Vállalkozók és munkáltatók
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2020. Júl.– Okt. 25. évf. 3. szám

Vállalati Fehér Könyv

Gyakorlati útmutató a vállalati pandémiás terv elkészítéséhez és
végrehajtásához

Széchenyi Turisztikai Kártya
--A VOSZ Elnökség határozatai

Hirdetés

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

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

VOSZ KÖZPONT ELÉRHETŐSÉGE
Címe: H-1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
Székhelycím: H-1054 Budapest, Hold u. 21.
(új székhely bejegyzés folyamatban)
Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182,
Telefax: (36-1) 414-2180
E-mail címe: center@vosz.hu
Internet honlap: www.vosz.hu
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VállalkozókésMunkáltatók
országosszöVetsége

BeléPésInYIlatkozat
Irodatöltiki!

Vosztöltiki!

Vosz tagszám:
Vosz irodakód:

Beléptetô megye:
tagszám:

alaPaDatok(kItöltése kötelezÔ):

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:

széchenyi kártya Program (kaVosz) termékigénylése esetén kitöltendő:

terméktípusa:
utalás/befizetésdátuma/
csekksorszáma:

termékigénylésének
összege:
kiállítottszámla
sorszáma:

HozzáJáruló nYIlatkozat:
alulírott(szervezet,vállalkozó,vállalkozás,cég),mintaVosztagja,ajelenszakaszvégéntalálható„Igen”vagy„neM”megjelölésévelnyilatkozik,felhatalmazza-eaVosz-tarra,hogyakövetkezôadatait(aVállalkozásill.képviselô(i)neve,címe(székhely),vezetékesésmobiltelefonHungaryBusinesszrt.-nek,(ccíme:1205Budapest,
szám(ai),e-mailcím,tevékenységikör)átadhassaaH
nagykőrösiút57.)amelyszámáraszolgáltatásokat,kereskedelmiinformációkat,ajánlatokat,kedvezményeketkívánnyújtani,illetveezekrôlszólótájékoztatókatrészéreamegadottelérhetôségeHungaryBusinesszrt. azadatokatsajátadatkezelésiszabályaiszerintkezeli.
keneljuttatni.aH

$

c Igen    c neM
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tájékoztatóa tagságról és a tagdíjakról
aVállalkozókésMunkáltatókországosszövetségnek(továbbiakban:szövetség)rrendestagja lehet
mindenMagyarországonnyilvántartásbavettegyéni,vagyjogiszemélyvállalkozás,illetveegyébjogi
személyszervezetaki,illetveamelyaszövetségalapszabályátelfogadjaésarészéremegállapítotttagdíj
megfizetésétvállalja.
pártoló tagja azatermészetes,vagyjogiszemélylehet,aki/amelyaszövetségcéljaival
aszövetségp
egyetért,azalapszabályábanfoglaltakatelfogadjaésaszövetségműködésétvagyonivagy/ésszemélyeshozzájárulásávaltámogatnikívánja.apártolótagaszövetségáltalatagságiviszonyalapjánnyújtottmindazonszolgáltatásigénybevételérejogosult,amelyetaszövetségatagjainakáltalánosannyújt.
aszövetségsszűkítettszolgáltatástigénybevevőtagja lehetminden,a2004.éviXXXIV.kis-ésközépvállalkozásokrólszólótörvényszerintmeghatározottvállalkozás,amelyalapszabályátelfogadjaésazéves
szűkítetttagdíjmegfizetésétvállalja,amiértaszövetségáltalaszűkítetttagdíjatfizetőkrészéremegállapítottszolgáltatásokigénybevételérejogosult,azadottszolgáltatásravonatkozóeljárásrendalapján.
apártolóésaszűkítettszolgáltatástigénybevevőtagküldöttválasztási,illetveszavazatijoggalnem
rendelkezik,tisztségrenemjelölhet,nemjelölhetőésnemisválasztható.
aszövetségttársult tagjának azarendesvagypártolótagminősül,akimunkaadói,gazdasági,szakmaiésvállalkozóiérdekképviseletetellátószervezetkéntsajáttevékenységébenaszövetséggelkoordináltankívánfellépni.atársulttagatagságiviszonyajellegétőlfüggőkötelezettségeinésjogainfelüla
társulásimegállapodásbanmeghatározottkötelezettségeinekteljesítéséreköteles,illetvejogainakgyakorlásárajogosult.
abelépésvagymegszűnésidőpontjáratekintetnélkülarendestagokáltalfizetettéévestagdíj mértéke
atárgyévbennemlehetkevesebb118 ezer forintnál,azzalhogyaszövetség
• 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 30 millió forint számviteli nettó
24 ezer forint;
árbevételig2
• 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 50 millió forint számviteli nettó
50 ezer forint;
árbevételig5
• 50millióforintotmeghaladószámvitelinettóárbevételesetén1100ezer forinttagdíjfizetésvállalásátajánljaatagoknak.
arendestagokáltalfizetetttagdíjmindenévjanuár1.napjánesedékesésaszövetségtitkársága
általkibocsátottszámlaalapjánfizetendő.évközbenbelépőtageseténaBelépésinyilatkozatalapján
kibocsátottszámlaszerintkellatagdíjatmegfizetni.
aszűkítettszolgáltatástigénybevevőtagokáltalfizetetttagdíj(továbbiakban:szűkítetttagdíj)jelenlegiösszege117ezerFt/évésezmindaddigérvényes,mígazelnökségmegnemváltoztatja.aszűkített
tagdíjabelépéstőlszámítottegyévreérvényes,esedékességeaBelépésinyilatkozatalapjánkibocsátottszámlaszerintalakul.
szűkítettszolgáltatástigénybevevőtagtagságiviszonyaazérvényesenkitöltöttBelépésinyilatkozata
beérkezésévelésazévesszűkítetttagdíjmegfizetéséveljönlétre.atagságiviszonylétrejöttéhezegyéb
esetekbenatagfelvételikérelembeérkezésénésatagdíjmegfizetéséntúlazelnökségtámogatódöntéseisszükséges.
ezentájékoztatónemhelyettesítiaszövetségmindenkorialapszabályábanírottakat.
atagsággalkapcsolatosadatkezelésitájékoztatástawww.vosz.huoldalonelérhetőadatkezelésitájékoztató tartalmazza.
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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Jegyzőkönyv
a VOSZ Elnökségének és
Ellenőrző Bizottságának
együttes üléséről
Időpont:
Helyszín:
		
Jelenlét:

2020. szeptember 09. délelőtt 10.00 óra
Hotel Mercure Budapest Buda
1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.
jelenléti ív szerint

Az Elnökségi ülés napirendi javaslata:
1. Konzultáció az utolsó negyedévet és a jövő
évet érintő gazdaság- és bérpolitikai kérdésekről
(legkisebb havi munkabér, garantált bérminimum, adóváltozások, koronavírus hatásai stb.)
Előadó: Tolnay Tibor
2. A „Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése, a lehetőség-orientált vállalkozások arányának növelése” című (GINOP 1.1.9.-19 - VEKOP-20 sz.) pályázati részvétel
Előadó: Barabás Tamás
3. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról
Előadó: Ádám Imre, Gazsi Attila
4. Előterjesztés az Év Vállalkozója, a Megyei/
Regionális Év Vállalkozója és a Kiemelkedő
Társadalmi Szerepvállalásért Díj 2020. évi díjazottjaira
Előadó: Perlusz László
5. Tájékoztató a 2020. évi Megyei és Regionális Prima rendezvények előkészületeiről, az
egységes arculati elemek érvényesítéséről
Előadó: Perlusz László
6. Tagozati elnökök beszámolója
Előadók: tagozati elnökök
7. Tagfelvétel (előterjesztés)
Előadó: Perlusz László
8. Egyebek

A levezető elnök Perlusz László főtitkár megállapítja, hogy a testületi ülésen a szavazati jogosultsággal rendelkezőkből 27/21 (78%) jelen van,
tehát az Elnökség határozatképes. Az Elnökség
egyhangúan megszavazta Kovács Olgát jegyzőkönyvvezetőnek, Sragner László és Tardos János urakat jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A napi rendi pontok megtárgyalása előtt a levezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket a személyi
változásokról. Az új Fejér megyei elnök Kovács
Tibor bemutatása, illetve a korábbi Fejér megyei
elnök Gesztesi Béla 2020. június 8 napjától a
VOSZ Ügyvezető igazgatójaként dolgozik a központi irodában.
Ezt követően a napirendi pontok elfogadása
utána, az ülés megkezdte munkáját.
Az első napirendi pont keretében Tolnay Tibor
Elnök úr tájékoztatta az ülésen résztvevőket,
hogy várhatóan októberben elindul a bértárgyalás. Előadásában ismertette a (6éves) 20172022-ig terjedő időszakra vonatkozó bérmegállapodást, valamint egy Kopint-Tárki prognózist
is 2020-2021-évre. Tolnay úr kér mindenkit,
járuljon hozzá ahhoz, hogy Perlusz László főtitkár úr képviseletében markánsan és megalapozottan tudjunk részt venni a bértárgyalásokon.
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A humánerőforrás szekció részéről Vida Péter
hozzátette, hogy az átlagbérek jóval felette vannak, ezért ma nem érzi annyira kardinális kérdésnek.
Perlusz László utalt a 2019. évi adatokra, miszerint még mindig negyedmillió munkavállaló keres minimálbért és mintegy 700 ezren garantált
bérminimumot, továbbá számos más juttatás is
a minimálbér szintjéhez kötött.
2020.09.09./1. elnökségi határozat
Az elnökség Tolnay Tibor tájékoztatóját egyhangúlag tudomásul vette.
Második napirendi pontban Barabás Tamás
röviden összefoglalta, frissítette a korábbi elnökségi ülésen elhangzott információkat a GINOP 1.1.9.-19 - VEKOP-20 sz. projekttel kapcsolatban. A projekt megvalósítására két év áll
rendelkezésre (záró dátum: 2023. március 31.),
utána 5 éves fenntartási kötelezettség van. Ezen
időszak alatt a meglévő portált és szoftvereket
kell fenntartani, illetve ügyfélszolgálatot kell
üzemeltetni.
A részletes, prezentációval egybekötött tájékoztató után kérdés az ülés részvevőitől nem volt.
2020.09.09./2. elnökségi határozat
Az elnökség egyhangúlag tudomásul vette Ba-

rabás Tamás tájékoztatóját a GINOP 1.1.9.-19
- VEKOP-20 sz. projekt állásáról és jóváhagyta
az eddigi és a tervezett lépéseket.
A harmadik napirendi pont keretében Perlusz
László tájékoztatót tart az előző testületi ülés
óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról. Többek között kiemelte, hogy
a VOSZ szolgáltató irodái végig kitartottak a
vírus időszakban, kiemelkedően teljesítettek a
megnövekedett hitel igényléseket befogadva.
Tájékoztatója után felkérte Krisán László urat
a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatóját, hogy – az előzetesen megküldött írásos beszámoló 1. pontjához kapcsolódóan - tartson előadást a Széchenyi
kártya hitelfajtákról, kiemelve az új hitellehetőségeket is.
2020.09.09./3. elnökségi határozat
Az elnökség egyhangúlag tudomásul vette a szóbeli kiegészítésekkel együtt a legutóbbi testületi
ülés óta történt fontosabb eseményekről és az
elvégzett munkákról szóló tájékoztatót.
A negyedik napirendi pontban a főtitkár szóban is ismertette az előzetesen írásban kiküldött
Előterjesztést az Év Vállalkozója, a Megyei/Regionális Év Vállalkozója és a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díj 2020. évi díjazottjai-
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ra témában. Felhívta a figyelmet, a késedelmes,
határidőn túli jelölések beérkezésére, valamint
a hiányosan, ajánlás nélkül érkezők problémáira is. Kérte, hogy a jövőben ezek kiküszöbölésére az előterjesztők fokozottan figyeljenek.
Két jelölt ügyében kérte az Elnökség külön döntését.
2020.09.09./4. elnökségi határozat
A 4. napirendi pontot az Elnökség egyhangúlag
elfogadta a szóbeli kiegészítésnek megfelelően.
(A jegyzőkönyv teljes szövege a Titkárságon rendelkezésre áll.)
Az ötödik napirendi pontban tájékoztató hangzott el a 2020. évi Megyei és Regionális Prima
rendezvények előkészületeiről, az egységes arculati elemek érvényesítéséről.
A jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel a Prima Primissima Alapítvány az idei évben nem
tartja meg a Prima Primissima gálát.
Tolnay Tibor elnök az egészség- és életvédelemmel kapcsolatos felelősségre hívta fel a jelen
lévők figyelmét és hangsúlyozta, hogy a rendezvénysorozatról a területi elnökök döntésének
megfelelően kell eljárni.
A területi Prima gálák megrendezésével kap-

csolatos vitában Sragner László elmondta, hogy
ők Győrben nem tartanak rendezvényt, terveik
között szerepel egy kiadvány készítése novemberi megjelenéssel az elmúlt 15 évről, melyet
sajtótájékoztatón és egyéb fórumokon fognak
népszerűsíteni.
Fajszi Lajos felszólalásában elmondta, véleménye szerint egységes döntést kell hozni, vagy
mindenhol legyen megtartva vagy sehol ne tartsanak rendezvényt. Alapvető fontosságú, hogy
maradjon meg az ünnepi jellege ezeknek a díjátadó eseményeknek!
Szárnyas János elmondta, hogy véleménye szerint, ha az idei évben nem kerül megtartásra a
területi Prima, akkor az idei jelöltek legyenek
a 2021-es év jelöltjei is, ne hozzanak be új jelölteket.
2020.09.09./5. elnökségi határozat
A Megyei és Regionális Prima és a Vállalkozók
Napja rendezvényekkel kapcsolatos előterjesztést az elnökség 1 tartózkodás mellett elfogadta
az alábbiak szerint:
1. A VOSZ országos Elnöksége 2020. szeptember 9-én megtartott testületi ülésén úgy
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határozott, hogy - a koronavírus-járványra és
ezzel összefüggésben az egészség- és életvédelem elsődlegességére tekintettel, összhangban
a Prima Primissima Alapít-vánnyal - Megyei és
Regionális Prima díjátadó rendezvényeket (gálaesteket) a 2020. évben nem tart és elmarad a
2020. december 4-re tervezett Vállalkozók Napja díját-adó rendezvény is a Müpa-ban.
2. A 2020. évben megválasztott Év Vállalkozói- és az esetleg már kiválasztott Megyei (Regionális) Prima Díj jelöltek kitüntetésére, valamint
az elmaradt ünnepi díjátadó gálák megtartására
várhatóan a 2021. évben, a megszokott időben
(szeptember 16-november 30-ig) a megszokott
tartalommal és színvonalon kerülhet sor, amen�nyiben a járványhelyzet alakulása a rendezvények biztonságos megtartását lehetővé teszi.
3. Ennek megfelelően a jegyzőkönyvek elkészítése és a pénzdíjak átutalása is a 2021. évben
történik meg.
4. A Prima jelölteket és az Év Vállalkozója,
Megyei Év Vállalkozója és Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj díjazottjait az őket
jelölő szervezet értesíti a halasztásról.

5. Az Elnökség döntése alapján a 2020. szeptember 16-ra előkészített Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Prima rendezvény – az eseményig hátra
lévő idő rövidsége és a szer-vezés előrehaladása
miatt – kivételes, egyedi döntés alapján, a járványügyi szabályok és elvárások maximális betartásával, zárt körben, nézők (vendégek) kizárásával meg-valósulhat.
A hatodik napirendi pont keretében Perlusz
László bejelentette, hogy Farkas Tamás az Idegenforgalmi, Szálláshely és Vendéglátóipari
Szekció elnöke lemondott tisztségéről. Továbbiakban az Elnökség meghallgatta Krisán László,
Vida Péter, Pordán Zsigmond tagozati elnökök
beszámolóját. Tolnay Tibor felkérte a Stratégiai
munkabizottságot, hogy tekintse át a VOSZ jelenlegi tagozati rendszerét és - a hatékonyabb érdekegyeztetés céljából - tegyen javaslatot annak
módosítására, illetve az Egészségügyi tagozat
létrehozására.
2020.09.09./6. elnökségi határozat
Az elnökség a tagozati elnökök beszámolóját
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jóváhagyólag, egyhangúlag tudomásul vette, és
Tolnay Tibor felkérését a tagozati rendszer áttekintésére, illetve az Egészségügyi tagozat létrehozására vonatkozóan egyhangúlag támogatta.
A hetedik napirendi pont keretében Perlusz
László, a Tagfelvételi bizottság nevében ismertette az új tagjelöltekkel kapcsolatos előterjesztést.
2020.09.09./7. elnökségi határozat
Az Elnökség a tagfelvételi bizottság előterjesztésében szereplő 277 tagjelölt tagfelvételi kérelmet az előterjesztés szerint egyhangú szavazással
elfogadta.
Az „Egyebek” napirendi pontban Kovács Patrik
társelnök tartott összefoglalót a VOSZ nemzetközi tevékenységével kapcsolatban. Örömmel
jelentette be, hogy idén június 10-én 2 év aktív
munkánk elismeréseként a VOSZ töltheti be az
OECD gazdasági tanácsadó testületében a KKV
és Vállalkozási Munkabizottságnak a vezetését.
Elmondta ennek jelentőségét, előnyeit a VOSZ
és a tagság számára, valamint a testületben várható feladatokat is. Kiemelte, hogy ez a pozíció
a VOSZ szerepét Magyarországon is felértékeli.
Az elnökség Kovács Patrik – aki személyében
a nemzetközi tanácsadó testületben a VOSZ
képviselője és a bizottság vezetője - beszámolóját
megköszönte és munkájához elismerését fejezte
ki.

További hozzászólás az Egyebek napirendi javaslatban:
Czékmánné Kelecsény Ágnes hozzászólásban
javasolta, hogy hasznos lenne, ha a vállalkozók
a www.vallalkozo.info oldalon több mindennapi hasznos információt találnának, valamint a
www.vali.ifka.hu a VOSZ honlapra is felkerülhetne.
Dr. Tölg-Molnár Beáta elnöki tanácsadó, hozzá
tette a www.vali.ifka.hu-n minden olyan információ megtalálható, ami a vállalkozókat segíti,
többek között a Kormány által megjelentetett
Vállalati Fehér Könyvet is, melynek célja, hogy
segítséget nyújtson a nem egészségügyi ellátást
nyújtó vállalkozások, szervezetek számára a következő COVID-19 járványhullámra való felkészülésben.
A levezető elnök ezt követően – további hozzászólások hiányában – az ülést 12 órakor bezárta.
Budapest, 2020. szeptember 09.
Kovács Olga
jegyzőkönyvvezető
Sragner László		
jegyzőkönyv hitelesítő

Tardos János
jegyzőkönyv hitelesítő
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Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekről és az elvégzett
munkáról
(2020. április 28.-2020. szeptember 8.)
1. A KAVOSZ Zrt. 2002 óta vesz részt a Széchenyi
Kártya Program működtetésében, szoros együttműködésben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével, Magyarország Kormányával,
valamint a finanszírozásban közreműködő
kereskedelmi bankokkal és garanciaszervezetekkel. A koronavírus járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak kivédésére, a Gazdaságvédelmi
Akcióterv részeként 2020. április végén bevezetésre került az Agrár Széchenyi Kártya Plusz termék, amelyet május 15-től négy új, speciálisan
ezen válsághelyzetre kialakított Széchenyi Kártya konstrukció követett folyószámla-, likviditási-, beruházási- és célzottan munkahelyvédelmi
hiteltermékekkel. Az SZKP Krízis hitelei iránti
vállalkozói érdeklődés – amelyet koncentrált
és sikeres kommunikációs kampány egészített
ki - minden előzetes elképzelést meghaladóan
várakozáson felüli. Augusztusban megjelent a
Kormány 1467/2020. (VIII. 3.) határozata a
Széchenyi Turisztikai Kártya Programról, amely
rövidesen el is indulhat.
2. Április 28-án a VOSZ Központ új irodába
költözött. A Fővárosi Törvényszéken folyamatban van az új VOSZ-székhely bejegyzése: 1065
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
3. Április 28-án, majd május 21-én részt
vettünk a koronavírus járvánnyal szembeni védekezéssel kapcsolatos kutatások és fejlesztések
aktuális helyzete témájában az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM) által szervezett online tudományos konferenciákon.

4. Az (ITM) szervezésében és vezetésével
március 2-án elindított, a koronavírus gazdasági
hatásairól és azok csillapításáról szóló állandó
Felsővezetői értekezlet a gazdaságpolitikai érdekképviselet legfontosabb és legintenzívebb
fórumává vált. A konferenciákra a május 4. és
június 22. közötti időszakban heti rendszerességgel, ezt követően kéthetente került sor, egészen július 20-ig. Ebben az időszakban az ITM
Felsővezetői konferenciákhoz kapcsolódva került sor a Versenyszféra és a Kormány állandó
Konzultációs Fórumának (VKF) monitoring
bizottsági üléseire is, amelyen – hasonló tematikával – folyt a hagyományos tripartit egyeztetés
a munkaadói, munkavállalói érdekképviseletek és a kormányzat (a korábbi PM helyett az
ITM által képviselve) között. A konferenciákra
a VOSZ folyamatosan készítette és aktualizálta
javaslatait, amelyekkel kapcsolatban - hasonló
intenzitással - tájékoztatta a VOSZ tisztségviselői kört és gyűjtöttük a visszajelzéseket az értekezletekre. Az egyeztetések eredményéről elmondható, hogy a korábbi időszakoknál sokkal
intenzívebb tárgyalásokon sokkal nagyobb hatékonysággal tudtuk érvényesíteni az álláspontunkat, vagyis sokkal több konkrét eredményt értünk el. Az állandó értekezlet augusztus 24-étől
folytatódik és újra rendszeresen (szükség szerinti gyakorisággal, jelenleg kéthetente) összeül és a
VOSZ aktív részvételére továbbra is számítanak!
5. Május elsején bevezetésre került az Online számlázás a VOSZ irodáiban, majd június
1-től további 124 VOSZ Ponton is átálltunk az
online számlázásra.
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6. Május 8-án részt vettünk az Informatikai
Ágazati Készség Tanács virtuális ülésén.

továbbá a főváros „részvételi költségvetéséről”
esett szó.

7. Május 11-én részt vettünk a Vállalkozók
Nemzetközi Szövetségének videó konferenciáján, melynek témája „A koronavírus hatása a
tagországok gazdaságára, jó gyakorlatok bemutatása” volt.

12. Május 29-én áttekintettük a KAVOSZ
vállalatcsoport eredményeit és határoztunk az
elkövetkező feladatokról és stratégiáról.

8. Május 15-én – tekintettel a koronavírus-járványra és az ezzel kapcsolatos, indokolt
óvintézkedésekre, továbbá az Ellenőrző Bizottság állásfoglalására és a vonatkozó jogszabályokra - ülés tartása nélküli, elektronikus elnökségi
szavazásra hívtuk fel a VOSZ országos Elnökségét. Az Elnökség a 2019. évi tevékenység lezárásáról szóló beszámolókat és a 2020. évi terveket
elfogadta és rendelkezett a küldöttgyűlés hasonló módon történő megtartásáról, vagyis távszavazással történő határozathozataláról. A VOSZ
vezető szervei így biztosították a szövetség zökkenőmentes működésének feltételeit. A Titkárság 25-én tájékoztatta az Elnökség és Ellenőrző
Bizottság tagjait a május 20-án zárult elnökségi
szavazás eredményéről, amely minden napirendi pontot tekintve érvényes és eredményes volt.
9. Az Elnökség fenti döntése alapján május
26-án ülés tartása nélküli szavazásra (döntéshozatalra) kértük fel a VOSZ Küldötteit, a 2019.
évi tevékenység lezárásáról szóló beszámolók és
a 2020. évi tervek elfogadása, illetve az alapszabály technikai módosítása – a VOSZ új székhelyének átvezetése - tárgyában. A szavazásra a
jogszabályoknak megfelelően 15 nap állt rendelkezésre (2020. május 26-tól 2020. június 10-ig).
A szavazás minden napirendi pontot tekintve
érvényes és eredményes volt.
10. Május 28-án megküldtük a tisztségviselők
részére, valamint a társszervezetek elnökeinek a
pályázati felhívást az Év Vállalkozója, a Megyei
Év Vállalkozója és a Kiemelkedő Társadalmi
Szerepvállalásért díj elnyerésére. Ezzel egy időben megjelentettük a kiírást a szövetség honlapján is. A felhívást másodszor augusztus 11-én
küldtük ki az Elnökség tagjainak.
11. Május 28-án részt vettünk a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács (FŐÉT) videokonferenciáján, amelyen a Budapest Restart programról,

13. Június 8-án munkába állt a VOSZ új ügyvezető igazgatója, Gesztesi Béla. Az új ügyvezetőt
- aki addig a VOSZ Fejér Megyei Szervezet elnöki tisztségét töltötte be – Kovács Tibor követi
a VOSZ megyei szervezet élén, akit – a szövetség alapszabályának megfelelően – egyhangúlag
választottak meg a területi szervezet küldöttei.
Megbízatása a jövő évi választásokig tart.
14. Június 10-én, majd részletesebben június
19-én tájékoztató anyagokat küldtük a VOSZ
területi szervezetek elnökeinek és az irodavezetőknek, a 2020. évi területi Prima rendezvények
megtartásával kapcsolatos tudnivalókról és a
Koronavírus-járvánnyal kapcsolatos, speciális
szempontokról. Ezt követően folyamatos telefonos egyeztetést folytattunk az érintettekkel.
15. Június 17-én a VOSZ ügyvezető igazgatója
részt vett a CMO Kft. „Üzleted a zsebedben” c.
rendezvényen, és tárgyalást folytatott Várkonyi
Gáborral a taglétszám növelésről és a VOSZ Fiskalizációs Szekció létrehozásáról. A megbeszélés
szeptember 2-án folytatódott.
16. Június 25-én részt vettünk az ECVET (Európai Szakképzési Hálózat) magyarországi csoportjának virtuális ülésén.
17. Június 29-én a VOSZ ügyvezető igazgatója
tárgyalt a VOSZ Mezőgazdasági tagozat taglétszámnövelési lehetőségeiről Mátrai Zoltánnal
az AGRÁRIN Kft tulajdonos-ügyvezetőjével.
18. Ahogy a médiában is megjelent, júniusban
a VOSZ Társelnökét, Kovács Patrikot választották
meg a Kis- és Középvállalkozások és Vállalkozási
Bizottság elnökének az OECD Gazdasági Tanácsadótestületében (Business at OECD). Az OECD
mellett működő Gazdasági Tanácsadótestület feladata a globális szakpolitika alkotás támogatása és
az üzleti élet hangjának érvényesítése ezekben a
folyamatokban. Kovács Patrik a VOSZ képviseletében, magyar szakemberként, közel egy évtizedes
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francia vezetés után veszi át a bizottság elnökségégét.
19. Július 3-án megbeszélést folytattunk a
NYITOK képzési pályázat megvalósítóival az
együttműködés lehetséges formáiról a VOSZ
központban. Ugyanezen a napon megbeszélést
folytattunk a VOSZ központban az Orosz Export-Import Szövetség alelnökével, aki egyben a
Moszkvai Vállalkozók Szövetségének magyarországi képviselője is.
20. Július 7-én került sor a GINOP
-3.5.4-16-2016-00014 számú, Legfőbb érték
az ember - „a villamos berendezések gyártása”
nemzetgazdasági ágazatban című pályázatunk
záró ellenőrzésére, amelyet a LIGA szakszervezetekkel konzorciumban valósítottunk meg. A
pályázat megvalósításával kapcsolatban semmiféle kifogás nem merült fel. Ugyanezen a napon
az ügyvezető részt vett a megújult Egészségügyi
szekció ülésén.
21. Július 16-án megbeszélést folytattunk az
Informatikai Szekció elnökével a www.vallalkozo.info honlap fenntartásáról. A megbeszélés
július 24-én folytatódott, immár általánosabb, a
vállalkozások és annak környezetében a digitalizációt érintő kérdésekkel.
22. Július 21-én az ügyvezető tárgyalást folytatott a Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási szekció Elnökével, Makó Balázzsal és a szekció
aktív új (rendes) tagjával Höflinger Norberttel
(HWD Recycling) a szekció reorganizációjáról.
23. Július 22-23 -án az ügyvezető igazgató Műszaknap felmérést és folyamatelemzést tartott a
Fejér megyei irodában Végh Timea irodavezetővel, majd augusztus 13-án konzultáció a KAVOSZ operatív igazgatónőjével - Opris Ildikóval
-, a Széchenyi Kártya Program forgalmazási folyamat racionalizálási lehetőségeiről.
24. Július hónapban került sor a Kopint-Tárki
szokásos negyedéves sajtótájékoztatójára, most
online formában. A jelentés hozzáférhető a
VOSZ honlapján.

25. Több hónapos fejlesztést követően, augusztus 1-vel teljes körűen megújult a VOSZ
Tagnyilvántartó rendszere, amely immár a korszerű technológiák alkalmazásával, a GDPR –
adatvédelmi törvény - előírásainak is megfelelően segíti a több, mint 300 felhasználó hatékony
és gördülékeny munkavégzését és a közel 13
ezer tag adatainak biztonságos nyilvántartását.
26. Augusztus 6-án részt vettünk az ÉVOSZ
Oktatási Bizottságának ülésén, melynek témája
az ágazati képzőközpontok létrehozása és a felnőttképzési törvény változásai voltak.
27. Augusztus 12-től kezdődően 6 héten keresztül heti rendszerességgel részt veszünk kínai
együttműködő partnerünk (CCPIT) által szervezett videó konferencián, amelynek témája a
Selyemút, ezen belül a 17+1 Kelet-Európa +
Kína együttműködése.
28. Több hónapos előkészítést követően, augusztus 14-én beadásra került a GINOP-1.1.9-VEKOP-20-2020-00001 számú, A
versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése, a
lehetőség-orientált vállalkozások arányának növelése című pályázat.
29. A Fővárosi Érdekegyeztető Tanács
(FŐÉT) speciális munkacsoportot alakított ki
a CORONA vírus okozta kiesések pótlására, a
gazdaság fenntartására. A munkacsoport tagja
volt a VOSZ is. A június-júliusi időszakban 3
ülés megtartására került sor. A FŐÉT előkészítést követően létrehozta a Közszolgáltatások-, a
Közfeladatok-, a Foglalkoztatáspolitika, képzés,
szakképzés -, valamint az Okosváros, zöld gazdaság munkacsoportokat. Ezekben a VOSZ-t
Gláser Tamást, az Ellenőrző Bizottság alelnöke képviseli. A Fővárosi Önkormányzat külön
munkacsoportot hozott létre a főváros közlekedésének, a lépcsőzetes munka és iskola kezdésnek a kidolgozására is. A csoport munkájába a
VOSZ-t is bevonták. A javaslatokat az Önkormányzat elé terjesztették.
30. Az Európai Bizottság online konferencia
keretében értekezletet tartott a európai szociális kérdésekről, melyre a VOSZ képviselőjét
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is meghívták. A konferencia vezetője Nicolas
Schmit, a foglalkoztatási és szociális jogokért felelős uniós biztos volt.
31. Az ügyvezető igazgató augusztus 26-án Helyes Tamással, a Geoinfo Kft tulajdonosával tárgyalt taglétszámnövelésről és egy „Energetikai”
szekció létrehozásának lehetőségéről.
32. Szeptember 1-én a VOSZ Textil és Ruházatipari Szekció elnöke levélben kereste meg a
szekciótagokat a Magyar Könnyűipari Szövetség
kérdőíves felmérésével, amely esélyt ad az egyes
vállalkozásoknak és az ágazatnak is arra, hogy
átgondolja azt, hogy hogyan építsen jövőt, hogyan újulhat meg, számba veszi környezetünk
védelmét és a társadalmi fenntarthatóságot és
ezáltal támogassa az ágazati felmérés kezdeményezését.
33. Szeptember 8-án ülésezik a VOSZ Stratégiai Munkabizottsága, amelynek napirendjén
szerepel: a „Versenyképes vállalkozói attitűd
fejlesztése, a lehetőség-orientált vállalkozások
arányának növelése” című pályázati részvétel
előrehaladása; a megyei vállalkozások helyzete,
a KATA problémák, a COVID-hatások és ellenlépések; a területi Prima Díjak megrendezése;
Tájékoztató a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumának (KMV-

NF) aktualitásairól.
34. A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodák
irodavezetői havonta, a VOSZ központjából irányított videókonferencia keretében tartott havi
irodavezetői meetingeken be- és elszámoltak a
felelősségi körükbe tartozó szolgáltatásokról és a
Széchenyi Kártya Programban végzett munkájukról. A Széchenyi Kártya Program krízistermékei iránt korábban soha nem látott mértékűre nőtt kereslet kielégítése komoly erőfeszítést
követelt meg az irodákban dolgozó kollégáinktól is, ezzel együtt a VOSZ irodahálózata - a COVID helyzet kirobbanása után is – mindvégig
folyamatosan működött és fogadja a vállalkozói
igényeket. A havi értekezletek állandó résztvevői voltak a KAVOSZ Zrt. vezetői és szakértői.
A konferenciát júliustól ismét az ügyvezető igazgató vezeti. A Budapest, Nagykőrösi út 57. alatti
VOSZ-Ponton szeptember 2-tól új munkatárs
dolgozik.
35. A beszámolási időszakban a VOSZ-nak
továbbra is 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. szeptember 2.
Perlusz László
főtitkár
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A VOSZ országos Elnöksége 2020. szeptember 9-én megtartott testületi ülésén úgy határozott,
hogy - a koronavírus-járványra és ezzel összefüggésben az egészség- és életvédelem elsődlegességére tekintettel, összhangban a Prima Primissima Alapítvánnyal - Megyei és Regionális Prima
díjátadó rendezvényeket (gálaesteket) a 2020. évben nem tart és elmarad a 2020. december 4-re
tervezett Vállalkozók Napja díjátadó rendezvény is a Müpa-ban.
A 2020. szeptember 16-ra előkészített Jász-Nagykun-Szolnok megyei Prima rendezvény a VOSZ
Elnökség kivételes, egyedi döntés alapján, az eseményig hátra lévő idő rövidsége és a szervezés
előrehaladása miatt –a járványügyi szabályok és elvárások maximális betartásával, zárt körben,
nézők (vendégek) kizárásával megvalósult meg.
VOSZ

Tizenhatodik alkalommal adták
át megyénk legrangosabb díjait
Az idei esztendőben immár tizenhatodik alkalommal köszöntötték megyénk legkiválóbbjait.
A kulturális műsorral színesített, nagyszabású
területi Prima gála a szervezőknek köszönhetően idén sem maradt el. A rendezvényt, tudomásunk szerint egyedüliként megyénkben tarthatták meg, a helyi hagyományokat követve ezúttal
is szeptember 16-án. Ám a díjátadók történetében először az ünnepséget a járványveszély miatt
a közönség csak online követhette nyomon.
A Szigligeti Színház felújítása még tart, így a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) megyei elnöksége a díjátadót idén
is az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban
rendezte meg, természetesen szigorú biztonsági
előírások betartása mellett.
– Az elmúlt évben ugyanezen a helyen arról
beszéltem, milyen fontos az összefogás egy város kulturális szereplői között, és mennyire
üdvözlendő a mecénások jelenléte a művészeti
életben – idézte fel köszöntőjében Balázs Péter
színházigazgató.
– Akkor még nem láthattuk előre az azóta bekövetkezett eseményeket, nem tudhattuk, hogy
ezek az állítások többszörösen igazakká válnak.
Ilyen válságos időben ugyanis, amikor a gazdaság stabilan tartása a legfontosabb, a kultúra, a

művészet jelenléte a hétköznapokban lélekemelő jelentőséggel bír – hangsúlyozta.
Dr. Lits József, a VOSZ megyei elnöke, a szolnoki gála „atyja” is köszöntötte a magyar tudomány és kultúra régiónkban tevékenykedő,
munkálkodó kiválóságait, tudósokat, művészeket, oktatókat, sportolókat. Tolmácsolta Szalay
Ferenc polgármester szavait is:
„Az élet ezúttal úgy hozta, hogy nem tudunk
közösen ünnepelni megyénk legnagyobb presztízzsel bíró díjátadóján. A Prima díj szellemisége sokkal többet adott nekünk az elmúlt tizenhat esztendőben, mint amit első alkalommal a
legtöbben gondolhattak róla. Prímának lenni
ugyanis több mint egy díj, több mint az azzal
járó pénzjutalom, ez valóban a társadalom elismerése, egy megkérdőjelezhetetlen értékmérő”.
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mestere Faragó Richárd, az év mesterfodrásza
Gaál Gabriella, az év kiképzője Darabont Dezső
őrnagy, az év különleges műveleti katonája
Gerőcs Gábor zászlós, az év előretolt repülésirányító tisztje Herczeg Gábor őrnagy lett. Az év
rendőrének dr. Barilla Katalin rendőr alezredest választották, ő kórházparancsnoki teendői
miatt a gála előtt vette át az elismerést.
Kuti Mihály, a jászberényi Kód Kft. ügyvezetője és Vass Attila, a tószegi Accel Hunland Kft.
ügyvezetője pedig a Vállalkozók Napján, Budapesten veheti majd át az Év Vállalkozója díjat.
Dr. Lits József elárulta, kétséges volt, hogy a
koronavírus terjedése miatt megtarthatják-e a
gálát, de a szigorú járványügyi intézkedéseknek
köszönhetően sikerült. Köszönetet mondott
mindazoknak, akik ebben a helyzetben is végezték munkájukat, vagy mindent megtettek, hogy
mérsékeljék a járvány gazdasági hatásait. Az is
elhangzott, augusztus 31-ig 21 ezer 192 szavazatot adtak le a jelöltekre az Új Néplap szelvényein, segítve eldönteni, kik a legérdemesebbek az
elismerésre.

Ám mielőtt lehullott volna a lepel a nagy titokról, a VOSZ ez évben is elismerést adott át a
kiemelkedő teljesítményt nyújtó megyei vállalkozóknak, illetve a hon- és rendvédelmi szervek
kiválóságainak. A díjazottak az oklevelet és az
aranymedált hagyományosan a korábbi év díjazottjaitól vehették át.
Az év köszörűsmestere Válik János, az év gépkocsioktatója Barabás László, az év autóvillamossági szerelője Turcsányi István, az év humanitáriusa Ádám Csaba, az év karosszérialakatos

A Magyar Táncművészeti Egyetem növendékei
a területi Prima gálák gyakori fellépői, ezúttal is
látványos műsort adtak
Ezt követően a jelöltekről készült kisfilmeket
mutatták be.
A gálaműsort megelőzően a VOSZ megyei elnöksége egy tanácsadó testület véleményét is
kikérte a nettó egymillió forint jutalommal járó
Prima díj legérdemesebbjeinek kiválasztásához.
A megyei szervezet elnöke által létrehozott ala-

pítvány kuratóriuma úgy határozott, hogy az
alapító saját vagyonából és a vállalkozó társai
önzetlen segítségével befolyt pénzből közönség- és különdíjat is átad, melyek értéke nettó
250–250 ezer forint.
Elérkezett a legizgalmasabb pillanat: a díjazottak
kihirdetése.
Az idei év közönségdíjasának nevét az Új Néplap főszerkesztője, Király Ernő jelentette be. Ezt
az elismerést idén a zeneművészet kategória je-
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löltje, Sülyi Károly vehette át. Különdíjjal Vargáné Tóth Éva festő munkásságát jutalmazták.
Területi Prima díjban részesült a sajtó kategória
jelölte, az Új Néplap és hírportálunk újságírója,
Mészáros Géza. A prímák közé emelték az oktatás és köznevelés kategóriában induló Napsugár
Gyermekházat, valamint a sport kategóriában
ringbe szálló Nagy Viktor vízilabdázót is.
A kiválóságok Pogány Gábor Benő szobrászművész Kincsem című plakettjét kapták ajándékba.
Akik most nem kaptak díjat, természetesen a
2021. évben ismét jelölhetők. A Samsung Zrt.
egy televíziót ajánlott fel az alkalomra, ezt a szolnoki mentőállomásnak adományozták. Az Accell Hunland Kft. jóvoltából felajánlott férfi és
női kerékpárt pedig a Magyar Honvédség Egészségügyi szolgálata kapta meg. A gála résztvevőit
végül közös vacsorán látták vendégül.

– Minden tiszteletem a VOSZ munkatársainak,
valamint az esemény mögé beálló vállalkozásoknak, hogy ilyen embert próbáló időszakban sem
tekintettek el az egyes szakmákban ténykedők
köszöntésétől. Minden köszönetem mindazoknak, akik a jelöltekre szavazatokat adtak. És
minden megbecsülésem a térség médiumaiban
dolgozó kollégáimnak is, akik az internet fogságában is hitelesen teszik a dolgukat.
Napsugár Gyermekház

Mészáros Géza
Csehné Kovács Sarolta csoportvezető: – Nem
számítottunk rá, hogy megkapjuk a díjat, bár
természetesen reméltük. Óriási dolog az intézmény számára egy ilyen nagy elismerés. Nagyon
motiváló is ez a továbbiakra nézve számunkra,
hiszen a körülményektől függetlenül is igyekszünk folytatni hagyományőrző tevékenységünket. Nem csak tanítjuk a gyerekeket a legkisebbektől a felnőtt korúakig, hanem mi is
ugyanúgy tanulunk tőlük.
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Nagy Viktor

– Keresem a szavakat, nagyon megható ez a díj.
Jelöltként is megtisztelő részt venni egy ilyen
megmérettetésen, nemhogy győztesként. Sok
mindent kaptam az élettől, a sporttól, amikor
ideköltöztem Szolnokra, a szolnokiaktól. Eddig
is az volt a célom és tudom, hogy a továbbiakban is azon leszek, hogy minél többet visszaadjak ebből a jövő generációjának. Nagyon szépen
köszönöm mindenkinek ezt a díjat! Hálás vagyok érte. (Fotó: Beküldött fotó)

Vargáné Tóth Éva

– Meglepetés volt a díj, de titkon mindenki arról álmodik, hogy összejön neki valami elismerés. Ez az álmom most teljesült! Az idei rendhagyó év, de úgy érzem, számomra elég szerencsés.
Sok-sok kellemes élményben, meglepetésben
volt részem, a mostani pedig egy különösen
örömteli esemény. De én azt is pozitívumként
élem meg, hogy még itt vagyunk egészségesen,
én pedig még színesebb, még pozitívabb képeket
igyekszem készíteni.

Sülyi Károly
Forrás szoljon.hu/ Kovács Berta
Fotók: Mészáros János

– Nagy meglepetés volt, hogy Martfű önkormányzata és a városi művelődési ház jelölt erre
a díjra. Nagyképűség nélkül mondhatom, hogy
a megyében sokan ismernek. Gyűjtögették a
szavazólapokat, mondták is, hol háromszáz, hol
négyszáz szelvényt adtak le. Hálás vagyok már
azért is, hogy elindulhattam, ilyen elismerésben
korábban még nem volt részem. Nagyon köszönöm azoknak, akik rám szavaztak, illetve figyelemmel kísérték a gálát.
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Eurázsiai Gazdasági Unió
nagyköveteinek konferenciája
Virtuális panel beszélgetés az Eurázsiai Gazdasági Unió
országainak nagyköveteivel

Oroszország, Kazahsztán és Fehéroroszország
nagyköveteinek részvételével szervezett virtuális konferenciát a Kelet-Európa Üzleti Klub a
VOSZ támogatásával.

reskedelmi képviseletik munkatársai nyitottak
a gazdasági kapcsolatok fejlesztésére és várják a
reláció iránt érdeklődő magyar vállalkozások
jelentkezését.

A panel beszélgetés során a nagykövetek és
kereskedelmi tanácsosok bemutatták országaik jelenlegi – a járvány által sújtott - gazdasági
helyzetét . Kitértek a gazdaság mobilizálása és
a járvány megfékezése érdekében megtett intézkedésekre. Mindhárman kifejezték egyetértésüket Magyarország „Keleti Nyitás” politikájával
kapcsolatban és kifejtették, hogy a járvány nem
blokkolhatja az országaink közötti gazdasági
kapcsolatokat és az árforgalmat. A beszélgetés
résztvevői jelezték, hogy nagykövetségeik és ke-

A VOSZ részéről Hannauerné Szabó Anna a
Textil és Ruházati-ipari Szekció elnöke vett részt
az eseményen. A VOSZ bemutatásán kívül beszélt a járvány kapcsán bevezetett új gazdasági
intézkedésekről, valamint a textil és ruházati
ágazat aktuális helyzetéről. A reláció iránt érdeklődő VOSZ tagok is bekapcsolódtak az online közvetítésbe és kapcsolataik bővítését tervezik az Eurázsiai Gazdasági Unió tagországaival.
-vosz-

17

Szervezeti Hírek

Alapításának 10 éves évfordulóját
ünnepelte
a Zalai Vállalkozók Klubja

Az ünnepségen részt vett a térség országgyűlési
képviselője Vígh László, Zalaegerszeg polgármestere Balaicz Zoltán és a város alpolgármesterei demonstrálva a párbeszéd és az együttműködés fontosságát.
A Klubot a VOSZ Zala Megyei Szervezetének
társelnöke Vaski János és Pálfi László a VOSZ
Zala Megyei Szervezetének tagja alapította 2010ben. A klub tagság feltétele a megyében bejegyzett magyar tulajdonú vállalkozás, érvényes
VOSZ tagság és két ajánló személy a megyei
VOSZ tagság köréből.
A Klub tagok havi rendszerességgel találkoznak
„hogy fehér asztal mellett a mindenkori gazdasági szabályozásról, és az aktuális gazdasági kérdésekről tájékozódjanak” - jellemezte a munkát
Pálfi László a Klub titkára.
Tíz éves működése során a Klub számos tájékoztató rendezvényt szervezett, ahol neves
szakemberekkel vitatták meg a vállalkozásokat
érintő kérdéseket, mint például a munkaerő-piaci helyzetet, a szakképzés és felnőttképzés
változásait, adóügyi rendelkezéseket, valamint
a megyei fejlesztések lehetőségeit és irányát. A
Klub szoros kapcsolatban áll a megyei és városi
vezetéssel folyamatos információ áramlást biztosítva a felek között. A havi Klub találkozókon
mindig részt vesz Zalaegerszeg polgármestere
is, aki a Klub tiszteletbeli tagja. A polgármester
nagyra értékeli a lehetőséget, ahol sok hasznos
információt, gondolatot és visszacsatolást kap a
munkájához.
A Klub társadalmi felelősség területén is élen
jár. Egyebek mellett hozzájárultak a megyei kórház szívsebészeti osztályának 4,5 millió forint ér-

tékű eszközbeszerzéséhez, valamint támogatták
egy másik 15 millió forintos orvosi műszer vásárlását is. A tagság szívügyének tekintik a Zala
megyei Príma rendezvény támogatását is.
Kapcsolatokat építenek Kárpát-medence szerte.
Szoros a kapcsolat ápolnak a Marosvásárhelyi
Szent György Menedzser Klubbal, így 2020
februárjában meghívásukra részt vettek az első
Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók konferenciáján Marosvásárhelyen.
-vosz-
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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.

1.

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.

2.

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.

3.

Széchenyi Likviditási Hitel

Három éves futamidejű, max. 250 MFt összegű szabad felhasználású forgóeszközhitel (a hitel
összege számla nélkül is lehívható). Forgóeszközök beszerzése, egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozása mellett fennálló forgóeszközhitelek kiváltására is használható.
A Széchenyi Likviditási Hitel fix évi 0,2% nettó kamat mellett érhető el.
A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. 90 %-os kezességvállalása, ill. a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.

Szervezeti Hírek
4.

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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Ismét ÚJ konstrukció a
Széchenyi Kártya Programban
Széchenyi Turisztikai Kártya
A turizmus teljesítménye 2010 óta évről évre
rekordokat döntött Magyarországon, 2019ben pedig minden idők legjobb turisztikai évét
könyvelhettük el. Tavaly a hazai össztermék
(GDP) 13 százalékát adta. Úgy tűnt, hogy 2020
a legjobb év lesz a magyar turizmus történetében, ami egészen március közepéig, a járvány
magyarországi megjelenéséig tartott. Ezt követően a magyar turizmus-vendéglátás 60 nap alatt
gyakorlatilag megszűnt létezni, óriási bajba került a 400 ezer embert foglalkoztató ágazat.
A turizmus jellemzően a kis- és középvállalkozások területe, az ágazatban mintegy 175 ezer
vállalkozás működik, ami a nemzetgazdaság tizedét teszi ki, így sok család megélhetése került
veszélybe a vírus európai terjedésével.
A kormány gyorsan reagált a kialakult helyzetre,
az ágazat talpon maradását segítő intézkedésekkel: adó- és járulékcsökkentéssel, adóelengedéssel, kedvezményes hitellehetőséggel, hitelmoratóriummal, megemelt keretösszegű és kedvező
adózású SZÉP-kártyával támogatta a szektorban
dolgozókat. A válságkezelés májusban lépett új
szakaszba, amikor elkezdődött a gazdaság óvatos
és fokozatos újranyitása. Ennek eredményeként
felerősödött a belföldi turizmus, júniusban már
több magyar pihent belföldön, mint egy évvel
korábban.
A járvány hatásainak fokozottan ki vannak téve
a budapesti szolgáltatók, hiszen vendégforgalmuk túlnyomórészt a külföldi turistákra épül.
A nemzetközi járványhelyzet alapján mostanra
sajnos világossá vált, hogy 2020-ban a nemzetközi turizmus nem fog tudni talpra állni, a
beutazás jelenleg is több országból korlátozott.
De hiszünk benne, hogy hosszú távon ezek az
intézkedések teremtik meg a szabadságot.

A Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt feladata, hogy a szektort működtető vállalkozásokat
megsegítse, a magyar gazdaság egyik húzóágazatát életben tartsa, piaci alapon működtesse.
Ezért is kezdett el azon gondolkodni, hogy külön, a turisztikai szektort támogató hitelkonstrukciót alakítson ki. A Széchenyi Turisztikai
Kártya egy régóta várt termék, amely mögött
szakmai konszenzus áll (Krisán László vezérigazgató, KAVOSZ Zrt.).
A kormány döntése értelmében a Széchenyi
Kártya Program szeptemberben új hitelkonstrukcióval bővült, amely csak a turisztikai szektorban tevékenykedő mikro-, kis- és közepes
vállalkozások számára lesz elérhető.
A Széchenyi Turisztikai Kártya segítségével a
vállalkozások szabad felhasználású, nulla százalékos kamatozású akár 3 éves futamidejű
folyószámlahitelhez jutnak. Az új konstrukció
hitelkerete akár 250 millió forint lehet. A vállalkozások az eddig megszokott hagyományos
módon, azaz a KAVOSZ Zrt-nél és a regisztráló
irodahálózatában, azaz a területi kereskedelmi
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és iparkamarák, illetve a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége irodáiban tudják
igényelni ezt az új speciális hitelt. A hitelt pozitív döntést és szerződéskötést követően a Programban részt vevő kereskedelmi bankok folyósítják, és a hitelhez intézményi kezességvállalás
kapcsolódik.
A turisztikai vállalkozások megsegítése és a
megfelelő mennyiségű és minőségű szolgáltató
jelenlétének biztosítása stratégiai jelentőségű
feladat a magyar turizmusban.

Agár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
A Széchenyi Kártya Program egyik siker terméke volt már kialakítása óta az agráriumnak
kidolgozott Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel, de mi a KAVOSZ-nál már hosszú ideje
szorgalmaztuk egy beruházási típusú konstrukció kidolgozását is, aminek eljött az ideje.

beszerzés, valamint a feltételeknek megfelelés
esetén hitelkiváltás finanszírozására. A hitel elősegíti az agrár vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így különösen a meglevő
kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének finanszírozását.
A hitel segítségével megvalósítható lehetséges
hitelcélok például: immateriális javak beszerzése, ingatlan építése, vásárlása, - beleértve a termőföld vásárlást – fejlesztése (lakóingatlan és
üdülő kivételével, amelynek finanszírozása nem
lehetséges ezen konstrukció keretében) , ültetvény telepítése, új vagy használt gép, berendezés,
jármű, egyéb tárgyi eszköz beszerzése, fejlesztése
tenyészállat beszerzése, tulajdonrész (üzletrész)
vásárlása. A Konstrukció keretében lehetőség
van a Vállalkozás által belföldi hitelintézettől
vagy pénzügyi vállalkozástól legkésőbb 2020.
március 31. napjáig megkötött szerződés keretében felvett, piaci árazás szerint nyújtott beruházási hitel kiváltására (az Üzletszabályzatában
leírt feltételeknek való megfelelés esetén).
Amennyiben a beruházás mezőgazdasági termeléshez vagy erdőgazdálkodáshoz kapcsolódik
(tehát amennyiben a hitelcél szerinti TEÁOR
011-015 vagy 02), akkor a hitel fenti hitelcélokon belül kizárólag az ÜSZ-ben meghatározott
korlátozottabb hitelcélokra igényelhető.
A maximálisan igényelhető hitelösszeg 1 milliárd forint és az új konstrukció futamideje akár
6 év is lehet. Az Agrár Széchenyi Beruházási
Hitel Plusz-hoz biztosított állami kamat- és kezelési költségtámogatásnak köszönhetően a vállalkozás által fizetendő nettó ügyleti kamat fix
0,5%/év.
-kavosz-

Az ÚJ Agrár Széchenyi Beruházási Hitel PLUSZ
széles körben felhasználható agrár beruházási
hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz
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Junior Prima Díj magyar sajtó
kategória

2020-ban már hetedik alkalommal kérte fel
a Széchenyi Kártya Programot irányító KAVOSZ Zrt. a meghatározó szakmai szervezeteket, médiavállalatokat, szerkesztőségeket és
médiaszemélyiségeket, hogy jelöljék a díjra az
általuk kiemelkedően tehetségesnek tartott,
magyar sajtóban dolgozó fiatalokat. Az érvényes jelölések közül a szakmai zsűri a hat legkiválóbbat választotta ki, aki elnyeri a Junior Prima Díjat 2020-ban magyar sajtó kategóriában.
Az idei díjazottak: Bánáti Anna (Forbes),
Gazsó Orsolya (független), Haraszti Nikolett
(Duna Tv), Oláh Dániel (Mandiner), Pásztor
Roxána (portfolio.hu), Török Réka (ATV).

A Prima Primissima küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé egy olyan, hatalomtól és politikától független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen
értéke van a közvélemény szemében. A Díjat
Demján Sándor alapította 2003-ban és azóta is
kifogyhatatlan a magyar nép kultúrában, tudományban kiemelkedőt alkotó rétege. Ők azok,
akik példát állítanak elénk szakmai és emberi
szempontból is.
2007-ben született meg a döntés az alapítók
részéről, hogy a fiatalok között is jutalmazni kívánják a legkiemelkedőbbeket. Innentől kezdve
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a 30 év alatti tehetségeknek külön lehetőségük
adódott a megmérettetésre. A díj segítséget és
további ösztönzést kíván nyújtani szakmai céljaik megvalósításához azzal, hogy eredményeiket
honorálja, visszajelzést ad a díjazottaknak arról,
hogy jó úton járnak, teljesítményük és munkásságuk nem maradt észrevétlen. A KAVOSZ
Zrt-nek a Junior Prima Díj Sajtó kategóriájának
gondozására 2014 óta van lehetősége. Sok érdemes szakmai életúttal volt szerencsénk megismerkedni az elmúlt években és őszintén mondhatom, hogy az idei évben sem volt ez másképp.

kategóriájának gondozója lett. A Díj komoly
ösztönzést szeretne adni az ifjú tehetségek kibontakozásához: egy erős visszajelzést arról,
hogy érdemes dolgozni, jól teljesíteni, mert ahol
eredmény van, oda az elismerés is megérkezik.

A KAVOSZ által felkért zsűri tagjai: Balogh
Gabriella a Net Média Zrt. résztulajdonosa,
Holló Márta az ATV műsorvezetője, Gundel
Takács Gábor műsorvezető, Krisán László a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója, Dr. Parragh László,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,
Perlusz László a VOSZ főtitkára, Dr. Szabó László, a Mediaworks elnök vezérigazgatója, Tallai
Gábor a Fiatal Írók Szövetségének alapító tagja
és Vaszily Miklós a TV2 elnöke.

„A jelöltek mind nagyon komoly lehetőséget
kaptak azzal, hogy részt vehettek ezen a megmérettetésen. Akinek most nem sikerült a
legjobb 6 közé kerülnie, annak sem szabad elkeserednie, hiszen a további kemény küzdelem
és elhivatott munka által még újabb lehetőségek állnak előtte. Mindannyiunk felelőssége és
közös feladata, hogy támogassuk a fiatalokat.”
– mondta Krisán László a zsűri elnöke. „Tájékozottságra való igényünk csillapíthatatlan, külön
tiszteletet érdemelnek a sajtó azon munkatársai
korra való tekintet nélkül, akik ezekben a járvány sújtotta időkben is jelen vannak mindenhol, hogy mi az otthonainkban olvashassunk a
világ eseményeiről.”
-kavosz-

A Széchenyi Kártya Programot irányító KAVOSZ Zrt. kezdetek óta a Prima Primissima
Díj egyik támogatója volt, de 2014-től önálló
szerepet is felvállal a tehetségek támogatásában,
mert Társalapítóként a Junior Prima Díj Sajtó

A médiának nem csak a jelentősége, de a felelőssége is kiemelkedő a társadalmi szemléletformálásban, az információ és a kulturális
hagyományok közvetítésében, abban, hogy mit
látunk a világból, hogyan látjuk a világot és mit
gondolunk róla.
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Előszó
Előzmények
Az Egészségügyi Világszervezet 2020. március 11-én világjárvánnyá minősítette az új koronavírus (SARS-CoV-2)
okozta COVID-19 betegséget. Az emberről emberre terjedő, Kínában 2019 végén azonosított új koronavírus főként légzőszervi betegséget okoz a tünetmentestől az
enyhe lefolyásún át a súlyosig terjedő tüneti spektrummal. Ritkán, főleg idősebbeknél vagy krónikus betegeknél, halálhoz is vezethet. A világjárvány terjedése folyamatosan gyorsul: míg az első 1 millió esetet 100 nap alatt
regisztrálták, addig 2020 késő nyarán már 100 óra elég
volt a milliós ugrásokhoz. Az esetszámok augusztus első
hetében Magyarországon még alacsonyak, de a környező országokban korántsem ilyen kedvező a helyzet.
Azt követően, hogy Európa legtöbb országában a naponta regisztrált új esetek száma 2020. április elejétől június közepéig csökkenő tendenciát mutatott, a COVID19 esetszámok lassan ismét növekedni kezdtek, ami a
járvány újraéledésének a korai jele lehet. Néhány európai országban a nyár közepi esetszámok megközelítik (pl.
Szlovákia, Csehország), vagy akár meg is haladják (pl.
Szerbia, Ukrajna, Horvátország, Románia) a tavaszi járványhullám legmagasabb napi esetszámait. A megnövekedett esetszámok néhány héttel azután jelentkeztek,
hogy az országok elkezdték feloldani a korlátozó intézkedéseket, és kezdetét vette Európában a nyári vakáció és
az idegenforgalmi szezon.
Az őszi, téli időszakban az esetszámok további emelkedésére lehet számítani, ezért különösen fontos a járványügyi felkészülés és védekezés. A társadalom és a nemzetgazdaság működése szempontjából az volna kívánatos,
hogy ne legyen szükség a tavaszihoz hasonló, hosszan
tartó, szigorú központi korlátozásokra, de ez csak akkor
lehetséges, ha mindenki a saját eszközeivel is hozzájárul
a védekezéshez. Számítások azt mutatják, hogy ha megfelelő óvintézkedéssekkel a fertőzések átvitelének legalább a felét sikerülne megakadályozni, akkor elkerülhető lenne a nagyobb járvány. De ha minden tíz fertőzésből csak egyet is sikerül elkerülni, már az is jelentősen kisebb járványhoz vezetne. Ezért minden apró lépés számít, ami csökkenti a fertőzések kockázatát.

A Vállalati Fehér Könyv célja
A Fehér Könyv célja, hogy segítséget nyújtson a nem
egészségügyi ellátást nyújtó vállalkozások, szervezetek
számára a következő COVID-19 járványhullámra való felkészülésben. Az általános iránymutatás támpontot ad a
munkavállalók COVID-19 kockázatának értékeléséhez, a
fertőzésmegelőzést szolgáló munkahelyi intézkedések
tervezéséhez. Rávilágít a szervezet által mérlegelendő

kérdések körére, és egységes szempontrendszerrel támogatja a pandémiás felkészülési tervek elkészítését.
Az útmutató felhívja a gazdálkodó szervezetek figyelmét
arra, hogy a COVID-19 pandémia kapcsán kialakuló helyzet várhatóan túllépi a vállalati krízishelyzetek kezelésére vonatkozó, illetve a működési folytonosság biztosítására irányuló jelenlegi terveik kereteit, ezért specifikus
pandémiás felkészülési tervek elkészítése javasolt. Jelen
útmutatónak azonban nem célja közvetlenül a gazdálkodási és pénzügyi stabilitás fenntartásának módszertani
támogatása, kizárólag a járványügyi szempontok tárgyalására fókuszál.
A gazdálkodó szervezetek alapvető üzleti érdeke a termelés, szolgáltatás folyamatos biztosítása a COVID-19 világjárvány idején is. Ezen felül az egész ország érdeke a
nemzetgazdaság és a társadalom működéséhez szükséges alapvető hazai termelő kapacitás és szolgáltatásrendszer fenntartása, a kritikus infrastruktúra működésének biztosítása.
Összehangolt tervezéssel, az egyéni és közösségi megelőző intézkedések időben történő meghozatalával, az
intézkedések megfelelő kombinációjával, azok fegyelmezett végrehajtásával, a munkavállalók és a társadalom
további csoportjainak megfelelő együttműködésével a
COVID-19 járvány Magyarországon kontroll alatt tartható.
Kiknek szól a Vállalati Fehér Könyv?
A COVID-19 világjárvány során valamennyi gazdálkodó
szervezetnek fontos szerepe van a negatív gazdasági és
társadalmi hatások csökkentésében.
Közülük is kiemelt a szerepük a lakosság alapvető ellátását biztosító, a társadalom működőképességének fenntartása szempontjából kritikus erőforrásoknak, intézményeknek, szervezeteknek. Ide tartozik például az egészségügyi ellátórendszer, élelmiszeripar, mezőgazdaság,
kereskedelem, áruszállítás, energiatermelés- és szolgáltatás, ivóvíz ellátás, hulladékgazdálkodás, honvédelem,
katasztrófavédelem, közbiztonság, kormányzati szféra és
közigazgatás, tömegközlekedés, hírközlés, postai szolgáltatás, bankok és üzleti szféra. Megfelelő felkészülésüket
ezért prioritásként kell kezelni.
A folyamatos és biztonságos működés elemi érdeke minden kis-, közép- és nagyvállalatnak, amelyhez jelen útmutató hasznos segítséget kíván nyújtani.
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1. Pandémiás intézkedési fázisok
Jelen dokumentum a COVID-19 világjárvány (pandémia) 4 fázisát különbözteti meg
A Fehér Könyv a jelenleg tartó II. fázisra vonatkozik, amely mostani tudásunk szerint legalább egy évig tart majd.
I. fázis - prioritás: a járvány elfojtása, időnyerés
Célok:
II. fázisba lépés feltételei:
- A SARS-CoV-2 járványos terjedésének drasztikus fé- Stabilan csökkenő napi új esetszám, alacsony 14 nakezése korlátozó intézkedésekkel;
pos kumulált incidencia;
- A közösségi kontaktusszám radikális csökkentése (le- Az egészségügyi ellátórendszer jól felkészült;
hetőleg maradjanak otthon az emberek)
- Elegendő kapacitás áll rendelkezésre minden COVID- A járvány terjedésének lassítása;
19 gyanús személy, illetve szoros kontaktusaik teszte- Tesztelési kapacitás növelése, a tüneteket mutató
lésére, és az igazolt esetek és kontaktjainak szoros felegyének és kontaktjaik elkülönítése;
ügyeletére (karantén).
- Az egészségügyi ellátórendszer kapacitás bővítése,
felkészítése súlyos betegek ellátása.
II. fázis - prioritás: a terjedés lassítása, kontroll alatt tartása
Célok:
III. fázisba lépés feltételei:
- A szigorú központi fizikai távolságtartási intézkedé- Hatásos és biztonságos vakcina tömeges oltásra elesek összehangolt és óvatos feloldása;
gendő mennyiségben rendelkezésre áll;
- Iskolák és vállalatok újra nyitása;
vagy
- Fertőzési láncok megszakítása komplex, főleg egyéni
- Olyan gyógyszeres terápiás lehetőség(ek) érhetők el
szintű intézkedésekkel (távolságtartás, maszkhasznászéles körben, melyek megelőzés vagy gyógykezelés
lat, személyi higiéné, elkülönítés és karantén stb.);
céljából felhasználhatók, érdemi hatásossággal bírnak
- Csoportos megbetegedések (betegség-klaszterek)
a súlyos lefolyás/halálos kimenetel megelőzésére, illétrejöttének megelőzése;
letve a betegek gyógyítására.
- Az „új normális” viselkedésformák elfogadtatása;
- COVID-19 esetek gyors azonosítása, elkülönítése,
kontaktuskutatás;
- A SARS-CoV-2 terjedésének kontroll alatt tartása, kisebb járványok felszámolása az I. fázisba történő
visszalépés elkerülése érdekében;
- A súlyos lefolyású, illetve lélegeztetésre szoruló betegek biztonságos egészségügyi ellátása.
III. fázis - prioritás: a járvány megfékezése, leküzdése
Célok:
IV. fázisba lépés feltételei:
- Védőoltási program lebonyolítása, populációs szintű
- Az Egészségügyi Világszervezet hivatalosan bejelenti a
immunitás kialakítása a vírussal szemben, a járvány
világjárvány végét.
megállítása vagy lassítása érdekében (előzetes becslések szerint ez egy teljesen fogékony népesség esetén kb. 60%-os átoltottság elérésével lehetséges,
amely arány kevésbé hatékony vakcina esetén növekedhet);
- A súlyos lefolyás elkerülése érdekében a betegek minél korábbi fázisban történő gyógyítása.
-

IV. fázis - posztpandémiás időszak, prioritás a helyreállítás
Helyreállítás;
A védekezés értékelése, következtetések levonása, tanulás;
A következő pandémiára történő felkészülés tervezésének megkezdése;
Fejlesztések végrehajtása egy esetleges következő pandémiával való megküzdéshez.
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2. Mit tanultunk az első járványhullám során
azonosított munkahelyi járványokból?
Az első hullám során detektált munkahelyi COVID-19 halmozódások és járványok tapasztalatai az
EU/EGT országaiban és az Egyesült Királyságban
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ felmérést végzett 2020. júliusában a munkahelyi járványok
tapasztalatainak összegzése céljából. (1) A kutatásban 17 ország1 vett részt a megkeresett 30 országból. Az első járványhullám során a felmérésben résztvevő 17 országban összesen 1377 foglalkozási halmozódást/járványt jelentettek, melyekben 18 198 fő volt érintett.
Bejelentett COVID-19 halmozódások különböző foglalkozási környezetben 2020. márciustától június végéig (13
EU/EGT ország és az Egyesült Királyság adatai alapján)

Halmozódások száma
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*Egyéb: postai szolgáltatás, közlekedés, bárok és éttermek, egyház és kolostorok, fitnesz klubok, fürdők
A felmérés korlátját képezte, hogy a 30 országból csak
17 vett részt benne. Az EU tagállamok többségében
ezen kívül központi korlátozó intézkedéseket vezettek
be, ami befolyásolta a halmozódások előfordulását (pl.
az iskolabezárások miatt kevés iskolai járvány fordult
csak elő). Az eredmények értékelésekor továbbá figyelembe kell venni az eltérő tesztelési gyakorlatokat (pl.

az egészségügyi ellátórendszerben az egészséges kontaktok tesztelését a legtöbb ország előírta, és az idősotthonokban is magas volt a tesztelési aktivitás, más
szektorokban viszont a tesztelések kevésbé széleskörűen történtek). Magasabb tesztelési aktivitással több
eset azonosítása lehetséges.

A felmérésben résztvevő országok: Bulgária, Horvátország, Ciprus, Dánia, Csehország, Finnország, Franciaország, Írország,
Liechtenstein, Lettország, Litvánia, Málta, Hollandia, Románia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság
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2. Mit tanultunk az első járványhullám során
azonosított munkahelyi járványokból?
Milyen kockázati tényezőknek van bizonyított szerepük a munkahelyi járványok kialakulásában?

IRODAI KÖRNYEZET
Közös irodai
helységben
tartózkodás;
Közösen használt
étkezők;
Zárt tárgyalóban,
sok ember
részvételével zajló
értekezletek;
Szórakozóhelyek
közös látogatása,
céges rendezvények

ÉLELMISZERIPAR
(FELDOLGOZÁS,
CSOMAGOLÁS),
MEZŐGAZDASÁG
Zárt terekben,
megfelelő
távolságtartás
nélkül végzett
munka;

Munkásszállások;
Közös közlekedési
eszközhasználat;

ÉPÍTŐIPAR

KERESKEDELEM

ÜZEMEK

Munkásszállások
(zsúfoltság);

Szoros kontaktus
vásárlókkal;

Közösen használt
zárt terek;

Kézmosási
lehetőségek hiánya;

Közös zárt térben
végzett munka;

Nyelvi nehézségek
vendégmunkások
esetén;

Közös étkezők,
pihenőszobák;

Ugyanazon gyártási
szalagnál végzett
munka;

Közös közlekedési
eszközhasználat

Járványos területről
érkező
vendégmunkások
alkalmazása

1. A járványok 95%-a zárt terekben alakult ki (domináns terjedés: légúti cseppekkel, de az aeroszolképződésnek is van némi szerepe);
2. A megfelelő fizikai távolságtartás hiánya növeli
a leginkább a terjedési kockázatot;
3. Vannak olyan munkahelyek, ahol a fizikai távolságtartás nem megoldható. Egyrészt elkerülhetetlen a fizikai jelenlét a munkahelyen, másrészt
a szoros kontaktus a munkavégzés során. Ilyen
esetekben tovább növelik a kockázatot az alábbi
tényezők:
 Zajos munkakörnyezet (kiabálás);
 Minél tovább tart a szoros kontaktus (pl.
hosszabb a műszak), annál nagyobb a terjedési kockázat;
 A közös étkezés és beszélgetés zárt térben;
 Öltözők, sorban állás, közösségi terek, mosdók közös használata, együtt utazás;

Zárt térben tartott
találkozók;
Közös
irodahasználat;
Közös közlekedési
eszközhasználat

Közösen használt
étkezők;

Közös
öltözőhasználat;
Közös közlekedési
eszközhasználat;

 Zárt terekben a nem megfelelő szellőzés, ventilátorok által keltett légmozgás;
 A több ügyféllel/vevővel való találkozás;
 Munkásszállások, közösen használt közlekedési eszközök.
4. Kritikus tényező egy tünetekkel rendelkező
munkatárs jelenléte a munkahelyen és vele a
szoros, maszkhasználat nélküli kontaktus. Annak, hogy valaki nem marad otthon a betegség
tüneteinek jelentkezésekor, számos oka lehet:
 Nem tudja/ nem gondol rá, hogy a jelentkező
(gyakran csak enyhe!) tünetek COVID-19 fertőzés tünetei lehetnek;
 Bár észleli a tüneteket, de nem tudja / nem
gondol rá, hogy másokat megfertőzhet, így az
otthonmaradás fel sem merül lehetőségként
a munkavállalóban, ezért nem is kéri azt a
munkahelyi vezetőjétől;
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azonosított munkahelyi járványokból?

a sebészi maszkok. Még a közösségi, nem-orvosi maszkhasználat is jelentős mértékben,
átlagosan 56%-kal képes csökkenteni a fertőzési kockázatot.
 A megfelelő védőhatáshoz legalább két tényező szükséges. Egyrészt a nem-orvosi, textilmaszk legyen többrétegű, lehetőleg vízlepergető anyagból készüljön, és legyen megfelelő a szabása annak érdekében, hogy jól illeszkedjen az arcra. Másrészt a használata legyen szabályos, azaz a maszk takarja el az orrot és a szájat, valamint a fel- és levétele legyen körültekintő, és minden alkalommal társuljon a megfelelő kézhigiénés gyakorlattal.
Fontos az is, hogy a maszk érintését kerülni
kell hordás közben.

 Nem engedélyezik az adott feladat elvégzését
otthonról;
 Fél a munkahely elvesztésétől / jövedelemcsökkenéstől, ezért titkolja a tüneteit (főleg
alacsony társadalmi-gazdasági státus esetén);
 Nyelvtudás hiánya (szezonális munkások esetén).

5. A maszk mellőzése vagy nem megfelelő használata

 Chu és munkatársai a The Lancet folyóiratban
publikálták kutatási eredményeiket a maszkok védőhatásáról (2). A maszkok, és szűrőbetéttel ellátott respirátorok akár 85%-kal is képesek csökkenteni a fertőzés kockázatát, főleg az egészségügyben használt FFP2, FFP3 és

A maszkhasználat körüli ellentmondásos információk és a nem következetes kommunikáció sokat ront a védekezés esélyein.
Érvek mellette
Bizonyítottan csökkenti a fertőzés kockázatát (főleg, ha mindenki
következetesen használja);
Olcsó, bárki számára könnyen elérhető;
Használata nem jár kockázattal;
„Fejben dől el, hogy elfogadom-e”

Ellenérvek
Kényelmetlennek tartják;
Érzelmi alapon utasítják el;
Az egyéni szabadság korlátozásaként élik meg;
Nem hiszik el, hogy van értelme.
Forrás:
(1) European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). COVID-19 clusters and outbreaks in occupational settings in the
EU/EEA and the UK [Internet]. Stockholm: ECDC; 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publicationsdata/covid-19-clusters-and-outbreaks-occupational-settings-eueeaand-uk.
(2) Chu DK, Akl EA, Duda S, Solo K, Yaacoub S, Schünemann HJ, et al. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. The Lancet. 2020
2020/06/01/
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3.1 Felkészülés, tervezés

Ellenőrzőlista
Felkészülés, tervezés
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

- COVID-19 pandémiás felkészülést és tervezést koordináló ad hoc munkacsoport (továbbiakban
COVID-19 koordinációs csoport) megalakítása.
- Vezető/koordinátor kijelölése, tagok delegálása.
- Működés szabályozása, ügyrend, munkaterv készítése.
- Az új koronavírus járvánnyal kapcsolatos információk, rendeletek, útmutatók nyomon követése,
implementálása.
- A szervezet külső és belső környezetéből származó információk integrálása a tervezési folyamatokba.
- A járványügyi helyzet figyelemmel kísérése, e feladattal koordinátor kijelölése (pl. a munkacsoport
koordinátora).
- Partnerek, támogatók, munkatársak megnyerése.
- Kapcsolati háló kialakítása (vállalati partnerek, fogyasztók, hatóságok, akadémiai szereplők), külső,
belső kommunikáció és rendszeres információcsere beindítása a járványügyi helyzet értékelése és
a megfelelő reakciók kialakítása érdekében.
-

A működőképesség szempontjából alapvető feladatok, tevékenységek és erőforrások áttekintése.
Kritikus humán erőforrások helyettesíthetőségének értékelése.
A másodlagos és harmadlagos vonalba tartozó feladatok definiálása.
A különböző feladatok, tevékenységek kategorizálása a vállalat saját „fontossági” sorrendje szerint.

- Kockázatértékelés elvégzése egyéni és szervezeti szinten.
- Munkarend kialakítása a kockázatértékelés folyamatos aktualizálására.
- Kockázatcsökkentő intézkedések valamennyi hierarchiaszintjének vizsgálata a konkrét vállalat tekintetében.
- Szükséges fizikai változtatások megtervezése, szükséges egyéni védelem (pl. maszk), fertőtlenítőszerek (illetve alapanyagok, készletek) stb. beszerzésének megtervezése, alternatív beszerzési források feltárása.
- Munkavállalók tájékoztatásához szükséges intézkedések megtervezése (a megfelelő belső kommunikációs csatornák létrehozása, kiépítése).
- A tervben foglalt intézkedéseket beindító események meghatározása.
(A tervben foglalt intézkedéseket beindító esemény az, amikor a külső vagy a belső környezet
megváltozása arra kényszeríti a szervezetet, hogy válaszlépéseket tegyen.)
- A tervezési ciklus végrehajtása:
 tervezés,
 végrehajtás,
 ellenőrzés,
 visszacsatolás,
 tervek módosítása,
 időszakos felülvizsgálata.
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Alapvető információk a tervezéshez
A COVID-19 világjárvány háromféle alapvető
hatásával érdemes számolni:
- Egészségügyi: a COVID-19 megbetegedés járványosan terjed a fogékony népességben, a
megbetegedettek mintegy ötöde egészségügyi ellátást igényel, a fertőzöttek kb. 0,6 százaléka meghal (ez az arány krónikus betegek,
illetve idősebbek esetén lényegesen nagyobb). Nagy járvány esetén az általános halálozás az előző évek átlagát jelentősen meghaladhatja. A járvány kezelésének jelentős indirekt negatív hatása is lehetséges: pl. egészségügyi szűrővizsgálatok vagy védőoltási programok állhatnak le, más betegségben szenvedők
ellátása elmarad, későbbre tolódik.
- Társadalmi: a népesség mobilitása megváltozik (pl. központi korlátozó intézkedések, illetve
karantén miatt), kontaktusok száma csökken.
Tervezési keretrendszer

A mentális egészségi állapotra is van ennek hatása, az öngyilkosságok, családi konfliktusok
száma megnövekedhet. Nagyobb járvány esetén fennakadások lehetnek a szolgáltatások
nyújtásában, termékek előállításában, infrastruktúra működésében.
- Gazdasági: a kieső munkaerő (pl. betegség,
karantén, iskolabezárás miatt) és az ellátási
láncokban jelentkező zavarok csökkentik a
GDP-t termelési oldalról, a kontaktuscsökkentés pedig a fogyasztást fogja vissza. Üzleti vállalkozások működésének zavara, termeléscsökkenés, szolgáltatásnyújtásban történő
fennakadás léphet fel. A munkanélküliség növekszik.
A felkészülés során cél annak átgondolása és
megtervezése, hogy a fenti károkat hogyan lehet megelőzni, vagy legalább a mértéküket minimalizálni.
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COVID-19 világjárvány és lehetséges hatásai a
munkahelyekre
A COVID-19 hatással van a mindennapi élet számos területére, ideértve az utazást, a kereskedelmet, a turizmust, az oktatást, az élelmiszer-ellátást és a pénzügyi piacokat.
A jelenleg folyó intenzív kutatások ellenére tömegesen elérhető, hatásos és biztonságos védőoltás
rendelkezésre állása nem valószínű 2021 közepe
előtt. Ez alatt az idő alatt a fertőzés terjedésének
megállítása leginkább a járványügyi szabályok,
korlátozások betartásával érhető el.
A különleges járványügyi intézkedések bevezetésén túl a vállalatoknak, munkahelyeknek fel kell
készülniük:
-

-

A fogyasztói igények változására (bizonyos
termékek iránt megnövekszik vagy lecsökken a kereslet);
A vásárlási szokások megváltozására (pl.
házhozszállítás elterjedése, ritkább, de nagyobb mennyiségű vásárlás, csúcsidőn kívüli vásárlás, webáruházak előtérbe kerülése);
A beszállítói bizonytalanságra;
Az esetleges készlethiányra;
A külföldi kiküldetések kockázatosságára;
A szállítmányok késlekedésére;
Változó járványügyi intézkedésekre, esetleges lezárásokra;
Betegségből fakadó, előre nem kiszámítható munkavállalói távollétre;
Csoportos megbetegedésekre a munkahelyen.

A vállalati pandémiás terv elkészítése
A gazdálkodó szervezet felelős vezetőjének a feladata a COVID-19 pandémiás felkészülést és tervezést koordináló ad hoc munkacsoport (továbbiakban COVID-19 koordinációs csoport) megalakí-

tása és vezető/koordinátor kijelölése. Gondoskodni kell arról, hogy a csoportban megvalósuljon
a szervezet valamennyi kulcsfontosságú funkciójának képviselete (pl. központi irányítás, humánerőforrás gazdálkodás, kommunikáció, foglalkozásegészségügyi szolgálat stb.).
A COVID-19 koordinációs csoport feladatai:
1. A felkészülési és cselekvési tervek elkészítése.
2. Kockázatértékelés elkészítése.
3. A szükséges intézkedések hatályba helyezésének előkészítése, végrehajtásuk megszervezése
a megfelelő készültségi állapot elérése érdekében.
4. Oktatások, képzések, felkészítések megszervezése.
5. Kommunikáció támogatása, tematizálása.
6. Monitorozás és feed-back.
A pandémiás terv elkészítésekor definiálni kell a
felkészülési terv hatókörét (Kikre vonatkozik? A
gazdálkodó szervezet valamennyi alkalmazottjára, szerződéses munkatársakra is, a dolgozók által ellátott családtagokra, vevőkre, ügyfelekre,
partnerekre is? stb.). A tervben javasolt ismertetni
a pandémiás veszélyhelyzet irányításának és ellenőrzésének a rendszerét a szervezeten belül. El
kell végezni a teljes, egyéni és szervezeti szintű
kockázatértékelést, és szükség szerint frissíteni
kell azt. Rögzíteni kell a felkészülés, megelőzés,
végrehajtás és a helyreállítás során szükséges feladatokat, felelősöket és határidőket. Meg kell határozni, hogy ki dönt a pandémiás tervben foglalt
intézkedések hatályba helyezéséről, és milyen információk szükségesek az ezzel kapcsolatos döntésekhez. Biztosítani kell a szükséges erőforrásokat (pl. kézhigiéné tárgyi feltételei).
A COVID-19 koordinációs csoport feladata a fentieken kívül a gazdálkodó szervezet pandémiás tervének összehangolása az állami szintű döntésekkel és a központi útmutatókkal. A felkészülés során hangsúlyt kell fektetni az oktatásra és a tervben foglalt intézkedések lehetőség szerinti teszte-

35

Tájékoztató

3. Készítse el saját pandémiás tervét!

3.1 Felkészülés, tervezés

lésére, gyakorlására, a munkatársakkal történő elfogadtatására és a partnerekkel, ügyfelekkel való
bizalomépítésre.
Amennyiben egynél több telephellyel rendelkezik
vállalat, úgy biztosítson lehetőséget a telephelyek
vezetőinek arra, hogy a helyi körülményeknek
megfelelően adaptálják a tervet és annak megfelelő intézkedéseket hozzanak a COVID-19 fertőzés
megelőzése érdekében.
A pandémiás terv elkészítéséhez szükséges ellenőrző lista minden fejezet elején megjelenik.
Kockázatértékelés
A kockázatértékelés a kockázatok, veszélyek értékelésének formalizált folyamata, amelynek a döntéshozatalba való beépítése a COVID-19 járvány
során javasolt. A kockázatértékelés elvégzése –
egyéni és szervezeti szinten egyaránt – hasznos kiindulási pontja a járványhullámra való felkészülésnek, tervezésnek.
A COVID-19 kockázat nagyságát egyéni szinten két
tényező határozza meg: a fertőzések bekövetkezésének valószínűsége és bekövetkezett fertőzés
esetén a súlyos kimenetel valószínűsége.
VALÓSZÍNŰSÉG – A SARS-CoV-2 emberről emberre terjedése elsősorban hosszantartó (legalább
15 perc), közvetlen kontaktus (1,5 m távolságon
belül) során következik be. Fertőzési láncok felderítésének vizsgálataiból tudható, hogy pl. az egy
háztartásban élők, együtt utazók, közösen étkezők, huzamosabb ideig, és különösen zárt térben
1,5 m-es távolságtartás nélkül együtt tartózkodók
esetében a legmagasabb a fertőződés kockázata.
Vannak speciális események és helyszínek, amelyekben a COVID-19 terjedési kockázata különösen magas, mert megfelelő fertőzőforrás jelenléte
esetén ún. szuperterjesztő esemény jöhet létre.
Ilyenre példák: zsúfoltsággal járó esemény, külö-

nösen, ha énekléssel jár (pl. vallási esemény, kóruspróba), magas zaj miatti kiabálás, zárt térben
végzett csoportos testmozgás, zsúfolt szórakozóhelyen tartózkodás, nagy családi összejövetelek,
zárt térben tartott értekezletek stb. Azok az események, amelyek nem zárt térben történnek, és
amelyekben a résztvevők közti hosszantartó szoros kontaktusok száma alacsony, biztonságosabbnak tekinthetők a SARS-CoV-2 terjedés szempontjából. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az alacsonyabb kockázat nem jelent nulla kockázatot.
A megnövekedett fertőzés-átvitel egyik súlyos következménye lehet intézményi/vállalati, vagy közösségi járvány kialakulása. Akiknek a munkatársai
sokat utaznak, nagyobb területen képesek a vírus
terjesztésére. Növeli a következmények súlyosságát, ha a szervezet nagyszámú ügyféllel, partnerrel, vásárlóval létesít napi szinten kapcsolatot, így
közvetítheti a fertőzést egy szélesebb közösségre.
SÚLYOSSÁG – Az, hogy egy megfertőződött személynél súlyos lesz-e a kimenetel, sajnos nem jósolható meg pontosan előre, de két ismert tényező a súlyos lefolyás valószínűségét növeli: a
magasabb életkor, és bizonyos társbetegségek (pl.
idült szív-érrendszeri betegségek) megléte.
Az egyéni szintű kockázatértékelés menetére
példa: X. Y. ügyfélszolgálati munkatárs fertőzésének valószínűsége magas, mivel sok közvetlen
kontaktusa van a munkahelyén (tovább növeli a
kockázatot, hogy mindez maszkhasználat és a kézhigiénés óvintézkedések betartása nélkül történik), különösen, mivel az ügyfélszolgálati iroda
földrajzi területén jelentős közösségi terjedést regisztrálnak. A munkatárs 62 éves, cukorbeteg, magasvérnyomás betegségben is szenved, így nála a
súlyos lefolyás valószínűsége magas. Összesített
értékelés: az egyéni kockázat a legmagasabb, mivel a fertőzés valószínűsége és a következmények
súlyossága egyaránt magas.
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V. Z. elemzési osztályon dolgozó munkatárs közepes számú kontaktussal rendelkezik, de az egyéni
védőintézkedéseket fegyelmezetten betartja,
irodája alacsony közösségi terjedésű területen található. A megfertőződés valószínűsége alacsony.
A munkatárs 32 éves, egészségi állapota kiváló,
rendszeresen sportol. A súlyos lefolyás valószínűsége csekély. Összesített értékelés: az egyéni
szintű kockázat alacsony.
Az egyéni szintű kockázatértékelés elvégzése a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata.
A kockázat intézményi szinten is értelmezhető: az
egyik értékelendő tényező a COVID-19 munkahelyen történő járványos terjedésének a bekövetkezési valószínűsége. A másik tényező a nagyszámú
COVID-19 eset és az emiatt bekövetkező hatósági
intézkedések szervezeti működésre és közösségre
gyakorolt hatásának a súlyossága (a betegek munkából történő kiesésén túl gondolni kell például a
közeli kontaktok 14 napos karanténba helyezésére is).
Az intézményi kockázatértékelés menetére
példa: A. B. osztályvezető munkatárson COVID-19
megbetegedés enyhe tünetei jelentkeznek a munkahelyén. A munkatárs a tünetek megjelenését
azonnal jelzi, elkülönítik, így a továbbiakban a fertőzés átadásának kockázata alacsony. A tünetek
megjelenése előtti napokban (a tünetek megjelenése előtt 48 órával a fertőzőképesség fennállhatott!) azonban széles körben történhetett átvitel,
ugyanis A. B. osztályvezetőnek sok közeli kontaktusa volt, jórészt zárt térben. A vele maszkhasználat nélkül közvetlen kontaktusba kerülők 14 napos
munkából történő kiesése (karantén) nem jelent
drasztikus működési zavart, feladataikat ugyanis
jórészt otthonról is el tudják látni. Összesített értékelés: a járványos terjedés bekövetkezésének a
valószínűsége közepes, az esetleges járvány működésre gyakorolt hatása enyhe.

A potenciális következmények súlyosságának értékeléséhez azt is át kell gondolni, hogy a COVID19 terjedése az adott szervezeten belül milyen következményekkel járhat a működés, a munkavállalók, családjaik és a tágabb közösség számára.
A kockázatok csökkentésére többféle, bizonyítékokon alapuló, hatékony módszer ismert, melyek
kombinált alkalmazásától várható a legjobb eredmény.
KOCKÁZATCSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK – azok az
intézkedések, amelyekkel a fertőzés átvitelének a
valószínűsége, valamint a következmények súlyossága érdemben csökkenthető. Még ha egy vállalat COVID-19 szempontjából számos magas kockázatú folyamattal is rendelkezik az adottságai,
üzletmenete miatt, képes célzott kockázatcsökkentő lépésekkel a rizikót mérsékelni. Megjegyzendő, hogy amennyiben a szervezet jellegéből fakadóan az egyébként magas kockázatok érdemi
csökkentése nem lehetséges és a vállalat üzemszünetének társadalmi-gazdasági hatásai nem katasztrofálisak, megfontolandó lehet súlyosabb járványügyi helyzetben a működés szüneteltetése a
járvány eszkalációjának megakadályozása céljából.
Az otthoni munkavégzés („home office”) jelentie az egyetlen jó kockázatcsökkentő megoldást?
A munkahelyi kontaktusszám csökkentésére hatékony módszer az otthoni munkavégzés.
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Mi a szuperterjesztő jelenség?

Egy felmérés szerint az USA munkavállalóinak kb.
25%-a (35,6 millió fő) olyan munkakörben dolgozik (pl. technológia, adminisztráció, pénzügyi,
mérnöki), amelyeket otthonról is lehet végezni. A
maradék 75% viszont olyan munkaköröket tölt be
(pl. egészségügy, termékelőállítás, élelmiszerfeldolgozás, élelmezés), amelyeket nagyon nehéz,
vagy egyáltalán nem lehet otthonról végezni.
A munkavállalók legnagyobb részének tehát nem
valós lehetőség az otthoni munkavégzés.
Az USA-ban tapasztalt 75%-os aránnyal és a magyarországi mintegy 2 034 400 (2019) foglalkoztatottal számolva ez legalább 1,5 millió, potenciálisan fokozott kockázatú munkavállalót jelent, akik
között felülreprezentáltak az alacsonyabb jövedelműek.
Az otthoni munkavégzés lehetővé tétele mellett
tehát kiemelten fontos, hogy egyéb intézkedések
is történjenek azok védelme érdekében, akik a
munkahelyükön végzik a feladatukat. Ezekre számos példát, jógyakorlatot tartalmaz ez a Fehér
Könyv.
Forrás: Baker MG. Nonrelocatable Occupations at Increased Risk
During Pandemics: United States, 2018. Am J Public Health 2020
August; 110(8): 1126–1132

Szuperterjesztésről akkor beszélünk, ha egy fertőzött személy az átlagosnál nagyobb számúnak adja
tovább a fertőzést. Szuperterjesztés helyszíne lehet pl. egy egészségügyi ellátóhely, repülő, vagy
utasszállító hajó, ahol zárt térben könnyebben terjed a vírus. Szuperterjesztő esemény lehet pl. egy
zárt térben megtartott tömegrendezvény, vagy
egy énekkari próba. Szuperterjesztő személy lehet
bárki, aki fertőzött, üríti a vírust (jellemzően a
tudta nélkül és sokszor az átlagosat meghaladó
koncentrációban), és akinek sok szoros, akár érintéssel is járó kontaktusa van, pl. egy büfés, vagy
jegyellenőr.
A szuperterjesztő jelenség tehát speciális biológiai, környezeti és viselkedési tényezők együttes
fennállásakor jöhet létre.
A szuperterjesztő jelenség különösen jellemző az
új koronavírusra. Megfigyelték ugyanis, hogy a
fertőzés továbbadásának 80 százalékát a fertőzöttek csak mintegy 10 százaléka idézi elő. A többi
fertőzött pedig nem, vagy csak 1-1 embernek adja
tovább a fertőzést.

Fertőzés-átviteli gráfok. A kör mérete arányos az
okozott másodlagos fertőzések számával. (Ebben
a járványban öt szuperterjesztőt azonosítottak.)
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Forrás: Yunhwan és mtsai: Agent-Based Modeling for Super-Spreading Events: A Case Study of MERS-CoV Transmission Dynamics in
the Republic of Korea, Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15(11), 2369; https://doi.org/10.3390/ijerph15112369

A szuperterjesztő jelenség legsúlyosabb következménye a COVID-19 hirtelen, robbanásszerű terjedése lehet egy közösségben.
Fontos leszögezni, hogy bárki lehet szuperterjesztő anélkül, hogy tudna róla, ugyanis a tünetek
megjelenését közvetlenül megelőző időszakban a
legintenzívebb a vírusürítés (a tünetek megjelenését megelőző 24-48 órával korábbi időponttól a
tünetek megjelenéséig).
A szuperterjesztő jelenség megelőzése kulcsfontosságú; ennek három pillére:
(1) a távolságtartás,
(2) az egészséges személyek maszkhasználata
zárt terekben, valamint
(3) széles körű PCR vizsgálatok végzése a fertőzöttek minél korábbi azonosítása és elkülönítése érdekében.
A csoportos fertőzések megelőzésére Japánban sikerrel alkalmazták a „3C” stratégiát, aminek a lényege egy tájékoztató kampány volt a csoportos
fertőzések (klaszterek) kialakulását segítő körülmények elkerülésére, úgymint
(1) rosszul szellőző zárt terek,
(2) zsúfolt helyek,
(3) közeli kontaktusok.

Kép forrása: http://www.kantei.go.jp/jp/content/000061935.pdf

39

Tájékoztató

3. Készítse el saját pandémiás tervét!

3.2 Kockázatcsökkentés, megelőzés

Ellenőrzőlista
Kockázatcsökkentés és megelőzés – munkatársak egészségének és biztonságának védelme
9.

-

Személyi higiéné megerősítése.
Kézhigiéné feltételeinek folyamatos biztosítása a munkavállalók számára.
Köhögés etikett.
Kézfogás, ölelés kerülése.
Oktatás, kommunikáció, emlékeztetők kihelyezése.

10.

- Nem orvosi maszkhasználat előírása
- Oktatás a helyes maszkhasználatról.

11.

- Távolságtartás (min. 1,5 m) és kontaktusszám csökkentő intézkedések.

12.

- Építészeti megoldások alkalmazása.
- Fizikai „barrierek” alkalmazása (pl. plexiüvegek, fülkék, távolságtartást segítendő jelek felfestése).
- Szellőztetés (megfelelő szellőztetés, de a ventilátorok, keringtetéses szellőztetés kerülése; légpengés kézszárítók lecserélése kéztörlő papírra).
- Alternatív közlekedési megoldások alkalmazása (pl. lifthasználat korlátozása).

13.

- Fertőtlenítő takarítás gyakoriságának növelése.

14.

- Adminisztratív, munkaszervezési megoldások:
- otthoni munkavégzés (home office),
- személyes találkozók áthelyezése az online térbe,
- munkahelyi kontaktus-buborékok kialakítása,
- munkaidő rugalmas alakítása (pl. tömegközlekedési csúcsforgalom elkerülése),
- zárt terekben tartózkodók létszámának és a tartózkodás időtartamának minimalizálása (pl.
öltözők, ebédlők, konyhák).

15.

- Utazások (belföldi és külföldi) áttekintése, számuk és időtartamuk minimálisan szükséges szintre
szorítása.
- Tömegközlekedés alternatíváinak biztosítása.

16.

- Influenza elleni védőoltások lehetőség szerinti támogatása, szorgalmazása.

17.

- Elkülönítés, orvosi ellátás biztosítása COVID-19 gyanús tünetek munkahelyi megjelenése esetén.

18.

- Beteg munkavállalók otthon maradásának támogatása már enyhe tünetek esetén is.
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Milyen COVID-19 kockázatokkal kell számolni a
munkahelyen / vállalkozásban?
Általánosan elmondható, hogy a kockázati szintet
befolyásolja a COVID-19 előfordulása a helyi környezetben (adott városban, járásban). Ha a helyi
közösségben nagyszámú COVID-19 megbetegedés
fordul elő, nagyobb a munkahelyre, vállalkozásba
behurcolás valószínűsége.

2. A COVID-19 közvetetten, érintés által is
terjedhet. Fertőzött felületek és tárgyak
megérintésével a vírus a kézre kerülhet, ezt
követően az arc, száj, orr – akaratlan és nem is
tudatosuló – érintésével bejuthat a szervezetbe.
Műanyag és fém felületeken akár napokig is
fertőzőképes maradhat a vírus.

Szintén nagyobb a veszélye a COVID-19 terjedésének, ha nagy arányban látogatják a munkahelyet
nem ott dolgozó ügyfelek, illetve olyan területekről érkezők, ahol emelkedett a COVID-19 esetszám.

3. A súlyos lefolyás kockázata az életkorral nő. A
COVID-19 súlyos lefolyását leggyakrabban 65
évesek vagy ennél idősebbeknél, valamint
immunhiányos állapot vagy egyéb alapbetegség
fennállása esetén tapasztalták eddig.

Az alábbiakban ismertetünk néhány fontos tényt.

Súlyos lefolyású megbetegedés ritkábban ugyan,
de fiatalabb életkorokban és alapbetegséggel nem
rendelkezők körében is előfordulhat.

1. A COVID-19 leginkább cseppfertőzéssel terjed
emberről emberre (elsősorban köhögés,
tüsszentés, nevetés, másodsorban beszéd által),
szoros (azaz 1,5-2 méteren belüli) interakciók
során. Az átadás valószínűsége a kontaktus
időtartamával arányban nő.
Fontos problémát jelent, hogy ennél a betegségnél sajnos nem csak a tüneteket mutatók terjesztik a kórokozót. Egyrészt a megfertőzöttek egy része csak enyhe, más, hétköznapi betegséggel is
könnyen összetéveszthető tüneteket mutat, vagy
akár egyáltalán nem mutat semmilyen tünetet.
Másrészt a tüneteket mutatók is tudnak már a tüneteket megjelenése előtt fertőzni. A COVID-19
lappangási ideje, azaz a megfertőződéstől a tünetek megjelenéséig eltelt idő 1-14 nap közé tehető,
átlagosan 5-6 nap, de a vírusürítést a légutakból
már a tünetek megjelenése előtt 1-2 nappal korábban is kimutatták.
A tünetmentes fertőzés előfordulását több vizsgálat is megerősítette. A legújabb modellezési vizsgálatok eredménye alapján a tünetmentes személyek a terjedés egyik fő mozgatórugói.

4. A COVID-19 terjedését az segíti elő leginkább,
ha a munkavállalók nem tartják be
következetesen a megelőző személyi (higiénés)
védőintézkedéseket.
Az alábbi kérdések segítenek átgondolni a lehetséges kockázatokat egy vállalatnál.
• Gyakran nyúlnak az alkalmazottak olyan felületekhez, amiket sokan és sokszor megérintenek? És
az ügyfelek? Az ilyen felületek gyakori érintése növelheti a terjedés kockázatát.
• Használnak-e az alkalmazottak közösen szerszámokat, eszközöket?
• Lehetővé teszi-e a munkahely fizikai elrendezése az alkalmazottak/ügyfelek számára, hogy kezet mossanak vagy fertőtlenítsék kezeiket a gyakran érintett felületek megérintése előtt és után?
• Az alkalmazottak szoros kapcsolatban állnak az
ügyfelekkel vagy más alkalmazottakkal műszakjuk
során? Az ügyfelek szoros kapcsolatban állnak
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más ügyfelekkel? A munkahely zsúfolt (sok ember van egy helyen)? Zsúfolt környezetben nagyobb az átvitel valószínűsége.
• A munkahely beltéri vagy kültéri? Beltéri ablakok
kinyithatók? Zárt térben, különösen rossz szellőzés esetén nagyobb a kockázat.
• Tud olyan alkalmazottról, aki magasabb egyéni
kockázatú? A munkaadók nem biztos, hogy ismerik az egyes alkalmazottak egészségi állapotát, és
nem is feltétlenül jogosultak ezen információ
megismerésére. Kérje a foglalkozás-egészségügyi
szolgálat segítségét! A munkavállalók dönthetnek

úgy, hogy bizalmasan közlik a munkáltatóval az
egészségi állapotukkal kapcsolatos információkat.
• Az ügyfelek és munkavállalók képesek követni a
megfelelő higiénés gyakorlatot (kézmosás, légúti
etikett, tünetek észlelése esetén otthon maradás)? Például a magyarul nem tudó vendégmunkások kevésbé valószínű, hogy képesek lesznek a
szabályok betartására, illetve munkahelyüket
féltő munkavállalók nagyobb valószínűséggel
mennek dolgozni tünetekkel is.
• Betartják a munkavállalók a járványügyi megelőző szabályokat, és erre egymást is figyelmeztetik?

Munkavégzés helye

Ügyfelekkel való kapcsolat

Munkatársak közötti kapcsolat

Alacsony
kockázat

Szabadtéren történő munkavégzés.

Minimális személyes kapcsolat ügyfelekkel.

Otthoni munkavégzés, fizikai elkülönülés.

Közepes
kockázat

Jól szellőző zárt tér, nyitható ablakok, HEPA szűrő a
légkondicionálóban.

Több ügyféllel kapcsolat, amelyek hoszsza maximum 15 perc, elfogadott a
maszkviselés, a fizikai távolságtartás
vagy elhatárolás (pl. plexilap).

Munkavállalók egy légtérben dolgoznak
minimum 1,5-2 méterre egymástól,
maszkviselés szabályszerű, mindig ugyanazok a munkavállalók vannak közös térben.

Magas
kockázat

Zárt tér, nem nyitható ablakok, alacsony hőmérséklet, magas páratartalom, a
légkondicionáló/ventilátor
nem szűri, csak keringteti a
levegőt.

Sok, szűk térben zsúfoltan elhelyezkedő ügyfél és munkavállaló. Fizikai
kontaktus ügyfelekkel.

Munkavállalók szorosan egymás mellett
dolgoznak, fizikai elválasztás nem megoldható, az együtt dolgozó munkavállalók
összetétele változó. Egymáshoz közeli
munkatársak kiabálva kommunikálnak a
zaj miatt.
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Kockázatcsökkentő, megelőző intézkedések és
azok hierarchiája
Kontaktuscsökkentés, legalább 1,5 mes távolságtartás, megfelelő személyi
higiéné
Építészeti megoldások,
fizikai barrierek, takarítás
Adminisztratív,
munkaszervezési
megoldások
Egyéni védelem

-

FIZIKAI KONTAKTUSCSÖKKENTÉS, TÁVOLSÁGTARTÁS, SZEMÉLYI HIGIÉNÉ – Mindenhol, ahol
erre lehetőség nyílik, csökkenteni kell a munkahelyi kontaktusok számát. Lehetőség szerint
minimálisan szükséges szintre kell csökkenteni
a munkahelyen történő munkavégzést. A vállalat részesítse előnyben az otthoni munkavégzést. A munkahelyen kerülni kell a zárt térben huzamosabb ideig történő tartózkodást, a
1,5 m-nél szorosabb közelséget. Kerülni kell a
közvetlen érintkezést, pl. kézfogást, ölelést.
Biztosítani kell a megfelelő személyi higiéné
feltételeit, és megfelelő kommunikációval,
emlékeztetők kihelyezésével el kell érni a személyi higiénés viselkedési normáknak való
megfelelést.
- ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK, FIZIKAI BARRIEREK,
SZELLŐZÉS, TAKARÍTÁS – Ha a fentiek szerinti
fizikai kontaktuscsökkentésre nincs minden
esetben lehetőség, akkor fizikai barrierek kialakítása javasolt, ahol csak lehetséges (pl. külön iroda, plexiüveggel egymástól és az ügyfelektől elválasztott munkatársak és munkaállomások, fülkék kialakítása).

Egy étterem újra nyitása műanyag térelválasztókkal és fizikai
távolságtartással Bangkokban, 2020. május 8. Kép forrása:
Athit Perawongmetha/Reuters

A barrier át nem eresztő anyagból kell, hogy
készüljön, szükség esetén improvizálható is –
például tárolóegységekből, válaszfalakból –
ám a nem stabil és üreges tárgyakat kerülni
kell, hogy az elmozdulás, leesés, felborulás ne
jelentsen kockázatot.

A kép 2020 áprilisában készült egy baromfi húsfeldolgozóban.
A dolgozók védőmaszkban állnak plasztik térelválasztók között, melyet a vállalat (Tyson) állított fel a dolgozók védelme
érdekében egy koronavírus járványkitörés után. Kép forrása:
Tyson Foods via AP

Javasolt a megfelelő természetes szellőzés biztosítása, a légkondicionálók megfelelő karbantartása és a levegő keringtetéses szellőzési
módszerek (ventilátorok) kerülése.
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- ADMINISZTRATÍV, MUNKASZERVEZÉSI MEGOLDÁSOK – Ha a munkába járás elkerülhetetlen, akkor előnyben kell részesíteni az egyéni
közlekedési módokat. Kerülni kell a járványos
területekre utazást függetlenül attól, hogy hivatalos kiküldetés, vagy pihenés céljából történnek azok. Átgondolandó a felelőségi körök
átalakítása a magas kockázatú, fokozottan védendő munkatársak kontaktusainak csökkentése érdekében. Javasolt kisebb munkacsoportokat kialakítani, akik csak egymással kerülnek közvetlen kontaktusba (kisebb „kontaktusbuborékok” képzése). Javasolt a modern IT
lehetőségek kihasználása, pl. videokonferenciák, webinárok tartása személyes találkozók
helyett. Támogatni kell a munkatársak otthonmaradását enyhe tünetek esetén is.

után dobjon ki egy zárható szemeteszsákba, vagy ha ez nem elérhető, akkor helyezze a táskájába. Ezt követően ne feledkezzen meg az alapos kézmosásról, vagy az
alkoholos kézfertőtlenítésről.
-

Gyakran mosson kezet meleg vízzel és
szappannal. A kézmosás legalább fél percig
tartson, és alkalmazza a javasolt lépéseket
(Függelék 6.2). A fertőtlenítő kézmosást
követően - a kézhigiéné fenntartása érdekében - papírtörlő segítségével nyissa és
csukja a mosdó ajtaját. A használt papírtörlőt dobja az erre kijelölt szemetesbe. Ha
kézmosásra nincs lehetősége, dörzsölje be
a kezét alkohol tartalmú kézfertőtlenítőszerrel. A fentiekkel megakadályozhatja,
hogy a kezéről a szabad szemmel nem látható kórokozók tárgyakra, onnan pedig
mások kezére kerüljenek, illetve, hogy a
saját arcára vigye át, ahonnan a légutakba
kerüléssel megfertőződhet.

-

Kerülje orrának, szemének, szájának a
megérintését. Ha mégis szükség van erre,
akkor alapos kézmosás, vagy alkoholos
kézfertőtlenítés után kerüljön rá sor.

-

Hordjon maszkot, mely az orrát és a száját
eltakarja, különösen zárt terekben, ha a
legalább 1,5-2 méteres távolság nem tartható. Gyakran cserélje, és tisztítsa maszkját. Maszk felvétele előtt és levétele után
alaposan mossa meg, vagy fertőtlenítse a
kezét.

- EGYÉNI VÉDELEM – Minden olyan esetben,

amikor zárt térben nem lehetséges a legalább
1,5 m távolságtartás, és fizikai barrierek sem
állnak folyamatosan rendelkezésre, javasolt a
maszkhasználat bevezetése.

A maszkhasználat nyílt terekben is ajánlott
amennyiben a távolságtartás nem megoldható
minden esetben. Fontos, hogy a maszkhasználat rendeltetésszerű legyen, ideértve a maszk
felvétele előtti és a levétele utáni kézhigiénét
is; erre szükség szerint oktatni kell a munkavállalókat.
A következőkben összefoglaljuk a javasolt személyi higiénés szabályokat. Fontos a munkavállalók oktatása, tudásuk naprakészen tartása,
például megfelelő tájékoztatók kihelyezésével.
-

Fertőző betegség gyanúja esetén – enyhe
tünetek esetén is – a teljes gyógyulásig tartózkodjon otthonában.

-

Rendszeresen tisztítsa meg a gyakran használt tárgyakat, gyakran érintett felületeket
(pl. asztal, kilincs, billentyűzet stb.).

-

Köhögéskor, tüsszentéskor zsebkendővel,
vagy a könyökhajlat belső felével takarja el
száját, orrát. Javasolt eldobható papír
zsebkendő használata, amelyet használat

-

Kerülje a zsúfolt helyeket, különösen, ha
azok zártak. Kerülje a zajos helyeket is,
ahol csak kiabálva lehet beszélni másokkal.
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Tartson legalább 1,5 m távolságot másoktól.
-

Kerülje a közvetlen érintést a munkahelyen: pl. a kézfogást, ölelést, puszit.

-

Kerülje a munkahelyi zárt terekben (pl.
teakonyhában, pihenő- és öltözőhelyiségekben) a hosszantartó beszélgetéseket,
közös étkezéseket. Célszerű lehet a helyiségek ajtajára táblán kifüggeszteni, hogy
egyszerre legfeljebb hány embert tartózkodhat bent.

-

Kerülje a liftek használatát. Lehetőség szerint közlekedjen az emeletek között lépcsőn.

-

Zárt terekben gondoskodjon a gyakori szellőztetésről. Kerülje a szűrő nélküli levegő
keringetéses eszközök használatát (pl. ventilátor).

A munkahelyi környezet tisztasága
• Kiemelten fontos napjában többször is fertőtleníteni azokat a felületeket, amelyeket kézzel gyakran érintenek, különösen azokat, amiket különböző emberek érintenek (ilyenek például az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, WC lehúzók, liftek nyomógombjai stb.). Rendszeresen kell
fertőtleníteni a fizikai elválasztókat is.
• Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére vírusölő hatású fertőtlenítőszerek alkalmazhatóak.
• A munkavállalók lehetőség szerint ne használjanak közös munkaállomást, telefont, asztalt vagy
más munkaeszközt.
• Biztosítson alkohol bázisú gyorsfertőtlenítőt
(célszerűen érintésmentes adagolóval), illetve fertőtlenítő kendőket a munkavállalók számára, hogy
fertőtleníthessék munkakörnyezetüket minden
használat előtt.

• A vizes egységekben célszerű fertőtlenítő hatású
folyékony szappan kihelyezése, mert ennek használatával a kéztisztítás és a kézfertőtlenítés egy lépésben végezhető el.
•Tájékoztassa (kézhigiénés oktatás keretében) a
munkavállalókat a helyes kézmosás időtartamáról
(20-30 másodperc a szappanos dörzsölésre) és lépéseiről, és arról, hogy mikor mossanak kezet. A
kézmosásra használt helyiségekben a kézmosás
lépéseit szemléltető plakátok kihelyezése ajánlott
(Függelék 6.2).
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/464/Ne%20feledkezzünk%20meg%20a%20rendszeres%20kézmosásról!%202.jpg

Fizikai távolságtartás biztosítása
Néhány gyakorlati tanács, amelyet a vállalkozások/vállalatok használhatnak a COVID-19 fertőzés
megelőzéséhez szükséges biztonságos távolság
betartására/betartatására:
• Ahol megoldható, tegye lehetővé a munkavállalók otthonról történő munkavégzését. Támogassa
őket ebben, például informatikai eszközök, vagy a
távmunkához szükséges szoftverek oktatásának
biztosításával.
• Amennyiben lehetősége van rá, úgy a legbiztonságosabb, ha a munkaidőt rugalmassá teszi, vagy
távmunkát vezet be. A rugalmas munkaidő bevezetése kapcsán (akár forgórendszerben) változtathat a munkabeosztáson, ezzel egyidejűleg korlátozhatja az egy munkaterületen tevékenykedő
munkahelyi alkalmazottak számát.
• Műszakos munkarendet alkalmazó vállalatoknál
a műszakok beosztásánál érdemes figyelemmel
lenni arra, hogy lehetőség szerint mindig ugyanazok az emberek dolgozzanak együtt egy műszakban: ez a kontaktusbuborékok létrehozása.
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•A kontaktusbuborék lényege, hogy csak nagyon
kevés emberrel, és mindig ugyanazokkal tartunk
fenn szoros kapcsolatot (pl. munkatársak állandó,
kisebb csoportjával). Mindenki mással tartani kell
a 1,5-2 m távolságot és következetesen viselni kell
a maszkot, ha elkerülhetetlen a szoros kontaktus.
Fontos a kölcsönös megállapodás a kontaktusbuborék határainak fenntartására.

• Amennyiben a fizikai akadályok segítségével
nem tudja megoldani a megfelelő távolságtartást,
akkor használjon táblákat, szalagjeleket vagy más
vizuális jelzéseket, például matricákat vagy színes
szalagot a padlóra téve, egymástól legalább 1,5-2
méternyire, így jelölve meg, mekkora személyes
távolság megtartására van szükség.

Az ideális kontaktusbuborék nagységrendileg legfeljebb 10 főből áll. Ha valaki benne van egy adott
kontaktusbuborékban, akkor nem léphet át egy
másikba, ezzel is kontroll alatt tartható egy esetleges fertőzés terjedése; ha valaki megbetegszik,
egyértelművé válnak a terjedés határai.

Kép forrása: https://www.zenefits.com/workest/making-your-office-safe-to-return-to-after-coronavirus/

Kép forrása: iStock

• Kontaktusbuborékok alkalmazása esetén fontos
a munkavállalók műszakváltáskori érintkezésére is
gondolni. Amennyiben például átöltözésre, tisztálkodásra van szükség, érdemes a műszakváltást lehetőség szerint fokozatossá tenni, hogy még ekkor
is elkerülhetők legyenek a nem feltétlenül szükséges kontaktusok.
• A munkaterület módosításával növelje a munkavállalók közötti fizikai teret, illetve növelje a fizikai
teret az alkalmazottak és az ügyfelek között is (például fizikai akadályok, válaszfalak segítségével).
Akár egy üresen tartott íróasztal is megfelelhet fizikai akadályként.

• Váltson rugalmas tárgyalási és utazási lehetőségekre (pl. halassza el a nem alapvető fontosságú
találkozókat vagy eseményeket, használjon online
platformokat).
• A munkahelyi közösségi tereket (ahol az alkalmazottak valószínűleg összegyűlnek és kontaktus
jöhet létre közöttük) zárja be, vagy korlátozza a
hozzáférést az ottani tartózkodáshoz, például
meghatározva az adott közösségi térben egyidejűleg tartózkodók létszámát.
• Az üzleti kommunikáció, illetve egyes szolgáltatások lehetőség szerint olyan csatornákon keresztül valósuljanak meg, amelyek támogatják a fizikai
távolságtartást (például telefonon vagy online).
• Módosítsa az üzleti gyakorlatot az ügyfelekkel
való szoros kapcsolat csökkentése érdekében.
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• Ha lehetséges, növelje az ügyfél és a pénztár közötti távolságot úgy, hogy az elektronikus fizetési
terminált/hitelkártya-olvasót távolabbra helyezi a
pénztártól.

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/647-a-sars-cov-2-koronavirus-elleni-vedekezes-lehetosegei-a-mestersegesen-szelloztetett-epuletekben

• Részesítse előnyben az elektronikus fizetést, és
az ügyfelekkel való árucserét is igyekezzen érintésmentes úton megoldani.

• Különös tekintettel kell lenni a szűrők rutinszerű
tisztítására és cseréjére. A HEPA szűrők pl. kifejezetten pozitív teljesítményt mutattak a SARS-CoV2 vírus részecskék kiszűrésében (kb. 70–120 nm),
így ezeket repülőgépekben és az egészségügyben
is használják.

Épület mesterséges szellőző rendszere
• Ahol megoldható, ott a természetes szellőzés alkalmazása célszerű.
• A légkezelő rendszer, amennyiben ez lehetséges, legyen központilag szabályozott.
• Növelje a befúvott friss levegő mértékét (célszerű minimum 10 liter/másodperc/fő érték elérése).
• A friss levegő befúvását a szokásos munkakezdéshez képest néhány órával előbb el kell kezdeni,
és néhány órán át tovább kell működtetni.
• A légkezelő rendszer friss levegő beszívási pontjánál alkalmazott szűrők is hozzájárulhatnak a fertőzés kockázatának csökkentéséhez. Az F7-F9-es
szűrők ajánlottak.
• A szűrőkeret megfelelő zárását ellenőrizni kell,
szükség szerint utólag biztosítva a szűrőkeret légmentes tömítését.
• A légkezelő rendszerek üzemelési tervének tartalmaznia kell az ütemezett felülvizsgálatok és karbantartások időpontját, a felelős személy megnevezését és a felülvizsgálatok eredményét.
• Forgódobos hővisszanyerő, és általában minden
olyan műszaki megoldás, amely közvetít a használt
és friss levegő ágak között, járványügyi szempontból kockázatos, így ha mód van rá, kiiktatandó.
A mesterségesen szellőztetett épületekkel kapcsolatos további ajánlásokat az alábbi kiadványban találhat:

Légkondicionálás és levegőkeringetés

• A megfelelő szellőztetés, tehát az óránkénti légcserék számának növelése csökkenti a terjedés
kockázatát zárt terekben.
• A közvetlen levegőáramot el kell terelni az emberekről, hogy elkerüljük a kórokozók átterjedését
az esetlegesen fertőzöttekről az akár tőlük fizikailag távolabb lévőkre.
• Az olyan légtechnikai eszközök, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, csak a benti levegőt keringtetik (ventilátor, split klíma, fan-coil berendezések) növelik a fertőzés terjedésének kockázatát, így használatuk kerülendő.
• A HEPA-szűrővel ellátott hordozható légtisztító
berendezések szintén fokozzák a levegő átkeveredését, emelve ezzel a helyiség többi részében a
fertőzés kockázatának szintjét, ezért a hordozható
légtisztító berendezéseket ne használják közös
irodai térben; azok csak egyszemélyes irodákban,
a légzési zóna közelében üzemeltethetők.
Forrás: ECDC.Heating, ventilation and air-conditioning
systems in the context of COVID-19 22 June 2020.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Ventilation-in-the-context-of-COVID-19.pdf
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Használaton
kívül
helyezett
épületek
vízrendszerének újbóli üzembe helyezése
Ajánlásokat az alábbi kiadványban találhat:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/662-ajanlas-hasznalaton-kivul-helyezett-epuletekvizrendszerenek-ujboli-uzembe-helyezesere

Támogassa
a
potenciálisan
munkatársak otthonmaradását!

fertőzött

• Támogassák a munkáltatók az otthonmaradást,

ha a munkavállaló tünetes, vagy szoros kapcsolatban volt egy COVID-19 fertőzött személlyel.

• A tüneteket észlelő alkalmazottak értesítsék
munkahelyi vezetőjüket és maradjanak otthon.
Minél hamarabb kérjenek telefonos segítséget és
kövessék az egészségügyi szolgáltató utasításait. A
háziorvos, az ügyeletes orvos vagy a mentőszolgálat szakembere feltett kérdései megerősíthetik
vagy kizárhatják a fertőzés gyanúját.
• Az a munkavállaló, aki szoros kontaktja volt egy
COVID-19 fertőzött személynek (kontaktusba került vele legalább 15 percen át és 2 méteren belül),
értesítse munkahelyi vezetőjét akkor is, ha nincsenek tünetei. A járványügyi megfigyelés szükségességéről a kerületi/járási kormányhivatal járványügyi munkatársa fogja értesíteni a munkavállalót.
Maszkhasználat
• Írja elő és szorgalmazza, a maszkhasználatot elsősorban zárt terekben. Az egyéni védelem alkalmazása különösen fontos ott, ahol a fizikai távolságtartás és egyéb intézkedések nem tarthatók. A
munkakör típusától függően eldöntendő, hogy kinek és milyen maszkok használata javasolt.
A maszkhasználat leginkább azért ajánlott, hogy a
környezetünkben tartózkodókat, a közösséget
megvédjük a fertőzéstől.

Ábra forrása: Davies et al. Testing the efficacy of homemade masks:
would they protect in an influenza pandemic? Disaster Med Public
Health Prep. 2013 Aug;7(4):413-8. doi: 10.1017/dmp.2013.43.

Azonnal különítse el azokat a munkavállalókat
akiknek a munkahelyen jelentkeznek a tünetei,
addig, ameddig a biztonságos hazaszállításuk
vagy kórházba juttatásuk nem megoldott!
• Az újfajta koronavírus okozta megbetegedés
kezdetben a leggyakrabban enyhe tünetekkel jár:
láz, köhögés, légszomj, izomfájdalom és fáradékonyság jelentkezhetnek.
• Azokat a munkavállalókat, akik a munkába érkezéskor tüneteket észlelnek vagy a munkanap folyamán betegszenek meg, azonnal el kell különíteni a többi alkalmazottól, az ügyfelektől és látogatóktól, és haza kell küldeni őket.
• Gondolja át, hogyan tudja segíteni a munkahelyen megbetegedő munkavállaló biztonságos haza
vagy az egészségügyi szolgáltatóhoz való szállítását.
Mik a teendők, ha valószínűsítetten vagy
megerősítetten COVID-19 beteg lett egy
munkavállaló?
• Ha több, mint 7 nap telt el azóta, hogy a beteg
munkavállaló a munkahelyén tartózkodott, akkor
elegendő folytatni a rutin takarítási és fertőtlenítési gyakorlatot. Ha 7 napon belül járt a beteg
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munkavállaló a munkahelyén, az általa huzamosabb ideig használt területek 24 órára lezárandók
a tisztítás és fertőtlenítés előtt. A 24 órás várakozási időben a lezárt területet érdemes jól kiszellőztetni.
• Fertőtlenítés előtt mindig tisztítsák meg szappanos vízzel a szennyezett felületeket. Fertőtlenítésre vírusölő hatású fertőtlenítőszerek alkalmazhatók, minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel. Vizes egységek csempe falburkolatának, valamint a klórálló burkolattal ellátott helyiségek padlóburkolatának a tisztítására klórtartalmú készítmény is alkalmazható, ez esetben is a gyártó által
magyar nyelven feltüntetett használati utasítás
szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő
behatási idővel.
• Határozza meg, hogy mely alkalmazottak lehettek kitéve fertőzésveszélynek és szükség esetén
mielőbb tegye meg a megfelelő további óvintézkedéseket. Odafigyelve a bizalmas információk
megfelelő kezelésére, tájékoztassa a munkatársakat, akik kapcsolatban lehettek a megbetegedett
munkavállalóval.
• A munkáltató támogassa a COVID-19 beteggel
szoros kapcsolatba (legalább 15 percig 1,5 méteren belül) került munkavállaló otthon maradását,
lehetőség szerint otthoni munkavégzését. A járványügyi megfigyelés szükségességéről a kerületi/járási hivatal munkatársa fogja értesíteni a
munkavállalót.
• A COVID-19 beteggel nem szoros kontaktusba
került munkavállaló 14 napon át figyelje magát.
Amennyiben COVID-19 betegségre emlékeztető
tüneteket vesz észre magán, értesítse háziorvosát
és a felettesét, valamint maradjon otthon/dolgozzon otthonról.

Helyezzen nagy hangsúlyt a munkavállalók
oktatására, elköteleződésük erősítésére!
• Folyamatosan tájékoztassa a munkavállalókat
azokról a lépésekről, amelyeket saját egészségük
védelmében alkalmazhatnak a munkahelyen és
otthonukban. Segítse őket emlékeztetők, plakátok
kihelyezésével is.
• Ösztönözze a munkavállalókat az újonnan bevezetett járványügyi intézkedések betartására.
Ha nem kerülhető el a munkába járás, akkor
lehetőség szerint támogassa az egyéni
közlekedési módokat és a tömegközlekedés
kerülését!
• Ha lehetséges, ösztönözze a munkavállalókat
olyan közlekedési módok használatára, amelyek
minimalizálják a másokkal való szoros kapcsolatot
(például kerékpározás, gyaloglás). Amennyiben
van rá mód, támogassa a munkavállalókat ebben,
például kerékpár-tároló létesítésével.
• Amennyiben az egyéni közlekedési módokkal
nem megoldható a munkahelyre történő bejutás,
ösztönözze és támogassa a munkavállalókat annak megszervezésében, hogy az egyébként is
együtt dolgozók utazzanak egy autóban (kontaktusbuborék).
• Engedélyezze a rugalmas munkaidőt, hogy elkerülhető legyen az időszak, amikor zsúfoltak a tömegközlekedési eszközök.
• Kérje meg a munkavállalókat, hogy munkába érkezést követően azonnal mossanak kezet.
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3.2 Kockázatcsökkentés, megelőzés

Külföldi
utazások
időtartamának csökkentése

gyakoriságának,

• Rendszeresen ellenőrizze az országos tisztifőorvos által közzétett piros, sárga és zöld jelzéssel
besorolt kockázatú országok listáját.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a munkavállalók
ismerik a COVID-19 betegség tüneteit. Az utazás
megkezdése előtt az utazók figyeljék meg saját
egészségi állapotukat. Amennyiben a munkavállaló a COVID-19 betegségre jellemző tüneteket
vesz észre magán, értesítse háziorvosát és a felettesét, valamint maradjon otthon.
• Amennyiben a munkavállaló külföldön észlel
magán a COVID-19 betegségre emlékeztető tüneteket, értesítse a helyi egészségügyi szolgáltatót
és kerülje a másokkal való érintkezést.
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Folyamatos működés fenntartása COVID-19
járvány idején
Ellenőrzőlista

Működés folytonosságának biztosítása COVID-19 járvány idején
19.

- Belső és külső folyamatok újra tervezése a lehetséges pandémiás forgatókönyvek alapján (különböző forgatókönyvek létrehozásával).

20.

- Az üzletfolytonosság szempontjából kulcsfontosságú folyamatok meghatározása, fokozott védelme.
- Halasztható tevékenységek listájának elkészítése.
- Munkafolyamatok rangsorolása, a jelen lévők számának minimalizálása.

21.

- Felkészülés a munkaerő kiesésének kezelésére (pl. a munkahelyi távollétek nyomon követésének
és azokra való reagálásnak, a távollétek kezelésének a módja)
- HR tervezés, helyettesíthetőség (helyettesítési tervek, modellek, munkavállalók átképzése és rotálása a különböző feladatkörök között), további külső munkaerő bevonásának lehetőségei.
- szabadságok rugalmas kiadása

22.

- Magas egyéni kockázatú munkatársak fokozott védelme.

23.

- Javaslat stratégiai tartalékképzésre az alapvető fontosságú ellátmány, alapanyag, egyéni védelem,
egyéb felszerelés tekintetében.
- Alternatív ellátási láncok, partnerek, piacok felkutatása, építése.

24.

- Szakmai kapcsolatok kialakítása azokkal az egészségügyi/járványügyi szakemberekkel, akik tanácsot tudnak adni az esetleges belépési egészségi állapot ellenőrzés, valamint tesztelések (gyorsteszt, PCR) kapcsán.
- Vállalati járványügyi intézkedések kommunikációja a partnerekkel.
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Folyamatos működés fenntartása COVID-19
HR tervezés és az esetleges nagyarányú
illetve ellássákjárvány
a gyermekeket, akikidején
az iskola/gyermunkahelyi távolmaradások kezelése
mekgondozási intézmények esetleges bezárása
• A munkahelyi távolmaradásoknak számos, járvánnyal összefüggő oka lehet. A legtriviálisabb oka
a távolmaradásnak, ha a munkavállaló megbetegszik, vagy egy ismert COVID-19 beteg közeli kontaktjaként 14 napra karanténba kell vonulnia. Hiányozhat azonban valaki azért is, mert beteg hozzátartozóját kell ápolnia, vagy iskolabezárás miatt
gyermekére kell vigyáznia, továbbá gyász, kimerülés, a fertőzéstől való félelem, vagy a közlekedésben való fennakadás miatt is. Összességében járvány idején a távolmaradások szokásosnál jóval
magasabb előfordulására kell számítani, különösen a járvány csúcsa körül. A betegségen átesetteknél súlyos esetben akár hosszabb rehabilitációra is szükség lehet.
• A munkavállalók egészségének védelme és a hiányzások lehető legalacsonyabb szinten tartása a
vállalat működőképességének megtartása szempontjából is kiemelt fontosságú.
• Járvány idején a szervezet túlélésének a kulcsa
lehet az alapvető működéshez szükséges folyamatok fenntartása, és a nem alapvető feladok elvégzésének átmeneti felfüggesztése, elhalasztása.
Célszerű még a járvány előtt meghatározni a járvány idején minimálisan fenntartandó tevékenységeket, és az ehhez szükséges munkaerőt. Javasolt elkészíteni a halasztható tevékenységek listáját is.
• Gondoskodjon arról, hogy a szabadság kiadása
rugalmas legyen és összhangban álljon a közegészségügyi/járványügyi útmutatásokkal. Ügyeljen rá,
hogy a munkavállalókhoz is eljussanak a központi
útmutatások, győződjön meg róla, hogy az iránymutatásokat megértették.
• A rugalmas szabadság kiadási stratégia tegye lehetővé az alkalmazottak számára, hogy otthon
maradjanak, vagy gondozzák a beteg családtagot,

miatt otthon maradásra kényszerültek. Szükség
esetén fontolja meg rendkívüli szabadság kiadását
a munkavállaló számára.
• Vizsgálja meg, vizsgálja felül a vállalat humánpolitikai stratégiájában az emberi erőforrásokra vonatkozó irányelveket. Bizonyosodjon meg arról,
hogy a stratégia és a végrehajtási gyakorlat összhangban áll a releváns hazai közegészségügyi-járványügyi ajánlásokkal, útmutatásokkal, valamint
az idevonatkozó hatályos jogszabályokkal.

• Biztosítson lehetőséget az alkalmazottak/munkavállalók számára a fokozott stressz kezeléséhez
és az azzal történő megküzdéshez szükséges különböző programokon való részvételre (akár vállalati, akár külső szervezésben).
Felkészülés a járványos terjedéssel járó magas
esetszámokra
• Határozza meg, hogyan fog működni vállalata,
ha növekszik a betegség vagy más ok miatt otthon
maradó (például beteg családtagot ápoló, gyermekre felügyelő) alkalmazottak száma.
• Tervezze meg a munkahelyi távollétek nyomon
követését és azokra való reagálást, a távollétek kezelését és a kommunikációt a távolmaradókkal.
Tesztelés
• A munkahelyi nukleinsav alapú (PCR) szűréseknek bizonyítottan nagy szerepe van a COVID-19
korai felismerésében és munkahelyi fertőzési láncok megszakításában.
• A piacon számos különböző jellegű, minőségű és
árú teszt elérhető, amelyek eredményét nem
könnyű értelmezni. Ha PCR-tesztelés bevezetésén,
vagy gyorstesztek beszerzésén gondolkodik, mindenképpen kérje egészségügyi szakértő segítségét.
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Folyamatos működés fenntartása COVID-19
járvány idején
Testhőmérséklet ellenőrzés

• Járványos terjedés esetén dönthet úgy, hogy a
munkahelyre való belépés előtt ellenőrzi a munkavállalók egészségi állapotát. Egyes országokban
bizonyos szolgáltatások igénybevétele előtt is végeznek testhőmérséklet ellenőrzést. A módszer
egyszerűen kivitelezhető digitális lázmérők alkalmazásával, munkahelyi alkalmazás esetén az érintés nélküli változat ajánlható, mind járványügyi
okokból, mind azért, hogy a személyiségi jogok lehető legkisebb korlátozásával járjon a mérés.
• A testünk hőmérséklete normálisan 36-37 ⁰C között van, 37-38 ⁰C közötti testhőmérsékletet hőemelkedésnek, a 38 ⁰C felettit pedig láznak nevezzük. Hőemelkedés, láz esetén a követendő eljárás
a vizsgált személy otthonába bocsátása.
• A módszernek számos korlátja ismert. A digitális
lázmérők pontossága jelentősen eltér, érzékenyek
lehetnek a mérés helyes kivitelezésére, a hibahatáruk magas lehet. Mérésre csak megfelelően kalibrált, és előírásszerű időközönként újra-hitelesített műszer használható. Jelentős egyéni különbségek is vannak a tekintetben, hogy ki mennyire
hajlamos a lázra, az idősebbek például ritkábban
lázasodnak be. Ha az illető lázcsillapítót vett be,
akkor a lázmérés során könnyen lehet, hogy láztalannak mutatkozik, miközben a valóságban beteg.
További probléma a módszerrel, hogy lázat nemcsak a SARS-CoV-2 okozhat, hanem számos egyéb
betegség is.
Kockázati csoportba tartozó munkavállalók
védelme

• A súlyos lefolyású COVID-19 megbetegedés
szempontjából nagyobb kockázatnak kitett munkavállalók (időskorúak, továbbá akiknek súlyos, a
COVID-19 szempontjából fokozott kockázatot jelentő társbetegségük van) tekintetében dolgozzon
ki támogató stratégiát és végrehajtási gyakorlatot.

• Fontolja meg a kockázati csoportba tartozó
munkavállalók számára olyan feladatok felajánlását – a munkavállalóval egyeztetve – amelyek minimalizálják az ügyfelekkel és más alkalmazottakkal való kapcsolatukat (például polcok feltöltése
pénztárosi munka helyett).

• Támogassa és ösztönözze az otthoni munkavégzés lehetőségeit, amennyiben van rá lehetőség. Az
otthoni munkavégzés kiküszöböli azt is, hogy a
magasabb COVID-19 előfordulási gyakoriságú területeken élő munkavállalók a COVID-19 szempontjából kevésbé érintett területeken lévő munkahelyeikre utazzanak, és fordítva.
Kommunikáció
• Végezze el a munkavállalók oktatását jelen Fehér Könyv alapján, valamint további – aktuális –
információkért keresse fel az 5. Hasznos információforrások c. fejezetben szereplő honlapokat. Az
oktatás természetesen legyen része az esetleges
új munkavállalók belépési folyamatának is.
• Tájékoztasson minden munkavállalót és ügyfelet
azokról a vállalati változásokról, amelyeket a
COVID-19 terjedésének megelőzése és ellenőrzése érdekében hajtottak végre, továbbá az említett útmutatók betartásáról/esetleges hiányosságairól is szerezzen információkat.
• Hozzon létre olyan, minden korosztály számára
elérhető kommunikációs csatornákat, amelyek segítségével az alkalmazottak bejelentkezhetnek betegségük esetén, és amelyek segítségével a vállalat is értesítheti alkalmazottait az esetleges
COVID-19 fertőzésnek való kitettségekről és bezárásokról.
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Bizalomépítés
• Kommunikálja a munkatársak, partnerek, vevők,
ügyfelek stb. számára a COVID-19 védekezés érdekében tett erőfeszítéseit. Kérje az együttműködésüket.
• Határozza meg vállalata működése szempontjából a kritikus termékek és szolgáltatások alternatív
ellátási láncát. Előfordulhat, hogy bizonyos áruk és
szolgáltatások igénye megnövekedhet, vagy nem
lesz elérhető, vagy többet kell rá várni.
• Azonosítsa és rangsorolja a munkafolyamatokat,
minimalizálja a munkahelyen jelen lévő munkavállalók számát az egyes munkafolyamatok szakaszos
folytatásával.
• Ossza meg üzleti partnerekkel, kereskedelmi kamarákkal, egyesületekkel a bevált vállalati gyakorlatait.
• Végezze el az alkalmazottak (át)képzését az alapvető funkciók ellátására, hogy a munkahely/a vállalat akkor is működhessen, ha kulcsfontosságú alkalmazottaknak távol kell maradni. Készítsen helyettesítési tervet. Készítsen tervet arról, hogy milyen képzést, támogatást szükséges adni a munkát
folytató alkalmazottaknak, ha helyettesítés válik
szükségessé.
• Biztosítson megfelelő kommunikációs lehetőséget az alkalmazottak számára, hogy anonim módon hangot tudjanak adni aggályaiknak, félelmeiknek.
Influenza elleni védőoltások támogatása
Az influenza és a COVID-19 megbetegedések tünetei hasonlóak: láz, elesettség, végtagfájdalom, torokfájás, köhögés. A két betegség elkülönítése teljes biztonsággal csak laboratóriumi vizsgálattal lehetséges.

A COVID-19 és az influenzajárvány esetleges
együttes jelentkezése súlyos terhet róhat a gazdálkodó szervezetre, ezért az influenza elleni védőoltások szorgalmazása 2020/21 során különösen fontos annak érdekében, hogy legalább az
egyik kórokozó ellen védettek legyenek a munkavállalók.
A déli féltekén nemrég lezajlott influenzajárvány
során a vírus aktivitása alacsony szintű volt. Ebben
minden bizonnyal közrejátszottak azok a szigorú
távolságtartó és személyi higiénés intézkedések,
melyeket az új koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hoztak meg az érintett országok.
Mindez biztató, mert a távolságtartás, a maszkhasználat, a kézhigiéné és a többi hasonló járványügyi óvintézkedés következetes betartása nemcsak az új koronavírus, hanem az influenzavírus
terjedését is megakadályozza. Ezek az intézkedések és a magas influenza elleni átoltottság elegendők lehetnek arra, hogy a kettős járvány okozta
extrém terhelést elkerüljük.

54

Tájékoztató

4. Példák a COVID-19 megbetegedés
munkahelyi terjedésére
COVID-19 esethalmozódás
telefonközpontban

egy

dél-koreai

Egy szöuli telefonközpontban végzett járványügyi
vizsgálat rámutatott, hogy a vállalat 11. emeletén
a 216 alkalmazott 43,5%-a (94 fő) megfertőződött,
jelezve a fertőzés magas kockázatát zsúfolt beltéri
munkahelyi környezetben. A call center a 7., 9. és
a 11. emeleten található; összesen 811 alkalmazottal rendelkezik, azonban a megbetegedések a
11. emeleten koncentrálódtak.

Járványgörbe: A call centerben zajlott COVID-19 járványban
megbetegedettek száma a tünetek megjelenésének dátuma
szerint, Szöul, Dél-Korea, 2020.

A fertőzött alkalmazottak többsége a 11. emelet
ugyanazon oldalán ült, ami utal a fizikai közelség
befolyásoló hatására.

A vizsgálatot végzők arra is következtetnek, hogy
a kapcsolattartás időtartamának kiemelt szerepe
lehetett a COVID-19 fertőzés terjedésében, mivel
a megbetegedések szinte kizárólag a 11. emeletre
korlátozódtak, annak ellenére, hogy a különböző
emeleteken dolgozó kollégák más helyiségekben
(például a liftekben vagy az előcsarnokban) találkoztak egymással.
A tünetmentes COVID-19 betegeknek a fertőzés
terjedésében kiemelt szerepe lehetett. A vizsgálatban szereplő 97 megerősített COVID-19 beteg
közül 4 fő (4,1%) végig tünetmentes maradt a 14
napos megfigyelési időszakban.
A megbetegedett dolgozók családtagjai, illetve
szoros kapcsolatai közül is többen megfertőződtek. A vizsgálatban összesen 225 kontakt követése
történt meg, akik közül 34 fő megbetegedett
(15,1%).
A call center járványügyi helyzetének kezelése:







11. emelet alaprajza, Szöul, Dél-Korea, 2020.
Kék szín jelöli a megerősített COVID-19 eseteket.

Az épületet közvetlenül a járványhelyzet bejelentése után lezárták.
Minden dolgozó, épületben élő (részben lakóépület) PCR tesztelése (orr-garat mintavétel)
megtörtént. A teszteredmények 12–24 óra
múlva elérhetők voltak.
A megerősített COVID-19 betegeket elkülönítették, és negatív eredmény esetén is 14 napos karanténba helyezték őket. Az összes pozitív és negatív teszteredményű eset folyamatos állapotfigyelése megtörtént a 14 napos karantén időszakában.
A megerősített COVID-19 betegek szoros, egy
háztartásban élő kontaktjainak tesztelése és
14 napos megfigyelése a tünetek megjelenésétől függetlenül megtörtént.

Ezekben a vizsgálatokban, illetve esetbeszámolókban azonban nem lehet pontosan szétválasztani a
kockázati tényezőket, a fizikai közelség mértékét,
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a közvetlen érintkezés szerepét, így például a kézfogással, illetve a szennyezett tárgyakon és felületeken keresztül történő vagy a szellőztetőrendszerek hatására megjelenő átvitelt. Ezek a vizsgálatok
azonban jól szemléltetik a fertőzés kockázatát zsúfolt beltéri körülmények között és kiemelik a
komplex megelőzési intézkedések fontosságát.
Forrás: Park SY, Kim YM, Yi S, Lee S, Na BJ, Kim CB, et al. Coronavirus Disease Outbreak in Call Center, South Korea.
Emerg Infect Dis. 2020 Apr 23;26(8).
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-1274_article

Amerikai hús- és baromfifeldolgozó üzemekben
dolgozók között halmozottan jelentkező COVID19 megbetegedés
Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi
Központ (CDC) május 8-i heti jelentése alapján 19
állam számolt be húsfeldolgozó üzemben előforduló COVID-19 esetről az Egyesült Államokban.
2020. április 9 és 27. között 115 amerikai hús- és
baromfifeldolgozó üzemben dolgozó körülbelül
130 000 munkavállaló közül 4913 fő betegedett
meg és 20 haláleset történt. A fertőzés kockázatát
potenciálisan befolyásoló tényezők közé tartoznak a munkahelyi fizikai távolságtartási és higiéniai intézkedések be nem tartása, a zsúfolt élet- és
szállítási körülmények. Sok alkalmazott alacsony
jövedelmű volt és nem részesül fizetett betegszabadságban, ami arra ösztönözte a munkavállalókat, hogy betegen is dolgozzanak. A legnagyobb
járványokat jelentett üzemekben jellemzően nem
volt kivitelezhető a dolgozók legalább 1,5-2 méteres fizikai távolságtartása és/vagy a maszk használata munka közben.
Ismert, hogy a zsúfolt munkahelyeken dolgozó és
lakóhelyeken élő személyek fokozott kockázatnak
vannak kitéve a légúti fertőzés terjedése és a fertőződés szempontjából. COVID-19 esetek halmozódását megfigyelték már hosszú távú gondozási
létesítményekben, akut ellátást biztosító kórházakban, büntetés-végrehajtási intézményekben és
hajléktalanoknak menedéket adó szállásokon is.

Milyen következtetések vonhatók le a közegészségügyi gyakorlatra vonatkozóan? Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fizikai távolságtartásra, a kézhigiénére, a takarításra és fertőtlenítésre, a betegállományba vételi eljárások javítására, valamint
oktatási anyagokat kell biztosítani a munkavállalók számára. Mindezek elősegíthetik a COVID-19
megbetegedések előfordulásának a megelőzését
az ilyen jellegű környezetben, és ezáltal megőrizhető a kritikus infrastruktúrának számító iparág
funkciója.
Forrás: Dyal JW, Grant MP, Broadwater K, et al. COVID-19
Among Workers in Meat and Poultry Processing Facilities ―
19 States, April 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep
2020;69:557–561.

Amerikai fodrászat: egy pozitív példa
Két fodrász még májusban több mint egy héten át
koronavírusos fertőzöttként dolgozott. A fodrászat betartotta azt a városi előírást, hogy a hely
csak 25 százalékos kihasználtsággal üzemelhet,
tartották az 1,8 méteres távolságot amikor épp
nem hajat vágtak, valamint mind a fodrászok,
mind a vendégek maszkot viseltek. A két fodrász
fertőzöttként 139 ügyfél haját vágta le, akik közül
senki sem fertőződött meg, továbbá a munkatársak sem lettek betegek.
Forrás: Absence of Apparent Transmission of SARS-CoV-2
from Two Stylists After Exposure at a Hair Salon with a Universal Face Covering Policy — Springfield, Missouri, May
2020, CDC MMR Weekly / July 17, 2020 / 69(28);930-932

Kínai étterem
Az ábrán A-val jelölt asztalnál ülő család Wuhanból érkezett Kantonba január 23-án, és másnap elmentek egy étterembe. Az A1 jelű vendég később
tüneteket mutatott. Az étteremben 83 vendég
tartózkodott, közöttük összesen 10 esetet találtak
később. Mindannyian abban a sávban étkeztek,
ahol a légkondicionáló keringtette a levegőt az A
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asztal körül, és az asztalok mindössze 1 méter távolságban voltak egymástól. A B és a C családok
53, illetve 73 percet töltöttek az A család mellett.
A távolabbi asztaloknál senki nem fertőződött
meg. Ez az eset azt az ismert tényt is megerősíti,
hogy a tünetek megjelenése előtt már erősen fertőző lehet valaki. Az éttermekben az asztalok elrendezésnél figyelemmel kell lenni a légmozgások
irányára, valamint az asztalok közötti megfelelő
távolságra is.

sok műanyag arcpajzsot. A vendég számos alkalmazottat megfertőzött (a pontos számot nem jelentették), de csakis olyanokat, akik arcpajzsot viseltek ugyan, de maszkot nem. A maszkot viselő
alkalmazottak közül senki nem fertőződött meg. A
svájci hatóságok ezután figyelmeztetést adtak ki,
hogy az arcpajzsok önmagukban nem jelentenek
megfelelő védelmet.

Forrás: https://www.20min.ch/story/gast-von-angestellten-mit-visier-bedient-angesteckt-204945098457

Amerikai halászhajó
Egy seattle-i halászhajón indulás előtt mindenkit
leteszteltek. Három főben mutattak ki neutralizáló
antitesteket (vagyis már korábban átestek a fertőzésen), és senkit sem találtak aktív fertőzöttnek. A
hajó 16 napig volt úton, és a visszatérés után a legénység egyik tagja beteg lett és kórházi kezelésre
szorult. Ezután mindenkit leteszteltek, és a hajón
tartózkodó 122 főből 104 lett pozitív.
Forrás: Lu J et al. COVID-19 Outbreak Associated with Air
Conditioning in Restaurant, Guangzhou, China, 2020.
Emerg Infect Dis. 2020;26(7):1628-1631.
https://dx.doi.org/10.3201/eid2607.200764

Svájci hotel
Egy svájci hotelbe fertőzött vendég érkezett. A hotel alkalmazottainak egy része maszkot viselt, má-

A genomikai elemzés arra utal, hogy mindannyian
a hajón fertőződtek meg. A negatív tesztek ellenére tehát feljutott a hajóra a vírus (ez lehet amiatt, hogy az induláskor valaki friss fertőzött volt,
akinek az orrában és garatjában még nem volt elég
sok vírus ahhoz, hogy a teszt kimutassa a vírus
nukleinsavat). Az a három fő, aki korábban már átesett a fertőzésen, nem fertőződött meg, ami arra
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utal, hogy valóban immunisak voltak, hiszen a többiek 85%-a megfertőződött. Egy zárt közösségben
tehát előfordulhat, hogy rövid idő alatt szinte mindenki megfertőződik.
Forrás: Addetia A. et al, Neutralizing antibodies correlate
with protection from SARS-CoV-2 in humans during a fishery vessel outbreak with high attack rate
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.13.20173161v1.full.pdf

Koreai kávézó
Egy dél-koreai Starbucks kávézóba augusztus 8-án
este beült egy 30 év körüli fertőző hölgy. Tüneteket csak másnap kezdett mutatni. Mintegy 2 órát
töltött a második szinten, ezalatt 27 másik vendéget fertőzött meg, köztük egy gyermeket, aki csak
a mosdót használni ment arra a szintre. Ez a 27
vendég később 29 további embert fertőzött meg,
így ez a kis kávézás 56 új fertőzéshez vezetett.

A kávézóban az alsó szinten 50, a felső szinten 80
szék volt, a helyiséget naponta kétszer átszellőztették. A tömeges fertőzéshez két tényező vezetett: egyrészt a fertőző vendég mintájában később
nagyon magas víruskoncentrációt mértek, más-

részt a mennyezetbe épített légkondicionáló berendezés nagy területen szórta szét a vírust. Ez az
úgynevezett szuperterjesztő esemény tipikus példája. A kávézóban négy alkalmazott dolgozott abban az időben, akik sűrűn jártak a második szintre
tálcákat és csészéket összegyűjteni, illetve takarítani. Ennek ellenére közülük senki sem fertőződött meg, mert a kávézó saját előírásainak megfelelően maszkot és kesztyűt viseltek.
Forrás:
https://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/08/19/20200
81904509.html

Fitnessz és edzőtermek
A dél-koreai Cheonan városában 112 eset kapcsolódott fitness tánctanfolyamokhoz (zumba). A fertőzések forrásai a táncoktatók voltak, akik korábban egy közös workshopon vettek részt, itt fertőződhettek meg többen is. Később az 50 perces foglakozások során már ők fertőzték tovább a tanfolyamokon résztvevőket, összesen 52-t a 217-ből. A
tanfolyamok résztvevői mind nők voltak, átlagéletkoruk 42 év. A nagyszámú fertőzést segítették
a körülmények: az órák zárt, rosszul szellőző helyszíneken voltak, a termek a méretükhez képest
zsúfoltak, a levegő meleg és párás volt. Az intenzív
sportolás, zihálás során a fertőzöttek jobban szórják a vírust, a résztvevők fizikailag közel voltak egymáshoz, és a mozgásukkal keltett légörvények elősegítették, hogy a fertőzött cseppek szétszóródjanak a teremben.
Forrás: Jang S, Han S, Rhee J. Cluster of Coronavirus Disease
Associated with Fitness Dance Classes, South Korea. Emerging Infectious Diseases. 2020; 26(8):1917-1920.
doi:10.3201/eid2608.200633.

Norvég és észak-amerikai tapasztalatok
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Norvégiában végeztek egy tanulmányt az edzőtermek látogatásának kockázatáról. Ott május 20-án
nyitottak újra az edzőtermek, speciális óvintézkedésekkel: távolságtartás, fokozott higiénia és fertőtlenítés, a közösen használt zuhanyzókat és szaunákat zárva tartották. A vizsgálatban 3000 embert teszteltek le, akiknek kb. a fele látogatta az
edzőtermeket, a másik fele pedig nem. Összesen
egy pozitív esetet találtak, de ő is a munkahelyén
kapta el a fertőzést. A tanulmány konklúziója az
volt, hogy megfelelő biztonsági intézkedések mellett az edzőtermek nem jelentettek nagy kockázatot.
Ugyanakkor a vizsgált időszakban Norvégiában a
vírus cirkulációja nagyon alacsony volt, gyakorlatilag nem volt kitől elkapni a fertőzést az edzőtermekben, így ez nem jelent perdöntő bizonyítékot.

Általában is elmondható, hogy az egyes tevékenységek kockázata nagyban függ attól is, hogy a tágabb közösségben mennyire terjed a vírus.
Kanadában például nyolc edzőteremben 79 fertőzés történt, ebből Alberta tartományban egyetlen
edzőteremben fertőződött meg 62 fő.
Louisiana államban (Egyesült Államok) öt edzőtermi halmozódást azonosítottak 31 esettel.
Forrás:
TRAiN study group, M. Bretthauer. Randomized Re-Opening
of Training Facilities during the COVID-19 pandemic
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.24.20138768v2
https://globalnews.ca/news/7261904/coronavirus-canadapublic-areas-outbreaks/
https://ldh.la.gov/index.cfm/page/3997
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Kövesse rendszeresen az új koronavírussal kapcsolatos információkat!
Magyar nyelvű tájékoztató oldalak
Tájékoztató oldal a koronavírusról
https://koronavirus.gov.hu/
Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) koronavírus kiadványai
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus
NNK ajánlás az újbóli munkahelyi munkavégzés megkezdéséhez
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/646-ajanlas-az-ujboli-munkahelyi-munkavegzes-megkezdesehez
Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztály tájékoztató anyaga az egyéni védőeszközökről
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=505
Az Európai Unió Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségének tájékoztató anyaga
https://osha.europa.eu/hu/highlights/covid-19-back-workplace-safe-and-healthy-conditions
Angol nyelvű weboldalak, útmutatók
Egészségügyi Világszervezet új koronavírus weboldala
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodája COVID-19 járvány weboldala
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19
Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ COVID-19 pandémiás weboldala
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ ajánlása
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html
Az amerikai Munkavédelmi és Munkaegészségügyi Hivatal ajánlása
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
Az Egyesült Királyság útmutatója
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
Kanada ajánlásai
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/risk-informed-decision-making-workplaces-businesses-covid-19-pandemic.html
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/9538-Fact-Sheet-for-Workplaces-Non-Healthcare_final.pdf
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Felkészülés, tervezés
1.

- COVID-19 pandémiás felkészülést és tervezést koordináló ad hoc munkacsoport (továbbiakban
COVID-19 koordinációs csoport) megalakítása
- Vezető/koordinátor kijelölése, tagok delegálása
- Működés szabályozása, ügyrend, munkaterv készítése

2.

- Az új koronavírus járvánnyal kapcsolatos információk, rendeletek, útmutatók nyomon követése,
implementálása
- A szervezet külső és belső környezetéből származó információk integrálása a tervezési folyamatokba
- A járványügyi helyzet figyelemmel kísérése, e feladattal koordinátor kijelölése (pl. a munkacsoport koordinátora)
- Partnerek, támogatók, munkatársak megnyerése
- Kapcsolati háló kialakítása (vállalati partnerek, fogyasztók, hatóságok, akadémiai szereplők),
külső és belső kommunikáció és információcsere beindítása a járványügyi helyzettel és a megfelelő reakciókkal kapcsolatban

3.

- A működőképesség szempontjából alapvető feladatok, tevékenységek és erőforrások áttekintése
- Kritikus humán erőforrások helyettesíthetőségének értékelése
- A másodlagos és harmadlagos vonalba tartozó feladatok definiálása
- A különböző feladatok, tevékenységek kategorizálása a vállalat saját „fontossági” sorrendje szerint

4.
5.

- Kockázatértékelés elvégzése egyéni és szervezeti szinten
- Munkarend kialakítása a kockázatértékelés folyamatos aktualizálására
- Kockázatcsökkentő intézkedések valamennyi hierarchiaszintjének vizsgálata a konkrét vállalat
esetében
- Szükséges fizikai változtatások megtervezése, szükséges egyéni védelem (pl. maszk), fertőtlenítőszerek (illetve alapanyagok, készletek) stb. beszerzésének megtervezése, alternatív beszerzési
források feltárása

6.
7.

8.

- Munkavállalók tájékoztatásához szükséges intézkedések megtervezése (a megfelelő vállalati
kommunikációs csatornák létrehozása, kiépítése)
-

A tervben foglalt intézkedéseket beindító események meghatározása. (A tervben foglalt intézkedéseket beindító esemény az, amikor a külső vagy a belső környezet megváltozása arra kényszeríti a szervezetet, hogy válaszlépéseket tegyen.)

- A tervezési ciklus végrehajtása:


tervezés,



végrehajtás,
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ellenőrzés,



visszacsatolás,



tervek módosítása, időszakos felülvizsgálata.

Munkatársak egészségének és biztonságának védelme
9.

-

10.

- Nem orvosi maszkhasználat előírása
- Oktatás a helyes maszkhasználatról

11.

- Távolságtartás (min. 1,5 m) és kontaktusszám csökkentő intézkedések

12.

- Építészeti megoldások alkalmazása
- Fizikai „barrierek” alkalmazása (pl. plexiüvegek, fülkék, távolságtartást segítendő jelek felfestése)
- Szellőztetés (megfelelő szellőztetés, de a ventilátorok kerülése; keringtetéses szellőztetés kerülése; légpengés kézszárítók lecserélése kéztörlő papírra)
- Alternatív közlekedési megoldások alkalmazása (pl. lifthasználat korlátozása)

13.

Személyi higiéné megerősítése
Kézhigiéné feltételeinek folyamatos biztosítása a munkavállalók számára
Köhögés etikett
Kézfogás, ölelés kerülése
Oktatás, emlékeztető plakátok kihelyezése

Fertőtlenítő takarítás gyakoriságának növelése

14.

- Adminisztratív, munkaszervezési megoldások:
- otthoni munkavégzés,
- személyes találkozók áthelyezése az online térbe,
- szabadságok rugalmas kiadása,
- munkaidő rugalmas alakítása (pl. tömegközlekedési csúcsforgalom kerülése),
- zárt terekben tartózkodók létszámának és a tartózkodás időtartamának minimalizálása
(pl. zárt, kis öltözők, ebédlők, konyhák).

15.

- Utazások (belföldi és külföldi) áttekintése, számuk és időtartamuk minimálisan szükséges
szintre csökkentése
- Tömegközlekedés alternatíváinak biztosítása

16.

- Influenza elleni védőoltások lehetőség szerinti támogatása, szorgalmazása

17.

- Elkülönítés, orvosi ellátás biztosítása COVID-19 gyanús tünetek munkahelyi megjelenése esetén

18.

- Beteg munkavállalók otthon maradásának támogatása már enyhe tünetek esetén is
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Működés folytonosságának biztosítása COVID-19 járvány idején
19.

- Belső és külső folyamatok újratervezése a lehetséges pandémiás forgatókönyvek alapján (különböző forgatókönyvek létrehozásával)

20.

- Az üzletfolytonosság szempontjából kulcsfontosságú folyamatok meghatározása, fokozott védelme
- Halasztható tevékenységek listájának elkészítése
- Munkafolyamatok rangsorolása, a jelen lévők számának minimalizálása

21.

- Felkészülés a munkaerő kiesésének kezelésére (pl. a munkahelyi távollétek nyomon követésének és azokra való reagálásnak, a távollétek kezelésének a módja)
- HR tervezés, helyettesíthetőség (helyettesítési tervek, modellek, munkavállalók átképzése és
rotálása a különböző feladatkörök között), további külső munkaerő bevonásának lehetőségei.

22.

- Magas egyéni kockázatú munkatársak fokozott védelme

23.

- Javaslat stratégiai tartalékképzésre az alapvető fontosságú ellátmány, alapanyag, egyéni védelem (pl. maszk), egyéb felszerelés tekintetében
- Alternatív ellátási láncok, partnerek, piacok felkutatása, kiépítése

24.

- Szakmai kapcsolatok kialakítása azokkal az egészségügyi/járványügyi szakemberekkel, akik tanácsot tudnak adni az esetleges belépési egészségi állapot ellenőrzés, valamint tesztelések (gyorsteszt, PCR) kapcsán
- Járványügyi vállalati intézkedések kommunikációja a partnerekkel

Multimodális implementációs stratégia
25.

- Világosan megfogalmazott intézkedések, felelősök, végrehajtási határidők meghatározása

26.

- Képzések, felkészítések. Definiálni kell, hogy kinek és milyen típusú oktatásra van szüksége. Mi
az, ami belső erőforrásokkal megoldható, és mely témákhoz szükséges külső szakemberek
igénybevétele?

27.

- Monitoring és feed-back. Annak észlelése, hogy az intézkedéseknek megfelelő-e a napi gyakorlat, és hogy az intézkedéseket jól hajtják-e végre

28.

- Emlékeztetők kihelyezése, kommunikáció. Amennyiben lehetőség nyílik rá, promóciós anyagok,
plakátok kihelyezése az elvárt viselkedésminták megerősítése érdekében

29

- Az „új normális” viselkedésnormák elfogadtatása az intézményi kultúrában. Vezetői elkötelezettség Elfogadják-e a kollégák értékként a biztonságos munkakörnyezet fontosságát? A munkatársak magukének érzik-e az óvó-védő szabályokat, betartják-e azokat, bevonódnak-e az új
normális szabályok megalkotásába? Vannak-e a szervezetnél jógyakorlatok, szerepmodellek?
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6. Függelék

6.2 Segédanyagok

A plakátok letölthetők innen: https://efop180.antsz.hu/covid-19/384-moss-kezet-ments-eletet.html
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Ki mint vet
termelékenység és társadalmi jólét

A VOSZ krédója, hogy a versenyképesebb gazdaság a munkaadónak, a munkavállalónak és a
kormányzatnak is több bevételt termel, amely a
közvetlen gyarapodás mellett az állami bevételeket is növeli (adók és járulékok formájában).
A nagyobb állami bevételek, a közösségi költéseken keresztül a társadalom minden tagjának
– az inaktívaknak, elesetteknek, támogatásra
szorulóknak is - nagyobb jólétet eredményez.
A versenyképességet sok minden befolyásolhatja,
de a termelékenységet – vagyis az egy alkalmazott
által létrehozott új érték nagyságát – a legjelentősebb tényezőnek tekinthetjük. A gazdaság egészét
vizsgálva tehát az egy alkalmazottra eső GDP adódik a termelékenység általános mérőszámaként.
Egy ország életszínvonalát pedig jól jellemzi az
egy főre jutó GDP nagysága, amelyet megfelelő
alapnak tartanak az egyes országok közti különbségek érzékeltetésére is. A globalizáció világában
az OECD országok termelékenységi és jóléti mutatói megfelelő alapot biztosítanak a vizsgálatra,
hiszen az európai országok mellett a Föld legfejlettebb gazdaságai (USA, Japán) ugyanúgy megtalálhatóak köztük, mint néhány távolabbi, fejlődő
térség (pl. Chile).

Vajon a „hatékonyabb munka – jobb élet” tétel igazságát a statisztikai adatok mennyiben
igazolják vissza? Megvizsgálva az OECD tagországoknál az egy alkalmazottra jutó GDP (mint
termelékenységi mutató) és az egy lakosra jutó
GDP (mint jóléti mutató) nagyságát, azt találtuk, hogy a kettő közötti kapcsolat igen szoros.
A kapcsolat mérőszáma a korrelációs együttható
(matematikai kifejezése az „R négyzet”), amelynek értéke 0 és 1 között lehet. A 0-hoz közelebbi
értékek két adathalmaz közötti gyenge kapcsolatot, még az 1-hez közelebbi értékek szorosabb
kapcsolatot jeleznek. Az OECD tagországok
2019. évi termelékenységi és jóléti adatait vizsgálva ez az érték 0,82-t eredményezett, ami tehát
igen erős kapcsolatot jelez. Ez tehát azt jelenti,
hogy a termelékenység és a társadalmi jólét az
utóbbi évtizedben is szorosan összefüggött: nagyobb termelékenység és gazdagabb társadalom
együtt jártak! A gyakorlat tehát visszaigazolja az
elméletet.
Az 1. ábrán az OECD-tagországok termelékenységi- és jóléti mutatói által elfoglalt helye látható. Az ábrából az is leolvasható, hogy országunk
(H, piros pont jelöli) termelékenységben és egy
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Termelékenység és jólét 2019-ben az OECD országokban
(USD folyó áron, vásáróerő-paritáson)
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pillanatfelvételt lássunk, hanem a tendenciákról is legyen információnk. A 2010. évi adatok alapján a
beleértve a V4-eket is – sajnos, megelőz minket. éve honnan indultunk, hogy ne csak egy
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is. A száEhhez hasonló növekedéseket tudhat magénak Németország, vagy Ausztria is. Figyelmet
A társadalmi jólét, vagyis az egy lakosra jutó mok mögé nézve inkább úgy kell fogalmaznunk,
Írország, amely 2010-ben még az igen erős svájci – norvég – belga – USA csoporthoz tartozott, de 10
GDP tekintetében kissé jobban állunk, mint a hogy az említett 3 ország 10 éve még rosszabbul
év alatt 82%-os termelékenység- és 104%-os jóléti fejlődéssel elhúzott a többiektől,
termelékenységet tekintve, hiszen megelőzzük állt nálunk, de 10 év alatt az észtek, litvánok és
termelékenységben még a toronymagasan vezető Luxemburgtól is.
Görögországot, Törökországot és még Lengyel- lengyelek jobban fejlődtek nálunk termelékenyországot is (vízszintes piros szaggatott vonal alat- ségben és mára elhagytak bennünket. Az egy
ti pontokkal jelölt országok). Szlovákia 34.183 főre eső GDP tekintetében ugyanakkor a relatív
dolláros teljesítménnyel a 33.975 dolláros ma- helyzetünk nem sokat változott.
gyar érték felé került tavaly. Mindez az elmúlt
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Termelékenység és jólét 2010-ben az OECD országokban
(USD folyó áron, vásáróerő-paritáson)
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2. ábra (forrás: OECD)

Végül nézzük meg, hogy közvetlen versenytársaink – a V4 országok –, továbbá az EU és
Ausztria helyzete hogyan változott és ebben a társaságban mi hogyan szerepeltünk (3. ábra):
TermelékenységI és jóléti mutatók fejlődése 2010-2019 között
a V4 országokban, továbbá az EU átlagát és Ausztriát tekintve
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Az EU átlagos termelékenységi fejlődése 10 év
alatt 34% volt és az egy főre jutó GDP 40%-ot
nőtt. Ehhez hasonló növekedéseket tudhat magénak Németország, vagy Ausztria is. Figyelmet
érdemel Írország, amely 2010-ben még az igen
erős svájci – norvég – belga – USA csoporthoz
tartozott, de 10 év alatt 82%-os termelékenységés 104%-os jóléti fejlődéssel elhúzott a többiektől, termelékenységben még a toronymagasan
vezető Luxemburgtól is.
Végül nézzük meg, hogy közvetlen versenytársaink – a V4 országok –, továbbá az EU és Ausztria helyzete hogyan változott és ebben a társaságban mi hogyan szerepeltünk (3. ábra):
A fejlődési utakat bemutató 3. ábrán a 2010.
évi (induló) értéket mutatja a zárójellel jelölt
pont, még a 2019-es értéket a zárójel nélküli országjelzés (változatlanul dollárban, folyó áron és
vásárlóerő-paritáson). Ausztria (A), Csehország
(CZ) és Lengyelország (PL) is dinamikus utat
járt be, miközben az EU átlagában is nőtt a termelékenység és az egy főre jutó GDP értéke is.
Ahogy az ábra is mutatja, Csehország kiváló teljesítménye arra volt elég, hogy 2019-re körülbelül elérje a 2010-es osztrák szintet. Kiválóan teljesített Lengyelország (PL) is. Csakhogy közben
az EU is és Ausztria is dinamikusan fejlődött.
Csehország közelíteni tudott az EU átlagához
mind termelékenységben, mind egy főre jutó
GDP-ben. Lengyelország az egy alkalmazottra
eső GDP-ben tudott valamit lefaragni a különbségből az EU átlaghoz képest, ami azért még így
is jelentős. Ausztria ugyanakkor a V4 éllovasaival szemben is, tovább növelte előnyét az elmúlt
évtizedben, mindkét mutatóban.
Rövidebb szakasz (vektor) látható, vagyis kisebb
mértékű fejlődést mutat Szlovákia (SK) és sajnos hazánk (H) is. Ezek után nem meglepő,
hogy a távolság Magyarország és Ausztria között
az elmúlt évtizedben sajnos nőtt és az EU-s átlag
is távolabbra került.
A vektorok meredekségében is szembeötlő a különbség Magyarország és a többi ország között.
Ennek oka a korábban már említett fejlődési
szerkezetben keresendő: ahogy korábban már
láthattuk, az EU-ban a 40%-os átlagos életszínvonal-emelkedéshez 34%-os termelékenység-bővülés társult, vagyis a termelékenység javulása
csak kissé maradt el az egy főre jutó hozzáadott
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érték növekedési ütemétől. Ez az arány Ausztriára (35% - 41%), Csehországra (47% - 56%)
és Lengyelországra (52% - 63%) is elmondható.
Szlovákiában volt ebben az évtizedben a legalacsonyabb (22%) a termelékenység-bővülés, ehhez azonban relatíve dinamikusabb (37%) egy
főre jutó GDP növekmény társult – a szlovák
vektor ezért kissé meredekebb. Magyarországon a szerénynek mondható, összesen 28%-os
hatékonyság- növekmény több, mint kétszeresével nőtt az egy főre jutó GDP (57%-kal). Itt is
visszaköszön a növekvő foglalkoztatottság és a
csökkenő lakosságszám.
A 2019. év elején megismert versenyképességi
stratégia azt üzeni, hogy Magyarország akkor
kerülhet a győztesek közé, ha életszínvonalban
2030-ra eléri az osztrák szint 70-80%-át. A felzárkózáshoz Magyarországnak – még ha jó úton
is jár az utóbbi néhány évben – még nagyon sokat kell tennie, mindenek előtt a termelékenység javításáért. Az utóbbi néhány évben javult
a mutató értéke, de a magunk mögött hagyott
2010-2019-es évtizedet tekintve még nem közeledtünk – sőt, inkább kissé távolodtunk – a
vágyott Ausztriához.
Ahhoz, hogy a 2020-2029-es évtizedben érdemi
közeledést tudjuk véghez vinni az EU-hoz és
Ausztriához, valóban gyökeres és rendkívül erőteljes versenyképességi fordulatra volna szükség!
Ha Írországnak sikerült, nekünk miért ne sikerülhetne?
2020. 09. 27.
Perlusz László
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A szociális párbeszéd támogatása az
építőipar hatékonyságának növelése
érdekében
(Support of Social dialogue for an effective future
Construction)
Az építőipari ágazat sikeres működéséhez elengedhetetlenül fontos a szociális partnerek konstruktív együttműködése. A Kelet-Közép Európai régióban azonban a szociális párbeszédnek nincsenek a Nyugat-Európaihoz hasonló mély hagyományai és intézmény rendszerei. Ezt a hiányt felismerve a Szlovén Építőipari Szövetség (GZS) a régió ágazati szakmai szervezeteit összefogó projekt
tervezetével pályázatot nyújtott be és nyert el támogatást az Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatósága által meghirdetett pályázaton.
A 2020 márciusában induló kétéves 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 partnerek a projekt keretében a szociális
párbeszédre vonatkozó kutatási módszertant dolgoztak ki, a kutatás megállapításai alapján kapacitásbővítő képzéseket szerveznek, és a hatékony és célzott társadalmi párbeszédet elősegítő kommunikációs eszközöket és intézkedési terveket készítenek. Ennek egyik eszköze a szociális párbeszéd
munkafolyamatainak digitalizálása, valamint egy digitális szociális párbeszéd-könyvtár létrehozása
lesz. Fontos feladat a szociális párbeszédben részt vevő partnerek felkészítése, valamint a szociális
párbeszéd uniós és nemzeti szintű folyamatának a közös ágazati EU-s kezdeményezésekkel és stratégiákkal összhangban történő megerősítése.
A tervezett célok eléréséhez első lépésként a bolgár ITPIO, azaz a Nemzetközi Szervezetek Munkatársainak Továbbképző Intézete egy komplex helyzetfelmérés keretében elemezte a partnerországokban megvalósuló szociális párbeszéd jelenlegi gyakorlatát, valamint a partner szervezetek tevékenységi körét és meglévő kapacitásaik körét.
A projekt megvalósítása öt fázisból áll, és a munkacsomagok koordinálását az egyes partnerszervezetek végzik. A projekt egészét lefedő Menedzsment fázist a projekt koordinátora, a Szlovén Építőipari Szövetség irányítja. Az Előkészítő fázis, azaz a helyzetfelmérő kutatás lebonyolítása az ITPIO
feladata volt. Az ezt követő Végrehajtási fázis megvalósulását a Bolgár Építőipari Kamara (BCC), és
az ezzel párhuzamosan futó Hasznosítási fázis felelőse pedig a görög PEDMEDE, a Mérnökök és a
Kivitelezők Pánhellén Szövetsége lesz. A Disszemináció, azaz a projekt eredményeinek bemutatása
és terjesztése szintén a Szlovén partner feladata lesz.
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Tájékoztató
Az 2020 szeptemberében zárult előkészítő fázisban a négy kutatási feladat keretében a szociális
párbeszéd jelenlegi helyzete, valamint a szociális párbeszéd nemzeti kezdeményezései és tevékenységei kerültek feltérképezésre. A kutatási eredményeket összefoglaló négy tanulmány a hat partnerországban (Szlovénia, Bulgária, Ciprus, Görögország, Horvátország és Magyarország) megvalósuló ágazati szociális párbeszéd gyakorlatát, igényeit és trendjeit tárja föl, és veti össze azt az ágazati szociális
párbeszéd többéves cselekvési tervével.
A projekt következő lépéseként a tanulmányokban megfogalmazott igények alapján négy országban (Horvátországban, Magyarországon, Cipruson, Bulgáriában) regionális, célzott, kétnapos
kapacitásépítő rendezvények kerülnek megtartásra. Figyelembe véve, hogy azok megfeleljenek az
építőipari európai szociális partnerek prioritásainak, és összhangban legyenek az Új Európai Képzési Program célkitűzéseivel.
Az első kapacitásépítő rendezvény 2020 decemberében, a járványhelyzet miatt a személyes találkozó helyett csak videokonferencia keretében, Zágrábban kerül megrendezésre. A kétnapos tréning
témája a helyzetfelmérés eredményeinek áttekintése lapján a szociális párbeszédre vonatkozó ismeretek és know-how cseréje és átadása és a tapasztalatok értékelése lesz. Emellett kiemelt hangsúlyt
kap még a munkaerőpiac modernizálása, a munkahely-teremtés és a munkahelykeresés témaköre,
valamint a hat partnerország ágazati szociális párbeszéd gyakorlatának, építőipari trendjeinek és
problémáinak elemzése. Továbbá az ágazati szociális párbeszéd korábbi, nemzeti és uniós szintű
tevékenységeinek és kezdeményezéseinek bemutatása, kiemelve azok foglalkoztatási és társadalmi
dimenzióját.
A második rendezvény 2021 áprilisában Budapesten kerül majd megrendezésre. Ennek mottója
a szakértői érékelés, elemzés és megbeszélés. Az ismeretek és a know-how cseréje és átadása. Új, közös, nemzeti és európai ágazati szociális párbeszéd kampányok, kezdeményezések és cselekvési terv
létrehozása, és ezek nyomon követésének megtervezése. A rendezvény tematikájában ez alkalommal
is kiemelt hangsúlyt kap a munkaerőpiac modernizálása, a munkahelyteremtés és munkahelykeresés témaköre, valamint a szociális partner-szervezetek társadalmi párbeszédre vonatkozó kapacitásainak mértékét feltáró tanulmány. A hat partnerország munkaadói és munkavállalói szervezeteinek
belső és külső kommunikációja, illetve a közös, nemzeti ágazati szociális párbeszéd-kezdeményezések megtervezése (például a szociális párbeszéd partnereket egyaránt érdeklő témáinak célzott
tanulmányozása, és a munkaadókat és munkavállalókat egyaránt foglalkoztató kérdésekről közös
nyilatkozatok megfogalmazása.
A harmadik kapacitásbővítő szeminárium tematikája a szociális partnerek és a vállalatok munkatársainak továbbképzése lesz (a kutatási eredményei alapján kiválasztott témakörök: az elismerés,
a bizalom és a hálózatépítés stb.) Tükörmódszer alkalmazása a társadalmi párbeszéd szervezetek
képviselői számára: szerepjáték és reflexió a szerepjátékra. A tréning kiemelt témakörei: a munka
minősége, a változás és a szerkezetátalakítás előrejelzése, előkészítése és kezelése, valamint a kölcsönös elismerés és kölcsönös bizalom (ami az európai munkaerőpiac modernizálásának előfeltétele),
a szervezet ismertségének növelése, a tagok toborzásának és megtartásának erősítése, és az ezekre
vonatkozó ismeretek és know-how cseréje és átadása.
A negyedik, és egyben záró kapacitásbővítő tréningen folytatódik majd a szociális partnerek és
a vállalatok munkatársainak továbbképzése. Ennek fő témakörei a gazdasági és a társadalomi tevékenységek digitalizálása. Az európai uniós program-finanszírozási alapokhoz, az Európai Szociális
Alap és a Foglalkoztatási Főosztály ipari kapcsolatok költségvetési tételeihez való hozzáférésre és
azok igénylésére történő felkészítés és képzési transzfer. A négy regionális, specifikus célzott társadalmi párbeszéddel kapcsolatos rendezvény záró-értékelése. Ismeretek és know-how cseréje és átadása.
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Az európai szociális párbeszéd koordinációjának, működésének és hatékonyságának javítása, a bevált gyakorlatok és a kapcsolódó közös képzési események cseréje.
A projekt eredményeként egyúttal a szociális párbeszéd új, ágazati platformja is kialakításra kerül,
amelynek célja a legfontosabb korábbi szociális párbeszéd-kezdeményezések és EU-projekt, illetve
a jelenlegi projektben megfogalmazott koncepciók és módszerek, valamint az EU-ban elért eredmények és hatások bemutatása és hasznosítása. Továbbá összefogja és bemutatja a szociális párbeszéd uniós és nemzeti szintű történeti fejlődésére vonatkozó ismereteket. Ezáltal 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
továbbképzését és az új tagok bevonását. Támogatja a kapacitásépítésbe történő befektetéseket és a
szinergiák létrehozását, előmozdítva ezáltal a jövőbeli társadalmi párbeszéd sikeres megvalósulását.
A partnerek a 2020. szeptember 23-án megtartott videokonferencián áttekintik a helyzetfelmérő
tanulmányok összegzését, a kapacitásbővítő rendezvények tervezett programját és célkitűzéseit, valamint az új, közös szociális párbeszéd platform tervezett struktúráját. A projektre vonatkozó aktuális
információk a www.susodco.eu címen az angol mellett szlovén, magyar, horvát, bolgár és görög nyelven is elérhetők.
Budapest, 2020. október 4.
Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes
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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
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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
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
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

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

•

•

•

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

Ingatlanforgalmazási és
Hasznosítási szekció
Dr. Sztranyák József
sztranyak.jozsefdr@vosz.hu

Idegenforgalmi,
Szálláshelyszolgáltatók és
Vendéglátóipari szekció

Környezetvédelmi
és •
Hulladékgazdálkodási szekció
Makó Balázs
mako.balazs@vosz.hu
•
Textil- és Ruházatipari szekció
Hannauerné Szabó Anna
hannauerne.szabo.anna@vosz.hu

Krisán László
krisan.laszlo@vosz.hu

KERESKEDELMI TAGOZAT

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

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

MEZŐGAZDASÁGI TAGOZAT

Ifjúsági és Induló Vállalkozás szekció
Barabás Tamás
barabas.tamas@projectmine.hu
Digitalizáció-Informatikai szekció
Szabó Zoltán Kázmér
szabo.zoltan@vosz.hu
Oktatási és Szakképzési szekció
Sepsi Zsigmond
sepsi.zsigmond@vosz.hu
Pénzügyi szekció
Illy Katalin
illy.katalin@vosz.hu
Sportvállalkozási szekció
Horváth Ferenc
horferserleg@horferserleg.axelero.net

•

•

•

•

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

Egészségügyi szekció
Dr. Fábián Lajos Károly
fabian.lajos@vosz.hu

SZOLGÁLTATÁSI TAGOZAT
Vida Péter
vida.peter@vosz.hu

•

•

•

VOSZ tagozatok és szekciók
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Bács

Békés

Borsod

Csongrád

Fejér

Győr-M-S

Hajdú-Bihar

Heves

Jász-NK-Sz.

Komárom

Nógrád

Somogy

Szabolcs-Sz.

Tolna

Vas

Veszprém

Zala

Bp.-i Regionális

FUVOSZ-Budapest

Budafok-Tétény Ált. Ipartestület

Haller Vállalkozói Hiteliroda

Hungary Business

ZMVA

ZMVA

Top Rider Kft.

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.

Kossuth L. u. 75.

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

92-316-033

1-5999-300

1-705-7081

1-425-2078

1-414-0660

93/317-733

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

1-705-7082

1-425-2078

1-414-0661

93/317-733

88-420-710

94-323-193

42-504-338

32-423-860

56-512-375

36-817-563

52-541-414

22-319-772

62-409-127

46-505-160

attila.domotor@outlook.com

nagykanizsa@zmva.hu

szkartya@zmva.hu

ildiko.pesthy@hbzrt.hu

szkhaller@digikabel.hu

nemes@voszpont.hu

fuvosz@fuvosz.com

szkkesmark@gmail.com

zalavosz@chello.hu

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

Pesthi Ildikó

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

30-9956-093

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

Cég

Cím

Telefon

Telefax

Szolgáltatás

METRO-CONTO Kft. 1165 Budapest,
Zsélyi Aladár u.
3. Fsz. 3.

(06)-1-407-5077
06-30-948-5786

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelő Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56-512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi,
ingatlanforgalmi értékbecslési
szolgáltatás

Hotel Platánus

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

210-2592,
333-6505

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés,
rendezvények, konferenciák

Bringóhintó Kft.

Pénzügyi, adóügyi, számviteli
és könyvvizsgálói szolgáltatás

Bringóhintó, kerékpár,
elektromos gyermekjátékok,
elektromos rollerek
kölcsönzése

(06)-20-423-4600

www.bringohinto.hu

Universitas Iskola
Szövetkezet

bringo@bringohinto.hu

Számviteli szolgáltatás

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

1-323-2133

1-476-0620

Minőségi diák munka
Budapesten.

1-323-2133

1-476-0620

Szabadics Kft

8749 Zalakaros
Csermely u.1.

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

(06-93) 541-925

ART Hotel ***
Zalakaros

8749 Zalakaros
Üdülő sor 2.

(06-93) 541-940

(06-93) 541-941

Minőségi diák munka az
ország 50 városában.
Országos hálózati munkák.
Apartmanok (6 db)
légkondicionáló
berendezéssel hazai és
külföldi vendégek részére
Szállodai szolgáltatás
étteremmel, autóbusz bérlés,
rendezvények, konferenciák.

Vinczemill
Papírmerítő és
Könyvkötő Műhely
Kft.

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

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

Meló-Diák Kft

Info@universitas.hu

Iso-Thermo Kft.

OPEN Szoftverház
Kft.

1047 Budapest,
Baross u. 99.

(06)-26-310-882

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

Kézzel merített
papírtermékek: névjegy,
meghívó, emléklap,
díszoklevél, különleges
kiadvány
(06)-26-301-272

(06)-1 380-5403

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)

Kedvezmény
15 %

10 %
20 %

20%

20%

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

15 %

5-50 %

15 %

hogyönis

80

Kedvezmények

(06) 1-460-6933

(06) 1-460-6933

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

(06)-74-416-417

(06)-74-416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás,
gravírozás, ajándéktárgyak

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

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

(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
1137 Budapest,
Szent István krt.
23. 1/5.
www.mpkpartners.com

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

(06)-76-321-202

Műanyag- és papír
csomagolóeszközök,
Műanyag- és papír alapú
díszcsomagolók- és
kellékek,
Irodai kiegészítők, mappák,
nyomtatványok, archíváló
dobozok
Öntapadó könyvfüzetborítók, iskolai
csomagolók.
Gyártás és forgalmazás
Felülettisztítás
homokszórással, 2800bar-os
vízzel. Beton és
fémszerkezetek korrózió
elleni védelme, korszerű
bevonatrendszerekkel.

(06)-1-479-0400
(06)-1-479-0402

(06)-1-479-0401

Szállás, rendezvények,
konferenciák

(06)-62-241-348

(06)-62-246-842

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

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

1132 Budapest,
Borbély u. 5-7.

06-30-6200-500

RPE Nonprofit Kft.

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

(06)-46-505-266,
(06)-46-320-169

(06)-46-505-267

3525 Miskolc,
Szent L. u. 64.

+36-46-382-933
+36-70-5071509

+36-46-382-933

Horfer Serleg

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

Városi Sport és
Szabadidőközpont

10 %

7100 Szekszárd,
Keselyűsi u. 2.
horferserleg@horferserl
eg.axelero.net

Foltech Kft.

Fémtiszta Kft.

Hotel Unió

Innowear Kft.

Parragi Ügyvédi
Iroda
MPK- Partners

Hronszky Ügyvédi
Iroda

iroda@hronszky.hu
www.hronszky.hu

(06)-1-354-3080

(06) –1-354-3085

12 –21 %

Anyag: 5
Díj: 10 %

10 %

30 %

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

(06)-1-780-5531

11 %
50.000 Ft felett

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,

20 %

20-25 %

25-50 %

10-20%
hogyönis
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FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztő
Kft.

6500 Baja,
Roosevelt tér 1.

06-79-523-600

06-79-420-857

www. forintsoft.hu
forintsoft@forintsof
t.hu

Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és Kézi
autómosó

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

(06-46)507-708; (0630)268-7161; (0630)370-5873

(06-46)507-709

Inis Business Kft.

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

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

(06-1) 210-2478

8230
Balatonfüred,
Baricska dűlő

+36-20-223-0910

Baricska Csárda

gazdasági- és cégjog,
közlekedéssel kapcsolatos
jog, munkajog, hitelezői
igényérvényesítés,
büntetőjog, egyéb
jogterületek.
- Ügyviteli szoftvert
(számlázó,
készletnyilvántartó,
könyvelő, bérszámfejtő,
tárgyi eszköz nyilvántartó,
házipénztár,
szabályzatkészítő, kiegészítő
melléklet készítő stb.)
vásárló új felhasználóink
(akik még nem vásároltak
tőlünk programot) részére
okt. 1. és dec. 31. között
20%, jan. 1. és szept. 30.
között 10% kedvezmény a
www.forintsoft.hu oldalon
szereplő listaárainkból.
- Adótanácsadás
egész
évben 10%
GUMISZERVIZ:
Gumiabroncs értékesítés;
Gumiszerelés; Centrírozás;
Javítás; Gumiabroncs
tárolás;
KÉZI AUTÓMOSÓ: Külső
kézi autómosás; Belső
takarítás; Kárpittisztítás;
Utastér atkátlanítás; Klíma
fertőtlenítés; Polírozás;
Motormosás; Alvázmosás
Díjtalan pályázatfigyelés,
cégek és önkormányzatok
pályázatra való minősítése,
pályázatok elkészítése, teljes
körű projektmenedzsment
(támogatási összeg
lehívása/elszámolása),
tanácsadás projektötletek
kidolgozásában

10 %

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.
nicopro@nicopro.hu
www.nicopro.hu

+36-79-326-581

+36-79-326-581

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

10 %

Várjuk tagjaink jelentkezését, akik termékeiket illetve szolgáltatásaikat kedvezménnyelhogyönis
tudják ajánlani a VOSZ tag vállalkozóknak.
HÍVJA A VOSZ-T, HOGY MEGISMERJÉK !
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VÁLLAKOZÓK VIRTUÁLIS PIACTERE
piacter.vallalkozo.info
VÁLLAKOZÓK INFORMÁCIÓS PORTÁL
vallalkozo.info

VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL
VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára?
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni?
Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára?
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni?
Látogasson el virtuális piacterünkre!
Látogasson el virtuális piacterünkre!

Keressen,
üzleteljen,
adjon
vásároljon igénye
igénye szerint!
Keressen,
üzleteljen,
adjon
el, el,
vásároljon
szerint!
A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása

Aszámára.
http://piacter.vallalkozo.info/
mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és
Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt
vállalkozása
számára. Mindössze
kell,ismajd
feltöltheti az eladásra szánt
termékeket/szolgáltatásokat.
A kínálatbólregisztrálnia
regisztráció nélkül
válogathat.
vagy megvásárolni kívánt termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció
nélkül is válogathat.

VÁLLALKOZÓI TANÁCSADÁS
Dankó Tibor

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

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

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM
HITELEK VÁLLALKOZÁSOKNAK
ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL
AKÁR 0-0,5% ÉVI NETTÓ
KAMATTAL*

PLUSZ

A SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM ÚJ HITELKONSTRUKCIÓI A
KAVOSZ ZRT., A VOSZ, VALAMINT A TERÜLETI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARÁK IRODÁIBAN IGÉNYELHETŐEK

WWW.KAVOSZ.HU
* A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlatnak. Bővebb információ: www.kavosz.hu oldalon.

