történő határozathozataláról.
A VOSZ Titkársága május 15-én megküldte meghívót – a szavazólappal és a szavazás technikai
megvalósításával kapcsolatos, részletes leírással együtt - az ülés tartása nélküli döntéshozatalra 27 fő
elnökségi tagnak, az alapszabályban rögzített módon.
Az írásos szavazás kezdeményezésével egyidejűleg az Elnökség tagjai megkapták a napirendi pontokhoz készített írásos anyagok, előterjesztések internetes elérhetőségét és a megtekintéshez szükséges
minden technikai útmutatást.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a VOSZ 2019. évi tevékenységéről, javaslat a 2020. évi fontosabb célkitűzésekre
(küldöttgyűlési előterjesztés)
2. Beszámoló a VOSZ 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról (küldöttgyűlési előterjesztés)
3. Javaslat a VOSZ 2020. évi költségvetési előirányzatára (küldöttgyűlési előterjesztés)
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020.
évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról (küldöttgyűlési
előterjesztés)
5. Határozat a VOSZ székhelymódosításának alapszabályi átvezetéséről (küldöttgyűlési előterjesztés)
6. Felhívás a Küldöttek számára, ülés tartása nélküli döntéshozatalra
7. Határozat az Év Vállalkozója, Megyei/Regionális Év Vállalkozója és Kiemelkedő Társadalmi
Szerepvállalásért díj 2020. évi kiírásáról
8. Határozat tagfelvételről – a Tagfelvételi bizottság előterjesztése
9. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról
Az Elnökség részére megküldtük a szavazás menetéről és szabályairól szóló tájékoztatót, amely tartalmazta az alábbiakat:
a) az elektronikus szavazás kizárólag a szavazási felhívással együtt megküldött szavazólap kitöltésével és a center@vosz.hu e-mail címre történő visszaküldésével lehetséges
b) a szavazatokat minden szavazásra jogosult a VOSZ-nál nyilvántartott hivatalos e-mail címéről
küldje meg!
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c)
d)

e)
f)

a szavazólapon csak „igen”, vagy „nem” szavazatra („igen”, vagy „nem” szavak beírására) van
lehetőség
a szavazás 2020. május 15-én 12:00 órától 2020. május 20–án 12:00 óráig tart; a szavazásra
72 óra áll rendelkezésre, de a szavazásra nyitva álló határidőbe kizárólag a munkanapok számítanak bele, így a szavazás ideje meghosszabbodik a közbeékelődött munkaszüneti napok
időtartamával
érvénytelen a szavazat, amennyiben azt nem a szavazásra megszabott határidőben adták fel, a
szavazatot feltételhez kötötték, vagy a válasz nem „igen” vagy „nem” szavakat tartalmaz.
a határozattervezetek szövege a szavazólapon található, az egyes napirendi pontokhoz készített
dokumentumok – a napirendi pontok sorszáma szerint – internetes hivatkozás (link) segítségével érhetőek el.

Az elektronikus úton lebonyolított szavazás akkor érvényes, ha a szavazásra jogosultak több mint
fele szavazott. Érvénytelen a szavazat, amennyiben azt nem a szavazásra megszabott határidőben
adták fel, a szavazatot feltételhez kötötték, vagy a válasz nem „igen” vagy „nem” szavakat tartalmaz.
A szavazásra rendelkezésre álló időben 21 fő (78 %) adott érvényes szavazatot, így a szavazás érvényes
volt.
Napirendi pontok szerinti eredmény:

napirendi pont

a szavazás eredménye

1.

Beszámoló a VOSZ 2019. évi tevékenységéről, javaslat
a 2020. évi fontosabb célkitűzésekre (küldöttgyűlési
előterjesztés)

21 igen, 0 nem szavazattal
egyhangúlag elfogadva

2.

Beszámoló a VOSZ 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról
(küldöttgyűlési előterjesztés)

21 igen, 0 nem szavazattal
egyhangúlag elfogadva

3.

Javaslat a VOSZ 2020. évi költségvetési előirányzatára
(küldöttgyűlési előterjesztés)

21 igen, 0 nem szavazattal
egyhangúlag elfogadva

4.

Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ 2019.
évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi
költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi
határozatok végrehajtásáról (küldöttgyűlési előterjesztés)

21 igen, 0 nem szavazattal
egyhangúlag elfogadva

5.

Határozat a VOSZ székhelymódosításának alapszabályi
átvezetéséről (küldöttgyűlési előterjesztés)

21 igen, 0 nem szavazattal
egyhangúlag elfogadva

6.

Felhívás a Küldöttek számára, ülés tartása nélküli
döntéshozatalra

20 igen, 1 nem szavazattal
95%-os arányban
elfogadva
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7. Határozat az Év Vállalkozója, Megyei/Regionális
Év Vállalkozója és Kiemelkedő Társadalmi
Szerepvállalásért díj 2020. évi kiírásáról

21 igen, 0 nem
szavazattal egyhangúlag
elfogadva

8. Határozat tagfelvételről – a Tagfelvételi bizottság
előterjesztése

21 igen, 0 nem
szavazattal egyhangúlag
elfogadva

9. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekről és a végzett munkáról

21 igen, 0 nem
szavazattal egyhangúlag
elfogadva

Elnökségi határozatok:
1./2020.05.20.
Az Elnökség a szövetség 2019. évi tevékenységéről szóló elnökségi beszámolót és a VOSZ 2020. év
célkitűzéseiről szóló előterjesztést egyhangúlag elfogadta.
2./2020.05.20.
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta „A VOSZ 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről
és eredmény kimutatásáról” szóló előterjesztést.
3./2020.05.20.
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta „A VOSZ 2020. évi költségvetési előirányzata” című előterjesztést.
4./2020.05.20.
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését a VOSZ 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok
végrehajtásáról.
5./2020.05.20.
Az Elnökség jóváhagyta a VOSZ új székhelyének (címének) megváltozását és ennek átvezetését az
alapszabályon, az alábbiak szerint:
A VOSZ alapszabály 1.1.2. pontjában, a „Szövetség székhelye: 1054 Budapest, Hold u. 21.” szöveg
helyére a „Szövetség székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.” szöveg lép.
6./2020.05.20.
Tekintettel a koronavírus-járványra és az ezzel kapcsolatos, indokolt óvintézkedésekre, így a személyes
kontaktus kerülésének szükségességére, az Elnökség 20 igen és 1 nem szavazattal jóváhagyta az ülés
tartása nélküli döntéshozatalt a szövetség Küldötteinek, az alábbi napirendi pontok tekintetében:



Beszámoló a VOSZ 2019. évi tevékenységéről, javaslat a 2020. évi fontosabb célkitűzésekre
Beszámoló a VOSZ 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról
 Javaslat a VOSZ 2020. évi költségvetési előirányzatára
 Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020.
évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
 Határozat a VOSZ székhelymódosításának alapszabályi átvezetéséről
Az ülés tartása nélküli határozathozatal megszervezése a Titkári szervezet feladata.
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7./2020.05.20.
Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a „Jelölési és pályázati felhívás Év Vállalkozója díj, Megyei
(Regionális) Év Vállalkozója díj, Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj elnyerésére a 2020.
évben” című kiírást és utasítja a Titkári szervezetet a közzétételre.
8./2020.05.20.
A Tagfelvételi Bizottság előterjesztésében szereplő 115 tagjelölt felvételét, valamint a 2019. évi tagdíjat pótlólag rendező tag rendes tagságának visszaállítását az Elnökség egyhangúlag elfogadta.
9./2020.05.20.
Az Elnökség a „Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és az elvégzett munkáról (2020. január 21. - 2020. április 27.)” c. beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Budapest, 2020. május 20.
						Perlusz László s.k.
						
főtitkár
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BESZÁMOLÓ
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének 2019. évi tevékenységéről
és a 2020. évi fontosabb
célkitűzésekről
I. A gazdaságpolitikai környezet a beszámolási időszakban
A 2019. évben a világgazdaság 2,9 százalékkal bővült, amely az elmúlt tíz év legalacsonyabb értéke.
Az Egyesült Államok gazdasága a várakozásoknak megfelelő mértékben nőtt (2,3 százalék), miközben Kína növekedési üteme enyhén tovább mérséklődött. Az eurozóna növekedése a vártnál is
erőteljesebben lassult, negyedéves összevetésben több nagy gazdaságban is stagnálás vagy a GDP
csökkenése volt megfigyelhető az elmúlt év végén.
Az elmúlt években Magyarországon erőteljesen bővült a gazdaság – a GDP-növekedési ráta a tavalyi
évben ismét a legmagasabbak között volt az EU-ban. A gazdasági növekedés 2019-ben ellenállt a
nemzetközi gazdaság lassulásának is, amelyben komoly szerepet játszott a magyar gazdaságpolitika
is. Támogató hatása volt többek között az építőipari beruházások erősödésének, valamint a nagyobb
járműgyárak által előállított új modelleknek.A foglalkoztatási ráta szintén gyorsan emelkedett. A
munkaerő iránti erős kereslet tovább növelte a foglalkoztatást, miközben a bérek továbbra is gyorsan emelkedtek a munkaerőhiány és a jelentős minimálbéremelések következtében. A kedvező
munkaerőpiaci folyamatok hozzájárultak az életkörülmények javulásához is. A beruházások rekordszintet értek el a kedvező gazdasági kilátásoknak, a vonzó finanszírozási feltételeknek, a támogató
fiskális politikának, valamint az uniós források jelentős beáramlásának köszönhetően. Az egy főre
jutó GDP 2018-ra meghaladta az uniós átlag 70 %-át, ami a csatlakozás óta a legmagasabb szintet
jelenti.
2019-ben az előzetes becslések szerint már a GDP 15 %-át teszik ki az építőipari beruházások, meghaladva ezzel a válság előtti 12 %-os átlagot. Az uniós források felhasználása és a választási ciklus
által is ösztönzött állami beruházások 2019-ben meghaladták a GDP 6 %-át, ami a legmagasabb
arány az EU-ban.
A kereskedelmi ingatlanberuházások élénkülésének motorja a felhalmozódott kereslet, amely a
kihasználatlansági ráta minden korábbinál alacsonyabb szintjében is megnyilvánul. A lakásépítési
ágazat fokozatosan követi az ingatlanárak növekedését, a háztartások pénzügyi helyzetének javulását
és a lakástámogatási rendszerek bővülését. A kapacitáskihasználás magas szintjének, az egyszerű
finanszírozási feltételeknek és a közvetlen külföldi befektetések beáramlásának köszönhetően a gépekbe és berendezésekbe történő beruházások is jelentősen nőttek.
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Termelékenység
A termelékenység növekedése a gépekbe és berendezésekbe irányuló beruházásokkal összhangban
felgyorsult, de – sajnos – mértéke továbbra sem kielégítő. A 2008. évi válságot követően a munkatermelékenység stagnált, és az egy főre jutó jövedelmek konvergenciája főként a növekvő foglalkoztatási rátának volt betudható. A beruházások közelmúltbeli növekedése viszont a munkatermelékenység szintjét is emelte.
Míg azonban a gép- és berendezés-beruházások rátája már megközelíti a 2008-as válság előtti csúcsértéket, a munkatermelékenység növekedése a 2000–2007-es időszak átlaga alatt maradt. A mikro-gazdasági tényezők, többek között az innovációs tevékenység alacsony szintje és a termelékenyebb vállalatok felé történő erőforrás-átcsoportosítás lassú tempója továbbra is visszafogják a termelékenység
növekedését, amely így továbbra is elmaradt az EU-s (ezen belül az euró-övezeti országokra jellemző)
szinttől is, továbbá a közvetlen versenytárs országokétól is (a beszámoló készítésekor a 2019. évi adatok Ausztria – mint etalon -, Csehország és Magyarország viszonylatában már rendelkezésre állnak).

A tendencia az utóbbi években határozott növekedést mutat, de - ahogy a fenti ábra mutatja - a
versenytárs országok sem tétlenkednek! A különbség sajnos továbbra is nehezíti a reményteljesen
megkezdődött jövedelmi felzárkózás továbbvitelének lehetőségét is.
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Foglalkoztatás
A 2019 évben – bár eltérő dinamika mellett, de – mind a négy negyedévben emelkedett a versenyszféra foglalkoztatottsága. A közfoglalkoztatottak száma az év eleji 120 ezer fő feletti értékről év
végére 108 ezer főre csökkent. A munkanélküliségi ráta az év egészében 3,4 százalék körül alakult.
- A 2019. év első negyedévében versenyszférán belül a feldolgozóipar foglalkoztatása érdemben
nem változott, míg a piaci szolgáltató szektorban foglalkoztatottak száma
nagymértékben bővült az előző negyedévhez képest. A külföldi telephelyen
foglalkoztatottak száma nem változott, 109 ezer főt tett ki.
- A 2. negyedévben a versenyszférán belül mind a piaci szolgáltató szektor,
mind a feldolgozóipar foglalkoztatása emelkedett az előző év azonos időszakához
képest, ugyanakkor az éves bővülés üteme kismértékben lassult az előző negyedévhez
képest. A külföldi telephelyen foglalkoztatottak száma 117 ezer főre emelkedett.
- A 3. negyedévben a versenyszférán belül a feldolgozóipar foglalkoztatása mérséklődött,
míg a piaci szolgáltató szektorban foglalkoztatottak száma számottevően emelkedett az előző
év azonos időszakához képest. A külföldi telephelyen foglalkoztatottak száma 118 ezer főre nőtt.
- A 4. negyedévben a versenyszférán belül folytatódott a feldolgozóipari foglalkoztatás mérséklődése, míg a piaci szolgáltató szektorban foglalkoztatottak száma tovább emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A külföldi telephelyen foglalkoztatottak száma 120 ezer főre nőtt.
A munkába bevonható inaktívak száma a várakozásoknak megfelelően továbbra is csökkenő tendenciát mutat és a különböző, még meglévő munkaerő-tartalékok aktivizálására tett intézkedések
ellenére is, a foglalkoztatás további bővítése lassan objektív – demográfiai - akadályokba ütközik.

Versenyképesség
A 2019. év elején mind a kormányzat, mind a Magyar Nemzeti Bank közzétette a magyar gazdaság
és társadalom helyzetét értékelő és a lehetséges és szükségesnek tartott stratégiai irányokat és konkrét cselekvési programokat bemutató tanulmányaikat. Ezek a programok hasonló célkitűzéseket
és módszereket tartalmaznak, más és más megközelítésben és hangsúlyokkal (ahogy azt a tavalyi
beszámoló is tartalmazta).
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A 12 kulcsterületet lefedő jegybanki versenyképességi program – benne 330 javaslattal - célja a magyar gazdaság sikeres felzárkózásának támogatása az ország erőforrásaiban rejlő növekedési tartalékok mozgósításával. Két területet külön is érdemes kiemelni a modellből, tekintettel arra, hogy ezek
képesek leginkább befolyásolni témakört: ez a pénzügyi modell megújulása és az állami hatékonyság
növelése. Ezek fejlődése különösen erős multiplikatív hatást eredményezhet a többi területen.
Az MNB tanulmányának – amely a tavalyi beszámolóban is szerepelt – és a magyar gazdaságpolitikának a legfőbb üzenete továbbra is az, hogy a magyar gazdaság felzárkózása akkor lehet eredményes,
ha hosszú távon is fennmarad a fejlett országokhoz képest évi legalább 2 százalékpontos növekedési
többlet. Ennek révén – a nemzeti bank optimista előrejelzése alapján - 2030-ra Magyarország elérheti Ausztria fejlettségének 80-90 százalékát és megduplázódhat a nettó reálkeresetek értéke.

A nemzeti bank a 2019. év első három negyedévét követően értékelte a versenyképesség fejlődését.
A javaslatok annak fényében kerültek értékelésre, hogy a jegybank szakértői szerint az adott intézkedés megvalósulása mekkora mértékben járul hozzá a versenyképesség javulásához. Ez alapján a
Versenyképességi program 330 javaslata közül 165 esetben történt előrelépés. A versenyképességi
javaslatok megvalósulásának témakörök szerinti vizsgálata azt az eredményt mutatta, hogy a fenti,
12 vizsgált területből 5 esetében már több, mint a javaslatok felében megkezdődött a megvalósítás.
A legalább megkezdődött státuszba került javaslatok aránya az Új pénzügyi modell (73 százalék),
illetve a Külgazdaság és gazdaságszerkezet (67 százalék) fejezetek esetében a legnagyobb, amelyeket a
Modern infrastruktúra és hatékony energiafelhasználás (65 százalék), az Állami hatékonyság (61 százalék) és a Háztartási megtakarítások aktivizálása (56 százalék) követ. A legalacsonyabb előrelépési
aránnyal a Munkaerőpiac (23 százalék) és a Családbarát program (33 százalék) fejezetek rendelkeznek 2019 őszéig, amelyek esetében azonban a korábban elért eredmények magas bázist képviselnek.
A vizsgált 12 területből 10 esetében van már olyan javaslat, amely legalább „részben megvalósult”
státuszt kapott.
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Koronavírus-járvány
Ahogy láttuk, 2019-ben a világgazdaság növekedési üteme tízéves mélypontra süllyedt, ezzel párhuzamosan az európai konjunktúra a várakozásokat meghaladó mértékben lassult az elmúlt év
végén. A mára világjárvánnyá terebélyesedett koronavírus-járvány a világgazdaságot így legyengült
állapotban érte, negatív gazdasági hatásai az országok széles körében gyorsan megjelentek. A makrogazdasági következmények és azok időbeli lefutása jelenleg csak rendkívül nagy bizonytalansággal
ítélhetők meg.
A koronavírus következményei jelentősen megváltoztatták a globális növekedés feltételeit. A járvány gyors, helyenként drámai ütemű terjedése mind keresleti, mind kínálati sokkot idézett elő. A
gazdaság átmeneti leállása a munkaerőpiacokat is megbolygatja. A kialakult bizonytalanság (nem
tudni meddig tart a válság, milyen intézkedésekkel avatkoznak be a kormányok stb.) mind a keresletet, mind a kínálatot visszafogja. A kínai termeléscsökkenés hatásai hamar érezhetőkké váltak a
világ többi országában, elsősorban Európában és az USA-ban. Egyelőre nem világos, hogy V alakú,
vagy U alakú vagy netán W alakú növekedési görbe várható, azaz elindul-e a nyári hónapokban egy
kilábalás, vagy a stabilizálódás csak ősszel kezdődik. Előre tekintve, a járvány megfékezését követő
kilábalás üteme régiónként jelentős különbségeket mutathat: a járványt gyorsabban leküzdő, erős
beavatkozási potenciállal bíró régiókban gyorsabb, míg a strukturális problémákkal küzdő régiókban lassabb helyreállítási folyamatra lehet számítani.
A globális termelési láncokba mélyen beékelődött, nemzetközi összehasonlításban kisebb volumenekkel jellemezhető magyar gazdaság kilátásai ezen beszámoló írásakor rendkívül bizonytalanok.
Egyfelől a nemzetközi hatások kiszámíthatatlanok, másfelől azt sem lehet még pontosan látni, hogy
a magyar gazdaságpolitika hogyan reagál a járvány drasztikus hatásaira. Az MNB márciusi jelentésében még 2-3%-os magyar GDP növekedést prognosztizál 2020-ra, de a piaci elemzőknél a Reuters
felmérése szerint már ekkor negatív tartományokban járt ez az előrejelzés. Április elején, mértékadó
magyar konjunktúrakutatók előrejelzései szerint a magyar GDP 3-7%-os, másoknál 5-6%-os, a pandémia elhúzódása (negatív forgatókönyv) esetén akár 10%-os visszaesést szenvedhet el a 2020. évben, attól függően, hogy a járvány lecsengése megtörténik-e nyár végéig, vagy év végéig fennmarad.
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tényadatok
2018
2019

előrejelzés
2020

GDP

5,1%

4,9%

-5,5%

Bruttó állóeszközfelhalmozás
Ipari termelés

17,1%

15,3%

-7,8%

3,5%

5,4%

-10,0%

Bruttó keresetek

11,3%

11,4%

6,0%

Munkanélküliség*

3,7%

3,4%

7,5%

Folyó+tőkemérleg**

2,0%

1,0%

0,8%

Államháztartás**

-2,1%

-2,0%

-5,4%

Infláció*

2,8%

3,4%

3,8%

MNB alapkamat***

0,9%

0,9%

0,9%

10 éves hozam***

3,01%

2,01%

3,0%

*éves átlagos **a GDP százalékában ***év végén (forrás: Kopint-Tárki)
A visszaesés magasabb is lehet, mint a régió legtöbb országában, aminek két fő oka van. Az egyik a
magyar gazdaság különösen erős beágyazottsága a nemzetközi termelési láncokba, ami kiváltképp
sérülékennyé teszi. Másrészt, míg a többi országban gyorsan, már március végén jelentős méretű
költségvetési mentőcsomagokat vezettek be, addig a magyar mentőcsomag csak nagyon óvatos léptekben és kisebb csomagokban (fokozatosan) érkezik és – jelen állás szerint – a mérete is kisebb,
már ami közvetlenül és „jóidőben” a válság drámai hatásának a tompítását, a vállalatok túlélését és
munkaerő-megtartó képességének támogatását érinti.
A kiskereskedelmi forgalom 2017 és 2019 között értékben 20%-kal, volumenben 13%-kal nőtt.
2020 januárjában a havi növekedés 7,6%-ot, februárban pedig 11,3%-ot tett ki, részben a koronavírus miatti pánik vásárlásoknak köszönhetően. Ez összességében 2020 első két hónapjában 14,5%os értékbeli, valamint 9,5%-os volumenbeli bővülést jelentett. Ez az impozáns növekedés arra lehet
elegendő, hogy a kiskereskedelmi forgalom volumene 2020 egészében is pozitív maradjon. Ennek
oka, hogy a lakosság reáljövedelmének növekedési üteme a vírus miatt kialakult gazdasági helyzetben (elbocsátás, bércsökkentés, munkaidő csökkentés és a fogyasztói árindex megugrása stb.) csökken, valamint a kijárási korlátozás és a kiskereskedelmi egységek korlátozott nyitvatartása következtében a forgalom sok esetben jelentősen csökkent (pl. üzemanyag kiskereskedelem), esetenként (pl.
autókereskedések) meg is szűnt.
II. Érdekképviselet és társadalmi párbeszéd
A 2019. évben folytatódott az egyeztetési folyamat a VOSZ és két legfontosabb kormányzati tárgyalópartnere, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Pénzügyminisztérium között. Továbbra is részt vettünk a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) munkájában,
a Versenyszféra és a Kormány állandó Konzultációs Fórumának a VOSZ továbbra is meghatározó
munkaadói tagja. Tovább folyt a munka a társadalmi párbeszéd egyéb – hagyományosnak mondható – fórumain is, ebből kiemelhető a Szakképzési Innovációs Tanácsban – ahol több szakmacsoportban szakértőket is delegáltunk - és a Mesterséges Intelligencia Koalícióban végzett munka, amely
az VOSZ Informatika és Digitalizáció Szekció elnökéhez köthető. Területi elnökeink a megyei,
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regionális érdekegyeztetésben továbbra is részt vettek, a helyi közélet, illetve különböző gazdasági
grémiumokon keresztül, jellemzően a helyi foglalkoztatás és területfejlesztés különböző témaköreit
illetően.
A területi érdekegyeztetés a fővárosban új szervezettel bővült: a Fővárosi Önkormányzat a
munkavállalói oldal részéről a szakszervezeti szövetségekkel, a munkáltatói oldal részéről a
munkáltatói szövetségekkel közösen, az egymás közti folyamatos konzultációk és tárgyalások
érdekében Fővárosi Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: FŐÉT) néven háromoldalú (tripartit)
érdekegyeztető fórumot hozott létre. Az előkészítő egyeztetéseket követően a FŐÉT 2020.
januárjában kezdte meg munkáját.
A FŐÉT feladata és főbb működési területe:
•

a munkavállalók, a munkáltatók és a Fővárosi Önkormányzat érdekeinek, törekvéseinek
feltárása, egyeztetése, megállapodások kialakítása;

•

a felek közt a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő ügyekben kialakuló
konfliktusok megelőzése, rendezése,

•

információcsere, javaslatok, döntési alternatívák vizsgálata;

Ennek keretében a FŐÉT
•

véleményezi a munka világát, a munkaviszonyt, a foglalkoztatáspolitikát, a munkavégzés
és a foglalkoztatás feltételeit érintő fővárosi közgyűlési és bizottsági, valamint - ha a
főpolgármester azt szükségesnek tartja - főpolgármesteri döntések tervezetét,

•

nyomon követi és elemzi Budapest munkaerőpiaci helyzetét, a közép- és hosszú távú
munkaerőpiaci fejlesztési irányokat, ezzel összefüggésben a városfejlesztés közép- és
hosszú távú irányait, a Fővárosi Önkormányzat és az általa irányított gazdasági társaságok,
költségvetési intézmények foglalkoztatási viszonyait,

•

megvitatja a foglalkoztatáspolitikai, munkaerőpiaci, a jövedelemelosztást és a társadalom
széles körét érintő fővárosi önkormányzati stratégiákat, koncepciókat, illetve a gazdasággal,
a foglalkoztatással, a jövedelmek alakulásával, a társadalompolitikával összefüggő alapvető
kérdéseket – ugyanakkor a FŐÉT bértárgyalásokat nem folytat.

A Versenyszféra és a Kormány állandó Konzultációs Fórumában (VKF) aktív párbeszédet folytattunk
a gazdasági-pénzügyi kormányzat és a munkavállalói érdekképviseletekkel. A fórum munkáját 2019ben a Pénzügyminisztérium, 2020 elejétől az Innovációs és Technológiai Minisztérium gondozta
és szervezte.
A hatéves bérmegállapodás módosításával kapcsolatban a szociális partnerek – 2019 derekán - a
reálbér növekmény számításával kapcsolatos, közös kéréssel fordultak a kormányzathoz. A hatéves
bérmegállapodás kimondja, hogy a járulék 2%-kal csökken abban az esetben, ha a reálbér növekedés
mértéke az előző csökkentés időpontja óta eléri a 6%-ot. Ez a konstrukció a kormány oldal javaslatára
alakult ki, annak figyelembevételével, hogy költségvetési oldalról ne okozzon bevétel kiesést a
járulék csökkentés. Nem mindegy ugyanakkor, hogy a 6%-os kritérium éppen csak teljesül, vagy
akár több százalékponttal túlteljesül. A tapasztalatok alapján ez utóbbi következett be: évről évre
2%-kal túlteljesült a reálbéremelés, ami azt jelentené, hogy munkáltatói szempontból több, mint
két százalékos reálbér növekedés „elveszne”, és ráadásul a következő lehetséges járulék csökkentés
kritériuma erről a megemelt szintről indulna. Ez diszfunkcionális lenne, mert – a túlfeszített
béremelések kifulladásával - végső soron jelentősen hátráltatná a bérfelzárkózási folyamatot. Ezért
kezdeményeztük közösen a munkavállalókkal a megállapodás vonatkozó pontja megfogalmazásának
pontosítását olyan módon, hogy a referencia időszakban megvalósult reálbér emelkedés 6%-on
felüli része beszámításra kerüljön a következő referencia időszak reálbér növekedésébe. Vagyis, a
következő időszak indító reálbér szintje nem a tényleges statisztikai érték, hanem az előző referencia
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érték plusz 6 % lenne. Ilyen módon a folyamat igazságosabbá és mindenekelőtt fenntarthatóbbá
válna, és segítené a gazdasági fejlődés gyorsítását és a bérek emelkedését.
A 2019. év nyarán jelent meg a kormányzat első Gazdaságvédelmi Akcióterve 13+1 pontban. Az
intézkedéscsomaghoz a VOSZ is kialakította állásfoglalását, amelyet a munkaadói oldal másik két
szervezete is támogatott és amelyről a VKF június 25-i ülése önálló napirend keretében tárgyalt.
A megismert tervezetet – a vállalkozói közösséggel való egyeztetés alapján - összességében
támogathatónak tartottuk. Mivel a gazdaság továbbra is terven felül teljesít és az adókból és
járulékokból a 2019. év első 5 hónapjában 714 mrd Ft-tal több folyt be az államkasszába, mint
2018 azonos időszakában, a többlet egy része – álláspontunk szerint - az államháztartási egyensúly
fenntartása mellett is lehetőséget teremtett a kedvezmények és fejlesztési keretösszegek bővítésére.
Az egyes pontokkal kapcsolatban az alábbi véleményt fogalmaztuk meg:

1.

A szociális hozzájárulási adó mértékének a 2% pontos csökkentése (17,5%-ra), július
elsejétől, 2019-ben az intézkedés 144 milliárd forintot, 2020-ban 156 milliárd forintot
hagy a gazdaságban. Egyetértve az intézkedéssel, a véleményünk változatlanul az, hogy
a „szocho” módosítására minden év elejével kellene sor kerüljön, hiszen ez gyorsítaná a
magas magyar adóék csökkentését, növelné a kiszámíthatóságot és elkerülhető lenne az
évközi adó-módosítást óhatatlanul kísérő adminisztrációs teher növekedése.

2.

13%-ról 12%-ra csökken a KIVA mértéke, 2020 január elsejétől; 40 ezer ilyen vállalkozás
van Magyarországon. Ez 5 milliárd forinttal kedvezőbb helyzetbe hozza ezeket a
cégeket. Egyetértve az intézkedéssel javasoljuk a KIVA belépési korlátjának további
emelését a kisvállalkozás törvényes korlátjáig (10 mio EUR). (összhangban a Kormány
versenyképességi programjával).

3.

Adóadminisztráció csökkentő intézkedések. Adókat von össze a kormány, adók számának
csökkentését tartalmazza ez az intézkedés. A kormány kivezeti az EVA-t. Az adórendszer
töredezettségét csökkentik, így például egységesen fog megjelenni a természetbeni
egészségbiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék, a munkaerőpiaci járulék és a pénzbeni
egészségbiztosítási járulék.  Egyetértve az intézkedéssel hangsúlyoztuk, hogy fontos, hogy
a szabályozás az összevont járulék elemek egy tételben történő bevallását és egy összegben
való megfizetését tartalmazza, hiszen így éri el az intézkedés a célját, az adminisztrációt
csökkentését.

4.

A vállalkozások kötelező adófeltöltése megszűnik decemberben - ez a 100 millió forint
feletti árbevételű cégeket érinti, hónapokkal későbbre tolva az adófizetési kötelezettségüket.
 Itt nem az egész adófizetés tolódik el 5 hónappal, csak a megfizetett adóelőleg és a
tényleges adókötelezettség közötti különbség, de ezzel együtt is nagyon fontos és hasznos
intézkedésnek tartottuk, amely komoly segítséget jelenthet az érintetteknek, az alábbi
feltételekkel:

5.

•

a december 20-i adófeltöltési kötelezettség eltörlése ne csak a központi adókat (TAO)
érintse, hanem minden adófeltöltési kötelezettséget (pl. IPA), hiszen utóbbiak a
mikro-, kis- és középvállalatokat sok esetben a TAO-nál is jobban sújtja.

•

a december 20-i adófeltöltési kötelezettség eltörlése már az idei adóévre is legyen
érvényes!

•

a IV. negyedéves adóelőleg feltöltésére maradjon érvényben a jan. 20-i dátum!

Reklámadó 0%-ra való csökkentését javasolja a kormány. Ez piacbővítő intézkedés: 2022.
december 31-ig felfüggesztik ennek az adónak a kulcsát.  Egyetértve az intézkedéssel
javasoljuk, hogy ezt az adónemet véglegesen szűntessék meg, mert a tervezetben szereplő
„lebegtetés” a hosszabb távú gazdasági tervezést nehezíti, a kiszámíthatóságot korlátozza. A
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kormányzati választ, miszerint ez egy folyamatban lévő EU-s jogvitát érint és ezért szerepel
felfüggesztés a megszűntetési helyett, tudomásul vettük.
6.

A szálláshely-szolgáltatások áfájának 5 százalékra csökkentése a jelenlegi 18 százalékról.
 Egyetértve az intézkedéssel felhívtuk a figyelmet arra, hogy az erre a vállalkozói körre
is kiterjeszteni szándékolt turizmus-fejlesztési hozzájárulás adminisztráció-növelő hatású.

7.

Áfa-visszatérítés a kistelepüléseken. Használt lakóingatlanok esetében 5 millió forintig
visszatérítést kaphatnak a kistelepüléseken az építésre, bővítésre, felújításra az áfa
tekintetében. A települések köre megegyezik a CSOK esetében használt definícióval,
2000 települést érint.  Egyetértve az intézkedéssel javasoltuk, hogy ezek az építési,
felújítási, javítási munkák mindenhol kerüljenek az 5%-os, kedvezményes áfájú körbe!
Ezek a tevékenységek hosszú ideje a szürkegazdaság egyik legnagyobb területét érintik,
praktikusan alig van olyan, aki számlát kér (vagy számlát ad) ezekhez az építőipari
munkákhoz! A megrendelő „összekacsint” a kivitelezővel hiszen egy 27%-os tehernél
minden ötödik megrendelt munkája úgymond „ingyen van”. Biztosak vagyunk abban,
hogy a szavatossági és átláthatósági követelmények miatt egy 5%-os köztehernél már
nagyságrendekkel több megrendelő ragaszkodna a számlához és a kivitelezők sem vállalnák
a számlaadás elmaradásából származó kockázatot! A korábbi, hasonló szabályozások
bonyolult adminisztráció kísérte, így erre fokozottan kell figyelni a végrehajtási előírások
meghozatalakor!

8.

A vállalkozások esetében is támogatják a munkásszállók építését. 2019 őszétől indul a
program, amely az önkormányzatoknál már fut.  Egyetértünk az intézkedéssel, amely
a munkaerő-mobilitás rendkívül fontos követelményét fogja jó eséllyel javítani. Feltéve
persze, ha hosszabb távon is érvényesülő, stabil és valóban ösztönző feltételek kerülnek
meghatározásra, amelyek a beruházás-tervezést és a kiszámíthatóságot biztosítják.

9.

A fejlesztési adókedvezmények korlátjának fokozatos csökkentése: eddig 500 millió
forint feletti fejlesztésre járt adókedvezmény, ezt a korlátot csökkentik fokozatosan:
2020-tól kisvállalatok esetében 300, középvállalatnál 400 millió forint, 2021-től 200,
illetve 300, 2022-től pedig 50, illetve 100 millió forint után lehet majd igénybe venni
ezt a kedvezményt. Ez 6-7 ezer vállalkozást érinthet a kormány szerint.  Egyetértve
ezzel a rendkívül fontos intézkedéssel, javasoltuk, hogy a megvalósítással párhuzamosan,
a bejelentési, adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségek magas adminisztrációs
terhén folyamatosan és jelentősen enyhítsenek, amely a feltétele annak, hogy valóban nagy
számú, kisebb cég is belefoghasson a fejlesztésekbe. A mikro-vállalkozásokra könnyített
feltételek kerüljenek meghatározásra, ill. kapjanak segítséget az adminisztrációban!

10. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tőkeemeléséről is döntött a kormány 10 milliárd forint
értékben. A cél a vállalkozások hitelhez jutásának nagyobb segítése a garanciavállalási
eszközök segítségével. Egyetértve az intézkedéssel, javasoljuk, hogy az állami
viszontgarancia-keret is kerüljön az igényeknek megfelelően megemelésre, hogy biztosított
legyen a Széchenyi Kártya Program – amely a Garantiqa legnagyobb ügyfélkörét jelenti további fejlődése, működése.
11. A fentihez hasonló lépést tervezett végrehajtani a kormány 5 milliárd forint értékben,
a mezőgazdasági hitelgarancia területén.  Egyetértve az intézkedéssel, javasoltuk,
hogy az állami viszontgarancia-keret (a Garantiqa-hoz hasonlóan) az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány esetén is kerüljön az igényeknek megfelelően megemelésre,
hogy biztosított legyen a rendkívül dinamikusan bűvülő Agrár Széchenyi Kártya további
fejlődése, működése.
12. A mezőgazdasági öntözés támogatása: a kormány 2020-2030 között évi 17 milliárd
forinttal támogatná az ez irányú fejlesztéseket.  Egyetértve az intézkedéssel, javasoltuk,
hogy a korábbi, hasonló programok hatékonysága alaposan kerüljön vizsgálatra. A
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vállalkozói igények felmérésébe és a párbeszéd elősegítésébe az Agrár Széchenyi Kártya
ügyfélkörében – a KAVOSZ Zrt. infrastruktúráján – a VOSZ szívesen bekapcsolódik.
13. Kutatás-fejlesztési támogatásokat is növeli a kormány, 2020-ra 32 milliárd forinttal emeli
meg a kormány a kutatás-fejlesztési területre adható keretet, így 157 milliárd forint áll
majd rendelkezésre.  A versenyképesség fejlesztését, termelékenységi lemaradásunk
felszámolását a szövetségben a legfontosabb gazdaságpolitikai célként határozzuk meg.
Mindez a tudás-alapú gazdaságra való átmenettel együtt a Kormány versenyképességi
programjának központi elemét is jelenti. Úgy ítéltük meg, hogy az EU-s és a magánszektor
(vállalkozások) által biztosított forrásokkal együtt is a GDP 1,5-2%-a közötti fejlesztési
összeg nem biztosítja elegendő mértékben a felzárkózást a versenyképességi stratégiában
etalonként szereplő Ausztriához, amely a GDP-je 3,2%-át fordítja K+F-re! Az EU-s átlag is
meghaladja a GDP-arányos 2%-ot. Ennek megfelelően, a K+F-re szánt források jelentős
növelését kezdeményeztük, amelyre a költségvetési bevételek terven felüli alakulása
lehetőséget teremt.
14. Június 3-tól bevezették a Magyar Állampapír Plusz kötvényt.  Egyetértettünk az
intézkedéssel, hiszen bővíti a lakossági megtakarítási lehetőségeket, egyben csökkenti
az államadósság kitettségét az árfolyammozgásoknak, így ez is a stabilitás és a gazdasági
kiszámíthatóság irányába hat.
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma Monitoring Bizottságában az alábbi
főbb témakörökről tárgyaltak még a szociális partnerek:
•

A termelékenység növekedés nevű makrogazdasági mutató számítási módszertanának
ismertetése a szociális partnerekkel

•

A reálkereseti mutató alakulása, összefüggésben a szociális hozzájárulási adó
csökkentésének időpontjára vonatkozó előrejelzéssel

•

a hatéves bérmegállapodás 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben hatályba lépett intézkedéseinek
hatásai a versenyszférában

•

Konzultáció az adótörvények módosításáról

•

Konzultáció Magyarország 2020. évi központi költségvetésének tervezetéről

•

Ki- és bevándorlási adatok és trendek Magyarországon

•

Konzultáció a Magyarországon egyidejűleg foglalkoztatható harmadik országbeli
állampolgárok legmagasabb létszámáról 19/2015. (VII. 3.) NGM rendelet

•

rendszeres munkaerőpiaci elemzések, a minimálbér- és garantált bérminimum emelés
hatásainak követése

Bérmegállapodás 2020-ra
Az év utólsó negyedévében – tekintettel a 2018-ban pontosított bérmegállapodás makro-adatainak
változására – ismért tárgyalások indultak a minimálbér- és a garantált bérminimum emelését
illetően. A VOSZ – összhangban a vállalkozói érdekekkel és jól artikulált véleménnyel - a 2018as megállapodásban szereplő, 2020-ra vonatkozó béremelési mértékek módosítását nem tartottuk
indokoltnak!
Érveink az alábbiak voltak:
•

a „bérfelzárkóztatás” tekintetében a korábbi évekhez képest radikális lépések történtek:
éves átlagban a minimális bértételek és az átlagbérek is „kétszámjegyű mértékben”
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növekedtek a bérmegállapodás első 3 évében (minimálbér évi átlagos növekedése: 10,3%;
garantált bérminimum éves átlagos növekedése: 15%; bruttó átlagbérek növekedése: kb.
11%); a bérmegállapodás előtti évek bérfejlesztései ennek csak töredékét tették ki!
•

kijelenthető, hogy ez a paktum kiváló keretet biztosított a gazdasági növekedésnek
(a 2014-16-os 3,33%-os után 2017-19-ben 4,83%-os éves átlagos GDP növekedés!),
csökkenő pályára álltak (bár még mindig magasak) az élőmunkaterhek (adóék) és tovább
nőtt a foglalkoztatás

•

a működő vállalkozások száma folyamatosan csökken, de az évi 2% körüli szint
valószínűleg még nem okozott veszélyes egyensúlyvesztést; bár a foglalkoztatásban több,
mint 70%-os súllyal szereplő kkv-szektor szereplői jelentős arányban kénytelenek voltak
üzleti stratégiájukat módosítani: pl. beruházásaikat elhalasztani (a 2017-es bérrobbanás
után 20-25%-uk döntött így), alkalmazottaik pluszjuttatásainak forrását béremelésre
fordítani, különös tekintettel a bértorlódás sok esetben szinte megoldhatatlan feladatára.
A minimális bértételek 8%-os emelésével érintett versenyszféra vállalatainak 75%-a
a hazai kkv-szektorban van és ha a tulajdoni hányadokat vizsgáljuk, akkor a többségi
magyar magántulajdonban lévő cégek aránya közel 90%!

•

a fenti bérnövekedés jó hatással volt a munkaerőpiac „fehéredésére” és ösztönözte a
termelékenység fejlesztését is; a magyar termelékenység ugyanakkor még mindig nemcsak
az EU-s, de a régiós szint alatt van (ezen belül a hazai kkv-szektor termelékenysége ennél
sokkal kedvezőtlenebb értéket mutat).

•

a 2020. évre a gazdasági növekedés ütemének jelentős lassulása várható (a növekedési
ütem 1%-ponttal, vagyis egyötödével mérséklődik!), még az infláció is kissé lassul.

•

a PM termelékenységi adatainak tekintetében az megállapítható, hogy a tavalyi 4%-os
növekmény után idénre 3,9%, jövőre csak 3% várható, vagyis a termelékenységünk
növekedési üteme is mérséklődik (az MNB nemzeti számlás adatai alapján a
munkatermelékenység szinten tartása várható); ez különösen aggályos, hiszen a
foglalkoztatottság bővülése az elkövetkező években kényszerűen (demográfiai okokból)
lelassul (az MNB adatai alapján 0,4%-os bővülés várható 2020-ra, amely mérték az
elkövetkező években tovább csökken), így az ország felzárkózását mindenek előtt a
termelékenység és versenyképesség jelentős növekedése kellene, hogy biztosítsa.

Összefoglalva: a termelékenység és különösen a gazdaság gerincét alkotó kkv-szektor egészséges
fejlődésének támogatása a sikeres magyar gazdaságpolitika kulcsa. Ennek megfelelően az egyensúlyt
fenntartó, átgondolt és arányos bérfejlesztés elsődleges szempont kell, hogy legyen! Adjunk esélyt
a gazdaság további bővülésének, a versenyképességünk fenntartásának és a hazai kkv-szektornak!
Ne szakítsuk el a gazdasági lehetőségektől a kötelező minimális bértételeket, amelyek közvetlenül
is még mindig több, mint 1 millió embert érintenek, de a bértorlódás miatt ennél jóval többet!
Tehát: ezért tartsuk magunkat a 8%-okhoz 2020-ban is!
Érveinket elfogadták – egyetértés alakult ki a munkaadói oldalon is – és végül a minimális bértételek
növekedési ütemén – a szakszervezetek javaslata ellenére - nem változtattak 2019-hez képest!

Továbbra is részt vettünk a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) munkájában,
amelynek munkatervében és a tanács „oldalai” által javasolt témák között az alábbiak szerepeltek:
•

Az egészségügy helyzete és értékelése. A kormányzati stratégiai tervek és kapcsolódó
intézkedések bemutatása

•

A Nemzeti alaptanterv

•

Az NGTT Oktatási munkacsoportjának beszámolója különös tekintettel a szakképzés
átalakítására
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•

Vállalkozói szemlélet, önbizalom és innováció erősítése, mint versenyképességi érték

•

A foglalkoztatható korú nem foglalkoztatottak összetétele, a munkaerőpiacra történő
bevonásuk lehetőségei.

•

A CETA és TTIP hogyan befolyásolja Magyarország gazdasági fejlődését, kereskedelmét,
mennyiben veszélyezteti a kis és középvállalkozásokat, hogyan érinti a fenntartható
fejlődés céljait? Milyen lehetőségek vannak a Transzatlanti Egyezményben foglalt
szabályok javítására?

•

A társadalmi igazságosság megteremtése a munka világában (pl. nemek közötti bérkülönbségek megszüntetése, családbarát foglalkoztatási feltételek, stb.).

•

Egészségfejlesztési programok, az egészségbiztosítási rendszer működőképessége, az állami
fenntartású egészségügyi intézményrendszer és az ott foglalkoztatottak jövője.

•

Magyarország hogyan valósítja meg A szociális jogok európai pillére programban foglalt
célokat, és hogyan követi az abban foglalt ajánlásokat?

•

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak demokratikus ellenőrzése

•

A kultúra és a közművelődés helyzete

•

Felzárkózás és társadalmi integráció aktuális helyzete

•

Az Egyházak bővülő szerepvállalása
oktatásban, szakképzésben

•

Magyarország geopolitikai stratégiája, helyzete, az aktuális kihívások tükrében

•

Közösségépítés, vidékfejlesztés eszközei – új szövetkezeti típusok bevezetése:

a gyermekvédelemben, szociális ellátásban,

Az NGTT keretében – a beszámolási időszakban - kiváló és emlékezetes előadások és érdekes
eszmecsere bontakozott ki különösen a KKV-stratégiáról, a Hungary Helps programról,
szociálpolitikai kérdésekről, az egészségügy helyzetéről és fejlesztéséről és az MNB versenyképességi
programjáról is. Az év végi ülésen – amely éppen a Vállalkozók Napjára esett! – a hagyományoknak
megfelelően - a minimálbér és garantált bérminimum alakulása is napirenden szerepelt, Marczinkó
Zoltán István, a Pénzügyminisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára előadásában.
A koronavírus negatív gazdasági hatásai a magyar gazdaságra
- és azok csillapítása
A koronavírus negatív gazdasági hatásai és azok csillapítása tárgyában először 2020. március 2-án
került sor szervezett egyeztetésre az ITM szervezésében, ezt követően heti rendszerességgel hívták
össze ezt a Felsővezetői grémiumot, amelyen állandó résztvevő Prof.Dr. Palkovics László ITM
miniszter, a pénzügyminiszter, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter asszony,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, az AmCham
(Amerikai Kamara) elnökei, főtitkárai, a VIMOSZ elnöke és a VOSZ főtitkára, valamint elnöki
tanácsadója.
Március közepére már minden résztvevő számára világossá vált, hogy a koronavírus-járvány
súlyosan érinti a magyar gazdaságot is. A kamarák és a többi résztvevő szervezet mellett a VOSZ-nál
is széles körű vállalkozói felmérés készült – a területi és szekcióelnökök, tisztségviselők és tagok
részvételével - az első tapasztalatokról és javaslatcsomagról, amelyet március 20-án a szerkesztve
megküldtünk a kormányzati szintű grémiumnak, amelynek a szervezési feladatait Dr. György
László ITM államtitkár lát el.
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A VOSZ első összefoglaló állásfoglalása az alábbiakat tartalmazta:
A vállalkozásoknak gyors és hathatós segítségre van szüksége a gazdasági összeomlás elkerülése
érdekében. Mindent el kell követni azért, hogy a cégek - még ha csökkentett mértékben is, de
- fenntartsák tevékenységüket és megtartsák munkavállalóikat, hiszen a krízis utáni minél
gyorsabb talpra állás attól függ, hogy mennyire sikerül fenntartani a gazdaság rendszereinek
működőképességét. A válság a gazdaság egészét érinti, így elsődleges szempont a foglalkoztatás
könnyebbé, olcsóbbá és rugalmasabbá tétele és a gazdálkodó szerveztek adminisztrációs és anyagi
terheinek jelentős csökkentése, amely a mikro-, kis- és középvállalkozások százezreinek túlélését, így
a magyar foglalkoztatási helyzet drámai romlásának elkerülését biztosíthatja.

Fentiek alapján kérjük a Kormányt, hogy

•

terjessze ki a 47/2020. (III.18.) Kormányrendelet 4§(1) bekezdésében írottakat a KKVtörvény szerinti minden mikro- kis- és középvállalkozásra: június 30-ig a munkáltatók
járulékfizetési kötelezettségét teljes egészében elengedik, a munkavállalók járulékát pedig
jelentősen csökkentik, nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, az egészségbiztosítás díja a
törvényi minimumra csökken.

•

A KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) szerint adózó valamennyi vállalkozás
átalányadó-fizetési kötelezettségét szintén június 30-ig engedjék el.

•

A beszállítói fizetési határidők legyenek 30 napban maximálisan korlátozva. (A KKV
szektor védelmében)  a nagy cégek max. 30 napon belül kötelesek legyenek a pénzügyi
teljesítésre!

•

az MNB és más pénzügyi forrásokkal rendelkező szervezetek teremtsék meg a lehetőségét
egy válság áthidaló kölcsönnek, amely segítheti a pénzügyileg nehéz helyzetbe került
vállalkozásokat. Ebben a KAVOSZ maximálisan közre tud működni (termékfejlesztés,
forgalmazás, hálózat)

•

Az MNB a minisztériumokkal és garanciaszervezetekkel közösen biztosítson olyan
kereteket a kereskedelmi bankok számára, amelyek egyszerűsítik, ösztönzik (könnyebbé és
olcsóbbá teszik) a munkahelymegtartást célzó hitelfelvételt. A Széchenyi Kártya Program
alkalmas tömeges kkv-elérésre és kedvezményes hitelek és támogatások gyors és hatékony
eljuttatására a magyar vállalkozásokhoz.

•

Az állami és önkormányzati megrendelések – közbeszerzések – területén: a termék/
szolgáltatás beszállítójára vonatkozó döntés legyen 10 napban maximalizálva, továbbá a
fővállalkozók kötelesek legyenek az alvállalkozói teljesítéseket maximum 10 napon belül
kifizetni. Azonos termék és szolgáltatás nyújtása esetén – a vírushelyzettel kapcsolatos
nehézségek és kockázatok csökkentése okán – a hazai beszállítókat részesítsék előnyben!

Március 27-én – megerősítve fenti állásfoglalásunkat – a bérek állami kiegészítésének igényével
egészítettük ki javaslat-csomagunkat. A VOSZ vállalkozói közösségétől kapott, folyamatos
információk ugyanis egyre inkább megerősítették, hogy a válság gyakorlatilag a gazdaság egészét
érinti, a legtöbb szektort és a legtöbb vállalkozást, így elsődleges a foglalkoztatási feltételek
könnyebbé, olcsóbbá és rugalmasabbá tétele, méghozzá szektor-semleges módon, a teljes
vállalkozói körben! Sajnos, beigazolódni látszik az is, hogy a tegnap még elégségesnek tűnő
segítség ma már kevésnek bizonyul. Továbbra is elsődleges fontosságú a hazai foglalkoztatottak
közel háromnegyedének munkát adó mikro-, kis- és középvállalkozások félmilliós táborának a
megsegítése és túlélésének biztosítása, amellyel elkerülhető a magyar foglalkoztatási helyzet drámai
romlása, a milliós nagyságúra növekvő munkanélküliség és az ezzel járó társadalmi és gazdasági
összeomlás. Korábbi javaslataink kiegészítéseként - fentiek alapján – arra kértük a Kormányt, hogy:
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•

azonnali intézkedéssel, minden válsággal érintett magyar vállalkozásnak nyújtson segítséget
dolgozói megtartásához: adjon jelentős (a munkabérköltség felét elérő) munkabértámogatást, az európai államok (pl. Németország, Franciaország, Spanyolország, Bulgária,
Lengyelország, Csehország) által alkalmazott módszerekhez hasonló megoldással!

A vállalkozói felmérések, egyeztetések a húsvéti hétvégén is folytatódtak és újabb komoly
vállalkozói anyaggal fordultunk a Felsővezetői értekezlethez (amely áprilisban kiegészült a VKF
heti videó-konferenciáival). A rövidített munkaidőben foglalkoztatottak bértámogatása – a
német „Kurzarbeit” szabályozást alapul véve – elsődleges követeléssé vált. A „magyar Kurzarbeit”
szabályozás, amely a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.)
Kormányrendeletben öltött testet, első formájában széles körben okozott csalódást, mert
elmaradtak az előzetes, nemzetközi példák alapján kialakult várakozásoktól. Nem voltak elég
határozottak, elég gyorsak, elég széleskörűek, túladminisztráltak voltak és a mértékük sem volt
kielégítő:
• szükségtelen folyamodvány a járási foglalkoztatási osztályokon, kétkörös elbírálás, még
mindig kérdéses igénybe vételi feltétek jelentősen szűkítik az igénybevevői kört

•

a bérkiegészítés csak a kieső bér 70%-áig nyújtana támogatást és a részmunkaidő legalább
az eredeti 50%-a, de legalább 4 óra lehet; ez tehát egy 50%-os munkaidőben megtartott
munkavállalónál a kieső 50%-nak a 70%-a, vagyis összességében 35%-os segítséget
jelentene. Ez a mérték elmarad a szomszédos országok szintjétől, amely – figyelembe véve
a magyar munkabérterheket is – versenyképességi hátrányt is jelent a hazai gazdálkodói
körnek.

Mindez képzési kötelezettséggel, a teljes adminisztratív alkalmazotti állomány megtartási előírásával
és több, más megkötéssel nem volt alkalmas a vállalkozások munkahely-megtartására ebben a
válságban. Ráadásul azzal tetézve, hogy legkorábban június elején – a májusi bérekkel együtt –
jelenhet meg a támogatás, tovább korlátozta az igénylői érdeklődést.
Az érdekképviseleti munka – további, folyamatos tárgyalások - és meg kell mondani, hogy nem
utolsó sorban a kormányzati nyitottság - eredményeként is, ezen beszámoló írásakor (várhatóan
az április 20-át követő napokban) jelenik meg a módosított Munkahelyvédelmi bértámogatásról
szóló rendelet, amely már alkalmas lehet arra, hogy munkaadók jelentős része benyújtsa igényét a
bértámogatásra:

•

már 25%-os részmunkaidő esetén elérhető

•

eltörölték a minimum 4 órás részmunkaidőt (tehát eredetileg 8 órás foglalkoztatottnál a
2 órássá visszaállítás esetén is igénybe vehető a kieső 6 órás, vagyis 75%-os részre, 70%-os
mértékig  ezzel már az állami bérkiegészítés az alacsonyabb bérkategóriákban elérheti,
sőt, kissé meg is haladhatja az eredeti nettó bér felét!)

•

eltörölték a teljes létszámtartási kötelezettséget, tehát csak a támogatott munkavállalókat
kell megtartani!

•

a távmunkára és home office esetén is igényelhető a támogatás!

•

bekerült a támogatotti körbe a kölcsönzött munkaerő is (150 ezer kékgalléros
munkavállaló!)

•

jelentősen egyszerűsödött az adminisztráció: nincs már kétkörös elbírálás és elég online
intézni a kérelmet

•

a képzési kötelezettség is enyhült (két év alatt kell csak teljesülnie és várhatóan csak az
50%-nál nagyobb mértékű részmunkaidő-csökkentés esetén)

•
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A szabályozás tovább is finomodhat (javulhat), hiszen van még tere az adminisztráció könnyítésének
és a bérkiegészítés felső korlátja – a minimálbér kétszeres nettó összegének a 70%-a – is jó volna,
ha növekedhetne!
A válság okozta nehézségek áthidalását, a munkahelyek megtartását támogatja számos finanszírozási
megoldás, amely a napokban jelenhet meg:
• a Magyar Nemzeti Bank NHP Hajrá hitelei,
•

a Magyar Fejlesztési Bank finanszírozási-, garancia- és tőketermékei, továbbá

•

a Széchenyi Kártya Program válságtermékei – a már megjelent, rendkívül kedvezményes
– Agrár Széchenyi Kártya után.

A többi követelés közül a munkabért terhelő adó- és járulékterhek általános eltörlését tartjuk a
legfontosabbnak, amely még nem valósult meg, de továbbra is fontosnak tartjuk a közbeszerzésekkel
kapcsolatos igényeket (kiválasztási, döntési gyorsaság, fizetési határidők szűkítése) is.
III. Szövetségi munka, szervezési tevékenység
A VOSZ szövetségi életében a beszámolási időszak talán legjelentősebb eredménye a Kárpátmedencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumának megalapítása volt.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége - a határ két oldalán élő vállalkozók igényeinek
megfelelően és az érintett VOSZ megyei szervezetek hathatós munkájával - az elmúlt években a határ
menti vállalkozói-gazdasági kapcsolatok fejlesztésében már több fontos lépést is tett. Az első lépések
között említhetjük a vajdasági mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelésére
és nemzetközi szerepvállalásának elősegítésére egy évtizeddel ezelőtt indított, képzési és tanácsadási
programot, a legutóbbi sikerek között pedig a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségével az
évek során kialakult szoros kapcsolatot, amely oda vezetett, hogy a KMVSZ tavaly a VOSZ társult
tagszervezetévé vált. A magyar-magyar együttműködés és közös fellépés iránti, egyre nagyobb igényre
reagálva, a VOSZ 2019 áprilisában létrehozta a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek
Nemzeti Fórumát és csatlakozásra szólította fel az érdeklődő magyar vállalkozói szervezeteket. A
Fórum alakuló ülésére a 2019. évi KÁRPÁT EXPOrt keretében, 2019. október 21-én került sor.
Ez a nagyszabású rendezvény - amelyen számos kiállító cég és szervezet volt jelen és előadást tartott
Prof. Dr. Palkovics László Innovációs és Technológiai Miniszter, Dr. Nagy István agrárminiszter és
a díszvacsorán beszédet mondott Kövér László, az Országgyűlés elnöke is - jó alkalmat teremtett az
alakuló ülés megtartásához. Az alakuló ülés elfogadta a Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatát,
valamint a tevékenység főbb irányvonalait. Ezek szerint a Fórum célja, hogy a Kárpát–medencében
működő magyar vállalkozókat, az őket képviselő szervezeteket egy közös platformba tömörítse,
az érdekeiket képviselje és erősítse a magyar–magyar gazdasági kapcsolatokat, a közös gazdasági
fellépést. Az alapítók deklarációja szerint a Fórum egy nyílt, befogadó szervezet, amely – a társult
szervezetek önállóságának maximális tiszteletben tartása mellett - a VOSZ égisze alatt működik és
várja további határon túli magyar vállalkozói szövetségek csatlakozását.
Az alapítói együttműködési megállapodás aláírására a Vállalkozók Napján került sor, amelyen – a
csatlakozó vállalkozói szervezetek vezetői mellett - részt vett és beszédet mondott Tolnay Tibor,
a VOSZ elnöke és a Magyar Kormány részéről Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnökhelyettes.
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A KMVNF alapítói:
•

Csíki Vállalkozók Egyesülete

•

Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska Régiófejlesztéséért

•

Erdélyi Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége

•

Gazda Polgári Társulás

•

Horvátországi Magyarok Vállalkozói Szövetsége

•

Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége

•

Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége

•

Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége

•

Magyarkanizsa Község Vállalkozóinak Általános Egyesülete

•

Máramarosi Magyar Vállalkozók Szövetsége

•

Nagybecskereki Magyar Vállalkozók Egyesülete

•

Palicsi Vállalkozók Fóruma

•

St. Georgius Manager Club

•

Szatmárnémeti Kisiparosok Kamarája Egyesület

•

Székelyudvarhelyi Mikro Vállalkozások Szövetsége

•

Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége

•

Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság

•

Udvarhelyszéki Kis-és Középvállalkozások Szövetsége

•

Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesülete

•

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Magyarország

Kommunikációs csatornák
A beszámolási időszakban továbbra is hetente jelent meg a VOSZ elektronikus hírlevele, de
már egy professzionális gazdasági újságírókkal dolgozó csapat, az üzletem.hu támogatásával. Ezek
a kiadványok a legújabb és leghasznosabb tudnivalókat közvetítik a vállalkozókhoz, így szakmai
igényességben nagyot tudtunk fejlődni. Rendszeresek az interjúk a VOSZ tagjaival, társadalmi
és hivatali vezetőivel, így komoly támogatást és intenzitást kapott a kommunikáció a szövetségen
belül. Közösségi megjelenésünk a Facebook-on is egyre ismertebb és népszerűbb. A VOSZ hivatalos
internetes honlapja, a www.vosz.hu mindig aktuális információkat tartalmaz, többnyire napi szinten
kerül frissítésre. A COVID-19 járványra való tekintettel a honlap egy „koronavírus” menüponttal
is bővült, amely alatt a pandémiával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók találhatók. A szövetség
tulajdonában és kezelésében álló www.vallalkozo.info domain-en a Kárpát-medencei Magyar
Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumának is kommunikációs felületet biztosítunk, ahol a társult
szervezetek hírei, információi és web-es anyagai jelenhetnek meg.
Hagyományos VOSZ Hírek c. magazinunkat - nyomtatott kiadványunkat - a jövőben is meg
kívánjuk tartani, de az érdeklődéshez és olvasottsághoz igazított céllal: egyre inkább csak a nagyobb
horderejű tájékoztatók, tanulmányok közlésére, a területi szervezetek kiemelt eseményeinek
bemutatására, a nagyobb központi szervezésű programok, referenciaanyagok, képes beszámolók
készítésére és dokumentálásra használjuk majd. A napi, gyorsan változó információkhoz és a széles
körű terjesztéshez – a hazai és nemzetközi trendeket és fejlődési irányokat figyelembe véve - egyre
inkább az elektronikus csatornák az alkalmasak, ezt szövetségünk kommunikációs stratégiájában
sem hagyhatjuk figyelmen kívül.
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Nemzetközi szervezeti tagságok
A nemzetközi kapcsolatok lassan épülnek, többszöri találkozás, megbeszélés, bizalom építés során,
a kölcsönös előnyök mentén alakulnak. A VOSZ alapszabályban rögzített feladata, hogy ellátja a
vállalkozások érdekképviseletét az ez irányú nemzetközi szervezetekben, részt vesz a munkaadói
szervezetek nemzetközi kapcsolatrendszereiben és előmozdítja a vállalkozói tagság piacépítését is.
Ezt a feladatot nemzetközi kapcsolati rendszerünk révén tudjuk megvalósítani. A nyitott magyar
gazdaságban és az EU egységes belső piacán a magyar KKV-k Magyarországon is nemzetközi
környezetben vannak és a nemzetközi konkurenciával kell versenyezzenek. Ez egyrészt könnyíti,
másrészt sürgeti a külpiacra lépést.
A VOSZ tagsága döntően a kkv-szektorból kerül ki, azon belül is jelentős számban képviselteti
magát a mikro- és kisvállalkozói kör. E cég-szegmens jellemzője, hogy üzleti érdeklődése a
szomszédos és az azokkal szomszédos országokra terjed ki, figyelmének rádiusza 800-900 kilométer
vagyis kb. Münchenig-Milánóig terjed. Olyan üzleti partnereket keres, amelyeket autóval is el tud
érni. Előnyben részesíti azokat a régiókat, ahol a magyar kisebbség közvetítőként, ”kalauzként”
jelenhet meg számára. Jellemző, hogy a magyar cégek Erdélyt és a Partiumot szívesen látogatják.
Szerbiában a Belgrádtól délebbre fekvő régiókat kerüli el a figyelem, Szlovákiában is inkább a határ
menti megyékre koncentrálódik az üzletfejlesztési kezdeményezés.
A VOSZ megyei szervezetei között számosan megkezdték nemzetközi kapcsolataik építését
elsősorban megyéik politikai kapcsolataira támaszkodva, kihasználva a testvérvárosi-testvérmegyei
kötődéseket, üzleti tartalmat adva azoknak. E tevékenység jellemzője, hogy általában a szomszédos
országra vagy annak további szomszédjára terjed ki és annak érdekében, hogy magyar oldalon minél
szélesebb vállalati kört szólítson meg, igyekszik együttműködni az akciók során a megyei kamarával
illetve a kezdeményező VOSZ-megyén kívül megszólítani igyekszik a tágabb régióban található
tagokat is. Gyakorlat, hogy első lépésben a külföldi partnerszervezet delegációját hívjuk meg, így
annak tapasztalatai alapján könnyebb a kiutazó küldöttség üzleti tartalmát meghatározni.
A VOSZ tehát egyrészt törekszik kiszolgálni tagsága igényeit és a közelebbi, hagyományos földrajzi
célországokkal-területekkel alakít ki kapcsolatokat, másrészt azonban tágítja is a vállalkozók
érdeklődését, felhívva figyelmüket a világpiaci tendenciákra és a globalizáció elkerülhetetlen
hullámaira.
Nemzetközi szervezeti partnereink közül legintenzívebben a Business to OECD-vel (korábbi nevén
BIAC-kal) dolgozunk együtt.
A 2019. évi BIAC közgyűlés főbb pontjai:
•

A közgyűlésen jelentették be hivatalosan is, hogy a BIAC (Business and Industry Advisory
Committee) nevet vált és a Business to OECD nevet használja ezután. Ez jobban kifejezi,
hogy az üzleti szféra hivatalos hangjaként jelennek meg az OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development; Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet) döntéshozatali folyamatában.

•

A BIAC fontosságát és jelentőségét Angel Gurria, az OECD főtitkára is hangsúlyozta,
amikor személyesen részt vett az eseményen

•

A BIAC tekintetében fontos kiemelni, hogy azért jelent stratégiai kapcsolatot a VOSZ
számára, mert míg más nemzetközi szervezetek többnyire kormányzati szervektől független
szervezetek, amely igyekeznek véleményüket eljuttatni a döntéshozókhoz, addig a BIAC
az OECD részeként részese a döntéshozatali és konzultációs folyamatoknak – ezzel
egyedülálló pozíciót biztosítva tagjainak, így a VOSZ-nak is.

•

az új BIAC főtitkárral, Russel Mills úrral, valamint az új elnökségi tagokkal (köztük a
legfontosabbakkal, az Amerikai és Mexikói szervezetekkel) jó kapcsolatot alakítottunk
ki. Ennek a munkának gyümölcseként a VOSZ-t erős és kompetens tagnak látják a
vezetőségben.
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•

a KKV munkacsoport a VOSZ vezetésével elkezdte megújítani a BIAC KKV bizottságát,
új tagokat (mexikói és svéd) hoztunk be és remek kapcsolatot építettünk ki az OECD
KKV-ért felelős Főigazgatójával is

•

a magyar kormányzat is kiemelten foglalkozik az OECD-vel és több területen
együttműködik vele. Legfontosabb talán, hogy a Magyar KKV stratégia megalkotásában az
OECD tanácsadóként vesz részt

•

A BIAC tagság amellett, hogy a VOSZ szakpolitikai helyzetét és kompetenciáját alátámasztja
hazánkban, arra is alkalmas, hogy bármely szakpolitikai területen hozzáférjünk az OECD
értékes tudásanyagához, így a VOSZ szakmai grémiumait a legújabb információkkal tudjuk
támogatni: olyanokkal, amelyekre a tagállamok minisztériumai is alapozzák döntéseiket.

•

erős kormányzati szándék tapasztalható Magyarországon a KKV-k külpiacra lépésének
támogatására: „Külügyminisztériumból” majdnem 100 év után Külgazdasági és Külügy
Minisztérium lett és elindult a Magyar Multi Program is, hogy csak néhány indikátort
említsünk

2020. áprilisában került sor az 57. OECD KKV munkabizottsági ülésre (online konferencia
keretében), amelyen főleg a COVID-19 helyzetről egyeztettek. Időközben a BIAC-ban is elkészült
egy koronavírus weboldal: http://biac.org/coronavirus/.
A BIAC-kapcsolat legfőbb tanulsága a VOSZ, mint érdekképviseleti szövetség számára, hogy
a mai globális és nemzetközileg összefonódó üzleti világban azokat a vállalkozói szervezeteket
tartják számon, akiknek van valós nemzetközi befolyásuk és kapcsolatrendszerük, mellyel mind
szakpolitikai ajánlásaikat, mind pedig saját helyzetüket és pozíciójukat alá tudják támasztani.
A VOSZ a BIAC-on kívül is, hosszú évek óta több nemzetközi vállalkozói (munkaadói) szövetségnek
tagja. A Nemzetközi Kereskedelmi Szövetségben (EuroCommerce) 26 éves tagsággal rendelkezünk.
Továbbra is aktivitást fejtünk ki a Vállalkozók Nemzetközi Szövetségében (IOE), amelynek 140
országgal együtt hosszú évek óta tagjai vagyunk. Kapcsolatban állunk az ILO-val (Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet) is. Továbbra is fogadtunk CCPIT (China Council for Promotion of
International Trade - Kínai Nemzetközi Kereskedelem Fejlesztési Tanács) által szervezett
küldöttséget és segítjük a kínai- magyar üzleti kapcsolatokat.
Vállalkozókkal beszélve számos esetben úgy érezzük, hogy a nyugat-európai piac „megtelt” – de
legalábbis „csúcsforgalom” van - és csak rendkívül szofisztikált technológiai megoldásokkal érdemes
ott próbálkozni. A magyar KKV-számára sokszor inkább a keleti piacokon és országokban nyílik
komoly lehetőség a ki- és betörésre.

Ezt az üzleti terjeszkedési viszonylatot ápoljuk a Kelet-Európa Üzleti Klub (korábbi nevén FÁK
Üzleti Klub) révén kialakított együttműködésekkel:
•

MKPP (ICIE) kapcsolat: Az ICIE az Iparosok és Vállalkozók Nemzetközi Kongresszusa:
Oroszországban bejegyzett, önálló jogi személyiséggel rendelkező nemzetközi munkaadó
szervezet, melynek tagjai – Oroszországon és az ex szovjet domínium országain kívül –
Németország, India, Kína, Korea, Görögország és Olaszország is.

•

ICCEU-kapcsolat: Az ICCEU a Munkaadói Szövetségek Nemzetközi Koordinációs
Tanácsa, nem rendelkezik jogi személyiséggel, együttműködési szerződés alapján
szerveződik. A soros elnökséget a tagországok töltik be éves rotációban, 2019-ben
Lengyelország adta a soros elnökséget. A 2019. évi fő téma, amely megtárgyalásra került,
az oktatás megfeleltetése a munkaerő piaci igényeknek.

•

Belarusz-kapcsolat: a Kelet-Európa Üzleti Klub kezdeményezésére és a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ), valamint a Belarusz Köztársaság
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magyarországi Nagykövetségének társ-szervezésével, több rendezvényből álló üzleti
tanácskozásokra került sor Budapesten, április 23-án és 24-én. A belarusz üzletemberek
(már Budapesten tartózkodó csaknem harmincfős csoportjának) részére konzultációval
egybekötött előadást szerveztünk a magyar gazdaságról, magyarországi vállalkozási
környezetről, kereskedelemfejlesztési infrastruktúráról. A fórum központi rendezvényei
az április 24-én a VOSZ-tag Volvo-Ivanics Kft. autószalonjában rendezett nagyszabású
Üzletember Fórum és b2b partnertárgyalások voltak. A fórumon 102 részvevő jelent meg
58 belarusz és magyar cég képviseletében. A tanácskozást a megnyitáskor személyesen
köszöntötték a Külgazdasági és Külügyminisztérium főosztályvezetője, a Belarusz
Köztársaság magyarországi és Magyarország minszki nagykövetei, valamint Vityebszk Megye
kormányzó-helyettese. Vezetői szinten képviseltette magát és szólalt fel a VOSZ, a Belorusz
Vállalkozók Szövetsége, a Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Szövetsége, a VOSZ
Textilipari tagozata és több magyarországi nagy bank. Prezentációkat tartottak az üzleti
lehetőségekről a minszki „Nagy Kő”, a breszti és a grodnói „szabad gazdasági övezetek”
vezetői, valamint a partnerország egyik legnagyobb vállalata, a Belarusz Fémipari Művek
képviselője. A rendezvényen az előadásokkal párhuzamosan és azt követően nagyszámú
közvetlen üzleti kapcsolatfelvételre került sor.
VOSZ információs és szolgáltató irodák és VOSZ Pontok
A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodáinak munkatársai a beszámolási időszakban is aktívan
végezték érdekképviseleti, céginformáció szolgáltatási és a Széchenyi Kártya Programhoz kapcsolódó
termékek értékesítésével összefüggő tevékenységüket. Ezen felül támogatták a terület szervezetek
munkáját, egyre jobban bekapcsolódva a tagszervezés és tagsági kapcsolattartás feladataiba. Az
Elnökség döntése, amely egyensúlyba hozta az érdekeltségi viszonyokat, segítette a tagszervezési
munkát. Ezen felül egyéb, kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtottak a vállalkozóknak, amelyek
költség- és kockázat-csökkentést jelentettek vállalkozásaik számára. Az irodai hálózat létszáma
stabil, a munkatársak képzését folyamatosan biztosítjuk. Az irodahálózat munkája kiegyensúlyozott,
eredményes és - a legtöbb vállalkozói visszajelzés alapján - jó minőségű volt az elmúlt évben. Az
irodák tevékenysége tendenciájában egyre inkább eltolódik a tanácsadás irányába. A VOSZ megyei
irodák – illetve a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete székhelyén működő iroda
– ellátják a VOSZ Pontok értékesítés-támogatási és értékesítés-kontrolling (havi jelentésszolgálattal
kapcsolatos) feladatait is.

A 2019. évben lezárult egy több éves folyamat és az új Takarékbank Zrt-ben egyesültek a korábbi
takarékszövetkezeti integrációt alkotó takarékszövetkezetek – a VOSZ stratégiai partnerei és
szövetségünk irodahálózatát kiegészítő VOSZ Pontok üzemeltetői.
A 2010-es évek elején még több, mint 120 kisebb-nagyobb takarékból álló integráció 2017
végére 12 regionális takarékszövetkezetben egyesült. 2018. november 30-án a Csoport központi
bankjának közgyűlésén a takarékok úgy döntöttek, hogy egyetlen új, korszerű, országos lefedettségű
kereskedelmi bankban egyesülve folytatják tevékenységüket. A szektor végső integrációjának
meghatározó lépéseként 2019. április 30-án létrejött a Takarékbank Zrt. a Mohácsi Takarék Bank
Zrt., a Pannon Takarék Bank Zrt., és a B3 TAKARÉK Szövetkezet egyesülésével, átvéve a Takarék
Csoport irányító szervezete, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. lakossági és vállalati
számlaszerződés-, betét- és hitelállományát is.
Az országos fúzió lezárásaként, 2019. október 31-én egyesült tizenegy takarékszövetkezet – a 3A
Takarékszövetkezet, a Békés Takarék Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél
TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarék Takarékszövetkezet,
a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarék
Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet –,
valamint a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. és a Takarékbank Zrt.
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A takarékszövetkezeti VOSZ Pontok tevékenységére a 2019. évben a takarékszövetkezeti fúziós
folyamat befejezése rányomta bélyegét: megnövekedett fluktuáció a munkatársi állományban,
sok és nehezen követhető változás volt a kirendeltségeket illetően és az ügyfelek – vállalkozóink
– sokszor a korábbinál hosszabb ügyintézési időt tapasztalhattak a Széchenyi Kártya Program
forgalmazásában, amely nehezítette a közös munkát. Mindezek ellenére az év üzletileg – a Széchenyi
Kártya Programot tekintve - kifejezetten sikeresnek mondható, nem utolsó sorban a VOSZ
irodahálózati kollégák, mint értékesítés-támogató és –kontrolling pontok, a KAVOSZ Zrt-ben
dolgozó munkatársaink és a VOSZ titkárság dolgozóinak lelkiismeretes munkája eredményeképp.
A stratégiai fontosságú együttműködés – amely a 2007. évre datálódik – a 2020. évben komplex
felülvizsgálatra, aktualizálásra kerül és a munka az ügyfelek – vállalkozóink – megelégedésére, a
korábbiaknál kiegyensúlyozottabban folytatódhat, különálló takarékszövetkezetek helyett immár a
Takarékbank és fiókjainak hálózatában is.

A beszámolási időszak néhány kiemelkedő eseménye
2019 május
•

Értékelő megbeszélést tartott az ITM és az EMMI a Pénz7 ez érvi akció sorozatról, melyre
a VOSZ képviselőjét is meghívták. Magyarország 2015-ben csatlakozott először az Európa
szerte közel 30 országban egy időben zajló European Money Week kezdeményezéshez. A
program célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyek és vállalkozások iránt érdeklődő
diákokat ismereteik bővítésében.

•

részt vettünk új tagunk, az UNIQA Biztosító mérlegzáró sajtótájékoztatóján, ahol a
VOSZ-t a biztosítótársaság stratégiai partnereként mutatták be.

•

egyeztető megbeszélés az ITM-ben, ahol az induló vállalkozások „túlélési rátájának”
növelése, az ehhez szükséges modern alkalmazások és a digitalizáció elterjesztésének
szükségessége és az ezt támogató projektben való részvétel volt napirenden.

2019. június
•

a VOSZ Nógrád megyei elnökének kezdeményezésére, a Nógrád Megyei Közgyűlés
közreműködésével fogadtuk Eperjes megye hivatali és üzleti delegációját. A salgótarjáni
megbeszélést követően Hollókő bemutatásával fejeződött be az egész napos esemény. A
látogatásra a VOSZ és a Nógrád Megyei Közgyűlés 2018. decemberi eperjesi látogatásának
eredményeként került sor.

•

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) felkérésére, az innovációs
és K+F célú pályázati felhívásokra érkező projekttervek értékelésére szakértői javaslatokat
tettünk. Az NKFIH köszönettel vette szövetségünk tisztségviselőinek - Gláser Tamás,
Makó Balázs, Vida Péter, Marjay Gyula és Barabás Tamás - jelentkezését, illetve részvételi
szándékát a szakértői feladatokban való közreműködésre.

•

Részt vettünk a Világgazdaság „Új távlatok, a szükséges források megteremtése” című
konferenciájának panelbeszélgetésén, a budapesti Sofitel hotelben. A rendezvényen a
szakképzés, a foglalkoztatás, a modernizáció, a mikro-, kis- és középvállalatok kilátásai és a
globalizáció témaköreit is érintettük.

•

Június 15-16-án, a kárpátaljai Tiszapéterfalván került megrendezésre a VI. Turul Expo,
amelyen szövetségünket Ádám Imre elnökhelyettes és Czomba Csaba társelnök képviselte.

•

az NKFIH elnöke, Dr. Birkner Zoltán egyeztető tárgyalást hívott össze az NKFIH-ban, az
egyetemek és piaci szereplők együttműködésének ösztönzéséről. A megbeszélésen a VOSZ
képviselőjén kívül meghívást kapott és jelen volt a Joint-Ventures Szövetség, a Német-

33

34

Szervezeti Hírek
Magyar Ip. és Ker. Kamara (DUIHK), az AmCham, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Nonprofit Kft. képviselője is.
•

A VOSZ megbízásából Tardos János rész vett a Vállalkozásfejlesztési Tanács június 21-i
ülésén. Az ülésen a miniszter előadást tartott a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások
megerősítésének stratégiájáról, valamint, további előadások kerültek sorra hazai kutatási,
fejlesztési és innovációs (KFI) rendszer finanszírozásának átalakításáról és a GINOP 1.
keretében várható új pályázati felhívásokról.

2019. július
•

Ádám Imre elnökhelyettes összehívta a VOSZ Stratégiai Munkabizottságát, amelynek
napirendjén a szövetség hosszú távú pénzügyi stabilitása, a VOSZ tisztségviselők
utódlásával kapcsolatos szempontok, a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek
Nemzeti Fórumával kapcsolatos ügyek és a jövőbeni szakmai utak keretei szerepeltek.

2019. augusztus
•

A VOSZ elnöke fogadta Dr. Artak Udumyant, a Moszkvai Munkaadók Szövetsége magyar
képviseleti irodájának vezetőjét. A megbeszélésen első sorban az orosz-magyar és örménymagyar gazdasági kapcsolatok támogatási lehetőségei szerepeltek.

•

Megbeszélést folytattunk Lepsényi Istvánnal, a VALOR Hungariae Zrt. vezérigazgatójával a
magyar találmányok felkarolásának, kidolgozásának és üzleti hasznosításának támogatási
lehetőségeiről. A tárgyalás végén előadásra hívtuk Lepsényi urat – korábbi társelnökünket
- a soron következő elnökségi ülésre, aki a felkérést elfogadta.

2019. szeptember
•

Fogadtuk Zhang Shenfeng urat, kínai partnerszervünk, a CCPIT elnökhelyettesét. A
kínai delegációnak tagja volt Guangwu Kou úr is, a Wanhua Csoport elnöke, amely cég a
BorsodChem tulajdonosa és fő szakmai befektetője. A megbeszélésen a VOSZ társadalmi
vezetését Gazsi Attila elnökhelyettes és Kovács Patrik társelnök képviselte és a hivatali
vezetés mellett részt vett Lőrincze Péter elnöki tanácsadó is.

•

Fogadtuk a kkv-szektor meghatározó olasz munkaadói szervezete, a Confimpresetalia
küldöttségét: Guido D’Amico elnököt, Marcello Trento nemzetközi kapcsolatokért
felelős szakértőt, Dr. Eduardo Trento Confimpreseitalia Fiatal Vállalkozók Szövetségének
elnökét, valamint Tóth Éva Mónikát, a Confimpreseitalia magyarországi képviseletének
vezetőjét. A megbeszélést a VOSZ részéről – házigazdaként - Krisán László vezette és részt
vett Kovács Patrik, Tardos János és Varga Júlia is. Napirenden a jövőbeni együttműködési
lehetőségek – a kkv-támogatás jó gyakorlatai stb. - szerepeltek és az olasz fél előzetes
kérésének megfelelően, bemutatásra került a KAVOSZ finanszírozási programja is.

•

Czomba Csaba, 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.

•

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.
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2019. október
•

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 és a hozzá kapcsolódó
konferencián. A részvétel célja az Expó megtekintése, a kapcsolódó tájékoztató előadások
meghallgatása és a kapcsolat felvétel volt.

•

Részt vettünk a Kelet-Európa Üzleti Klub rendezvényén, ahol Ukrajna budapesti
nagykövete tartott tájékoztatót hazája gazdasági helyzetéről és a beruházási lehetőségekről.

•

Gazsi Attila, a VOSZ elnökhelyettese és a főtitkár részt vett a Munkaerőhiány kezelése
c. egyeztetésen az MGYOSZ-szal és a Versenyszféra és a Kormány állandó Konzultációs
Fórumában (VKF) részt vevő szakszervezeti konföderációk elnökeivel, a Munkástanácsok
székházában, Budapesten.

•

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.

•

Szövetségünk Fejér megyei elnöke, Gesztesi Béla szervezésében üzleti reggelit tartottunk az
orosz piac iránt érdeklődő Fejér megyei VOSZ tag vállalkozások számára. Az eseményen
több, mint egy tucat jelentős vállalkozás vett részt, ahol a Moszkvai Vállalkozók
Szövetségének magyarországi képviselője Artak Udumyan úr tájékoztatta a résztvevőket az
oroszországi piaci és beruházási lehetőségekről.

2019. november
•

Tizenötödik alkalommal került megrendezésre a kereskedelmi 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.

•

A KMVNF vezetői részt vettek Beregszászon azon az egészségügyi konferencián, amely a
magyar gyártók és szolgáltatók bekapcsolódási lehetőségeit mutatta be a magyar kormány
által tervezett Kárpátaljai fejlesztésekben.

•

Összeült a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága (GpB), napirendjén a magyar gazdaság
felzárkózásának néhány kulcskérdéséről szóló Kopint-Tárki tanulmány megvitatásával és
a GpB jövőbeni stratégiájával.

2019. december
•

A hagyományok szerint, december első pénteki napján 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, hatvanketten Év
Vállalkozója díjban részesültek és átadunk két Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért
díjat is. A rendezvény zárásaként sor került a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói
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Szövetségek Nemzeti Fóruma (KMVNF) együttműködési megállapodásának ünnepélyes
aláírására, amely céljául a hazai és határon túli magyar vállalkozók közös munkájának és
párbeszédének elősegítését tűzte ki.
•

December 9-én – tekintettel a sajtóban kibontakozó szakszervezeti emelési törekvésekre
- oldalegyeztetésre hívtuk a VKF munkaadói szervezeteit. 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.

•

Több alkalommal folytak a „Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése, a lehetőségorientált vállalkozások arányának növelése” című (GINOP 1.1.9-19) pályázati részvétellel
kapcsolatos előkészítő megbeszélések.

2020. január
•

Január 27-én egyeztetést tartottunk a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségével,
a szeptember 10-i IOE közgyűlés budapesti megrendezésének körülményeiről és más
aktuális témákról. A megbeszélésen az MGYOSZ-tól részt vett Dr. Futó Péter elnök és
Wimmer István főtitkár, míg a VOSZ-t Tolnay Tibor elnök és Perlusz László főtitkár
képviselte.

•

A KAVOSZ munkatársaival együtt részt vettünk a Belügyminisztériumban a gazdasági
egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program támogatása tárgyában
tartott egyeztetésen

2020. február
•

A VOSZ 4 fős delegációja részt vett Marosvásárhelyen az I. Kárpát-medencei Vállalkozói
Konferencián.

•

Alapítóként vettünk részt a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács alakuló ülésén, a
Főpolgármesteri Hivatal dísztermében. A VOSZ-t Tolnay Tibor elnök és a főtitkár
képviselte.

•

Részt vettünk a Kelet-Európa Üzleti Klub rendezvényén, ahol Moldávia mutatkozott be.

•

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és Magyar Védjegy Egyesület által kiírt
„ÁLMODTAM EGY STARTUP-OT MAGAMNAK” című országos középiskolai
verseny 2020. február 17.-én indult, amelyet a VOSZ szakmailag támogat. A verseny
első alkalommal egyedi tematikával indult, amelyet Schanda Tamás ITM parlamenti
és stratégiai államtitkár, miniszterhelyettes, Pomázi Gyula a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatal elnöke, és Gláser Tamás a Magyar Védjegy Egyesület ügyvezető elnöke, a VOSZ
EB alelnöke közös sajtótájékoztatón indított el.

•

A szövetség székhelyén fogadtuk a nemrégiben alakult Horvátországi Magyar Munkaadói
Szövetség képviselőit; a szervezet is csatlakozni kíván a VOSZ által a tavalyi évben alapított
Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumához.

•

Megbeszélést folytattunk a „körkörös gazdaság”, vagy „körforgásos gazdaság” (circural
economy) témakörében, amelyen részt vett Illés Zoltán államtitkár, a CEU előadó tanára.
A körforgásos gazdaság célja az, hogy tudatos és pontos tervezéssel a felhasznált termékek
életciklusának a köre „szivárgásmentesen” záruljon, ne keletkezzen hulladék a termékek
gyártása és elfogyasztása során.

2020. március
•

Március 3-án megbeszélést folytattunk az Adókamara elnökével és alelnökével az
együttműködés szorosabbra fűzéséről. A megbeszélésen részt vett Zara László elnök, Siklós
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Márta általános alelnök – a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága (GpB) és a Vállalkozói
Műhely tagja – és Tardos János VOSZ társelnök, GpB titkár is.
•

Március 10-én került sor az MKIK Gazdasági Évnyitójára - Budapesten, a Hotel
Intercontinentalban -, a miniszterelnök részvételével, amelyen a VOSZ-t az elnök és több
tisztségviselő is képviselte.

•

Március 16-án intézkedési tervet adtunk ki a koronavírus járvány kedvezőtlen hatásainak
csökkentésére a VOSZ érdekeltségi körében. Ezzel egy időben - irodáinkban és internetes
oldalainkon - tagi- és ügyféltájékoztatót is kihelyeztünk, amelyben biztosítottuk tagjainkat
az ügyintézés folyamatosságáról és együttműködésüket kértük. A közegészségügyi és
járványügyi követelmények elsődlegességének figyelembevétele mellett, a VOSZ irodák a
járványhelyzet körülményeihez igazodó módon jártak el az általuk nyújtott szolgáltatások
teljesítése során.

2020. április
•

A VOSZ által is támogatott 6. Nemzetközi Fenntarthatósági Divathét eseményei online
kerültek megrendezésre, amelynek VOSZ szakmai vezetője és a témakör szakmai gazdája
az idei évben is Hannauerné Szabó Anna szekcióelnök.

•

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. A március 11-i
és az április 14-i Irodavezetői értekezlet videó-konferencia keretében került megtartásra,
az áprilisin részt vettek a KAVOSZ szakértői is.
IV. Területi Prima Díjak, Vállalkozók Napja, Prima Primissima Díj

A Demján Sándor által, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének támogatásával
2003-ban alapított elismerés célja a magyar értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a
hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlesztésének erősítése egy olyan, hatalomtól és
politikától független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van
a közvélemény szemében. A Prima Primissima küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom
elé: azokat a kiválóságokat, akiknek teljesítménye, emberi tartása, értékrendje követendő lehet
mindannyiunk számára. A díjat 2013-tól kezdve az OTP Bank gondozza és finanszírozza tovább.
Megyei és Regionáis Prima mozgalom
A Prima Primissima Díj sikere az egyes megyei vállalkozói közösségek figyelmét is felhívta az
elismerés fontosságára: a vállalkozók legjava hamar felismerte a díj értékeit, így 2005-től a Prima
Primissima rendezvények a VOSZ területi – Megyei és Regionális – szervezeteinek segítségével
minden magyar megyében és a közép-magyarországi régióban is megrendezésre kerülnek. Alig hat
év alatt az összes megye csatlakozott, így mára az ország egész területén átadják a Prima díjakat. A
Megyei és Regionális Prima díjak rendszerének célja, hogy megőrizze a magyar értelmiség és szellem
helyi eredményeit, erősítve a kisebb társadalmi egységek összetartozását, elősegítve fejlődésüket. Az
évenként odaítélt Megyei Prima díjat megyénként hárman nyerhetik el – a közép-magyarországi
regionális díjátadón hatan részesülnek Regionális Prima díjban -, mindezt közönségdíj és különdíj
is kiegészítheti.
A 2019. év Megyei és Regionális Prima díjazottjai:
BARANYA MEGYE:
•

Kapronczai Tánciskola - Magyar oktatás és köznevelés

•

Dr. Petrov Anatolij - Magyar sport

•

Sólyom Katalin - Magyar színház-és filmművészet
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BÁCS-KISKUN MEGYE:
• Daróczi Csaba - Magyar képzőművészet
• 7. Dimenzió Építésziroda - Magyar építészet és építőművészet
• Durányik László - Magyar zeneművészet
• Különdíj: Romsicsné Szarka Vera
• Közönségdíj: Vladár Éva - Magyar oktatás és köznevelés
BÉKÉS MEGYE:
• Bárka Folyóirat Szerkesztősége - Magyar irodalom
• „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola - Magyar oktatás és köznevelés
• Erkel Ferenc vegyeskar - Magyar zeneművészet
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN:
• Miskolc Dixieland Band - Magyar zeneművészet
• Gecse Attila - Magyar oktatás és köznevelés
• Zemplén Néptáncegyüttes - Magyar népművészet és közművelődés
• Közönségdíj: Miskolc Steelers
BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI REGIONÁLIS SZERVEZET:
• Szente Vajk - Magyar színház és filmművészet
• Pitti Katalin - Magyar zeneművészet
• Papp Gergely Bálint - Magyar népművészet és köznevelés
• Szabó Levente - Magyar építészet és építőművészet
• Szabó Sigfrid - Magyar oktatás és köznevelés
• Szántó László - Magyar tudomány
• Különdíj: Szarvasi Ilona
• Közönségdíj: Sumonyi Papp Zoltán
CSONGRÁD MEGYE:
• Haranghy Géza - Magyar irodalom
• Új Világ Alapítvány - Magyar oktatás és köznevelés
• Nagy Péter - Magyar sport
FEJÉR MEGYE:
• Kubik Anna - Magyar színház- és filmművészet
• Dr. Abkarovits Géza - Magyar tudomány
• Józsa Dávid - Magyar sport
• Közönségdíj: Fekete-Cseri Zsuzsanna
• Különdíj: Kiss László
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE:
• Dr. PhD Kovács Zsolt - Magyar tudomány
• Balla Virág - Magyar sport
• Borbély Ildikó - Magyar oktatás és köznevelés
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HAJDÚ-BIHAR MEGYE:
• Tóth József - Magyar oktatás és köznevelés
• Radics László - Magyar népművészet és közművelődés
• Kozák Luca - Magyar sport
• Különdíj: Bürkös Zenekar
HEVES MEGYE:
• Bak Zsuzsanna - Magyar irodalom
• Dr. Dinya László - Magyar tudomány
• Cantus Agriensis Kulturális Egyesület - Magyar zeneművészet
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE:
• MH Szolnok Légierő Zenekar
• Mészáros István
• Jászsági Népi Együttes
• Különdíj: Serfőző Simon
• Közönségdíj: Girnt Vilmos
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE:
• Dr. Monostori Imre - Magyar irodalom
• Medveczky Szabolcs Márk - Magyar zeneművészet
• Katona Géza- Magyar sport
• Különdíj: Szamódy Zsolt
• Közönségdíj: Harmónia Táncstúdió
NÓGRÁD MEGYE:
• Muzsla Néptáncegyüttes - Magyar népművészet és közművelődés
• Salgótarjáni Strandkézilabda Egyesület - Magyar sport
• Bakos Ferenc - Magyar képzőművészetKülöndíj: Mecser Lajos
SOMOGY MEGYE:
• Demeter György - Magyar sport
• Prof. Dr. Szakály Sándor - Magyar irodalom
• Sándor Ildikó - Magyar oktatás és köznevelés
• Közönségdíj: Kapos Dynamic SE
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG:
• Dr. habil Szepessy Béla - Magyar képzőművészet
• Balázs Tibor - Magyar építészet és építőművészet
• Balogh Géza - Magyar sajtó
• Különdíj: Dr. Kiss Kálmán
• Különdíj: Oláh András
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TOLNA MEGYE:
• Gottvald Károly - Magyar sajtó
• Kováts Balázs - Magyar oktatás és köznevelés
• Dr. Lascsik László - Magyar tudomány
• Közönségdíj:Zsikó Zoltán
VAS MEGYE:
• Alexa Károly - Magyar irodalom
• Glavanics Krisztina - Magyar oktatás és köznevelés
• Ferenc Csaba - Magyar sport
• Különdíj: Varga Bence
• Közönségdíj: Dvorákné Kővári Anikó
VESZPRÉM MEGYE:
• Orlando Énekegyüttes - Magyar zeneművészet
• Halmos Ferenc - Magyar képzőművészet
• Abonyi János - Magyar tudomány
ZALA MEGYE:
• Bence Lajos - Magyar irodalom
• Schreiner Jenő - Magyar népművészet és közművelődés
• ZTE SC - Magyar sport
• Különdíj: Dr. Fliszár Mária
• Közönségdíj:Nagy Ferenc
A hagyományoknak megfelelően, a 2019. év Megyei és Regionális Primái 2020-ban is az országos
Prima Primissima díjak jelöltjeivé válnak.
Junior Prima Díj
A szárnyaikat bontogató fiatal tehetségek felemelése éppen olyan fontos küldetés a Prima
Primissima számára, mint az értékes életművek elismerése. A Junior Prima Díj a jövő meghatározó
személyiségeinek szeretne jelentős ösztönzést adni.
A Prima Primissima életre hívói 2007-ben úgy döntöttek, hogy önálló díjjal kívánják jutalmazni a
fiatal korosztály köréből azokat, akik a jók között is a legjobbak. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó
harminc év alatti fiatalok ekkortól érdemelhetik ki a minden évben odaítélt Junior Prima Díjat.
A Junior Prima Díjnak jelenleg öt társalapítója van, mindegyikük egy-egy önálló kategória mecénási
feladatait vállalta fel. A Magyar Fejlesztési Bank a tudomány, az MVM Magyar Villamos Művek
Zrt. a zene, a Docler Holding Kft. a népművészet, a KAVOSZ Zrt. a sajtó, a Takarék Bank pedig a
színházi művészet terén kiemelkedő fiatal tehetségeket támogatja.
A 2019 év legjobb vállalkozói és szervezetei
A 2019. évben is közzétettük az „Év Vállalkozója”, a „Megyei Év Vállalkozója”, a „Regionális Év
Vállalkozója” kitüntető cím elnyerésére vonatkozó pályázati felhívást, amelyet második éve egészít
ki az új szövetségi elismerés: a „Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért” díj. A korábbiakhoz
hasonlóan, kiemelt hangsúlyt kaptak a Megyei és Regionális Év Vállalkozói, számos egyedi
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kategóriában (hivatásban, szakmákban). A VOSZ területi szervezeteiben – a területi Prima díjátadó
gálaestek alkalmával, minden megyében és a közép-magyarországi régióban – összesen 192 megyei
és regionális szövetségi elismerés átadására is sor került. A VOSZ hivatali vezetése támogatta a
szervező munkát, segítette a megyei szervezetek és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma
közötti kapcsolatot.
A megyei/regionális szervezetek testületeinek javaslata és az Elnökség döntése alapján 2019ben összesen 62 vállalkozó részesült a Szövetség legmagasabb elismerésében és ketten vehették
át a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért adományozott országos elismerést. A VOSZ és
vállalkozói közösségének legkiválóbbjai közül 8 fő részesült minisztériumi elismerésben, ebből 6-an
Magyar Gazdaságért Díjat vehettek át. A hagyományosan a Prima Primissima gálaestet megelőző
Vállalkozók Napja ünnepségen beszédet mondott Varga Mihály és Tolnay Tibor, akik közösen
adták át az állami és a szövetségi kitüntetéseket is.
A díjazottak természetesen meghívást kaptak az esti Prima Primissima díjátadó gálára is.

Prima Primissima 2019.
Tíz kategóriában 17. alkalommal került megrendezésre a 2019. évben a Prima Primissima gála.
A hagyományoknak megfelelően, a díjátadó napján, kategóriánként 3-3 Primából választotta
ki a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma az év Primissimáit – a
legjobbakat a legjobbak között. Ennek megfelelően tízen vehették át a Prima Primissima Díjakat
a magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselői Budapesten a Müpában
megrendezett gálaesten december 6-án:
•

Magyar építészet és építőművészet kategóriában Bachman Gábor építész, tervezőművész;

•

Magyar tudomány kategóriában Dr. Ádám Veronika professor emeritus, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja;

•

Magyar sajtó kategóriában a Dr. Exterde Tibor szerkesztő, műsorvezető;

•

Magyar képzőművészet kategóriában Bak Imre, festőművész;

•

Magyar oktatás és köznevelés kategóriában Neuwirth Anna Mária néptáncpedagógus,

•

Magyar sport kategóriában Dr. Kotsis Attiláné Kincsesy Gabriella ny. testnevelő tanár és
ny. mester edző, ma aktív szaktanácsadó;

•

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.

Az ugyanekkora összeggel járó Közönségdíjat Keresztes Ilonának, a Kossuth Rádió vezető
szerkesztőjének ítélték oda a szavazók. A Primák 5-5 millió forinttal lettek gazdagabbak – az
egyedülálló erkölcsi elismerés mellett.
„A Prima Primissima díjazottjainak egyre bővülő névsora bizonyítja, hogy a magyar gondolkodók,
alkotók, sportolók értékteremtése rendkívüli, hozzájárulnak a magyar és azon keresztül az egyetemes
kultúra építéséhez, hazánk hírnevének öregbítéséhez. A díjátadó számomra az évek során ettől vált
nemcsak ünneppé, hanem egy olyan tradíció jelképévé is, amely remélhetőleg fennmarad a jövőben is” –
mondta Dr. Csányi Sándor, a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a VOSZ társelnöke.
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V. Szolgáltatások mikro-, kis- és középvállalkozóknak
A KAVOSZ Zrt. 2002 óta vesz részt a Széchenyi Kártya Program működtetésében, szoros
együttműködésben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és a területi Kereskedelmi és
Iparkamarákkal, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével és irodahálózatával,
Magyarország Kormányával és a szakmai felügyeletet ellátó minisztériumokkal és egyéb
állami szervezetekkel, valamint a finanszírozásban közreműködő kereskedelmi bankokkal és
garanciaszervezetekkel. Az elmúlt 17 évet folyamatos fejlődés jellemezte, a hitelprogram segítségével
a magyarországi kis- és középvállalkozások egyszerű eljárással, gyorsan, kedvezményes kamatozás és
feltételrendszer mellett juthatnak egyre nagyobb összegű finanszírozási forrásokhoz.
A beszámolási időszakban – 2019 végére - újabb mérföldkőhöz érkeztünk a Program révén.
A 2002-es indulás óta a Széchenyi Kártya Program keretében:
•
befogadott hitelkérelmek darabszáma elérte a 400.000 ezret,
•
a létrejött hitelügyletek darabszáma a 300 ezret, illetve
•
a megkötött szerződések kumulált összege közel 2 400 milliárd Ft-ot tesz ki.
A Program népszerűsége töretlen, az ismertsége kiemelkedő a hazai KKV-k körében. A KAVOSZ
által indított, nagyszabású kutatás során 3400 vállalkozást kérdeztek meg azzal a céllal, hogy
közvetlenül a vállalkozások szemszögéből ismerje meg, milyen problémákkal, hátráltató elemekkel,
növekedést akadályozó tényezőkkel kell megküzdeniük, mi akadályozza őket napi munkájuk során,
melyek azok a nehézségek, amelyek bizonytalanná teszik a működésüket, illetve a tervezést.
A felmérés eredményeit elemezve kiderült, hogy a megkérdezettek közel 90%-a ismeri a Széchenyi
Kártya Programot – 75% volt az, aki spontán módon, magától is pontosan leírta a lényegét, még
további 14% vallotta, hogy hallott a konstrukcióról, így a Széchenyi Kártya Program teljes ismertsége
a kisvállalkozók körében 89%.
A KAVOSZ-szal közösen, az irodai vállalkozói kapcsolatainkban egyre nagyobb súlyt fektetünk a
vállalkozói igények megismerésére, a szolgáltatási színvonal növelésére – és mindezt vizsgáljuk és
ellenőrizzük is! Ezért végzett a KAVOSZ Zrt. egy külső, független szervezet bevonásával próbavásárlási
kampányt, vagyis mystery shopping-ot.
A felmérés a kiszolgálás színvonalára és az ügyfélélmény növelésére koncentrált: az ügyfelek
vajon kedves, barátságos fogadtatásban részesülnek? Időben, és megfelelő tájékoztatást kapnak
a termékekről? Elégedetten távoznak az irodából? Az ügyintézők betartják az előírásokat és
megfelelően kommunikálnak ügyfeleikkel?
Az eredmények összességében bíztatóak:
• Az ügyintézők alapvetően hitelesek és segítőkészek voltak
• az esetek 88 %-ban teljes mértékben felmérték a „próbavásárlók” igényeit
• A regisztráló irodák átlagosan 93 százalékos eredményt értek el igényfelmérés tekintetében
A felmérés ugyanakkor azt is megmutatta, hogy egyes területeken van még tere a fejlődésnek,
úgyhogy folytatjuk a képzéseket és a jövőben is megrendelünk mystery shoppingot!
A Széchenyi Kártya Program legnépszerűbb termékei 2019-ben:
•

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel a már működő mikro-, kis- és középvállalkozások
(kkv-k) részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített hitelkonstrukció, amely kedvező lehetőség a vállalkozás átmeneti
pénzügyi gondjainak megoldására.

•

A Széchenyi Forgóeszközhitel már nem pusztán az átmeneti likviditási problémák
áthidalására szolgál, hanem hosszabb, akár 36 hónapos futamideje miatt kifejezetten
forgóeszközök (alapanyagok, árukészletek) finanszírozására alkalmas, mellyel a vállalkozás
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egyszerűen elérhető és rugalmasan használható, államilag támogatott hitelhez juthat.
•

A Széchenyi Beruházási Hitel legfeljebb 100 millió forint összegben, akár 10 éves
futamidőre is igényelhető, államilag támogatott, a vállalkozás beruházásai, fejlesztései
megvalósítását segítő hitel, mely hosszú távon szolgálja a vállalkozás működését,
versenyképességét, törlesztésével pedig alkalmazkodik a beruházás megtérüléséhez.

•

Az Agrár Széchenyi Kártya a mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére
kialakított, kedvezményes feltételrendszerű, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban
részesített hitelkonstrukció, amelynek az infrastruktúráján egyéb, speciálisan a
mezőgazdaságra jellemző kockázatok és károk ellensúlyozására hivatott támogatott
finanszírozási termék-változatokat is kínál (aszály- és fagykár esetén, vagy éppen egyes
nagyobb kockázatú agrár-alágazatok kedvezményesebb hitelezésénél).

A Széchenyi Kártya Program pályázati források elérését és felhasználását segítő termékköre – amely
az új EU-s tervezési ciklusban is rendelkezésre áll:
•

A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel az Európai Uniós pályázati források sikeres
felhasználását segíti azzal, hogy a megalapozott üzleti és fejlesztési tervekkel rendelkező kisés középvállalkozások elegendő önrész hiányában is belevághassanak beruházási céljaik
megvalósításába.

•

A Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel jellemzően a projekt befejezését követően
folyósított, vissza nem térítendő állami támogatások előfinanszírozására szolgál. A
Széchenyi Önerő Kiegészítő, illetve a Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitelek
által kínált lehetőség a KKV-k pályázati esélyeinek növelését és a pályázatból történő
beruházások sikeres, mielőbbi megvalósítását célozzák.

A Széchenyi Kártya Program majd’ 18 év alatt kialakult infrastruktúrája – munkatársainak
szakértelme, egyedülálló elektronikus rendszere, adatbázisa, valamint az MKIK és a VOSZ
irodahálózatára támaszkodó, az egész országot lefedő forgalmazási potenciálja - alkalmassá teszi arra,
hogy a mikro-, kis- és középvállalkozói kört hatékonyan érje el és a finanszírozási és más pénzügyi
szolgáltatási körbe tartozó termékeket eljuttassa a legkisebb vállalkozásoktól a közepes cégekig.
Nem véletlen, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságban a kkv-szektor megmentéséért
a Programot is felvették a védekezési eszköztárba az alábbi, speciális finanszírozási megoldásokkal):
• Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz
• Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel
• Széchenyi Likviditási Hitel
• Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
•
Ezen összefoglaló írásakor a részletek – a rendkívül kedvező Agrár Széchenyi Kártyán kívül - még
nem ismertek, de az biztos, hogy nagyon kedvező kamatozású, rugalmas, vállalkozó-barát és széles
körű megoldásokat fognak ezek a termékek is kínálni!

A VOSZ irodahálózatában a Széchenyi Kártya Program termékei mellett további, kiegészítő
szolgáltatások is elérhetők. A vállalkozóknak nyújtott szolgáltatási körbe ma már beletartozik a
vállalkozással és a vállalkozó személyével, továbbá alkalmazottaival kapcsolatos kockázatelemzés is,
amely után optimalizált biztosítási portfolió (üzletmenet-folytonosság, ingatlanok és ingóságok,
továbbá személybiztosítások) kialakítása válik lehetségessé. A vállalkozók ezen felül kedvezményes
gépjármű-ajánlatokat is kapnak. Utóbbi két szolgáltatási kör a Hungary Business Zrt.-vel kialakított,
több éves együttműködés révén valósul meg.
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VI. A VOSZ gazdaságpolitikai célkitűzései és javaslatai
A 2020. év elejétől kibontakozó koronavírus-világjárvány a világgazdasági válságot és társadalmi
krízist okozott és a Föld legtöbb országában áthúzta a korábbi terveket, költségvetéseket és
megakasztott számos folyamatot, egyben ráirányította a figyelmet a társadalom és gazdaság néhány
fontos területére. Mindez – függően a járvány visszaszorulásának mértékétől és fokozatosságától –
kisebb-nagyobb mértékben - hatással lesz a gazdaság-stratégiákra is. Rövid távon az életmentés – értjük
ez alatt a gazdasági vérkeringés minél teljesebb fenntartását is – és az elért eredmények megtartása,
a munkahelymegőrzés kell, hogy elsődleges törekvésünk legyen, hogy a válság visszaszorulásával
működő vállalkozások és dolgozó emberek a lehető leggyorsabban újraindíthassák a gazdaságot.
A versenyképességet és termelékenységet középpontba állító középtávú gazdaságpolitika
ugyanakkor – ahogy eddig, úgy ezután is - szövetségünk központi küldetése és programja! A VOSZ
közössége tehát a 2019-ben elfogadott és közzé tett céljait, javaslatait továbbra is fenntartja, hiszen
megerősítve érzi, hogy gazdaságpolitikai célkitűzéseiben a helyes irányba halad. Ezen stratégai
törekvések közös jellemzője, hogy a magyar gazdaság eredményeit elismerik, országunk fejlődési
potenciálját jónak ítélik, de a további felzárkózáshoz, gazdaságunk és társadalmunk fejlődéséhez
további jelentős változásokat tartanak szükségesnek. Legfontosabb fejlesztendő területként továbbra
is a versenyképesség, a termelékenység fokozását jelölik meg, de egyre jobban figyelembe véve a
fenntarthatóságot, továbbá az 5G technológia és a digitalizáció által gyökeresen és rohamosan
megváltozó környezetet.
Gazdaságpolitikai programunk – amely szerves folytatása a korábbiaknak - ezért a továbbiakban is
megfelelő útmutatóul szolgál érdekvédelmi és érdekképviseleti munkánkhoz, amelyet természetesen
aktualizálva, a hangsúlyok szükséges áthelyezésével egyfajta „finomhangolással” kell tovább vinni.

1.

Tudásalapú gazdaság: digitalizáció, automatizáció és fenntarthatóság

Egyre szélesebb körben ismerik fel, hogy a környezeti állapot, mint termelési tényező hosszabb
távon (évtizedek alatt) képes befolyásolni a gazdasági növekedés lehetőségeit. Ezen termelési
tényező a környezet állapota, a természeti tőke minősége és mennyisége. Az elmúlt több mint
két évszázadban korábban elképzelhetetlen tömegek emelkedtek ki a mélyszegénységből, nőtt a
várható élettartam és az életszínvonal. Mindennek azonban súlyos ára volt, mivel a szénhidrogénfelhasználás alapú, fogyasztáscentrikus gazdasági növekedés maradandó károkat okozott a földi
éghajlatban és a biológiai sokféleségben. A világgazdaság környezeti terheinek elnyelése már közel
kétszer ekkora bolygót igényelne (az emberiség ökológiai lábnyoma 1,7), mindez jelentős ökológiai
deficitet eredményez globálisan. Ennek megfelelően a jelenlegi struktúrában a növekedés nem
fenntartható. A környezet állapotának romlása (légszennyezés, szélsőséges időjárási jelenségek) a
többi termelési tényező rendelkezésre álló volumenét és minőségét is csökkentheti.
A mai modern közgazdasági irányzatok a gazdasági károk miatt zöld ipari forradalmat javasolnak
a fenntartható növekedés érdekében (green growth). A zöld növekedési pályán elérhető egy
környezetileg fenntartható gazdasági bővülés, mely nem követeli meg a gazdasági növekedés későbbi
drasztikus visszafogását. A zöld innováció előretörése elérhetővé teszi a világban egy fenntartható,
zöld növekedési pálya elérését, mely nem követeli meg a gazdasági növekedés visszafogását. Az új
növekedési pálya biztosítja a természeti erőforrások minőségének javulását és regenerálódását, ami
közvetlen módon, kedvezően hat a többi termelési tényezőre is (tőkére, munkára, technológiára
és hatékonyságra). A zöld növekedési pályára vonatkozó kivetítések alapján az ENSZ számításai
szerint évente a globális GDP 2 százalékát olyan beruházásokra kell fordítani, amelyek javítják
az energiahatékonyságot és csökkentik a szén-intenzitást, miközben hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez és támogatják a növekedést.
A VOSZ is egyetért azzal, hogy a most zajló ipari forradalomban Magyarország akkor tud hosszabb
távon a nyertes (gazdagodó, javuló életszínvonalú) országok közé kerülni, ha megfelelő szakértelemmel
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be tud kapcsolódni a nemzetközi értékláncokba és saját fejlesztései révén megerősíti szerepét. A
már említett „körforgásos gazdaság” gyakorlatilag az értékláncok menedzseléseként is felfogható. A
körforgásos gazdaság a növekedés és az innováció új lehetőségeit nyújtja, valamint a jobb erőforráshatékonyság miatt pozitívan hat a pénzügyi megtakarítások alakulására is, míg az új foglalkoztatási
lehetőségek társadalmi előnyökkel is járnak. Az átvett, modern technológiákon alapuló termelésre
továbbra is szükség van, de ha nincs fejlesztés, ha nincs szakképzett munkaerő, akkor a gazdaság
„összeszerelő üzemként” megreked és lemarad a fejlettebb országok mögött, továbbá fennáll a
természeti környezet további romlásának gyorsulása – illetve a természet kizsákmányolásával
szembeni fellépés elmaradása - is. A foglalkoztatási szerkezetet úgy kell átalakítani, hogy a tudás
alapú, fenntartható fejlődést szolgálja! A kompetencia-alapú képzést nemcsak az alapfokú képzésben,
hanem a szakképzésben is meg kell valósítani, utóbbiban iparági kompetenciák „megtanításával”,
felkészülve az egyre gyorsuló változásokra. Elengedhetetlen a fejlődőképes kkv-szektor bevonása is
a folyamatokba és a korábbi években csak hangoztatott, de el nem ért kereslet-vezérelt szakképzés
tényleges és gyors megvalósítása. Fentiek alapján továbbra is első sorban az értéktöbbletet adó
fejlesztéseket eredményező, fenntartható beruházásokat támogatjuk!

2.

Stabil és átlátható gazdaságpolitikát és versenypiaci esélyeket, erőteljes fellépést a gazdasági
korrupcióval szemben!

A gazdasági környezet stabilitása, amelyet egy, a hosszabb távú tervezést (beruházásokat) lehetővé
tevő, kiszámítható gazdaságpolitika eredményez, továbbra is az egyik legfontosabb tényezője az
ország fejlődésének, amelynek érvényesüléséért a továbbiakban is minden fórumon határozottan
fel kell lépni. Továbbra is fontos a működő tőke beáramlása és a hazai vállalkozások beruházási
tevékenységének a fokozása, amely nélkül nincs esély a versenyképesség és termelékenység
javítására. Továbbra is igaz, hogy magas korrupciós kockázat esetén a vállalkozások nem a költséges
és kockázatos fejlesztésben érdekeltek, hanem a „háttérkapcsolatok” ápolására koncentrálják
erőforrásaikat, amely így konzerválja a nem versenyképes technológiát és megoldásokat. A korrupció
drágítja a gazdálkodást és piacot rombol, ezért – bármilyen nehéz is, de - fel kell lépni ellene!

3.

A kevesebb állam: több!

A kormányzat – a már említett versenyképességi programok tanúbizonysága szerint - felismerte, hogy
egy sikeres modernizációs stratégia megvalósításához nincs más lehetőség, mint a közszféra munkaerőszükségletét mérséklő és minőségét javító dereguláció és digitalizáció. A koronavírus krízis kitörését
követően a VOSZ heti rendszerességgel vett részt a gazdaságpolitikai cselevés formálásában, amely
gyors reakciókat eredményezett. A VOSZ ettől függetlenül is, egyre konkrétabb javaslatokkal segíti
a gazdasági kormányzatot, amellyel a vállalkozások megszabadulhatnak a fölösleges adminisztrációs
tehertől és az elvonások és más, szükségtelen költségek mértéke is csökkenhet. A szövetség a
vállalkozói javaslatlista összeállításával és ennek rendszeres „karbantartásával” folyamatosan
biztosítani kívánja a konkrét vállalkozói igények és javaslatok eljuttatását a hatóságokhoz és eljár
ezek megvalósítása érdekében. Azt tapasztaljuk, hogy konkrét szakmai kérések alapján konkrét
eredmények várhatók, amelyek ténylegesen, számszerűsíthetően is hozzájárulnak a vállalkozások
költség- és ráfordítás-szükségletének a csökkentéséhez, ezzel versenyképességük és termelékenységük
tényleges és mérhető javulásához.
Az állam szerepe a gazdasági ciklusok negatív hatásainak ellensúlyozásában és a piackonform módon
nem biztosítható közszolgáltatásokban, közjavakban – beleértve újabban már egyes technológiákat
és erőforrásokat is - nem vitatható, ugyanakkor az állami tulajdon gazdasági szerepvállalása - az
állami tulajdonú vállalatok terjeszkedése – továbbra sem haladhatja meg azt a mértéket, amellyel
veszélyeztetné a piacgazdasági szabályok érvényesülését. Mindent el kell tehát követni a közszféra
és magánszféra közötti egészséges egyensúly megőrzésére. A magyar közszféra optimális méretének
kialakulásához a kormány továbbra is számíthat a VOSZ maximális támogatására!
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4.

Fenntartható és modern mezőgazdasági fejlesztéseket!

A VOSZ a mezőgazdaságban is a hatékonyság növekedését, a modernizációt és a foglalkoztatás
bővülését támogató programok mellett áll. A magyar mezőgazdaság elismerésre méltó
hagyományokkal és kiváló fejlesztésekkel rendelkezik, amellyel mind a gazdasági növekedést, mind
a foglalkoztatás bővülését egyre jobban támogathatja. Az egyre sikeresebb Agrár Széchenyi Kártya
olyan infrastruktúrát jelent az agrárium kisebb és közepes méretű gazdálkodóinak finanszírozásában,
fejlesztésében és támogatásában, amelyre a következő években az agrárvállalkozások helyzetbe
hozásának programjai – a VOSZ és a kamarai rendszer közreműködésével - felépíthetők és
megvalósíthatók. A koronavírus-krízisben az első között jelent meg a „nullaszázalékos” Agrár
Széchenyi Kártya, amely a mezőgazdaság jelentőségét mutatja. A VOSZ – a KAVOSZ tulajdonosaként
is – támogatja, hogy a Széchenyi Kártya Program rendszerében – az eddigi piaci finanszírozási
termékstruktúra megtartása és fejlesztése mellett - megjelenjenek olyan pótlólagos termékek és
szolgáltatások is, amelyek az elmaradott térségek és az itt működő vállalkozások speciális támogatási
(hitelezési) programjainak közvetítésére szolgálnak.
5.

A társadalmi párbeszéd egyre fontosabb

A beszámolási időszakban is azt tapasztaltuk, hogy a párbeszéd jó kompromisszumok kialakulásához
vezet, még a párbeszéd hiánya felesleges hullámokat kelt. A munkavállalók és munkáltatók
érdekképviseletei meghatározó szereplői a munka világának, akik az egymással és a szakpolitikák
irányítóival folytatott párbeszéd révén képesek hozzájárulni a versenyképesség javulásához, a
modernizáció megvalósításához, a tudás- és munka-alapú gazdaságban való sikeres helytálláshoz.
A 4. ipari forradalom győztesei közé ugyanakkor csak akkor kerülhetünk, ha egy hatékony
és támogató állammal tudunk együttműködni! Ezért továbbra is forszírozzuk a meghatározó
munkavállalói és a munkaadói érdekképviseletekkel és a gazdasági kormányzattal közös tárgyalási
és döntéshozatali rendszerek működtetését és mindenben segítjük a háromoldalú együttműködés
erősítését. Közösen kell támogatnunk azt is, hogy az ipari forradalom legújabb vívmányait a hazai
piaci szereplők – munkaadói és munkavállalói oldalon is - alkalmazzák és bekapcsolódhassanak a
fenntartható értékteremtésbe. Az ITM Felsővezetői állandó konferenciája (a koronavírus-járvány
hátrányos gazdasági hatásainak mérséklésére) is jó példa a társadalmi párbeszéd fontosságára és
hatékonyságára.

VII. A VOSZ szervezeti céljai
1) A VOSZ küldetésének és tevékenységének három alapvető területét:
• érdekképviselet és érdekvédelem,
• szolgáltatások – Széchenyi Kártya Program,
• kulturális misszió, társadalmi felelősségvállalás – Prima Primissima mozgalom
tagságunk elvárásainak megfelelően fejlesztjük.
2) A VOSZ feladatainak elvégzésében továbbra is támaszkodunk területi szervezeteinkre, a
szövetség szakmai tagozataira és szekcióira, valamint együttműködő partnereinkre.
3) Szövetségünk kiemelt célja, hogy a VOSZ továbbra is hazánk jövőbeni gazdasági és társadalmi
életében meghatározó szerepet vállaló, tekintélyes, kritikus, pártoktól független, de a
mindenkori gazdasági kormányzattal párbeszédre és együttműködésre törekvő érdekképviseleti
szervezetként működjön. Ennek a megvalósításához továbbra is egy aktív, párbeszédre kész és a
közösségi értékek iránt elhivatott vezetői csapatra van szükség. Küldetésünk elérésében fontos
szerepet kap a szövetség kommunikációs stratégiájának és rendszereinek fejlesztése, amely
által még több vállalkozóval – pl. a fiatalabb, induló vállalkozói körrel, vagy a hagyományos
érdekvédelmi munkával szemben szkeptikus vállalkozókkal is - kialakulhat párbeszéd, lehetővé
téve a minél szélesebb körű információadást és az igények és elvárások felmérésével egy, a kor
elvárásaihoz igazodó érdekképviseletet és érdekvédelmet.
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4) A Széchenyi Kártya Program és az ahhoz kapcsolódó vállalkozás-fejlesztési tevékenység
a rendszerváltást követő magyar gazdaságpolitikában egyedülálló eredményeket hozott,
így a szövetség ennek megőrzése, továbbfejlesztése érdekében mindent el fog követni.
Szolgáltatásainkban és a szövetség vállalkozói elérésében irodahálózatunk kulcsszerepet
játszik, így ennek fenntartása és fejlesztése – az elektronikus elérés fejlesztése mellett - alapvető
feladatként határozható meg.
5) Kulturális missziónk teljesítése, a területi, Megyei és Regionális Prima ünnepségek teljes körű
és magas színvonalú megrendezése – figyelembe véve természetesen a koronavírus-járvány
körülményeit - a 2020. évben is kiemelt fontosságú szövetségi feladat.
6) A VOSZ a 2020. évben is körültekintő és ésszerű költségvetési politikát fog folytatni, ahogy
tette azt a megelőző években is. A takarékos gazdálkodásnak különös jelentőséget ad a
koronavírus-válság gazdaságromboló hatása. A korábbi években folyamatosan növekedtek
tartalékaink, ennek köszönhetően a szövetség fennakadás nélkül átvészelheti az elkövetkező,
vélhetően nehéz hónapokat, illetve a 2020. év esetleges bevétel-csökkenését is.
7) Tagságunk elvárásainak megfelelően, folytathatjuk a területi és országos szövetségi elismerések
adományozását, hogy a területi szervezetek még jobban kiemelhessék és elismerhessék a
kiváló, országos szinten kiemelkedő vállalkozói teljesítményeket, hivatásban elért sikereket és
a vállalkozók érdekében kifejtett teljesítményeket.
8) A VOSZ egységének fenntartása és értékeinek megőrzése továbbra is a legalapvetőbb stratégiai
célok között szerepel, amelynek megvalósításáért és védelméért minden tag és szervezeti egység
összefogására és összehangolt, közös munkájára van szükség! Ezen elvek mentén készülünk a
2021. évi tisztújításra is.

Budapest, 2020. május
Tolnay Tibor
elnök
A leíró részeknél (adatok, ábrák) felhasznált főbb források:
• MNB Inflációs jelentések (2019/2, 3, 4, 2020/1)
• Versenyképességi program 330 pontban (MNB, 2019)
• 2020. évi országjelentés – Magyarország (Európai Bizottság, 2020. február 26., Brüsszel)
• Versenyképességi tükör (MNB, 2019)
• Konjunktúrajelentés 2020/1. (Kopint-Tárki)
OECD statisztikák https://stats.oecd.org
Növekedési jelentés 2019 (MNB)
Lesz-e idén növekedés a kiskereskedelemben? (GKI Gazdaságkutató Zrt.; https://www.gki.hu/
wpcontent/uploads/2020/04/Kisker-cikk-20200416.pdf)
www.primaprimissima.hu
www.takarekbank.hu

A Küldöttgyűlés a „Beszámoló a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének 2019. évi
tevékenységéről és a 2020. évi fontosabb célkitűzésekről” c. előterjesztést egyhangúlag elfogadta.
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A Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége
E l l e n ő r z ő B i z o ttságán ak
2019. évi beszámolója
Az Ellenőrző Bizottság (EB) elnökét, alelnökét és tagjait 2016. május 19. napján ötéves időtartamra –
a 2021. évi tisztújításig - választotta meg a Szövetség Tisztújító Küldöttgyűlése. Az EB összetételében
azóta változás nem történt.
Elnök: Dr. Lits József
Alelnök: Gláser Tamás
Tagok: Dr. Bombera Géza, Csík László, Doucha Ferenc, Nagy Mihály László, Dr. Rudas János
Az EB a 2019. évben is - a korábbi évek gyakorlatával egyezően - folyamatosan figyelemmel kísérte
és ellenőrizte a VOSZ tevékenységét mind az érdekképviselet, mind a szolgáltatások és gazdasági
tevékenység, mind a kulturális misszió teljesítése (Prima mozgalom) területén. Az EB a 2019.
évben is hozzájárult a VOSZ egységének és stabilitásának fenntartásához és törvényes működésének
biztosításához.
A testület tagjai aktívan részt vettek a közös munkában és a VOSZ tisztségviselőiként bekapcsolódtak
a Szövetség gazdaságpolitikai és társadalmi jellegű tevékenységébe is. Az EB elnöke maga is
megyei elnök, továbbá tagja a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának is, Doucha és Nagy elnök
urak a VOSZ megyei szervezeteinek elnökei. Dr. Bombera Géza szekcióelnök úr vezényletével a
beszámolási időszakban megújult a VOSZ Egészségügyi szekciója, több nagy magánegészségügyi
szolgáltató csatlakozott szövetségünkhöz. A testületi tagok országos fórumokon is képviselték a
VOSZ-t, szakmai előadások keretében ismertették érdekképviseleti munkánk jelentőségét. Többen
közülük (megyei elnökként) a Prima Gálák házigazdáiként kulturális küldetésünket is támogatták,
ezzel betekintést is nyertek a rendezvénysorozat nyilvántartási és elszámolási rendszerébe. Az
Ellenőrző Bizottság elnöke a 2019. évben is részt vett a VOSZ Stratégia Munkabizottságának
tevékenységében.
Az Ellenőrző Bizottság legfontosabb megállapításai a 2019. év vonatkozásában az alábbiak:
Érdekképviseleti tevékenység:
•

A VOSZ gazdaságpolitikai tevékenysége keretében partneri szellemben folytatott
tárgyalásokat Magyarország Kormányával, a kormányzati szervekkel – különös tekintettel az
Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) és a Pénzügyminisztériummal (PM) - és
a hatóságokkal (pl. a NAV-val, kormányhivatalokkal, megyei és városi önkormányzatokkal,),
továbbá a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel. A továbbiakban is a társadalmi
párbeszéd élénkítésében, együttműködő és konstruktív kapcsolatok fenntartásában
vagyunk érdekeltek. Intézményes formában ez a Versenyszféra és a Kormány Állandó
Konzultációs Fórumának (VKF), a Vállalkozásfejlesztési Tanács (VfT) és a Nemzeti
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Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) keretében valósulhat meg. Természetesen
más konzultatív szervezetek (ágazati párbeszéd bizottságok, ágazati készség tanácsok stb.)
munkájában is részt vettünk. A koronavírus-krízis 2020 februárjától számítható kialakulása
óta a VOSZ részt vesz a heti rendszerességgel megrendezett, a járvány gazdasági hatásainak
mérséklésére létrehozott állandó értekezleten, amelyet Prof.Dr. Palkovics László, az ITM
minisztere vezet és állandó résztvevő Varga Mihály pénzügyminiszter, Bártfai-Mager Andrea
nemzeti vagyonért felelős miniszter asszony és az MKIK elnöke is.
•

A vállalkozói érdekvédelem a médiában, a szakmai konferenciákon, az állami szervezetek
felé történő megkeresésekben is egyértelműek és határozottak voltak, ezzel is segítve
a munkaadói érdekérvényesítést, kiemelve a versenygazdasági viszonyok javítását, a
vállalkozások jogainak és kötelességeinek szem előtt tartását. A VOSZ a jövőben is kizárólag
szakmai szempontból vizsgálja a versenyszférát jellemző tendenciákat és az üzleti szektort
érintő kormányzati lépéseket. A Szövetség szorgalmazta mindenek előtt a versenyképesség
és termelékenység növelése, a gazdaság modernizálása (a mikro-, kis- és középvállalkozói
szektornak a 4. ipari forradalomra való felkészítése), a túlzott bürokrácia és adminisztráció
leépítése irányába mutató intézkedések bevezetését.

•

A Szövetség 2019-ben is folytatta a 2018 nyarán megkezdett egyeztetéseket az ITM-mel és a
PM-mel, a vállalkozások adó- és adminisztrációs terheinek csökkentéséért. A kezdeményezés
sikerét jelzi, hogy a magyar kormány 2019. év elején közzé tett versenyképességi
programjában, a PM által jegyzett Gazdaságvédelmi Akciótervekben, majd az ún. KKVstratégiában a VOSZ is szerepel együttműködő partnerként, javaslatainak több eleme is
visszaköszön a stratégiákban, továbbá a konkrét módosítási indítványok közül néhány a
2019. év januári jogszabály-változásokban is megjelent.

•

A VOSZ tisztségviselői a múlt évben is több szakterületen – magyar és nemzetközi
szervezetekben, bizottságokban, munkacsoportokban - eredményesen vállaltak vezető
szerepet és tovább szélesedett a Szövetség képviselete és megjelenése. Czomba Csaba
elnökségi tag több éves, kitartó munkája eredményéül a VOSZ égisze alatt megalakult a
Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fóruma (KMVNF) mintegy
20 csatlakozó szervezettel. Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására a
Vállalkozók Napján került sor, a rendezvényen részt vett Varga Mihály pénzügyminiszter,
miniszterelnök-helyettes is. Czomba Csabát a VOSZ elnöksége a KMVNF elnökévé
választotta és a szövetség társelnökévé kooptálta. Kovács Patrikot, a VOSZ társelnökét
megválasztották az OECD mellett működő üzleti tanácsadó testület, a Business and Industry
Advisory Committee (BIAC) KKV munkacsoportjának alelnökévé. A VOSZ Informatikai
Szekció elnöke – a VOSZ és a magyar mikro-, kis- és középvállalatok képviselőjeként részt vesz az ITM minisztere által 2018-ban létrehozott és vezetett Mesterséges Intelligencia
Koalíció munkájában, a VOSZ Ifjúsági és Induló Vállalkozások Szekció elnöke bekerült
abba a szakmai értékelői körbe, amely a NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében
a „NATO Beszállításra Alkalmas” cím elnyerésére kiírt vállalkozói pályázatokat bírálja el.

Szervezeti tevékenység
•

Az Ellenőrző Bizottság tagjai minden Elnökségi ülésen részt vettek, amelyek az írásban
meghatározott napirendi javaslatokhoz igazodóan és szabályszerűen kerültek összehívásra
és megrendezésre. Valamennyi testületi ülés határozatképes volt. A testületi üléseken
hozott határozatok nyilvánosságot kaptak, és végrehajtásra kerültek. Az EB a beszámolási
év során figyelemmel kísérte a Küldöttgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat,
amelyek megvalósításában elmaradást nem állapított meg.
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•

A VOSZ Fejér Megyei Szervezete elnöke, László István úr – egészségügyi okokból – 2019
januárjában kénytelen volt megválni tisztségétől. A lemondott megyei elnök helyére
a megyei küldöttek – a VOSZ alapszabályának megfelelően – Gesztesi Bélát (New
Wave Hungary Kft.) választották meg. Szintén lemondás miatt vált meg márciusban
elnöki tisztségétől Tímár Lajos, a Baranya Megyei Szervezet elnöke, helyére – a fentiek
szerinti eljárással – Horváth László (Melio Start Kft.) került megválasztásra. Személyes,
méltányolható okokra hivatkozva adta vissza megyei elnöki mandátumát tavaly októberben
Hajdú-Bihar megyében Nagy István (Nagymester Kft.) is. Ebben az esetben – tekintettel az
év végi időszakra – a megyei küldöttek és elnökségi tagok – Bariz István és Soltész József
vezetésével - a Megyei Prima sikeres megszervezésére és lebonyolítására koncentráltak,
amely végül teljes sikerrel zárult. A megye küldöttei a 2020. év elejére tervezték megtenni
a megyei elnöki tisztség pótlásával kapcsolatos intézkedést, itt is a többi említett megyében
követett megoldással, vagyis a megmaradt megyei küldöttek közül szándékoznak elnököt
választani, a 2021. évi tisztújításig tartó mandátummal. Ez a beszámoló elkészültéig még
nem történt meg. A 2019. év végén, köztisztviselői megbízatása miatt kialakult alapszabályi
összeférhetetlenség miatt mondott le Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest megyei
Szervezet elnöke. Helyére a régió küldöttei Kissné Kászon Gabriellát választották meg a
poszt betöltésére.

•

Az EB harmonikusan működött együtt az Elnökséggel, a Szekciókkal és Tagozatokkal,
valamint a hivatali szervezet vezetőivel, munkavállalóival. Megállapításra került, hogy az
Elnökség jogi és gazdasági téren kellően felkészült és a döntésekben szakmailag megalapozott
határozatokat hozott. A VOSZ a beszámolási időszak alatt összességében szervezett és
fegyelmezett gazdálkodást folytatva működött. Az Ellenőrző Bizottság a Szövetség 2019-ben
folytatott gazdálkodását értékelve megállapítja, hogy a költségtakarékos gazdálkodásra való
törekvés minden elemében jelen van a racionalitás, a VOSZ – a korábbi évek gyakorlatához
igazodva – az elmúlt esztendőben is körültekintően és takarékosan bánt pénzeszközeivel, a
megtakarítások megfontoltan kerültek befektetésre.

•

A Szövetség taglétszáma a 2019. évben is növekedni tudott, mivel a kilépő, vagy tagdíjfizetés
miatt megszűntetett – lemorzsolódó – tagságnál lényegesen nagyobb volt az újonnan
belépő tagok száma. Köszönhető mindez a területi szervezetek fejlődő tagszervezési
munkájának, a szolgáltató irodai hálózat eredményes tagszervezési tevékenységének. Az
Ellenőrző Bizottság a szövetség alapszabályának megfelelően, a 2020. év elején áttekintette
a 2019. évben tagdíjat nem fizető tagokkal kapcsolatos eljárást, a területi szervezetek,
szekciók és a titkárság erőfeszítéseit és megállapította, hogy a szövetség minden szinten az
elvárható gondossággal ápolta a tagsági kapcsolatokat, mindent megtett a tagokkal való
kapcsolattartásra és betartotta a jogi előírásokat is. A tagdíjat tartósan nem fizető tagok
tagsági viszonya az előírt póthatáridő eredménytelen eltelte után megszűnt. A 2019. évben
lezajlott a takarékszövetkezetek összeolvadása (integrációja), ami értelemszerűen mérsékli
a hozzájárulás (tagdíjak) és a taglétszám nagyságát ebben a körben. A működő társas
vállalkozások száma a 2019. évben – folytatva a több éves tendenciát - is csökkent és semmi
nem mutat ezen folyamat megfordulására. A 2020. február végén kibontakozó koronavírusválság áthúzott minden prognózist és alapjaiban változtatja meg a várakozásokat. A
világjárvány a világgazdaságot egy gyengülő – visszaeső – állapotában találta, az európai
gazdaság szintúgy a lassulás és egyes esetekben a stagnálás jeleit mutatta 2019-ben és 2020
elején. Ennek megfelelően a válság mélysége és rombolása nehezen prognosztizálható,
főleg Magyarországon, amely egy kisméretű nyitott gazdaság és amely rendkívül sok szálon
kapcsolódik az EU gazdaságába. A 2020-as költségvetést alapjaiban kell újratervezni,
a vészhelyzeti, rendeleti kormányzás már eddig is komoly pénzeszközöket vont el a
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védekezésre. Az elmúlt évek 4-5%-os gazdasági növekedést 2020-ban komoly recesszió
válthatja fel és vállalkozások tömege mehet csődbe – különösen akkor, ha nem sikerül
hathatós intézkedésekkel hozzájárulni a foglalkoztatás fenntartásához és ezzel hozzájárulni
a vállalkozások működőképességéhez. Mindezek ellenére a szövetség gazdálkodásában
a 2020. évben sem várható probléma, tekintettel a takarékos szervezeti működésre és a
jelentős tartalékokra.
•

A EB elnöke az új belépő tagok vizsgálatában Főtitkárral együtt részt vett. Az Alapszabályban
rögzíttet elveknek megfelelően minősítette a belépési szándékkal jelentkező vállalkozókat,
vállalkozásokat és terjesztette az elnökség elé az új belépők listáját, jóváhagyás céljából.

Szervezet gazdálkodása
•

A VOSZ 2019. évi tevékenységének és gazdálkodásának áttekintése alkalmával az
Ellenőrző Bizottság több alkalommal eseti jelleggel vizsgálta a Szövetség kötelezettségvállalásait, szerződéseit, a bejövő számlák nyilvántartásának kezelését, a pénzügyi
teljesítések megfelelőségét. Az eseti ellenőrzés során egyaránt figyeltek az alaki és a tartalmi
követélmények betartására. A jogszabályok és a belső szabályzatok által megfogalmazott
követelményekkel ellentétes gyakorlatot a testület nem tapasztalt. A VOSZ gazdálkodásáról
megállapítható, hogy a beszámolási időszakban kötelezettségeit határidőre teljesítette,
fizető képességét folyamatosan fenntartotta; a Szövetség eredményesen és biztonságosan
működött. A VOSZ gazdálkodása a beszámolási időszakban kiegyensúlyozott volt,
megfelelő lekötött és mobilizálható pénzeszközökkel rendelkezik.

•

A Szövetség megtakarított pénzeszközeit alapvetően megbízható állampapírokban tartja.
Adó - és járuléktartozás a 2019. évben sem merült fel, a munkaügyi és a társadalombiztosítási
kapcsolatok rendezettek. Valamennyi munkavállalónk szabályszerű munkaszerződéssel
rendelkezik, amelynek elválaszthatatlan része a teljesítménykövetelmény meghatározása.
Az Elnökség döntésének megfelelően, az irodavezetők teljesítménybérében a korábbiaknál
is nagyobb súlya lett a tagszervezésnek, az erre vonatkozó munkaszerződés-módosítások
2018. novemberétől hatályba léptek, eredménye a tagszervezésben jól kimutatható. A
munkavállalók - minden alkalommal - a belső szabályzatokban meghatározott bérfizetési
napig elektronikus átutalással jutottak hozzá munkabérükhöz. Természetesen, a beszámolási
időszakban is figyelemmel voltunk a havi legkisebb munkabér és a garantált bérminimum
kifizetésének kötelezettségére. A 2019. év elejétől a 8%-os minimális bér, valamint a
8%-os garantált bérminimum emelés a jogszabályi követelményeknek megfelelően az
irodahálózati és központi dolgozók alapbérében érvényesítésre került.

•

A szövetség elektronikus úton végzi pénzügyi tevékenységeit. A számlák és pénzügyi
teljesítések megfelelően ellenőrzöttek, az utalványozók személye és az utalások jogszerűsége
megállapítható. A pénzügyi bizonylatok tételes vizsgálata alapján ítélve a takarékos
gazdálkodás alakilag és tartalmilag egyaránt megfelelő, szövetségünk anyagi helyzete nem
rejt magában szokatlan kockázatokat. A bankkapcsolatok rendezettek (Erste Bank, Gránit
Bank)

•

A Szövetség valamennyi megyei szervezet számára elkülönített banki alszámlát nyitott,
így a területi rendezvényekkel kapcsolatos elszámolások áttekinthetővé váltak. A
bázisévben a megyei szervezetek a rendelkezésükre bocsátott keretösszegeket az előre
meghatározott céloknak megfelelően használták fel, és azokkal szabályszerűen számoltak
el. Az Elnökség határozatának megfelelően, a 2019. évi területi Prima rendezvények
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szervezési költségeinek fedezésére a területi szervezetek pótlólagos támogatást megkapták.
A megyei rendezvényekhez kapott önkormányzati támogatások – mint költségvetési forrás
- elszámolási kötelezettséggel kerülnek átadásra. A szövetség minden támogatási szerződés
esetén az elszámolásokat a támogató részére benyújtotta.
•

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tájékozódtak a Szövetség belső pályázati forrásainak
felhasználásáról. A jóváhagyott megyei pályázatok megalapozottak voltak, a pénzeszközök
felhasználása és a tételes elszámolások szabályszerűen történtek. Az elkülönített keret
2019. évben felhasználásra került, a rendszer a 2020. évben is tovább működik.

•

A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodái tevékenységének értékelése és pénzügyi
elszámoltatása havi rendszerességgel történik. A szakmai munka ellenőrzését a KAVOSZ
ellenőrzési rendszere mellett saját supervisor is segíti, kapcsolt munkakörben. A gazdasági
vezetés az irodák kiadásainak költségtípusok szerinti alakulását is folyamatosan figyelemmel
kíséri. Az irodákban dolgozó munkavállalók javadalmazása az új termékek bevezetése esetén
is teljesítményarányosan történik. A szövetség a beszámolási időszakban az irodavezetők és
(a vonatkozó együttműködési megállapodás alapján) a takarékszövetkezeti VOSZ-Pontok
szakmai továbbképzését – a KAVOSZ szakértői közreműködésével - elvégezte, amellyel
a vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi szolgáltatások nyújtására szélesebb körben nyílik
lehetőség.

Társadalmi szerepvállalás
•

2019. évben a területi Prima rendezvények pénzügyi hátterének biztosítása továbbra is
kiemelt feladatként szerepelt. A 2019. évben is 19 helyszínen volt díjkiosztó ünnepség,
azaz biztosított volt a teljes országos lefedettség. A Prima Primissima (PP) Alapítvány és a
VOSZ együttműködése harmonikus volt. Színvonalas rendezvényeket regisztrálhattunk,
a díjakhoz kapcsolódó anyagi elismerések hiánytalanul kifizetésre kerületek. Pénzügyi
zavar, elszámolási szabálytalanság egy esetben sem volt tapasztalható. A bírálati döntések
eredményeiről minden helyszínen hitelesített jegyzőkönyvek készültek, amelyeket a PP
Alapítvány kuratóriuma is jóváhagyott. Az elnyert pénzdíjak átutalásával kapcsolatos,
szigorú adminisztratív (jogszabályi) előírásoknak való okirati megfelelés miatt
adódtak kisebb időbeli csúszások, de végül minden összeg rendben és hiánytalanul a
díjazottakhoz került. A helyi ünnepi eseményeken kerültek átadásra a megyei szintű „Év
Vállalkozója” kitüntetések, valamint az újonnan alapított VOSZ Kiemelkedő Társadalmi
Szerepvállalásért díjak is. Valamennyi díjátadó ünnepségen volt szövetségi képviselet és
minden rendezvényről tudósított a helyi média. Az EB jóváhagyólag nyugtázza, hogy a
megyei/területi rendezvények finanszírozását országos szintű (külső) támogatási szerződések
megkötésével is támogatja a VOSZ.

•

A 2019. december 6. napján megrendezett Vállalkozók Napja kitüntetési ünnepség
kiemelkedő színvonalú volt, amely tartalmában és formájában is megfelelt az elvárásoknak.
A decemberi rendezvényen a VOSZ elnöke és a pénzügyminiszter is részt vett és ünnepi
beszédet mondott.

Kommunikáció
•

Belső kommunikációs rendszerünk (Hírlevél, honlap, facebook, VOSZ Hírek) jó
színvonalon működött. A tagi kapcsolattartás alapvető és egyre fontosabb eszközei – a
személyes kapcsolatok ápolásán túl – az elektronikus csatornák és mobil eszközök, különös
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tekintettel a fiatalabb vállalkozói körök elérésére. Ezért a 2019. évben továbbfejlesztésre
került a kommunikációs tevékenység gazdasági portál szolgáltató igénybevételével a
gazdasági események gyors követésére, azok hátterének vizsgálatára, a Hírlevél szolgáltatás
gyakoriságának növelésre, képzett újságírók bevonására és egyéb a tagságot érintő
információk előállítására és továbbításra.
Szabályzatok
•

A Szövetség a jogszabályok által előírt Számviteli, pénzügyi, leltározási, önköltség számítási
szabályzatokkal rendelkezik, előírásai a jogszabály változásoknak megfelelően módosításra
kerültek.

•

A VOSZ rendelkezik érvényes pénzkezelési szabályzattal. A tapasztalt gyakorlat, hogy
a tényleges pénztárkezelés a szabályzatnak megfelelően történik. A pénzmozgásokról
bizonylat és pénztárjelentés készül, amely alapján a tényleges pénzkészlet ellenőrizhető. A
tényleges bizonylatolási praxis tehát összhangban van a szabályzattal és megfelel a számviteli
törvényben leírtaknak.

•

A Szövetség Munka- és Tűzvédelmi Szabályzata 2007. decembere óta hatályos. A
munkavállalók központi munka - és tűzvédelmi oktatására a 2019. év első negyedében
került sor, amelyen a munkaviszonyban álló kollégáink hiánytalanul részt vettek. A
beszámolási időszak során a központban, az irodahálózatban sem tűzeset, sem munkahelyi
baleset nem történt.

•

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a szövetség az adatbiztonságra és az adatok
kezelésére vonatkozó EU-s irányelveknek (EU 2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendelet az általános adatvédelemről - GDPR) és az információs önrendelkezési jogról
és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelő
szabályrendszerrel rendelkezik és működését folyamatosan ennek megfelelően alakítja.
2019-ben elkezdődött tagnyilvántartás rendszer GDPR-nak megfelelő átírása, ennek
tesztelése a jelentés írásakor zajlik.

•

A koronavírus járvánnyal és a kihirdetett vészhelyzettel összhangban, főtitkári utasításban
került szabályozásra a központi és a tanácsadó irodahálózatban folyó munka. A leírás
tartalmazza a legfontosabb egészségügyi tudnivalókat és a szükséges elővigyázatossági
szabályokat, amelyek hozzájárulnak a biztonságos és folyamatos munkavégzéshez és
az ügyfélforgalom lebonyolításához. A szabályozás kialakításakor támaszkodtunk a
Bankszövetség ajánlására is. A beszámoló elkészítésekor nem tudunk COVID-19
megbetegedésről a munkatársi körben.

•

A hatályos belső szabályzatok szakmai és tartalmi elemei megfelelnek az érvényben lévő
törvényi előírásoknak és egyben biztosítják a Szövetség szabályszerű munkavégzését.

Beszámoló
•

Az Ellenőrző Bizottság, a rendkívüli helyzetre – COVID-19 járvány - való tekintettel
elektronikus úton vitatta meg és fogadja el a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról,
mérlegéről és eredmény kimutatásáról szóló beszámolót, valamint a 2020. évi költségvetési
javaslatot.
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•

A 2019. év munkáját bemutató összegző adatok valós képet mutatnak a Szövetség
tevékenységéről. Az éves beszámoló szükségszerű részletességgel foglalkozik a tárgyévi
adatok bemutatásával, a tényszámok kialakulását befolyásoló körülményekkel.

•

A korábbi évekkel megegyezően a 2019. év zárlati munkáit, a mérlegadatok helyességét,
így számviteli alátámasztottságát, úgyszintén az eredmény kimutatásban szereplő adatok
pontosságát az előírásoknak megfelelően független könyvvizsgáló ellenőrizte. Az előző
években kialakult gyakorlat szerint a könyvvizsgálati tevékenység nem csak az éves adatok
elkészülte után, hanem folyamatosan érvényesült és így rendszeres munkakapcsolat
alakult ki a könyvvizsgáló (Légicon Betéti Társaság, Dobos László) és a Szövetség gazdasági
vezetése között. Évközben így alkalom nyílt a felmerülő problémák megbeszélésére, a helyes
álláspont kialakítására, ami segítette a Szövetség vezetését, ugyanakkor a könyvvizsgáló
sem csak az év végi adatokra támaszkodva alakíthatta ki véleményét, ami az auditálást
segítette elő. A könyvvizsgáló a számviteli tevékenység ellátásának szakszerűségéről év
közben meggyőződhetett. A zárlati munkákat folyamatosan követhette. A vevők és szállítók
számláinak lényegi felülvizsgálata, a bizonylati rend, a banki kapcsolat, az adóbevallások
pontossága így nem a mérleg elkészülte utáni időre sűrűsödve jelentett feladatot, hanem
az év közben kialakult ellenőrzéseken alapuló véleményt tükrözi. A Szövetségnél a
tárgyi eszközök állományát leltár támasztja alá; a pénztár állománya pénztárjelentéssel,
számlapénze bankkivonattal igazolt; vevőköveteléseinek és a szállítói tartozásainak
analitikája a főkönyvvel zárt egységet alkot.

•

A Szövetség könyvvizsgálója a megbízásából fakadó kötelezettségének eleget tett.
Megállapította, hogy a VOSZ könyvei, dokumentumai és a kapott információk alapján
lefolytatott vizsgálat eredménye szerint a 2019. december 31-i forduló nappal készített éves
beszámoló megfelel a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltaknak.

•

Az Ellenőrző Bizottság korábbi tapasztalataira és a rendszeres tájékozódás során szerzett
ismereteire támaszkodva ezt a könyvvizsgálói értékelést és véleményt elfogadja.

•

Az Ellenőrző Bizottság összességében különösen sikeresnek ítéli a Szövetség 2019. évi
tevékenységét.

•

Az Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az Elnökségnek a 2020. évi költségvetési előirányzatra
vonatkozó javaslatát, és azt mind alaki, mind pedig tartalmi szempontból megfelelőnek
tartja.

Összefoglalva: a fentiek alapján az Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a Küldöttgyűlésnek
•

a VOSZ 2019. évi tevékenységére vonatkozó beszámolóját és a 2020. évi célkitűzéseire
vonatkozó javaslatot,

•

a VOSZ 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról
szóló beszámolóját valamint,

•

a VOSZ 2020. évi költségvetési előirányzatára vonatkozó javaslatot.

Budapest, 2020. május 21.
Dr. Lits József s.k.
EB elnök
A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az Ellenőrző Bizottság beszámolóját.

Szervezeti Hírek

Jegyzőkönyv
a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége
2020. évi Küldöttgyűlésének
határozatairól
A koronavírus-járvány és az ezzel kapcsolatos, indokolt óvintézkedések, így a személyes kontaktus
kerülésének szükségessége nem tette lehetővé, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének (VOSZ) hagyományos májusi mérlegzáró Küldöttgyűlését megtartsa. Az Elnökség
a VOSZ zökkenőmentes működését a jelen, bizonytalan körülmények között is fontosnak tartva,
6/2020 (05.20.) határozatában úgy döntött, hogy – a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 3. §
(2) bekezdés b) pontja alapján - ülés tartása nélküli szavazásra (döntéshozatalra) hívja fel a VOSZ
Küldöttjeit.
A VOSZ Titkársága az elnökségi határozatnak megfelelően, 2020. május 26-án megküldte a
meghívót – a szavazólappal és a szavazás technikai megvalósításával kapcsolatos, részletes leírással
együtt - az ülés tartása nélküli döntéshozatalra 114 fő Küldött számára, az Alapszabályban rögzített
módon.
Az írásos szavazás kezdeményezésével egyidejűleg a küldöttek megkapták a napirendi pontokhoz
készített írásos anyagok, előterjesztések internetes elérhetőségét és a megtekintéshez szükséges
minden technikai útmutatást.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a VOSZ 2019. évi tevékenységéről, javaslat a 2020. évi fontosabb célkitűzésekre
2. Beszámoló a VOSZ 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény
kimutatásáról
3. Javaslat a VOSZ 2020. évi költségvetési előirányzatára
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
2020. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
5. Határozat a VOSZ székhelymódosításának alapszabályi átvezetéséről
Tájékoztattuk a Küldötteket, hogy a fenti előterjesztéseket a VOSZ Ellenőrző Bizottsága és
Elnöksége megtárgyalta, egyhangúlag támogatta és javasolta a küldöttek elé terjesztését elfogadásra.
A Küldöttek részére megküldtük a szavazás menetéről és szabályairól szóló tájékoztatót, amely
tartalmazta az alábbiakat:
a) a szavazás kizárólag a szavazási felhívással együtt megküldött szavazólap kitöltésével és a VOSZ
1054 Budapest, Hold u. 21., IV. em. postacímre – vagy elektronikusan hitelesített dokumentum
esetén a center@vosz.hu e-mail címre - történő visszaküldésével lehetséges
b) a szavazólapon csak „igen”, vagy „nem” szavazatra („igen”, vagy „nem” szavak beírására) van
lehetőség
c) a szavazásra 15 nap áll rendelkezésre 2020. május 26-tól 2020. június 10-ig.
d) érvénytelen a szavazat, amennyiben azt nem a szavazásra megszabott határidőben adták fel, a
szavazatot feltételhez kötötték, vagy a válasz nem „igen” vagy „nem” szavakat tartalmaz.
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A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a Küldöttgyűlésen szavazásra jogosultak több mint 50 %-a
megküldi a szavazatát az Elnökség részére a beérkezési határidőben. A határozatképes Küldöttgyűlés
határozatait - jogszabály, vagy az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - a szavazásra jogosultak
határidőben beérkezett szavazatainak egyszerű (több mint 50%) többségével hozza.
A szavazásra rendelkezésre álló időben 75 küldött (66%) szavazott. A szavazás szabályai szerint
ebből 68 (60%) szavazat érvényes és 7 szavazat érvénytelen.
Napirendi pontok szerinti eredmény:
napirendi pont

a szavazás
eredménye

1.

Beszámoló a VOSZ 2019. évi tevékenységéről, javaslat a 2020. évi
fontosabb célkitűzésekre

68 igen, 0 nem
szavazattal
egyhangúlag
elfogadva

2.

Beszámoló a VOSZ 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról,
mérlegéről és eredmény kimutatásáról

68 igen, 0 nem
szavazattal
egyhangúlag
elfogadva

3.

Javaslat a VOSZ 2020. évi költségvetési előirányzatára (

68 igen, 0 nem
szavazattal
egyhangúlag
elfogadva

4.

Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ 2019. évi
költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi költségvetési
előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról

68 igen, 0 nem
szavazattal
egyhangúlag
elfogadva

5.

Határozat a VOSZ székhelymódosításának alapszabályi
átvezetéséről

68 igen, 0 nem
szavazattal
egyhangúlag
elfogadva

Fentiek alapján a szavazás érvényes és eredményes volt.
Küldöttgyűlési határozatok
1./2020.(06.10.)
A Küldöttgyűlés a szövetség 2019. évi tevékenységéről szóló elnökségi beszámolót és a VOSZ
2020. év célkitűzéseiről szóló előterjesztést egyhangúlag elfogadta.
2./2020.(06.10.)
A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja „A VOSZ 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról,
mérlegéről és eredmény kimutatásáról” szóló előterjesztést.
A Küldöttgyűlés a Könyvvizsgálói jelentés és az Ellenőrző Bizottság beszámolója alapján megállapítja,
hogy a VOSZ 2019. évi gazdálkodásáról készített beszámoló a hatályos jogszabályok és az érvényes
számviteli szabályok szerint történt.
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A Küldöttgyűlés elfogadta a VOSZ 2019. évi költségvetési előirányzatának teljesítését az alábbiak
szerint:
928,2 millió Ft bevétellel,
808,1 millió Ft kiadással,
120,1 millió Ft eredmény tartalékkal
A 2020. májusi küldöttgyűlés jóváhagyta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének
2019. évi
• egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét, eszköz/forrás egyező
főösszeggel: 			
1.533.004 eFt
• egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatását:
alaptevékenységnél: 		
158.278 eFt,
vállalkozási tevékenységnél:
-38.162 eFt,
összesen: 			
120.116 eFt
adózás utáni eredménnyel.
A küldöttgyűlés felhatalmazta a VOSZ főtitkárát, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját - mérlegét és eredmény kimutatását aláírja.
3./2020.(06.10.)
A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta „A VOSZ 2020. évi költségvetési előirányzata” című
előterjesztést.
A küldöttgyűlés a VOSZ 2020. évi költségvetési előirányzatát
• 910 millió Ft bevételi,
• 910 millió Ft kiadási,
• 0 eredménytartalék
összegben hagyta jóvá.
4./2020.(06.10.)
A küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság jelentését a VOSZ 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2020. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
egyhangúlag elfogadta.
5./2020.(06.10.)
A Küldöttgyűlés jóváhagyta a VOSZ új székhelyének (címének) megváltozását és ennek átvezetését
az alapszabályon, az alábbiak szerint:
A VOSZ alapszabály 1.1.2. pontjában, a „Szövetség székhelye: 1054 Budapest, Hold u. 21.” szöveg
helyére a „Szövetség székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.” szöveg lép.
A Küldöttgyűlés felhatalmazza a Titkárságot a székhely változás átvezetésével kapcsolatos
adminisztrációs feladatok elvégzésére.
Budapest, 2020. 06. 12.

Tolnay Tibor s.k.
elnök
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Tájékoztató a Széchenyi Kártya
Program új hitelkonstrukcióról
A Széchenyi Kártya Program keretében kifejezetten a COVID-19 járvány miatti gazdasági
nehézségek kezelésére 2020. május 15-től négy új hitelkonstrukció került bevezetésre.
Az új, kiemelt mértékű állami támogatással elérhető konstrukciók célja, hogy a koronavírus
járvány hatására kedvezőtlen helyzetbe jutott mikro, kis-, és középvállalatok kedvezményes
feltételek mellett, gyorsan és könnyen elérhető forráshoz jussanak, segítve ezzel is a munkahelyek
megőrzését és a normál üzletmenet visszaállítását.
A Széchenyi Kártya Program új hitelkonstrukciói minden eddiginél kedvezőbb kondíciókkal,
rendkívül alacsony, a teljes futamidő alatt fix kamaton érhetőek el a vállalkozások számára.

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
Plusz
Két éves futamidejű, max. 100 MFt összegben igényelhető szabad felhasználású
folyószámlahitel, a vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalására.
A hitel fix évi 0,1% nettó kamat mellett érhető el.
Önállóan igényelhető mikro- és kisvállalkozások számára (0-49 fő foglalkoztatotti
létszám), középvállalkozások (50-250 fő foglalkoztatotti létszám) esetén csak a
Széchenyi Munkahelymegtartó Hitellel kombinálva, 1:1 arányban vehető fel.
A hitel fő biztosíték a Garantiqa Zrt. 90 %-os kezességvállalása, ill. a feltételeknek
megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.
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Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel
Két éves futamidejű, max. 750 MFt összegű forgóeszközhitel. A hitel a
munkahelyek megtartását segíti azáltal, hogy a vállalkozás számára maximum 24
havi bérköltségükkel megegyező hitelösszeget biztosít.
A Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel fix évi 0,1% nettó kamat mellett érhető el.
Önállóan is igényelhető. A hitel törlesztésének megkezdésére a 9 hónapos türelmi
időt követően kerül sor.
A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. 90 %-os kezességvállalása, ill.
a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.
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Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
A Széchenyi Beruházási Hitel Plusz akár 1000 millió Ft összegű beruházási hitel
igénylését is lehetővé teszi a teljes futamidő alatt fix évi 0,5% nettó kamat mellett.
A maximális futamidő akár 10 év is lehet.
A széles körű beruházási hitelcélok megvalósítása mellett a hitel fennálló, piaci
árazás szerint nyújtott beruházási hitelek kiváltására is használható meghatározott
feltételek mellett. A hitel maximum 6 éves futamidőre tehergépjármű vásárlásra is
igénybe vehető.
A hitel törlesztésének megkezdésére akár 24 hónapos türelmi idő is igényelhető.
A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. kezességvállalása, a feltételeknek megfelelő
magánszemély készfizető kezességvállalása és tárgyi biztosíték.
Az új konstrukciók 2020. május 15-től igényelhetők a Széchenyi Kártya Program
eddigi hiteleihez hasonlóan a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a
területi kereskedelmi és iparkamarák, és a KAVOSZ Zrt. regisztráló irodáiban.

-kavosz-
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Agár Széchenyi Kártya Plusz:
nulla százalék kamat, nulla forint
költség, nulla forint díj
Már elérhető az Agrár Széchenyi Kártya Plusz, a KAVOSZ Zrt. új
hitelkonstrukciója a mezőgazdasági szektorban működő kkv-k részére. A hitelt
olyan vállalkozó/vállalkozás igényelheti, aki/amely elsődleges mezőgazdasági
termelési, halgazdálkodási, mezőgazdasági termékek feldolgozási, mezőgazdasági termékek forgalmazási, erdőgazdálkodási, illetve vadgazdálkodási
tevékenységet folytat.

Az Agrár Széchenyi Kártya Plusz folyószámlahitel akár teljes állami kamat-, kezességi díj és költségtámogatással igénybe vehető gyors és egyszerűsített hitelbírálat mellett az ország több mint
200 pontján. A megítélt összeg felhasználható
átutalással és bankkártyával (készpénzfelvételre,
illetve vásárlásra) is.
A hitelt minden olyan kkv igényelheti, amely
legalább egy (25 millió forintot meghaladó hitelösszeg esetében két) lezárt teljes naptári évre
vonatkozó működési múlttal és MÁK-tól kapott
ügyfél-azonosító számmal rendelkezik, továbbá
sem lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása
nincs. A tárgyi biztosíték 25–50 millió forint
között opcionális, 50 millió forint feletti hitelösszeg esetén egyéb fedezet (pl. ingatlan) bevonása is szükséges.
A hitelkeret maximum 200 millió forint (fiatal
mezőgazdasági termelő esetében maximum 25
millió forint); a futamidő 1, 2 vagy 3 év lehet,
a visszafizetés a szerződés lejáratának napján egy

összegben esedékes.
Az új konstrukció előnyei:
- 100 százalék kamattámogatás a hitel teljes
futamidejére,
- 100 százalék kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére,
- 100 százalék kezelési költségtámogatás a hitel teljes futamidejére,
- 100 százalékra vonatkozó egyéb költségtámogatás.
A hitel fő biztosítéka az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességvállalása, ezt a hitelszerződés megkötését
követően a finanszírozó bank igényli, a vállalkozásnak ennek kapcsán nincs külön teendője. A
hiteligénylések a
- a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban,
- a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban,
- a KAVOSZ Zrt. irodáiban nyújthatók be,
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A konstrukciót jelenleg forgalmazó hitelintézetek:
- a Budapest Bank
- az MKB Bank
- az OTP Bank
- a Sberbank Magyarország és
- a Takarékbank
forgalmazza.
Az évek óta népszerű Agrár Széchenyi Kártyához képest az új konstrukció feltételei még kedvezőbbek lettek – hangsúlyozta Krisán László, a
KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója. A maximális hitelösszeg a (korábbi 100 millió forint) kétszeresére
nőtt, és a 100 százalékos támogatások is „automatikusan” járnak. Ilyen kiemelt mezőgazdasági támogatások már korábban is léteztek az Agrár Széchenyi Kártya konstrukcióban, de csak
megjelölt ágazatoknak és speciális helyzetekben
– jégkár, árvízkár stb. – lehetett őket igénybe venni, a mostani veszélyhelyzetben viszont
minden vállalkozásnak járhat az „ingyen” hitel.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a KAVOSZ Zrt. több új konstrukciót is elindított. A
Széchenyi Kártya Program négy új hiteltermékkel bővül, amelyek mikro-, kis- és középvállal-

kozások számára segítik elő a likviditáshoz való
hozzáférést: a Széchenyi Munkahelymegtartó
Hitel, a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
Plusz, a Széchenyi Likviditási Hitel és a Széchenyi Beruházási Hitel Plusz szintén kedvező feltételekkel vehető igénybe, a nettó kamat
mindössze 0,1–0,5 százalék között mozog.
A gazdaság stabilizálódása szempontjából
fontos, hogy a kkv-k ne menjenek tömegesen
tönkre, nagyon megnehezítené ugyanis az újrakezdést, ha a kkv-szektorban tömeges elbocsátásokra kerülne sor – mondta a vezérigazgató. Az
egészségügyi járványhelyzet vége ugyanakkor új
korszak kezdetét is jelentheti – tette hozzá. „Ki
kell szakadni a megszokott működési modellekből,
új megoldások felé kell mozdulni, amelyekben a
digitalizáció, az automatizáció, a robotizáció,
a bio- és zöld technológiák, a klímasemlegesség
kerül előtérbe. Ehhez jelentős és hosszú távra tervezett beruházásokra van szükség, amelyekhez az
agrárágazatban a Széchenyi Agrár Kártya Plusz
nyújt segítséget. A jelenlegi helyzetben az optimizmust táplálja az is, hogy a finanszírozást biztosító
pénzintézetek sokkal stabilabb helyzetben vannak,
mint a tíz évvel ezelőtti pénzügyi válság idején.”
-kavosz-
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Interjú
Krisán Lászlóval a KAVOSZ Zrt.
vezérigazgatójával
Hogy érintette a mostani a válság az agráriumot?
Erősen és kevésbé erősen is. Nincs általános
válasz, mert megszámlálhatatlan ágazata van a
mezőgazdaságnak, melyek változó módon érintettek, így a negatív gazdasági hatások is eltérő mértékben és területeken ütköztek ki. Úgy
tűnhet, hogy az élelmiszer ágazat és az élelmiszeripar nincs akkora bajban, hiszen a boltok
tömve voltak a járvány idején is, de ez csalóka.
Vannak termékkörök, ahol nincs gond, de a
háztartási felhalmozás visszaüthet, az érintett
fogyasztási cikkek fellendülése ideiglenes. A
határlezárások miatt az importáruk behozatala
nehézkessé vált, az árfolyam felment, ezzel pedig az ellátási lánc máris sérült és elugrottak
az árak is. Az áremelkedéseket viszont nem
lehet teljesen áthárítani a piacra, ez pedig az
árrés csökkenését eredményezi, és elindult a
dominó effektus. Az agrárszektorban a munkaerőhiány is befolyásolta a helyzetet. Egyrészt
amíg a járványügyi szabályokat nem lazították,
addig a szabad mozgást korlátozó intézkedések
miatt a munkásoknak otthon kellett maradnia
a négy fal között; a külföldi munkások pedig
be se tehették a lábukat az országba, így az eleve iszonyúan élőmunka igényes ágazat komoly
kihívásokkal kellett szembesüljön.
Ez egyébként egy hihetetlenül speciális válság:
mélységében, erejében és gyorsaságában eltér
minden korábbi krízistől egyrészt egyszerre jelent meg szinte mindenütt a világon másrészt
a keresletet ugyanúgy elapasztotta mint a kínálatot. Ebből következik, hogy nincs egyetlen
olyan szektor vagy cég sem, amelyik érintetlenül megúszta volna az utóbbi hónapokat. Különböző méretben, eltérő időintervallumban,
de mindenkire lecsapott a válság.

Mely ágazatokban a legnagyobb a tőkehiány?
Hol a legnagyobb a baj?
A kkv szektor hagyományosan forráshiányos,
ezért itt a legkisebb a tartalék, de ahhoz jósgömb kellene, hogy megmondjuk, a válság hol
érik be legerősebben. Nincs sem olyan szektor,
sem olyan terület, ami sérülés nélkül megúszhatja a válságot, csak a mérték a kérdés egyelőre. Egy a biztos, hogy most minden vállalkozásnak szüksége van és lesz segítségre.
A járvány előtt komoly problémát okozott a
munkaerőhiány. Van rá esély, hogy ez a probléma most eltűnik?
Általában az emberek, így a vállalkozások is
nehezen tanulnak, viszont gyorsan felejtenek:
amikor 2008-ban beütött a válság minden cég-
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vezető fogadkozott, hogy a vállalata működését
teljesen újra fogja gondolni. Ezt elfelejtve a válságból kifelé minden ment tovább, mintha mi
sem történt volna. Szerencse volt, hogy a hosszú
konjunktúra elég volt akkor és elfértek a régi
módszerek. Most hasonló helyzetben vagyunk,
azaz a vállalatvezérek rá vannak kényszerítve a
racionalizálásra köztük a humán erőforrás áttekintésére. Én nagyon bízom benne, hogy még
egyszer nem követjük el a helyben járás hibáját.
Jó lenne, ha ebből mindenki tanulna, új szintre emelné majd a vállalkozását a technológiai
fejlődés, digitalizáció és erőforrás-gazdálkodás
szempontjából is.
Eddig a munkaerőhiány kreált egy olyan felfelé
vezető bérspirált, amelyet nehezen lehetett követni, most viszont itt az ésszerűsítések ideje. Hiszek abban, hogy a munkaerő nem vész el csak
átalakul: akik most elvesztették a munkájukat
azok valószínűleg fognak tudni - főleg állami
akarat mellett - állást találni. Az árazást majd
meglátjuk, a piac lesz nyilvánvalóan a kontrollpont.
Az Európai Unió válságkezeléséről mi a véleménye?
Az Európai Unió roppant nehézkes emellett
lassú és bürokratikus is. A 2008-as válságot sajnos mondhatom, hogy az elején konkrétan félrekezelték: A világ egy része, például az Egyesült
Államok és a FED két kézzel szórták a pénzt a
gazdaságba, az Unió eközben megszorításokkal
operált. Most okosabban, gyorsabban, rugalmasabban és tanulva a hibákból álltak a helyzethez. Az első sokk után igyekeztek menteni, amit
csak lehet. Ami azért azt is mutatja, hogy nagy az
ijedtség, de ez nem is csoda, hiszen ilyen válság
még sosem volt és nagyon remélem többé nem
is lesz. Pont az egyedisége miatt nincsenek kipróbált varázsmódszerek a kezelésére. Ránézésre a magyar modell azért számomra bíztató képet mutat, hiszen egyetlen eszköz vagy módszer
helyett egy egymást jól kiegészítő gazdasági és
pénzügyi mix indult el. Várható persze egy növekvő államháztartási hiány és az infláció növekedése is, de ez egy vállalható kompromisszum,
ha mellette a gazdaságot ki lehet húzni az első
sokkból. Ha fegyelmezetten és gyors reagálással
kezeljük a helyzetet, akkor akár megerősödve,

de legalább gyorsabban kijöhetünk a válságból.
A Széchenyi Kártya Program új konstrukciókkal állt elő. Ezekre miért volt szükség?
Pont a pénzügyi eszközök variálhatósága miatt.
Amikor március derekán kiderült, hogy men�nyire komoly a helyzet, azonnal beindult egy
kemény munka azért, hogy speciális válságkezelő javaslatokkal adjunk lehetséges válaszokat a
vállalkozások által jelzett problémákra. Rengeteg információ érkezett a kamarai kríziselemzési szektor-munkacsoportokhoz, és ezek alapján
dolgoztunk ki válaszként támogatott hiteltermékeket. Mivel a cégeknél a legfőbb probléma a
munkaerő megtartása és a likviditás volt, ezért
a Széchenyi Kártya Program fő elemei is erre
épültek és az öt új konstrukció ezen a bázison
indult el 4 hete. Ezekből egy az agrárium válsághitele, négy pedig egyfelől a gyors likviditási
igényt szolgálja ki folyószámlahitellel, likviditási
hitellel, másrészt hosszabb távra szólóan pedig
beruházási hitellel. A Program zászlóshajója a
munkahelyek megőrzését elősegítő munkahelymegtartó hitel. A teljes Széchenyi Kártya Program gerincét az állami kamat és díjtámogatás
adja és természetesen mindegyik hitel mögött
komoly állami garancia van, ezzel erősítve a
bankok hitelezési kedvét.
A Program pár hét után módosult. Hogyan és
miért volt ez szükséges?
Valóban történt módosítás, és ez örömteli és
szükséges volt. Mindig a vállalkozói vélemények
mentén dolgoztunk, ez most sem lehetett másként. Folyamatosan kérdeztünk és jöttek is a
különböző visszajelzések, mi pedig ezek alapján
mentünk tovább és finomhangoltuk, javítottuk
a hitelek kondícióit.
Így például a Munkahelymegtartó Hitel esetében az induló 9 vagy 18 havi bérkeret helyett
mostantól 24 havi bérköltség keretéig terjedő
összeg igényelhető.
Ez a konstrukció egyébként 2 éves futamidejű
évi nettó FIX 0,1 százalékos kamat mellett, türelmi idővel a kamatra és a tőkére is a múlt év
végi létszám tekintetében és az igényelhető ös�szeg akár 750 millió forint.
A másik fontos változás szerint a Folyószámlahi-
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tel PLUSZ hitelünk, amelyet a Munkahelymegtartó Hitellel kombináltan lehetett induláskor
igénybe venni mostantól önállóan is igénybe
vehető lesz 0-49 fős létszámig szabad felhasználású folyószámlahitelként maximum 100 millió
forint összegig szintén 2 éves futamidő mellett,
FIX 0,1 százalék éves nettó kamattal. Ha a vállalkozás középvállalati kategóriába tartozik, azaz
a foglalkoztatotti létszám 49 és 250 fő között
mozog, akkor egységnyi Munkahelymegtartó
Hitel mellé azonos mértékű Folyószámlahitelt
igényelhetnek.
Likviditási hitelünk nem változik, továbbra is 3
éves futamidő mellett FIX 0,2 százalék éves nettó kamattal vehető fel maximum 250 millió forint szabad felhasználású forgóeszköz hitelként.

nem is lesz, ezt a cégek érzik és élni akarnak
vele. Meglátásom szerint sokan már a válság
utáni időkre készülnek és a válság adta helyzetekre. Ezen felül a Széchenyi Beruházási Hitel
PLUSZ termékünk nem csak ingatlan vásárlására vagy ingóság, tárgyi eszköz beszerzésére jó, de
székhely, üzlethelyiség, ingatlan és telephely-vásárlásra is, sőt akár üzletrész akvizíciójára vagy
hitelkiváltásra is fel lehet használni. Ez az akár
10 éves futamidejű hitel december végéig akár 1
milliárd forintig érhető el, FIX 0,5 százalék éves
nettó kamat mellett. Az első időszak igénylési
számai már 100 milliárd forint fölött vannak,
ezért azt mostanra merem állítani, hogy a piaci
igény valós, akár a likviditás megőrzésére és a
válság utáni időszak kezelésére is.

Van egy új beruházási hitel konstrukciójuk is.
Akkor eszerint vannak cégek, amelyek ilyenkor akarnak új fejlesztésekbe fogni?

Ön szerint lesz második hulláma a járványnak?

Nem is kevesen. Nekem is nagy meglepetés ez
a roham, ami a több mint 200 irodából álló
hálózatunkat éri; de ez egyrészt öröm, másrészt
pedig jele annak, hogy sokan ezt a helyzetet lehetőségként élik meg és nem pánikként. Persze
ehhez az is hozzátartozik, hogy ilyen hitellehetőség, ilyen árazással soha nem volt és talán soha

Senki nem, tudhatja biztosan, csak remélem,
hogy nem. De ha lesz is, abban biztos vagyok,
hogy meg tudjuk mutatni, hogy sokkal felkészültebbek vagyunk, már nem ér minket meglepetésként. A kormányok és az egészségügyi rendszerek mostanra már értik a védekezés lényegét
és aszerint kezelik azt. A gazdasági hatások kezelése is sokkal tudatosabban, átgondoltabban
valósulhat meg.
-kavosz-
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I. Magyar Vállalkozó Konferencia
Marosvásárhely
2020. február 7.
Az I. Magyar Vállalkozói konferencia Marosvásárhelyen a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. helyi irodája és a szintén marosvásárhelyi Szent György
Menedzser Klub - a Kárpát-medencei Magyar
Vállalkoozói szövetségek Nemzeti Fórumának
tagja - szervezésében került megrendezésre.
Az eseményen közel 100 magyar és több, mint
200 helyi vállalkozó vett részt, köztük a VOSZ tagjai és tisztségviselői is. A konferencián bemutatásra került a térség gazdasági helyzete, a beruházási lehetőségek és a KKV-k előtt álló kihívások.
A kerekasztal beszélgetés az exportáló illetve
exportálni szándékozó cégek előtt álló lehetőségeket és nehézségeket vette számba gyakorló exportőr vállalatok szakembereinek segítségével.
Az esemény kapcsán gyárlátogatásokra is sor
került. Sikeres helyi vállalkozók mutatták be
telephelyüket, tevékenységüket és sikreiket.
A rendezvény kiváló lehetőséget teremtett a helyi
gazdaság megismerésére és a kapcsolatépítésre.

-vosz-
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A KKV és Vállalkozási Bizottság új
elnöke az OECD-ben Kovács Patrik,
a VOSZ társelnöke
A VOSZ társelnökét, Kovács Patrikot választották meg
a Kis- és Középvállalkozások és Vállalkozási Bizottság
elnökének az OECD Gazdasági Tanácsadó Testületében (Business at OECD). Kovács Patrik a VOSZ képviseletében, magyar szakemberként közel egy évtizedes
francia vezetés után veszi át a bizottság elnökségét.
A Magyar Nemzet újságírójának nyilatkozott a járvány
okozta válságról, a vállalkozásokat érintő hatásáról.

Új világban győzhetnek a hazai kkv-k
Évekkel gyorsította a digitalizációt a járvány, erősödhet a régiós kapcsolatok szerepe
Nyertesen kerülhetnek ki a magyar kis- és
középvállalkozások a járvány okozta válságból, ugyanis a vírushelyzet új világot hozott:
várhatóan átrendezi a beszállítói láncokat,
de évekkel felgyorsította a digitalizációt is.
Az optimizmust ugyanakkor – a vakcina hiányában – világszerte bizonytalanság kíséri –
mondta a Magyar Nemzetnek Kovács Patrik,
akit a közelmúltban választottak az OECD
egyik legfontosabb bizottságának elnökévé.
Globális átalakulást hoz a gazdaságban, így a
kis- és középvállalkozásoknak is a pandémia.
Óriási sokk érte a világgazdaságot a koronavírus-járvány megjelenése miatt, a hosszabb távú
hatásokat pedig még mindig hatalmas bizonytalanság övezi. Ez a bizonytalanság mindaddig
megmarad, amíg nem lesz vakcina, és ehhez kell
igazítani az üzleti stratégiákat is. Ugyanakkor a
kkv-szektor idehaza is nyertese lehet a változá-
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soknak – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek
Kovács Patrik, a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének (VOSZ) társelnöke,
akit a közelmúltban választottak meg a 37 tagállamot tömörítő Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet, az OECD Gazdasági
Tanácsadó Testületé¬ben a kis- és középvállalkozásokkal foglalkozó bizottság elnökének.
– A válságot a vállalkozások 80-90 százaléka
előbb-utóbb megérzi valamilyen formában,
a hosszú távú hatásokat nem lehet még pontosan megbecsülni. Azt azonban már látjuk,
hogy a beszállítói láncok átalakulnak. A globális értékláncok helyett a régiós kapcsolatok erősödhetnek meg, de a készletezésre is
nagyobb figyelmet fordítanak a meghatározó
gazdasági szereplők – hangsúlyozta a szakértő.
Kovács Patrik a globális kereskedelmet, termelést érintő átalakulás mellett kiemelte a digitalizáció korábban nem várt felgyorsulását.
A világ GDP-jének várhatóan 60 százalékát már
valamilyen digitális technológia segítségével
termeljük majd 2022-ben. A járványhelyzet elképesztően felgyorsította, évekkel hozta előrébb
a digitális technológiák vagy az online kereskedelem elterjedését. Ezt a hazai kkv-k is felismerték, és a gyors reagálás és nyitottság pozitív
hatással lehet a szektor versenyképességére is.
Példaként említette a home office bevezetését,
az egyre több, kisebb szereplőnél megjelenő online megoldásokat vagy az elektronikus fizetést.
Magyarország a járvány terjedésének korai
szakaszában hozta meg a szükséges egészségvédelmi és gazdaságvédelmi intézkedéseket,
jóval korábban, mint Nyugat-Európa. A hiteltörlesztési moratórium vagy a vállalkozások
kötelezettségeinek enyhítése a többi intézkedéssel együtt sikeres válságkezelést vetít előre.
Kovács Patrik emlékeztetett: a válságkezelés
eszközei a legtöbb nyugati országban, így idehaza is kettős célt szolgálnak. Egyrészt a foglalkoztatottság fenntartását, másrészt azoknak
a pénzügyi eszközöknek a rendelkezésre bocsátását, amelyekkel meg tudják őrizni vagy
újraindítani a működést a versenyszférában.
Nemcsak Magyarországon, de világszerte jellemző, hogy a kkv-k mindössze egy-két hónapnyi tartalékkal rendelkeznek, így kiemelten fontosak a pénzügyi támogatások – mint
¬például a Széchenyi-kártya új konstrukciói

hazánkban. Jó hatással lehetnek a szektorra
még azok az oktatási és digitalizációt segítő hitelek és pályázati konstrukciók is, amelyeket
mostanában jelentetett meg a kormányzat.
Kovács Patrik ugyanakkor arra figyelmeztetett,
az optimizmus mellett továbbra is óriási a bizonytalanság mindaddig, amíg nem fejlesztik
ki a vakcinát. A járvány ugyanis nem múlt el,
sőt egyre biztosabbnak tűnik a vírus gyorsuló
terjedésének második hulláma. Most egy kicsi
fellélegzés tapasztalható, de a felelőtlen magatartás újra súlyos helyzetet idézhet elő. Az egészségvédelem tehát hangsúlyos marad, a gazdaság
szereplői pedig új, átgondoltabb és óvatosabb
stratégiákat kell hogy alkossanak, amelyekben
figyelembe veszik a vevőik és dolgozóik egészségvédelmét és a rugalmas üzleti magatartást.
Sok szektor különösen sérülékeny most – fogalmazott Kovács Patrik. A világjárvány kitörésével
együtt a globális turizmus 91 százaléka leállt,
a szigorú korlátozások és a Kínában gyártott
alapanyagok hiánya miatt pedig ideiglenesen
a világ meghatározó ipari szereplői sok helyen
felfüggesztették a termelést. A gazdasági sokk
mellett a szigorú korlátozó intézkedések a társadalom szokásait is átírták, ami kihatott a fogyasztó-magatartásra és -viselkedésre, amelyhez
a cégeknek alkalmazkodni kell közép- és hosszú
távon. A helyzet kezelésében a nemzeti intézkedések mellett összehangolt globális lépésekre is
szükség van, amelyre az OECD tisztségviselője
szerint most példátlan nyitottság mutatkozik.
– A VOSZ a világ meghatározó munkaadói képviseleteivel dolgozik együtt a vállalkozásokért az
OECD gazdasági tanácsadó testületén keresztül,
sőt idéntől már a VOSZ – mint a legnagyobb
hazai vállalkozói érdekképviselet – a G20-országok gazdasági szereplőit tömörítő Business 20
kkv-bizottságában is jelen van. A nemzetközi
színtérről első kézből láthatjuk a folyamatok
alakulását, sőt a jó magyar példákat is be tudjuk
mutatni ezeken a fórumokon, így hatékonyan
tudjuk támogatni a magyar kis- és közepes vállalkozásokat az új stratégiai irányok megtalálásában, ami nagy segítség lehet, hogy át tudjuk
vészelni a válságot – emelte ki Kovács Patrik.
forrás: magyarnemzet.hu
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2020.évi bruttó minimálbér
egyes Eu-s országokban
Country

Converted values (€)

National rates and developments

2019

2020

Change

2019

2020

Change

Luxembourg

€ 2,09

€ 2,14

3%

€2,090/month

€2,142/month

3%

UK*†

€ 1,60

€ 1,76

10%

GBP 7.83/hour

GBP 8.21/hour

5%

Ireland*

€ 1,66

€ 1,71

3%

€9.80/hour

€10.10/hour

3%

Netherlands

€ 1,62

€ 1,65

2%

€1,616/month

€1,654/month

2%

Belgium

€ 1,59

€ 1,63

2%

€1,594/month

€1,626/month

2%

Germany*

€ 1,56

€ 1,58

2%

€9.19/hour

€9.35/hour

2%

France

€ 1,52

€ 1,54

1%

€1,521/month

€1,539/month

1%

Spain*

€ 1,05

€ 1,11

6%

€900/month

€950/month

6%

Slovenia

€ 887

€ 941

6%

€887/month

€941/month

6%

Malta*

€ 762

€ 777

2%

€176/week

€179/week

2%

Greece*

€ 684

€ 758

11%

€586/month

€650/month

11%

Portugal*

€ 700

€ 741

6%

€600/month

€635/month

6%

Poland*

€ 523

€ 611

17%

PLN 2,250/month

PLN 2,600/month

16%

Lithuania

€ 555

€ 607

9%

€555/month

€607/month

9%

Estonia

€ 540

€ 584

8%

€540/month

€584/month

8%

Slovakia

€ 520

€ 580

12%

€520/month

€580/month

12%

Czechia*

€ 519

€ 575

11%

CZK 13,350/month

CZK 14,600/month

9%

Croatia*

€ 506

€ 546

8%

HRK 3,750/month

HRK 4,063/month

8%

Hungary*

€ 464

€ 487

5%

HUF 149,000/month

HUF 161,000/month

8%

Romania*

€ 446

€ 466

5%

RON 2,080/month

RON 2,230/month

7%

Latvia

€ 430

€ 430

0%

€430/month

€430/month

0%

Bulgaria*

€ 286

€ 312

9%

BGN 560/month

BGN 610/month

9%
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A szociális párbeszéd támogatása az
építőipar hatékonyságának növelése
érdekében
(Support of Social dialogue for an effective future
Construction)

A Szlovén Építőipari Szövetség (GZS) koordinálásával megvalósuló SUSODCO projekt a
Kelet-Közép és Dél-Kelet Európai országokban
megvalósuló szociális párbeszéd hatékonyságát
kívánja a munkaadói és munkavállalói partnerek kapacitásépítésének, promóciós tevékenységének és ismertségének növelésével, valamint a
kölcsönös bizalom erősítésével elősegíteni. Ennek érdekében a SuSodCo projekt legfontosabb
célkitűzése az ágazati szociális párbeszéd partnerek felkészítése és ellátása azokkal a hiányzó kulcsfontosságú ismeretekkel, amelyek elősegítik a
szociális párbeszédben való aktívabb közreműködésüket, tevékenységi körük és kapacitásaik
kibővítését, a megerősödésüket és fejlődésüket,
továbbá az Európai Ágazatai Szociális Párbeszédbe történő aktívabb bekapcsolódásukat.
A projektben résztvevő országok - Szlovénia,
Magyarország, Horvátország, Bulgária, valamint
Ciprus és Görögország - építőipari szociális párbeszéd partnerei egy előzetes kutatás keretében
térképezték fel a szervezeteiket érintő közös kihívásokat és problémákat, majd ezek elemzését
követően egy konzorciumot alapítva (SuSodCo)
nyújtották be kérelmüket az EU Foglalkoztatási
Főosztálya által kiírt pályázatra. A projektben a
hat ország munkaadói és munkavállalói szerve-

zetei mellett két európai ágazati ernyőszervezet,
az Európai Építőipari Szövetség (FIEC) és az
Építő- és Faipari Dolgozók Európai Szövetségének (EFBWW) képviselői is részt vesznek.
A SuSodCo projekt a társadalmi párbeszéd témáira összpontosít, és elsősorban a
nemzeti ágazati szociális párbeszéd megerősítését és kapacitásépítését, valamint az Európai Tárasdalami Párbeszédhez történő aktívabb hozzájárulást kívánja elősegíteni.
Az európai szociális párbeszéd olyan megbeszéléseket, konzultációkat, tárgyalásokat és együttes fellépéseket foglal magában, amelyekben az
ágazat mindkét oldalát képviselő szervezetek,
a munkaadók és munkavállalók képviselői
vesznek részt. A különböző szinteken megvalósuló szociális párbeszéd az európai szociális
piacgazdaság működésének egyik előfeltétele,
és egyúttal az ágazat versenyképessége és az üzleti korrektség elősegítése érdekében is alapvető fontosságú. Az építőipar az Európai Unióban 4,8 millió munkahelyet biztosít, és az EU
GDP-jének mintegy 9%-át eredményezi. Új
munkahelyeket teremt, előmozdítja a gazdasági növekedést, és a társadalmi, energiaügyi
kihívásokra is egyaránt megoldásokat kínál.
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A SUSODCO projekt fő célkitűzése egyrészt a
nemzeti ágazati szociális partnerek újraaktiválása, másrészt a sikeres és aktív szociális párbeszéd
megvalósításához szükséges képességeik megteremtése és fejlesztése, figyelembe véve európai
szociális párbeszéd építőiparra vonatkozó többéves (2020–2023) munkaprogramját és az építőipar szociális párbeszéd nemzeti prioritásait.
A projekt keretében az építőipari ágazat számára egy új, ingyenes, testreszabott ágazati szociális
párbeszédplatform kerül kialakításra, amelyen
a legfontosabb korábbi szociális párbeszéd-kezdeményezések, az éppen futó EU-projektek,
illetve a már megvalósult elképzelések, alkalmazott módszerek, eredmények és hatások kerülnek bemutatásra. A szociális párbeszéd hatékonyságának és eredményeségének növelése
érdekében szükség van a partnerek szakértői
felkészítésére és támogatására, hogy tájékoztatást kapjanak a más országokban már megvaló-sult legjobb kezdeményezésekről, valamint
a megvalósítandó koncepciókról, tervekről,
eredményekről, tanulmányokról, intézményközi együttműködési látogatásokról, a projektek
eredményeinek terjesztéséről, és az EU finanszírozási eszközeiről, stb. Éppen ezért a SuSodCo
projekt célja, hogy a fenti tényezőket és eredményeket egy koherens, átlátható, naprakész
tartalmi és szaktudást támogató eszközben, egy
speciális, az építőipari társadalmi párbeszédet
elősegítő ágazatspecifikus online platformon
gyűjtse össze. Az új platform bemutatja a korábbi és folyamatban levő ágazati szociális párbeszéd kezdeményezéseket, és kiemeli a szociális
párbeszéd uniós és nemzeti szintű történelmi
fejlődésére vonatkozó ismereteket. A platform
segítséget nyújt a nemzeti ágazati szociális
párbeszédben résztvevő szervezetek számára a
hatékony és eredményes együttműködéshez.
Ráirányítja a figyelmet az ágazat kulcsfontosságú kérdéseire. Elősegíti a tagság képzését és
az új tagok bevonását, támogatja a kapacitásépítésbe történő befektetéseket és a szinergiák létrehozását, előmozdítva ezáltal a jövőbeli
társadalmi párbeszéd sikeres megvalósulását.
A kétéves projekt munkája 2020 márciusában kezdődött el, és a partnerek a „Teams”
online platform segítségével 2020. március
30-án és 31-én tartották meg első, projektin-

dító megbeszélésüket. A videókonferencia
lehetővé tette, hogy a partnerek jobban megismerjék egymást, erősítsék az egymás iránti
kölcsönös bizalmukat és alapot teremtsenek
a jövőbeni gyümölcsöző együttműködéshez.
A megbeszélésen áttekintették a társadalmi
párbeszéd nemzeti szintű tevékenységeit és
véleményt cseréltek. Áttekintették a projekt
során elvégzendő feladatok körét. Megkezdték az előkészítő tevékenységeket, azaz a nemzeti társadalmi párbeszéd helyzetfelmérését,
amely kiterjed az ágazati szociális párbeszéd
aktuális kérdéseire és trendjeire, és összeveti
ezeket az ágazati szociális párbeszéd többéves
cselekvési tervével. A projekt során négy közös kutatás készül, három íróasztal melletti
és egy terepi kutatás, és ezek alapján végezetül négy tematikus tanulmány készül majd el.
A partnerek a helyzetfelmérő tanulmányok
összevetése alapján határozzák meg, hogy az
egyes tagországokban milyen további kapacitáserősítő kezdeményezésekre lesz szükség.
Majd ez év végén és 2021 első felében négy
közös kapacitásbővítő - regionális, illetve helyspecifikus, célzott, kétnapos - rendezvény kerül
megrendezésre, amelyek a partnerország munkaadói és munkavállalói szervezeteit a hatékony
és eredményes párbeszéd megvalósításához releváns és fontos kapacitásokkal vértezik majd fel.
A Horvátországban 2020 decemberében, Magyarországon 2021 februárjában, Cipruson
2021 áprilisában és Bulgáriában 2021 júniusában tervezett rendezvények célcsoportjait
egyrészt a partnerországok építőipari ágazati
szociális partnerei és az építőipari szociális
párbeszéd bizottságok országos képviselői, másrészt a szolgáltatási tevékenységeket ellátó hasonló szociális partner szervezetek, ernyőszervezetek, például a BUSINESSEUROPE (az
Európai Gazdasági Egyesületek Szövetsége),
a CEEP (a Munkaadók és Közszolgáltatók
Európai Központja), az ETUC (az Európai
Szakszervezetek Szövetsége) és az SME United – korábban UEAPME (Kézművesek és
Kkv-k Európai Szövetsége) képviselő alkotják.
A partnerek a vírushelyzetre való tekintettel
egyelőre videókonferencián tartják megbeszé-
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léseiket. A következő egyeztetésre 2020 júniusában kerül sor, ahol a partnerek áttekintik
a helyzetfelmérő tanulmányok összegzését,
valamint az új, közös Szociális Párbeszéd platform tervezett struktúráját. A projekt webhelye www.susodco.eu címen lesz majd elérhető.
Jelenleg a szlovén nyelvű oldal véglegesítése
történik, majd ezt követően készül el annak
magyar, horvát, bolgár és görög megfelelője is.
WeRskills projekt
a tehetséges építőipari szakmunkás fiatalok tudásának fejlesztése és nemzetközi versenyekre történő felkészülésük támogatása
A projekt elsődleges célja a partnerországok
építőipari szakképzés-fejlesztésének elősegí-

tése, továbbá a fiatalok pályaorientációjának
és szakmatanulás iránti motivációjának támogatása a tanulás által a munkaerőpiacon
elérhető karrierlehetőségek és a nemzeti szakmunkásversenyeken való részvétel lehetőségének bemutatásával. Az országos szakmai
versenyek egyrészt ösztönzik a fiatalok szaktudásának erősödését, másrészt alkalmat adnak
az EuroSkills versenyre benevezhető nemzeti
bajnokok kiválasztására. Továbbá elősegítik
a szakmák pályaválasztók számára történő bemutatást, és a szakmatanulás népszerűsítését.
A partnerség célja a szakmunkásversenyek
megvalósítását támogató innovatív gyakorlatok kidolgozása, továbbadása és végrehajtása,
valamint az európai szintű együttműködést
és tapasztalatcserét előmozdító közös kezdeményezések támogatása. A szakmunkásversenyek, a szakképzési programok innovációjának eszközeként hozzájárulnak, ahhoz,
hogy a szakképzés mindinkább meg tudjon
felelni az európai munkaerőpiac elvárásainak.
A WeRskills projekt konzorciuma három ország, Lengyelország, Magyarország és Ciprus
öt intézményből áll. A projekt céljainak és a
szükséges szakértelemnek megfelelően megvá-

lasztott partnerek az építőipar és a szakképzés
különböző kultúráját és hagyományait képviselik, biztosítva egyúttal a partnerség földrajzi
sokféleségét is. A projekt koordinálását a radomi székhelyű lengyel ITeE-PIB, a Nemzeti
Technológiai Kutatóintézet Szakképzési Kutatási és Fejlesztési Központja végzi. A partnerség tagja még a Krakkói Oktatás Fejlesztési
és Innováció Alapítvány (FERI), a Lengyel
Építőipari és Ingatlanszövetség (KBiN), a
ciprusi Oktatási és Információs Technológiai Központ (EDITC), valamint az ÉVOSZ Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége.
A projekt tervezett eredményei elősegítik
majd az építőipari szakmát tanuló fiatalok
készségeinek és képesítésének fejlesztését.
Ezek az eredmények azonban az építőipari
ágazat minden szereplője - azaz a nemzeti szakképzési szervezetek, a szakképző intézmények,
a szakiskolai tanárok és tanulók, valamint a
fiatal építőipari szakmunkások és vállalkozók - számára egyaránt hasznosíthatók lesznek
A 2019 novembere és 2022 áprilisa között
megvalósuló projekt öt munkacsomagot tartalmaz. A partnerek elsőként egy-egy tanulmányban gyűjtik össze az országuk építőipari
szakképzési rendszerére, valamint a nemzeti
szakmunkásversenyek, és ezen belül az építőipari szakmai versenyek szervezésére, lebonyolítására és finanszírozási módjára vonatkozó információkat. A kutatások eredményeit
2020. április 22-én videokonferencia keretében mutatták be, majd ez alapján egy összehasonlító elemzés eredményeként szeptember
végére készül el a három ország versenyszervezési tapasztalatait összefoglaló jelentés.
A második munkacsomagban a partnerek
mintafeladatokat állítanak össze a nemzeti építőipari szakmunkásversenyek számára, meghatározva a feladatok értékelési szempontjait,
valamit a feladatokat értékelő szakemberek és
a versenyzőket felkészítő oktatók munkájára
vonatkozó szakmai elvárásokat. Emellett az
egyes partnerországokban a versenyek megvalósításban érintett építőipari szaktanárok
és oktatók számára felkészítő tréningeket
szerveznek. Az elkészült versenyfeladatok felhasználásával 2021-ben Lengyelországban egy
pilot verseny kerül megrendezésre. Ezt követően összegzik a versenyfeladatok kiértékelése,
valamint a verseny előkészítése és lebonyolí-
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tása során szerzett tapasztalatokat, és azokat egy
kiadványban foglalják össze. A pilot verseny
tapasztalatai, és az azok alapján megfogalmazott
javaslatok a szakértők és a versenyzők számára
is komoly szakmai segítséget nyújtanak majd a
nemzetközi versenyekre történő felkészüléshez.
A szakmai ismereteknek, a tapasztalatoknak, valamint a már jól bevált gyakorlatoknak a nemzeti szakképzési szervezetek, a versenyzők és a
szakértők, illetve a versenyek megvalósításában

érintett vállalkozások közötti cseréjének támogatására egy internetes platform kerül kialakításra.
Az egyes országok jól bevált gyakorlatairól és
a projekt kutatási eredményeiről összeállított
publikációk, valamint az országos szakmai versenyek szervezői számára megfogalmazott javaslatok mellett a WeRskills projekt a munkaerő
nemzetközi mobilitásának kérdésével foglalkozik, és így hosszú távon fiatalok mobilitására
és az európai munkaerőpiacon való versenyképességére is hatással lehet. A projekt egyúttal
a szakmai tudás és bevált gyakorlatok forrását
is jelentheti a WorldSkills Europe tagságra törekvő országok számára. Elősegítheti a nemzeti
/ regionális / ágazati szakmai versenyének fejlesztését és további új országok, illetve szakmai
szervezetek bevonását az EuroSkills munkájába.
Végezetül, a WeRskills projekt az egész életen
át tartó tanulás helyi és nemzeti szinten történő
megvalósulását is elősegíti azáltal, hogy a szakiskolai tanulók, fiatal munkavállalók és vállalkozók figyelmét a szakmunkás versenyeken való
részvétel felé irányítja. A fiatalok motiválása és
szaktudásuk erősítése egyúttal az európai oktatási és képzési ágazat fejlesztését is elősegíti.
Budapest, 2020. június 27.
Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes

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

VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL

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

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

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

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

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

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
Polgári Bank Zrt.
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt

Megye
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Békés
Borsod-A-Z
Borsod-A-Z
Borsod-A-Z
Borsod-A-Z
Borsod-A-Z
Borsod-A-Z
Borsod-A-Z
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád

Ir.sz.
6000
6344
6000
6120
6500
6060
6041
6400
6449
7622
7626
7720
7700
7754
7900
5900
3441
3530
3849
3980
9700
3530
3400
6753
6723
6762
6782
6722
6800

Város
Kecskemét
Hajós
Kecskemét
Kiskunmajsa
Baja
Tiszakécske
Kerekegyháza
Kiskunhalas
Mélykút
Pécs
Pécs
Pécsvárad
Mohács
Bóly
Szigetvár
Orosháza
Mezőkeresztes
Miskolc
Forró
Sátoraljaújhely
Kazincbarcika
Miskolc
Mezőkövesd
Szeged-Tápé
Szeged
Sándorfalva
Mórahalom
Szeged
Hódmezővásárhely

Utca
Dobó I. körút 15.
Rózsa u. 2.
Szabadság tér 3/a.
Fő u. 57.
Szentháromság tér 7.
Szet Imre tér 3. fsz.33.
Fő u. 82/a.
Kossuth u. 4.
Petőfi tér 3.
Bajsy-Zsilinszky u. 7.
Király u. 66.
Kossuth L. u. 32.
Dózsa Gy. u. 31.
Hősök tere 8/c
József A. u. 19.
Thököly u.15.
Dózsa Gy. u. 37.
Vörösmarty u. 43.
Fő út 58.
Széchenyi tér 8.
Egressy B. út 52.
Széchenyi u. 94.
Mátyás király u. 70.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Retek u. 23-25.
Alkotmány u. 21/a.
Millenium sétány 1.
Honvéd tér 7.
Andrássy u. 50.

Takarékszövetkezeti VOSZ pontok

62-552-473
62-312-925
62-573-981
62-581-006
62-540-017
62-245-455

Telefon
76-502-160
78-404-394
76-486-711/129
77-481-789/201
79-520-062
30-563-9412
76-371-132
77-421-228
77-460-080
72-552-282
72-200-460
72-566-046
69-511-093
69-569-981
72-518-149
68-512-350
49-530-519
46-515-923
46-386-045
47-322-444
48-512-916
46-507-918
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Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
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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.
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt

Csongrád
Fejér
Fejér
Fejér
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
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Heves
Heves
Heves
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok

6900
8000
7000
2400
9400
9024
9300
9200
9400
9028
9090
9023
9330
9021
3580
4090
4220
4080
4026
4 138
4026
3200
3000
3300
5100
5200
5310
5350
5400
5000

Makó
Székesfehérvár
Sárbogárd
Dunaújváros
Sopron
Győr
Csorna
Mosonmagyaróvár
Beled
Győr
Pannonhalma
Győr
Kapuvár
Győr
Tiszaújváros
Polgár
Hajdúböszörmény
Hajdúnánás
Debrecen
Komádi
Debrecen
Gyöngyös
Hatvan
Eger
Jászberény
Törökszentmiklós
Kisújszállás
Tiszafüred
Mezőtúr
Szolnok

Úri u. 1.
Vörösmarty tér 1.
Ady Endre út 107.
Vasmű u. 7.
Várkerület 18.
Bartók B. út 2.
Szent István tér 23.
Palánk u. 8.
Rákóczi út 131
Bercsényi liget 26/b.
Petőfi út 20.
Lehel u. 27.
Gesztenye sor 5.
Árpád út 25.
Szent István u. 25/b.
Hősök útja 8.
Bocskai István tér 13.
Kossuth u. 12-14.
Péterfia u. 4.
Fő u. 2.
Bethlen G. u. 6-8.
Magyar u. 1.
Kossuth tér 22.
Széchenyi u. 18.
Szabadság tér 9-11.
Kossuth L. út 146.
Szabadság tér 8.
Kossuth L. tér 17.
Dózsa Gy. u. 24.
Kossuth tér 7-8.
56-350-410
56-513-475

96-240-222
96-517-885
49-540-730
52-573-035
52-228-526
52-382-013
52-500-610
20-223-4929
52-422-767
37-312-070
37-541-911
36-511-079

62-510-071
22-506-482
25-518-083
25-500-439
99-508-855
96-523-017
96-593-307
96-576-250
99-506-635
96-420-677
96-470-097
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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
Polgári Bank Zrt.
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Polgári Bank Zrt.
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt
Takarékbank Zrt

J-NK-Szolnok
Komárom-E
Komárom-E
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Somogy
Somogy
Somogy
Somogy
Somogy
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B

5440
2900
2890
2000
2370
2360
1042
1201
2030
2112
2760
2330
2377
1054
2220
2200
1181
2700
2117
2310
7400
7570
8326
8700
7500
4400
4900
4700
4600
4400

Kunszentmárton
Komárom
Tata
Szentendre
Dabas
Gyál
Budapest
Budapest
Érd
Veresegyház
Nagykáta
Dunaharaszti
Örkény
Budapest
Vecsés
Monor
Budapest
Cegléd
Isaszeg
Szigerszentmiklós
Kaposvár
Barcs
Balatonföldvár
Marcali
Nagyatád
Nyíregyháza
Fehérgyarmat
Mátészalka
Kisvárda
Nyíregyháza

Mátyás kir. u. 1.
Igmándi u. 45.
Ady E. út 17.
Kossuth L. u. 22.
Szent István tér 1/D
Kőrösi út 116.
Árpád út 90-92.
Kossuth u. 32-36.
Budai út 20.
Fő út 53.
Dózsa Gy. út 10.
Baktay tér 5.
Kossuth L. u. 34/a.
Báthory u. 1.
Telepi u. 50/a.
Kossuth L. u. 77.
Üllői út 399.
Eötös tér 6.
Kossuth u. 15.
Tököli u. 19/b.
Áchim A. u. 4.
Bajcsy-Zsilinszky u. 83.
Balatonszentgyörgyi út 1.
Rákóczi u. 16.
Kossuth L. u. 16.
Szarvas u.5-9.
Móricz Zs. u. 19.
Szalkay L. u. 2.
Szent László u. 68.
Országzászló tér 4.
84-540-934
85-515-164
82-553-830
42-504-448
44-511-018
44-500-278
45-410-161
42-597-562

28-585-017
29-640-266
24-538-461
29-510-030
1-354-3960
29-350-354
29-410-396
1-297-1635
53-506-114
28-582-270
24-444-599
82-411-220

29-560-164
29-540-040
1-456-5072
1-421-5809

56560-131
34-540-760
34-586-356
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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
Takarékbank Zrt

Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Vas
Vas
Vas
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala

4800
4465
4025
4562
7150
7100
7200
7090
7140
7173
7030
7020
9200
9900
9700
8100
8230
8258
8500
8420
8200
8500
8200
8800
8315
8945
8900
8380
8360
8790
8900

Vásárosnamény
Rakamaz
Debrecen
Vaja
Bonyhád
Szekszárd
Dombóvár
Tamási
Bátaszék
Zomba
Paks
Dunaföldvár
Szombathely
Körmend
Szombathely
Várpalota
Balatonfüred
Badacsonytomaj
Pápa
Zirc
Veszprém
Pápa
Veszprém
Nagykanizsa
Gyenesdiás
Bak
Zalaegerszeg
Hévíz
Keszthely
Zalaszentgrót
Zalaegerszeg

Rákóczi u. 1.
Szent István u. 25.
Mátyás király u. 29.
Damjanich u. 70.
Szabadság tér 9.
Széchenyi u. 62.
Hunyadi tér 42.
Szabadság tér 41.
Budai út 24.
Fő tér 5.
Táncsics M. u. 4.
Fehérvári u. 4.
Petőfi S. u. 18.
Thököly u.1.
Szűrcsapó u. 3.
Posta út 8.
Kossuth L. u. 20.
Kert u. 12.
Zimmermann u. 1.
József A. u.4.
Munkácsy u. 1.
Korona út 49.
Táncsics M. u. 39.
Erzsébet tér 1.
Kossuth u. 45.
Széchenyi tér 2.
Eötvös u. 1-3.
Széchenyi u.66.
Georgikon u. 9
Nefelejcs u. 1.
Dísz tér 7.
87-471-611/107
89-313-710
88-593-510
88-569-260
89-510-377
88-423-623
93-516-711
83-316-111
92-581-906
92-549-150
83-545-951
83-510-990
83-560-220
92-510-227

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

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

42-455-526
42-570-508
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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: Kovács Tibor
kovacs.tibor@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

8200

8800

Veszprém

Zala

1065

9700

Vas

8800

7100

Tolna

Top Rider Kft.

4400

Szabolcs-Sz.

ZMVA

7400

Somogy

8900

3100

Nógrád

ZMVA

2800

Komárom

1205

5000

Jász-NK-Sz.

1096

3300

Heves

Hungary Business

4025

Hajdú-Bihar

Haller Vállalkozói Hiteliroda

9023

Győr-M-S

1221

8000

Fejér

Budafok-Tétény Ált. Ipartestület

6726

Csongrád

1158

3526

Borsod

1215

5600

Békés

FUVOSZ-Budapest

6000

Bács

Bp.-i Regionális

7621

Ir.sz.

Baranya

Megye

Budapest

Nagykanizsa

Zalaegerszeg

Budapest

Budapest

Budapest

Budapest

Budapest XV.k.

Nagykanizsa

Veszprém

Szombathely

Szekszárd

Nyíregyháza

Kaposvár

Salgótarján

Tatabánya

Szolnok

Eger

Debrecen

Győr

Székesfehérvár

Szeged

Miskolc

Békéscsaba

Kecskemét

Pécs

Város

Révay u. 10.

Sugar u. 10.

Köztársaság útja 17.

Nagykörösi út 57

Haller u. 23-25. B.ép. Fsz.1.

Mária Terézia u. 60.

Árpád u. 1. II.em. 217.

Késmárk u. 7/b.

Bíbor Center, Petőfi u. 1.

Virág Benedek u. 4.

Thököly Imre u. 38.

Arany János u. 6-8.

Dózsa Gy. u. 9. 2/201.

Bajcsy-Zs. u. 50.

Fő tér 1. II/5.

Bárdos lakópark 4/a. fsz.3.

Óvoda u. 2.

Csiky Sándor u. 21.

Iskola u. 3. fsz.1.

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

Gyümölcs u. 18.

Fürj u. 92/B

Szentpéteri kapu 80.

Irányi u. 4-6.

93-312-605

92-310-800

1-5999-300

1-705-7081

1-951-5538

1-425-2078

92-316-062

1-705-7082

1-425-2078

1-414-0661

93/317-733

1-414-0660

88-420-710

93/317-733

94-323-193

42-504-338

32-423-860

56-512-375

36-817-563

52-541-414

22-319-772

62-409-127

46-505-160

88-420-710

94-323-193

42-504-337

32-423-860

56-512-370

36-817-562

52-541-301

22-319-772

62-409-127

46-413-643

attila.domotor@outlook.com

nagykanizsa@zmva.hu

szkartya@zmva.hu

hitel@hbzrt.hu

szkhaller@digikabel.hu

nemes@voszpont.hu

fuvosz@fuvosz.com

szkkesmark@gmail.com

zalavosz@chello.hu

voszveszprem@gmail.com

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

vosztm@t-online.hu

voszszab@t-online.hu

vosz.somogy@gmail.com

vosznograd@starjan.hu

voszkom@gmail.com

voszjm@mail.externet.hu

vosz.hm@gmail.com

voszdebrecen@gmail.com

voszgyor@gmail.com

vosz@vosz-fejer.t-online.hu

csongradvosz@vnet.hu

szkartya@chello.hu

bcsvosz@Internet-x.hu

vosz.bacs@gmail.com

E-mail

Katona József tér 18. 2./23.

Fax
voszbaranya@t-online.hu

Tel.

Király u. 42.

Utca

Dömötör Attila

Kerekes Gábor

Gerencsér Hajnalka

Marokity Erika

Nádor Péter

Nemes Anikó

Gugcsó Zoltánné

Demeter Katalin

Glavák Tünde

Farkasdy Tamás

Kántor Fatime

Takács Sándorné

Czomba Tímea

Kiss Jánosné

Baranyi Róbertné

Balázs Ibolya

Czakó Istvánné

Bóta Gábor, Kuderna Bernadett

Kiss Karola

Szabó Zsuzsanna

Végh Tímea

Szakács Józsefné

Ádámné Bérczes Katalin

Gyebrovszki Edit

Lukovszki Jánosné

Kosztolányi Anikó

Irodavezető

A VOSZ Információ és szolgáltató irodái
Mobil

30-932-6497

30-700-6612

70-703-4846

30-547-4018

30-227-7089

30-942-6031

30-547-9274

30-547-8506

30-462-9184

30-547-8523

30-546-9073

30-547-8141

30-546-6019

30-547-6143

30-547-5318

30-546-9834

30-546-4149

30-546-4024

30-546-3352

30-545-9401

30-545-9282

30-545-8575

30-545-4782
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Kedvezmények

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

Cím

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.

Hotel Platánus

1087 Budapest,
Könyves
Kálmán krt 44
1138 Budapest,
Margitsziget,
Hajós Alfréd
sétány 1.

Bringóhintó Kft.

Telefon Telefax
(06)-1-4075077
06-30-9485786
(06)-29435-881
06-30-9927883
(06)-56512-370
(06)-56512-372
210-2592,
333-6505

Szolgáltatás

Kedvezmény

Számviteli szolgáltatás
15 %

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói
szolgáltatás

10 %

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi
értékbecslési szolgáltatás

20 %

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények, konferenciák

20%

Bringóhintó, kerékpár, elektromos
gyermekjátékok, elektromos rollerek
kölcsönzése

20%

(06)-20423-4600

www.bringohinto.hu
bringo@bringohinto.hu

Universitas Iskola
Szövetkezet

Meló-Diák Kft

1093 Budapest
Czuczor u. 6
Info@melodiak.
hu
1093 Budapest
Czuczor u. 6

1-3232133

1-4760620

Minőségi diák munka Budapesten.

1-3232133

1-4760620

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

(06-93)
541-920;
541-921;
541-923
(06-93)
541-940

(06-93)
541-925

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

(06-93)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel, autóbusz
bérlés, rendezvények, konferenciák.

5%, illetve
személyre szóló

Info@universitas.hu

Szabadics Kft

8749 Zalakaros
Csermely u.1.

ART Hotel ***
Zalakaros

8749 Zalakaros
Üdülő sor 2.

Vinczemill
Papírmerítő és
Könyvkötő Műhely
Kft.

2000
Szentendre,
Anna u. 14.
www.vinczemill
.hu
info@vinczemill
.hu
2000
Szentendre,
Kőzúzó út 26.

Iso-Thermo Kft.

OPEN Szoftverház
Kft.

1047 Budapest,
Baross u. 99.

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

(06)-26310-882

(06)-1390-9027,
399-0660

5%, illetve
személyre szóló
11.01. - 04.14.
20%
04.15. - 10.31.
10%
10-25%
½ szoba
reggelivel 8000
Ft/nap

Kézzel merített papírtermékek: névjegy,
meghívó, emléklap, díszoklevél, különleges
kiadvány
15 %

(06)-26301-272

(06)-1 3805403

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)

5-50 %

15 %
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Kedvezmények

Horfer Serleg

Magyar Sport
Háza
1146 Budapest,
Istvánmezei út
1-3.

(06) 1-4606933

(06) 1-4606933

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás,
ajándéktárgyak

sporthaza@horferserleg
.axelero.net

Városi Sport és
Szabadidőközpont

(06)-74416-417

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

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

(06-49)540-350

6000
Kecskemét,
Áfonya u. 53.
www.
femtisztakft.hu;
galfi@femtiszta
kft.hu
1077 Budapest,
Dob u. 73.
Info@uniohotel.
hu
6800
Hódmezővásárh
ely
Vöröskereszt u.
6.www.innowea
r.hu
1055 Budapest,
Szent István krt.
23. 1/5.
www.parragi.hu

(06)309457758
(06)-76321-202

(06)-76321-202

(06)-1479-0400
(06)-1479-0402
(06)-62241-348

(06)-1479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

10 %

(06)-62246-842

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

30 %

(06)-1354-3080

(06) –1354-3085

Megbízási díjakból

horferserleg@horferserl
eg.axelero.net

Fémtiszta Kft.

Hotel Unió

Innowear Kft.

Parragi Ügyvédi
Iroda

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

1132 Budapest,
Borbély u. 5-7.

RPE Nonprofit Kft.

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

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

(06)-46505-267

3525 Miskolc,
Szent L. u. 64.

+36-46382-933
+36-705071509

+36-46382-933

06-79-523600

06-79-420857

Hronszky Ügyvédi
Iroda

iroda@hronszky.hu
www.hronszky.hu

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztő
Kft.

10 %

(06)-74416-417

7100 Szekszárd,
Keselyűsi u. 2.
Foltech Kft.

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

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

06-306200-500

(06)-1780-5531

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

Budapesten történő ügyintézés során 15%-os
költségátalány elengedve
Iparjogvédelem (találmány, védjegy,
formatervezési minta stb.);
fogyasztóvédelem;
gazdasági-, pénzügyi- jogi tanácsadás;
brandépítés; interim menedzsment;
outsourcing; cégeladás, -felvásárlás
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%

11 %
50.000 Ft felett
12 –21 %

Anyag: 5
Díj: 10 %

20 %

20-25 %

25-50 %

10-20%

10 %
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Kedvezmények
Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és Kézi
autómosó

3531 Miskolc,
Nagyváthy J. út
36.
www.autogumip
laza.hu
info@autogumi
plaza.hu

(0646)507708; (0630)2687161; (0630)3705873

(0646)507709

Inis Business Kft.

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

06-20-3105381
06-20-9492277
06-20-9858763
+36-20223-0910

(06-1) 2102478

www.inispalyazat.hu

Baricska Csárda

8230
Balatonfüred,
Baricska dűlő

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

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

sikerdíjukból
15 %

10 %
Minden fogyasztásból egyedi kedvezmény

info@baricska.hu
www.facebook.com/
BaricskaCsárda

NICOpro Kft.

6500 Baja,
Szarvas G. u. 3.

+36-79326-581

+36-79326-581

nicopro@nicopro.hu
www.nicopro.hu

ProjectMine Kft.

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

+36-1 7971736

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

10 %

10 %

info@projectmine.hu
www.projectmine.hu

Brand Way &
Compass Kft.

1132 Budapest,
Borbély u. 5-7.

+36-309426-385

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

tanacsado2@brandway.
hu
www.brandway.hu

MB Hitel Pénzügyi
Tanácsadó Kft.

3530 Miskolc,
Rákóczi u. 1.
I.em./5.

+36-209614-522

farkas.zoltan@mbhitel.
hu
www.mbhitel.hu

Govern-Soft Kft.

Acount Controll Kft.

7030 Paks, Váci
M. u. 3. fsz.2.
www.governsoft.hu
1119 Budapest
Fehérvári u. 85.
C. ép. 4. emelet
terdik.tibor@acc
ount-controll.hu
www.accountcontroll.hu

(06)-75675-454

(06)-75675-455

(1) 3651747

(1) 3651748

Hitelszervezési, hitelközvetítési szolgáltatás,
pénzügyi tanácsadás. Banki folyamatok
menedzselése: hitelajánlatok bekérése,
versenyeztetése, hitelkérelem összeállítása,
segítség a banki tárgyalások során.
szoftverek - ügyviteli rendszerek,
ügyfélszemléletű munkafolyamat-kezelő
rendszer, CRM, Közüzemi számlanyilvántartó
rendszer, étkező nyilvántartó rendszer, egyéb
dinamikus nyilvántartó rendszerek
− -Követelés érvényesítése felszámolás
kezdeményezéssel
− -Hitelezői igény bejelentése a felszámolási
eljárásban
− -Hitelezői értekezlet
− -Határidők
− -Pályázati lehetőség a felszámolási
értékesítéseknél
− -Közbenső mérleggel kapcsolatos kérdések
− -Záró mérleg
-A járvány helyzet miatti átmeneti rendelkezések

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

listaárból
20 %

Tanácsadás
VOSZ tagoknak
ingyenes,
megbízás egyedi
megállapodás
alapján.

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