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VOSZ Küldöttgyűlés
Pályázati felhívás
Év Vállalkozója díj,
Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díj,
Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj elnyerésére
Beküldési határidő: 2019. augusztus 15.

2019. április–május

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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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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VOSZ küldöttgyűlés 2019. május 14.
Küldöttgyűlési dokumentumok

Meghívó
a VOSZ 2019. évi Küldöttgyűlésére
Résztvevők:
A VOSZ Elnöke, Elnökhelyettesei és a Társelnökök
A VOSZ Ellenőrző Bizottságának Elnöke és
Tagjai
A VOSZ Tagozati Elnökei
A VOSZ Területi/Megyei Szervezeteinek Elnökei
A VOSZ Területi/Megyei Küldöttei
Tanácskozási joggal:
A VOSZ Országos Szekcióinak Elnökei
A VOSZ Címzetes Társelnökei

Helyszín:
Holiday Inn Budapest-Budaörs
2040 Budaörs, Rubik Ernő u. 2.
(M1–M7 bevezető)
Időpont:
2019. május 14. (kedd), 10.00 óra
Regisztráció:
9.00–10.00 óra között
A Küldöttgyűlés napirendi javaslata
1. Beszámoló a VOSZ 2018. évi tevékenységéről,
javaslat a 2019. évi fontosabb célkitűzésekre.
Előadó: Tolnay Tibor elnök
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2. Beszámoló a VOSZ 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
3. Javaslat a VOSZ 2019. évi költségvetési előirányzatára
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2019. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
5. A VOSZ könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása
Előadó: Perlusz László főtitkár

Megjegyzés:
• Csatoltan küldjük a 1. számú napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztést. A 2. 3. 4.
5. napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok
a helyszínen kerülnek kiosztásra.
• A VOSZ hatályos Alapszabálya szerint a meghirdetett Küldöttgyűlést határozatképtelenség
esetén – azonos napirenddel és azonos helyszínen – 2019. május 14. (kedd) napján délelőtt 11:00 órai kezdettel ismételten összehívjuk. Az ismételten összehívott Küldöttgyűlés
a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
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Jegyzőkönyv a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének 2019. május 14-ei
mérlegzáró küldöttgyűléséről
Időpont:
2019. május 14., délelőtt 10 óra
Helyszín:
Holiday Inn Budapest- Budaörs
2040 Budaörs, Rubik Ernő u. 2.
Jelenlét:
Jelenléti ív szerint
A küldöttek létszáma:117 fő, megjelent: 79 fő,
részvételi arány:68 %.
A megjelenteket Perlusz László főtitkár köszöntötte és megkérte a küldöttgyűlés résztvevőit, hogy az április 3-án elhunyt Szakács József
Csongrád megye volt elnökének emlékének egyperces néma felállással adózzanak.
Ezek után megkezdte érdemi munkáját a
küldöttgyűlés. Perlusz László főtitkár bejelentette,
hogy a jelen lévő küldöttek száma 71 fő, ez 61%os részvételi arányt jelent, vagyis a küldöttgyűlés
határozatképes és megkezdheti munkáját, de a végleges számokról hivatalos bejelentést majd a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke tesz.
Elsőként ügyrendi kérdésekben került sor határozathozatalra:
A küldöttek egyhangú szavazással Perlusz
László főtitkárt bízták meg a mérlegzáró küldöttgyűlés levezetésével.
A levezető elnök ezek után ismertette a küldöttgyűlésen alkalmazott szavazás és számbavétel
módját, miszerint a küldöttgyűlés döntéseit nyílt
szavazással hozza meg, látható többség esetén a
„nem” és „tartózkodás” szavazatok kerülnek megszámlálásra, az „igen” szavazatok számának meghatározása pedig különbség-képzéssel történik.
A küldöttgyűlés a levezető elnök által javasolt
szavazási módot és a számbavétel technikáját egyhangú szavazással elfogadta.

Ezt követően a levezető elnök javaslatot tett
a Mandátumvizsgáló Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság elnökére és tagjaira.
Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása
Elnök: Szárnyas János
Tagok: Pordán Zsigmond, Vaski János
A küldöttgyűlés Pordán Zsigmond urat és Vaski János urat a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak, Szárnyas János urat a Mandátumvizsgáló
Bizottság elnökének egyhangú szavazással megválasztotta.
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Elnök: Gesztesi Béla
Tagok: Bariz István, Balázs Ibolya
A küldöttek Bariz István urat és Balázs Ibolya
asszonyt a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak,
Gesztesi Béla urat a Bizottság elnökének egy tartózkodás mellett megválasztották.
Rögzítésre kerül, hogy mivel a szabályszerűen
összehívott Küldöttgyűlésen a küldöttek több
mint a fele megjelent, így a Küldöttgyűlés határozatképes. A határozatképességet a Mandátumvizsgáló Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság folyamatosan vizsgálja.
A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére és a jegyzőkönyv hitelesítőkre.
Jegyzőkönyvvezető:
Szabóné Tóth Teréz
Hitelesítők:
Fajszi Lajos, Versegi János
A küldöttgyűlés a jegyzőkönyv vezetésével
egyhangú szavazással Szabóné Tóth Teréz asszonyt,
a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig Fajszi Lajos urat
és Versegi János urat bízta meg.
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A Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke jelentett a részvételi arányokról, a meghívott
117 küldött közül 75 jelent meg, ami 64%-os
részvételt jelent, tehát a küldöttgyűlés határozatképes.
A levezető elnök tájékoztatta a Küldöttgyűlést,
hogy a meghívókat a VOSZ titkársága a küldöttek részére 2019. április 29-én postai úton és email útján is megküldte. A küldöttgyűlési meghívót szintén április 29-én a szövetség honlapján
is közzé tettük. Bejelentette, hogy a meghívóban
is közölt napirendi pontok mindegyikét a VOSZ
országos Elnöksége, illetve Ellenőrző Bizottsága
2019. április 16-i ülésén megtárgyalta. A két testület a napirendi pontokat és az azokhoz kapcsolódó előterjesztéseket egyhangúlag jóváhagyta és támogatta a küldöttgyűlés elé való terjesztésüket.
Időközben további 4 küldött érkezett meg, így
a küldöttgyűlés 79 fővel (68%-os részvételi aránynyal) folytatta munkáját.
A meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadásáról a küldöttgyűlésnek nyílt szavazással
kell döntenie. A levezető elnök felolvasta a napirendi pontokat.
1. Beszámoló a VOSZ 2018. évi tevékenységéről,
javaslat a 2019. évi fontosabb célkitűzésekre.
Előadó: Tolnay Tibor elnök
2. Beszámoló a VOSZ 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
3. Javaslat a VOSZ 2019. évi költségvetési előirányzatára
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2019. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
5. A VOSZ könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása
Előadó: Perlusz László főtitkár
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta
a javasolt napirendi pontokat.
A levezető elnök javasolja, hogy a 2-3-4. napirendi pontokat együttesen tárgyalja a küldöttgyűlés,

mivel azok egymással szorosan összefüggnek. Az
egyes napirendi pontokról természetesen különkülön kell döntést hozni. A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 2-3-4. napirendi pontok összevont tárgyalását, pontonként külön-külön történő döntéshozatal mellett.
Az első napirend keretében Tolnay Tibor elnök tette meg szóbeli kiegészítését. Hangsúlyozta a kormányzati szervekkel létrejött jó kapcsolatot,
kiemelve a Pénzügyminisztériummal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal folytatott együttműködés eredményeit. Jelezte, hogy
személyes meghívására a rendezvényre érkezik
majd dr. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, aki a vállalkozások támogatási stratégiájáról fog tájékoztatót
adni. Elmondta, hogy a nevezett minisztériumok
által kidolgozott stratégia elsődleges célja - ami a
szövetség céljaival is egybevág - a kkv szektor segítése, megerősítése, helyzetbe hozása.
Kiemelte a KAVOSZ tevékenységét és a Széchenyi Kártya Program eredményeit, amelyben
a különböző hitelkonstrukciók segítik a vállalkozásokat forráshoz jutni. Szólt a megyei Prima
rendezvények sikeréről és magas színvonaláról,
amelynek keretében a tudomány, művészet, kultúra, sport területén nyújtott kiemelkedő teljesítményeket díjaznak, vállalkozói összefogással.
Az 1. napirend tárgyalását a küldöttgyűlés megszakította, mivel megérkezett dr. György László,
az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, aki előadást tartott a kormányzat vállalkozásfejlesztési stratégiájáról. Bemutatójában
kitért az adminisztrációs terhek csökkentésére tett
intézkedéscsomagra – amelynek több elemét a
VOSZ javasolta -, a felnőttképzés innovatív
rendszerére, továbbá a finanszírozási forrásokra.
Az előadáshoz többen is hozzászóltak: Beck
György felnőttképzés, Pordán Zsigmond az engedélyezi folyamok nehézségei, Rácz István a pályázati kiírások, fizetési nehézségek témaköreiben.
Az összegyűjtött kérdésekre az államtitkár úr
válaszokat és a párbeszéd folytatását ígérte.
Az államtitkár távozása után a küldöttgyűlés
folytatta munkáját.
Az első napirend tárgyalása Pordán Zsigmond
– Ipari - és Vida Péter - Szolgáltatási – tagozati elnök urak hozzászólásával folytatódott. A levezető elnök tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy a Kereskedelmi tagozat munkájáról a következő VOSZ
Hírekben is olvashatnak.
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1./2019.(05.14.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés a szövetség 2018. évi tevékenységéről szóló elnökségi beszámolót és a VOSZ
2019. év célkitűzéseiről szóló előterjesztést - a szóbeli kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta.
A 2. 3. 4. napirendi pontok tárgyalása dr. Lits
József szóbeli kiegészítésével folytatódott.
A szövetség gazdálkodása 2018-ban is kiegyensúlyozott és eredményes volt, a szövetség taglétszáma stabil.
Hozzászólás: Rácz István, Vas megyei küldött
a vállalkozási tevékenység 2018. évi tényszámára
kérdezett rá, amelyre Villás Károly közgazdasági
igazgató válaszolt, rávilágítva az egyesületekre vonatkozó mérlegbeszámoló– vállalkozásokétól eltérő –szerkezeti sajátosságaira. A kérdésre adott
választ a küldött és a küldöttgyűlés is elfogadta.
Több hozzászólás nem lévén a 2. 3. és 4. számú napirenddel kapcsolatos vita lezárult, és a pontonkénti külön-külön szavazásra került sor.
2./2019.(05.14.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés a VOSZ 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásról szóló beszámolót – a szóbeli kiegészítéssel együtt - egyhangúlag elfogadta, az alábbiak szerint:
1. A Küldöttgyűlés elfogadta “A VOSZ 2018.
évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról” szóló
előterjesztést.
2. A Küldöttgyűlés a Könyvvizsgálói jelentés
és az Ellenőrző Bizottság beszámolója alapján megállapította, hogy a VOSZ 2018. évi
gazdálkodásáról készített beszámoló a hatályos jogszabályok és az érvényes számviteli
szabályok szerint történt.
3. A Küldöttgyűlés elfogadta a VOSZ 2018.
évi költségvetési előirányzatának teljesítését az alábbiak szerint:
917,7 millió Ft bevétellel,
821,3 millió Ft kiadással,
96,4 millió Ft
eredmény tartalékkal
4. A 2019. május 14-i küldöttgyűlés jóváhagyja
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének 2018. évi
egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét, eszköz/forrás egyező főösszeggel, amely:
1.395.815 eFt;
egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatását:
– alaptevékenységnél:
153.173 eFt,
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– vállalkozási tevékenységnél:- 56.745 eFt,
– összesen:
96.428 eFt
adózás utáni nyereséggel
5. A küldöttgyűlés felhatalmazta a VOSZ főtitkárát, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének 2018. évi egyszerűsített mérlegét és eredmény kimutatását aláírja.
3./2019.(05.14.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés a VOSZ 2019. évi költségvetési
előirányzatra vonatkozó javaslatot – a szóbeli kiegészítéssel együtt - [egyhangúlag / I-N-T] elfogadta, az alábbiak szerint:
A küldöttgyűlés a VOSZ 2019. évi költségvetési
előirányzatát
900 millió Ft bevételi,
879 millió Ft kiadási,
21 millió Ft eredménytartalék összegben
hagyja jóvá.
4./2019.(05.14.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság jelentését a VOSZ 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2019. évi költségvetési előirányzatáról,valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
– a szóbeli kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta.
Ezt követően az 5. napirendi pont ismertetése következett, amelyet – kérdés és hozzászólás
nem lévén – szavazás követett.
5./2019.(05.14.) küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés Dobos László könyvvizsgálót a
VOSZ könyvvizsgálójának a 2019. június 1-től
2021. május 31-ig tartó időszakra, 850.000 Ft
+áfa/év díjazás mellett egyhangúlag megválasztotta.
Az Elnök rövid zárszavában megállapítja, hogy a
küldöttgyűlés a meghívóban jelzett valamennyi
napirendi pontot megvitatta és azokról határozatokat hozott, tehát a sikeresen és eredményesen végezte munkáját. Végül, további kérdés, felvetés, hozzászólás hiányában, megköszönte a
küldöttek és közreműködők munkáját. Ezt követően a levezető elnök a küldöttgyűlést hivatalosan is bezárja.
Budapest, 2019. május 14.
Szabóné Tóth Teréz s.k.
jegyzőkönyvvezető
Dr. Fajszi Lajos s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Versegi János s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő
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Beszámoló
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének 2018. évi tevékenységéről
és a 2019. évi fontosabb célkitűzésekről
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A küldöttgyűlés a szóbeli kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Ellenőrző Bizottságának
2018. évi beszámolója

Az Ellenőrző Bizottság (EB) elnökét, alelnökét és
tagjait 2016. május 19. napján ötéves időtartamra
választotta meg a Szövetség Tisztújító Küldöttgyűlése. Az EB összetételében azóta változás
nem történt.
Elnök:
Dr. Lits József
Alelnök: Gláser Tamás
Tagok: Dr. Bombera Géza, Csík László,
Doucha Ferenc, Nagy Mihály László,
Dr. Rudas János
Az EB a 2018. évben is - a korábbi évek gyakorlatával egyezően - folyamatosan figyelemmel
kísérte és ellenőrizte a VOSZ tevékenységét
mind az érdekképviselet, mind a szolgáltatások
és gazdasági tevékenység, mind a kulturális
misszió teljesítése (Prima mozgalom) területén.
Az EB a 2018. évben is hozzájárult a VOSZ egységének és stabilitásának fenntartásához és törvényes működésének biztosításához, amelynek a
korábbiaknál is komolyabb jelentősége volt, tekintettel a szövetség elnöke, Demján Sándor halálára és az így megüresedett elnöki tisztség mielőbbi és megfelelő betöltésének elősegítésére.
A testület tagjai aktívan részt vettek a közös
munkában, s a VOSZ tisztségviselőiként bekapcsolódtak a Szövetség gazdaságpolitikai és társadalmi jellegű tevékenységébe. Az EB elnöke
maga is megyei elnök, továbbá tagja a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának is, Dr. Bombera szekcióelnök, Doucha és Nagy elnök urak a VOSZ
megyei szervezeteinek elnökei. Számos testületi

tag országos fórumokon is képviselte a VOSZ-t,
mások szakmai előadások keretében ismertették
érdekképviseleti munkánk jelentőségét. Többen közülük (megyei elnökként) a Prima Gálák
házigazdáiként kulturális küldetésünket is támogatták, ezzel betekintést is nyertek a rendezvénysorozat nyilvántartási és elszámolási rendszerébe. Az Ellenőrző Bizottság elnöke a 2018. évben is részt vett a VOSZ Stratégia Munkabizottságának tevékenységében.
Az Ellenőrző Bizottság legfontosabb megállapításai a 2018. év vonatkozásában az alábbiak:
• A VOSZ gazdaságpolitikai tevékenysége keretében partneri szellemben folytatott tárgyalásokat Magyarország Kormányával, a kormányzati szervekkel – különös tekintettel az
Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) és a Pénzügyminisztériummal
(PM) - és a hatóságokkal (pl. a NAV-val, kormányhivatalokkal, megyei és városi önkormányzatokkal,), továbbá a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel. A továbbiakban
is a társadalmi párbeszéd élénkítésében,
együttműködő és konstruktív kapcsolatok
fenntartásában vagyunk érdekeltek. Intézményes formában ez a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának
(VKF), a Vállalkozásfejlesztési Tanács (VfT) és
a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács
(NGTT) keretében valósulhat meg. Természetesen más konzultatív szervezetek (ágazati
párbeszéd bizottságok, ágazati készség tanácsok
stb.) munkájában is részt vettünk.
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• A vállalkozói érdekvédelem a médiában, a szakmai konferenciákon, az állami szervezetek felé
történő megkeresésekben is egyértelműek és
határozottak voltak, ezzel is segítve a munkaadói érdekérvényesítést, kiemelve a versenygazdasági viszonyok javítását, a vállalkozások
jogainak és kötelességeinek szem előtt tartását.
A VOSZ a jövőben is kizárólag szakmai szempontból vizsgálja a versenyszférát jellemző tendenciákat és az üzleti szektort érintő kormányzati lépéseket. A Szövetség szorgalmazta
mindenek előtt a versenyképesség és termelékenység növelése, a gazdaság modernizálása
(a mikro-, kis- és középvállalkozói szektornak
a 4. ipari forradalomra való felkészítése), a túlzott bürokrácia és adminisztráció leépítése irányába mutató intézkedések bevezetését.
• A Szövetség 2018 nyarán egyeztetéseket kezdeményezett az ITM-mel a magyar gazdaságpolitika irányainak vállalkozói szempontú
meghatározása tárgyában. Az ezzel kapcsolatos
– a szövetség elfogadott gazdaságpolitikai
programjára épülő – állásfoglalást eljuttattuk
a gazdaságstratégiáért és –szabályozásért felelős államtitkárságának is. A 2018. év őszén a
területi szervezetek és szakmai szekciók körében végzett felmérés követően a VOSZ konkrét módosításokat tartalmazó javaslatcsomaggal kereste meg az ITM-et és a PM-et, amelyek a vállalkozások adó- és adminisztrációs terheinek csökkentését voltak hivatottak csökkenteni. A kezdeményezés sikerét jelzi, hogy
a magyar kormány 2019. évi versenyképességi programjában a VOSZ javaslatainak több
eleme is visszaköszön, továbbá a konkrét módosítási indítványok közül néhány a 2019. év
januári jogszabály-változásokban már meg is
megjelent.
• A VOSZ tisztségviselői a múlt évben is több
szakterületen – magyar és nemzetközi szervezetekben, bizottságokban, munkacsoportokban - eredményesen vállaltak vezető szerepet
és tovább szélesedett a Szövetség képviselete
és megjelenése. Kovács Patrikot, a VOSZ társelnökét megválasztották az OECD mellett működő üzleti tanácsadó testület, a Business and
Industry Advisory Committee (BIAC) KKV
munkacsoportjának alelnökévé. A VOSZ Informatikai Szekció elnöke – a VOSZ és a magyar mikro-, kis- és középvállalatok képviselőjeként - részt vesz az ITM minisztere által

39
2018-ban létrehozott és vezetett Mesterséges
Intelligencia Koalíció munkájában, a VOSZ
Ifjúsági és Induló Vállalkozások Szekció elnöke
bekerült abba a szakmai értékelői körbe,
amely a NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében a „NATO Beszállításra Alkalmas” cím elnyerésére kiírt vállalkozói pályázatokat bírálja el.
• A Szövetség taglétszáma a 2018. évben is stabil maradt, és az is megállapítható, hogy a tagi
lemorzsolódás mellett az újonnan belépő tagokkal szélesedett a VOSZ tagsága. Az Ellenőrző Bizottság a szövetség alapszabályának megfelelően, a 2019. év elején áttekintette a
2018. évben tagdíjat nem fizető tagokkal
kapcsolatos eljárást, a területi szervezetek, szekciók és a titkárság erőfeszítéseit és megállapította, hogy a szövetség minden szinten az elvárható gondossággal ápolta a tagsági kapcsolatokat, mindent megtett a tagokkal való
kapcsolattartásra és betartotta a jogi előírásokat
is. A tagdíjat tartósan nem fizető tagok tagsági
viszonya az előírt póthatáridő eredménytelen
eltelte után megszűnt. A 2019. évben is folytatódik a takarékszövetkezetek összeolvadása
(integrációja), ami értelemszerűen mérsékli a
hozzájárulás (tagdíjak) és a taglétszám nagyságát
ebben a körben. A működő társas vállalkozások száma a 2018. évben is csökkent és semmi nem mutat ezen tendencia megfordulására.
Emellett, a mértékadó gazdasági előrejelzések
mindegyike a magyar gazdasági növekedés jelentős mérséklődését vetíti előre a 2019. évtől. A kormányzat gazdaságvédelmi alapot kíván képezni egy esetleges – akár még a 2019.
évben bekövetkező – gazdasági visszaesésre (válságra). Ezeket a kockázatokat és folyamatokat
a szövetségi költségvetésünk tervezésekor figyelembe kell vennünk!
• A VOSZ 2018. évi tevékenységének és gazdálkodásának áttekintése alkalmával az Ellenőrző Bizottság több alkalommal eseti jelleggel vizsgálta a Szövetség kötelezettség-vállalásait, szerződéseit, a bejövő számlák nyilvántartásának kezelését, a pénzügyi teljesítések
megfelelőségét. Az eseti ellenőrzés során egyaránt figyeltek az alaki és a tartalmi követélmények betartására. A jogszabályok és a belső szabályzatok által megfogalmazott követelményekkel ellentétes gyakorlatot a testület nem
tapasztalt. A VOSZ gazdálkodásáról megálla-
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pítható, hogy a beszámolási időszakban kötelezettségeit határidőre teljesítette, fizető képességét folyamatosan fenntartotta; a Szövetség
eredményesen és biztonságosan működött. A
VOSZ gazdálkodása a beszámolási időszakban
kiegyensúlyozott volt, hitelfelvételre nem mutatkozott igény és nem is került rá sor.
• Az Ellenőrző Bizottság tagjai minden Elnökségi ülésen részt vettek, amelyek az írásban meghatározott napirendi javaslatokhoz igazodóan
és szabályszerűen kerültek összehívásra és
megrendezésre. Valamennyi testületi ülés határozatképes volt. A testületi üléseken hozott
határozatok nyilvánosságot kaptak, és végrehajtásra kerültek. Az EB a beszámolási év során figyelemmel kísérte a Küldöttgyűlés és az
Elnökség által hozott határozatokat, amelyek
megvalósításában elmaradást nem állapított
meg.
• A Szövetség megtakarított pénzeszközeit alapvetően megbízható állampapírokban tartja.
Adó - és járuléktartozás a 2018. évben sem merült fel, a munkaügyi és a társadalombiztosítási kapcsolatok rendezettek. Valamennyi
munkavállalónk szabályszerű munkaszerződéssel rendelkezik, amelynek elválaszthatatlan
része a teljesítménykövetelmény meghatározása. Az Elnökség döntésének megfelelően, az
irodavezetők teljesítménybérében a korábbiaknál is nagyobb súlya lett a tagszervezésnek,
az erre vonatkozó munkaszerződés-módosítások 2018. novemberétől hatályba léptek. A
munkavállalók - minden alkalommal - a belső szabályzatokban meghatározott bérfizetési
napig elektronikus átutalással jutottak hozzá
munkabérükhöz. Természetesen, a beszámolási időszakban is figyelemmel voltunk a havi
legkisebb munkabér és a garantált bérminimum kifizetésének kötelezettségére. A 2019.
év elejétől a 8%-os minimális bér, valamint a
8%-os garantált bérminimum emelés a jogszabályi követelményeknek megfelelően az irodahálózati dolgozók alapbérében érvényesítésre
került, ami érzékelhetően tovább növeli a Szövetség 2019. évi bérterheit, mivel a bérmegállapodás szerinti 2 százalékpontos újabb járulékcsökkenés – amely várhatóan csak 2019.
július 1-től hatályosul - sem ellensúlyozza
megfelelő mértékben a nagyobb volumenű bértömeg– és közterheket. Emellett a bértorlódásra és a bérszínvonal megőrzésére is figye-

lemmel kell lenni a VOSZ alkalmazotti körben, a fluktuáció megelőzése érdekében.
• Az EB harmonikusan működött együtt az Elnökséggel, a Szekciókkal (Tagozatokkal) és a
hivatali szervezet vezetőivel, munkavállalóival.
Megállapításra került, hogy az Elnökség jogi
és gazdasági téren kellően felkészült és a döntésekben szakmailag megalapozott határozatokat hozott. A VOSZ a beszámolási időszak
alatt összességében szervezett és fegyelmezett
gazdálkodást folytatva működött. Az Ellenőrző
Bizottság a Szövetség 2018-ban folytatott gazdálkodását értékelve megállapítja, hogy a
költségtakarékos gazdálkodásra való törekvés
minden elemében jelen van a racionalitás, a
VOSZ – a korábbi évek gyakorlatához igazodva
– az elmúlt esztendőben is körültekintően és
takarékosan bánt pénzeszközeivel, a megtakarítások megfontoltan kerültek befektetésre.
• A 2018. évben a területi Prima rendezvények
pénzügyi hátterének biztosítása továbbra is kiemelt feladatként szerepelt. A 2018. évben is
19 helyszínen volt díjkiosztó ünnepség, azaz biztosított volt a teljes országos lefedettség. A Prima Primissima (PP) Alapítvány és a VOSZ
együttműködése harmonikus volt. Színvonalas rendezvényeket regisztrálhattunk, a díjakhoz kapcsolódó anyagi elismerések hiánytalanul kifizetésre kerületek. Pénzügyi zavar, elszámolási szabálytalanság egy esetben sem
volt tapasztalható. A bírálati döntések eredményeiről minden helyszínen hitelesített jegyzőkönyvek készültek, amelyeket a PP Alapítvány
kuratóriuma is jóváhagyott. A helyi ünnepi eseményeken kerültek átadásra a megyei szintű “Év
Vállalkozója” kitüntetések, valamint az újonnan alapított VOSZ Kiemelkedő Társadalmi
Szerepvállalásért díjak is. Valamennyi díjátadó ünnepségen volt szövetségi képviselet és minden rendezvényről tudósított a helyi média. Az
EB jóváhagyólag nyugtázza, hogy a megyei/területi rendezvények finanszírozását országos
szintű (külső) támogatási szerződések megkötésével is támogatja a VOSZ.
• A 2018. december 7. napján megrendezett Vállalkozók Napja kitüntetési ünnepség kiemelkedő színvonalú volt, amely tartalmában és formájában is megfelelt az elvárásoknak. A decemberi rendezvényen a VOSZ elnöke és a
nemzetgazdasági miniszter is részt vett és ünnepi beszédet mondott.
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• Tizennégy éve (2005. április 18. napjától) elektronikus utalásra tért át a Szövetség. A számlák és pénzügyi teljesítések megfelelően ellenőrzöttek, az utalványozók személye és az utalások jogszerűsége megállapítható. A pénzügyi
bizonylatok tételes vizsgálata alapján ítélve a
takarékos gazdálkodás alakilag és tartalmilag
egyaránt megfelelő, szövetségünk anyagi helyzete nem rejt magában szokatlan kockázatokat.
A bankkapcsolatok rendezettek (Erste Bank,
Gránit Bank). A tizenkét éve érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat (hatályos: 2007.
szeptember 18. napjától) előírásai miatt amely többek között az utalványozás konkrét
szabályait is tartalmazza - az utalványozási fegyelem megfelelő színvonalú. 2007. januárjától
valamennyi megyei szervezet számára alszámlát nyitott a Szövetség, így a területi rendezvényekkel kapcsolatos elszámolások áttekinthetővé váltak. A bázisévben a megyei szervezetek a rendelkezésükre bocsátott keretösszegeket az előre meghatározott céloknak megfelelően használták fel, és azokkal szabályszerűen számoltak el. Az Elnökség határozatának
megfelelően, a 2019. évi területi Prima rendezvények szervezési költségeinek fedezésére
a területi szervezetek pótlólagos támogatást kapnak, amelyet a költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni!
• Az Ellenőrző Bizottság tagjai tájékozódtak a
Szövetség belső pályázati forrásainak felhasználásáról. A jóváhagyott megyei pályázatok megalapozottak voltak, a pénzeszközök
felhasználása és a tételes elszámolások szabályszerűen történtek. Az elkülönített keret
nagy része a 2018. évben felhasználásra került, a megmaradó forrás a tartalékban maradt. A rendszer a 2019. évben is tovább működik.
• Belső kommunikációs rendszerünk (Hírlevél,
honlap, facebook, VOSZ Hírek) jó színvonalon
működött. A tagi kapcsolttartás alapvető és egyre fontosabb eszközei – a személyes kapcsolatok
ápolásán túl – az elektronikus csatornák és mobil eszközök, különös tekintettel a fiatalabb vállalkozói körök elérésére. Ezért a 2019. évben
tovább kell fejleszteni és modernizálni a kommunikációs csatornákat és eszközöket, amelyben előtérbe kerülnek az egyre korszerűbb megoldások, az elérések tömegszerűsége és hatékonysága.
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• A Szövetség Munka- és Tűzvédelmi Szabályzata 2007. decembere óta hatályos. A munkavállalók központi munka - és tűzvédelmi oktatására a 2018. év első negyedében került sor,
amelyen a munkaviszonyban álló kollégáink hiánytalanul részt vettek. A beszámolási időszak
során a központban, az irodahálózatban sem tűzeset, sem munkahelyi baleset nem történt.
• A jogszabályi előírásoknak megfelelően, több
hónapos alapos projekt eredményeként megtörtént a szövetség információ-technológiai és
biztonsági rendszerének az átvizsgálása, majd
az erre vonatkozó szabályrendszer módosítása. Mindez biztosítja, hogy a szövetség az adatbiztonságra és az adatok kezelésére vonatkozó EU-s irányelveknek (EU 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet az általános adatvédelemről - GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelő szabályrendszerrel rendelkezik
és működését folyamatosan ennek megfelelően
alakítja. A még hátra lévő programmódosításokat (tagnyilvántartás rendszere) és technikai
beruházásokat a 2019. évben végre kell hajtani,
erre vonatkozóan a költségvetés tervezésekor
figyelemmel kell lenni!
• A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodái tevékenységének értékelése és pénzügyi elszámoltatása havi rendszerességgel történt, történik. A szakmai munka ellenőrzését a KAVOSZ ellenőrzési rendszere mellett saját supervisor is segíti, kapcsolt munkakörben. A gazdasági vezetés az irodák kiadásainak költségtípusok szerinti alakulását is folyamatosan figyelemmel kíséri. Az irodákban dolgozó munkavállalók javadalmazása az új termékek bevezetése esetén is teljesítményarányosan történik. A szövetség a beszámolási időszakban
az irodavezetők és (a vonatkozó együttműködési megállapodás alapján) a takarékszövetkezeti VOSZ-Pontok szakmai továbbképzését
– a KAVOSZ szakértői közreműködésével - elvégezte, amellyel a vállalkozásoknak nyújtott
pénzügyi szolgáltatások nyújtására szélesebb
körben nyílik lehetőség. Az Ellenőrző Bizottság külön ülésen vitatta meg (és fogadta el
egyhangú szavazással) a 2018. évi költségvetés
végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról szóló beszámolót, valamint a
2019. évi költségvetési javaslatot.
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• A 2018. év munkáját bemutató összegző adatok valós képet mutatnak a Szövetség tevékenységéről. Az éves beszámoló szükségszerű
részletességgel foglalkozik a tárgyévi adatok bemutatásával, a tényszámok kialakulását befolyásoló körülményekkel.
• A Szövetségnél a tárgyi eszközök állományát leltár támasztja alá; a pénztár állománya pénztárjelentéssel, számlapénze bankkivonattal igazolt; vevőköveteléseinek és a szállítói tartozásainak analitikája a főkönyvvel zárt egységet alkot.
• A VOSZ rendelkezik érvényes pénzkezelési szabályzattal. A tapasztalt gyakorlat, hogy a tényleges pénztárkezelés a szabályzatnak megfelelően történik. A pénzmozgásokról bizonylat
és pénztárjelentés készül, amely alapján a tényleges pénzkészlet ellenőrizhető. A tényleges bizonylatolási praxis tehát összhangban van a szabályzattal és megfelel a számviteli törvényben
leírtaknak.
• A hatályos belső szabályzatok szakmai és tartalmi elemei megfelelnek az érvényben lévő törvényi előírásoknak és egyben biztosítják a Szövetség szabályszerű munkavégzését.
• A korábbi évekkel megegyezően a 2018. év zárlati munkáit, a mérlegadatok helyességét, így
számviteli alátámasztottságát, úgyszintén az
eredmény kimutatásban szereplő adatok pontosságát az előírásoknak megfelelően független könyvvizsgáló ellenőrizte. Az előző években kialakult gyakorlat szerint a könyvvizsgálati
tevékenység nem csak az éves adatok elkészülte
után, hanem folyamatosan érvényesült és így
rendszeres munkakapcsolat alakult ki a könyvvizsgáló (Légicon Betéti Társaság, Dobos
László) és a Szövetség gazdasági vezetése között.
Évközben így alkalom nyílt a felmerülő problémák megbeszélésére, a helyes álláspont kialakítására, ami segítette a Szövetség vezetését,
ugyanakkor a könyvvizsgáló sem csak az év végi
adatokra támaszkodva alakíthatta ki véleményét, ami az auditálást segítette elő. A könyvvizsgáló a számviteli tevékenység ellátásának
szakszerűségéről év közben meggyőződhetett.

A zárlati munkákat folyamatosan követhette.
A vevők és szállítók számláinak lényegi felülvizsgálata, a bizonylati rend, a banki kapcsolat, az adóbevallások pontossága így nem a mérleg elkészülte utáni időre sűrűsödve jelentett
feladatot, hanem az év közben kialakult ellenőrzéseken alapuló véleményt tükrözi. Az
Ellenőrző Bizottság korábbi tapasztalataira és
a rendszeres tájékozódás során szerzett ismereteire támaszkodva ezt a könyvvizsgálói értékelést és véleményt elfogadja.
• A Szövetség könyvvizsgálója a megbízásából fakadó kötelezettségének eleget tett. Megállapította, hogy a VOSZ könyvei, dokumentumai
és a kapott információk alapján lefolytatott vizsgálat eredménye szerint a 2018. december 31i forduló nappal készített éves beszámoló megfelel a számviteli törvényben és az általános
számviteli elvekben foglaltaknak.
• Az Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az Elnökségnek a 2019. évi költségvetési előirányzatra vonatkozó javaslatát, és azt mind alaki, mind pedig tartalmi szempontból megfelelőnek tartja.
• Az Ellenőrző Bizottság összességében sikeresnek ítéli a Szövetség 2018. évi tevékenységét.
Összefoglalva: a fentiek alapján az Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a Küldöttgyűlésnek
• a VOSZ 2018. évi tevékenységére vonatkozó
beszámolóját és a 2019. évi célkitűzéseire
vonatkozó javaslatot,
• a VOSZ 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról szóló beszámolóját valamint,
• a VOSZ 2019. évi költségvetési előirányzatára vonatkozó javaslatot.
Budapest, 2019. május 14.
Dr. Lits József s.k.
EB elnök
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Jelölési és pályázati felhívás
Év Vállalkozója díj,
Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díj,
Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásértdíj
elnyerésére
Beküldési határidő: 2019. augusztus 15!
Alapszabályunk és az Elnökség határozata szerint
2019. december 6-án (pénteken) - a Magyar Vállalkozók Napján immár huszonegyedik alkalommal kerül sor az Év Vállalkozója Díjak átadására, amely a tavalyi évhez hasonlóan ismét
a Művészetek Palotájában (Müpa) kerül megrendezésre.
Hagyományainknak megfelelően, az országos
Év Vállalkozója Díjak mellett – az előző évek sikerére, valamint Szövetségünk elfogadott éves célkitűzéseire tekintettel – idén is meghirdetésre kerülnek a VOSZ területi szervezetei elnökségeinek
szervezésében a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díjak pályázatai.
Az Év Vállalkozója és Megyei (Regionális) Év
VállalkozójaDíjat kizárólag olyan gazdasági szakember - vállalkozó, cégtulajdonos, vállalkozásvezető, üzletember - kaphatja meg, akinek a gazdasági és közéleti szerepvállalása, társadalmi felelősségvállalása, valamint vállalkozói és üzletemberi tevékenységének sikere és hasznossága példaképül állítható a gazdaság többi szereplője és
a társadalom minden tagja számára.
A területi szervezetek Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjat is javasolhatnak az arra
érdemeseknek.

– megyénként maximum 2 fő, (Budapesti és
Pest megyei Regionális Szervezet: 4 fő),
– szekciónként maximum 1 fő,
– a VOSZ-hoz csatlakozott Szövetségek (szervezetek) részéről 1-1 fő
– a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részéről 2 fő
– más gazdasági, hivatásrendi, szakmai kamara részéről 1-1 fő
mint vállalkozás vezetője, tulajdonosa, esetleg management tagja terjeszthető fel a kitüntető díjra.
A díjra jelölt személyeknek Szövetségünk
Alapszabálya 10.2. pontjában leírt előírásoknak
meg kell felelnie! Fontos kitüntetési feltétel, hogy
az előterjesztett természetes személy és az általa
képviselt vállalkozás (szervezet) a VOSZ céljait elfogadja és támogassa és lehetőleg a VOSZ tagja
legyen! Pályázat benyújtására maga az érintett vállalkozó (munkáltató; vállalkozás vezetője, tulajdonosa) is jogosult. A pályázati felhívás megjelenik
a szövetség honlapján, a VOSZ Hírekben, valamint a VOSZ Hírlevélben is.
A díj odaítéléséről az országos Elnökség dönt.

I.

Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díj,
Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj

II.

Év Vállalkozója díj
Az országos előterjesztések keretei és szabályai:
A VOSZ területi szervezetei, szakmai szekciói, valamint társszervezetei részéről ebben az évben is

Kiemelkedő vállalkozói, üzleti teljesítményt nyújtó tagjaink (támogatóink) minél nagyobb körű elismerése érdekében, az ismert 4 alapkategóriában
(ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, szolgáltatás)
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és tetszőlegesen választható „alkategóriákban”
(szakmai területek, tevékenységi körök szerint) hirdetjük meg a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díjak pályázatait. Az oklevelek tartalma a területi szervezetek döntése szerint alakul, pl.:„Megyei (Regionális) Év Vállalkozója”; „… Megye Év
Vállalkozója”; „Év Iparvállalata … megyében”; „Év
Kereskedője … megyében”; „Év Borásza … megyében”. Lehetőség van – a helyi adottságok szerint – további kategóriák bevezetésére is.

Az előírt feltételek megléte esetén az illetékes
megyei (regionális) elnökség dönt a díjak odaítéléséről, amelyet - az Év Vállalkozója díjak előterjesztéseivel együtt - az országos Elnökség hagy jóvá.

A Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért
díjjal a VOSZ területi szervezete a helyi közélet
(társadalmi környezet) kiemelkedő (nem gazdasági) teljesítményeit ismerheti el, így díjazásban
részesülhetnek pl. az egyházak, karitatív, jogvédő
szervezetek, hivatalok, hatóságok, önkormányzatok, állami/önkormányzati szervek, közüzemek
képviselői, továbbá a rendvédelem, közbiztonság
területén dolgozók is. A díj a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díjakkal együtt kerül elbírálásra és átadásra.

Az előterjesztéseknek minden, a kiírásban szereplő
díj esetében tartalmazniuk kell
• a díjazásra előterjesztett természetes személy pontos nevét, elérhetőségét; a díjat
mindig természetes személyek kapják!
• annak a szervezetnek, vállalkozásnak a pontos megnevezését és legalább egy azonosító adatát (hivatalosan nyilvántartott székhely, vagy adószám), amelynek az előterjesztett személy a tulajdonosa, ill. amelyben
az elismerésre méltó tevékenységét végzi
• indoklást: rövid szakmai méltatást, példaértékű eredmény(ek) ismertetését
Az előterjesztések leadási határideje (a rövid,
írásos indoklással együtt) – az Elnökség határozata alapján – legkésőbb 2019. augusztus 15. napja. A jelöléseket e-mail útján kérjük eljuttatni a
VOSZ titkársága részére (center@vosz.hu).

A VOSZ területi szervezet által előterjesztett
díjazottak száma legalább 2 fő, legfeljebb 10 fő
lehet. A díjak egyediségének és értékének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy kategóriánként 1 díj kerüljön átadásra. A díjak átadására
az adott megyében – a Megyei Prima gálaesten
- kerül sor, a területi VOSZ szervezetek szervezésében. A Megyei (Regionális) Év Vállalkozója
Díjakra vonatkozó feltételek hasonlóak az országos Év Vállalkozója Díj feltételeihez (alapszabály 10.3. pont).

III.
További fontos szervezési feladatok, határidők

Budapest, 2019. május 20.
Perlusz László s.k.
főtitkár
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Jegyzőkönyv a VOSZ Elnökségének
és Ellenőrző Bizottságának együttes üléséről
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Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről és az elvégzett munkáról
(2019. január 25. – 2019. április 15.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Január 30-án részt vettünk a Szakképzési Innovációs Tanács szakképzési munkacsoportjának ülésén.
Január 31-én a Gazdaságpolitikai Bizottság
titkára részt vett az OECD Magyarországról
szóló országtanulmányának bemutatóján a
Pénzügyminisztériumban. Alaro Pereira az
OECD igazgatója bemutatta be az országjelentést, kihangsúlyozva az ország dinamikus fejlődését. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a kihívásokra, azaz az ország hosszú
távú fejlődését veszélyeztető pontokat is.
Ezek: öregedés és annak finanszírozása,
foglalkoztatási anomáliák, zöld növekedés,
az ország gazdaságának túlfűtöttsége, az
alacsony szintű versenyképesség
Február 2-án részt vettünk a Magyar Ital- és
Áruautomata Szövetség Mastercard-dal közösen szervezett bálján.
Február 6-án részt vettünk az MKIK-ITM által indított országos mentorprogram nyitóeseményén, Budapesten.
Február 7-én egyeztető megbeszélést folytattunk az ITM Vállalkozásfejlesztési Főosztályán a GINOP 1. program keretében
megvalósítható projektről a versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése, a lehetőség-orientált vállalkozások arányának növelése
tárgyában. Délután Székesfehérváron egyeztetés a főtitkár és az új Fejér megyei elnök
között a megyei szervezet előtt álló lehetőségekről, feladatokról.
Február 8-án összeült a Nemzeti Gazdasági
és Társadalmi Tanács. Pölöskei Gáborné, az
Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára a szakképzés irányairól
tartott bemutatót, majd megismerkedhet-

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

tünk a Modern Városok és Modern Falu
program mérföldköveivel is.
Február 13-án az Ügyvezető elnökség megbeszélést folytatott a VOSZ Agrár- és Élelmiszeripari Szekció elnökével a tervekről és
a szakmai tevékenység újraindításáról.
Február 13-án részt vettünk a Szakképzési
Innovációs Tanács szakképzési munkacsoportjának ülésén.
Február 20-án ülést tartott a VOSZ Stratégiai Munkabizottsága, amelyen az Elnökség
által meghatározott témakörök – a Megyei
Elnöki Értekezlet, a szekciók helyzete és a
Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Fóruma létrehozásának lehetőségei
– kerültek megtárgyalásra.
Február 21-én a Világgazdaság c. szakmai folyóirat által szervezett nagyszabású konferencia
kerekasztal-beszélgetésén vettünk részt, munkaerőpiac és kkv-fejlesztés témakörben. A
VOSZ főtitkárának tárgyalópartnere Rolek
Ferenc, az MGYOSZ alelnöke és Szepesi Balázs, az ITM gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős helyettes államtitkára volt.
Február 22-én egyeztetést folytattunk Boros
Áronnal az MKB Consulting Kft.-vel való
együttműködés tárgyában (kkv fejlesztési pályázati források, VOSZ közgyűlési részvétel).
Február 25-én az MKIK által összehívott kereskedelempolitikai megbeszélésen vettünk
részt az MKIK székházában, a megbeszélésen a VOSZ Kereskedelmi tagozat elnöke is
jelen volt.
Február 26-án Győrben a megyei szervezet
rendkívül színvonalas és sikeres vállalkozói
fórumot tartott, ahol nagyszámú vállalkozásvezető vett részt.
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14. Február 27-én a szövetség elnöke és több
tisztségviselője képviselte a VOSZ-t az MKIK
Gazdasági évnyitóján, ahol az MKIK elnökének köszöntőjét követően beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, Varga
Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy
György, a jegybank elnöke is.
15. Február utolsó napján egyeztető megbeszélést tartottunk az Üzletem.hu vezetőivel
egy, az online kommunikáció és a jelenleginél sokkal hatékonyabb vállalkozói elérés
területén megvalósítható együttműködésről.
16. Március 4-én meglátogattunk a CardDeal
Kft.-t (Benefit Barcode Inc.), ahol az alapító-tulajdonossal egy modern, QR-kódos
kedvezményrendszer működését ismerhettük meg.
17. Március 5-én tárgyaltunk a Világgazdaság főszerkesztőjével egy esetleges együttműködés
kereteiről. Ezt követően a Vállalkozásfejlesztési Tanácsban ismerkedtünk meg az
ITM által kidolgozandó KKV-stratégia állásáról és főbb területeiről. A rendezvényen
a főtitkár és a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottság titkára is részt vett.
18. Március 6-án részt vettünk az Országos Innovációs Fórumon.
19. Március 7-én a VOSZ Nógrád megyei elnökének a szervezésében megbeszélést folytattunk a Nógrád Megyei Közgyűlés elnökével. A megbeszélés témája a Nógrád és
Eperjes megyék közötti együttműködés
volt.
20. Március 7-én a Századvég vezetőivel tárgyaltunk a lehetséges együttműködésről, különös tekintettel a gazdaságkutató intézet
szakmai munkáira, illetve a generációváltás
témakörére.
21. Március 7-én a VOSZ képviselői részt vettek a Vállalkozásfejlesztési Tanács ülésén,
amelyen bemutatásra került a Kormány
KKV Stratégia tervezete Szepesi Balázs helyettes államtitkár előadásában, valamint a
2021-27 közötti uniós programozási időszak
aktuális állása és feladatai, Horváth Viktor
főosztályvezető előadásában
22. Március 11-én került sor a vállalkozások mérete és versenyképességi helyzete összefüggés
vizsgálatával foglalkozó tanulmány eredményeinek ismertetésére az ITM-ben, Boda
György előadásában. A rendezvényen több

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

VOSZ tisztségviselő részt vett és aktívan hozzászólt.
A VOSZ elnöki szinten képviseltette magát
a XII. Szakma Sztár fesztiválon március 12én és 14-én.
Március 21-én a VOSZ képviselője részt vett
az EU 2019 évi Magyarország ország jelentéséről szóló vitán. Az EU Bizottság igazgatói
bemutatták a fontosabb fejezeteket, mint:
magyar gazdaság helyzetét, foglalkoztatás és
szociális helyzetet, a regionális különbségeket
Magyarországon, valamint a fejlesztési és beruházási prioritásokat.
Március 26-án ülésezett a Versenyszféra és
a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma.
Főbb napirendi pontok: A „termelékenység
növekedése” elnevezésű makrogazdasági
mutató számítási módszertanának ismertetése a szociális partnerekkel; Tájékoztatás
a reálkereseti mutató 2018. negyedik negyedévi emelkedésének mértékéről és a
szociális hozzájárulási adó csökkentésének
időpontjára vonatkozó előrejelzés; Tájékoztató a többéves bérmegállapodás 2017ben és 2018-ban hatályba lépett intézkedéseinek hatásairól a versenyszférában.
Április 2-án került sor a VOSZ Megyei Elnöki Értekezletére. Elsőként Szepesi Balázs
gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár (ITM) KKV-stratégiáról szóló előadására került sor, ezt követte a területi szervezetek objektív értékelése (harmadik alkalommal). A rendezvényt megyei elnöki fórum zárta, amelyben minden megjelent területi elnök elmondta saját területi szervezetére és a VOSZ-ra vonatkozó gondolatait, javaslatait és beszámolt egy-egy – más területi szervezet által is hasznosítható - sikeréről.
Április 2-án részt vettünk az országos
SMART konferencián, melynek témája az
Ipar4.0 és hozzá kapcsolódó társadalmi
változások volt.
Április 4-7. között részt vettünk a kárpátmedencei fiatal vállalkozók találkozóján
Beregszászon. A téma felelőse Czomba
Csaba a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke.
Április 8-án az Agrárminisztérium adott otthont az Agrár Széchenyi Kártya elért sikereiről és perspektívájáról szóló sajtótájé-
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30.

31.

32.

33.

34.

koztatónak, ahol beszédet mondott Krisán
László, a KAVOSZ vezérigazgatója, Tolnay
Tibor, a VOSZ elnöke, Parragh László, az
MKIK elnöke és Nagy István agrárminiszter.
Április 8-10. között 4. alkalommal került
megrendezésre Budapesten a nemzetközi
Fenntartható Divathét programja.
A szövetség hivatali vezetése a beszámolási
időszakban több megyei szervezet és szakmai
szekció éves rendes beszámoló gyűlésén
(közgyűlésén) vett részt.
A VOSZ irodavezetői értekezlet keretében
március és április hónapban is be- és elszámoltatta az információs és szolgáltató irodahálózat vezetőit.
A beszámolási időszakban a VOSZ-nak
több médiamegjelenése volt: a megyei szervezetek közgyűléseihez kapcsolódó médiaérdeklődés több helyen jelentős volt. Interjúk és cikkek születtek ezen felül a magyar
béremelések és bérhelyzet (Magyar Nemzet),
sztrájkok (atv.hu), a mezőgazdaság aktualitásai és a szövetség agrár-érdekképviseleti tevékenysége (Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
KKV Tanácsadó), minimálbér (Blikk),
KKV-stratégia (Magyar Hírlap), nyugdíjas
munkavállalás (növekedés.hu), cafetériaváltozások (privátbankár.hu) és a KARC-FM
médiumokban.
A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2019. január 31-én tartott
Az adó-és járulék jogszabályok 2019.évi
változása című vállalkozói adófórumot.
Meghívott vendégek voltak: Tamásné Czinege Csilla NAV, Adószakmai ügyekért felelős szakmai helyettes államtitkár; dr. Szarvák Jenő igazgató a NAV Kelet-budapesti
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35.

36.

37.

38.

Adó- és Vámigazgatósága; Heinrich János
igazgató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Délbudapesti Adó- és Vámigazgatósága; Dr. Minya Mihály igazgató a NAV Pest Megyei
Adó- és Vámigazgatósága; Vörös Attila
igazgató a NAV Észak-budapesti Adó- és
Vámigazgatósága.
A VOSZ 2019. január közepétől 2019. májusig részt vesz a Magyar Védjegy Egyesülettel,
a NAV Észak-Budapesti Igazgatóságával,
valamint a Hamisítás Elleni Nemzeti Testülettel közösen szervezet programon, amelynek keretében 32 középiskola érettségiző diákjai és 3 egyetem hallgatói (összesen mintegy 4500 fő) részére nyújtanak képzést
pénzügyi tudatosság, vállalkozás, szellemi tulajdon, áruhamisítás elleni fellépés témákban.
2019. március 26-án részt vettünk az ország
legkiválóbb élelmiszert és egyéb FMCG-termékeket kínáló kereskedelmi egységei versenyének zsűrijében.
2019. január óta folyamatosan részt veszünk
a Green Brands német környezetvédelmi és
fenntarthatósági tanúsító védjegy zsűri
munkájában és a Green Brands Akadémia
programjain.
2019. február és március hónapokban
több alkalommal egyeztettünk az érintett minisztériumokban és hivatalokban, hogy az
innovációs adó bevételt teljes egészében a
mikro- és kisvállalkozások kapják meg a piacképes termékfejlesztésekhez.

Budapest, 2019. április 16.
Perlusz László
főtitkár
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Gratulálunk a VOSZ Csongrád megyei
szervezet társelnökének
Ribizsár Péter az első gyémántkoszorús mester Szegeden

Ötven éve kapta meg mesterlevelét Ribizsár Péter, aki azóta is műveli szakmáját, az autószerelést.
A mestert a Szegedi Ipartestületben köszöntötték
ebből az alkalomból. Botka László polgármester
a város arany emlékérmét adta át az ünnepeltnek.
Azok a kisiparosok, akik ötven éve dolgoznak
szakmájukban, kiérdemlik a gyémántkoszorús
mester címet. Szegeden ezt először a városban igen
ismert és népszerű Ribizsár Péter autószerelő kapta meg. A mestert nemcsak a Szegedi Ipartestület,
hanem Botka László polgármester is kitüntette,
aki a város aranyérmét adta át neki.
Ribizsár Péter Szeged megbecsült és kiváló mesterembere – kezdte köszöntőjét Botka László, aki
így folytatta a méltatást: „Egy közösség erejét a saját szakmájuk kiválóságai adják, akik becsülettel dolgoznak és odafigyelnek az utánpótlásnevelésre is,
Ribizsár mester úrról elmondható, hogy ezt is megtette, hiszen nagyon sok fiatal szakembert segített
a pályája kezdetén és emellett közösségteremtő és
közösségépítő személye is a városnak”
Ribizsár Péter ötven évvel ezelőtt szerezte
meg mesterlevelét, és ezt követően nyitotta meg
autószerelő-műhelyét, amely azóta is működik. Az

iparosok húsz év után kaphatnak ezüstkoszorús,
harminc év után pedig aranykoszorús mesterdiplomát. Szegeden eddig soha senki nem érdemelte ki a gyémántfokozatot, Ribizsár Péter az első.
Gaszmann Tamás, a Szegedi Ipartestület elnöke köszönetét fejezte ki a mesternek, aki az elmúlt évtizedekben sokat segítette a Szegedi Ipartestület munkáját. Ő is kiemelte a fiatalokkal végzett munkáját Ribizsár Péternek. Ezt követően pedig átadta a gyémántkoszorús mester címet igazoló oklevelet, valamint a szakma Oscar-díjat jelképező kis szobrocskát.
Ribizsár Péter elmondta, sok nehézséggel
kellett megküzdenie pályája során, azonban
most sem választana más szakmát.
„Amikor én autószerelő tanulónak mentem, akkor ez az egyik legnépszerűbb szakma volt, mint manapság például az informatikus pálya. Szerencsés
vagyok, hogy ezt csinálhatom” – mondta az idős
mester, aki jelenleg is aktívan dolgozik, az autószerelő-műhelye mellett egy boltja is van. Reményei szerint, amennyiben egészsége engedi, tovább folytathatja szakmáját.
szeged.hu
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Nemzetközi kapcsolatok
OECD munkabizottsági ülés
A VOSZ társelnöke, dr. Kovács Patrik szervezetünk és az OECD BIAC képviseletében részt vett
az OECD KKV és Vállalkozásfejlesztési Munkabizottsági ülésén Párizsban április 10-11-én. A
szokásos munkabizottsági ülésen az OECD tagállamok vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó minisztériumainak képviselői és az OECD-vel
együttműködő nemzetközi partnerszervezetek
képviseltettek magukat. Az egyik kiemelt témája a KKV szektor digitalizációjához köthető kihívások és azok hatékony kezelése volt - hiszen a
mikro-és kisvállalkozások különösen sérülékenyek
és ki vannak téve ezen folyamatoknak.

rendezvény megnyitóján számos érdeklődő VOSZ
tag vállalkozás is részt vett, de élénk volt az érdeklődés a kiállítás teljes időtartama alatt.

Kárpát-medencei Fiatal
Vállalkozók Konferencia és
Találkozó
Beregszász, 2019. április 5-6.
„A vállalkozásoknak szintet kell ugraniuk
ahhoz, hogy a felgyorsult világ lehetőségeit
ki tudják használni”

Kovács hatékony megbeszélést folytatott továbbá a BIAC (Business and Indistry Advisory
Commettee of OECD) KKV munkacsoportjának
új titkárával, valamint Russel Mills Úrral, a BIAC
új főtitkárával akivel a VOSZ nemzetközi szervezetben betöltött tagságáról, szerepéről és a
VOSZ tagok aktívabb bevonásáról egyeztettek.

Kína Zhejiang tartományi
termékek kiállítása
a Millenáris Parkban
A VOSZ-szal és a Kamrával együttműködésben
került sor Kína Zhejiang tartománya legjobb termékeinek kiállítására 2019. április 2-4. között. A

A konferencia az együttműködés, az érdekképviselet és a jövő építés jegyében került megrendezésre. A két nap alatt számos anyaországi és kárpát-medencei előadó hozta el tudása legjavát, legjobb gyakorlatait és a jövőről szóló vízióját.
A VOSZ képviseletében részt vett a találkozón
Varga Júlia nemzetközi és oktatási igazgató
asszony és Czomba Csaba Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet elnöke.
Több előadás is elhangzott a legutóbbi ICT fejlesztésekről és alkalmazásokról, a blokklánc
technológiáról, a jövő gazdaságának új formáiról
(körforgásos gazdaság, közösségi gazdaság stb.) A
mezőgazdasági termelésben is sok az újdonság. Új
termelési és növényvédelmi módszerek, új integrátori szerepek alakítják a rendszert.
A közösségi gazdaság Magyarországon gyorsan
terjed. Az első fecskék után oszkar gépkocsi megosztás (oszkar.hu), takarító megoldás (rendi.hu),
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után gombamód szaporodnak az új közösségek
(predeem.hu).
A körforgásos gazdaságban nincs hulladék: a
ma termékei a holnap alapanyagai. A körforgásos
gazdaságot az átalakuló fogyasztói igények, erőforrások szűkülése valamint az új technológiák
megjelenése motiválja. Az alakuló új formációk
esetében nem minden esetben zárul be a kör
100%-osan, de minden kis lépés közelebb visz
bennünket a fenntarthatósághoz.
Különböző kezdeményezések kerültek bemutatásra, amelyeket jó gyakorlatként vittek
haza a résztvevők. Ilyen volt a Nyíregyházi Kosár Közösség, amely bevásárló közösség. Bemutatásra kerül a Székelygyümölcs, amely egy termelői közösség. Megismerhettük a Nánási por-

tékát, amely Hajdúnánás város kezdeményezése
helyi munkaerővel, helyi termőföldön előállított
termékek helyi értékesítése.
A jövő szempontjából egy fontos kezdeményezés is bemutatásra került, mégpedig az ipari
kender újra termesztése a Kárpát-medencében.
a kender felhasználási területe egyre bővül köszönhetően előnyös, környezetkímélő tulajdonságának. Az ipar szinte minden területén széleskörűen felhasználható. Használja az autóipar, az
építőipar, az élelmiszeripar, a gyógyászat és hagyományosan a ruházati ipar is.
Jó gyakorlatokban nem volt hiány. Minden
résztvevő a saját területén talált elgondolkodtató, megfontolandó új gondolatokat, ötleteket.
– VOSZ –
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Összefoglaló
a Kelet-Európa Üzleti Klub által szervezett
Magyar–Belarusz Üzleti Fórumról
Budapest, 2019. április 23-24.
A Kelet-Európa Üzleti Klub kezdeményezésére és
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ), valamint a Belarusz Köztársaság magyarországi Nagykövetségének társ-szervezésével, több rendezvényből álló üzleti tanácskozásokat szerveztünk Budapesten. Április
23-án a belarusz üzletemberek (már Budapesten
tartózkodó csaknem harmincfős csoportjának) részére konzultációval egybekötött előadást szerveztünk a magyar gazdaságról, magyarországi
vállalkozási környezetről, kereskedelemfejlesztési infrastruktúráról. Ugyanaznap ezek az üzletemberek este a Nagykövetségen külön is találkozhattak a rendezvény magyar szponzoraival
és a Klub, valamint a VOSZ képviselőivel.
A fórum központi rendezvényei az április 24én a Volvo- Ivanics autószalonban rendezett
nagyszabású Üzletember Fórum és b2b part-

nertárgyalások voltak. A fórumon 102 részvevő
jelent meg 58 belarusz és magyar cég képviseletében.
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A tanácskozást a megnyitáskor személyesen köszöntötték a Külgazdasági és Külügyminisztérium főosztályvezetője, a Belarusz Köztársaság magyarországi és Magyarország minszki nagykövetei, valamint Vityebszk Megye kormányzó-helyettese. Vezetői szinten képviseltetette magát és
szólalt fel a VOSZ, a Belorusz Vállalkozók Szövetsége, a Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos
Szövetsége, a VOSZ Textilipari tagozata és több
magyarországi nagy bank. Prezentációkat tartottak
az üzleti lehetőségekről a minszki „Nagy Kő”, a
breszti és a grodnói szabad gazdasági övezetek”
vezetői, valamint a partnerország egyik legnagyobb vállalatának, a Belarusz Fémipari Művek
képviselője.
A rendezvényen az előadásokkal párhuzamosan és azt követően nagyszámú közvetlen üzleti kapcsolatfelvételre került sor.

A Fórum 2019-ben a magyar-belarusz üzleti
kapcsolatok terén egyedülálló volt mind a részvevő cégek számát, mind a felszólaló szervek és
szervezetek körét, szintjét és az üzleti partner-találkozók számát tekintve is (a részvevő belarusz
és magyar üzletemberek számát tekintve ez volt
a légszélesebb körű üzleti megjelenés a kétoldalú kapcsolatok 1992 óta tartó történetében). A
résztvevők – visszajelzéseikben - magasra értékelték
a Fórum szakmai tartalmát, ideértve annak járműipari és könnyűipari fókuszpontjait, a koncentrált kapcsolat-teremtési lehetőséget, valamint a helyszínt, továbbá a szervezést. Kifejezték
érdeklődésüket további hasonló rendezvények
iránt, üzleti rendezvényeikre invitálták a Klub, a
VOSZ és a további támogatók képviselőit.
Összeállította: Gilyán György, alelnök
Jóváhagyta: Jasper Miklós, elnök
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Globális Fenntarthatósági Divathét
2019 Budapest
Hét kontinens, húsz ország keres megoldást az
etikus és felelősségteljes divat kérdéseire – színes kavalkád a Globális Fenntarthatósági Divathéten.
Idén negyedik alkalommal került megrendezésre a már nemzetközileg elismert esemény, a
Globális Fenntarthatósági Divathét (Global Sustainable Fashion Week, #GSFW). A rendezvénysorozat – melynek programjában divatbemutatók, beszélgetések, konferenciák és egyéb kísérőprogramok is helyet kaptak – 2019. április
8. és 11. között kerül megrendezésre, fő témája
pedig a határokon átívelő fenntarthatósági szempontok szerinti kreatív és innovatív tervezés, gyártás, társadalmi felelősségvállalás és tudatos öko
divat helye és feladatai jelen korunkban.
A GSFW eseménysorozatot ma már nem szükséges bemutatni a fenntartható divat világában
jártas szereplőknek. A Nemzeti Divat Liga Magyarország Egyesület (NDL) elnökének, Mányiné Dr. Walek Gabriellának négy évvel ezelőtti kezdeményezése már a kezdetekkor csaknem 15 ország képviselőit vonzotta, 2019-re pedig az egyik
legismertebb divateseménynek számít.
A 4. Globális Fenntarthatósági Divathét sajtótájékoztatójára, a nemzetközi konferenciára, a
tervezők munkáinak kiállítására, valamint anemzetköziöko divatbemutatók megrendezésére az
Olasz Kulturális Intézetben került sor, a második
napi konferenciának pedig a BKIK adott otthont.
Az Argentin Nagykövetséggel közösen szervezett
VIP programként külön is bemutatkozott néhány argentin és dél-amerikai tervező a Tildy Palotában.
A résztvevők inspirációt és ismereteket szerezhettek a fenntartható divat különböző aspektusairól és eredményeiről, bemutathatják
saját társadalmi felelősségvállalásukat a fenntarthatósághoz kapcsolódva és szakmai fórumokon, networking eseményeken új együttműködési
lehetőségeket találhatnak. Az előadók, terve-

zők, résztvevők csaknem 20 országból, az összes
kontinenst képviselve csatlakoztak GSFW eseményeihez, Argentínától Tajvanig neves külföldi divattervezők és a divatvilág prominens alakjai vonultatták fel különleges öko kollekcióikat
és adnak hangot véleményüknek, gondolataiknak
a fenntartható és etikus ruhagyártással, korunk
társadalmának extrém fogyasztási szokásaival és
annak környezetünkre gyakorolt hatásaival kapcsolatban.
Az idei év kiemelt tervezője és előadója volt
az Emmy-díjas amerikai divattervező, Jeff Gar-
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ner, aki olyan közéleti személyiségek ruhakölteményeit alkotta, mint Gisele Bündchen, Taylor
Swift, Cameron Diaz, Rihanna, Miley Cyrus vagy
Shery Crow.
Előadók a teljesség igénye nélkül:
• Carry Somers – az Egyesül Királyságból érkezik a Fashion Revolution alapítója, a
fenntartható divat, emberi jogok és etikus
gyártás képviselője
• Sass Brown – a GSFW tiszteletbeli elnöke,
a fenntartható és az etikus divat egyik legemblematikusabb alakja
• Miguel Angel Gardetti – a Center for the
Study of Sustainable Luxury és Center for
Sustainable Textile alapítója Argentínából

• Mostafiz Uddin – a fenntarthatósággal kapcsolatos konferenciák egy ismert alakja, a
bangladesi textilipar egyik kiemelkedő
képviselője
• Dr Leeann Teal Rutkovsky – nőjogi aktivista, a fenntarthatósági divattervezés innovátora
• Katherine Soucie – a számos díjat nyert
vancouveri művész és designer is ad tippeket
fő témaköréről a textilipari hulladék átalakíthatóságáról és felhasználási módjairól
• EdwinaHuang – az öko alapanyagok és a
körforgásos divat kíváló szakember
• Alice Beyer, Németországból a CircularEconomy Club (Körkörös Gazdasági Klub)
egyik mentora is
• a British Council programjairól Parvinder
Marwaha EU projekt menedzserük fog beszélni
• Kenny Jackson-Forrest – a Style&Trashion
alapítója új könyvét (TrashionForward) is
bemutatja
• Georg Andreas Suhr – a német GermanFederalEcodesign díját Cocccon márkájával elnyerő designer
• Vittorio Giomo – a GSFW fő tanácsadója, aki a divat és a klíma változás problémáival is foglalkozik
A rendezvény egyik kiemelkedő támogatója a
VOSZ, a VOSZ Textil és Ruházatipari Szekció elnöke mint a GSFW ipari összekötője segítette a
rendezvény munkáját.
Hannauerné Szabó Anna szekció elnök
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Biztonságot nyújt az Agrár Széchenyi Kártya
Budapest, 2019. április 8.
Az Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) konstrukciót koordináló KAVOSZ Zrt. tulajdonosaival,
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, illetve a Konstrukcióhoz állami támogatást biztosító Agrárminisztériummal közösen ismertette az elmúlt évek eredményeit. Az
ASZK-n keresztül 2011-től napjainkig összesen
több mint 135 milliárd forint összegű hitel került kihelyezésre jellemzően a mikro-és kisvállalkozások számára.
Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója elmondta, a KAVOSZ Zrt. nemcsak a Széchenyi Kártya Program koordinálását, lebonyolítását, szabályzatainak elkészítését és szükség szerinti felülvizsgálatát, módosítását, a VOSZ és a
területi kamarák regisztráló irodáin (is) keresztül
az ügyfelek közvetítését, előminősítését, a hiteligénylések alapfeltételeinek ellenőrzését végzi, hanem napi kapcsolatban van a vállalkozásokkal és
a finanszírozó hitelintézetekkel is. A Széchenyi
Kártya Program kiemelten a kkv szektor számára nyújt pénzügyi forrást abból a célból, hogy a
vállalkozók egyedi terveihez igazítható, kedvezményes finanszírozáshoz jussanak.
A munkaerő 76 %-át foglalkoztató és a bruttó hazai termékhez jelentősen hozzájáruló hazai
mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági szerepe megkérdőjelezhetetlen. Erősítésük, fejlesztésük az egész ország alapvető érdeke.
A vezérigazgató kiemelte, a teljes Széchenyi Kártya Programban 2002 óta több mint 2250 milliárd forint került kihelyezésre, a Program keretében eddig benyújtott hiteligénylések száma meg-

haladja a 380 ezret, ezekből több mint 285 ezer
hitelügylet jött létre.
2018-ban a teljes Program keretében kihelyezett hitelösszeg 260 milliárd forint volt, vagyis
hetente átlag 5 milliárd forint értékű szerződéskötés történt, amely napi bontásban 1 milliárd
forint, óránként 125 millió forint, percenként
2 millió forint forrás kihelyezését jelenti a magyar
gazdaságba.
Az első Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel (továbbiakban ASZK) 2011 októberében került átadásra, amely már 8 éve bizonyítja, hogy
teljesíti létrehozásának célját.
Tolnay Tibor, a VOSZ elnöke kifejtette,
hogy az ASZK segíti a hazai agrárvállalkozások
likviditási helyzetének javítását, védi, támogatja
őket a pénzügyi és gazdasági válságok, vis maior elemi károk átvészelésében, hozzájárul a
munkahelyek megőrzéséhez és további munkahelyek teremtéséhez, több ezer agráriumban
tevékenykedő család megélhetését biztosítva,
fenntartva és megteremtve, miközben a növekvő
gazdasági aktivitás és stabilitás értelemszerűen
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pozitívan befolyásolja a költségvetés bevételeit is.
Az Agrár Széchenyi Kártya konstrukcióban pedig csak 2018-ban - amely a termék indulása óta
a legerősebb év volt - 45,4 milliárd forint került
kihelyezésre, összesen (2011 óta) pedig több mint
135 milliárd (amelyből 80 milliárd forint élő hitelkeret áll fenn) forint jutott az agrárszektor vállalkozói számára, összesen 13 446 ügylet jött létre. A megkötött hitelszerződések 44 százaléka 500
ezer és 5 millió forint közötti hitelösszeg, 34 százaléka viszont már a magasabb 10-25 millió forint között van. A visszafizetési nehézségeket mutató ügyfelek aránya darabszám alapján 0,4 százalékot, a szerződött hitelösszeg alapján mindössze
0,28 százalékot tesz ki
Parragh László, az MKIK elnöke kiemelte,
hogy az Agrár Széchenyi Kártya valódi segítséget
jelent az agrárvállalkozásoknak, különös tekintettel
az őstermelők, a fiatal gazdák és a családi gazdálkodók részére, akik az állami kamat- és kezességi díjtámogatás, illetve a hitelkonstrukció kedvező feltételrendszere révén igen vonzó finanszírozási lehetőséghez juthatnak.
A kezdetben 25 millió forint maximálisan igényelhető hitelösszeg 2015 augusztusától 50 millió Ft-ra, 2017 augusztusától pedig 100 millió Ftra emelkedett, mely hitelösszegeket 1, 2 vagy 3
éves futamidő mellett is igényelhetik a vállalkozások, akár ingatlan fedezet nélkül, a bankváltás
lehetősége pedig megteremtette a bankok közötti
átjárhatóság feltételeit, amelynek köszönhetően
az ügyfelek másik banknál hosszabbíthatják meg

folyószámlahitelüket anélkül, hogy a fennálló tartozást vissza kellene fizetnünk.
- Szintén előnyös az ügyfelek számára a fennálló hitel egyszerűsített adminisztráció melletti megújításának lehetősége, így az Agrár Széchenyi Kártya akár hosszú éveken keresztül a vállalkozások
rendelkezésére állhat kiemelkedően magas állami
támogatás mellett – tette hozzá Parragh László.
A finanszírozott vállalkozások 85 %-a mikrovállalkozás, 13%-a kisvállalkozás. A fő vállalkozási formák pedig a családi gazdaságok – a hitelállomány több mint 40 %-át teszik ki a részükre
folyósított ASZK hitelek, valamint a Kft-k
(30,59%) és egyéni vállalkozók (20%).
Nagy István agrárminiszter kiemelte az agrárium érzékeny ágazat, amelyet gyakran érintenek speciális nehézségek, kockázatok, ezért a szektor vállalkozásai számára kiemelten fontosak a kiszámíthatóan rendelkezésre álló finanszírozási eszközök, hitelkonstrukciók. Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kapcsolódóan a minisztérium kiemelt hangsúlyt helyez a kedvezőtlen időjárási jelenséggel vagy piaci helyzettel érintett mezőgazdasági vállalkozások támogatására, részükre akár 100%-os mértékű kamat és kezességi díjtámogatást nyújt, továbbá megtéríti a hitelfelvételéhez-, fenntartásához kapcsolódó költségeket. 2019-ben széles körben igénybe vehető, beruházási hitelekhez kapcsolódó új kamattámogatási programot is indít, amelynek részleteit most
egyeztetik a hitelintézetekkel.
KAVOSZ
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Megtartotta 2019. évi Közgyűlését
a VOSZ B-A-Z. Megyei Szervezete

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete ez évi megyei közgyűlését nagy érdeklődés
mellett tartotta meg a miskolci City Hotelben.
A plénumot a megye vállalkozóit érintő fontos
közigazgatási, hivatali aktualitásokról tájékoztatta
az adott szakterület egy-egy prominens képviselője.
Tolnay Tibor, a VOSZ elnöke részletesen ismertette a VOSZ tevékenységét és program tervezetét. Demeter Ervin kormánymegbízott a megyei kormányhivatal munkáját, eredményeit is-

mertette, Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke megemlítette, hogy uniós fejlesztési forrásokból 93 milliárd forint érkezett a megyébe, Pfiegler Péter alpolgármester Miskolc eredményeiről szólt, Bihall Tamás, a megyei iparkamara
elnöke pedig a vállalkozásokat érintő fontos újdonságokat elemezte, Taskó József, a NAK megyei elnöke pedig a helyi mezőgazdasági vállalkozók helyzetét mutatta be.
A VOSZ fontos feladata, hogy minden fórumon lobbizzon a bürokrácia csökkentése érdekében.” Tolnay Tibor
„A VOSZ legfontosabb feladatának tartja, hogy
minden fórumon lobbizzon a bürokrácia csökkentése és a versenyképességi szempontok előtérbe
helyezése érdekében” – jelentette ki Tolnay Tibor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) elnöke a megyei szervezet közgyűlésén. – A továbbiakban is az egyik legfontosabb feladatunk az lesz, hogy a digitalizáció térhódításával, az Ipar 4.0 program lehetőségeivel
megismertessük azokat a mikro- és kisvállalkozókat, amelyek még nincsenek felkészülve a legújabb ipari forradalom diktálta változásokra.
A VOSZ országos vezetője hangsúlyozta, hogy
a magyar gazdaság versenyképességének növelése kulcskérdés a fejlődés szempontjából, és ebben
a legsérülékenyebb réteg a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek jelentős lemaradásban
vannak még a V4-es országok között is. „Az ő helyzetbe hozásuk minden szempontból kulcskérdés”
– erősítette meg.
Beszélt arról is, hogy vállalkozók körében elvégzett felmérés szerint a működési nehézségek között emlegették – többek között – a magas adó- és
járulékterheket, az adminisztrációs terheket, vagy
a magas béreket. A hazai adók és járulékok mértéke igen magas, az Európai Unió tagországai közül csak a nálunk lényegesen jobb gazdasági helyzetben lévők körében fordul elő hasonló mérték.
A bérmegállapodásról szólva elmondta, hogy
a VOSZ részt vett annak tető alá hozásában, és
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úgy vélte, hogy a munkavállalókat képviselő
szakszervezetek eredeti elképzelései túlzóak voltak. „Nem arról van szó, hogy a munkaadók nem
akarnának magas fizetéseket nyújtani alkalmazottaiknak, de a bérfizetés az nem egyszerű akarat kérdése, ki kell termelni azt, azaz meg kell lennie a gazdasági hátterének” – jelentette ki. Mint
mondta, az elfogadott megállapodás – véleménye
szerint – mind a munkaadók, mind a munkavállalók szemszögéből vállalható lett.
Uniós pénzekkel
A VOSZ megyei közgyűlésén Demeter Ervin
megyei kormánymegbízott – más dolgok mellett
– arról beszélt, hogy az évekkel ezelőtt megkezdett
közigazgatási reform egyértelműen azt szolgálta,
hogy a hazai vállalkozások életét, munkáját megkönnyítse. Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén ebben az uniós ciklusban 93 milliárd forint fejlesztési
támogatáshoz jutott, amelynek döntő többsége
már a pályázóknál van és fejlesztéseket finanszíroz. Jóval több mint félezer projekt kezdődött el
a támogatások révén. Megemlítette, hogy a még
fel nem használt 7 milliárd forintra várhatóan ősztől újabb pályázatokat írnak ki.
Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere arra
hívta fel a figyelmet, hogy a megyeszékhely folyamatos gazdasági fejlődésben van, amit jeleznek
az adóbevételei. Hangsúlyozta, hogy a város vezetése tisztában van azzal, Miskolc térségi szerepet tölt be, a környék sorsa nagyban függ attól,
mit produkál a város. Elmondta, hogy a városvezetés következetesen olyan környezetet igyekszik kialakítani, amelyben jól érezhetik magukat
az ide érkező potenciális befektetők.
Fejlődő Miskolc
Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere
hangsúlyozta, hogy az utóbbi időben jelentős számban települtek hazai és külföldi befektetők a me-

gyeszékhelyre, amelynek révén növekedett a gazdaság és csökkent a munkanélküliség. A városvezetés célja, hogy Miskolc egyre inkább olyan város legyen, ahol érdemes befektetni.
Ádám Imre, a VOSZ országos elnökhelyettese
és megyei elnöke beszámolójában elmondta,
hogy a szervezet célja a megyei vállalkozói réteg
helyzetbe hozása, a vállalkozások működésének
segítése. Éppen ezért fókuszpontban vannak a
mindennapi szolgáltatások, például az ingyenes
jogi tanácsadás, a vállalati információs honlap.
A legértékesebb dolog mégis a nagyon sikeres Széchenyi Kártya Program, ami kézzel fogható segítséget jelent a vállalkozásoknak, például az uniós pályázatoknál a szükséges önerő biztosításához.
Részvétel a döntésekben
Fontos továbbá, hogy folyamatosan közvetítsék a vállalkozók véleményét a döntéshozók
felé és képviseljék őket a közös ügyekben. Éppen
ezért a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei szinten aktívan részt vesz az említett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási paktum
véghezvitelében.
VOSZ BAZ megyei Szervezet
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Tájékoztató az elmúlt egy év szakmai
tevékenységéről, a tagozat működéséről
(2018. május – 2019. április)
Vállalkozás és Munkáltatók Országos Szövetsége – Kereskedelmi Tagozat
Krisán László, elnök
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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

74

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

VOSZ 2019 ápr-máj belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2019. 05. 23. 10:24 Page 75

Tájékoztató
75

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

76

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

78

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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Tájékoztató

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
Buda u. 19.
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

52-541-414
36-817-563
56-512-375

46-505-160
62-409-127
22-319-772

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

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.

MB Hitel Pénzügyi
Tanácsadó 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

KEDVEZMÉNY

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.

10–25%

sikerdíjukból
15%

10%

10%

10%

Iparjogvédelem, szabadalom, védjegy, formatervezési minta, szerzői

Tanácsadás
VOSZ

tanacsado2@brandway.hu
www.brandway.hu

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

tagoknak
ingyenes,
megbízás
egyedi
megállapodás alapján

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

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

VOSZ
tagoknak
ingyenes,
konzultáció,
megbízás
egyedi
megállapodás alapján

VOSZ 2019 ápr-máj belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2019. 05. 23. 10:24 Page 86

Kedvezmények

86
CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Govern-Soft Kft.

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

(06)-75675-454

(06)-75675-455

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

KEDVEZMÉNY

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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Kiadja a VOSZ
H-1054 Budapest, Hold u. 21.
Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182 Fax: (36-1) 414-2180
Felelôs kiadó: Perlusz László
Szerkeszti a Szerkesztô Bizottság
Szerkesztô bizottság elnöke: Ádám Imre
ISSN 0864-8751
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Telefon/fax: 383-6760, 383-6922, 383-0773
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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

