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Két magyar kkv is megkapta
a GREEN BRANDS minősítést

2019. február–március

Hirdetés

Hirdessen a VOSZ Hírekben!
A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy
rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési
lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai
(például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok
megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô
tartós üzenet.
A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô,
a közös érdekérvényesítést is fontosnak tartó
cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági számot
jelentôsen felülmúló.
Egy oldalas fekete-fehér hirdetés
(160 mm x 240 mm)
400.000 Ft + ÁFA
féloldalas fekete-fehér hirdetés:
(160 mm x 120 mm)
200.000 Ft + ÁFA

negyedoldalas fekete-fehér hirdetés:
(80 mm x 120 mm)
100.000 Ft + ÁFA
színes hirdetés: 50% felár

A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti meg
a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink
megrendeléseiket a VOSZ címére (1054 Budapest, Hold u. 21. Telefon: 414-2181, 4142182), míg az ellenértékét számla alapján
rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben.

VOSZ-Hírekben való hirdetés
egyúttal
a VOSZ célkitûzéseinek
támogatása is!

VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE
Címe: H-1054 Budapest, Hold u. 21.
Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182
Telefax: (36-1) 414-2180
E-mail címe: center@vosz.hu
Internet honlap: www.vosz.hu
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VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Iroda tölti ki!

VOSZ tölti ki!

VOSZ tagszám:
VOSZ iroda kód:

Beléptetô megye:
Tagszám:

ALAPADATOK (KITÖLTÉSE KÖTELEZÔ):

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

Létszám (fô):
Fôtevékenység
TEÁOR szám:

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

Fax:

Széchenyi Kártya Program (KAVOSZ) termék igénylése esetén kitöltendő:

Termék típusa:

Termék igénylésének
összege:
Kiállított számla
sorszáma:

Utalás/befizetés dátuma/
csekk sorszáma:

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

$

c IGEN

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

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

Kelt: ………………………………, …… év …………………..…… hónap …… nap
…………….......…………..
cégszerû aláírás
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Tel.: (+36-1) 414-2181, 82
e-mail: center@vosz.hu
1054 Budapest, Hold u. 21.
Fax: (+36-1) 414-2180
web: www.vosz.hu
Bírósági bejegyzés: Fôvárosi Törvényszék Pk.60099/1989
Gránit Bank: 12100011-10004878-00000000
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Szomorú évforduló
(Levél Demján Sándorhoz)

Demján Sándor a WestEnd alapkőletételekor
Fotó: Népszava/ Szalmás Péter
Kedves Főnök!
Amikor tavaly március 26-án itt hagytál minket
(családodat, barátaidat, üzlet- és munkatársaidat),
több napi- és hetilap felkért, hogy írjak rólad, sőt
az egyik kereskedelmi televízió hosszabb beszélgetésre is invitált. Szeretek írni (még jobban beszélni), de mindegyiket visszautasítottam, mert
nem volt erőm felidézni a veled töltött tizenkét
évet. Meg nem is tartottam illendőnek.
Azt gondoltam, hogy a gyász időszakában kizárólag a családodé, a barátaidé a nyilvános és nem
nyilvános visszaemlékezés joga, de így, egy év távlatában bebizonyosodott, hogy a fájdalom őket
is meggátolta abban, hogy akár szóban, akár írásban megemlékezzenek a hozzád fűződő kapcsolatukról. Még itt a bevezetőben fontos rögzíteni:
30–40 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy valaki a
Te igazi barátod lehessen. Ezzel senkit nem
akarok megbántani, nem akarom senkinek az
irántad érzett szeretetét, háláját és tiszteletét ki-

sebbíteni, de tegyünk különbséget a barát, a haver, a kedves ismerős illetve a kártya- és tárgyalópartnerek között. Te ezt diszkréten, konzekvensen mindig meg is tetted.
Ebből következik, hogy én sem lehettem a barátod – ráadásul köztünk munkáltatói-munkavállalói függelmi viszony volt –, mégis nagyon közel éreztelek magamhoz. Tizenkét év alatt sokszor
kérdeztek a kapcsolatunkról. Egyetlen mondatos jó válasz erre nincs, de általában így reflektáltam: bizalmon, szakmai nézetazonosságon
és szimpátián alapuló munkakapcsolat, amelyet
persze színesítettek magánbeszélgetések és az elmaradhatatlan göböljárási találkozók Sándor napkor, májusi születésnapodon és karácsony előtt.
Ez utóbbin az összes résztvevő éves tevékenységét is értékelted. Kedvesen, csipkelődve. Mindenki pontosan értette a rá vonatkozó megjegyzések vicc- és valóságtartalmát illetve annak
arányát.
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Gyakran faggattak arról, hogy „milyen ember
a Főnök”. Ezerszer ismételtem el, hogy nézzétek
a szemeit, azokból mindent kiolvashattok! Biztosan megérted, azt nem mondhattam, hogy nagyon jó ember vagy, mert beosztottadként megfogalmazott véleményemet nem vették volna hitelesnek. Így rájuk bíztam a döntést: gondolkozzanak és derítsék ki, hogy milyen ember vagy.
Abból is lehetett következtetni a karakteredre,
hogy szinte minden fiúval-férfival kezdeményezően
és barátságosan tegeződtél, a munkásemberektől
kezdve a miniszterelnökig bezárólag. Nem csendőr-pertuban, egyenrangúan. A hölgyekkel ezt sosem tetted, szigorúan betartva az illemszabályokat. Úriember voltál, természetes és tanult intelligenciával. Sokra tartottam, hogy a szegény és
hátrányos helyzetűekről mindig együttérzően
beszéltél, és nem tűrtél semmiféle rasszizmust. Ezt
különösen nagyra értékelem most, amikor vallásra, kulturális eredetre és bőrszínre való tekintettel osztályoznak és minősítenek embereket.
Tudom, hogy morognál emiatt, és nem az irodádban, hanem nyilvánosan. És azt is tudom,
hogy hangosan tiltakoznál – teljes joggal – a tudósok és kutatók listázása, az indulatok aljas felkorbácsolása, valamint a Nagy Imre-szobor gyalázatos meghurcolása ellen. A napi gyakorlattá vált
sunnyogó igazodásban biztosan nem vennél
részt. Nagyon hiányzik a józan hangod, a határozott fellépésed.
Sosem szólítottalak a keresztneveden, mások
előtt sem említettelek azon, most sem teszem.
Nem a korod miatt (tizenkét év van köztünk, ez
nem a világ). A tisztelet diktálta és diktálja ezt. A
szeretet és a tisztelet nem ellenség, jól megférnek
egymással. A mi esetünk erre jó példa. Kavarognak a gondolataim: már korábban eldöntöttem, hogy nem írok üzleti sikereidről, a Demján
Sándor Alapítvány jószolgálati küldetéséről, a Prima mozgalomban betöltött szerepedről, az általad kitalált Széchenyi Kártya Programról, a
VOSZ elnökeként végzett tevékenységedről. De
ez utóbbit mégsem hagyhatom ki, hisz’ itt teljesedett ki a legjobban együttműködésünk. „Igazgató-főrendezőként” olyan szerepet osztottál
rám, amit szenvedéllyel, szívvel-lélekkel csinálhattam. Ha hibáztam, Te vérprofi vezetőként és

okos pedagógusként pontosan tudtad, hogy,
aki naponta színpadra áll, az bizony néha eltéveszti
a szöveget. Tanácsokat adtál, őszinte véleményt
mondtál, de sosem bántottál, sosem torkolltál le.
Inkább állandóan nógattál, hogy írjak és beszéljek bátran, közérthetően. Emlékszem, hogy néhány közszereplésem miatt a hatalom képviselői
megorroltak rád, sőt olyanról is tudok, hogy egy
szövetségi vélemény általam történt interpretálása
miatt üzleti hátrányod keletkezett. Akkor azt
mondtad, hogy néma érdekképviseletnek nincs
értelme. Ebben is egyetértettünk. És én nyugodtan
mehettem ki az irodádból, még utánam szóltál:
csináld csak úgy, mint eddig! Országos ismertséget
a média által szereztem, de lehetőséget, bizalmat
- és ezzel önbizalmat - Te adtál nekem, amit igyekeztem és igyekszem meghálálni. Jegyzetkészítéseim és előadásaim közben gyakran eszembe jutsz,
mert még most is meg akarok felelni az általad
támasztott szigorú – erkölcsi és szakmai - követelményeknek. Ma is megtisztelő számomra,
hogy tizenkét évig a vitapartnered és közvetlen
munkatársad lehettem.
Igen, a végére maradt a legemberibb mozzanat,
az érzés, amit csak én ismerhetek, amit kizárólag
én élhettem meg. A VOSZ főtitkáraként számtalan alkalommal voltam a nagy nézettségű
Egyenes Beszéd vendége, és a műsor után mindig rögtön jelzett a telefonom. Te voltál az első,
aki hívott. Azonnal értékeltél és – de jó erre viszszagondolni – legtöbbször elégedetten, a VOSZhoz méltónak minősítetted az általam elmondottakat. És szinte minden alkalommal további
közszereplésre biztattál. Ilyenkor dagadt a mellem
a büszkeségtől. Nem akárkitől kaptam ösztönzést,
hanem egy kiváló és sikeres embertől.
Távozásoddal korszak zárult le. Én nyugdíjba
készülök, de továbbra is gyakran van alkalmam
egyenesen beszélni az Egyenes Beszédben. Csak
az adás után sajnos már nem csörren meg a mobilom. Elnök Úr, Főnök! Hiányzol. Tudom, hogy
nem csak nekem…
Dávid Ferenc
Az írás a Népszava, 2019. március 23-24. számában jelent meg.
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VOSZ Békés megyei szervezet
beszámoló gyűlése
2019. március 20. – Békéscsaba

2019. március 20-án tartotta kibővített elnökségi
ülését a VOSZ Békés Szervezete.
Az Elnökség tagjain kívül jelen volt Perlusz
László a VOSZ Főtitkára és a Békés megyei Kormányhivatal vezetése: Dr. Takács Árpád úr Békés megye Kormánymegbízottja és Dr. Rákóczi
Attila Kormányhivatali Főigazgató az őt kísérő
munkatársaikkal. A rendezvény első része sajtó
nyilvános volt.
Nagy Mihály László, a VOSZ Békés megyei elnöke köszöntőjében felelevenítette, hogy Demján Sándor, a VOSZ tavaly elhunyt elnöke
2010-ben, a Művészetek Palotájában megtartott gazdaságpolitikai konferencián több javaslatot
fogalmazott meg, amelyek szinte teljesen megvalósultak, bár – fogalmazott – vannak még feladatok. A versenyképes adórendszer, a társulások

ösztönzése, a termelés prioritása, azaz a munka
társadalmi megítélésének helyreállítása, a magyar
többségi vállalkozások előnyben részesítése, valamint a kis-és középvállalkozások fellendítése
egyaránt szerepelt az elképzelések között. Emellett felmerült az euró nem mindenáron történő
bevezetésének kérdése is.
Nos, az elmúlt esztendők igazolták az akkori
Elnöki felvetéseket, jelentkeztek új feladatok, amelyek egyike a Békés megyei Kormányhivatal
Együttműködési megállapodás javaslata. Ennek
az anyagnak a vitáját a VOSZ megyei elnöksége
lefolytatta, beletette javaslatait és a végleges
megállapodás aláírása volt a rendezvény első feladata.
A többoldalas megállapodás lényegében tartalmazza a Békés megyei kormányhivatal appa-
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rátusa által végzett munkákról a folyamatos tájékoztatási lehetőségét minden Járási hivatalon
és kormányablakon keresztül.
Felajánlották, hogy a VOSZ hirdetményeit minden hivatalos hirdetőhelyükön elhelyezhetjük.
A Kormányhivatal várja a VOSZ tagságának
javaslatait ésszerűsítésekre, netán felmerült okszerű
kodifikációs javaslatokra az összes Kormányhivatali feladatkör tekintetében.
A VOSZ szervezet segítséget nyújt a szakképzés speciális feladatainak tovább fejlesztésében,
továbbá a megyei munkabiztonsági munkacsoport
működésében is részt veszünk. Az aláírás óta már
kétszer kaptunk tájékoztatást a kormány meghirdetett programjairól. Egyike a kis és közepes
vállalkozóknak 2018. március 18-án meghirdetett 5 milliárd Ft-os keretösszegű munkahelyteremtő pályázat részletes kiírása.
Lényegében a szolgáltató kormányhivatal
megvalósulásában kaptunk együttműködési lehetőséget.
Az Együttműködési megállapodást Dr. Takács
Árpád Békés megyei Kormánymegbízott és Perlusz László VOSZ főtitkár látta el kézjegyével. Mivel a megállapodás Békés megye területére szól,
így Nagy Mihály László Békés megyei elnök jegyezte ellen a megállapodást.
Ezt követte dr. Takács Árpád úr megyei kormánymegbízott és Perlusz László VOSZ főtitkár
nyilatkozata.

- Dr. Takács Árpád nyilatkozatából fontos elem
volt: Békés megye több szakmai kamarájával kötöttek hasonló megállapodást. Kifejtette, erősíteni
szükséges a megyei vállalkozásokat térségünk megtartó-erejének növelése érdekében, amit nyitott, közvetlen, befogadó és támogató hatóságként
a megyei kormányhivatal mindenben segít. Közvetlen munkakapcsolatokon alapuló, vállalkozóbarát kormányhivatalban gondolkodnak. Ebben az esetben is tartalommal töltjük meg a megállapodást. Közös cselekvési tervet készítünk, közös rendezvényeket hívunk életre – hangsúlyozta a kormánymegbízott.
- Perlusz László VOSZ főtitkár úr nyomatékosította, hogy a tavaly 30 éves Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége továbbra is
politikamentesen, nyitottan, de ha kell bírálóan,
kritikát megfogalmazva végzi munkáját. Leszögezte ugyanakkor, hogy több konkrét javaslatot tesznek majd le az asztalra, mint ezt megelőzően. A VOSZ Vállalkozói Műhelyen keresztül bármely tagjuk megfogalmazhatja javaslatát, problémáját. Úgy vélekedett, a hivatalok, hatóságok egyre inkább a vállalkozásokat
segítő módon végzik tevékenységüket, külön kiemelte a NAV-ot ezen a téren, illetve szólt a szerdán megkötött helyi megállapodás jelentőségéről. Végezetül a 17 éve működő Széchenyi kártya program legfőbb állomásait mutatta be! –
azután szünet következett, amelyben a nagy
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számban jelenlévő megyei sajtó képviselői kértek nyilatkozatokat.
A VOSZ rendezvény második részében a
VOSZ Békés megyei Szervezet 2018 évi munkáit értékelte az Elnökség előtt Nagy Mihály László, majd rátért a 2019 évi feladatokra. Első a létrejött megállapodáshoz kapcsolódó munkabizottságok létrehozása. Határidő folyamatos.
Első félévben szakmai útra indul a szervezet
tagjaiból álló csoport a szomszédos román határ
menti magyar vállalkozások megismerésére Arad
város körzetébe.
Bejelentésre kerültek a felhívások a 2019 évi
Békés megyei Prima díjak jelölési lehetőségeiről,
továbbá a 2019 évi Békés megyei Év Vállalkozója
cím elnyerésére kiírt pályázat.
Bizakodóan nyilatkoztak a megyei Elnökség
tagjai a 2019 őszén sorra kerülő XIV. Békés me-
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gyei Prima Gála támogatásáról. Elsőként dr. Miklós Pál a Békés megyei VOSZ szervezet alapító elnöke- mondotta el támogató javaslatait, amik közül elsősorban azt emelte ki, hogy az 1990-es indítás utáni kisebb botladozások megoldása után
hosszú évek óta folyamatos és sikeres a Békés megyei VOSZ szervezetünk. Őt Bődi János a Békés
megyei VOSZ második alapítója követte hosszú
évtizedes közös munkáink felelevenítésével. A harmadik alapító tag 1988-ból Fáskerti László gyulai építési vállalkozó a többiek nevében is csak anynyit jelzett, most is támogatja a neki tetsző tervezett
Prima Gála lebonyolítását. Amely terv szerint Gyula városában fog megrendezésre kerülni ez év
őszén.
Nagy Mihály László
Békés megyei szervezet

VOSZ 2019 febr-márc belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2019. 04. 02. 9:30 Page 8

8

Szervezeti Hírek

KAVOSZ: fontos, hogy ne legyen
uniós forrásvesztés 2021 után

A hazai vállalkozói közösség számára fontos, hogy
ne legyen európai uniós fejlesztési forrásvesztés
a 2021-2027-es időszakban - hangsúlyozza Krisán
László, a Kavosz Zrt. vezérigazgatója.
A Kavosz vezérigazgatója felidézte, hogy a Brexittel nagy befizető távozik a rendszerből, továbbá
átalakítják az unió költségvetési struktúráját, és
abba olyan elemek is kerülnek, amelyek gazdasági
szakemberek véleménye szerint nem tartoznak
oda. Példaként említette, hogy nem tartják jó megoldásnak a migrációs politika költségeit a többi
tételből elvenni.
Szerinte 2021 után még erősebb támogatást
kellene kapnia az uniós és a hazai kkv-szektornak egyaránt, a szinten tartást sem tartják jó ötletnek, miután ez a vállalkozói közösség adja a
foglalkoztatás gerincét. A források elosztásánál
szem előtt kellene tartani azt is, hogy a vállalkozások hogyan tudnak majd előbbre lépni a kutatás-fejlesztés, az innováció, a digitalizáció területén.
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Két magyar kkv is megkapta
a GREEN BRANDS-minősítést
Február 26-án a GREEN BRANDS Hungary
ünnepélyes keretek között átadta a Magyarországon elsőként GREEN BRANDS-elismerést
nyert márkáknak a GREEN BRANDS-védjegy
kétéves használatára feljogosító oklevelet. A díjazottak között egy nagy nemzetközi kereskedelmi lánc, a Rossmann, két márkája, az enerBiO és az alterra, valamint a Frosch háztartási
és a green care PROFESSIONAL ipari tisztítószer márka mellett, két magyar kkv, a Folprint Zöldnyomda Kft. és az INEST Nonprofit
Kft. található. A sajtótájékoztatón a GREEN
BRANDS-elismerésre a modern alumínium radiátorával aspiráló ALURAD Radiátor Invest
Kft. is bemutatkozott.
A GREEN BRANDS független nemzetközi
minősítő szervezet Németország és Ausztria után
tavaly nyáron kezdte meg működését Magyarországon. A GREEN BRANDS szigorú nemzetközi módszertan szerint értékeli a márkák fenntarthatósági teljesítményét, szoros együttműködésben az átfogó kritériumrendszert kidolgozó és
a GREEN BRANDS Indexet megalkotó bécsi
kutatóintézettel, a Sustainable Europe Research Institute-tal, valamint az auditokat végző – és a kritériumrendszer megalkotásában is részt vevő –
szintén bécsi székhelyű ALLPLAN környezetvédelmi tanácsadó céggel.
Németországban és Ausztriában a 2011-es indulás óta több mint 150 márka nyerte el a GREEN BRANDS-minősítést, és a Label-online, a német „Die Verbraucherinitiative e.V.” (Fogyasztók
Egyesülete), a GREEN BRANDS-et a védjegyek
közül a különösen ajánlott kategóriába sorolta.
Wiszkidenszky András, a GREEN BRANDS
regionális igazgatója, az eseményen kiemelte, hogy
a GREEN BRANDS Hungary különös hangsúlyt helyez a kis- és középvállalkozások minősítésére, kommunikációs támogatására, amelyeknek ezáltal lehetőségük nyílik márkájuk ismertségének és elismertségének növelésére.
A márkáknak három fázisból álló minősítésen
kell átesniük.

Jelölés – A márkákat non-profit szervezetek, érdekképviseletek, médiapartnerek, zsűritagok és
már kitüntetett márkák jelölhetik.
Audit – Az értékelés egy tudományosan felépített, önbevallásra épülő kérdőív kitöltésével történik. A válaszokat az ALLPLAN szakértői értékelik, és szúrópróbaszerűen ellenőrzik. A végső
értékelés – amelyhez csak a pályázó cég fér hozzá – képezi a GREEN BRANDS Index alapját.
Kizárólag a zsűri által előre megállapított határértéket (benchmark) elért márkák jogosultak a
GREEN BRANDS-címre.
Zsűri-döntés – Az értékelési folyamatot a szakmai zsűri zárja le, ez a grémium ítéli oda az elismerést. A magyar nemzeti zsűriben a gazdaság élet,
a média, a szakmai és állami szervezetek képviselői
vesznek részt. Ez a testület az audit eredménye
alapján megerősítheti vagy elutasíthatja a minősítést. A zsűri minden tagja vétójoggal bír.
A kitüntetett márkák képviselői, az elismerés
átvételekor röviden kifejtették, miért tartják
fontosnak a GREEN BRANDS védjegy megszerzését.
Kadlók Nelli PR Manager, Rossmann: „A
drogéria piacon is egyre több a tudatos vásárló,
aki natúr és bio termékeket keres. Az alterra és az
enerBiO márkáink kiváló választ jelentenek ezekre a vevői igényekre. Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a GREEN BRANDS is lehetőséget
adott a megmérettetésre, és a magyar drogéria piac
szereplői közül elsőként mi vehetjük át ezeket a
díjakat. Fontos számunkra, hogy a GREEN
BRANDS logó használatával még értékesebbé tehetjük az alterra és enerBiO márkáinkat.”
Burkus Tamás ügyvezető igazgató, FCB Hungary Zrt. (a Frosch forgalmazója Magyarországon):
„Európában a Frosch márka már több mint harminc éve van jelen a környezetbarát háztartási tisztítószerek piacán. A német gyártó, a Werner &
Mertz számára elsődleges szempont a termékfejlesztés és gyártás során egyaránt megvalósuló
környezetvédelmi szemléletmód. Mindig öröm a
márka számára, ha ennek a törekvésnek az ered-
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ményességét külső, független intézmények is elismerik. Annak külön örülünk, hogy Magyarországon az elsők között került a márka a GREEN BRANDS díjazottjai közé, és bízunk benne,
hogy ezáltal még szélesebb körben tudjuk megismertetni a Frosch márkát és annak törekvéseit a magyar vásárlókkal is.”
Andreas Enderle kereskedelmi igazgató, CEE régió, Werner & Mertz: „A Werner & Mertz, egy innovatív, 151 éves családi vállalkozás, amely úttörő szerepet tölt be a környezetbarát és fenntartható
üzletágban. Számunkra a fenntarthatóság nem egy
modern hóbort, hanem egy élő céghagyomány. Mivel a GREEN BRANDS olyan termékeket értékel,
mint a greencare PROFESSIONAL is, amely környezetbarát a gyártásban és mindig a saját felelősségvállalásra való tekintettel jár el, természetes
volt számunkra, hogy jelen legyünk.”
Szabó Attila ügyvezető igazgató, Folprint Zöldnyomda Kft.: „A Folprint Zöldnyomda Kft.
hosszú évek óta sokat tesz annak érdekében, hogy
környezeti szempontokból is fenntarthatóan működjön. Termékeink a lehető legnagyobb mértékben környezetkímélő anyagokkal és eljárásokkal
készülnek. Kevés olyan hiteles díj, elismerés van
Magyarországon, amely széles körben segít a környezettudatos szemléletünk megismertetésében.
A GREEN BRANDS programot hitelesnek és értékesnek gondoljuk és ezért veszünk részt benne.”
Lakatos Sándor ügyvezető igazgató (INEST Nonprofit Kft.): „Az INEST Nonprofit Kft. számára
kiemelten fontos a környezetünk védelme és általában véve az értékteremtés. A GREEN
BRANDS által kínált kihívás lehetőség és egyben
garancia is számunkra. Garancia és lehetőség arra,
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hogy éberek maradjunk, és szolgáltatásunkat folyamatosan magas színvonalon tudjuk tartani. Ha
úgy tetszik ez a szó legnemesebb értelmében a minőség biztosítása.”
Tónay Szabina ügyvezető, ALURAD Radiátor
Invest Kft.: A tavaly 50 éves jászboldogházi radiátorgyár (egykor a Lehel Hűtőgépgyár része) amely az egyetlen ma még működő magyar gyártó - új tulajdonosa 2011 óta elkötelezett a környezetvédelem, a 21. századi új technológiák bevezetése mellett. Ennek eredményeként a 2015ben megvalósult „zöld gyár” 100%-ban újrahasznosítható terméket állít elő, zéró környezeti terhelés mellett. A GREEN BRANDS programban való részvétellel hangsúlyozni szeretnénk, hogy az 50 éves magyar tradíciót hogyan
gondoltuk újra a környezettudatosság jegyében.
A rendezvényen Lévai Gábor, a GREEN
BRANDS Hungary ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy a szervezet GREEN BRANDS Akadémia néven műhelymunka-programot indít a kitüntetés iránt érdeklődő kis- és középvállalkozásoknak. A műhelymunkán egyebek között olyan
témák kerülnek terítékre, mint a LOHAS fogyasztói réteg bemutatása, amelynek különösen
fontos, hogy fenntartható módon előállított
termékeket vásároljon, a GREEN BRANDS-minősítés és a márkaépítés összefüggéseinek áttekintése, valamint a GREEN BRANDS értékelési
folyamatának bemutatása. A hat alkalomból
álló GREEN BRANDS Akadémia március végén indul.
További információk:
Gasperanová Ági, agnesa.gasperanova@greenbrands.org; +36 1 781 9483.
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Ausztria, mint befektetési és export célpont

Miért vonzó?
• kedvező vállalkozási környezet
• EU-s tagságból eredő előnyök
• földrajzi közelség
• magas innováció
• jelentős magyar közösség
Osztrák vállalkozási környezet jellemzői
• Hagyományosan erős érdekképviseletek
• Szigorú szabályozás (iparűzés, ágazati kollektív szerződések)
• Kötelező kamarai tagság (területi és ágazati alapon)
• Erős piacvédelem
• Erős KKV és családi vállalati szegmens
• Kiváló tájékoztató rendszerek
• Vállalatalapítás, fiatal vállalkozók ösztönzése
EU-s tagságból eredő előny - a határon átnyúló szolgáltatlás:
• Szabad szolgáltatásnyújtás, aki saját tagállamában jogosultan folytat vállalkozói
tevékenységet ezt bármelyik más tagállamban folytathatja, az adott tevékenységre vonatkozó fogadó tagállam szabályozása szerint: Ausztria – iparűzési szabályozás!
• A küldő tagállam kiküldött munkavállalói nem okozhatnak a fogadó tagállamban munkaerő-piaci, és szociális feszültségeket. Ausztria – ágazati kollektív szerződésben foglalt minimálbér alkalmazása kötelező!

Gyakorlati tanácsok a piacra lépés előtt
• Időkalkuláció: a munkavégzés megkezdéséhez szükséges - dokumentumok beszerzése
(iparűzési bejelentés átfutási ideje 30 nap,
fordítóiroda ügyintézési határideje, stb.)
• Költségkalkuláció: dokumentumok beszerzésének a díja, osztrák kollektív szerződés
szerinti minimálbér, BUAK, Auftraggeberhaftung) Csak megfelelő költségkalkuláció ismeretében vállaljuk el az osztrák cég
által ajánlott megbízást, és csak olyan megbízási díjért, melyből a megbízást teljesíteni tudjuk!
• Ne bízzunk abban, hogy az osztrák megbízó tisztában van az osztrák szabályozással!
• A piacra lépést megelőzően javasoljuk a szakemberrel (könyvelő, adótanácsadó) történő
személyes konzultációt (szükséges papírok,
igazolások, fordítások, várható költségek)
Kik tudnak segíteni?
• Bécsi magyar nagykövetség külgazdasági
irodája
A-1010 Wien, Bankgasse 4-6
Tel: +43-1/537-80-471
E-mail: trade.vie@mfa.gov.hu
• Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Szekér Bálint Irodavezető
Kismarton
Tel.: +43 2682 90 500
E-mail: kismarton@ceednetwork.hu
A-7000 Kismarton/Eisenstadt
Domplatz 21. Ausztria
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• ABA – Ausztriai Üzleti Ügynökség
Dr. Berényi Ferenc ABA konzulens
Magyarországon
e-mai:jpluszf@gmail.com
tel.: 303450968
www.aba.at
• Osztrák-Magyar Üzleti Tanács
www.ahbc.hu
• Ecoplus Alsó Ausztriai Ügynökség/
Ecoplus International Magyarország
Szinte Zsolt ügyvezető Mobil: +36 203990237 | Tel. +0036 1
220-0983
z.szinte@ecoplus.at
• Külképviselet.hu
Borbándy László
office@dox.kulkepviselet.hu
+36 1 700 44 69
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• Oppenheim Ügyvédi Iroda
A-1070 Wien, Schottenfeldgasse 85/1
T: +43 1 364 9238
H-1053 Budapest, Károlyi utca 12
T: +36 1 486 2200
E: office@oppenheimlegal.com
dr. Baranyai Z. Zoltán
E.:zoltan.baranyai@oppenheimlegal.com
dr. Kovács Máté
E.: mate.kovacs@oppenheimlegal.com
• Ungarn Consulting Kft
Dr. Csordás Ferenc Károly
ügyvezető
+ 36 20 476 8058
csordas@ungarnconsulting.hu
www.ungarnconsulting.hu
• Parajdi Ingatlan
www.ausztriai-ingatlanok.hu
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Európai Uniós minimálbér összehasonlító
táblázat tagországonként
(2018–2019. február)
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A menedzsment szaktudás fejlesztése,
mint a hatékonyságnövelés eszköze
Új kihívások és kezelésük a vállalatvezetésben
(Szerkesztett változat! A teljes tanulmány a VOSZ honlapján megtekinthető.)
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Építőipari szakképzési munkás fiatalok
franciaországi szakmai továbbképzése
A „Les Compagnons Du Devoir” a franciaországi állami szakképzési rendszer mellett működő,
a középkori céhes hagyományokra épülő speciális szakképzési forma, ami a kézműves szakmák
szakmai alapképzésen kívül a fiatal szakmunkások számára szervezett mesterképzés lehetőségét
is magában foglalja. A Compagnon az építőipari szakmákon kívül összesen harminc szakmában
nyújt képzést.
Az ÉVOSZ az Erasmus program keretében
2019 márciusában szakképzési szakértők számára egyhetes franciaországi szakmai tanulmányutat szervezett, amelynek célja a Compagnon
speciális szakképzési rendszerének tanulmányozása volt. A résztvevők egyúttal az Erasmus Mobility Pro program keretében féléves franciaországi
szakmai gyakorlatukat éppen befejező magyar asztalos, ács és szárazépítő szakmunkás fiatalok
programjának kiértékelésében is részt vettek.
A Compagnon képzési módszere a középkori céhes hagyományokra épül. A képzés az un.

Compagnon Házakban valósul meg, ahol az oktatótermek és tanműhelyek mellett kollégiumi
szállás is a tanulók rendelkezésére áll. A Compagnon Házak egyik fontos közösségi tere az étterem, ami a Házban élő, különböző szakmát tanuló fiatalok számára lehetőséget biztosít, hogy
egymással találkozzanak és eszmét cserélhessenek.
A Compagnon alap- és felnőtt továbbképzési
tevékenységénél a szakmai tudás elsajátítása mellett fontos cél még a fiatalok életre nevelése is. Azaz
a tanulás és a munka során megtanuljanak a saját lábukra állni, valamint csoportban együtt dolgozni. A szakmai alapképzés tizenöt éves korban
kezdődik, de sokan a gimnázium után 17-18 évesen csatlakoznak. Az alapképzésbe legfeljebb 25
éves korig lehet jelentkezni, azt követően már csak
felnőttképzésben tanulhatnak szakmát.
A tanulók a duális képzés keretében hat hétig egy vállalkozásnál dolgoznak, majd ezt követően két hétig a Compagnon Házakban elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt. A képzés

A résztvevők az új párizsi oktatási központ előtt
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Tetőfedő tanműhely, Párizs
finanszírozása a Compagnon esetében is a cégek
által befizetett szakképzési hozzájárulásból történik.
A tanulók ösztöndíjként a szakmunkás minimálbér felét kapják. Ennek kétharmadából finanszírozni tudják a szállásukat és ellátásukat. A
fennmaradó egyharmad rész pedig biztosítja a
megélhetését. A tanulók így alapvetően szülő támogatás nélkül is fenn tudják magukat tartani.
A Compagnon Házakban telente több alkalommal is tartanak pályaorientációs programokat, nyílt napokat. A Compagnonnál tanulni szándékozóknak egy felvételi vizsgát kell tenniük. De
ezt megelőzi egy szakmai tanácsadás, ahol a pályaválasztókat a Compagnon szigorú szabályairól
is tájékoztatják. Hiszen a fiatal ott nem csak egy
szakmát tanul, hanem egy életformát is választ.
A jelentkezőknek matematikából, ez elsősorban logikai feladatokat jelent, valamint francia
nyelvből kell vizsgázniuk. Az írásbeli vizsgát egy
10-15 perces elbeszélgetés követi, ahol többek között a motivációjukról kell számot adniuk.

Étterem mestermunkákkal, Le Mans

A Compagnon az alapképzésre épülő szakmai
továbbképzésre, azaz mesterképzésre is lehetőséget
biztosít. A Compagnon képzési és nevelési módszerének alapja az utazás, azaz a mesterlegények
három-öt évig tartó szervezett vándorlásának
biztosítása. Az un. „Tour de France” program keretében városról - városra költöznek tovább, de
néhány év óta a külföldön töltendő szakmai gyakorlat is kötelező. Ez idő alatt rendkívül magas
szintű szakmai tudást sajátítanak el, és emellett
a személyiségük is kiteljesedik, fejlődik. A szakmai ismeretek mellett ugyanis olyan széleskörű
transzverzális ismeretekre is szert tesznek, amelyek a későbbi szakmai és emberi boldogulásukat
nagymértékben elősegítik. Azáltal, hogy időről időre új közösségbe kell beilleszkedniük, és új munkahelyen kell helytállniuk önállóbbakká és céltudatosabbakká válnak, szerteágazó vállalkozói ismereteket sajátítanak el, és javul a kommunikációs
készségük. Hozzászoknak ahhoz, hogy munkatárasaikkal együtt, kis munkacsoportokban dolgozzanak, és tárasaikat a munkájukban, valamint
a tanulásukban is segítsék.
Az AOCDTF (L’ Association Ouvriére des
Compagnons de Devoir) egy párizsi központú, országos hálózattal rendelkező szakképző intézmény, amely Franciaországban több mint száz, a
fiatalok számára szállást és ellátását biztosító un.
Compagnon Házat foglal magába. A fiatalok oktatása az azonos szakmájúakat tömörítő szakmai
közösségekben, azaz korporációkban történnek. A
szakmai közösségbe a Házban lakó azonos szakmájú fiatalok mellett a régióban élő már önállóan
dolgozó idősebb Compagnon tagok is részt vesznek. A Compagnon Házakban ugyanis nincsenek
főállású szakoktatók, a fiatalok oktatását az idősebb, képzettebb tárasaik irányítják, ellenőrzik és
értékelik. A tanulók által elkészítendő szakrajzfeladatokat a szakmai közösség tagjai a havonta
megtartott szakmai megbeszéléseken közösen
határozzák meg és értékelik ki.
A fiatalok tanulmányaik teljes időszaka alatt
munkaszerződés birtokában, szakmájuk szerint
különböző vállalkozóknál dolgoznak, és a napi
munkájuk mellett a Compagnon Házakban
képzik magukat tovább. Hétköznaponként este
nyolc és tíz óra között elméleti, illetve rajz-termi
foglalkozásokon, szombatonként, pedig egész napos tanműhelygyakorlaton vesznek részt. A kétéves szakmai alapképzés zárásaként a tanulók szakmunkásvizsgát tesznek. Ezt követen lehetőségük
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van arra, hogy tanulmányaikat a Compagnon továbbképző programjában tovább folytassák. Ehhez egy adoptációs munkát kell készíteniük,
aminek elfogadása esetén csatlakozhatnak az un.
“Tour de France” programba. Ott aspiránsként
évente két alkalommal, szeptemberben és áprilisban, az ország más-más régiójában lévő Compagnon Házba költöznek tovább. Ez idő alatt a
munka melletti szakmai továbbképzésük a Compagnon hagyományai szerint tovább folytatódik.
Vándoréveik végére elkészítik a mestermunkájukat. Végezetül az adott szakmai közösségbe tartozó idősebb mesterek a fiatalok emberi tulajdonságait is mérlegelve döntenek arról, hogy a
jelölt Compagnon, azaz Céh taggá válhat-e.
Az ifjú mesterek ezt követően még további két
évig a Compagnon szervezetén belül maradnak,
hogy fiatalabb társaik, vagyis a tanulók és az aspiránsok szakmai oktatatását segítsék és irányítsák. Vándoréveik alatt ugyanis erre is felkészítést
kapnak. Így a Compagnon szervezeten belül
nincsenek hivatásos oktatók, a fiatalok szakmai
oktatását a Compagnon tagok, azaz a fiatal mesterek maguk végzik. A Compagnon tagság egy életre szóló köteléket, de egyúttal kötelezettséget is jelent. A fiatalok tanulmányaik során általában olyan
kis-, és középvállalkozóknál dolgoznak, ahol a tulajdonos, vagy művezető maga is Compagnon tag,
aki a fiatalok munkáját is figyelemmel kíséri.
A Compagnon Házak életét az ott lakó fiatalok maguk szervezik. A házkörüli teendőket, valamint a közös programok szervezését is mind maguk végzik. A Ház főnöke a „Prévôt” egy frissen
mester címet szerzett Compagnon tag. Feladata
a házban élő fiatalok szakmai munkájának irányítása és felügyelete. Ezt a tisztséget általában három évig töltik be, majd a szakmájában dolgoznak
tovább. Rajtuk kívül csak a háziasszonyi teendőket ellátó „Damotess”, és a konyhai munkások főállású alkalmazottak. A Házban szükséges össze többi teendőt a fiatalok önkéntes alapon maguk látják el. A házirendet mindenkinek be kell tartania.
A Házak élete meglehetősen kötött, szabadidő
csak szombat este és vasárnap áll rendelkezésre.
Az ott lakó fiatalok azonban nagyon jó, baráti légkörben töltik minden-napjaikat. A mesterképzésben való részvétel önkéntes, ezért a Compagnon Házak közössége motivált, tanulni vágyó
fiatalokból áll. A pozitív gondolkodású, segítőkész
fiatalok közössége az Erasmus programban szakmai gyakorlatukat a Compagnonnál végző magyar
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Fémipari tanműhely, Tours
fiatalok mielőbbi integrálódást és nyelvtanulását
is elősegíti, illetve jelentősen megkönnyíti.
Az Erasmus programban résztvevő szakképzési
szakértők tanulmányútjukon elsőként a Compagnon Párizs külvárosában, Champs-sur-Marneban lévő gyakorlati képzőközpontjába látogattak
el. A tantermeket, tanműhelyeket és a fialok szállását és ellátását biztosító kollégiumot is magában
foglaló, tavaly átadott központ az építőipar szakmák, azaz a kőműves, ács, tetőfedő, festő és szárazépítő szakmák alap- és mesterképzésének bázisa. A Ház vezetője ismertette a Compagnon szakképző tevékenységét és a vezetésével a résztvevők
megtekintették az intézmény tanműhelyeit.
A tanulmányút további részében a magyar szakemberek látogatás tettek a Le Mans-i, Tours-i, Bordeaux-i és Lamothe Landerron-i Compagnon Házakban is, ahol az intézmények vezetőinek kalauzolásával a tanműhelyeket is megtekintették.
Egyúttal ellátogattak az ott tanuló/dolgozó magyar fiatalokat foglalkoztató vállalkozásoknál is,

Faipari tanműhely, Tors
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Cukrász tanműhely, Bordeaux
és a cégvezetőkkel, valamint a Compagnon Házak vezetőivel közösen kiértékelték a magyar fiatalok féléves mobilitását. A Lamothe Landerroni
Compagnon Házban a résztvevők két szakmunkás fiatal adoptációs ünnepségén is részt vehettek, megismerve ezáltal a Compagnon hagyományainak egyik fontos elemét.
A tanulmányút kiváló lehetőséget biztosított
a francia állami szakképzési rendszer mellett mű-

Adoptáció, Lamothe Landerron

Ács tanműhely, Lamothe Landerron
ködő speciális képzési elveken alapuló, rendkívül
magas szakmai színvonalú szakmai alap és felnőttképzés tanulmányozására.
Budapest, 2019. március 28.
Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes
ÉVOSZ
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Fontos, hogy világszinten is
versenyképesek legyünk

Magyarország csakis akkor tartozhat a 21. század nyertesei közé, ha összehangolt és rendkívül tudatos stratégia mentén alakítjuk a gazdaságpolitikánkat.
Készül a kis- és középvállalkozások fejlesztésérõl és versenyképességük növelésérõl szóló kormányzati stratégia. A tervekrõl Perlusz
Lászlóval, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) fõtitkárával beszélgettünk.
– Mibõl áll a várhatóan májusra elkészülõ kkvstratégia?
A stratégia azokat a konkrét intézkedési területeket tartalmazza, amelyek segítik a hazai kkvszektort, hogy régiós és világszinten is versenyképes
maradjon. Fontos a versenypiaci feltételek biztosítása, a fejlõdési potenciállal rendelkezõ vállalkozók támogatása, a negyedik ipari forradalom

kihívásaira való felkészítés, a tudástranszfer megvalósítása, a finanszírozási lehetõségek további fejlesztése és a rendszerváltás körül indult vállalkozásoknál szükségessé váló generációváltás támogatása.
– Kik vesznek részt a tervezésben?
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
mint „témagazda” fogja össze a munkát, de ott
van a költségvetési keretekért felelõs Pénzügyminisztérium is, emellett több magyar egyetem és fõiskola, tudományos intézetek, kutatóintézetek, kisvállalkozásfejlesztési intézmények, a
kamara képviselõi is részt vesznek, valamint természetesen a VOSZ is.
– Miért tartja fontosnak a stratégia kidolgozását?
A kkv-szektor több mint félmillió mûködõ vál-
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lalkozást foglal magában, a legtöbb munkavállalót
foglalkoztatja, valamint a magyar bruttó hazai termék jelentõs részét adja. Ezzel nemcsak a magyar
gazdaságot, hanem az egész magyar társadalmat
képviseli, így fejlõdése, jóléte Magyarország
fejlõdését és gazdagodását jelenti. A negyedik ipari forradalom kibontakozásával, a nemzetközi értékláncok kialakulásával, az óriásiból gigantikussá
váló nemzetközi piaci áramlatokkal és gazdasági
hatalmi tömörülésekkel szemben az ország csak
akkor léphet fel sikeresen, csakis akkor tartozhatunk a 21. század nyertesei közé, ha összehangolt és rendkívül tudatos stratégia mentén alakítjuk a ?gazdaságpolitikánkat.
– Mit gondol, mik a kkv-kat érintõ legfõbb problémák?
A magyar kkv-k betegségét érintõ vizsgálatok
lezajlottak, a diagnózis megvan, most azon van
a sor, hogy megfelelõ terápiát tervezzünk és valósítsuk meg, amely lehetõleg nem tüneti kezelés, hanem a problémák okainak megszüntetése. A problémák közül – ahogy már sokszor elmondtuk mi is – mindenekelõtt a versenyképesség és azon belül is a termelékenység fejlesztését tartom életbevágóan fontosnak. Jelenleg a
magyar mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképessége nemcsak az uniós vagy
világcégekétõl (a magyarországi „multikétól”) marad el, hanem közvetlen versenytársainktól, a
szomszédos országoktól vagy a V4-ektõl is. Itt egészen konkrétan arról van szó, hogy egy munkaóra alatt nálunk kevesebb hozzáadott értéket tudunk létrehozni.
– Ennek mik lehetnek az okai?
Külsõ és belsõ okok is hátráltatják a fejlõdést.
Ilyen például a máig kísértõ tõkeszegénység,
amely akadályozza a fejlettebb technológia megszerzését és az elhasználódott gépek pótlását. Vannak adminisztrációs terhek is, amelyek a kisebb
cégeket többszörösen sújtják. Még mindig magas
az élõmunkateher szintje, amely a gazdálkodó szervezetek bérterheit növeli és a munkavállalók által elkölthetõ pénzt csökkenti. Hátráltató tényezõ
továbbá a szakképzett munkaerõ hiánya is.
– Milyen eszközök állnak rendelkezésre a segítségnyújtáshoz?
Egy hatásos kkv-stratégiának a fenti problémák
tervezett és átfogó megszüntetése a célja. Erre épül-

het majd az a cselekvési program, amely a konkrét intézkedéseket tartalmazza. A stratégia
megfelelõ kereteket kell hogy nyújtson a kkv-szektor vállalkozásai számára a szektorális és helyi
adottságokat is figyelembe vevõ fejlesztési tevékenységhez. Általános érvényû segítség a versenyképesség fokozásához például az élõmunka
közterheinek vagy az adminisztrációnak a csökkentése. A keresletvezérelt szakképzés hatékonyságát a kompetenciákra épülõ oktatási-képzési módszerek, a duális képzés hatékony
mûködését megalapozó alapoktatás javításával kell
elérni. A szakképzés és felnõttképzés területén egy
valóban motiváló ösztöndíjrendszer kell hogy
mûködjön, az érintett versenypiaci szereplõk részvételével. A vállalkozások kutatási és fejlesztési igényeinek kiszolgálása érdekében egyetemi-fõiskolai
együttmûködési kereteket kell létrehozni, illetve
üzleti ökoszisztémák létrehozását kell kezdeményezni. Kereteket és támogató környezetet kell biztosítani a vállalkozások külpiacra lépéséhez és sikeres mûködéséhez, amelynek eszközei a részben
már elindult nemzetközi üzleti platformok,
tõkealapok, mintaprojektek és intézmények.
Fontos a már elindult, de még csak a vállalkozások
szûk körében ismert, tanulságos és kézzel fogható
példákat felsorakoztató modellek, mint például
a Modern Gyárak Program kiterjesztése a jó gyakorlatok megismerésének és átvételének ösztönzése érdekében.
– Mit jelent pontosan, hogy csökkennek az adóés adminisztrációs terhek?
A VOSZ tavaly õsszel összefoglalta azokat a
konkrét adózási és adminisztrációs terheket,
amelyekrõl a vállalkozói közösség azt gondolta,
hogy indokolatlanul hátráltatják a munkáját, ezért
javaslatot tettünk ezek áttekintésére és lebontására. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gazdasági kormányzattal tavaly õsszel megkezdett egyeztetések
elsõ eredményei már megjelentek a 2019. január 1-jén életbe lépett, adózást és adminisztrációcsökkentést tartalmazó pénzügyminisztériumi
csomagban is: a VOSZ indítványával megegyezõen
nyolcmillióról tizenkétmillió forintra nõtt január
1-jétõl a legkisebb vállalkozások – így a katások
– áfamentessége, emellett az érintettek megszabadulnak az áfabevallási kötelezettség alól is.
Mindez jelentõs adminisztrációs könnyítést jelent
a könyvelésben is. A munkavállalókkal kapcsolatos bejelentések is a szövetség által felvetett, gya-
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korlati szempontok szerint egyszerûsödtek. Végre nem kell bejelenteni a dolgozók végzettségére, szakképesítésére, illetve azt ez igazoló okiratokra
vonatkozó adatokat, emellett idén öt adónem
szûnt meg.
– Hogyan foglalhatók össze a stratégia legfõbb
céljai?
Fentiek alapján a célfüggvény leglényegesebb
összetevõje a növekedésre képes vállalati kör
értékteremtõ képességének megerõsítése. A teljes kkv-szektor számára a mûködéshez szükséges
kiszámítható keretek biztosítása, az elõállított hozzáadott érték, így a termelékenységének növelé-

se, mindezzel az exportképességének javítása. Fontos a támogató állam: az adó- és adminisztrációcsökkentés folytatása, a digitalizáció és az – államigazgatás hatékonyságának javítása, hogy kiszámítható, kevés kockázatot jelentõ, alacsony bürokratikus költségû vállalkozói környezet jöjjön
létre. Az állam a továbblépést, az együttmûködést
és az üzleti lehetõségek keresését ösztönzõ, sikeres vállalkozásfejlesztési intézményrendszert kíván
mûködtetni, amihez a magunk részérõl minden
támogatást megadunk.
Magyar Hírlap/Domján Vivien
2019. február 16.
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Megye
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Veszprém
Veszprém
Pest
Pest
Pest
Pest
Fejér

Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

800

1093

2360

2370

2011

Székesfehérvár

Budapest

Gyál

Dabas

Budakalász

Balatonfüred

Várpalota

Makó

Hódmezővásárhely

Szeged

Mórahalom

Sándorfalva

Szeged

Szeged-Tápé

Kunszentmárton

Szolnok

Mezőtúr

Tiszafüred

Kisújszállás

Törökszentmiklós

Jászberény

Város

Vörösmarty tér 1.

Czuczor u. 2-10.

Kőrösi út 116.

Szent István tér 1/D

Petőfi tér 11/a.

Kossuth L. u. 20.

Posta út 8.

Úri u. 1.

Andrássy u. 50.

Honvéd tér 7.

Millenium sétány 1.

Alkotmány u. 21/a.

Retek u. 23-25.

Budai Nagy Antal u. 27/c.

Mátyás kir. u. 1.

Kossuth tér 7-8.

Dózsa Gy. u. 24.

Kossuth L. tér 17.

Szabadság tér 8.

Kossuth L. út 146.

Szabadság tér 9-11.

Utca

22-506-482

1-456-5072

29-540-040

29-560-164

88-582-750

62-510-071

62-245-455

62-540-017

62-581-006

62-573-981

62-312-925

62-552-473

56560-131

56-513-475

56-350-410

Telefon

36

8230

8100

6900

6800

6722

6782

6762

6723

6753

5440

5000

5400

5350

5310

5200

5100

Ir.sz.

Takarékszövetkezeti VOSZ pontok
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Megye
Pest
Veszprém
Pest
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Fejér
Békés
Pest
Heves
Heves
Pest
Somogy
Bács-Kiskun
Baranya
Somogy
Somogy
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun

Takarékszövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

BÉKÉS Takarék

Centrál Takarék Szövetkezet

Centrál Takarék Szövetkezet

Centrál Takarék Szövetkezet

Centrál Takarék Szövetkezet

Dél Takarék

Dél Takarék

Dél Takarék

Dél Takarék

Dél Takarék

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

6400

6041

6060

6500

6120

6000

6344

8326

7570

7622

6000

7400

2760

3000

3200

2112

5900

7000

8500

8200

8420

8500

2030

8258

1201

Ir.sz.

Kiskunhalas

Kerekegyháza

Tiszakécske

Baja

Kiskunmajsa

Kecskemét

Hajós

Balatonföldvár

Barcs

Pécs

Kecskemét

Kaposvár

Nagykáta

Hatvan

Gyöngyös

Veresegyház

Orosháza

Sárbogárd

Pápa

Veszprém

Zirc

Pápa

Érd

Badacsonytomaj

Budapest

Város

Kossuth u. 4.

Fő u. 82/a.

Szet Imre tér 3. fsz.33.

Szentháromság tér 7.

Fő u. 57./D

Szabadság tér 3/a.

Rózsa u. 2.

Balatonszentgyörgyi út 1.

Bajcsy-Zsilinszky u. 83.

Bajsy-Zsilinszky u. 7.

Dobó I. körút 15.

Áchim u. 4.

Dózsa Gy. út 10.

Kossuth tér 22.

Magyar u. 1.

Fő út 53.

Thököly u.15.

Ady Endre út 107.

Korona út 49.

Munkácsy u. 1.

József A. u.4.

Zimmermann u. 1.

Budai út 20.

Kert u. 12.

Kossuth u. 32-36.

Utca

77-421-228

76-371-132

30-563-9412

79-520-062

77-481-789/201.

76-486-711/129

78-404-394

84-540-934

72-552-282

76-502-160

82-411-220

29-640-266

37-541-911

37-312-070

28-585-017

68-512-350

25-518-083

89-510-377

88-569-260

88-593-510

89-313-710

87-471-611/107

1-421-5809

Telefon
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Megye
Pest
Bács-Kiskun
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Baranya
Baranya
Tolna
Tolna
Tolna
Fejér
Tolna
Veszprém
BAZ
BAZ
Heves
BAZ
BAZ
BAZ
Zala
Somogy
Somogy
Zala
Zala

Takarékszövetkezet

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

KINIZSI BANK Zrt.

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

Ir.sz.

8945

8315

7500

8700

8800

Város

Bak

Gyenesdiás

Nagyatád

Marcali

Nagykanizsa

Kazincbarcika

Sátoraljaújhely

Forró

Eger

Miskolc

Mezőkeresztes

Veszprém

Dunaföldvár

Dunaújváros

Paks

Zomba

Bátaszék

Pécsvárad

Pécs

Tamási

Dombóvár

Szekszárd

Bonyhád

Mélykút

Szigethalom

Széchenyi tér 2.

Kossuth u. 45.

Kossuth L. u. 16.

Rákóczi u. 16.

Erzsébet tér 1.

Egressy B. út 52.

Széchenyi tér 8.

Fő út 58.

Széchenyi u. 18.

Vörösmarty u. 43.

Dózsa Gy. u. 37.

Táncsics M. u. 39.

Fehérvári u. 4.

Vasmű u. 7.

Táncsics M. u. 4.

Fő tér 5.

Budai út 24.

Kossuth L. u. 32.

Király u. 66.

Szabadság tér 41.

Hunyadi tér 42.

Széchenyi u. 62.

Szabadság tér 9.

Petőfi tér 3.

Mű út 73/h.

Utca

92-581-906

83-316-111

82-553-830

85-515-164

93-516-711

48-512-916

47-322-444

46-386-045

36-511-079

46-515-923

49-530-519

88-423-623

75-541-510

25-500-439

75-519-213

74-433-403

74-493-805

72-566-046

72-200-460

74-471-831

74-464-190

74-529-400

74-550-940

77-460-080

24-538-461

Telefon

38

9700

3980

3849

3300

3530

3441

8200

7020

2400

7030

7173

7140

7720

7626

7090

7200

7100

7150

6449

2315
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Megye
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Baranya
Baranya
Baranya
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Vas
Vas
Komárom-E
Győr-Moson-S
Komárom-E

Takarékszövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

Mohácsi Takarék Bank Zrt.

Mohácsi Takarék Bank Zrt.

Mohácsi Takarék Bank Zrt.

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

Pannon Takarék Bank Zrt.

Pannon Takarék Bank Zrt.

Pannon Takarék Bank Zrt.

2890

9021

2900

9700

9900

9330

9023

9100

9090

9028

9400

9200

9300

9200

9024

9400

7626

7754

7700

8900

8790

8360

8380

8900

Ir.sz.

Tata

Győr

Komárom

Szombathely

Körmend

Kapuvár

Győr

Tét

Pannonhalma

Győr

Beled

Mosonmagyaróvár

Csorna

Szombathely

Győr

Sopron

Pécs

Bóly

Mohács

Zalaegerszeg

Zalaszentgrót

Keszthely

Hévíz

Zalaegerszeg

Város

Ady E. út 17.

Árpád út 25.

Igmándi u. 45.

Szűrcsapó u. 3.

Thököly u.1.

Gesztenye sor 5.

József A. u. 42.

Fő u. 86.

Petőfi tér 20.

Bercsényi liget 26.

Rákóczi út 131.

Palánk u. 8.

Szent István tér 23.

Petőfi S. u. 18.

Bartók B. út 2.

Várkerület 18.

Citrom u. 5.

Hősök tere 8/c.

Dózsa Gy. u. 31.

Kovács Károly tér 1.

Nefelejcs u. 1.

Pethő u. 1.

Széchenyi u.66.

Eötvös u. 1-3.

Utca

34-586-356

96-517-885

34-540-760

94-512-660/142

94-594-013

96-240-222

96-510-910

96-561-245

96-470-097

96-420-677

99-506-635

96-576-250

96-593-307

96-576-264

96-523-017

99-508-855

72-518-149

69-569-981

69-511-093

92-510-227

83-560-220

83-510-990

83-545-951

92-549-150

Telefon
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Megye
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Szabolcs-Sz.B
BAZ
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Pest
Hajdú-Bihar
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B

Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

4400

4600

4700

4562

4025

Nyíregyháza

Kisvárda

Mátészalka

Vaja

Debrecen

Fehérgyarmat

Rakamaz

Nyíregyháza

Debrecen

Szigerszentmiklós

Komádi

Debrecen

Hajdúnánás

Hajdúböszörmény

Polgár

Tiszaújváros

Miskolc

Nyíregyháza

Isaszeg

Cegléd

Budapest

Monor

Vecsés

Budapest

Örkény

Város

Országzászló tér 4.

Szent László u. 68.

Szalkay L. u. 2.

Damjanich u. 70.

Mátyás király u. 29.

Móricz Zs. u. 19.

Szent István u. 25.

Fazekas J. tér 9/a.

Bethlen G. u. 6-8.

Tököli u. 19/b.

Fő u. 2.

Péterfia u. 4.

Kossuth u. 12-14.

Bocskai István tér 13.

Hősök útja 8.

Szent István u. 25/b.

Széchenyi u. 94.

Szarvas u.5-9.

Kossuth u. 15.

Eötös tér 6.

Üllői út 399.

Kossuth L. u. 77.

Telepi u. 50/a.

Báthory u. 1.

Kossuth L. u. 34/a.

Utca

42-597-562

45-410-161

44-500-278

44-585-040

42-444-356

44-511-018

42-570-508

42-455-526

52-422-767

24-444-599

20-223-4929

52-500-610

52-382-013

52-228-526

52-573-035

49-540-730

46-507-918

42-504-448

28-582-270

53-506-114

1-297-1635

29-410-396

29-350-354

1-354-3960

29-510-030

Telefon

40

4900

4465

4401

4026

2310

4 138

4026

4080

4220

4090

3580

3530

4400

2117

2700

1181

2200

2220

1054

2377

Ir.sz.
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A VOSZ megyei szervezetek székhelye,
elérhetôsége
Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet
Elnök: Marjay Gyula
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b.
(Tel.: 70-436-5253)
marjay.gyula@vosz.hu
www.vosz-kmrsz.hu
Baranya megye
Elnök: Horváth László
www.voszbaranya.hu
Bács-Kiskun megye
Elnök: Weninger Richárd
6000 Kecskemét, Garai u 11. (Tel/fax: 76/5o8-211)
weninger.richard@vosz.hu
www.voszbkm.hu
Békés megye
Elnök: Nagy Mihály László
5600 Békéscsaba, Irányi u. 4–6. I/20.
nagy.mihaly@vosz.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Elnök: Ádám Imre
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. fsz. 5. (Tel.:
46/413-643, Tel./Fax: 46/505-160)
adam.imre@vosz.hu
www.voszborsod.hu
Csongrád megye
Elnök: Sipos Tamás
6726 Szeged, Fő fasor 96.
(Tel.: +36-30-349-8104)
sipos.tamas@vosz.hu
www.voszcsongrad.hu
Fejér megye
Elnök: Gesztesi Béla
gesztesi.bela@vosz.hu
Gyôr-Moson-Sopron megye
Elnök: Sragner László
1137 Budapest, Újpest rakpart 8. (Tel: 96/319-875)
sragner.laszlo@vosz.hu
Hajdú-Bihar megye
Elnök: Nagy István
nagymester@nagymester.com
Heves megye
Elnök: Báry Péter
pbary@mayer.hu
(Tel.: +36-30-955-0517)

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
Komárom-Esztergom megye
Elnök: Pordán Zsigmond
2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 4/A
(Tel./Fax: 34/510-822)
pordan.zsigmond@vosz.hu
Nógrád megye
Elnök: Czékmánné Kelecsény Ágnes
3100 Salgótarján, Fô tér 1. II. em. (Tel: 32-423860; Fax: 32-423-860)
czekmanne.kelecseny.agnes@vosz.hu
www.vosznograd.hu
Somogy megye
Elnök: Daxner Gábor
7400 Kaposvár, Ibolya u. 63. (Tel.: 82/526733, fax: 82/526-734)
daxner.gabor@vosz.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Elnök: Czomba Csaba
4400 Nyíregyháza, Kótaji út 62. (Tel/Fax:
42/451-601, 42/509-050)
czomba.csaba@vosz.hu
Tolna megye
Elnök: Dr. Fajszi Lajos
7100 Szekszárd, Arany János u. 6–8. (Tel.: 74-510593
fajszi.lajos@vosz.hu
Vas megye
Elnök: Szárnyas János
Tel/fax: +36-94-561-512
szarnyas.janos@vosz.hu
Veszprém megye
Elnök: Gazsi Attila
8200 Veszprém, Virág Benedek u. 4.
Tel.: 88-420-710
gazsi.attila@vosz.hu
www.voszveszprem.hu
Zala megye
Elnök: Doucha Ferenc
8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. u. 2/A. (Tel.:
93/536-770, Fax: 93/536-771)
doucha.ferenc@vosz.hu
www.voszzala.hu
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Haller u. 23–25.
B. ép. fsz. 1.
Nagykörösi út 57.
Köztársaság útja 17.
Sugár u. 10.

1158 Budapest
1215 Budapest
1221 Budapest

1096 Budapest

Bp.i Regionális
FUVOSZ-Bpest
Budafok–Tétény
Ált. Ipartestület
Haller Vállalkozói
Hiteliroda
Hungary Business
ZMVA
ZMVA

1205 Budapest
8900 Zalaegerszeg
8000 Nagykanizsa

Virág Benedek u. 4.
Bíbor Center,
Petôfi u. 1.
Késmárk u. 7/b
Árpád u. 1. II. em. 217.
Mária Terézia u. 60.

8200 Veszprém
8800 Nagykanizsa

1-599-9300
92-310-800
93-312-605

1-705-7081

1-414-0660
1-425-2078
1-951-5538

88-420-710
93-317-733

Utca
Tel.
Király u. 42.
72-227-800
Katona József tér 18.
I/108.
5600 Békéscsaba
Irányi u. 4–6.
3526 Miskolc
Szentpéteri kapu 80. 46-413-643
6726 Szeged
Fürj u. 92/B
62-409-127
8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 18.
22-319-772
9023 Gyôr
Magyar u. 8.
96-424-719/132
4025 Debrecen
Iskola u. 3. fsz. 1.
52-541-301
3300 Eger
Csiky Sándor u. 21.
36-817-562
5000 Szolnok
Óvoda u.2.
56-512-370
2800 Tatabánya
Bárdos lakópark 4/a
fsz. 3.
3100 Salgótarján
Fô tér 1. II/5.
32-423-860
7400 Kaposvár
Bajcsy-Zs. u. 50
82-410-475
4400 Nyíregyháza
Dózsa Gy. u. 9. 2/201. 42-504-337
7100 Szekszárd
Arany János u. 6–8. 74-510-593
9700 Szombathely Thököly Imre u. 38.
94-323-193

Ir.sz. Város
7621 Pécs
6000 Kecskemét

Veszprém
Zala

Nógrád
Somogy
Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas

Békés
Borsod
Csongrád
Fejér
Gyôr-M-S
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-NK-Sz.
Komárom

Megye
Baranya
Bács

92-316-062

1-705-7082

1-414-0661
1-425-2078

88-420-710
93-317-733

32-423-860
82-410-478
42-504-338
74-510-594
94-323-193

46-505-160
62-409-127
22-319-772
96-424-719
52-541-414
36-817-563
56-512-375

Fax
72-227-800

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

szkhaller@digikabel.hu

v.agi@szkvoszbp.t-online.hu
fuvosz@fuvosz.com
nemes@voszpont.hu

vosznograd@starjan.hu
vosz.somogy@gmail.com
voszszab@t-online.hu
vosztm@t-online.hu
vosz.vas@gmail.com
vas.vosz@gmail.com
voszveszprem@gmail.com
zalavosz@chello.hu

bcsvosz@internet-x.hu
szkartya@chello.hu
csongradvosz@vnet.hu
vosz@vosz-fejer.t-online.hu
voszgyor@gmail.com
voszhbm@gmail.com
vosz.hm@gmail.com
voszjm@mail.externet.hu
voszkom@.gmail.com

E-mail
voszbaranya@t-online.hu
vosz.bacs@gmail.com

Nádor Péter
Köblös Katalin
Marokity Erika
Gerencsér Hajnalka
Kerekes Gábor

Dr. Varga Józsefné
Gugcsó Zoltánné
Nemes Anikó

Farkasdy Tamás
Glavák Tünde

Baranyi Róbertné
Kiss Jánosné
Czomba Tímea
Takács Sándorné
Kántor Fatime

Gyebrovszki Edit
Ádámné Bérczes Katalin
Szakács Józsefné
Végh Tímea
Szabó Zsuzsanna
Uzonyi Krisztina
Bóta Gábor, Kudera Bernadett
Czakó Istvánné
Pordánné Balázs Ibolya

Irodavezetô
Kosztolányi Anikó
Lovas Beáta

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

30-700-6612

30-547-4018
70-703-4846

30-227-7089

30-547-9469

30-547-8506
30-547-9274

30-546-6019
30-547-8141
30-546-9073
30-547-8523
30-462-9184

30-545-9282
30-545-9401
30-546-3352
30-546-4024
30-546-4149
30-546-9834
30-547-5318
30-547-4545
30-547-6143

Mobil
30-545-4782
30-545-8575
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Hogy Ön is jól járjon!
Kedvezményes szolgáltatások
csak VOSZ-tagoknak!

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

1165 Budapest,
(06-)-1
Zsélyi Aladár u. 3. fsz. 3. 407-5077
06-30948-5786

Számviteli szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

(06)-29435-881
06-30992-7883

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

1087 Budapest,
210-2592
Könyves Kálmán krt. 44. 333-6505

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

20%

Bringóhintó, kerékpár, elektromos
gyermekjátékok, elektromos rollerek
kölcsönzése.

20%

Bringóhintó Kft.

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY

1138 Budapest,
Margitszigeti
Hajós Alfréd sétány 1.
www.bringohinto.hu
bringo@bringohinto.hu

(06)-20423-4600

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

1092 Budapest,
Czuczor u. 6.
Info@melodiak.hu

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

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

(06-93)
541-925

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

11. 01.-04.14.

20%
04. 15.-10. 31.

10%
ART Hotel*** Zalakaros

8749 Zalakaros
Üdülô sor 2.

Vinczemill Papírmerítő és 2000 Szentendre,
Könyvkötő Mûhely Kft.
Anna u. 14.
www.vinczemill.hu
info@vinczemill.hu

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

(06-26)
314-328

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

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

10-25%
1/2 szoba
reggelivel
8000 Ft/nap

15%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

1047 Budapest,
Baross u. 99.

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

(06-1)
380-5403

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

OPEN Szoftverház

Horfer Serleg

Foltech Kft.

Magyar Sport Háza
1146 Budapest,
Istvánmezei út 1–3.
sporthaza@horferserleg.
axelero.net
Városi Sport és
Szabadidôközpont
7100 Szekszárd,
Keselyûsi u. 2.
sporthaza@horferserleg.
axelero.net

KEDVEZMÉNY

15%

(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

(06-49)
540-350
(06-49)

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

50 ezer Ft
felett

Anyag:
5%
Díj:
10%

1133 Budapest,
(06-30)
Dráva u. 18-20.
928-3629
suhajda@foltech.datanet.hu
www.foltech.hu
540-351

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

(06) 30
9457-758
(06) 76
321-202

(06) 76
321-202

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

Hotel Unió

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

6800 Hódmezôvásárhely, (06-62)
Vöröskereszt u. 6.
241-348
www.innowear.hu

(06-62)
246-842

Kötött munkaruházat-, formaruházat tervezés és kivitelezés, promócios
pólók, nôi-férfi sportos fehérnemûk
természetes anyagokból, esetleg baktériumtaszító, lángmentes kivitelben

Parragi Ügyvédi Iroda

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

(06-1)
354-3080

(06-1)
354-3085

Megbízási díjakból
Budapesten történô ügyintézés során
15% költségátalány elengedés

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

1132 Budapest,
Borbély u. 5–7.
larhen@larhen.hu

06-309426-385

(06-1)780-55-31

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

Innowear Kft.

5-50%

10%

11%

12-21%

10%

20%

20%

20–25%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

Síküvegek teljeskörû feldolgozása,
hôszigetelt üvegek gyártása, beépítése, tükrök, díszüveg készítés,
homokfúvás, edzett-üveg ajtók,
korlátok

5–10%

RPE Nonprofit Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztô Kft.

Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és
Kézi autómosó

KEDVEZMÉNY

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

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

(06-46)505-267

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,
stratégiák készítése

25–50%

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

+36-46382-933
+36-70507-1509

+36-46382-933

Teljes körû jogi szolgáltatás.
Kártérítési jog, szerzôdések joga,
szellemi tulajdonhoz kapcsolodó jog,
versenyjog, gazdasági- és cégjog, közlekedéssel kapcsolatos jog, munkajog,
hitelezôi igényérvényesítés, büntetôjog, egyéb jogterületek

10-20%

levelezési cím:
1025 Budapest,
Zöldlomb u. 52-54.
talenta.kutsch@
mail.datanet.hu

+36-30754-9711

Stratégiai elemzések, integrált városi, területi fejlesztési stratégiák kidolgozása önkormányzatoknak, ingatlan vagyonértékelések, értékbecslések készítése
Rrojekt megvalósíthatósági tanulmányok készítése, pályázatok üzleti
tervek készítése, finanszírozási programok készítése, hitelek elôkészítése,
ügyintézése 4 banknál
Vagyonkezelés, ingatlangazdálkodás,
ingatlanfenntartás, üzemeltetés,
takarítás nagyban és kicsiben, beruházások elôkészítése és lebonyolítása, ingatlan-értékesítési stratégiák

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

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

– Ügyviteli szoftvert (számlázó, készletnyilvántartó, könyvelô, bérszámfejtô, tárgyi eszköz nyilvántartó,
házipénztár, szabályzatkészítô, kiegészítô melléklet készítô stb.) vásárló
új felhastnálóink (akik még nem
vásároltak tôlünk programot) részére okt. 1. és dec. 31. között 20%,
jan. 1. és szept. 30. között 10% kedvezmény a www.forintsoft.hu oldalon szereplô listaárainkból.
– Adótanácsadás egész évben 10%
kedvezmény.
06-46
507-708;
06-30
268-7161;
06-30
370-5873

06-46
507-709

15%

10%

5%

10%

GUMISZERVIZ: Gumiabroncs ér10%
tékesítés; gumiszerelés; centrírozás;
Kivéve
javítás; gumiabroncs tárolás;
gumiabroncs
KÉZI AUTÓMOSÓ: Külsô kézi
értékesítésbôl,
autómosás; belsô takarítás; kárpita webárutisztítás; utastér atkátlanítás; klíma
házunkban
fertôtlenítés; polírozás; motormosás; folyamatos
alvázmosás
téligumi,
nyárigumi
AKCIÓKkal!
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

MTB-TECH Kft.

1188 Budapest,
Lajos u. 69.
www.mtb-tech.com
info@mtb-tech.com

(06-1)
297-4069

(06-1)
297-0470

Munka-, tûz és környezetvédelmi
tanácsadói szolgáltatások

KEDVEZMÉNY

Szakmai és általános képzések: tûzvédelmi szakvizsga, munkahelyi elsôsegélynyújtó, munkavédelmi képviselôk
továbbképzés, daruirányító és teherkötözô, ipari alpintechnika

Languages
International Bt.

1174 Budapest,
Bulyovszky u. 35.
www.languages.hu

36-209346-101
36-30
8646-584

06-1259-1162

Tolmácsolás, Fordítás, Hiteles
fordítás, Konferenciatechnika

Inis Business Kft.

1097 Budapest,
Boráros tér 7.
(Duna ház)
III. lépcsôház 3.
és 1/2 em. 5. ajtó
www.inispalyazat.hu

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

06-1210-2478

Díjtalan pályázatfigyelés, cégek és
önkormányzatok pályázatra való
minôsítése, pályázatok elkészítése,
teljes körû projektmenedzsment
(támogatási összeg lehívása/elszámolása), tanácsadás projektötletek kidolgozásában

Baricska Csárda

8230 Balatonfüred,
Baricska dûlô

+36-20223-0910

NICOpro Kft.

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

+36-79326-581

ProjectMine Kft.

Brand Way &
Compass Kft.

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

+36-1797-1736

1132 Budapest,
Borbély u. 5-7.

+36-309426-385

tanacsado2@brandway.hu
www.brandway.hu

Minden fogyasztásból egyedi kedvezmény
+36-79326-581

Sokoldalú ABSONIC számítógépes
beszédinformáció kezelô és feldolgozó rendszerek. Megoldásokat kínálunk a mikrofonos és egy-két analóg
telefonvonalas rögzítéstôl a több
száz csatornás analóg és digitális
vonalak, VoIP, SKYPE illetve URH
készülékek rögzítéséig illetve a felvételek késôbbi feldolgozására.
Egyéb szolgáltatások: beszédfelismerés, jegyzôkönyvezés, biztonsági funkciók, archiválás stb.
Pályázatírás: hazai és EU-s források,
közvetlen brüsszeli pályázatok.
Projektfinanszírozási tanácsadás.
Üzleti tervezés.
Támogatott hitel közvetítés.

15%

10%

10–25%

sikerdíjukból
15%

10%

10%

10%

Iparjogvédelem, szabadalom, védjegy, formatervezési minta, szerzői

Tanácsadás
VOSZ

jog, know-how, innováció, brandépítés, válságmenedzselés, oktatás,
szellemi tulajdon vagyonértékelése

tagoknak
ingyenes,
megbízás
egyedi
megállapodás alapján
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CÉG

CÍM

TELEFON

MB Hitel Pénzügyi
Tanácsadó Kft.

3530 Miskolc,
+36-20Rákóczi u. 1. I. em. 5.
9614-522
farkas.zoltan@mbhitel.hu
www.mbhitel.hu

Govern-Soft Kft.

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

(06)-75675-454

TELEFAX

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

(06)-75675-455

szoftverek - ügyviteli rendszerek,
egyfélszemléletű munkafolyamatkezelő rendszer, CRM, közüzemi
számlanyilvántartó rendszer, étkező
nyilvántartó rendszer, egyéb dinamikus nyilvántartó rendszer

KEDVEZMÉNY
VOSZ
tagoknak
ingyenes,
konzultáció,
megbízás
egyedi
megállapodás alapján

listaárból
20%

Várjuk tagjaink jelentkezését, akik termékeiket, illetve szolgáltatásaikat kedvezménnyel tudják ajánlani a VOSZ-tag vállalkozóknak.
HÍVJA A VOSZ-T, HOGY MEGISMERJÉK! Telefon: 414-2181
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VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL
Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára?
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni?
Látogasson el virtuális piacterünkre!
Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint!
A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen
és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása számára.
Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt
vagy megvásárolni kívánt termékeket/szolgáltatásokat.
A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat.

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

