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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 ennek a felhatalmazásnak írásos visszavonásáig 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.

$

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.
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

VOSZ 2018 január belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 02. 05. 10:11 Page 3

Szervezeti Hírek

3

Nemzetgazdasági miniszteri
kitüntetések és Év Vállalkozója
díjak átadása a MüPá-ban

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) december elsején tizenkilencedik alkalommal rendezte meg hagyományos
év végi ünnepi eseményét, a Vállalkozók Napját, amelyen az ország minden megyéjéből mintegy 600 vállalkozó vett részt. Mára a hazai vállalkozói kör ünnepének is számító esemény
vitathatatlanul az üzleti élet egyik legrangosabb
találkozója.
„Olyan esztendő áll mögöttünk, amelyre
leginkább azt mondhatnánk: soha rosszabbat.”
- kezdte beszédét Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter emlékeztetett: a versenyképesség növelése érdekében tavaly a kormány
a munkaadókkal és a munkavállalókkal egy 6
éves megállapodást kötött. A rendszerváltás
óta példátlan program keretében elsősorban a
munkavállalók kérésére emelkedett és folyamatosan emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum. Munkaadói oldalról pedig
csökkentek a járulékok, amelyek jövőre tovább
mérséklődnek, az így felszabaduló forrásokat
pedig beruházásokra és béremelésre lehet fordítani. Utóbbi a munkaerőhiány orvoslása
miatt is fontos lenne.
A VOSZ büszke arra, hogy az elmúlt csaknem két évtizedben mintegy 2 és félezer kiváló vállalkozót részesített kitüntetésben, hiszen
ők alkotják a magyar gazdaság gerincét –
mondta Demján Sándor. A VOSZ elnöke
kifejtette, hogy a VOSZ politikától független
érdekképviseleti szerv, amely a mindenkori
demokratikusan megválasztott hatalommal
építő párbeszédre törekszik. A szövetség mindig a gazdasági stabilitást, a pénzügyi egyensúlyt tartotta szem előtt, és óvott a felelőtlen
politikai ígérgetésektől. Demján Sándor szerint fontos lenne, hogy megvalósuljon a közszféra létszámcsökkentése, hiszen a 350 ezer

felesleges állami alkalmazott foglalkoztatása
óriási teher a vállalkozásoknak és a gazdaságnak egyaránt.
A hagyományoknak megfelelően sor került
kitüntetések átadására is. Az Év Vállalkozója
elismerésben 68-an részesültek üzleti és közéleti tevékenységükért, a VOSZ elnökségének
döntése alapján. A nemzetgazdasági miniszter
elismerő oklevelét egy fő, Magyar Gazdaságért
díjat 9 fő vehetett át.
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Magyar Gazdaságért díj:

Barta Ferenc - a BARTA ÉP-KER Kft. tulajdonos-ügyvezetője
Báry Péter - a Mayer Hardware & Software
Fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft. tulajdonos-ügyvezetője, a VOSZ Heves Megyei
Szervezetének elnöke
Farkas György - a ZARGES Kft. ügyvezető
igazgatója
Kuizs János - a Borovi Faipari Zrt. vezérigazgatója
László Árpád - az Euro Profi Kereskedelmi és
Vendéglátó Kft. tulajdonos-ügyvezetője
Nagy Ferenc - a Tiszacash Zrt. tulajdonosvezérigazgatója
Nemes Anikó - a Budafok-Tétény Általános
Ipartestület Vállalkozók Szövetsége elnökségi tagja, ügyvezetője
Rabóczky Jánosné - a Rabóczky Kft. tulajdonos-ügyvezetője
Dr. Szabó Ferenc - a Transit-Railway Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója

Miniszteri elismerő oklevél:

Gugcsó Zoltánné - a Fuvarozó Vállalkozók
Országos Szövetségének irodavezetője

Az Év Vállalkozója díj kitüntetettjei:

Bakonyi László Antal - Btech Magyarország
Kft.; Baumgartner Antal - Baumgartner
Autocentrum Kft.; Beke Miklós - GYGV
Kanizsa Technológiai Gép és Csőszerelô Kft.;
Bolyhos Zoltán - Bolyhos és Fia Bt.; Borbély
Károly - Mizsei Termelő és Kereskedelmi Kft.;
Bordás Péter - BORD Építész Stúdió Kft.; ifj.
Borsodi László és Horváthné Borsodi Mónika - Borsodi Műhely Fémmegmunkáló Kft.;
Bulyáki József - Bulyáki Pálinka; Czink József
- J & S Speed Fuvarozó Kft.; Dömös Gábor Dömös-Plast Csomagolóanyag-gyártó Kft.;
Drimál István - Easy Learning Hungary Készségfejlesztő Kft.; Fekete Zoltán Antal - Rádpusztai Gasztro-Élménybirtok; Fülep Zsolt Balmaz Sütöde Kft.; Gelbmann Ferenc - Gelbmann Logisztika Kft.; Gömöri Róbert - Tisza
Automotive Kft.; Gyuris László - Aranytopáz
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Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; Dr. Hajas Pál
- EurAgro Agrárfejlesztési és Tanácsadó Kft.;
Holló László - Tisza Automotive Kft.; Horváth
János - Lux H 84 Kft.; Hrehuss Pál - Student
Iskolaszövetkezet; Ignácz József Péter - Ignácz
Kereskedelmi, Szállítmányozó és Szolgáltató
Kft.; Illés Károly - Webépker Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.; Jankovits István - Jankovits
Engineering Ipari és Kereskedelmi Kft.; Ing.
Johann Spreitzer - Ritz Mérőtranszformátor
Kft.; Jörg Stromeyer - Ritz Mérőtranszformátor Kft.; Juhász Attila - Juhászvin Kft.; Kalocsai István - Pannon Motex Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; Kalydy Barna - FIPKERSZ Fehérgyarmati Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.; Kincses János - Electraplan
Termelő Kft.; Komonczky István - egyéni vállalkozó; Kovács Sándor - Univerzal Kereskedelmi Zrt.; Kozma Tibor - Kozma Épületgépészeti kivitelező és Szolgáltató Kft.; Nagy
Péter - Ventus-953 Kereskedelmi és Műszeripari Kft.; Novák László - Szöszy-96 Kereskedelmi Kft.; Oravecz Tibor - Delta-Tech Mérnöki Iroda Kft.; Ölveti Zsolt - Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet; Pál Lajos - egyéni vállalkozó; Pencz Zoltán - Tűzpenge Személyszállítási Kft.; Dr. Petis Mihály - BÁTORTRADE Kereskedelmi Kft.; Petrusné Sárvári
Krisztina - Kék Duna Wellness Hotel Kft.
(Oxigén Hotel és Zen Spa); Pócsik Géza Pócsik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; Sándor Attila - Miskolc Autóház Kft.; Serfőző
László - Serfőző és Társa Kft.; Simon Gábor
- Simon Belsőépítész Kft.; Simon István Simon Műanyagfeldolgozó; Sipos Gábor Sipos Autóház Kft.; Somodi László - Baráti
Bőrlabda Football Club; Stengeli Andrásné egyéni vállalkozó; Szabó László - Agárdi
Pálinkaház; Szöllősi Balázs - Magyar Ital- és
Áruautomata Szövetség; Dr. Sztruhár Sándor
- Paksi Ipari Park Kft.; Szűcs Lászlóné - Érdi
Szűcs Kerámia; Tálos Péter - PCE ParagonSolution Kft.; Dr. Tóth Ádám - Magyar Országos Közjegyzői Kamara; Tóth András Haas+Sohn Kft.; Tóth Lajos - Tóth és Társa
Recycling Kft.; Török Imre - Dinamika 97 Bt.;
Uracs József - U.J. Color Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; Vajtai Zsuzsanna - Kompkonzult
Számítástechnikai és Tanácsadó Kft.; Varjú
Ákos és Csipai Csilla - C & L Flóra Kft.; Vas
Zoltán - Student Iskolaszövetkezet; Vass
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Péter - V & Periko Kereskedelmi Szolgáltató
és Ingatlanhasznosító Kft.; Vecsernyés Csaba
- Becton Dickinson Hungary Kft.; Virág József
- Fagitex-V Kft.; Viszkei András és Viszkei
Márton György - Aqwia Környezetbarát
Technológiát Fejlesztő és Gyártó Kft.

Prima Primissima díjátadó gála
Tíz kategóriában 15. alkalommal osztották ki
a Prima Primissima Díjakat a magyar szellemi
élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles
képviselői este a Bartók Hangversenyteremben.
Hagyományosan a VOSZ Elnöksége és a
Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma titkos szavazással választotta ki a Primissimákat
a tíz kategória három-három Prima jelöltje közül.
Magyar építészet és építőművészet kategóriában Farkas Gábor építész; magyar tudomány

kategóriában Vicsek Tamás fizikus, akadémikus; magyar sajtó kategóriában Baló György
szerkesztő, műsorvezető; magyar képzőművészet kategóriában Birkás Ákos festőművész;
magyar oktatás és köznevelés kategóriában
Hámori Veronika nyugalmazott iskolaigazgató vehette át az elismerést.
Magyar sport kategóriában Fábiánné Rozsnyói Katalin kajak-kenu mesteredző; magyar
irodalom kategóriában Kányádi Sándor költő,
író, műfordító; magyar népművészet és közművelődés kategóriában Bálint György kertészmérnök; magyar zeneművészet kategóriában Eötvös Péter zeneszerző, karmester;
magyar színház- és filmművészet kategóriában
Enyedi Ildikó filmrendező, forgatókönyvíró
kapta az egyenként 15 millió forinttal járó díjat.
Az ugyanekkora összeggel járó Közönségdíjat a Hazajáró - honismereti magazinműsornak ítélték a szavazók.
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Megyei Prima díjak

Prima díjasok
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében
A VOSZ B-A-Z. megyei szervezetének díjátadó
gálaestjét 2017.11.04-én, szombaton rendezték
meg a Miskolci Nemzeti Színházban.
Kilencedik alkalommal díjazták BorsodAbaúj-Zemplén megye kiemelkedő képviselőit. Három kategóriában adták át a B-A-Z.
Megyei Prima Díjat.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége (VOSZ) Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezete elnöksége minden évben
meghirdeti a PRIMA díjat, amellyel a megye
kulturális, tudományos, oktatási és sportéletének legkiválóbb képviselőit ismeri el.
„Az összetartó erő megnyilvánulása volt”
Ádám Imre, a VOSZ elnökhelyettese,
megyei elnöke ismertette: 2005-ben jött létre

a megyei Prima Díjak rendszere, és azóta minden évben, minden megyében 3-3 kiválóság
kapja meg az elismerést. Jutalmuk nettó 1 millió forint, ezenkívül megyénkben Szanyi Borbála bronzból készült Mancs-szobra, valamint
ifj. Vajda Attila gyémántokkal és drágakövekkel kirakott arany kitűzője.
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A pénzjutalmat Demján Sándor, a VOSZ
országos szervezete, valamint a helyi vállalkozók felajánlási biztosítják.
Rakusz Éva kajakedző, Chavvakula Lourduraju, a Verbita Rend JPIC Iroda vezetője,
tartományfőnök-helyettes és a Műút irodalmi,
művészeti és kritikai folyóirat nyerte el az idén
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Prima Díjat.
A közönségdíjas Csorba Piroska író, költő lett.
– A Prima Díj nemcsak a kultúrát kedvelő vállalkozások körében népszerű, hanem a
teljes vállalkozói társadalom mellett a lakos-

9

ságra is óriási hatással van – erről Ádám Imre,
a VOSZ elnökhelyettese, a VOSZ megyei elnöke beszélt. – A vállalkozók, a gazdasági szereplők, a politika képviselői és a művészek egymásra figyelnek és együtt ünneplik a helyi kiválóságaink által elért kiemelkedő eredményeket,
ezáltal erősítve Miskolc és Borsod-AbaújZemplén megye szeretetét. Még jobban felerősítve a mindannyiunkban meglévő lokálpatrióta érzéseket. Az alapító Demján Sándor
úr célja is ez volt.
A díjátadó gálán a megye legsikeresebb vál-

VOSZ 2018 január belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 02. 05. 10:11 Page 10

Szervezeti Hírek

10
lalkozásait is díjazták, gazdára találtak a szintén a VOSZ által alapított az „Év vállalkozója B-A-Z. Megyében” elismerések.
B-A-Z. Megye Év Vállalkozói 2017-ben
– dr. Hajdú László igazgatósági elnök,
Expert Társaságok
– Benke István ügyvezető,Telvill Kft.
– Kiss Gábor ügyvezető,Gyümölcsért Kft.
– Szabó Béla ügyvezető,Alfa-Human Kft
– Barkai Gábor elnök,Diák-Meló Miskolc
Iskolaszövetkezet
– Max Aicher ügyvezető,Ózdi Acélművek
Kft.
– Ignácz András ügyvezető,Ignácz és Társa
Idegenforgalmi Bt.
Országos Év Vállalkozói 2017-ben
– Sándor Attila ügyvezető, Miskolc Autóház Kft.
– Holló László és Gömöri Róbert ügyvezetők, Tisza Automotive Kft.

VOSZ BAZ megyei szervezete

Gyöngyös
2017. November 24.
A rangos eseményt a Mátra Múzeumban rendezték meg péntek este, ahol a Heves Megyei
Prima-díjakat és a Heves Megyei Év vállalkozója díjakat is kiosztották. Szintén újdonság

volt, hogy az évben elsőként adták át a Vállalkozók a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjat.
Báry Péter, ünnepi nyitóbeszédében
elmondta az idén több újdonsággal is készültek. A VOSZ Heves megyei elnöke kiemelte,
hogy ezután minden páros évben a megyeszékhelyen marad az átadó, a páratlan években pedig a megye városai adnak otthon az eseménynek. Hangsúlyozta, valamennyi jelölt
megérdemelné a rangos díjat és már maga a
jelölés is elismerés. Idén azonban a civil szféra erősítésére létrehoztak egy új kategóriát is.
A megnyitó beszédek után oklevéllel köszönték meg a vállalkozók támogatását, majd következett az Év Vállalkozói díjak kiosztása, amelyet heten vehettek át. Két megyei vállalkozót,
pedig az országos kitüntetésre terjesztettek fel.
Elsőként a Vállalkozók a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért különdíjat Liszkainé
Aradi Mária a Vöröskereszt Heves Megyei
szervezetének, Gyöngyös területi vezetője
kapta meg. Idén a Magyar Népművészet kategóriában, Báder Miklósné, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet elnöke, a
Magyar Zeneművészet kategóriában, Szabó
Sipos Máté, karmester, karnagy és a Magyar
sajtó kategóriában Rohlicsek Judit, rádiós
műsorvezető vehették át a Heves Megyei
Prima – díjakat.
forrás: heol.hu
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A kiválógások gálája
Gödöllõ, 2017. november 24.
Átadták a Budapesti és Pest megyei Regionális
PRIMA Díjakat.
A PRIMA Primissima Díj elõszobájának és
kiegészítõ rendezvényeinek is nevezhetõ A
megyei PRIMA Díj ünnepség sorozat, melyet
a Budapesti-Pest megyei regionális Szervezet a
szokásokhoz híven november utolsó hét végéjén rendezett meg, az eseményhez méltó környezetben, a Gödöllõi Királyi Kastélyban.
11. alkalommal jöttek össze a Fõváros és Pest
megye kiválóságai a mûvészet, oktatás, tudomány területérõl és a sok-sok vállalkozó, akik
a kulturális és gasztronómiai élmények mellett
akár a jövõ üzleti lehetõségeirõl is tárgyalhattak abban a környezetben, ahol valamikor
Erzsébet királyné is szívesen töltötte napjait.
Marjay Gyula a VOSZ Budapesti és Pest
megyei Regionális Szervezete elnöke a rendezvény megnyitó beszédében köszöntötte díjra
jelölteket és a meghívott vendégeket. Kiemelte
az idei év újítását, nevezetesen, hogy „az idén
bátorkodtunk meghívni az eddigi 60 Regionális
Prima Díjazottunk közül 20 fõt, akik közül a
legnagyobb örömünkre sokan elfogadták a
meghívásunkat és itt vannak újra közöttünk!
Azt jelenti ezt számunkra, hogy ennyi év távlatából is emlékeznek a Díjra, a díjátadóra és
ez a díj nem csak egy a sok közül, hanem értéket képvisel számukra.”
A korábbi díjazottak közül jelen volt többek között Petrás Mária Prima Primissima
Díjas
népmûvész,
Szabadi
Vilmos
hegedûmûvész, Kaiser Ottó fotó mûvész,
Rófusz Ferenc, filmrendezõ, Farkas Bertalan
ûrhajósunk, Mosonyi Ágnes pedagógus.
Az elmúlt 11 évben 60 Regionális Prima
Díjat, 38 Külön Díjat adtunk át, valamint 108
Regionális Év Vállalkozója Díjat és 55 Év Vállalkozója Díjra tettünk javaslatot. Ezek nagy
számnak tûnnek, de a régió vállalkozói számaihoz mérten még mindig elenyészõk, éppen
ezért adhatnak rangot annak, akik ezt megkapják, mondta köszöntõjében az elnök úr,
majd Emil Zolát idézte:
„A mûvész semmit nem ér tehetség nélkül, de a tehetség semmit nem ér munka nélkül” , akinek elhíresült mondását nem csak az
elõttünk köszöntött mûvészekre és a díjra jelöl-

tekre lehet lefordítani, hanem a vállalkozókra is. A mindennapok munkáját, esetleg egyhangúságát érdemes egy pillanatra, jelen esetben néhány órára megszakítani, hogy az jelen
lévõ szellemi erõt, ami fõleg a kultúrában
érezhetõ, magunkhoz vonzzuk.
Õk is a tehetségükkel, a munkájukkal érték
el azt, amiért ma Õket is díjazzuk. Sok párhuzamot lehet vonni egy vállalkozó és egy
mûvész munkája között. Egy biztos, hogy a legjobbak mindkét területen Értéket állítanak elõ!
Ha ez az érték magas színvonalú, akkor fel
kell rá figyelnünk, és mások figyelmét is fel kell
rá hívnunk! Vannak közöttünk olyanok, akik
a jobbnál is jobbak!
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Ezekkel a díjakkal szeretnénk felhívni a
közönség, a szélesebb nyilvánosság figyelmét
rájuk. Ezzel is segítve további munkájukat, fejezte be köszöntõjét a szervezet elnöke.
Az est vendégeit Dr. Lovassy Tamás a
VOSZ megyei PRIMA rendezvények koordinátora is köszöntötte. Elsõként Demján Sándor úr üdvözletét tolmácsolta, majd kiemelte, hogy a Prima rendezvények 2003 óta zajlanak. A Díj egy fontos társadalmi elismeréssé
nõtte ki magát, mert a társadalom teljes szellemiségét átfogja és politikától független rangos elismerés lett az évek során. Megteremtõdött az ifjúsági Prima Díj, és a megyei Prima
díja rendszere, mely fantasztikus siker lett. Ezt
bizonyítja a mostani rendezvény is. Összehozza a kiválóságokat a vállalkozókkal, a társadalom valamennyi képviselõjével, fejezte be
köszöntõjét.
A gálamûsorral egybekötött estélyen hat fõ
részesült Regionális Prima Díj elismerésben,
melyhez 1-1 millió forint alapítványi támogatást is kaptak a kiválóságok.
Magyar Színház és filmmûvészet kategóriában Szerednyey Béla színmûvész,
Magyar népmûvészet és közmûvelõdés
kategóriában az Experidance együttes, Román
Sándor táncmûvész, Experidance ügyvezetõ
alapítója,
Magyar tudomány kategóriában dr. Hermann Róbert történész,
Magyar Zenemûvészet kategóriában Jezerniczky Sándor, balett mûvész
Magyar oktatás kategóriában Keresztes
Konrádné,
Magyar sport kategóriában Nagy Norbert
Magyar autóversenyzõ
Regionális Év Vállalkozói díjban részesültek:
Papp Jánosné igazgató elnök, a DIANA
Kereskedelmi Szövetkezet igazgató elnöke
Skorkáné Barnafi Ágnes, a ROSENBACH
Fémöntõ Kft ügyvezetõ-tulajdonosa
Engel István, a FORSZA Számviteli Szolgáltató Betéti Társaság ügyvezetõje
Dr Szõcs Albert, a SZÕCS DEPOT Egészségügyi Szolgáltató Kft., tulajdonos
ügyvezetõje
Szépréti Szilvia Szépréti Kft. ügyvezetõje
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Králik Ilona ügyvezetõ, Protax Vác Kft.
dr. Medgyessy Ildikó Elegant Design Zrt,
vezetõje
Mészáros László INWATECH Kft. biogáz
üzletág vezetõje
Az Év Vállalkozója Díj”-ban a középmagyarországi régió öt sikeres vállalkozója
részesült, a díjakat december 1-jén vették át a
Mûvészetek Palotájában
Bolyhos Zoltán a Bolyhos és Fia Bt. ügyvezetõ igazgatója
dr. Tóth Ádám a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara elnöke
Pál Lajos Egyéni vállalkozó
Vajtai Zsuzsanna a Kompkonzult Kft. ügyvezetõje, tulajdonosa
Novák László, a SZÖSZY-96 Kereskedelmi Kft. ügyvezetõ tulajdonosa
Regionális Prima Különdíjban részesült Zenemûvészet kategóriában: Hunyadi János Énekzenei, Nyelvi Általános Iskola Nagykórusa,
Magyar sport kategóriában: Forgács József
Vendégek között üdvözölhettük:
Tamásné Czinege Csilla helyettes államtitkárt az Adószakmai ügyekért felelõs szakmai
helyettest, a NAV fõvárosi és Pest megyei Igazgatóit, Lits Józsefet, a VOSZ EB elnökét, Villás Károlyt, a VOSZ gazdasági igazgatóját, a
BKIK vezetõ képviselõit, városi és kerületi polgármestereket, alpolgármestereket, együttmûködõ társadalmi szervezetek vezetõit, soksok vállalkozó társunkat és családtagjaikat.
A hagyományos ünnepi gálamûsor a
jelenlévõ 230 vendég körében nagy sikert aratott. Fellépett: Pénzügyõr zenekar, Salamon
Beáta Regionális PRIMA díjas énekes, Hunyadi János általános –és nyelvi iskola nagykórusa, Marton Martonvásári Villõ néptánc
együttest, valamint Brunner Márta és Ács
Bálint fokozták a hangulatot
A vacsora utáni zenés estrõl a Madarak
Házibuli zenekar gondoskodott.
Gratulálunk a 2017. évi Díjazottaknak!
Támogatóinknak, szponzorainknak, együttmûködõ partnereinknek ez úton is szeretnénk
megköszönni támogatásukat, felajánlásaikat.

Budapesti és Pest Megyei
Regionális Szervezet

13
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Kecskemét
2017. november 24.
A Bács-Kiskun Megyei VOSZ immáron 15.
alkalommal rendezte meg az országos Prima
Primissima mintájára a Megyei Prima Díjátadó Gálát. Ezúttal is színes programok
között és elegáns környezetben vehették át a
kategória gyõztesek az elismerést, melyek
közül három Prima Díj, egy közönségdíj és egy
különdíj került átadásra. A megye legrangosabb társadalmi eseményén többek között részt
vett Demján Sándor a VOSZ elnöke, Lepsényi István államtitkár, Kovács Ernõ kormánymegbízott, továbbá országgyûlési
képviselõk, Kecskemét város polgármestere,
a megyei közgyûlés elnöke, a NAV megyei
igazgatója, a Kecskeméti Törvényszék elnöke,
a BKMIKK elnöke, a Kecskeméti Repülõbázis
parancsnoka, valamint a megyei katasztrófavédelem igazgatója is.
A Gálaesten táncos és zenész elõadások
között kapott Prima Díjat Cseke Péter Jászai
Mari-díjas színész, rendezõ, a kecskeméti
Katona József Színház igazgatója, Bán János
történelmiregény-író és Szabó István piarista
atya a kiemelkedõ életpályájuk és példaértékû
munkásságukért. A közönségdíjra közel 10.000
szavazat érkezett és végül a bajai Pethõné
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Prima díjasok:
jobbról: Bán János, történelmiregény-író; Tőzsér Judit, a Gong Rádió alapítója, ügyvezető
igazgatója; Cseke Péter, Jászai Mari-díjas színész, rendező, a kecskeméti Katona József
Színház igazgatója; Pethőné Kővári Andrea, énektanár és karvezető;
Szabó István piarista atya
Kõvári Andrea énektanár kapta a legtöbb voksot. A Bács-Kiskun Megyei szervezet elnöksége egy különdíjjal is készült, melyet Tõzsér
Judit nyerte, a kecskeméti Gong Rádió alapítója és igazgatója.
Kiosztották a VOSZ idei kitüntetõ címeit
is az eseményen, melyek a legjobb vállalkozásoknak járnak. A több mint 200 meghívott
vendég elõtt vehették át az elismerõ okleveleket a helyi cégek képviselõi. Kurdi Viktor,
a Bácsvíz Zrt. elnök-vezérigazgatója érdemelte ki az Év Menedzsere kitüntetést. Éberfy István, a Creatum Kft. ügyvezetõje kapta az Év
Marketing Vállalkozója címet. Bartók István
egyéni vállalkozó vehette át az Év
Kiskereskedõje díjat. Végül, de nem utolsó sorban Kiss Zoltán, a lajosmizsei Kiss Cuki tulajdonosának járt az Év Cukrásza elismerés.

VOSZ
Bács-kiskun megyei szervezete
Fotó: Noszlopy L. Miklós

Debrecen
2017. november 25.
Gálaesten ünnepelte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének hajdú-bihari szervezete a kiemelkedõ munkát végzõ vállalkozókat.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége szolgáltató szervezetként segíti a
vállalkozókat, érdekképviseletként mûködik és
csaknem 15 éve szolgálja a kultúra ügyét is hangzott el a gálaesten. Bariz István, a VOSZ
megyei társelnöke arról beszélt, hogy HajdúBiharban 2005 óta ítélik oda a Megyei Príma
díjakat.
- Mára ez hagyomány megyénk életében,
hiszen a vállalkozások támogatásával a
kiemelkedõ teljesítményt nyújtókat évrõlévre díjazhatjuk. - mondta el Bariz István.
A rendezvény résztvevõit a város nevében
Komolay Szabolcs alpolgármester köszöntötte. Úgy fogalmazott: nagyon fontos, hogy olyan
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Elismerés a kiválóaknak
embereket díjaznak, akik életük során komoly
értéket teremtettek, és közkinccsé tették,
amihez értenek a gazdaság, a sport vagy a kultúra területén.
- Ezeket az embereket meg kell becsülnünk,
hiszen az õ értékteremtõ munkájuk alapján
válik többé egy ország, egy város - hangsúlyozta
az alpolgármester.
Az ünnepségen Év vállalkozója díjat kapott
Ölveti Zsolt, a Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetõje és Fülep Zsolt,
a Balmaz Sütöde cégvezetõje. Hajdú-Bihar

megye vállalkozója díjat vehetett át Szilágyi
Mariann, a FE-BO 2000 Bt. ügyvezetõje,
Csongvai István László, a Régi Vigadó Kft.
ügyvezetõje és Bálega János egyéni vállalkozó.
A Megyei Príma díjat hárman érdemelték
ki: Nagy Konrád, Európa-bajnoki bronzérmes
gyorskorcsolyázó, aki helyett testvére vette át
a díjat; Garay Nagy Tamás, a Csokonai Nemzeti Színház színmûvésze és a Bekton Ifjúsági fúvószenekar. Õk egy rövid mûsort is elõadtak a gálaesten.
forrás: dehir.hu
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Tájékoztató
a VOSZ Elnökségének és Ellenőrző
Bizottságának együttes üléséről

Időpont:
2018. január 25. (csütörtök) délelőtt 10.00
óra

5. Tájékoztató a 2018. évi megyei - és szekció közgyűlések megtartásának rendjéről
Előadó: Perlusz László ügyvezető igazgató

Helyszín:
Hotel Mercure Budapest Buda, Mátyás
terem
Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 41-43.

6. Javaslat új szövetségi elismerés alapítására
Előadó: Demján Sándor elnök
Perlusz László ügyvezető igazgató

Jelenlét:
jelenléti ív szerint

7. Tagozati elnökök beszámolója a szekciók
munkájáról
Előadó: Tagozati elnökök

Napirendi javaslat
1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
munkáról
Előadó: Demján Sándor elnök
Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes
2. Tájékoztató a Közbeszerzési Tanács tevékenységéről,
Előadó: Koji László az ÉVOSZ elnöke,
a KbT tagja
3. Tájékoztató a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek szervezésének helyzetéről
Előadó: Demján Sándor elnök
Gazsi Attila elnökhelyettes
4. Értékelés az előző évi területi Prima Díjátadó Gálákról, tájékoztató a rendezvénysorozattal kapcsolatos 2018. évi feladatokról
Előadó: Demján Sándor elnök
Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes

8. Az Ellenőrző Bizottság előterjesztése a
szövetségi tagdíjat többszöri felszólítás
ellenére nem fizető (tagdíjhátralékos) tagokról.
Előadó: Lits József EB elnök
Perlusz László ügyvezető igazgató
9. Tagfelvétel
Előadó: Perlusz László ügyvezető igazgató
10. Egyebek

A levezető elnök Gazsi Attila elnökhelyettes,
aki megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

Az Elnökség egyhangúan megszavazta Szabóné Tóth Terézt jegyzőkönyvvezetőnek, Kiss
Zoltán és Pordán Zsigmond urakat jegyzőkönyv hitelesítőnek. Ugyancsak egyhangú
szavazással a testület levette napirendről – a
soron következő ülésig elnapolva - a 7. számú
napirendi javaslatot, illetve az első két napirend felcseréléséről döntött.
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Határozatok
2018.01.25./1.
Az Elnökség egyhangú szavazással tudomásul
vette a Közbeszerzési Tanács elmúlt évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
2018.01.25./2
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta az
előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról szóló beszámolót, egyúttal nyugtázta Gazsi Attila elnökhelyettesnek a beszámoló 25. pontjához fűzött
bejelentését, miszerint február 9-én a Lengyel
Munkaadók Szövetsége, az UNPR és a VOSz
között háromoldalú megállapodás aláírására
kerül sor, amelyen a VOSZ-t elnökhelyettes
úr fogja képviselni.
2018.01.25./3.
A közérdekű nyugdíjas szövetkezetek szervezésének helyzetéről és a február-március
hónapi konferencia sorozatról tartott elnökhelyettesi illetve főtitkári tájékoztatót a testület
egyhangú szavazással elfogadta.
2018.01.25./4.
A Szövetség főtitkára (a PP Alapítvány kuratóriumának tagja) röviden értékelte a 2017. évi
területi/megyei Prima Díjátadó Gála-sorozatot.
Megállapította, hogy mind a tizenkilenc
megyében sikeres és színvonalas ünnepségek
kerültek megrendezésre. Meghatározta az idevonatkozó 2018. évi legfontosabb feladatokat
és paramétereket és felhívta a figyelmet a pénzügyi-és számviteli előírások, a dokumentációs fegyelem és a határidők betartásának fontosságára. A tájékoztatót az Elnökség egyhangú
szavazással elfogadta.
2018.01.25./5.
A Szövetség ügyvezető igazgatója ismertette a
2018. évi területi, szakmai szekciók beszámoló közgyűlések megtartásával kapcsolatos feladatokat. A legfontosabb szervezési tudnivalókról szóló tájékoztatást, így különösen
• a Beszámoló (köz)gyűlések időszakát
(2018. január 29. - március 29),
• a küldöttgyűlés előkészítésére összehívandó EB és elnökségi ülés időpontját
(2018. április 17., kedd),

• a Küldöttgyűlés idejét (2018. május
10.,csütörtök),
• a Megyei/Regionáis Prima díjátadó gálák
időszakát (2018. szeptember 15. – december 1.), valamint
• a Vállalkozók Napja és a Prima Primissima Gála időpontját (2018. december 7., péntek)
az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta,
illetve tudomásul vette.
2018.01.25/6.
A Stratégiai munkabizottság részletes megtárgyalás után, egyhangú határozattal azt
javasolja az Elnökség részére, hogy a VOSZ
területi szervezetek igényeinek megfelelően, a
Megyei (Regionális) Év Vállalkozója és Megyei
(Regionális) Prima díjak mellett a VOSZ alapítson újabb díjat! A VOSZ Elnöksége egyhangúan elfogadta a Stratégiai munkabizottság javaslatát és javasolja a Küldöttgyűlésnek
a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj
megalapítását azzal, hogy a díj a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díjakkal együtt, az
Elnökség által meghatározott eljárásrendben
kerül meghirdetésre és átadásra.
2018.01.25./7.
A VOSZ Elnöksége egyhangúan megszavazta
a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége
(KMVSZ) tagfelvételi kérelmét és a szövetséget – tevékenysége elismeréséül és a 2016.
május 19-én, Budapesten aláírt Partnerségi
megállapodás megerősítéseként - felvette társult tagjai közé.
2018.01.25./8.
A vállalt szövetségi tagdíjat tartósan nem fizető tagok tagsági viszonyára vonatkozóan a
Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette az EB
javaslatát, amelyet az Elnökség egyhangú szavazással az alábbiak szerint elfogadott:
Az Elnökség a 2017. évre előírt tagdíjfizetési kötelezettségnek eleget nem tevő tagokat
(továbbiakban: tag) ismételten felszólítja a teljesítésére és részükre póthatáridőt tűz ki. Ezen
felszólítás ellenére sem teljesítő tag tagsági
viszonyát egyszerűsített határozattal megszünteti. A tagsági viszony a 2018. január 30-ig
kiküldött fizetési felszólításban megjelölt 2018.
február 15-i póthatáridő eredménytelen eltel-
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tét követő napon, vagyis 2018. február 16-án
megszűnik. Abban az esetben, ha a tag kilépésről nyilatkozott, de azt az alapszabály 2.5.1.
pontja szerint írásban nem erősítette meg, a tagnak a fentiekhez hasonló (értelemszerűen
módosított) tartalmú értesítés küldendő, azonos határidőkkel és jogkövetkezménnyel. A
fentieknek megfelelő felszólítás kiküldése a Titkárság illetékessége és felelőssége.
2018.01.25/9.
Az Elnökség a tagfelvételi bizottság előterjesztésében szereplő tagfelvételi kérelmeket az
előterjesztés szerint, egyhangú szavazással
elfogadta.
2018. 01.25/10.
A VOSZ Elnöksége és a szövetség alapszabályának 6.2.1. pontja alapján a Hajdú-Bihar
megyei szervezet küldötteit és más tisztségviselőit visszahívja és Időközi küldöttválasztást
ír ki a Hajdú-Bihar megyei választási területen. A visszahívás a sikeres Időközi küldöttválasztás céljából történik, nem érinti a tagok
tagsági viszonyát és az Időközi küldöttválasztás napjával válik hatályossá. Az Elnökség döntése alapján minden (jelenlegi és korábbi) tisztségviselő a tagokra egyébként érvényes szabályok szerint a választáson részt vehet és bármely tisztségre megválasztható. Az Időközi
választást egyebekben a VOSZ alapszabályában írottak szerint kell megszervezni és végrehajtani, legkésőbb 2018. március 28-ig. A
szervezésben a Titkárság jár el.
Elnökségi egyhangúan szavazással elfogadta a Hajdú-Bihar megyei VOSZ szervezetben
szükségessé vált Időközi Küldöttválasztást.
2018.01.25/11.
A VOSZ Elnöksége köszönetét fejezi ki Bariz
Istvánnak, aki önzetlen munkájával biztosította
a szervezet működését és a 2017. évi Megyei
Prima gála megszervezését.
2018.01.25./12.
A VOSZ Elnöksége egyhangú szavazással
tudomásul vette az ügyvezető igazgatónak a

19
magyar vállalkozások számszerű fejlődéséről,
területi megoszlásáról és teljesítményéről,
illetve a VOSZ tagságáról szóló, „A vállalkozói közösség számokban” címmel tartott tájékoztató előadását.
kmf.

Szabóné Tóth Teréz
jegyzőkönyv vezető
Kiss Zoltán
jegyzőkönyv
hitelesítő

Pordán Zsigmond
jegyzőkönyv
hitelesítő
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Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről és az elvégzett munkáról
(2017. szeptember 14. – 2018. január 25.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2017. szeptember 15-én a Szövetség főtitkára Balatonfüreden tartott ismertetőjében számot adott a VOSZ tevékenységéről és célkitűzéseiről.
Október 11-én a VOSZ Informatikai
Szekciójának elnöke előadást tartott a
Magyar
Szakszervezeti
Szövetség
(MASSZ) rendezvényén, amelynek a
témája munka jövője volt.
Október 12-én ülést tartott a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs
Fóruma, amely áttekintette a hatályos bérmegállapodás teljesülését és megvitatta a
december 24-i munkaszüneti napra vonatkozó szakszervezeti előterjesztést.
Október 18-án a KOPINT-TÁRKI a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségével (VOSZ) közösen szervezett
sajtótájékoztatóján Madár István, a VOSZ
gazdaságpolitikai bizottságának a tagja
arról tartott előadást, hogy kell-e euró
Magyarországnak.
Október 18-án a VOSZ nemzetközi
ügyekben illetéskes szakemberei fogadták
kínai együttműködő partnerünk (CCPIT)
ningboi szervezetének delegációját Budapesten. A tárgyalás témája a szervezeteink közötti együttműködés megerősítése
volt.
Október 19-én és 20-án a CCPIT ningboi
delegációja látogatást tett Zala megyében.
Október 19-én a delegáció tárgyalt a Zala
megyei közgyűlés elnökével és a város
alpolgármesterével. Október 20-án délelőtt a nagykanizsai polgármester fogadta a delegációt, délután pedig a vendégek
meglátogatták a VOSZ tag Cézár pincé-

7.

8.

9.

10.

11.

szetét Nagyradán. A látogatást Zala
megyei elnökünk szervezete.
Október 24-én ismét ülést tartott a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma. Napirend: a szakképzési
törvénycsomag módosítása.
Október 24-én a VOSZ elnökének főtanácsadója és nemzetközi igazgatója látogatást tett Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Megbeszélést folytatott Miskolca
város alpolgármesterével valamint Szikszó
polgármesterével és munkatársaival. A
VOSZ segíti Miskolc városát abban, hogy
a testvérvárosi kapcsolatai új szintre lépjenek a vállalkozások közötti kapcsolatok
erősítése révén. Első lépésben a burgaszi
és a katowicei kapcsolat megerősítése történik majd meg.
Október 25-én a Szövetség főtitkára aktuális gazdasági kérdésekről tartott tájékoztatót Kiskunfélegyházán.
A magyar tudomány ünnepe alkalmából
részt vettünk a Budapesti Gazdasági
Egyetemen rendezett konferencián. A
konferencia témája „A vállalkozásfejlesztés és vállalkozási hajlandóság fejlesztése
a felsőoktatásban” volt.
November 1-én megkezdődött a GINOP5.3.4-16 számú pályázat megvalósítása. A
pályázat a számítógép, elektronika, optikai termékgyártás és a villamos berendezés gyártás ágazatokban a munkavédelmet
és munkaegészségügyet hivatott erősíteni. A VOSZ mindkét témában kutatást
végez „ A gyártósori és szalag mellett végzett munkák egészségügyi és pszichés
károsító hatásainak vizsgálata, különös
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

tekintettel a megelőzés lehetőségeire”
címmel.
November 7-én a KAVOSZ Zrt szervezésében színvonalas szakmai fórum keretében ünnepeltük az Európai Kereskedelem Napját. Kormányzati vendégünk Lepsényi István államtitkár volt.
November 7-én részt vettünk az
MGYOSZ budapesti szakképzési rendezvényén.
November 14-én lezajlott a TÁMOP
projekt fenntarátsi időszakának első ellenőrzése.
November 15-én a Szövetség főtitkára
megbeszélést folytatott az OTSZ elnökével a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek
létesítésével kapcsolatos együttműködési
lehetőségekről. Ugyanezen a napon részt
vettünk a KAVOSZ által gondozott Junior Prima Magyar Sajtó kategória zsűrizésén,.
November 20-án – a KAVOSZ Zrt. gondozásában – ünnepélyes keretek között
átadtuk a sajtó kategóriájában alapított
Junior Prima Díjakat. Az eseményen a
Szövetség ügyvezető igazgatója is részt vett.
November 23-án konzorciumi partnerünkkel a LIGA-val megtartottuk a
GINOP pályázat projekt indító megbeszélését.
November 24-én Hódmezővásárhelyen kezdeményezésünkre - bemutatkozott a
JETRO Japán Külkereskedelmi Szervezet
a helyi vállalkozói közösségnek. Csongrád
megyei elnökünk részt vett a rendezvényen.
November 27-én együttműködési megállapodást írt alá a VOSZ és a Takarékos
Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetkezet.
A VOSZ köpontban a VOSZ elnőkének
főtanácsadója és nemzetközi igazgatója
fogadta a CCPIT Kutatásfejlesztési Osztályának munkatársait. A delegáció Kína
és a Kelet-Közép-Európai országok vezetőinek (16+1) csúcstalálkozója alkalmából
érkezett Budapestre.
December 1. napján a Művészetek Palotájában került megrendezésre a Vállalkozók Napja ünnepség. A rendezvényen
részt vett és beszédet mondott Varga
Mihály miniszter.

21
22. December 6-án megalakult a Közérdekű
Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Szövetsége (KözÉsz), amelynek tevékenységében a VOSZ is részt vállal.
23. December 7-én a VOSZ központban
fogadtuk a török munkaadói és munkavállalói szövetségek közös delegációját,
amely tanulmányútra érkezett Magyarországra. A delegációt a VOSZ nemzetközi
igazgatója és a BPMSZ elnöke tájékoztatta a VOSZ tevékenységéről és a magyar
adórendszer sajátosságairól. Előadást tartott még a FUVOSZ főtitkára.
24. December 8-án egyeztető megbeszélésen
vettünk részt Budapesten, a VOSZ információs és szolgáltató irodák és a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
együttműködésének technikai-szervezési
részleteinek megtárgyalására.
25. December 12-én a VOSZ elnöke fogadta
a Lengyel Munkaadók Szövetségének
elnökét és együttműködő partnerünk a
román UNPR elnökét Budapesten. A
megbeszélés témája egy regionális együttműködés megvalósítása volt Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia munkaadói szövetségei között. Az esti
órákban részt vettünk kiemelt tagunk és
partnerszervezetünk, a Gránit Bank karácsonyi rendezvényén.
26. December 13-án a KOPINT-TÁRKI a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségével (VOSZ) közösen szervezett,
évzáró sajtótájékoztatót tartott a Budapesti
Gazdasági Egyetem Markó utcai épületének Lotz termében.
27. December 18-án részt vettünk a Garantiqa Zrt. közgyűlésén.
28. December 19-én tartotta a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága évzáró ülését Budapesten, a VOSZ székhelyén.
29. 2018. január 3-án Varga Antallal, a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
ügyvezetőjével folytattunk egyeztetést a
VOSZ irodai tagszervezés szükséges ügyrendi és számviteli kérdéseiről.
30. Január 4-én a VOSZ-ban egyeztető tárgyalásra került sor, amelynek fő témái a
Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KÖZÉSZ) és a VOSZ közös országjáró szakmai

VOSZ 2018 január belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 02. 05. 10:11 Page 22

Szervezeti Hírek

22

31.

32.

33.

34.

35.

36.

előadássorozatának szervezési kérdései
voltak. A tárgyalást Gazsi Attila elnökhelyettes vezette és részt vettek a hivatali szervezet vezetői, a KÖZÉSZ képviselői és
szakértői is.
Január 8-án megbeszélést folytattunk a
Rákosmente Vállalkozásfejlesztési Iroda
vezetőjével.
Január 11-én a VOSZ Információs és Szolgáltató Iroda vezetői tájékoztatást (oktatást) kaptak a Takarékos Közérdekű
Nyugdíjas Szövetkezet által a nyugdíjas
munkavállalói tagok szervezéséhez készülő ügyviteli rendszerről (szoftverről).
Január 13-án a VOSZ elnökének főtanácsadója részt vett a Lengyel Munkaadók
szövetségének ünnepélyes díjátadó Gáláján.
Január 16-án a VOSZ Stratégiai munkabizottsága ülésezett Budapesten és több
határozati javaslatról döntött, amely a
január 25-i Elnökségi értekezlet elé kerülhet.
Január 18-án a budapesti nyitórendezvénnyel kezdetét vette a KÖZÉSZ-VOSZ
szakmai előadássorozata a nyugdíjas szövetkezeti munkavállalásról. A tervek szerint az elkövetkező 2 hónapban, hetente
2 alkalommal, a megyeszékhelyeken további előadásokra kerül sor, a KÖZÉSZ és a
VOSZ képviselőinek, valamint az érintett
városok (megyék) hivatali vezetőinek
(polgármesterek) részvételével.
Január 22-23-án a BIAC, az OECD
Munkaadói Tanácsadó Bizottságának az
elnöke látogatást tett Budapesten. A

37.

38.

39.

40.

41.

látogatás alkalmával találkozott Balogh
Lászlóval a pénzügypolitikáért felelős
helyettes államtitkárral, az Európai Unió
Fiatal Vállalkozóit tömörítő Szervezet
elnökével valamint a BIAC Közép-Kelet
Európai tagszervezeteinek vezetőivel és
munkatársaival.
Január 24-én részt vettünk az NGM rendezvényén, ahol a Közép-Magyarországi
Régió munkaügyi tanácsadó és vitarendező szolgálatát mutatták be. A szolgálatot az NGM Munkaerő piacért és Képzésért felelős államtitkársága működteti.
A beszámolási időszakban 14 alkalommal
készítettünk elektronikus hírlevelet, amely
széles körben került terjesztésre, továbbá
folyamatosan frissítettük hírekkel, beszámolókkal a Szövetség facebook oldalát.
A beszámolási időszakban szakértőink
folyamtosan részt vettek az MKIK által
koordinált Ágazati Készség Tanácsok
munkájában.
2017 október 10-én, november 9-én, december 11-én és 2018. január 11-én a Szövetség állományába tartozó irodavezetők
eligazítása, teljesítményük értékelése és
elszámoltatása is megtörtént.
A beszámolási időszakban 19 helyszínen
került sor Megyei Prima Díjátadó Gála
megrendezésére, amelyeken a VOSZ társadalmi és hivatali vezetése is részt vett.

Budapest, 2017. január 25.

Dr. Dávid Ferenc
főtitkár

Perlusz László
ügyvezető igazgató
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Hírek röviden
Nemzetközi kapcsolatok, szervezeti hírek
A kínai beruházások EU-s kapuja Magyarország

Lőrincze Péter
a külföldi beruházásokat támogató
magyar környezetet ismerteti

Lőrincze Péter WangJinzhen-nel, a CCPIT
alelnökével és He Baoxiang-gal,
Hunan tartomány kormányzóhelyettesével
beszélget

WangJinzhen-nek,a CCPIT elnökhelyettesének személyes meghívására Lőrincze Péter,a VOSZ
elnöke főtanácsadója részt vett a szervezet azon csangsai konferenciáján,melynek témája a kínai
vállalkozások külföldön eszközölt befektetései voltak.A rendezvényen a főtanácsadó ismertette a külföldi beruházások támogatására vonatkozó magyar gyakorlatot és részletesen szólt azokról az előnyökről,melyeket kínai beruházók magyarországi vállalkozásai hazánk európai uniós
tagsága miatt élveznek.
Az esemény előtt a magyar-kínai kapcsolatokról a főtanácsadó beszélgetést folytatott mintegy
harminc fiatal újságíróval.Alkalom nyílott arra is,hogy Lőrincze Péter megbeszélést folytasson
He Baoxiang hunani kormányzóhelyettessel és ShuXigang csangsai főpolgármester-helyettessel.
Mindketten készek arra, hogy erős kulturális háttérrel rendelkező magyar várossal szorosabb
kapcsolatba lépjenek.

Lőrincze Péter elnöki tanácsadó az ungvári főkonzulátuson
2017-ben első alkalommal nyílt lehetőség arra,
hogy a Junior Prima sajtó kategóriában határontúli személyiséget díjazzanak. A díjat Simon
Rita, a Kárpáti Igaz Szó rovatvezetője kapta.
Hazánk ungvári főkonzulja, Buhajla József december 14-én bensőséges ünnepségen méltatta
a díjazottat együtt Lőrincze Péterrel, a
KAVOSZ felügyelőbizottsága tagjával, az ungvári egyetem magyar kara és a szerkesztőség
vezetőivel.
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Török munkaadói és munkavállalói delegáció látogatása
December 7-én a VOSZ központban fogadtuk
a török munkaadói és munkavállalói szövetségek közös delegációját, amely tanulmányútra érkezett Magyarországra. A delegációt a
VOSZ nemzetközi igazgatója és a BPMSZ elnöke tájékoztatta a VOSZ tevékenységéről és a
magyar adórendszer sajátosságairól. A rendezvényen előadást tartott még a FUVOSZ
főtitkára Peredi Péter a fuvarozó ágazatra jellemző speciális érdekegyeztetési mechanizmusról.

A CCPIT Kutatásfejlesztési Osztálynak delegációja tárgyalt
a VOSZ-ban
A VOSZ központban fogadtuk a CCPIT
Kutatásfejlesztési Osztályának delegációját. A
megbeszélésen áttekintettük a 2018. évi együttműködési lehetőségeket.
A delegáció Kína és a Kelet-Közép-Európai
országok vezetőinek (16+1) csúcstalálkozója
alkalmából érkezett Budapestre.

Magyar-lengyel-román munkaadó szövetségek vezetőinek
megbeszélése
December 12-én a VOSZ elnöke fogadta a Lengyel Munkaadók Szövetségének elnökét és
együttműködő partnerünk a román UNPR
elnökét Budapesten. A megbeszélés témája egy
regionális együttműködés megvalósítása volt
Lengyelország, Magyarország, Románia és
Szlovákia munkaadói szövetségei között.

Phil O’Reilly a BIAC – az OECD Munkaadói Tanácsadó
Bizottságának – elnöke 2 napos látogatást tett Budapesten
2018. január 22-23-án.
A VOSZ 2010 óta tagja a BIAC-nak. O’reilly elnök úr megbeszélést folytatott Hornung
Ágnessel a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyekért felelős államtitkárával adózási témák-
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ban. Ezt követően zártkörű bemutató keretében tájékoztatta a VOSZ és az MGYOSZ szakembereit a BIAC 2018. évi terveiről és az új kezdeményezésekről. Külön figyelmet fordított a
Közép-Kelet Európai országok sajátosságaira. A bemutatón részt vettek egyes Közép-Kelet
Európai országok munkaadói szövetségeinek képviselői. Az eseményre azon országok munkaadó szövetségei kaptak meghívást, amelyek tagjai az OECD-nek vagy csatlakozni szándékoznak
a szervezethez.
A látogatás Lőrincze Péter a VOSZ elnökének főtanácsadója szervezte.

Projektindító megbeszélés a LIGA-ban
November 1-én megkezdődött a GINOP-5.3.4-16 számú pályázat megvalósítása. A pályázat a
számítógép, elektronika, optikai termékgyártás és a villamos berendezés gyártás ágazatokban
a munkavédelmet és munkaegészségügyet hivatott erősíteni. A VOSZ mindkét témában kutatást végez „ A gyártósori és szalag mellett végzett munkák egészségügyi és pszichés károsító
hatásainak vizsgálata, különös tekintettel a megelőzés lehetőségeire” címmel.
A témában érintett szakemberek november elején tartották a vitaindító megbeszélést.

Nyugdíjas Szövetkezeti Napok
A 2017 decemberében megalakult Közérdekű
Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KÖZÉSZ), valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
(VOSZ) közös rendezvénysorozattal ismerteti a nyugdíjas szövetkezetekben rejlő lehetőségeket, az alakításukhoz és működtetésükhöz
minden szükséges szakmai és gyakorlati információ megosztásával. A két szervezet 22 állomásból álló fórumainak a megyeszékhelyek adnak
otthont.
– VOSZ –
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A közérdekű
nyugdíjas szövetkezet főbb jellemvonásairól
Készítette a Szövetkezeti Kutatóintézet Nonprofit Kft. részéről:
Dr. habil. Réti Mária PhD; Dr. Bak Klára
Melyek a közérdekű nyugdíjas szövetkezet céljai?
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet az aktív, időskorúak olyan társas vállalkozása, amelynek célja
• elősegíteni a foglalkoztatás területén
jelentkező nehézségek kiegyensúlyozását,
a még aktív időskorúak munkaerőpiacra való visszatérését – rugalmasan, számukra megfelelően;
• előmozdítani tagjai gazdasági és szociális helyzetét;
• lehetőséget nyújtani a tudás, a szakmai
ismeret, az élettapasztalat átadására a
generációk között;
• erősíteni a helyi közösségeket, a szociális integrációt.

Mi a közérdekű nyugdíjas szövetkezet lényege?
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet a még aktív
időskorú tagjai foglalkoztatását és munkaerőpiaci reaktivizálását elősegítő társas vállalkozás, amely
• a tagjai javára és érdekében kerül megalapításra;
• a tagjai akaratának és döntésének megfelelően működik;
• a tagok számára sokoldalú előnyt nyújt;
• közérdeket szolgál
az irányadó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével.

Milyen jellegű előnyöket és lehetőségeket nyújt
a közérdekű nyugdíjas szövetkezet a tagjai számára?
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet a tagjai számára sokoldalú előnyt és lehetőséget nyújt,
különösen:

• vagyoni természetű előnyöket,
továbbá,
• szociális jellegű előnyöket,
valamint
• oktatási, képzési, kulturális lehetőségeket,
és
• közösségteremtő és közösségfejlesztő
lehetőségeket,
biztosít.

Milyen konkrét előnyöket biztosít a közérdekű nyugdíjas szövetkezet a tagjai számára?
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet:
• rugalmas foglalkoztatási lehetőséget biztosít, a tag maga dönt az időbeosztásáról;
• tagjai minden esetben egyéni képességeiknek, lehetőségeiknek, körülményeiknek, általános élethelyzetüknek megfelelően vállalhatnak személyes közreműködést;
• tagja a személyes közreműködésével arányos ellentételezésben részesül, amely
mellett azonban a nyugdíját teljes mértékben megtarthatja;
• közösséget teremt;
• tagjai szociális helyzetének megtartását
és előmozdítását támogatja;
• tagjai számára oktatási, képzési, kulturális lehetőségeket is biztosít;
• tagját a személyes közreműködésének
ellentételeként pénzben kapott jövedelme után minimális közteher terheli, pontosan 15% személyi jövedelemadó;
• tagja a személyes közreműködésének
ellentételeként kaphat természetbeni
juttatásként élelmiszert, fogyasztásra
kész élelmiszer vásárlására felhasználható
utalványt, valamint a részesülhet a szö-
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vetkezet által előállított javakból is – adómentesen
az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Milyen fontosabb jellemzői vannak a közérdekű nyugdíjas szövetkezet működésének?
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet a még aktív
időskorúak olyan társas vállalkozása, amelyben
• a tag személyes közreműködése a meghatározó;
• a személyes közreműködéséről a tag állapodik meg a szövetkezettel;
• a tag személyes közreműködése arányos
a tag előmenetelével;
• a tag személyes közreműködésének ellentételeként kaphat pénzbeli ellentételezést
minimális közteherrel és természetbeni
juttatást is adómentesen;
• a vagyoni hozzájárulásról a tagok döntenek az alapszabályban;
• a közösségi alap a tag és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális
jellegű szükségleteinek fedezetéül szolgál;
• minden tagnak egy szavazata van –
demokratikusan működik
az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Ki lehet a közérdekű nyugdíjas szövetkezet
tagja?
A közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek tagja
lehet főszabályként, aki
• öregségi nyugdíjban részesül
vagy
• átmeneti bányászjáradékban részesül.
Megjegyzés: A nyugdíjas szövetkezet tagjainak
legalább 90%-a olyan természetes személy kell
hogy legyen, aki öregségi nyugdíjban vagy
átmeneti bányászjáradékban részesül. Lényeges további szabály, hogy a közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek csak természetes személy
tagjai lehetnek.
A közérdekű nyugdíjas szövetkezetbe a belépés önkéntes, azaz arról a leendő tagok szabadon döntenek.

27
Mit jelent a tag személyes közreműködése a
közérdekű nyugdíjas szövetkezetben?
A személyes közreműködés a tagnak a közérdekű
nyugdíjas szövetkezet tevékenységében való
aktív, tevékeny részvételét jelenti. A nyugdíjas
szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesülő tagja személyes közreműködését a nyugdíjas szövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás
(külső szolgáltatás) keretében is teljesítheti.
A személyes közreműködés során védettséget
élveznek a nyugdíjas szövetkezet tagjai, mert
• személyes közreműködésükért arányos
ellentételezés jár számukra,
• személyes közreműködésük során a szövetkezeti tagok számára megfelelő, biztonságos körülményeket és tisztességes
feltételeket kell biztosítani
a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Hogyan alapítható meg a közérdekű nyugdíjas szövetkezet?
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet alapításakor
• legalább hét természetes személy szükséges (legalább 90% közülük öregségi
nyugdíjban, vagy átmeneti bányászjáradékban részesül);
• az alapító tagok döntenek az alapszabály
tartalmáról – a jogszabályi rendelkezések
keretei között; az alapszabályt a tagoknak egybehangzó akaratnyilatkozattal
el kell fogadniuk;
• a közérdekű nyugdíjas szövetkezet alapszabálya meghatározza:
– a vagyoni hozzájárulás azon mértékét,
amelynek teljesítése minden tag számára kötelező;
– a tag személyes közreműködésének
lehetséges módjait;
– a szövetkezet és a tag gazdasági
együttműködésének meghatározását;
– a közösségi alapra vonatkozó szabályokat;
– a természetes személy tagok, valamint
hozzátartozóik számára nyújtandó
szolgáltatások formáit, odaítélésének
feltételeit, eljárási rendjét;
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•

•

•
•

– a szövetkezet szerveit és azok hatáskörét;
– a tagokra és tisztségviselőkre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi
okokat;
– a közgyűlés összehívásának módját, a
szavazati jog gyakorlásának feltételeit és módját.
a nyugdíjas szövetkezetnek fel kell tüntetnie a „közérdekű nyugdíjas szövetkezet” megnevezést a nevében;
az alapítást az alapszabály közjegyzői
okiratba foglalásától vagy ügyvédi vagy
kamarai jogtanácsosi ellenjegyzésétől
számított harminc napon belül be kell
jelenteni a nyilvántartó bíróságnak;
bankszámla nyitása szükséges;
tagnyilvántartást kell készíteni, amely tartalmazza a tag nevét és lakcímét és a tag
által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint a tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját.

Kell-e illetéket fizetni a közérdekű nyugdíjas
szövetkezet alapítása esetén?
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet illetékmentes alapítható.

Mi a tagfelvételi kérelem, mit kell tartalmaznia?
A tagfelvételi kérelem a tag nyilatkozata, amelyet a tagnak a közérdekű nyugdíjas szövetkezetbe történő belépése esetén kell tennie a
szövetkezet irányába. A tagfelvételi kérelemben a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagságába jelentkező személynek nyilatkoznia kell
arról, hogy
• a nyugdíjas szövetkezet tagjává kíván
válni,
• öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesül-e,
• az alapszabályban foglaltakat elfogadja,
magára nézve kötelezőnek ismeri el,
• a tagoknak biztosított szolgáltatásokat
igénybe kívánja venni,

• vállalja a nyugdíjas szövetkezet tevékenységében való személyes közreműködést, és
• vállalja a nyugdíjas szövetkezet alapszabályában, tehát a tagok által meghatározott vagyoni hozzájárulás teljesítését.

Mi a tagsági megállapodás? Mi a tagsági megállapodás tartalma?
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a tag
közötti megállapodás. A nyugdíjas szövetkezet tagja a szövetkezettel a személyes közreműködés konkrét feltételeire, azaz a személyes
közreműködés konkrét tartalmára, módjára és
ellentételezésére köti meg a tagsági megállapodást, amelyben rögzítésre kerül a tag által
igénybe vehető szövetkezeti szolgáltatások
köre is. A nyugdíjas szövetkezet tagját megillető ellentételezés arányos kell, hogy legyen a
természetes személy tag személyes közreműködésének mértékével.

Milyen kedvezmények illetik meg a közérdekű nyugdíjas szövetkezeti formát?
• Szociális hozzájárulási adó - a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és az öregségi
nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja között fennálló
jogviszony nem eredményez szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget;
• Szakképzési hozzájárulás - a közérdekű
nyugdíjas szövetkezetnek nem kell szakképzési hozzájárulást fizetnie;
• Egészségügyi hozzájárulás - mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alól az a jövedelem, amelyet a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi
nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja a szövetkezet tevékenységében kifejtett személyes közreműködésének ellenértékeként a közérdekű nyugdíjas szövetkezettől szerzett;
• Társasági adó - a társasági adófizetési
kötelezettségre ugyancsak kedvezmények vannak a jogszabályban foglaltak
szerint.
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Átrendeznék
a régiókat Pest megye érdekében
A 2014- 2020-as ciklusban alig jut uniós forrás a fővárosi és környéki cégeknek gépvásárlásra vagy telephelyfejlesztésre, hosszú távon
pedig fájdalmas lehet a képzési pályázatok hiánya is. A Pest megyei önkormányzatok és
cégek lehetőségei Budapest miatt korlátozottak. A piac egy része a válság óta halogatja
beruházásait, ez az igény azonban nem párosul kellő számú pályázati felhívással.
Nem feltétlenül jár előnyökkel a fejlettség,
mivel e téren Budapest révén a középmagyarországi régió is az uniós átlag előtt jár,
a szegényebb Pest megyei települések és vállalkozások is korlátozottan jutnak EU-s forráshoz a 2014-2020-as ciklusban. A szűkös
támogatási lehetőségeket tükrözi, hogy a központi régió fejlesztését felölelő Versenyképes
Közép-Magyarországért operatív programban
(Vekop) eddig csaknem 300 milliárd forintot
igényeltek a pályázók, de alig több, mint 130
milliárdot ítéltek meg számukra, s a mintegy
2200 induló kevesebb mint 30 százaléka kapott
pozitív elbírálást az irányító hatóságtól.
Ha szélesebb lenne a pályázati paletta, jóval
többen állnának sorba, az ország vízfejűségét
pedig az is alátámasztja, hogy a Nemzeti Cégtár 533,8 ezer céget tart számon, ebből 299,8
ezret a fővárosban és környékén. Emellett
Közép- Magyarország népessége 426 fő/négyzetkilométer, a vidéki régiókban ez a mutató
66 és 97 között mozog - ez sem elhanyagolható szempont, ha már a brüsszeli forrásokat
a versenyszféra mellett a lakosság javát szolgáló közberuházásokra is lehet fordítani.
Igaz, hogy a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) felhívásainak megjelentek a tükörpályázatai a Vekopban, de azok mind alul vannak méretezve mondta a Világgazdaságnak Krisán László, a

Kavosz Zrt. vezérigazgatója, egyben a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
elnöke. Példaként felhozta az eszköz- és gépbeszerzést, illetve a telephelyfejlesztést, ezek
a slágerpályázatok mutatták meg leginkább a
központi régió forráséhségét. Volt olyan felhívás, amellyel kapcsolatban arra számítottak,
hogy két nap alatt kimerül a keret, ehhez
képest ez két óra alatt történt meg. Mint
mondta, nagy a beruházási kedv KözépMagyarországon, a piaci szereplők egy része
a válság óta halogatja a bővítést, fejlesztést,
ez az igény azonban nem párosul kellő számú
pályázati lehetőséggel.
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Krisán szerint a 290 milliárd forintos
Vekop-büdzsé mellett további 300-400 milliárd forintnyi állami pénzcsapból ki lehetne
szolgálni az említett cégek igényeit. A vezérigazgató arról is beszélt lapunknak, hogy a
2015-2016-ban beadott pályázatokban foglalt
beruházásokat ma már nem lehet az akkor még
életszerű üzleti modell szerint megvalósítani,
hiszen azóta megváltozott a piaci környezet,
megnőtt az építőanyag és a munkaerő ára is.
A modern munkagépek beszerzése azért is
lényeges, mert ezek ellensúlyozhatják a munkaerőhiányt. A BKIK elnöke előrebocsátotta:
májusban indulnak a 2021-2027-es uniós ciklus fejlesztéspolitikai tárgyalásai, ezekhez javasolják a régiós határok átrajzolását. Budapest
legyen önálló terület, a főváros fejlettségének
ne legyen kárvallottja egyetlen szegényebb Pest
megyei település sem.

Essősy Zsombor szerint is skizofrén helyzetben van Közép-Magyarország, a MAPI
Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatója
úgy látja, különbséget kellene tenni a megye
tehetősebb városai - például Budaörs, Dunakeszi -, illetve a kevésbé tőkeerős részek - mint
Mende vagy Nagykáta - között. A szakértő a
Világgazdaságnak úgy fogalmazott, hogy nem
az eszközök és gépek beszerzése a fő hiányosság, hiszen a nagyobb gyárak és üzemek vidéken vannak, hanem a képzési pályázatok. Mivel
több magyar és nemzetközi nagyvállalatnak a
fővárosban és környékén van szolgáltató központja, elsődleges szempont, hogy a munkavállalók kompetencia- és tudásszintje a lehető
legmagasabb legyen, ezáltal a nagy hozzáadott
értékű termékeket, szolgáltatásokat előállító
cégek számára is értékes munkaerővé váljanak.
(forrás: VG)
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2017 nem a munkáltatók éve volt

A Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet
negyedéves konjunktúra jelentése sajtótájékoztatóján a VOSZ képviseletében Ottó
Csaba ügyvezető tartott előadást, a magyarországi munkaerő-piaci helyzetről.
A Man at Work. Kft. munkaerő-közvetítéssel és kölcsönzéssel foglalkozik, elsősorban
Észak-Dunántúlon és Budapesten. Ottó
Csaba, ügyvezető most az ezzel kapcsolatos, jellemzően a 2017-es esztendőre vonatkozó
munkaerőpiaci tapasztalatait osztja meg az
olvasókkal.
„Hét irodánk jelenleg közel 1300 főt foglalkoztat, nagyjából 120 partnerünknél - ők
elsősorban autóipari beszállítók és elektronikai cégek” Elsősorban tehát erre a szegmensre van rálátása.
A 2017-es év tapasztalatait így összegzi:
„Ez az év nem a munkáltatók éve volt, de
véleményem szerint 2016, sőt, már 2015 sem
volt az, hiszen az éves előirányzott költségkeretet már akár fél évvel előbb meghatározták
a munkáltatók, azaz nem volt módjuk eltérni
tőle bérben és egyéb költségekben. Viszont
2015-ben a felsővezetés még nem látta azt,
hogy komoly hiány várható munkavállalói
oldalon, s az egyre inkább jelentkező problémák megoldását egyszerűen a cég saját HR-

csoportjára bízták – azaz toborozzanak embereket, váltsanak közvetítő, kölcsönző partnert,
oldják meg ezt a helyzetet. Azonban 2017-ben
már világossá vált, hogy komoly kihívással állnak szemben ezen a területen. Alapvetően azt
látom, hogy a nyugat-dunántúli cégek 3 és 10
százalék közötti ’kékgalléros-állományhiánnyal’
termelnek naponta, ami ezer főre vetítve 30100 dolgozó hiányát jelenti cégenként.”
Hogy mindez kialakult, annak Ottó Csaba
négy fő okát látja: a feketemunka, a közmunka, az elvándorlás, végül pedig az Y- és Z-generációk munkaerő-piacra kerülése. Nézzük
meg ezeket sorban!
Feketemunka – „A munkaügyi központtal
tavaly nyáron rendeztünk egy közös állásbörzét, jól látható, hogy a megjelent 150 főből
mindössze 5-6 fő volt a tényleges álláskereső.
Sok ember nem keres bejelentett munkaviszonyt (ennek oka lehet például különböző
hiteltartozások). Őket igen nehéz visszahozni a munka világába.”
Közfoglalkoztatás – „ABelügyminisztérium2017. 06. havi adatai szerint 183 ezer közfoglalkoztatott van hazánkban, Veszprém
megyében 2 880 fő. Nem gondolom azt, hogy
minden közfoglalkoztatott alkalmas betanított

Forrás: Belügyminisztérium, Havi tájékoztató a közfoglalkoztatás alakulásáról
2017. június /www.kormany.hu/
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munkára, bár a megyei cégek örülnének, ha
ezen embereknek csak a 20 százaléka is, de
visszatérne a nyílt munkaerő-piacra. Véleményem szerint nem biztos, hogy a közfoglalkoztatás erőltetése előnyös a gazdaságnak.
Miért? Egy közfoglalkoztatott számára ez a
forma igen kényelmes, hiszen nem kényszerül
naponta utazni, a saját településén tölti az
egész napját, nappali, egyműszakban közfoglalkoztatott. Ugyanakkor másodállást is vállalhat; míg egy piaci körülmények között dolgozó jellemzően ingázik, muszáj alkalmazkodnia a pontos napirendhez, és az utazás aránylag sok időt vesz el tőle. Szerencsére úgy
tudom, vannak törekvések, hogy a közfoglalkoztatás mértékét csökkentsék.”
Külföldre távozott munkaerő– „Évek óta
úgy „tudjuk”, hogy létszámuk 500 ezer fő körül
van.Nehéz megbecsülni pontosan, hogy hány
fő hagyta el az országot, nincs pontos adat. Például 2016.II. negyedévbenNémetországban
’TAJ’-kártyát igénylő magyarok száma 30 ezer
fő volt. A közben hazatérők ebben nyilván nem
szerepelnek, de valószínűleg az 500 ezer fő
alulbecsült adat lehet.
Az Y és Z generáció egy speciális probléma
–„A nagy átlagról beszélek, akik eljutottak a
középfokú végzettség megszerzéséig, jellemzően
otthon laknak, és zsebpénznek tekintik azt,
amit 28 éves korukig megkeresnek. Nem igazán van lojalitásuk semmihez, folyamatosan
keresik az újat, ám végzettségük nem teszi lehetővé, hogy magasabb szintre lépjenek. A változatosság lételemük, de mivel a végzettségük
alacsony, vagy nem kurrens, ezért nagyon kis
esélyük van kihívást jelentő munkára. Ezért
nem a napi munkában keresik a sokszínűséget, hanem a munkahelyben. Váltanak,mert
így találják meg a változatosságot. Tisztelet a
kivételnek.”
„Kékgalléros” munkaerőhiány
Mint ahogy Ottó Csaba fentebb említette,
ez 3 és 10 százalék közötti. Egy közepesnél
nagyobb városban – például Székesfehérváron
– nagyjából 500-1000 olyan dolgozó el tudna
helyezkedni, aki elfogadja a folyamatos vagy
három műszakos munkarendet, s a betanított
munkát. Az említett városban ezen munka-
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keresők pillanatnyilag 5-6 munkahely közül
válogathatnak.
„Hatalmas a fluktuáció ezen a területen!
Cégünk átlagosan 1300 főt foglalkoztat idén,
ehhez képest 2016-ban 3400(!), 2017-ben
(még nem teljes évi adat) pedig 2800 új munkaviszonyt létesítettünk. A probléma a következő: cégünk rengeteg energiát fordít a megfelelő munkaerő toborzására, kiválasztására és
felvételére, de partnereink kevésbé képesek
megtartani őket. Megdöbbentő az arány, de az
első két hónapban az újonnan felvettek 70 százaléka már nem dolgozik a cégnél! Egy ilyen
komoly, mondhatni, durva mértékű fluktuáció megöli a cégeket, mert óriási a kihatása a
munka minőségére. A cégek legnagyobb feladata tehát megállítani ezt a fluktuációt, megtartani a munkatársakat.”
Adódik a kérdés, vajon miként lehetséges
a fluktuáció csökkentése, mit tehet a munkáltató? A szakember az alábbiakban látja a
lehetséges megoldásokat:
Béremelés – „Örömmel hallottam, hogy
2018-ban 12%-os reálbér-emelés lesz, 8%-kal
nő a minimálbér, A legnagyobb emelésre a termelésben lesz szükség. Viszont ha az egyik cég
bért emel, emelni fog a szomszéd cég, majd a
többiek is. Alapvetően ezért véleményem szerint nem a béremelés fogja meghatározni azt,
hogy melyik munkáltató lesz képes megtartani a munkatársakat.”
Középvezetői kompetenciafejlesztés – „Ez
az én vesszőparipám. Tudni kell ugyanis, hogy
a leszámoló dolgozók egyharmada azért keres
másik munkahelyet, mert közvetlen felettese
nem kezeli jól a konfliktushelyzeteket. Nyilván ezt is tanulni, tehát tanítani kell, mert nem
biztos, hogy az a munkavállaló aki a 2008-as
válságot követő időszakban az adott munkáltatónál maradt, majd később kinevezték
középvezetővé, alkalmas megfelelően bánni az
emberekkel. Fontos lenne minden cégnél a kisés középvezetői kompetenciamérés, és oktatás.
Nem csak a felsővezetőket kell coacholni,
hanem a csoportvezetőket is.
Munka Törvénykönyve – „A 2012-ben életbe lépett Mt. véleményem szerint igen munkáltatóbarát, például megengedi a cégeknek az
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éves munkaidőkeret elrendelését. Viszont egy
dolgozó ember nem feltétlenül akceptálja azt,
hogy az egyik hónapban 200 órát dolgozik és
alig látja a családját, míg a másikban alig kell
bemennie a munkahelyére – mégis mindig
ugyanannyit keres. Számos ilyen példát lehet
hozni, ami lehetséges az Mt. alapján, de a munkavállalói réteg már nem tudja, vagy akarja tolerálni. Ha a munkáltató pozitívabban tér el a
munkavállaló javára akkor jobban képes lenne
megtartani a dolgozók egy részét.”
Céges autóbusz, szállásoltatás – „Győr
körül, 30 km-es körzetben például nincs olyan
település, ahonnan ne lenne megoldva a céges
buszjárat, teljes a lefedettség. Az országon belüli költöztetés viszont, mely 3-4 évre tekint viszsza, véleményem szerintma már nem jelentős
mértékű. Az észak-keleti régióban is megjelentek új befektetők, indultak cégek, a bérkülönbség pedig nem akkora a nyugati és a keleti országrész között, hogy néhány ezer forintért
megérje megyét, országrészt, azaz lakóhelyet
váltani, pláne családostól. Ennek ellenére természetesen működik a szállásoltatás.”
Szerb és ukrán munkaerő toborzása – „Nos,
ez volt 2017 nagy felfutása, hallottam 10 ezer

szerb és ukrán emberről, akik Magyarországon
dolgoznak. Pontos adatot nem tudok, de az biztos, hogy sokan vannak, és jönni is fognak.
Különösen, hogy sok cég már feladta a
magyar nyelvű kommunikációt. Így jönnek az
ukrán és szerb anyanyelvű munkavállalók. Az
ukrajnai és a magyar bér közt 2,5-szeres
különbség van egy adott pozícióban.”

A „fehérgallérosok” biztosan találnak munkát…
…ha akarnak. A mérnökök hozzáállása is
megváltozott az utóbbi időben. Nem keresnek
mindenáron munkahelyet, egy-két oldalra
feltöltik az önéletrajzukat, s várják, hogy megkeressék őket.
„És– hívja fel a figyelmet Ottó Csaba –
előbb-utóbb keresik őket, olyanok is, akik az
elvárásaiknak megfelelő bért hajlandók megfizetni, s nyújtanak olyan kihívást, mely őket
motiválja. Érdemes tudni, hogy csak komoly
anyagi, felelősségbeli vagy pedig előrelépési
lehetőséggel kecsegtető ajánlat esetén váltanak.
A cégek különösen vadásszák azokat a mérnököket, akik az angol mellett a német nyelvet is megfelelő szinten használják – belőlük
nagyon kevés van.”
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Képzettségi hiányosságok az építőiparban
SKILLCO Projekt
Az Európai Bizottság 2014-ben elfogadott új
oktatási csomagterve az európai polgárok
kulcskompetenciáinak és digitális készségeinek
fejlesztését helyezi előtérbe, azaz egyrészt az
egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák fejlesztését, másrészt az
ezekhez szükséges digitális készségek fejlesztését kívánja elősegíteni.
A Szlovén Építőipari és Építőanyag Kamara által koordinált SKILLCO projekt ezeket az
EU csomagtervében megfogalmazott ajánlásokat kívánja a projekt célkitűzései közé
beintegrálni. A SKILLCO projekt ugyanis az
építőipar területén fellelhető képzettségi hiányosságok megszüntetését tűzte ki céljául. A
projekt megvalósításában a szlovén partner
mellett egy német és magyar építőipari szakmai szervezet, valamint egy-egy szlovén,
német és magyar szakképző iskola vesz részt.
A projekt eredményeinek széles körben történő terjesztéséhez pedig a FIEC, az Európai
Építőipari Szövetség nyújt szakmai segítséget.
A 2016 novemberében induló projekt első
lépéseként a projekt partnerei összevetették
az egyes országok építőipari szakképzési rendszereinek sajátosságait és az építőipari szakmák képzési programjait.Ezt követően az építési vállalkozások képviselői, valamint a szakiskolák korábban végzett tanulói körében végzett interjúk segítségével feltérképezték azokat a képzettségi hiányosságokat, amelyekre
az építőipari szakunkásoknak a napi munkavégzésük soránszükségük lenne, azonban
ezek a témakörök nem, vagy nem kellő hangsúllyal szerepelnek a szakiskolák jelenlegi tananyagában.
A projektpartnerek által készített interjúk
elemzését végző, a kivitelező cégek szakembereiből összeállított munkacsoportok –
fókuszcsoportok – az építőipari ágazatban az
alábbi négy képzettségi hiányosságot azonosították:

Szövegértés: Az építési üzemterv és az építési munkák sorrendjének megértése, valamint
a projekt dokumentációjának olvasása/megértése, időtervek készítése az ICT (Információ és Kommunikáció Technológia) segítségével az építési helyszínen. Számolás: költségszámítás, költségelőirányzatok készítése a
kivitelezés során munkacsoportok számára
vagy kis objektumokhoz. Munkahelyi biztonság és egészségvédelem: A csont-izomrendszeri
rendellenességek megelőzésére szolgáló intézkedések és az ergonómia alapjai. Környezettudatosság („zöld ismeretek”): építőipari hulladék-anyagok újbóli felhasználása, újrahasznosítás a potenciálisan káros anyagok biztonságos felhasználásával.
A partnerek a kiválasztott négy képzettségi hiányosság oktatására a Szlovén Szakképzési Intézet által kidolgozott oktatás-módszertani irányelvek alapján két tananyagmodult
dolgoznak ki. Az „A” modul a szakiskolákban
tanuló fiatalok, a „B” modul pedig az építőiparban dolgozó szakmunkások továbbképzésére szolgál. A négy tananyagegység közül a
Kecskeméti Szakképzési Centrum munkatársai a Szövegértés témakörét dolgozzák ki.
A tananyagegységekhez egyúttal rövid
videó spotok is készülnek. Egy videó magát az
adott témakört mutatja majd be. Minden
témakörköz készül még két másik videó spot
is, ezek közül az egyik az adott szakterület rossz
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gyakorlatát, míg a másik a követendő, helyes
gyakorlatot mutatja be. Ezek rövid, általában
2-3 perces videók, melyik applikáció formájában az okos-telefonokon, illetve a számítógépeken is elérhetők leszek. Az applikációk
egyúttal a tanulók, illetve a már az ágazatban
dolgozó szakemberek témakör iránti figyelmének felkeltését is szolgálják majd.
Emellett a projekt egyik fontos célkitűzése
az is, hogy néhány olyan, ma már kevésbé
alkalmazott építési technológiát is bemutasson,
amelyet az adott országban, a korábbi évszázadokban széles körben alkalmaztak, azonban
napjainkban már kevésbé, inkább csak a felújításoknál alkalmaznak. Azonban ezeknek az
építési technikáknak a fiatalok számára történő
bemutatása, megismertetése a hagyományőrzés szempontjából rendkívül fontos feladat. A
német partner a favázas építési technológiát,
a szlovén partner a fa szénaszárítók építését,

míg a magyar partnerek a nádtetőépítés témakörét mutatják be.
A projekt jelenlegi szakaszában a partnerek
a videofilmek készítése mellett a tananyag- egységek összeállítását, az elkészült anyagok lektorálását és mindhárom partnerország nyelvére
történő lefordítását végzik. Mindhárom partner országban konferenciát szerveznek a projekt célkitűzéseinek és eddig elért eredményeinek bemutatására az építőipari szakképző intézmények munkatársai, valamint a szakképzés tartalomfejlesztésében érintett szakképzési szakemberek számára. A magyarországi
konferencia 2018. április 25-én, a Szakma Sztár
Fesztivál keretében a HUNGEXPO „A” pavilonjában kerül majd megrendezésre.
A kiválasztott négy képzettségi hiányosság
megszüntetésére kidolgozott tananyagmodulok
elkészültét követően mindhárom partnerországban un. pilot tanfolyamokat tartanak, és
ezek tapasztalatainak kiértékelését követően
kerülnek a tananyagegységek véglegesítésre.
A SKILLCO projekt 2016 novemberében
indult és 2019 októberében fejeződik be. A
projekt az Erasmus+ program keretében az EU
anyagi támogatásával valósul meg.
Budapest, 2018. január 23.

Pete Zoltán
ügyvezető igazgató helyettes
ÉVOSZ

VOSZ 2018 január belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 02. 05. 10:12 Page 37

Tájékoztató

37

Bemutatkozik a Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. célja a hazai vállalatok versenyképességének
és hatékonyságának növelése sikeres innováció és technológia transzfer révén, szoros együttműködésben vezető hazai és külföldi partnerintézményekkel. Megrendelőink számára – ez jelenleg több mint 200 vállalatot jelent
– komplex tudományos és műszaki megoldásokat kínálunk több szakterületen, amelyek hozzájárulhatnak versenyképességük növeléséhez.
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Mi mennyi 2018-ban?
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Most jó lenni nyugdíjasnak?
Dr. Dávid Ferenc

A nyugdíjakról, a nyugdíjasokról fogok írni,
ezért rögtön tisztázom is a „jogállásomat”.
Jövőre leszek jogosult a korbetöltött öregségi
nyugdíjra. Tehát az olvasók pillanatnyilag nem
vádolhatnak elfogult nyugdíjas-pártisággal,
de azt sem mondhatják rólam, hogy az ügyben
nem vagyok érdekelt.
Figyelve a sajtótájékoztatókat és közleményeket, illetve olvasva néhány pártprogramot
meg kell állapítanom, hogy pillanatnyilag nincs
olyan társadalmi réteg Magyarországon, amelylyel annyit foglalkoznak, mint azzal a 2,7 millió emberrel, akik nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülnek. Tombol az ígéretcunami: nyugdíjprémium, nyugdíjkorrekció,
nyugdíjemelés, időskorúak méltóságának megteremtése, kiszolgáltatottságuk csökkentése stb.
– ezek a kifejezések zúdulnak ránk napi gyakorisággal. Azt természetesen helyeslem, hogy
a generációk közötti szolidaritás jegyében a társadalom fiatalabb (és aktív) tagjai törődni
kívánnak az idősebb nemzedékkel, de azt már
visszataszítónak tartom, hogy ez csak négyévente jut eszükbe. És akkor is csak úgy, hogy
teljesen megalapozatlan és szinte megvalósíthatatlan elképzelésekkel állnak elő.
Nézzük csak a közelmúlt eseményeit. December 19-én a Nyugdíjas Parlament Országos
Egyesülete gondozásában 11 ellenzéki párt
nyugdíjas minimumprogramot fogalmazott
meg. A választási győzelemre leginkább esélyes kormányzó pártok nem támogatták és nem
szignálták a paktumot. A dokumentumot aláírók fele statisztikailag mérhetetlen vagy 1 százalékos támogatottsággal rendelkező politikai
közösség, azaz olyan párt, amely az elkövetkező
négy évben biztosan nem vehet részt a jogalkotásban. Ennyit a felelősségről és a számon
kérhetőségről.
A múlt év végén jóváhagyott megállapodás
harmadik fejezete a nyugellátásokra és a szociális ellátásokra vonatkozik. Néhány elemet
kiragadok:

„Biztosítani kell a rugalmas nyugdíjba
vonulás lehetőségét. Az irányadó korhatárnál
magasabb vagy alacsonyabb életkorban történő nyugdíjba vonulás esetén az induló nyugellátást biztosítás-matematikailag fair módon,
úgynevezett bonus - malus rendszerben kell
arányosan emelni, illetve csökkenteni.” Azt
eddig is tudtuk, hogy a jelenlegi rendszer rugalmatlan, de a kérdés három hónappal a választások előtt már az, hogy egy-két-három év
„korhatár-előttiség” vagy „rádolgozás” menynyit ér és mibe kerül? Válasz nincs.
„A kiemelkedően magas nyugdíjak megállapításának megelőzése érdekében ismét be kell
vezetni a járulékplafont.” Ez a törekvés akár
szimpatikus is lehet, de akkor haladéktalanul
rögzíteni kell(ene) a szakmailag könnyen
kezelhető, érthető és a társadalmi igazságosságnak megfelelő mértéket (pl.: a nemzetgazdasági átlagkereset három-négyszeresének
megfelelő összegben, vagy bruttó egymillió
forint/hó/fő értékben), kimondva, hogy az elfogadott szinten felül sem a munkaadót, sem
pedig a munkavállalót nem terheli adó (járulék) fizetési kötelezettség.
„Az évenkénti nyugdíjemelésnél az alacsony
ellátottak esetében magasabb, míg a nagyobb
összegű nyugdíjak esetében alacsonyabb százalékú legyen (differenciált nyugdíjemelés). Az alacsony nyugdíjak felzárkóztatása,
a területi és nemek között ellátási különbségek enyhítésére nyugdíjkorrekciós programot
kell beindítani.” Mikor, hogyan, milyen forrásból? Definiálni kellene az alacsony nyugdíj
fogalmát: vagy az átlagnyugdíjhoz viszonyítva,
vagy a legkisebb öregségi nyugdíjhoz hasonlítva. Ez nem történt meg.
Természetesen nem csak a Nyugdíjas Parlament keretében folyik a harc a nyugdíjasok
kegyeiért. Az MSZP választási programját illetően korábbi írásomban („Az ördög a részletekben” – Népszava 2017. december 29. ) már
kitértem a megalapozatlan vállalásokra (pl.: a
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13. havi nyugdíj részleges visszahozatalára), de
azóta újabb törekvések is napvilágot láttak.
Január 5-én a nyugdíjasoknak szóló szocialista üzenet újabb három elemének ismertetésére
került sor: nyugdíjasgarancia-program (kormánytól független nyugdíjbiztosítási alap), akadálymentesítési és cafeteriaprogram. Ez utóbbi azért is érdekes, mert feltölthető plasztik kártyára utal a bejelentés, amit az én ismeretem
szerint az – elsősorban a kistelepüléseken élő
– 70-80 éves korosztály nem igazán preferál,
már csak azért sem, mert elsősorban nem
sportra, kultúrára és utazásra akarnak költeni az idősebb polgárok, hanem élelemre és
gyógyszerre.
Eközben a Párbeszéd nevű politikai formáció sem alszik, hiszen feltétel nélküli alapjövedelmet (60 ezer forint) és néhány éven
belül 90 ezer forintos minimális nyugdíjat ígér
egymillió nyugállományba vonult embernek.
Vonzó az ajánlat, de nyugodtabb lennék, ha
azt is megtudhatnám, hogy mi lesz a 850 ezer

ma 100 és 200 ezer forint közötti összegből élő
nyugdíjas sorsa. Ők mekkora emelésben részesülnek majd? A nagy ívű elképzelés forrásoldalát az anyag szerkesztői nem mutatják be. A
legütősebb mondat azonban így szól: „az alapjövedelem elvével a felnőtt magyarok 76 százaléka egyetért”. Ez azt igazolja, hogy a társadalom közel egynegyede még nem veszítette el
a józan ítélőképességét.
Szabad az idősebb korosztály kiszolgáltatott
helyzetével visszaélni? Erkölcsös fűt-fát ígérni olyan embereknek, akiknek többsége végigdolgozta az elmúlt negyven évet? Ötletelés
helyett nem lenne célszerűbb és korrektebb egy
világos, két-három elemből álló, társadalmilag
támogatott és közgazdaságilag alátámasztott
koncepcióval előállni? Tényleg csak vaklicitet
és szemfényvesztést érdemel ez a 2,7 millió
ember? Megkérdezem máshogy: jó most nyugdíjasnak lenni?
Az írás a Népszava 2018. január 23. számában jelent meg.
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Közérdekű nyugdíjasok
Dr. Dávid Ferenc

A Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Szövetsége (KÖZÉSZ) és a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)
közös rendezvényén került nyilvánosságra
január 18-án: a két szervezet 22 állomásból álló
országos szakmai rendezvénysorozatot indít
annak érdekében, hogy tájékoztassák a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek keretében történő munkavállalás szabályairól és bemutassák
a jó gyakorlatokat. A VOSZ főtitkáraként megerősítem: a hír igaz.
Az alábbiakban szeretném megindokolni,
hogy a VOSZ milyen megfontolásból állt már
az első pillanattól a nyugdíjas szövetkezeti kezdeményezés mellé. A munkavállalói és vállalkozói szempontok ismertetése előtt azonban
tisztázni akarok olyan kérdéseket, amelyek sok félreértéssel - a közbeszéd tárgyát képezik.
A nyugdíjasok speciális formációban való
alkalmazása biztosan nem csodaszer, viszont
- a bevált diákszövetkezeti szisztéma adaptálásával – kiegészítő és sikeres atipikus foglalkoztatási eszközzé válhat. A magyar munkaerő-piac kedvezőtlen tendenciáit alapvetően
nem változtatja meg, de kiegészítő elemként
enyhítheti a gondokat.
A szövetkezeti formációban való személyes
közreműködés teljesen önkéntes, tehát nyugdíjas kényszermunkával és életfogytiglani
robottal nem elegáns riogatni a társadalmat. A
konstrukcióban munkát vállaló tagok nyugdíját semmiféle veszély nem fenyegeti. A jelenlegi szabályozás szerint ebben a speciális szisztémában korlátozás nélkül vállalhatnak munkát a korbetöltött öregségi nyugdíjasok, a
„Nők40” program keretében nyugállományba
vonult hölgyek és az átmeneti bányászjáradékban részesülő személyek. Reméljük, hogy
hamarosan bővülhet a kör a nyugállományú
pedagógusokkal és egészségügyi dolgozókkal.
És amit talán a legfontosabb rögzíteni: az
új foglalkoztatási szisztéma nem oldja, nem old-

hatja fel a magyar nyugdíjrendszer ma még
meglévő súlyos ellentmondásait. Nem is célja,
nem is eszköze. De álszentek se legyünk: a 120
ezres átlagnyugdíj tükrében nem mutat rosszul
részmunkaidős teljesítés ellenértékeként havi
60-80 ezer forint nagyságrendű kiegészítő jövedelem.
És akkor térjünk a lényegre. Hozzávetőlegesen 200 ezer ember hiányzik a versenyszféra munkahelyeiről, ugyanakkor évente mintegy
40 ezer fővel csökken a hazai munkaerő-kínálat, amelynek legalább három oka van: az
elvándorlás (a szolid becslések szerint is közel
400 ezer ember dolgozik tartósan külföldön:
többségében fiatalok és vállalkozó szelleműek);
a demográfiai helyzet (a múlt század közepén
évente több mint 200 ezer gyermek született,
ma alig 90 ezer, és sokan közülük már nem is
Magyarországon); a hibás foglalkoztatáspolitikai lépések (gondolok itt a közfoglalkoztatás
korábbi túlburjánzására és a képzési rendszer
anomáliáira).
Magyarországon 2,7 millió nyugdíjas és
nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy él. A
NAV 2017 májusi adatai szerint mindössze 70
ezren dolgoznak nyugdíj mellett. Az elmúlt fél
évtizedben 150 ezer nő ment el nyugdíjba a
„Nők40” program keretében, akiknek egy
jelentős részét célszerű lenne visszacsábítani a
munkaerőpiacra. (Megjegyzés: a 65 év feletti
foglalkoztatottak aránya Magyarországon 2,4
százalék, az EU átlag 5,6 százalék, Romániában 8,2 százalék, Norvégiában 10,8 százalék).
Teljesen egyértelmű, hogy ebben a helyzetben
szükség van a fizikailag jó állapotban lévő és
munkaaktivitásra vágyó nyugdíjasokra, az
üzleti szférában elsősorban a feldolgozó iparban, a kereskedelem-vendéglátás területén és
- ágazattól függetlenül - az adminisztratív munkakörökben. Foglakoztatási szempontból tehát
a VOSZ számára nem kérdés, hogy 1.) bővíteni kell a munka-erőpiaci kínálatot, 2.) ameddig lehetséges, hazai forrásokból.
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Természetesen a közvetlen vállalkozói
szempontok sem mellékesek A szövetkezetnek a taggal létesített megállapodásában és
a külső szolgáltatás fogadójával kötött vállalkozói szerződésben nem szerepel kategóriaként a munkabér; mivel a munkát vállaló nyugdíjas a szövetkezettől részesül tagi
jövedelemben. A konstrukció egyik előnye,
hogy a szövetkezet mentesül a szociális hozzájárulási adó (19,5 százalék) és a szakképzési hozzájárulás (1,5 százalék) fizetése alól,
míg a nyugdíjas (a közreműködő tag) pénzbeli teljesítés esetén csak SZJA (15 százalék)
fizetésre kötelezett. Jól kidolgozott és tisztességes kontraktusok esetén anyagi szempontból is mindenki jól járhat: a vállalkozás
(a szolgáltatást megrendelő tényleges foglalkoztató), az ügyletet szervező és ellenőrző szövetkezeti közösség és - nem utolsó sorban - a munkát vállaló nyugdíjas tag. Ennek
lehet biztosítéka a szövetkezeti forma (az egy
tag, egy szavazat elve) és az, hogy a szövetkezet tagságnak legalább 90 százaléka nyugdíjas kell legyen. Saját sorsukról dönthetnek,
felelősen és érdekeiknek megfelelően. További előnyként említhető a rugalmas foglalkoztatás lehetősége (egy munkakör betöltése több nyugdíjassal, részmunkaidőben), a
fiatalok betanításának feladata és felelőssé-

ge, valamint az érintett korosztály tagjainak
tapasztalata, megbízhatósága.
Írásom legvégére hagytam a konstrukció legérzékenyebb és talán legfontosabb elemét: a
kezdeményezés társadalompolitikai jelentőségét. Szerintem még a munkaerőpiaci és az üzleti megfontolásnál is előrébb való, hogy a munkaaktivitásra (és kiegészítő jövedelemre) vágyó
nyugdíjasok szabályozott körülmények között,
a szövetkezet védőernyője alatt – a munkavégzés értelmén és hasznán túl – ismét közösségi élményben részesüljenek. A törvény
keretet biztosít olyan alap létesítésére, amely
a tagság szociális és kulturális szükségleteinek
is fedezetéül szolgálhat. Az idősebb generáció
tagjainak reaktiválása javíthatja közérzetüket,
és jól szolgálhatja a nemzedékek közötti szolidaritás ügyét. Ebből az is következik, hogy a
szövetkezeti eszmerendszer tisztaságát és
demokratizmusát éberen kell őrizni. A nyugdíjasok jóhiszeműségével, viszonylagos védtelenségével és esetleg tájékozatlanságával való
visszaélés szigorúan tilos, és aki az időskorúak kizsigerelésére spekulál, azt kemény büntetésben kell részesíteni. A közérdek érvényesülése és a nyugállományúak biztonsága
érdekében.
Az írás a Népszava 2018.01.31-ei számában
jelent meg.

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

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

1093

2360

2370

2351

8200

8100

6900

6800

6722

6782

6762

6723

6753

5440

5000

5400

Ir.sz.

Budapest

Gyál

Dabas

Alsónémedi

Veszprém

Várpalota

Makó

Hódmezővásárhely

Szeged

Mórahalom

Sándorfalva

Szeged

Szeged-Tápé

Kunszentmárton

Szolnok

Mezőtúr

Város

Czuczor u. 2-10.

Kőrösi út 116.

Szent István tér 1/D

Fő út 66/a

Budapest út 16.

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.

Utca

Takarékszövetkezeti VOSZ pontok

1-456-5072

29-540-040

29-560-164

29-537-015

88-579-165

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

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

Centrál Takarék Szövetkezet

Centrál Takarék Szövetkezet

Centrál Takarék Szövetkezet

Centrál Takarék Szövetkezet

Dél Takarék

Dél Takarék

Dél Takarék

Dél Takarék

Dél Takarék

Dél Takarék

Dél Takarék

FÓKUSZ Takarék

6344

8326

7570

7622

6000

Hajós

Balatonföldvár

Barcs

Pécs

Kecskemét

Paks

Kaposvár

Zalaegerszeg

Nagykáta

Hatvan

Gyöngyös

Veresegyház

Pécs

Bóly

Orosháza

Sárbogárd

Pápa

Veszprém

Zirc

Pápa

Szentgál

Badacsonytomaj

Budapest

Város

Rózsa u. 2.

Balatonszentgyörgyi út 1.

Bajcsy-Zsilinszky u. 83.

Bajsy-Zsilinszky u. 7.

Dobó I. körút 15.

Villany u. 4.

József u. 19.

Tompa u. 1-3.

Dózsa Gy. út 10.

Kossuth tér 22.

Magyar u. 1.

Fő út 53.

Király u. 75.

Rákóczi u. 7/a.

Thököly u.15.

Ady Endre út 107.

Korona út 49.

Munkácsy u. 1.

József A. u.4.

Zimmermann u. 1.

Fő u. 30.

Kert u. 12.

Kossuth u. 32-36.

Utca

78-404-394

84-540-934

72-552-282

76-502-160

75-511-240

82-411-220

92-511-328

29-640-266

37-541-911

37-312-070

28-585-017

72-518-149

69-569-981

68-512-350

25-518-083

89-510-377

88-569-260

88-593-510

89-313-710

88-506-505

87-471-611/107

1-421-5809

Telefon

50

7030

7400

8900

2760

3000

3200

2112

7626

7754

5900

7000

8500

8200

8420

8500

8444

8258

1201

Ir.sz.
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Megye
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Pest
Bács-Kiskun
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Baranya
Baranya
Tolna
Veszprém
Heves
BAZ
BAZ
Heves
BAZ
BAZ
BAZ

Takarékszövetkezet

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

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

KINIZSI BANK Zrt.

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

3794

3980

3849

3300

3530

3441

3300

8200

7140

7720

7626

7090

7200

7100

7150

6449

2315

6400

6041

6060

6500

6120

6000

Ir.sz.

Boldva

Sátoraljaújhely

Forró

Eger

Miskolc

Mezőkeresztes

Eger

Veszprém

Bátaszék

Pécsvárad

Pécs

Tamási

Dombóvár

Szekszárd

Bonyhád

Mélykút

Szigethalom

Kiskunhalas

Kerekegyháza

Tiszakécske

Baja

Kiskunmajsa

Kecskemét

Város

Mátyás király u. 76.

Széchenyi tér 8.

Fő út 58.

Széchenyi u. 18.

Vörösmarty u. 43.

Dózsa Gy. u. 37.

Katona tér 7-9.

Táncsics M. u. 39.

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.

Kossuth u. 4.

Fő u. 82/a.

Szet Imre tér 3. fsz.33.

Szentháromság tér 7.

Fő u. 57./D

Szabadság tér 3/a.

Utca

46-399-036

47-322-444

46-386-045

36-511-079

46-515-923

49-530-519

36-514-516

88-423-623

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

77-421-228

76-371-132

30-563-9412

79-520-062

77-481-789/201.

76-486-711/129

Telefon
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Megye
BAZ
Zala
Somogy
Somogy
Szabolcs-Sz-B
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
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

Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

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

9330

9023

9100

9090

9028

Kapuvár

Győr

Tét

Pannonhalma

Győr

Sopron

Mosonmagyaróvár

Csorna

Mosonmagyaróvár

Győr

Sopron

Mohács

Zalaegerszeg

Zalaszentgrót

Keszthely

Hévíz

Zalaegerszeg

Bak

Nyíregyháza

Nagyatád

Marcali

Nagykanizsa

Kazincbarcika

Város

Fő tér 21.

Buda u. 16.

Fő u. 86.

Dózsa Gy. út 1.

József Attila út 43.

Kőszegi út 5.

Palánk u. 8.

Soproni u. 93.

Kökény u. 9.

Szent Imre u. 92.

Várkerület 18.

Dózsa Gy. u. 31.

Kovács Károly tér 1.

Nefelejcs u. 1.

Pethő u. 1.

Széchenyi u.66.

Eötvös u. 1-3.

Széchenyi tér 2.

Kállói u. 34-39.

Kossuth L. u. 16.

Rákóczi u. 16.

Király u. 31/d.

Egressy B. út 52.

Utca

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

69-511-093

92-510-227

83-560-220

83-510-990

83-545-951

92-549-150

92-581-906

42-371-333

82-553-830

85-515-164

93-516-711

48-512-916

Telefon

52

9400

9200

9300

9200

9024

9400

7700

8900

8790

8360

8380

8900

8945

4405

7500

8700

8800

9700

Ir.sz.
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Megye
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Vas
Vas
Komárom-E
Győr-Moson-S
Komárom-E
Komárom-E
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Szabolcs-Sz.B
BAZ
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar

Takarékszövetkezet

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

Pannon Takarék Bank Zrt.

Pannon Takarék Bank Zrt.

Pannon Takarék Bank Zrt.

Pannon Takarék Bank Zrt.

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.

4 138

4026

4080

4220

4090

3580

3530

4400

2117

2700

1181

2200

2220

1054

2377

2887

2890

9021

2900

9700

9900

9400

9400

Ir.sz.

Komádi

Debrecen

Hajdúnánás

Hajdúböszörmény

Polgár

Tiszaújváros

Miskolc

Nyíregyháza

Isaszeg

Cegléd

Budapest

Monor

Vecsés

Budapest

Örkény

Kisbér

Tata

Győr

Komárom

Szombathely

Körmend

Sopron

Sopron

Város

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.

Kossuth Lajos u. 14.

Ady E. út 17.

Árpád út 25.

Igmándi u. 45.

Petőfi S. u. 18.

Thököly u.1.

Erzsébet u. 14.

Széchenyi tér 17-18.

Utca

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

34-586-356

96-517-885

34-540-760

94-512-660/142

94-594-013

99-328-004

99-505-445

Telefon
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Megye
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

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

4400

4900

4465

4401

4026

2310

Ir.sz.

Nyíregyháza

Kisvárda

Mátészalka

Vaja

Nyíregyháza

Fehérgyarmat

Rakamaz

Nyíregyháza

Debrecen

Szigerszentmiklós

Város

Országzászló tér 4.

Szent László u. 68.

Bajcsy-Zs. u. 30.

Damjanich u. 70.

Ungvár sétány 35.

Móricz Zs. u. 19.

Szent István u. 25.

Fazekas J. tér 9/a.

Bethlen G. u. 6-8.

Tököli u. 19/b.

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

Telefon
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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: Tímár Lajos
7623 Pécs, Hőgyes E. u. 26.
(Tel.: +36-20-9287-194)
timar.lajos@vosz.hu
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. (Tel/Fax:
66-448-190)
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: László István
Tel./fax: 06-22-500-830)
laszlo.istvan@vosz.hu
www.voszfejer.hu
Gyôr-Moson-Sopron megye
Elnök: Sragner László
1137 Budapest, Újpest rakpart 8. (Tel: 96/319-875)
sragner.laszlo@vosz.hu
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, Budapest u. 13.
Tel.: 88-420-710
gazsi.attila@vosz.hu
voszveszprem@mailbox.hu
Zala megye
Elnök: Doucha Ferenc
8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. u. 2/A. (Tel.:
93/536-770, Fax: 93/536-771)
doucha.ferenc@vosz.hu
www.voszzala.hu
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Haller u. 23–25.
B. ép. fsz. 1.
Nagykörösi út 57.
Köztársaság útja 17.
Sugár u. 10.

1158 Budapest
1215 Budapest
1221 Budapest

1096 Budapest

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

1205 Budapest
8900 Zalaegerszeg
8000 Nagykanizsa

Bíbor Center,
Petôfi u. 1.
Késmárk u. 7/b
Duna u. 55.
Mária Terézia u. 60.

8800 Nagykanizsa

Zala

Budapesti út 13.

8200 Veszprém

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

1-705-7081

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

93-317-733

88-420-710

Utca
Tel.
Király u. 42.
72-227-800
Katona József tér 18.
I/108.
5600 Békéscsaba
Irányi u. 4–6.
3526 Miskolc
Szentpéteri kapu 80. 46-413-643
6726 Szeged
Fürj u. 92/B
62-409-127
8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 18.
22-319-772
9023 Gyôr
Magyar u. 8.
96-424-719/132
4025 Debrecen
Iskola u. 3. fsz. 1.
52-541-301
3300 Eger
Trinitárius u. 1. 2. em. 36-817-562
5000 Szolnok
Óvoda u.2.
56-512-370
2800 Tatabánya
Bárdos lakópark 4/a 34-305-092
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

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

93-317-733

88-420-710

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

46-505-160
62-409-127
22-319-772
96-424-719
52-541-414
36-817-563
56-512-375
34-305-092

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@t-online.hu
voszszab@t-online.hu
vosztm@t-online.hu
vosz.vas@gmail.com
vas.vosz@gmail.com
voszveszprem@mailbox.hu
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

Glavák Tünde

Farkasdy Tamás

Baranyi Róbertné
Kiss Jánosné
Czomba Tímea
Takács Sándorné
Csonka Ferencné

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

30-547-9274

30-547-8506

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

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

329-2746
329-2073

329-2073

Bringóhintó, kerékpár, elektromos
gyermekjátékok, elektromos rollerek
kölcsönzése, valamint panorámabüfé
és fagylaltozó várja a vendégeket.
Rendezvények szervezése és lebonyolítása, reklámfelületek bérlése

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.

Bringóhintó Kkt.

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY

20%

20%

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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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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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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TELEFON
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SZOLGÁLTATÁS

MTB-TECH Kft.

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

(06-1)
297-4069

(06-1)
297-0470

Munka-, tûz és környezetvédelmi
tanácsadói szolgáltatások

KEDVEZMÉNY

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

Languages
International Bt.

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

36-209346-101
36-30
8646-584

06-1259-1162

Tolmácsolás, Fordítás, Hiteles
fordítás, Konferenciatechnika

Inis Business Kft.

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

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

06-1210-2478

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

Baricska Csárda

8230 Balatonfüred,
Baricska dûlô

+36-20223-0910

NICOpro Kft.

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

+36-79326-581

ProjectMine Kft.

Brand Way &
Compass Kft.

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

+36-1797-1736

1132 Budapest,
Borbély u. 5-7.

+36-309426-385

tanacsado2@brandway.hu
www.brandway.hu

Minden fogyasztásból egyedi kedvezmény
+36-79326-581

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

15%

10%

10–25%

sikerdíjukból
15%

10%

10%

10%

Iparjogvédelem, szabadalom, védjegy, formatervezési minta, szerzői

Tanácsadás
VOSZ

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

tagoknak
ingyenes,
megbízás
egyedi
megállapodás alapján
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TELEFON

MB Hitel Pénzügyi
Tanácsadó Kft.

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

TELEFAX

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

KEDVEZMÉNY
VOSZ
tagoknak
ingyenes,
konzultáció,
megbízás
egyedi
megállapodás alapján

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

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

