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A VOSZ küldöttgyűlésének
dokumentumai
Jelölési és pályázati felhívás
Év Vállalkozója díj,
Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díj,
Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj elnyerésére
Beküldési határidő: 2018. augusztus 15.

2018. április– május

Hirdetés

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

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

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

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

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

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Iroda tölti ki!

VOSZ tölti ki!

VOSZ tagszám:
VOSZ iroda kód:

Beléptetô megye:
Tagszám:

ALAPADATOK (KITÖLTÉSE KÖTELEZÔ):

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

Létszám (fô):
Fôtevékenység
TEÁOR szám:

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

Fax:

Széchenyi Kártya Program (KAVOSZ) termék igénylése esetén kitöltendő:

Termék típusa:

Termék igénylésének
összege:
Kiállított számla
sorszáma:

Utalás/befizetés dátuma/
csekk sorszáma:

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

$

c IGEN

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

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

Kelt: ………………………………, …… év …………………..…… hónap …… nap
…………….......…………..
cégszerû aláírás
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Tel.: (+36-1) 414-2181, 82
e-mail: center@vosz.hu
1054 Budapest, Hold u. 21.
Fax: (+36-1) 414-2180
web: www.vosz.hu
Bírósági bejegyzés: Fôvárosi Törvényszék Pk.60099/1989
Gránit Bank: 12100011-10004878-00000000
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Jelölési és pályázati felhívás
Év Vállalkozója díj,
Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díj,
Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj
elnyerésére
Beküldési határidő: 2018. augusztus 15.

Szövetségünk életében – Alapszabályunknak
megfelelően – ez év december 3-án (pénteken)
a Magyar Vállalkozók Napján immár huszadik
alkalommal kerül sor ünnepi rendezvénysorozaton belül az Év Vállalkozója díjak átadására,
amely a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Művészetek Palotájában kerül megrendezésre.
Hagyományainknak megfelelően, az országos
Év Vállalkozója Díjak mellett – az előző évek sikerére, valamint Szövetségünk elfogadott éves célkitűzéseire tekintettel – idén is meghirdetésre
kerülnek a VOSZ területi szervezetei elnökségeinek szervezésében a Megyei (Regionális) Év
Vállalkozója díjak pályázatai.
Az Év Vállalkozója és Megyei (Regionális) Év
Vállalkozója Díjat kizárólag olyan gazdasági szakember - vállalkozó, cégtulajdonos, vállalkozásvezető, üzletember - kaphatja meg, akinek a gazdasági és közéleti szerepvállalása, társadalmi felelősségvállalása, valamint vállalkozói és üzletemberi tevékenységének sikere és hasznossága példaképül állítható a gazdaság többi szereplője és
a társadalom minden tagja számára.
A területi szervezetek – az idei évben először
– Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért
díjat is javasolhatnak az arra érdemeseknek.

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

II.
I.
Év Vállalkozója díj

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

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

Kiemelkedő vállalkozói, üzleti teljesítményt
nyújtó tagjaink (támogatóink) minél nagyobb
körű elismerése érdekében, az ismert 4 alapka-
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tegóriában (ipar, kereskedelem, mezőgazdaság,
szolgáltatás) és tetszőlegesen választható „alkategóriákban” (szakmai területek, tevékenységi
körök szerint) hirdetjük meg a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díjak pályázatait. Az oklevelek tartalma a területi szervezetek döntése szerint alakul, pl.:„Megyei (Regionális) Év Vállalkozója”; „… Megye Év Vállalkozója”; „Év Iparvállalata … megyében”; „Év Kereskedője …
megyében”; „Év Borásza … megyében”.Lehetőség van – a helyi adottságok szerint – további
kategóriák bevezetésére is.
Az idei évben alapított Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjjal a VOSZ területi
szervezete a helyi közélet (társadalmi környezet)
kiemelkedő (nem gazdasági) teljesítményeit
ismerheti el, így díjazásban részesülhetnek pl. az
egyházak, karitatív, jogvédő szervezetek, hivatalok, hatóságok, önkormányzatok, állami/önkormányzati szervek, közüzemek képviselői,
továbbá a rendvédelem, közbiztonság területén
dolgozók is. A díj a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díjakkal együtt kerül elbírálásra és
átadásra.
A VOSZ területi szervezet által előterjesztett
díjazottak száma legalább 2 fő, legfeljebb 10 fő
lehet. A díjak egyediségének és értékének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy kategóriánként 1 díj kerüljön átadásra. A díjak átadására
az adott megyében – a Megyei Prima gálaesten
– kerül sor, a területi VOSZ szervezetek szervezésében. A Megyei (Regionális) Év Vállalkozója
Díjakra vonatkozó feltételek hasonlóak az országos Év Vállalkozója Díj feltételeihez (alapszabály
10.3. pont).

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

III.
További fontos szervezési feladatok,
határidők
Az előterjesztéseknek minden, a kiírásban szereplő díj esetében tartalmazniuk kell
– a díjazásra előterjesztett természetes személy pontos nevét, elérhetőségét
– annak a szervezetnek, vállalkozásnak a
pontos megnevezését és legalább egy azonosító adatát (hivatalosan nyilvántartott
székhely, vagy adószám), amelynek az előterjesztett személy a tulajdonosa, ill. amelyben az elismerésre méltó tevékenységét
végzi
– indoklást: rövid szakmai méltatást, példaértékű eredmény(ek) ismertetését
Az előterjesztések leadási határideje (a rövid,
írásos indoklással együtt) – az Elnökség határozata alapján – legkésőbb 2018. augusztus 15.
napja. A jelöléseket első sorban e-mail útján kérjük eljuttatni a VOSZ titkársága részére (center@vosz.hu).
Budapest, 2018. május 22.
Dr. Dávid Ferenc s.k.
főtitkár

Perlusz László s.k.
ügyvezető igazgató
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Tájékoztató
a VOSZ Elnökségének és Ellenőrző
Bizottságának együttes üléséről
Időpont:
2018. április 17. (kedd) délelőtt 10.00 óra
Helyszín:
Hotel Mercure Budapest Buda,
Krisztina terem
Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 41-43.
Jelenlét:
jelenléti ív szerint

a 2018. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
(küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
6. Tagozati elnökök beszámolója a szekciók
munkájáról
Előadó: Tagozati elnökök
7. Tagfelvétel
Előadó: Perlusz László ügyvezető igazgató

Napirendi javaslat
8. Egyebek
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. Beszámoló a VOSZ 2017. évi tevékenységéről, javaslat a 2018. évi fontosabb célkitűzésekre.(küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Demján Sándor elnök
Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes

A levezető elnök Gazsi Attila elnökhelyettes, aki
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes
Az Elnökség egyhangúan megszavazta Szabóné
Tóth Terézt jegyzőkönyvvezetőnek, Pordán Zsigmond és Weninger Richárd urakat jegyzőkönyv
hitelesítőnek.
A napirendi pontok megtárgyalása előtt Dávid
Ferenc főtitkár köszöntötte a megjelenteket és
szomorú kötelezettségnek eleget téve rövid megemlékezést tartott Demján Sándor elnök és Várlaki Imre címzetes társelnök halála alkalmából.

3. Beszámoló a VOSZ 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény
kimutatásáról (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke

Az elnökség egy perces néma felállással emlékezett az elhunytakra.

4. Javaslat a VOSZ 2018. évi költségvetési előirányzatára (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke

2018.04.17./1.
Demján Sándor emlékére a VOSZ Elnöksége
egyhangúlag hozott határozatával
– javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy Demján Sándor részére a VOSZ Örökös Elnöke címet adományozza és engedélyezze ennek megjelenítését a szövetség kommuni-

5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és

Határozatok
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kációjában és kiadványaiban.
– képi összeállítást készít Demján Sándorról,
amely a 2018. évi Megyei és Regionális
Prima Gálák alkalmával országszerte – és
a Vállalkozók Napján Budapesten – bemutatásra kerüljön.
2018.04.17./2.
A VOSZ Elnöksége egyhangú szavazással úgy
határoz, hogy a 2014. szeptember 23-án megalakult Stratégiai Munkabizottság tegyen testületi javaslatot a VOSZ új elnökének személyére.
A bizottság tagjai: Ádám Imre (bizottsági
elnök), Czomba Csaba, Gazsi Attila, Krisán László, Lits József, Pordán Zsigmond, Tardos János,
Tolnay Tibor, Versegi János, Perlusz László és
Dávid Ferenc.
Az Elnökség támogatásával kerülhet a személyi vonatkozású indítvány a Szövetség küldöttgyűlése elé, amely a hatályos Alapszabály
4.4.1. pontja értelmében jogosult a VOSZ
elnökének megválasztására.
2018.04.17./3.
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta az
előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról szóló beszámolót
2018.04.17./4.
A VOSZ 2017. évi tevékenységéről és a 2018.
évi fontosabb célkitűzésekről szóló beszámolót
az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta és
támogatta az írásos anyag küldöttgyűlés elé való
beterjesztését.
2018.04.17./5.
A VOSZ Elnöksége egyhangúan megszavazza a
VOSZ 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról
(küldöttgyűlési előterjesztés) szóló beszámolót.
2018.04.17./6.
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a
VOSZ 2018. évi költségvetési előirányzatát
(küldöttgyűlési előterjesztés).
2018.04.17./7.
Az Ellenőrző Bizottság jelentését a VOSZ 2017.
évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018.
évi költségvetési előirányzatáról, valamint a tes-

tületi határozatok végrehajtásáról (küldöttgyűlési
előterjesztés), az Elnökség egyhangúan megszavazza.
2018.04.17./8.
Az Elnökség meghallgatta Vida Péter és Pordán
Zsigmond tagozati elnökök beszámolóját a szekciók munkájáról, melyet jóváhagyólag tudomásul vett.
2018.04.17./9.
Az Elnökség a tagfelvételi bizottság előterjesztésében szereplő 79 tagfelvételi kérelmet az előterjesztés
szerint – a szóbeli kiegészítésekkel együtt –, egyhangú szavazással elfogadott.
2018.04.17./10.
A VOSZ Elnöksége az Alapszabály 6.4.2., 6.4.5.
és 7.8. pontjainak figyelembe vételével tudomásul veszi, illetve jóváhagyja:
– Gazsi Attila lemondását a VOSZ Ifjúsági
és Diákvállalkozási szekció elnöki
tisztségéről
– Barabás Tamás (ProjectMine Kft.)
megválasztását a VOSZ Ifjúsági és Diákvállalkozási szekció elnökének
– az Ifjúsági és Diákvállalkozási Szekció átalakítását Ifjúsági és Induló Vállalkozás Szekcióra
2018.04.17./11.
A VOSZ Elnöksége egyhangúlag elítéli a Figyelő c. hetilap Chikán Attila közgazdászprofeszszort, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának elnökét sértő, valótlan és alaptalan állításait és helyreigazítást követel. Az Elnökség az alábbi közlemény-szöveget – az utolsó mondat kivételével egyhangúlag, az utolsó mondatot 20 támogató és 6 ellenszavazattal - elfogadta, így a közlemény az alábbiak szerint jelenik meg:
„A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége (VOSZ) tiltakozik Chikán Attilának a Figyelőben megjelent megbélyegző
említése miatt
A VOSZ Elnöksége elítéli a Figyelő c. hetilap Chikán Attila közgazdászprofesszort, a
VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának
elnökét sértő, valótlan és alaptalan állításait
és helyreigazítást követel.
A VOSZ Elnöksége megdöbbenéssel és felháborodással fogadja, hogy - a Figyelő c. lap
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2018. április 12-i számában megjelent „A
spekuláns emberei” c. cikkben - a szerző
Chikán Attilát, a VOSZ Gazdaságpolitikai
Bizottságának elnökét (egykori minisztert, az
MTA rendes tagját) sértő módon és igazságtalanul rossz színben tüntette fel. A VOSZ
Elnöksége osztja Chikán professzornak a
HírTv-ben kifejtett véleményét, miszerint
nagyon szomorú és fenyegető, hogy célzott
csoportosításban nyilvános lajstromban tüntették fel egyetemi oktatók, jogvédők és
intézményi munkatársak nevét.
A sajtótermék által használt minősítés és
szövegkörnyezet alkalmas a megfélemlítésre,
és egy letűnt korszak szellemiségét idézi
azzal, hogy szélsőséges és becstelen állításokat
tett közzé.
A VOSZ Elnöksége felháborítónak és
megengedhetetlennek tartja a fent nevezett
hetilap április 12-i megnyilvánulását és kiáll
Chikán Attila valamint megbélyegzett társai
mellett.
Fentiek alapján a VOSZ Elnöksége úgy
határozott, hogy követeli a Figyelő
helyreigazítását és felszólítja arra, hogy a
jövőben tartózkodjon a hivatkozott cikkben
tetten érhető uszító és megbélyegző, hazug
állításoktól, továbbá tartsa be az újságírás írott
és íratlan szabályait.”
2018.04.17./12.
A VOSZ Elnöksége
a) jóváhagyja Beck György (a VOSZ társelnöke, a Vodafone elnöke) jelölését a BIAC
Végrehajtó Tanácsába
b) jóváhagyja Kovács Patrik (a VOSZ társelnöke, a FIVOSZ és a JEUNE elnöke)
jelölését, a BIAC kis-és középvállalati
munkacsoportjába
Az Elnökség – megköszönve több éves kitartó
és eredményes munkáját – felkéri Lőrincze Péter
urat, hogy a megválasztáshoz és a munka folytatásához szükséges segítséget Beck György és
Kovács Patrik uraknak adja meg.

7
2018.07.17./13.
A VOSZ Elnöksége egyhangúan megszavazta:
a) a szövetség soron következő Küldöttgyűlését 2018. május 15-re, 10:00 órára hívja
össze,
b) az esetleges határozatképtelenség miatt
megismételt Küldöttgyűlést azonos helyszínen, 11:00 órai kezdettel tartja,
c) a Küldöttgyűlés helyszínéül a Hotel Mercure Budát (1013 Budapest, Krisztina krt.
41-43.) jelöli ki,
d) a Küldöttgyűlés levezetésével Dr. Dávid
Ferenc főtitkárt bízza meg.
2018.07.17./14.
A VOSZ Elnöksége meghallgatta Szabó Zoltán
Kázmérnak, a VOSZ Informatikai Szekciója elnökének rövid tájékoztatását a rövidesen életbe lépő
uniós adatvédelmi és adatkezelési előírások
(GDPR) magyarországi adaptációjának és bevezetésének problémaköréről. Az Elnökség – megköszönve elnök úr tájékoztatását - felkérte őt a
vállalkozók tájékoztatásának támogatására, a vállalkozói felvetések és javaslatok összegyűjtésére
és a kormányzat felé történő, megfelelő képviselet (javaslattétel) szakmai megalapozására és
elkészítésére.
2018.07.17./15.
Az Elnökség a Ptk.-nak és a VOSZ alapszabályában írottaknak (4.13. pont) megfelelően, egyhangú határozattal jóváhagyta a szövetség saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, az EB tagjával,
vagy ezek hozzátartozójával kötött szerződéseket.

kmf.

Szabóné Tóth Teréz s.k.
jegyzőkönyv vezető
Pordán Zsigmond s.k. Weninger Richárd s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő
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Küldöttgyűlési dokumentumok
A VOSZ 2018. május 15-én megtartotta éves küldöttgyűlését

Meghívó
a VOSZ 2018. évi Küldöttgyűlésére
Résztvevők:

A VOSZ Elnökhelyettesei és a Társelnökök
A VOSZ Ellenőrző Bizottságának Elnöke és Tagjai
A VOSZ Tagozati Elnökei
A VOSZ Területi/Megyei Szervezeteinek Elnökei
A VOSZ Területi/Megyei Küldöttei

Tanácskozási joggal:

A VOSZ Országos Szekcióinak Elnökei
A VOSZ Címzetes Társelnökei

Helyszín:

Hotel Mercure Budapest Buda
1013 Budapest, I. kerület Krisztina körút 41-43.

Időpont:

2018. május 15. (kedd), 10.00 óra

Regisztráció:

9.00–10.00 óra között

A Küldöttgyűlés napirendi javaslata
1.

Javaslat örökös elnöki cím adományozására
Előadó: Perlusz László ügyvezető igazgató
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2.

Beszámoló a VOSZ 2017. évi tevékenységéről, javaslat a 2018. évi fontosabb célkitűzésekre.
Előadó: Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes

3.

Beszámoló a VOSZ 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról
Előadó: Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke

4.

Javaslat a VOSZ 2018. évi költségvetési előirányzatára
Előadó: Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke

5.

Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018.
évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke

6.

Javaslat új szövetségi elismerés alapítására
Előadó: Perlusz László ügyvezető igazgató

7.

Egyebek

Megjegyzés:
A VOSZ hatályos Alapszabálya szerint a meghirdetett Küldöttgyűlést határozatképtelenség esetén
– azonos napirenddel és azonos helyszínen – 2018. május 15. (kedd) napján délelőtt 11:00 órai
kezdettel ismételten összehívjuk. Az ismételten összehívott Küldöttgyűlés a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes.

9

VOSZ 2018 ápr-máj belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 05. 29. 10:33 Page 10

Szervezeti Hírek

10

Harminc éve
a vállalkozók szolgálatában
VOSZ 1988–2018
A VOSZ Magyarország az első, és a rendszerváltás előtt létrejött egyetlen önkéntes, a többségi magyar
magán- tulajdonú vállalkozások országos gazdasági munkaadói érdekképviselete. A VOSZ történeti előzményei a rendszerváltás előtti utolsó évtizedig nyúlnak vissza: az 1982. évben megszületik a kisvállalkozásokról szóló törvény, a következő évben a Magyar Kereskedelmi Kamara létrehozza a Kisvállalkozói Tagozatot. A Kisvállalkozói Tagozat képviselői ezt követően részt vesznek
a hazai mikro-, kis- és középvállalkozói szektor ügyeit, szabályozását vizsgáló tárcaközi bizottság munkájában.

Mérföldkövek:
1988.

1989.
1990.

1993.
1998.

1999.

2002.

2004.

2005.
2006.
2007.

Megalakul a VOSZ - Vállalkozók Országos Szövetsége néven -, első elnöke Simsa Péter,
alapító társelnöke Palotás János. A szövetség legfontosabb célként a vállalkozók országos
és helyi döntéshozó fórumok előtti érdekképviseletét, a kis- és középvállalkozások tőkeerejének és piacképességének növelését, továbbá a nagyvállalatok speciális igényeinek közvetítését jelölte meg. Első feladata a gazdasági rendszerváltás, a piacgazdasági átmenet támogatása. Megalakul az Érdekegyeztető Tanács.
Palotás Jánost választják a VOSZ elnökének
Károlyi Miklóst választják a VOSZ főtitkárának; a VOSZ csatlakozik az Érdekegyeztető
Tanácshoz; ugyanebben az évben, az elhíresült „taxisblokád” feloldásában kiemelkedő szerepet vállal a szövetség.
Az országgyűlési választásokat megelőzően a VOSZ kidolgozza gazdaságpolitikai javaslatait.
A küldöttgyűlés Demján Sándort választja meg a VOSZ ügyvezető elnökének. Ettől kezdve stabilizálódik és megerősödik a megyei szervezetek rendszere, és kialakulnak az országos szakmai szekciók is.
A VOSZ elnöksége elfogadja Demján Sándor javaslatát, a Vállalkozói Bizalom Kártya koncepciót (későbbi Széchenyi Kártya); még ebben az évben a VOSZ megalapítja a Vállalkozók Napját és az Év Vállalkozója Díjat.
A 1011/2002. (II. 18.) Korm. határozat rendelkezik a Széchenyi Hitelkártya bevezetéséről; Demján Sándor magánvagyonából létrehozza a Prima Primissima Alapítványt és a VOSZ
támogatásával elindul a Prima mozgalom.
Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., illetve az általuk képviselt takarékszövetkezetek stratégiai együttműködési keret-megállapodást
kötnek a VOSZ-szal tevékenységük összehangolása, közös céljaik hatékonyabb megvalósítása érdekében.
A VOSZ megyei szervezetei megkezdik a Megyei Prima díjak megszervezését.
A VOSZ főtitkárának Dávid Ferencet választja meg a szövetség ügyvezető elnöksége.
Stratégiai megállapodás az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséggel, indulnak a takarékszövetkezeti VOSZ-Pontok; Társalapítók csatlakozásával ebben az évben elindul a Junior Prima rendszer is.
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2008.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

A VOSZ kezdeményezésére megalakul a Reformszövetség, amely a válságba süllyedt ország
gazdasági kilábalásának koncepcióját vázolta fel; megalakul a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága is.
A VOSZ az országgyűlési választásokat megelőzően közzéteszi gazdaságpolitikai téziseit, „a
VOSZ 6 pontját”; a választásokat követően megalakul a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT), amelynek a VOSZ teljes jogú alapító tagja; ugyanebben az évben megkezdődik a Széchenyi Kártya Program kiszélesítése (forgóeszköz- és beruházási hitel).
Megalakul a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), amelynek
a VOSZ teljes jogú alapító tagja; a Széchenyi Kártya Program kiegészül az Agrár Széchenyi Kártyával, amely révén a VOSZ az agrárvállalkozások felé is jelentős lépést tesz.
A VOSZ kibővített elnökségi ülésén — amelyen részt vesz és beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök is — értékeli a kormányzat félidős gazdaságpolitikai eredményeit; ugyanebben az évben a VOSZ stratégiai együttműködést köt a LIGA Szakszervezetekkel, ezzel
új utat nyitva a munkaadók és munkavállalók közötti párbeszédnek és együttműködésnek.
A Prima Primissima Díjat az OTP Bank gondozza és finanszírozza tovább, az Alapítvány
kuratóriumi elnöke továbbra is Csányi Sándor, az OTP Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója
és a VOSZ társelnöke; Demján Sándor biztosítja a közönségdíj fedezetét. A VOSZ összességében támogatja az MNB Növekedési Hitelprogramját és az elfogadott új Munka Törvénykönyvét.
A VOSZ határozottan figyelmeztet a takarékszövetkezeti rendszerrel kapcsolatos szakmaiatlanságokra és jogszerűtlenségekre és érdekképviseleti munkájában mindenben támogatja az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséget. Elindul a szövetség közösségi (Facebook)
oldala.
A VOSZ a kereskedelem – mint a legnagyobb foglalkoztató ágazat – védelmében felemeli a szavát a plázastop és több más, adminisztratív korlátozó intézkedés ellen és elsőként
kezdeményez népszavazást az üzletek vasárnapi nyitva tartásáért. Partnerségi Megállapodás
a Román Munkaadók Országos Szövetségével (UNPR).
A VOSZ határozott fellépésének köszönhetően a boltok vasárnapi nyitva tartása ismét lehetővé válik és a Kormány nem vezeti be a 400 négyzetméter feletti élelmiszer kiskereskedelmi üzletekben a korábban meghirdetett központi létszámszabályozást sem. A VOSZ „Foglalkoztatási kiáltványában” a legsürgetőbb munkaerőpiaci feladatokra hívja fel a figyelmet;
a VOSZ Gazdaságpolitikai bizottsága kidolgozza a létrehozni javasolt Nemzeti Versenyképességi Tanács hátterét.
A kétéves bérmegállapodás első éve – a VOSZ figyelmeztet a rendkívül nagy arányú minimálbér- és garantált bérminimum-emelés veszélyeire; a szövetség támogatja a közérdekű
nyugdíjas szövetkezeteken keresztüli munkavállalást; 100 millió forintra emelkedik a Széchenyi Kártya Program hitel-termékeinek felső határa.
A VOSZ regionális együttműködési megállapodást ír alá Kolozsváron Lengyelország (Pracodawcy RP), Szlovákia (ZPS) és Románia (UNPR) reprezentatív munkáltatói szervezeteivel. A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége a VOSZ társult tagjává válik.
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Beszámoló
a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének
2017. évi tevékenységéről
és a 2018. évi fontosabb
célkitűzésekről
A magyar gazdaság teljesítménye továbbra is szilárd, és egyre fokozottabban belső kereslet által vezérelt. A magasabb energiaárak és a legkisebb munkabérek (minimális bér, garantált bérminimum)
szignifikáns növekedése következtében 2018. végére 3 százalékhoz közelíthet a pénzromlás üteme.
A munkanélküliség szintje csökkent, az aktivitási ráta emelkedett. Ennek ellenére számos ágazatban hiányzik a megfelelő számú szakképzett és szakképzetlen munkásember, a vállalkozások egyre
nehezebben tudják betölteni az üres álláshelyeket.
A viszonylag gyors keresetnövekedés és foglalkoztatás-bővülésnek köszönhetően tavaly is folytatódott és várhatóan idén sem lankad a szolgáltatások bővülése. A lakossági fogyasztás növekedésével lépést tart a kereskedelem, és kedvezően alakultak a vendéglátás és a szállodaipar mutatói. A
magánszektornak nyújtott hitelezés javul, de a hitelállomány bővülése mérsékelt ütemű. Ennek meghatározó oka a szabályozási és adózási környezet instabilitása, illetve az üzleti környezet és az intézményi teljesítmény hiányosságai. Az üzleti tevékenység folytatásának egyik legfőbb akadálya a bizonytalan és állandóan változó gazdasági szabályozórendszer. Nehezíti az érzékelhető előrelépést, hogy
nem jutnak kellő szerephez az érdekképviseleti szervezetek, így sokszor nem tényeken alapul a szakpolitikai döntéshozatal.
A magyar gazdaság idén várhatóan a 2017. évihez hasonló, 4% közeli ütemben bővül. Ez érdemben meghaladja az EU 2,5% alatti átlagát, de a régióban a közepesek közé tartozik. A beruházások
tavalyi 20%-os növekedése idén kb. a felére lassul, a fogyasztás 4% feletti emelkedése 2018-ban
lényegében fennmarad. Az export bővülésének üteme viszont közeledik az importéhoz. Emelkednek a beérkező EU-transzferek. Az infláció kissé gyorsul.
A vállalkozások viszonylag alacsony beruházási szintje kedvezőtlenül hat a termelékenység növekedésére, ezáltal visszatartja a versenyképesség javulását. Az innováció még nem szerves része a gazdaságnak, amit az is igazol, hogy a külföldi és hazai tulajdonú vállalkozások között jelentős a termelékenységi különbség. A közbeszerzést a verseny és az átláthatóság korlátozottsága jellemzi, ebből
is eredően magas a korrupciós kockázat.
Érdekképviseleti szempontból nem nevezhető különösen sikeresnek a 2017. év, mivel a magyar
kormány az elmúlt esztendőben sem helyezett kellő hangsúlyt az intézményesített keretek (VKF)
között zajló társadalmi párbeszédre. A végrehajtó hatalom lényeges kérdésekben nem kérte ki az
érdekképviseleti szervezetek, közöttük a VOSZ véleményét. Hibásnak tartjuk a társadalmi párbeszéd háttérbe szorítását, és azt, hogy a kormány érdemi módon nem vonja be a szociális partnereket a jogszabályok előkészítésébe. A VOSZ ilyen körülmények között sajnos csak úgy tud működni, hogy a kormányzat által már előkészített, formálisan, vagy informálisan szövetségünkhöz eljutott gazdaságpolitikai intézkedés-tervezetekre reagálunk a jobbítás céljával, de legalább - sok esetben csak erre nyílik mód – a már elkerülhetetlen vállalkozói érdeksérelem csökkentése érdekében.
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A Szövetség a 2017. évben is legtöbbször csak informális keretek között vagy a médián keresztül
tudta elmondani álláspontját a tagjait érintő kérdésekben. A 2017. év egyik legnagyobb eredménye, hogy a kormánnyal sikerült beláttatni, hogy teljességgel kontra produktív (és vállalkozás ellenes) a tavasszal megismert ún. „kereskedelmi csomag” (parkolási díj bevezetése a kiskereskedelmi
egységeknél, a házhoz szállítás megadózatása, létszámfüggő adó érvényesítése, reklámkiadványok megsarcolása stb.) A szabályozási javaslatok mindegyikét visszavonták, amiben aktív szerepe volt a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének.
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának keretében került megkötésre
még 2016-ban a két éves bérmegállapodás, amely révén 2017–ben és 2018-ban jelentősen emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum. A VOSZ szerint továbbra is kétséges, hogy közgazdaságilag mennyire megalapozott az aláírt paktum, illetve hogy a kormány elég segítséget nyújtott-e a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak a béremelések kigazdálkodásához. Az öt százalékpontos járulékcsökkentés révén adott némi támogatást a 2017.évi bérnöveléshez, de nem ellensúlyozta a megnövekedett terheket. A 2018-as további 2,5 %-os élőmunka-teher mérséklés szintén
nem kompenzálja a dinamikus keresetnövelés adóvonzatát. Így a nagymértékű béremeléseknek valószínűleg vegyes hatásai lesznek: több helyen elindíthat pozitív folyamatokat a bővülő fogyasztás révén,
máshol azonban nehézségekre lehet számítani, különösen a hazai tulajdonban lévő vidéki kisvállalkozások körében. A 2018. évi újabb 8 illetve 12 %-os kötelező bértarifa növekedés – ha nem is
olyan intenzíven – de továbbra is felfelé fogja nyomni a nemzetgazdasági átlagkereset szintjét. Ezt
az erőltetett tarifa - és keresetemelkedést az alacsonyabb hatékonyságú és bérigényes vállalkozások
csak erejüket megfeszítve képesek kigazdálkodni.
A Szövetség örömmel látja, hogy a kormány ma már nem tartja jó iránynak a közfoglalkoztatás
további bővítését, sőt a jövőben ilyen programot csak képzéssel együtt fog indítani. Napjainkra egyértelműen beigazolódott, hogy a közfoglalkoztatás rendszere – az eredeti szándéktól eltérően – nem
támogatja a nyílt munkaerőpiacra való visszatérést, hanem konzerválja a kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzetet. Nemzetgazdasági szinten száz közfoglalkoztatottból csupán 13-14 tud elhelyezkedni az üzleti szférában, de vannak régiók, ahol még ennél is rosszabb az arány. Ma még mindig több
mint 150 ezer ember dolgozik egy olyan rendszerben, amely javítja ugyan a munkaerő-piaci statisztikákat, de hozzáadott értéket nem állít elő. A kormány sem tartja szerencsésnek ezt az irányt,
amit jól mutat az is, hogy átképzési programok indításával igyekeznek alkalmassá tenni a közfoglalkoztatottakat a nyílt munkaerő piacon való elhelyezkedésre. A VOSZ helyes lépésnek tartja azt
is, hogy a 2017. évtől 18 éves kor alatt nem lehet belépni a programba, ami azért fontos, hogy a
tanulás helyett ne a közmunkát válasszák a fiatalok.
A kormányzati ígéretek ellenére nem valósult meg a VOSZ egyik fő törekvése, a központi bürokrácia csökkentése. Ma Magyarországon több állami alkalmazott dolgozik, mint egy évvel ezelőtt,
aminek az a következménye, hogy a vállalkozók és a munkavállalók terhei nem tudnak elég gyorsan csökkenni, hiszen az ötszintű közigazgatás túl terebélyes és drágán működik. A minimálbér- és
garantált bérminimum rendkívül nagyarányú emelése – ahogy arra a VOSZ korábban már figyelmeztetett - tovább drágítja az amúgy is rendkívül költséges közszféra működését. Az OECD felmérése
szerint a magyar állam túl sok embert foglalkoztat, miközben Csehországban és Szlovákiában is alacsonyabb az állami alkalmazottak aránya az összes foglalkoztatotthoz képest. A parlamenti választásokat követő időszakban (az új kormányzati ciklusban) a Szövetség egyik elsőrendű feladata, hogy
kérje/követelje a központi igazgatás karcsúsítását és a közszolgálati alkalmazottak versenyszférába
történő orientálását. Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) adatai szerint az állami foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatotton belül csaknem 30 százalékra nőtt hazánkban. Ebbe nem
csak a költségvetési szerveknél dolgozók számítanak bele, hanem az állami és önkormányzati vállalatok alkalmazottai is. 2010-ben a köztisztviselők, kormánytisztviselők és közalkalmazottak között
12,6 ezer fő vezető állású volt, a 2015. évben már 19 ezer személy, amely érték 2016-ban 18,4 ezerre változott. A vezetői létszámnövekedés az említettek vonatkozásában hat év alatt meghaladta a
45 százalékot. Az ILO statisztika szerint Magyarországon az állami alkalmazottak aránya az összes
foglalkoztatott között a 2009. évben 26,3 százalék, a 2016. évben 29,6 százalék. Ez abszolút érték-
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re fordítva azt jelenti, hogy 2010. és 2016. között több mint 250 ezerrel nőtt az állami alkalmazottak száma, és visszafogott számítás szerint is már bőven meghaladja az 1 millió főt. A közszolgálati létszámreform az elkövetkező évek versenyképesség-javulásának a záloga; ha ez nem valósul
meg, akkor Magyarország hosszabb távon is az utolsó helyen marad a régió versenyképességi rangsorában.
A választási kampányban ismét felmerült az alapnyugdíj (állampolgári nyugdíj) intézményének
kérdése. A VOSZ álláspontja szerint a járulékfizetési készség élénkítése szempontjából nem célravezető, hogy zéró munkaaktivitással állami jövedelem (alapnyugdíj) legyen szerezhető. Bármennyire csábító az alapnyugdíj bevezetésének ígérete, hazánkban még nem időszerű annak rendszerbe
állítása. Elsőrendű célnak azt tekintjük, hogy minél tovább őrizzük meg a járulékfizetésen alapuló
nyugdíjrendszer önfinanszírozó képességét.
A VOSZ határozottan elutasította azt az illuzórikus és irracionális kezdeményezést is, amely „Négy
napos munkahét: több munkahely, több pihenés!” címmel jelent meg. Nem osztjuk azt a nézetet,
hogy a munkaidőlap radikális csökkentése automatikusan termelékenység javulást indukálna. Álláspontunk szerint a 4 napos munkahét és a feltétel nélküli alapjövedelem egyidejű bevezetése drámai következményekkel járna. Hazánk gazdasági és költségvetési egyensúlyát tilos kockáztatni, a versenyképesség gyengülhet, ha rászorultsági feltételek meghatározása nélkül az állami kiadások felszaporodnak. Jelen körülmények között a teljesítmény-többlet nélküli jelentős munkaidő csökkentés,
az állampolgári nyugdíj és a feltétel nélküli alapjövedelem közgazdasági szempontból indokolhatatlan. Ezért tiltakoztunk az új munkaszüneti nap (Nagypéntek) bevezetése ellen, és elégedetten nyugtáztuk azt, hogy a december 24. – legalábbis 2016-ban – nem vált munkaszüneti nappá.
A még dolgozni kívánó idősebb korosztály foglalkoztatási esélyének növelése érdekében a VOSZ
és a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet átfogó jellegű megállapodást kötött 2017. november 27. napján. December 6-án pedig megalakult a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos
Érdekképviseleti Szövetsége, amelynek tevékenységben a VOSZ is részt vesz.
A VOSZ támogatta a szakképzési törvénycsomag módosításának főbb témaköreit. Nevezetesen:
a szakgimnáziumi képzés rendszerének rugalmasabbá tételét (mellék-szakképzés bevezetése), az ágazati készségtanácsok megalakítását, a mestervizsgával nem rendelkező szakemberek bevonását a tanulók képzésébe és a nagyvállalatok beszállítói képzésbe való bekapcsolását.
A VOSZ a jövőben is kizárólag szakmai szempontból vizsgálja a versenyszférát jellemző tendenciákat
és az üzleti szektort érintő kormányzati lépéseket. A Szövetség határozottan támogatja a foglalkoztatás, a versenyképesség növelése, a gazdaság modernizálása, a túlzott bürokrácia és adminisztráció
leépítése irányába mutató intézkedéseket. Az elkövetkező időszakban is partneri szellemben kíván
tárgyalni Magyarország Kormányával; együttműködő és konstruktív kapcsolat fenntartásában vagyunk
érdekeltek. Intézményes formában ez a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), a Vállalkozásfejlesztési Tanács (VfT) és a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT)
keretében valósulhat meg.
A VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága 3 ülést tartott 2017-ben. A Szövetség megújult honlapjára folyamatosan felkerültnek: a GpB által kezelt tanulmányok, a Kopint - Tárki negyedéves a magyar
gazdaság állapotáról szóló kiadványok, valamint a sajtótájékoztató VOSZ GpB által kiválasztott előadóinak cikkei, melyek a VOSZ Hírekben is nyomtatásban megjelennek. A VOSZ és a Nemzetgazdasági Minisztérium együttműködése 2017-ben is folytatódott.
A VOSZ elnökségi ülésén Lakatosné Lukács Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes fontos előadást
tartott „A KKV-k jelenlegi szerepe a magyar gazdaságban, a KKV szektortól elvárt fejlődés különös
tekintettel a 2020 utáni évekre” címmel. Lepsényi István államtitkár úr cikket írt felkérésünkre a
VOSZ Hírekben „A digitális átalakulás és társadalmasítás. Hogyan változtatja meg a digitalizáció
a gazdasági életet?” címmel.
Az együttműködés keretében a VOSZ képviselője folyamatosan részt vesz a Vállalkozásfejlesztési tanács munkájában, amely elsősorban a kormány KKV-kel kapcsolatos aktuális intézkedéseinek előkészítésére, illetve hatásainak vizsgálatára szolgál. A VfT főbb témái 2017 évben:
1.
Ipar 4.0

VOSZ 2018 ápr-máj belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 05. 29. 10:33 Page 15

Szervezeti Hírek
2.

A Vállalkozz Digitálisan Program és a Digitális Jólét Program hatása a vállalkozások életében
3.
E-kereskedelem
4.
Digitalizáció hatása a munkaerő piacra
5.
A magyar KKV Stratégia OECD általi felülvizsgálata keretében a hazai KKV érdekképviseleti szervezetek véleményének megismerése
6.
Kkv-k finanszírozása
a.
Az ágazati stratégiák és azok finanszírozása
b.
A tőkealapú finanszírozás
7.
A gyors növekedésű (Gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása című
(GINOP 1.2.7-17) felhívás, valamint a termelő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása című (GINOP
1.1.3-16) felhívás bemutatása,
8.
A modern gyárak éjszakája tapasztalatai
9.
Az adózás rendjéről szóló törvény vállalkozásokat érintő módosításai,
10.
A közműcsatlakozással kapcsolatos hatósági eljárások egyszerűsítése,
11.
Pénz7- figyelemfelhívás önkéntesek mozgósítása érdekében.
A GpB tevékenységének homlokterében a tagvállalatok tájékoztatása áll a nemzetgazdaság aktuális helyzetéről nemzetközi környezetbe ágyazva. A VOSZ megrendelésére a KOPINT-TÁRKI negyedévente elkészítette a magyar gazdaság állapotáról szóló jelentéseit, amelyet a kibővített ügyvezetőség
tagjai rendszeresen megkapnak. A GpB ugyancsak fontosnak tartja, hogy a magyar vállalkozások szempontjából fontos gazdaságpolitikai kérdésekben hallassa a hangját. Ennek keretét adja a 2017-ben négy
alkalommal megszervezett sajtótájékoztató, amelyet a KOPINT-TÁRKI-val közösen szervezett meg. A
sajtótájékoztatókon a GpB önálló vitaindító előadásokat tartott az alábbi témákban:
•
„Trendetlen generációváltás” Inotay Petra a VOSZ GPB tagja, Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége Női Vállalkozói Bizottság elnöke
•
Uniós Források a gazdaságfejlesztésben. Könnyen jön, könnyen megy?” Kállay László,
PhD. Budapesti Corvinus Egyetem
•
Kell-e nekünk magyar euró? Madár István Protfolio.hu elemzője, a VOSZ GpB tagja
•
Munkaerő piaci kihívások vállalati szemmel, a munkaerő-kölcsönzés szerepe Ottó Csaba,
Man at Work Kft ügyvezető igazgatója
A GpB a gazdaságpolitikai véleményformálás érdekében tanulmányokat készített.
A tanulmányok a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalat gazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ szakértői által készültek:
Kopint-Tárki tanulmányai:
•
A magyarországi munkaerő-helyzet áttekintése 2017 elején
•
Választási ígéretek és megvalósításuk hatásai Magyarországon az elmúlt 15 évben
Budapesti Corvinus Egyetem Vállalat gazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ tanulmányai
•
Vállalatok stratégiai alkalmazkodása a munkaerő-piaci változásokhoz
•
Globalizáció vagy bezárkózás? A magyar gazdaság kitettsége és a hazai kis-és közepes vállalkozások
A VOSZ és a HÉTFA Kutatóintézet együttműködése keretében a VOSZ Hírekben , valamint a
VOSZ honlapján gyakorta jelennek meg a vállalkozások életével, az abban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos cikkek, elemzések. A Szövetség titkársága rendszeresen jelenteti meg a Gazdaságkutató Intézet aktuális gazdasági jelentéseit.
A VOSZ és a NGM szorosabb együttműködésének további eredménye, hogy a VOSZ kiváló vállalkozói ismét bekapcsolódhatnak a vállalkozási ismeretek oktatásába, valamint az un. PÉNZ 7 programba a középiskolákban és általános iskola felső tagozataiban. A sikeres vállalkozók „első kézből”
átadhatják tapasztalataikat a fiataloknak, bemutatva a vállalkozói lét szépségeit, árnyoldalait, valamint kihangsúlyozzák a felelősségtudatot, az elhivatottságot és a versenyt a vállalkozói létben.
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I.

Szövetségi munka, szervezési tevékenység
• A VOSZ Hírek április-májusi számában közzétettük a 2017. évi „Év Vállalkozója”, Megyei Év
Vállalkozója” elismerések adásának és felterjesztésének szabályait. Május 24-én az ÁFEOSZ, az
MGYOSZ és a VOSZ levélben fordult az NGM miniszteréhez annak érdekében, hogy – tekintettel az idei bérfolyamatokra – a 2018. évre vonatkozó állami költségvetési törvényben további 0,5 százalékos szociális hozzájárulási adó csökkentéssel számoljanak. Május 25-én a főtitkár
részt vett és előadást tartott a Vitafort Rt. szakmai rendezvényén, Dabason. Május 26-án részt
vettünk a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. éves rendes mérlegzáró közgyűlésén. A Széchenyi Kártya Program kapcsán javaslatot tettünk a Garantiqa által elért, rendkívül magas mérleg szerinti eredménynek a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésébe történő visszaforgatására (a garanciavállalási aktivitás fokozására), illetve a vállalkozókat terhelő garanciadíjak csökkentésére. Május 29-én a KAVOSZ közreműködésével szakmai továbbképzést tartottunk a VOSZ
irodavezetők és az SZK Programban résztvevő takarékszövetkezeti munkatársak részére. Május
30-án főtitkári szinten biztosítottuk a képviseletet a Magyar Szállítmányozók Szövetségének éves
közgyűlésén. Május hónapban az elektronikus médiában (Atv, HírTv, Lánchídrádió, Rtl Klub
stb.) több alkalommal kifejtettük támogató véleményünket a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létesítésével kapcsolatban. Ugyancsak ezeken a felületeken kommentáltuk az ún. kötelező
szervizdíjra vonatkozó felvetést.
• Június 6-án – előre meghirdetett napirendek alapján - ülést tartott a VOSZ Stratégiai Munkabizottsága. Ezen a napon adtuk át a Fiák Ügyvédi Irodának az Alapszabály módosításához szükséges dokumentumokat. Június 7-én A fokozott egészségkárosodási kockázatok kezelését vizsgáló VKF munkabizottság a munkaadói oldal elkészítette az anyagot és elküldte a VKF munkacsoportjának végleges tervezetét. A munkacsoport a VKF elé terjeszti a jelentést a megoldásra
váró problémákkal együtt. Ezen a napon részt vettünk a Családi Vállalkozások Országos Egyesülete által gesztorált Lánchíd Szalon estéjén. A VOSZ hivatalosan is támogatta a Magyar Italés Áruautomata Szövetség Elnöksége részéről megfogalmazott kéréseket az automata-berendezések adóügyi szabályozásával kapcsolatos témakörben. Június 9-én második alkalommal, nagy
sikerrel került megrendezésre a Globális Fenntarthatósági Divathét című nemzetközi rendezvény Budapesten. A VOSZ Textil és Ruhaipari Szekciójának elnöke Hannauerné Szabó Anna
részt vett az esemény előkészítésében és megszervezésében is. A divatbemutató előkészítésében
és megrendezésében fontos szerepet vállalt tagunk Csikós Anikó szegedi divattervező, vállalkozó.
Június 13-án Budapesten előadást tartott a VOSZ Textil és Ruházatipari Szekciójának elnöke
Hannauerné Szabó Anna a MASZSZ Női Tagozatának rendezvényén, amely egyben az országos konferencia sorozat lezárása volt. Az előadás témája a nők és a férfiak közötti bérkülönbség valamint a nők foglalkoztatásában rejlő előnyök és hátrányok megbeszélése volt. Június 20án részt vettünk az Európai Bizottság Budapesti irodája által szervezett tájékoztatón, amelynek
témája az európai energia unió bemutatása volt.
Júniusban részt vettünk az ISZEF (Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum) ülésén, amelyen a következő napirendi pontok kerültek megvitatásra:
• Tájékoztatás az ifjúságpolitikai terület aktualitásairól
• A Magyar Ifjúság Kutatás 2016 főbb eredményeinek bemutatása
• Az ISZEF új Ügyrendjének ismertetése
Június 28-án a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi tanács ülésén tájékoztatást kaptunk a köznevelés aktuális kérdéseiről valamint a demográfiai folyamatokról és az ezzel összefüggő családpolitikáról.
Június végén kaptunk hivatalos értesítést arról, hogy a Liga Szakszervezeteknek a VOSZ-szal közösen készített pályázatát (GINOP) pályázatait elfogadták (téma: munkahelyi egészség és bizton-
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ság fejlesztése), amelynek végösszege 72,8 millió forint. A VOSZ konzorciális partnerként vesz
részt a projektben. Az idevonatkozó LIGA-VOSZ megállapodást június 27-én írtuk alá.
• Július 11-én részt vettünk az NGM, az OECD és a magyar munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek közös megbeszélésen, ahol a KKV Stratégia újragondolása volt a téma, és amelyen
az OECD képviselője ismertette a Magyar Kormány együttműködésével zajló stratégiai átvilágítást szolgáló projektet.
Július 12-én a KOPINT-TÁRKI Zrt. és a VOSZ közös sajtókonferenciát tartott, amely a kutatóintézetnek „A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2017 nyarán” című Konjunktúrajelentését mutatta be. A konferencia második részében Kállay László PhD, a VOSZ
Gazdaságpolitikai Bizottságának tagja, a Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ igazgatója tartott előadást „Uniós Források a gazdaságfejlesztésben. Könnyen jön, könnyen megy?”
címmel.
Július 13-15. között a Kárpátaljai Magyar Vállalkozások Szövetsége gondozásában került megrendezésre Tiszapéterfalván a IV. Turul Expo. Az esemény fővédnöke Varga Mihály, védnöke
Demján Sándor volt, akik mindketten részt vettek az ünnepi fórumon. Az eseményről a VOSZ
Hírek június-július számában olvasható tudósítás.
Júliusban, az írott sajtóban és az elektronikus médiában is kritikai éllel véleményeztük az új
munkaszüneti nappal (december 24.) kapcsolatos népi kezdeményezést.
• Augusztus 7-én megbeszélést folytattunk a Magyar Nemzeti Kereskedőház képviselőjével egy közös
részvétel lehetőségéről a CCPIT (kínai együttműködő partnerünk) által létrehozott virtuális KKVkat támogató platform munkájában. Augusztus 21-én Gazsi Attila VOSZ elnökhelyettes Budapesten találkozott Ioan Luciannal, a Román Munkaadók Nemzeti Szövetsége (UNPR) elnökével. Augusztus 24-én A VOSZ elnökének főtanácsadója és a VOSZ nemzetközi igazgatója találkozott Kovács Sándorral a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökével. A megbeszélés témája a megye vállalkozóinak bevonása a megyei adminisztráció külkapcsolati rendszerébe valamint
a megyében működő magyar vállalkozások külpiacra segítése és a megyében működő külföldi
vállalkozásoknak a magyar adminisztrációs rendszerekben történő eligazodásának támogatása volt.
• Szeptember 1-én a VOSZ elnökének főtanácsadója, a VOSZ nemzetközi igazgatója megbeszélést folytatott az itthon tartózkodó sanghai főkonzullal. A találkozó témája Anui tartomány és
Jász-Nagykun-Szolnok megye vállalkozói közötti együttműködés erősítése volt. A megyének hosszú
évek óta nagyon jó a kapcsolata Anhui tartománnyal. Szóba került még az idei őszre tervezett
Ningbo-i CCCPIT delegáció látogatása is.
Szeptember 4-én ülést tartott a Prima Primissima alapítvány kuratóriuma, és megválasztotta a
2017.évi Prima díjazottakat. Szeptember 7-én a budapesti Bankcenterben rövid ünnepség keretében került méltatásra a 15 éves Széchenyi Kártya Program sikere. A rendezvényt a KAVOSZ
Zrt. gondozta, amelyen részt vett Magyarország miniszterelnöke és gazdasági minisztere is.
A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére, a MKIK szervezésében elkezdődött az Ágazati Készség Tanácsok (ÁKT) felállítása. A tervek szerint 20 ágazatban kerül sor ÁKT felállítására, feladatuk elsősorban a rövid ciklusú felnőttképzés, később pedig a szakképzés reformja és
a piaci igényekhez történő igazítása lesz. Tagjai olyan vállalkozás vezetők, szakemberek lesznek,
akik a napi működés során érzékelik az aktuális képzési, szakképzési problémákat, amelyeket becsatornáznak a Minisztériumhoz illetve az illetékes szakértőkhöz. Az első 5 Tanács létre hozása a
Vegyipari, az IKT, az Építőipari, a Turizmus és Vendéglátás, és a Kereskedelmi ágazatokban kezdődött el. A VOSZ-t a tanácsok létrehozása során az IKT ágazatban Szabó Zoltán szekció elnök,
a Turizmus Vendéglátás ágazatban Farkas Tamás szekció elnök, a Kereskedelem ágazatban pedig
Krisán László szekció elnök munkatársa képviseli. A megbeszélések július közepén kezdődtek és
a tervek szerint szeptember végére sikerül létrehozni az első 5 tanácsot. A további 20 tanács felállítás ezt követően kezdődik majd.

17
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• 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 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 pincészetét Nagyradán. A látogatást Zala megyei elnökünk szervezte.
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.
• 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.
November 7-én a KAVOSZ Zrt szervezésében színvonalas szakmai fórum keretében ünnepeltük az Európai Kereskedelem Napját. Kormányzati vendégünk Lepsényi István államtitkár volt.
November 15-én a Szövetség főtitkára megbeszélést folytatott az OTSZ elnökével a közérdekű
nyugdíjas szövetkezetek létesítésével kapcsolatos együttműködési lehetőségekről. November 27én együttműködési megállapodást írt alá a VOSZ és a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetkezet.
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 24-én Hódmezővásárhelyen - kezdeményezésünkre - bemutatkozott a JETRO Japán
Külkereskedelmi Szervezet a helyi vállalkozói közösségnek. Csongrád megyei elnökünk részt vett
a rendezvényen.
• December 1. napján a Művészetek Palotájában került megrendezésre a Vállalkozók Napja ünnepség. A rendezvényen részt vett és beszédet mondott Varga Mihály miniszter.
December 6-án megalakult a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Szövetsége (KözÉsz),
amelynek tevékenységében a VOSZ is részt vállal.
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.
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.
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• 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 előadássorozatának szervezési kérdései voltak. A tárgyalást Gazsi Attila elnökhelyettes vezette és részt vettek a hivatali szervezet vezetői, a KÖZÉSZ képviselői és szakértői is.
Január 18-án a budapesti nyitórendezvénnyel kezdetét vette a KÖZÉSZ-VOSZ szakmai előadássorozata (22 helyszín) a nyugdíjas szövetkezeti munkavállalásról. A terveknek megfelelően
január – február - március hónapban, hetente 2 alkalommal, a megyeszékhelyeken további előadásokra került sor, a KÖZÉSZ és a VOSZ képviselőinek, valamint az érintett városok (megyék)
hivatali vezetőinek (polgármesterek) részvételével. Február-március hónapban a területi VOSZ
szervezetek és szekciók tartották éves közgyűléseiket. A megfelelő színvonalú rendezést segítő
útmutatót január végén juttattuk el a tisztségviselők részére.
Január 22-23-án a BIAC, az OECD Munkaadói Tanácsadó Bizottságának az elnöke látogatást
tett Budapesten. A 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.
• Február hónapban a Prima Primissima Alapítvány munkatársaival közösen aktualizáltuk és véglegeztük a 2018. évi területi/megyei Prima rendezvények színvonalas megrendezését segítő Útmutató-t. Ugyancsak ebben a hónapban juttattuk el a megyei elnököknek azt az írásos anyagot,
amely eligazítást ad a megyei beszámoló közgyűlések szabályszerű megtartásához.
• Az elektronikus úton közzétett „VOSZ Hírlevél” a beszámolási időszakban 41 alkalommal került
kiadásra, illetve terjesztésre, megjelenésenként több mint 5.000 példányban. Papíralapú állandó kiadványunkat („VOSZ Hírek”) továbbra is a szövetségi munkatársak szerkesztik. A VOSZ
közösségi (facebook) oldalának mára közel 3.300 rajongója lett, a megjelent tartalmak (cikkek,
hozzászólások) havonta több-tízezerszer(!) érik el a facebook közösségi oldalt használókat. Elindultak a megújított VOSZ internetes megjelenések új web-oldallal és Facebook-felülettel.
• A VOSZ több nemzetközi vállalkozói (munkaadói) szövetségnek tagja. A Nemzetközi Kereskedelmi Szövetségben (EuroCommerce) 24 éves tagsággal rendelkezünk. Az elnök az EuroCommerce Elnökségében képviseli szövetségünket. Továbbra is aktivitást fejtünk ki a Vállalkozók
Nemzetközi Szövetségében (IOE), amelynek 140 országgal együtt hosszú évek óta tagjai vagyunk.
Hét éve teljes jogú tagként felvételt nyertünk a BIAC-ba, az OECD Üzleti és Ipari Tanácsadó
Bizottságába. Kapcsolatban állunk az ILO-val (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) is. A Szövetség Elnöksége által választott Stratégiai Munkabizottság a beszámolási időszakban aktívan végezte munkáját. Segítette a hatályos Alapszabály érvényesülését és javaslatot készített és fogadott
el a területi/megyei szervezetek értékelési rendszerére vonatkozóan. A VOSZ Információs és
Szolgáltató Irodáinak munkatársai a 2017. évben is aktívan végezték érdekképviseleti, céginformáció szolgáltatási és a Széchenyi Kártya Programhoz kapcsolódó termékek értékesítésével
összefüggő tevékenységüket. A létszám stabil, a munkavállalók képzését folyamatosan biztosítjuk. Az irodahálózat munkája kiegyensúlyozott, eredményes és jó minőségű volt az elmúlt évben.

II.
Területi Prima Díjak, Vállalkozók Napja, Prima Primissima Díj
• A tavalyi Díjátadó Gálák 2017. szeptember 16. és 2017. november 29. közötti időszakban kerültek megrendezésre. A 2017. évben - sorozatban nyolcadszor - tizenkilenc megyei (regionális) VOSZ
szervezet rendezte meg a területi Prima díjátadó ünnepségeket, azaz az egész országot lefedte a
programsorozat. Valamennyi ünnepségen jelen voltak a Szövetség társadalmi-gazdasági partnerei
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valamint a VOSZ társadalmi és hivatali vezetése. A vállalkozók – maguk is kitartó munkával
elért eredményeik tükrében - nagyra értékelik a valódi teljesítményt. A maradandó értékeket
alkotók mellé álltak, és példaadó módon a kezdetektől folyamatosan anyagilag is lehetővé teszik
a Megyei (Regionális) Prima díjak fejlődését. Mindez valódi közösségszervezést igényelt és olyan
közösségi összetartást eredményezett, ami a mai magyar társadalomból sok esetben hiányzik. A
Prima Primissima Alapítvány és a VOSZ együttműködése harmonikus volt, az Alapítvány munkatársai segítették munkánkat. Színvonalas rendezvényeket regisztrálhattunk, a díjakhoz kapcsolódó anyagi elismerések hiánytalanul kifizetésre kerültek. Pénzügyi zavar, szabálytalanság egy
esetben sem volt tapasztalható, 2018. január közepére valamennyi idevonatkozó elszámolást lezártunk. A szövetségi támogatáson túl több helyen a KAVOSZ Zrt. közvetlenül is anyagi segítséget nyújtott az ünnepségek sikeres megrendezéséhez. A bírálati döntések eredményeiről minden helyszínen hitelesített jegyzőkönyvek készültek, amelyeket a Prima Primissima Alapítvány
kuratóriuma is jóváhagyott. A díjátadó ünnepségekről fényképes beszámolókat közöltünk a Szövetség újságjában és a Facebook oldalunkon megjelent fényképek és filmanyagok is nagy sikert
arattak, sok kedvelőt vonzottak és sok további megosztást (továbbküldést) értünk el.
A területi szervezetek vezetésével a megyei, regionális vállalkozói, önkormányzati és értelmiségi közösségek központi és saját forrásból a korábbiaknál is elegánsabb és nívósabb ünnepségeket szerveztek. Sok helyen már tizenharmadik alkalommal tartottak díjátadó gálát. A helyi vállalkozók roppant komoly tartalékokat mozgósítottak annak érdekében, hogy a díjazottak megfelelő elismerésben részesüljenek. A VOSZ hivatali vezetése támogatta a szervező munkát, segítette a megyei szervezetek és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma közötti kapcsolat kiépülését.
A VOSZ Elnökének kezdeményezésére a 2007. évben először, három kategóriában, összesen
30 tehetséges, 30 év alatti fiatal vehette át a Junior Prima Díjat. A 2008. és 2009. évben hat,
a 2010. évben hét, a 2011. évben nyolc, a 2012. évben hat, 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben,
2016-ban és 2017-benöt kategóriában részesülhettek kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok
a magas és értékes elismerésben. A Junior sajtó kategóriát a beszámolási időszakban is a KAVOSZ
Zrt. gondozta és támogatta. A díjátadó ünnepséget is a részvénytársaság szervezte már negyedik
alkalommal.
A 2017. évben is közzétettük az “Év Vállalkozója” kitüntető cím elnyerésére vonatkozó pályázati felhívást és a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kaptak a Megyei/Regionális Év Vállalkozói,
számos egyedi kategóriában (hivatásban, szakmákban). A megyei/regionális szervezetek testületeinek javaslata és az Elnökség döntése alapján 2017-ben összesen 181 vállalkozó részesült a
Szövetség elismerésében. A VOSZ és vállalkozói közösségének, valamint szakértői csapatának
legkiválóbbjai a közül 10 fő részesült minisztériumi elismerésben. A decemberi Vállalkozók Napja
ünnepségen beszédet mondott Varga Mihály, és Demján Sándorral közösen átadta a kitüntetéseket is.
A magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselői vehették át a 15. alkalommal odaítélt Prima Primissima Díjakat 2017. december 1-én a Művészetek Palotájában. A
hagyományoknak megfelelően 19.00 órai kezdettel került sor az elismerések átadására. Az OTP
által gondozott ünnepség rendkívül nívós volt, az eseményt kiemelkedő közönség- és médiaérdeklődés övezte. A műsort a közszolgálati televízió is közvetítette.

III.
Szolgáltatások mikro-, kis- és középvállalkozóknak

A VOSZ eddigi történetének legjelentősebb vállalkozói szolgáltatása a ma is fejlődő és bővülő Széchenyi Kártya Program.
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Első sorban a hazai mikro- és kisvállalatok pénzhiányának enyhítésére, finanszírozási nehézségeinek megoldására javasolta Demján Sándor, a VOSZ elnöke a 2000. évben Orbán Viktor Miniszterelnök részére egy államilag támogatott, kedvezményes feltételrendszerű, a magyar vállalkozásokba
vetett bizalomra épülő folyószámlahitel bevezetését. A vállalkozói hitelezés újszerű - nem a tárgyi
fedezetet, hanem a vállalkozók munkája által létre hozott értéket figyelembe vevő - megoldását az
akkori gazdasági miniszter, Matolcsy György is támogatta, így a Kormányzat felkarolta a kezdeményezést és meghirdették a Széchenyi Kártya Programot. A Program megvalósítására a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetsége - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara partnerségével - a Program működtetésére és koordinálására létrehozta a KAVOSZ Zrt-t és 2002-ben elindulhatott a magyar
gazdaságtörténet egyedülálló vállalkozásfinanszírozási és –fejlesztési rendszere.
A magyar vállalkozói kör és a konstrukcióban részt vevő szervezetek a 2017. ében ünnepelték a
Széchenyi Kártya Program – amely ma is a magyar mikro-, kis- és középvállalkozói kör számára nyújtott legjelentősebb szolgáltatásunk -15 éves jubileumát. Az elért eredményekre mindannyian büszkék lehetünk: az indulástól a tavaly szeptemberi jubileumi ünnepségig összesen 1 841 milliárd forint
hitelösszeg került kihelyezésre, jellemzően hazai mikro- és kisvállalkozói körben,258 ezer létrejött
hitelszerződéshez kapcsolódóan! Ez azt jelenti, hogy ez idő alatt a hazai vállalkozások 343 ezer hiteligénylést nyújtottak be (az év végére a beadott kérelmek száma elérte a 350 ezret), melyek84%-a
vidéki és 16%-abudapesti vállalkozások általi igénylés.
A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel maximális hitelösszege kezdetben 1 millió forint volt. A
hitelkeret az elmúlt 15 évben többször emelkedett -2003-ban 5 millió, 2004-ben 10 millió, 2006ban 25 millió, 2015-ben 50 millió, és 2017 őszén 100 millió forintra - mindig a vállalkozók igényeket kiszolgálva.
A 2017. szeptemberi jubileumi rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök úr jelentette be a
Széchenyi Kártya Program valamennyi hiteltípusában a felvehető maximális hitelkeret 100 millió
forintra történő emelését. A Kormányzat továbbra is kamat-és kezességi díjtámogatást biztosít a programhoz, amely egyedülálló lehetőséget teremt a magyar vállalkozásoknak a fejlődéshez.
A Széchenyi Kártya Program jelenleg hat hiteltípusból áll, amelyek úgy épülnek egymásra, hogy
a mikro-, kis-és középvállalkozások fejlődésének minden szakaszában, mindennemű pénzügyi problémára megoldást tudnak kínálni:
• A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel a már működő mikro-, kis- és középvállalkozások (kkvk) részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami kamat- és kezességi díj-támogatásban részesített hitelkonstrukció, amely kedvező lehetőség a vállalkozás átmeneti pénzügyi
gondjainak megoldására.
• A Széchenyi Forgóeszközhitel már nem pusztán az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál, hanem hosszabb, akár 36 hónapos futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök (alapanyagok, árukészletek) finanszírozására alkalmas, mellyel a vállalkozás egyszerűen
elérhető és rugalmasan használható, államilag támogatott hitelhez juthat.
• A Széchenyi Beruházási Hitel legfeljebb 100 millió forint összegben, akár 10 éves futamidőre is igényelhető, államilag támogatott, a vállalkozás beruházásai, fejlesztései megvalósítását segítő hitel, mely hosszú távon szolgálja a vállalkozás működését, versenyképességét,
törlesztésével pedig alkalmazkodik a beruházás megtérüléséhez.
• A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel az Európai Uniós pályázati források sikeres felhasználását segíti azzal, hogy a megalapozott üzleti és fejlesztési tervekkel rendelkező kis- és középvállalkozások elegendő önrész hiányában is belevághassanak beruházási céljaik megvalósításába.
• A Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel jellemzően a projekt befejezését követően folyósított, vissza nem térítendő állami támogatások előfinanszírozására szolgál. A Széchenyi Önerő
Kiegészítő, illetve a Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitelek által kínált lehetőség a KKVk pályázati esélyeinek növelését és a pályázatból történő beruházások sikeres, mielőbbi megvalósítását célozzák.
• Az Agrár Széchenyi Kártya a mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére kiala-
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kított, kedvezményes feltételrendszerű, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített hitelkonstrukció.
A KAVOSZ Zrt. és a Kormányzat a Program valamennyi konstrukciójában igyekszik azonnal
reagálni a piaci körülményekre, amelyre jó példa a kedvezőtlen időjárás miatt kárt szenvedett gazdák támogatása (pl. fagy-és jégkár sújtotta agrárvállalkozások), akik az Agrár Széchenyi Kártya keretében költségmentes hitelt kaphattak.
A Program ma is vállalkozások tömegét éri el sikeresen: havonta átlag 17 milliárd forint hitel
kerül kihelyezésre, hetente 300 hitelszerződés jön létre, mindez azt eredményezi, hogy óránként
100 millió forint összegű hitelhez segítjük hozzá- együtt - a vállalkozásokat!
A Széchenyi Kártya Programban valamennyi résztvevő szervezet a közös munkát, a vállalkozók
fejlődését tartja szem előtt, ennek köszönhető a töretlen együttműködés, hogy a piaci igények felmerülésekor a különböző támogatási programok gyorsan és hatékonyan megvalósíthatóak legyenek.

IV.
A VOSZ gazdaságpolitikai célkitűzései és javaslatai
1. Stabil gazdaságpolitikát és versenypiaci esélyeket, erőteljes fellépést a gazdasági korrupcióval szemben!
Az utóbbi időszakban a gazdaságirányítás intézkedéseire sok esetben a kivételek egyedi kezelése, a külön eljárások és egyéni elbírálások voltak a jellemzőek ahelyett, hogy egységes és világos
– versenysemleges - gazdaságpolitika segítené a vállalkozói közösséget helytállni a gazdasági versenyben az országon belül és azon kívül is. A hazai tulajdonban lévő és a hazai piacokra dolgozó mikro- és kisvállalkozások körében végzett kutatásaink is azt mutatják, hogy a vállalkozói
közösségnek ez a legnépesebb köre nem bízik az üzleti környezet kedvező alakulásában, a gazdaságirányításban és szabályozásban. Ennek fő okaként a jogszabályok változékonyságát és az
érintettek véleményének figyelmen kívül hagyását jelölték meg, továbbá nem érzik a megfelelő rásegítést a piacra lépésükhöz sem, vagyis a vállalkozásfejlesztés ezen ága nem működik jól.
A korrupciót és a feketegazdaságot is jelentős gátló tényezőknek érzékelik. Utóbbiak – eltekintve
a társadalmi kártételtől, szigorúan közgazdasági hatásukat vizsgálva - növelik a költségeket és
piacot rombolnak, így a versenyképesség ellen hatnak.
A gazdasági környezet stabilitása, amelyet egy, a hosszabb távú tervezést (beruházásokat) lehetővé tevő, kiszámítható gazdaságpolitika eredményez, továbbra is az egyik legfontosabb tényezője az ország fejlődésének, amelynek érvényesüléséért a továbbiakban is minden fórumon határozottan fel kell lépni.
A hosszabb távon stabil gazdaságpolitika feltétele a jogbiztonság – esélyegyenlőség - biztosítása, amelyérdemi módon előremozdítja a vállalkozások hosszabb távú stratégiai döntéseinek meghozatalát, beruházásainak megindulását, illetve a szükséges működő tőke és know-how beáramlását. Ha elszigetelt gazdasági érdekcsoportok és néhány multinacionális nagyvállalat egyedi kezelése (helyzetbe hozása) helyett a vállalkozói környezet általános, versenysemleges javítását érjük
el, akkor minden magyar piacgazdasági szereplő – a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások bizalma és beruházási kedve megnő és ez az ország gazdaságának gyors fejlődéséhez és növekedéséhez vezethet, jelentős foglalkoztatás-bővülés és átfogó bérfelzárkóztatás kíséretében.
2. A kevesebb állam: több!
A kormányzati foglalkoztatás (ideértve a kormányzat valamennyi szintjét és a társadalombiztosítási alapokat is) átlagos mértéke jelentősen meghaladja a környező országokban mért arányokat:
az összes foglalkoztatotthoz viszonyítva Szlovákiában 30, Lengyelországban csaknem 50 százalékkal kisebb létszám szükséges az állami feladatok elvégzéséhez, mindeközben Magyarországon

VOSZ 2018 ápr-máj belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 05. 29. 10:33 Page 23

Szervezeti Hírek
a minisztériumi dolgozók létszáma 2010-hez képest megduplázódott. A hatalmasra duzzadt
magyar bürokratikus intézményrendszer mára olyan terhet jelent a gazdaság számára, amely
lassan elviselhetetlenné válik. Ugyanakkor, a változatlan méretű – sőt, növekvő – bürokráciától nem várható, hogy önmagát korlátozza, hiszen ezzel saját létét veszélyeztetné. Egyedül egy
jól átgondolt, határozott kormányzati program és annak kitartó végrehajtása vezethet a magyar
közszféra optimális méretének kialakulásához: racionális létszámcsökkentést kell végrehajtani!
A felszabaduló képzett munkaerő jó eséllyel talál helyet a krónikus munkaerőhiánnyal küzdő
versenyszférában. A megmaradt – jelentősen karcsúsított és professzionális szemléletű – közszolgálati állomány ugyanakkor magasabb szintű javadalmazásban részesülhet.
Az állam szerepe a gazdasági ciklusok negatív hatásainak ellensúlyozásában és a piackonform
módon nem biztosítható közszolgáltatásokban nem vitatható, ahogyan továbbra is fontosnak
tartanánk azt is, hogy állami támogatással jöjjenek létre szakmai és regionális tőketársaságok,
amelyek hozzájárulhatnak a magyar vállalkozások megerősödéséhez. Mindezzel együtt, az állami tulajdon gazdasági szerepvállalása - az állami tulajdonú vállalatok terjeszkedése - sem haladhatja meg azt a mértéket, amellyel veszélyeztetné a piacgazdasági szabályok érvényesülését, hiszen
a magántulajdonra épülő gazdasági berendezkedést háttérbe szorító állami monopóliumok térnyerése nemcsak egy letűnt kor rémképével fenyegetne, hanem országunk nemzetközi versenyképességének zuhanását eredményezheti.
Mindent el kell tehát követni a közszféra és magánszféra közötti egészséges egyensúly helyreállítására – mind a foglalkoztatásban, mind a gazdasági szerepvállalásban -, ezzel a piacgazdaság
és egy versenyképesebb Magyarország egészséges működésének fenntartására!A VOSZ a fentiek szerinti program végrehajtásához mindenben segíti a kormányzati munkát!
3. Felkészülés és rugalmas átmenet biztosítása a tudásalapú gazdaságra!
A XX. századra jellemző munkaalapú gazdaságból a XXI. századra a tudás-alapú gazdaság előre
törését figyelhetjük meg. Most zajlik a negyedik ipari forradalom, amelyet olyan területek fémjeleznek, mint a bio-technológia, a robotika, az informatika és a digitalizáció. Magyarország akkor
tud hosszabb távon a nyertes (gazdagodó, javuló életszínvonalú) országok közé kerülni, ha megfelelő szakértelemmel be tud kapcsolódni a nemzetközi értékláncokba és saját fejlesztései révén
megerősíti szerepét. Az olyan kisebb gazdaságok, mint amilyen hazánké, célzott programokkal,
erős specializációval megkapaszkodhat az élen járók között – erre láttunk biztató példákat, pl. a
digitalizáció területén! A fejlesztések révén az ország nyersanyag szükséglete is csökkenhet, amely
– a nagyobb hozzáadott érték révén – a termelékenység és versenyképesség rohamos növekedését eredményezi. Az átvett, modern technológiákon alapuló termelésre továbbra is szükség van,
de ha nincs fejlesztés, akkor a gazdaság „összeszerelő üzemként” megreked ezen a szinten, lemaradva a fejlettebb országok mögött. A foglalkoztatási szerkezetet tehát úgy kell átalakítani, hogy
a tudás alapú fejlődést szolgálja, mert csak ez vezethet hosszabb távon és tartósan sikerre! Látni
kell: ha jelentős részben nem termelünk értéket, vagy kisebb tudással kevesebb értéket termelünk, még inkább lemaradunk, akár még akkor is, ha számszerűen közelítünk a teljes foglalkoztatáshoz. A lemaradással (leszakadással) konzerválódhatnak a jelenleg is fenyegető, kedvezőtlen
folyamatok (fenntarthatatlan egészségügyi- és nyugdíjrendszer, alacsony bérszínvonal stb.).
A fejlesztések tehát elengedhetetlenek, amelyben a VOSZ maximális támogatást kell biztosítson az Irinyi terv végrehajtásának és minden hasonló kezdeményezésnek és a digitalizációt célzó
programnak!Továbbra is szorgalmazni kell a társadalom foglalkoztatás-szerkezetének átalakítását, a fejlesztő iparágaknak a leghatározottabb előtérbe helyezésével. A tudás alapú gazdaság
motorja a szolgáltatások fejlődése, a szolgáltatások irányába fordulás. A digitális forradalom
legfontosabb hozadéka a robotizáció, amellyel a hagyományos értelemben vett termelés értéktermelő képessége relatív módon csökken, a tudás alapú szolgáltatások (és IT) fognak a leginkább előtérbe kerülni. Mindebből az következik, hogy a kevesebb képzettséget igénylő (automatizálható) munkakörök egyre gyorsuló ütemben fognak megszűnni, amely – felkészülés és
határozott cselekvés nélkül – gazdasági és társadalmi visszaeséshez vezethet!
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A magyar képzési rendszert a fenti céloknak kell alárendelni: továbbra is fontos, hogy a modern
technológiákon alapuló termelés megvalósításával lehetővé váljék a Magyarországra irányuló
tőkebeáramlás növelése, de megteremtse a lehetőséget és az alapot a 4. ipari forradalom fejlesztői köréhez való kapcsolódáshoz is!
A társadalom- és szociálpolitikailag fontos közfoglalkoztatási rendszert is kizárólag piacképes
(kereslet-vezérelt) képzéssel párosítva szabad a jövőben működtetni, hogy ez a rendszer is hozzájárulhasson az értékteremtő gazdasági tevékenységhez. Csak így javítható tartósan az érintett
társadalmi réteg általános és szakmai műveltsége és enyhülhet hosszabb távon is a munkaerőhiány.
Az állami jövedelemszabályozás eszközeivel is segíteni kell az ún. atipikus foglalkoztatás gyorsabb terjedését és a lehetőségek bővülését. A részmunkaidős foglalkoztatás, a távmunka és munkaerő-kölcsönzési rendszer térnyerését kormányzati eszközökkel kell segíteni. A VOSZ támogatja a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek működését, amely révén ismét megnyílhat a munka
világa a korábban nyugdíjba vonult, de még dolgozni képes és kész tömegek előtt. A nyugdíjasok munkába állása és a többi atipikus foglalkoztatási eszköz természetesen nem oldja meg a
kialakult súlyos munkaerőpiaci anomáliákat (keresletvezérelt szakképzés tovább romló helyzete, munkaerőhiány), de javítani tud a helyzeten.
Fentiek alapján továbbra is első sorban a tartós foglalkoztatás-bővülést és az értéktöbbletet adó
fejlesztéseket eredményező beruházásokat támogatjuk! Az improduktív beruházások csak egyszeri munkalehetőséget és növekedési impulzust jelentenek, ugyanakkor fenntartásuk aránytalan terheket róhat a közösségekre és más, termelő, folyamatos növekedést és fejlődést biztosító ágazatokra, így ezek csak a társadalmilag ténylegesen indokolt szintig valósíthatók meg.
4. Fenntartható és modern mezőgazdasági fejlesztéseket!
A VOSZ a mezőgazdaságban továbbra is a hatékonyság növekedését, a modernizációt és a foglalkoztatás bővülését támogató programok mellett áll. A magyar mezőgazdaság elismerésre méltó
hagyományokkal és kiváló fejlesztésekkel rendelkezik, amellyel mind a gazdasági növekedést,
mind a foglalkoztatás bővülését egyre jobban támogathatja. A Széchenyi Kártya Programban az
Agrár Széchenyi Kártya egyre jobban illeszkedik az agrárium kisebb termelőinek igényeihez és
a mezőgazdaság időjárási kitettségének csökkentését, a károk ellentételezését megvalósító támogatási rendszerben is hatékonyan vesz részt (pl. aszály- és fagykárral sújtott mezőgazdasági termelők támogatása). A megerősödő és egyre versenyképesebbé váló, nagyobb gazdaságok mellett továbbra is fontos szerepet kaphatnak a mikro- és kistermelők, amelyek aktivitásának növekedésére számítunk. Az egyre sikeresebb Agrár Széchenyi Kártya olyan infrastruktúrát jelent
az agrárium kisebb és közepes méretű gazdálkodóinak finanszírozásában, fejlesztésében és támogatásában, amelyre a következő években az agrárvállalkozások helyzetbe hozásának programjai
– a VOSZ és a kamarai rendszer közreműködésével - felépíthetők és megvalósíthatók!
5. A párbeszédnek nincs alternatívája – hogy ne sodorjon el a változás hulláma!
A munkavállalók és munkáltatók érdekképviseletei meghatározó szereplői a munka világának,
akik az egymással és a szakpolitikák irányítóival folytatott párbeszéd révén képesek hozzájárulni a versenyképesség javulásához, a modernizáció megvalósításához, a tudás- és munka-alapú
gazdaságban való sikeres helytálláshoz. A 4. ipari forradalom győztesei közé ugyanakkor csak
akkor kerülhetünk, ha egy hatékony és támogató állammal tudunk együttműködni, ha mindannyian egy irányba húzunk! Ezért továbbra is forszírozzuk a meghatározó munkavállalói és a
munkaadói érdekképviseletekkel és a gazdasági kormányzattal közös tárgyalási és döntéshozatali rendszerek működtetését és mindenben segítjük a háromoldalú együttműködés erősítését.
A párbeszéd és közös cselekvés során az egyik legfontosabb feladatunk az lesz, hogy a digitalizáció térhódításával, az Ipar 4.0 lehetőségeivel és követelményeivel megismertessük azokat a piaci
szereplőket – mindenek előtt a mikro- és kisvállalkozókat, de a munkavállalókat (szakszervezeteket) is -, amelyek még nincsenek felkészülve a gyors és viharos változásokra. Először is min-
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dent el kell követnünk azért, hogy az elindult állami programok valóban korszerűek és hatékonyak legyenek, valós segítséget nyújtsanak és elérjék a megcélzott munkaadói és munkavállalói rétegeket. Másrészt, piaci oldalról is támogatnunk kell, hogy az ipari forradalom legújabb
vívmányait a hazai piaci szereplők is alkalmazzák és bekapcsolódhassanak az értékteremtésbe:
magyar és nemzetközi vállalkozói kapcsolataink révén a legújabb technológiákat alkalmazó vállalatokat „hazahozva”, példájukat bemutatva, lehetőséget kell teremtenünk a bekapcsolódásra, a fejlesztésre, az aktuális trendekhez való igazodásra.

V.
A VOSZ szervezeti céljai
1. A VOSZ a 2018. évben is körültekintő és ésszerű költségvetési politikát fog folytatni, ahogy
tette azt a megelőző években is. A küldöttgyűlés által elfogadott éves költségvetési előirányzat
betartása mellett arra is törekszünk, hogy a Szövetség kiegyensúlyozott működését perspektivikusan is garantáló tartalékok állománya megfelelő legyen.
2. Tagságunk elvárásainak megfelelően, folytathatjuk a megyei/regionális és országos Év Vállalkozója kitüntető cím adományozását, hogy a területi szervezetek még jobban kiemelhessék és
elismerhessék a megyében, régióban kiváló, országos szinten kiemelkedő vállalkozói teljesítmények, hivatásban elért sikerek elismerését és például állítását. A területi szervezetek elvárásának eleget téve, támogatjuk a kiemelkedő társadalmi szerepvállalás elismerésének bővülését.
3. A területi, Megyei, Regionális Prima ünnepségek teljes körű és magas színvonalú megrendezése a 2018. évben is kiemelt fontosságú szövetségi feladat.
4. A VOSZ egységének fenntartása és értékeinek megőrzése, valamint tagságának és együttműködő
partneri körének bővítése továbbra is a legalapvetőbb stratégiai célok között szerepel, amelynek megvalósításáért és védelméért minden tag és szervezeti egység összefogására és összehangolt, közös munkájára van szükség.
5. Szövetségünk kiemelt célja, hogy a VOSZ továbbra is hazánk jövőbeni gazdasági és társadalmi életében meghatározó szerepet vállaló, tekintélyes, kritikus, pártoktól független, de a mindenkori gazdasági kormányzattal párbeszédre és együttműködésre törekvő érdekképviseleti
szervezetként működjön, amely – érdekvédelmi küldetését kiegészítő szolgáltatásaival is - a
mikro-, kis- és középvállalkozói kör és a nagyvállalatok érdekeit is képviseli.

A küldöttgyűlés – a szóban elhangzott kiegészítéseket is figyelembe véve - egyhangú szavazással
elfogadta a VOSZ 2017. évi tevékenységéről és a 2018. évi fontosabb célkitűzésekről szóló beszámolót.

Budapest, 2018. május 15.

Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége
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A Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége
Ellenőrző Bizottságának
2017. évi beszámolója
Az Ellenőrző Bizottság elnökét, alelnökét és tagjait 2016. május 19. napján ötéves időtartamra választotta meg a Szövetség Tisztújító Küldöttgyűlése.
Elnök:
Dr. Lits József
Alelnök: Gláser Tamás
Tagok:
Dr. Bombera Géza, Csík László, Doucha Ferenc, Nagy Mihály László,
Dr. Rudas János
Az Ellenőrző Bizottság (EB) a 2017. évben is - a korábbi évek gyakorlatával egyezően - folyamatosan figyelemmel kísérte és ellenőrizte a VOSZ érdekképviseleti és gazdasági tevékenységét. A testület tagjai aktívan részt vettek a közös munkában, s a VOSZ tisztségviselőiként bekapcsolódtak a
Szövetség gazdaságpolitikai és társadalmi jellegű tevékenységébe. Az EB elnöke tagja a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának is. Számos testületi tag országos fórumokon is képviselte a VOSZ-t, mások szakmai előadások keretében ismertették érdekképviseleti munkánk jelentőségét. Többen közülük (megyei elnökként) a Prima Gálák házigazdáiként kulturális küldetésünket is támogatták, ezzel betekintést is nyertek a rendezvénysorozat nyilvántartási és elszámolási rendszerébe. Az Ellenőrző
Bizottság elnöke a 2017. évben is részt vett a VOSZ Stratégia Munkabizottságának tevékenységében.
Az Ellenőrző Bizottság legfontosabb megállapításai a 2017. év vonatkozásában az alábbiak:
• A VOSZ a következő kormányzati ciklusban is partneri szellemben kíván konzultálni Magyarország Kormányával és a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel; együttműködő
és konstruktív kapcsolat fenntartásában vagyunk érdekeltek. Intézményes formában ez a Versenygazdaság és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF), a Vállalkozásfejlesztési
Tanács (VfT) és a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) keretében valósulhat
meg. Természetesen más konzultatív szervezetek (ágazati párbeszéd bizottságok, ágazati készség tanácsok stb.) munkájában is részt kívánunk venni.
• A vállalkozói érdekvédelem - a társadalmi párbeszéd nehézségei ellenére - a médiában, a szakmai konferenciákon, az állami szervezetek felé történő megkeresésekben mindig egyértelműek
és határozottak voltak, ezzel is segítve a munkaadói érdekérvényesítést, kiemelve a vállalkozások jogainak és kötelességeinek szem előtt tartását. A VOSZ a jövőben is kizárólag szakmai
szempontból vizsgálja a versenyszférát jellemző tendenciákat és az üzleti szektort érintő kormányzati lépéseket. A Szövetség szorgalmazza a foglalkoztatás, a versenyképesség növelése,
a gazdaság modernizálása, a túlzott bürokrácia és adminisztráció leépítése irányába mutató
intézkedések bevezetését.
• A Szövetség számos megkeresést és kezdeményezést intézett az állami szervezetek irányába,
a gazdaság fejlesztése és egyes szakmákban fennálló anomáliák megszüntetése vonatkozásában. A VOSZ tisztségviselői a múlt évben több szakterületen is eredményesen vállaltak vezető szerepet, mellyel szélesedett a Szövetség képviselete és megjelenése. A Szövetség taglétszáma a stabilizálódott a 2017. évben, és az is megállapítható, hogy az újonnan belépő tagokkal
a gazdaság újabb szakterületeivel szélesedett a VOSZ tagsága. A 2018. évben a taglétszám mér-
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séklődése és a befolyt tagdíj összegének csökkenése várható. Ennek alapvető oka, hogy folytatódik a takarékszövetkezetek összeolvadás (integrációja), ami értelemszerűen mérsékli a hozzájárulás és a taglétszám nagyságát. Szövetségi költségvetésünket mindezek ismeretében terveztük.
A VOSZ 2017. évi tevékenységének és gazdálkodásának áttekintése alkalmával az Ellenőrző Bizottság több alkalommal eseti jelleggel vizsgálta a Szövetség kötelezettség-vállalásait, szerződéseit, a bejövő számlák nyilvántartásának kezelését, a pénzügyi teljesítések megfelelőségét. Az eseti ellenőrzés során egyaránt figyeltek az alaki és a tartalmi követélmények betartására. A jogszabályok és a belső szabályzatok által megfogalmazott követelményekkel ellentétes gyakorlatot a testület nem tapasztalt. A VOSZ gazdálkodásáról megállapítható, hogy a
beszámolási időszakban kötelezettségeit határidőre teljesítette, fizető képességét folyamatosan fenntartotta; a Szövetség eredményesen és biztonságosan működött. A VOSZ gazdálkodása
a beszámolási időszakban kiegyensúlyozott volt, hitelfelvételre nem mutatkozott igény és nem
is került rá sor. Határidőn túli kifizetetlen szállítói tartozások nem voltak.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai minden Elnökségi ülésen részt vettek, amelyek az írásban meghatározott napirendi javaslatokhoz igazodóan és szabályszerűen kerültek összehívásra és megrendezésre. Valamennyi testületi ülés határozatképes volt. A testületi üléseken hozott határozatok nyilvánosságot kaptak, és végrehajtásra kerültek. Az EB a beszámolási év során figyelemmel kísérte a Küldöttgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat, amelyek megvalósításában elmaradást nem állapított meg.
A Szövetség megtakarított pénzeszközeit megbízható állampapírban tartja. Adó - és járuléktartozás a 2017. évben sem merült fel, a munkaügyi és a társadalombiztosítási kapcsolatok
rendezettek. Valamennyi munkavállalónk szabályszerű munkaszerződéssel rendelkezik,
amelynek az irodai dolgozók esetében elválaszthatatlan része a teljesítménykövetelmény meghatározása. A munkavállalók - minden alkalommal - a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott bérfizetési napig elektronikus átutalással jutottak hozzá munkabérükhöz. A
2017. évben a beosztott munkatársak esetében figyelemmel voltunk a havi legkisebb munkabér és a garantált bérminimum kifizetésének kötelezettségére is. A 2018. évben a 8 %-os
minimális bér, valamint a 12 % -os garantált bérminimum emelést a jogszabályi követelményeknek megfelelően végrehajtásra került, ami érzékelhetően tovább növeli a Szövetség
2018. évi bérterheit, mivel a 2,5 százalékpontos újabb járulékcsökkenés sem ellensúlyozza megfelelő mértékben a nagyobb volumenű bértömeg –és közterheket.
Az EB harmonikusan működött együtt az Elnökséggel, a Szekciókkal (Tagozatokkal) és a hivatali szervezet vezetőivel, munkavállalóival. Megállapításra került, hogy az Elnökség jogi és
gazdasági téren kellően felkészült és a döntésekben szakmailag megalapozott határozatokat
hozott. A VOSZ a beszámolási időszak alatt összességében szervezett és fegyelmezett gazdálkodást folytatva működött. Az Ellenőrző Bizottság a Szövetség 2017-ben folytatott gazdálkodását
értékelve megállapítja, hogy a költségtakarékos gazdálkodásra való törekvés minden elemében jelen van a racionalitás, a VOSZ – a korábbi évek gyakorlatához igazodva – az elmúlt
esztendőben is körültekintően és takarékosan bánt pénzeszközeivel, a megtakarítások megfontoltan kerültek befektetésre.
A 2017. évben a területi Prima rendezvények pénzügyi hátterének biztosítása továbbra is
kiemelt feladatként szerepelt. A tavalyi évben 19 helyszínen volt díjkiosztó ünnepség, azaz
biztosított volt a teljes országos lefedettség. A PP Alapítvány és a VOSZ együttműködése harmonikus volt. Színvonalas rendezvényeket regisztrálhattunk, a díjakhoz kapcsolódó anyagi elismerések hiánytalanul kifizetésre kerületek. Pénzügyi zavar, elszámolási szabálytalanság egy esetben sem volt tapasztalható. A bírálati döntések eredményeiről minden helyszínen hitelesített jegyzőkönyvek készültek, amelyeket a PP Alapítvány kuratóriuma is jóváhagyott.
A helyi ünnepi eseményeken kerültek átadásra a megyei szintű “Év Vállalkozója” kitüntetések is. Valamennyi díjátadó ünnepségen volt szövetségi képviselet és minden rendezvényről
tudósított a helyi média. Az EB jóváhagyólag nyugtázza, hogy a megyei/területi rendezvé-
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nyek finanszírozását országos szintű (külső) támogatási szerződések megkötésével is támogatja a VOSZ.
A 2017. december 1. napján megrendezett Vállalkozók Napja kitüntetési ünnepség kiemelkedő
színvonalú volt, amely tartalmában és formájában is megfelelt az elvárásoknak. A decemberi
rendezvényen a nemzetgazdasági miniszter is részt vett és mondott ünnepi beszédet.
Tizenhárom éve (2005. április 18. napjától) elektronikus utalásra tért át a Szövetség. A számlák és pénzügyi teljesítések megfelelően ellenőrzöttek, az utalványozók személye és az utalások jogszerűsége megállapítható. A pénzügyi bizonylatok tételes vizsgálata alapján ítélve a takarékos gazdálkodás alakilag és tartalmilag egyaránt megfelelő, szövetségünk anyagi helyzete nem rejt magában szokatlan kockázatokat. A bankkapcsolatok rendezettek (Erste Bank,
Gránit Bank). A tizenegy éve érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat (hatályos: 2007. szeptember 18. napjától) előírásai miatt - amely többek között az utalványozás konkrét szabályait
is tartalmazza - az utalványozási fegyelem megfelelő színvonalú. 2007. januárjától valamennyi
megyei szervezet számára alszámlát nyitott a Szövetség, így a területi rendezvényekkel kapcsolatos
elszámolások áttekinthetővé váltak. A bázisévben a megyei szervezetek a rendelkezésükre bocsátott keretösszegeket az előre meghatározott céloknak megfelelően használták fel, és azokkal szabályszerűen számoltak el.
Az Ellenőrző Bizottság 2018. január 25-i ülésén áttekintette a többszöri felszólítás ellenére
nem fizető szövetségi tagok listáját és az új Alapszabály előírásának megfelelően javaslatot tett
a fizetési kötelezettséget nem teljesítők egyszerűsített kizárási eljárással való kizárására. A nem
fizető tagok a 2017. évben három alkalommal írásban kaptak felszólítást, 2018. januárjában
a megyei elnököket is bevontuk annak érdekében, hogy a tagdíjfizetés megvalósuljon.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai tájékozódtak a Szövetség belső pályázati forrásainak felhasználásáról. A jóváhagyott megyei pályázatok megalapozottak voltak, a pénzeszközök felhasználása és a tételes elszámolások szabályszerűen történtek. Az elkülönített keret a 2017. évben
teljes egészében felhasználásra került. Az intézményrendszer a 2018. évi működtetése is indokolt lehet.
Belső kommunikációs rendszerünk (Hírlevél, honlap, facebook, VOSZ Hírek) javuló színvonalon működik, és továbbra is a tagi kapcsolttartás fontos eszközének tekintjük a felsorolt
hírfelületeket.
A Szövetség Munka- és Tűzvédelmi Szabályzata 2007. decembere óta hatályos. A munkavállalók
központi munka - és tűzvédelmi oktatására a 2018. év első negyedében került sor, amelyen
a munkaviszonyban álló kollégáink hiánytalanul részt vettek. A beszámolási időszak során
a központban, az irodahálózatban sem tűzeset, sem munkahelyi baleset nem történt.
A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodái tevékenységének értékelése és pénzügyi elszámoltatása
havi rendszerességgel történt, történik. A szakmai munka ellenőrzését ún. supervisor végzi,
kapcsolt munkakörben. A gazdasági vezetés az irodák kiadásainak költségtípusok szerinti alakulását is folyamatosan figyelemmel kíséri. Az irodákban dolgozó munkavállalók javadalmazása
az új termékek bevezetése esetén is teljesítményarányosan történik. A szövetség a beszámolási időszakban az irodavezetők és (a vonatkozó együttműködési megállapodás alapján) a takarékszövetkezeti VOSZ-Pontok szakmai továbbképzését – a KAVOSZ szakértői közreműködésével - elvégezte, amellyel további, vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi szolgáltatások nyújtására nyílik lehetőség. Az Ellenőrző Bizottság külön ülésen vitatta meg (és fogadta el egyhangú
szavazással) a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról
szóló beszámolót, valamint a 2018. évi költségvetési javaslatot.
A 2017. év munkáját bemutató összegző adatok valós képet mutatnak a Szövetség tevékenységéről. Az éves beszámoló szükségszerű részletességgel foglalkozik a tárgyévi adatok bemutatásával, a tényszámok kialakulását befolyásoló körülményekkel.
A Szövetségnél a tárgyi eszközök állományát leltár támasztja alá; a pénztár állománya pénztárjelentéssel, számlapénze bankkivonattal igazolt; vevőköveteléseinek és a szállítói tartozásainak analitikája a főkönyvvel zárt egységet alkot.
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• A VOSZ rendelkezik érvényes pénzkezelési szabályzattal. A tapasztalt gyakorlat, hogy a tényleges pénztárkezelés a szabályzatnak megfelelően történik. A pénzmozgásokról bizonylat és
pénztárjelentés készül, amely alapján a tényleges pénzkészlet ellenőrizhető. A tényleges bizonylatolási praxis tehát összhangban van a szabályzattal és megfelel a számviteli törvényben
leírtaknak.
• A hatályos belső szabályzatok szakmai és tartalmi elemei megfelelnek az érvényben lévő törvényi előírásoknak és egyben biztosítják a Szövetség szabályszerű munkavégzését.
• A korábbi évekkel megegyezően a 2017. év zárlati munkáit, a mérlegadatok helyességét, így
számviteli alátámasztottságát, úgyszintén az eredmény kimutatásban szereplő adatok pontosságát
az előírásoknak megfelelően független könyvvizsgáló ellenőrizte. Az előző években kialakult
gyakorlat szerint a könyvvizsgálati tevékenység nem csak az éves adatok elkészülte után, hanem folyamatosan érvényesült és így rendszeres munkakapcsolat alakult ki a könyvvizsgáló
(Légicon Betéti Társaság, Dobos László) és a Szövetség gazdasági vezetése között. Évközben
így alkalom nyílt a felmerülő problémák megbeszélésére, a helyes álláspont kialakítására, ami
segítette a Szövetség vezetését, ugyanakkor a könyvvizsgáló sem csak az év végi adatokra támaszkodva alakíthatta ki véleményét, ami az auditálást segítette elő. A könyvvizsgáló a számviteli tevékenység ellátásának szakszerűségéről év közben meggyőződhetett. A zárlati munkákat
folyamatosan követhette. A vevők és szállítók számláinak lényegi felülvizsgálata, a bizonylati rend, a banki kapcsolat, az adóbevallások pontossága így nem a mérleg elkészülte utáni időre sűrűsödve jelentett feladatot, hanem az év közben kialakult ellenőrzéseken alapuló véleményt tükrözi. Az Ellenőrző Bizottság korábbi tapasztalataira és a rendszeres tájékozódás során szerzett ismereteire támaszkodva ezt a könyvvizsgálói értékelést és véleményt elfogadja.
• A Szövetség könyvvizsgálója a megbízásából fakadó kötelezettségének eleget tett. Megállapította, hogy a VOSZ könyvei, dokumentumai és a kapott információk alapján lefolytatott vizsgálat eredménye szerint a 2017. december 31 -i forduló nappal készített éves beszámoló megfelelnek a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltaknak.
• Az Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az Elnökségnek a 2018. évi költségvetési előirányzatra
vonatkozó javaslatát, és azt mind alaki, mind pedig tartalmi szempontból megfelelőnek tartja.
• Az Ellenőrző Bizottság összességében sikeresnek ítéli a Szövetség 2017. évi tevékenységét.

Összefoglalva: a fentiek alapján az Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a Küldöttgyűlésnek
• a VOSZ 2017. évi tevékenységére vonatkozó beszámolóját és a 2018. évi célkitűzéseire vonatkozó javaslatot,
• a VOSZ 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról
szóló beszámolóját valamint,
• a VOSZ 2018. évi költségvetési előirányzatára vonatkozó javaslatot.

Budapest, 2018. május 15.
Dr. Lits József s.k.
EB elnök

A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról,
mérlegéről és eredmény kimutatásáról szóló beszámolót.

VOSZ 2018 ápr-máj belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 05. 29. 10:33 Page 30

Szervezeti Hírek

30

Jegyzőkönyv
a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének
2018. május 15-ei mérlegzáró
küldöttgyűléséről
Időpont:

2018. május 15., délelőtt 10 óra

Helyszín:

Hotel Mercure Budapest Buda
1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.

Jelenlét:

Jelenléti ív szerint

A küldöttek létszáma:121 fő, megjelent: 85 fő, részvételi arány:70,25%.
A megjelenteket Dr. Dávid Ferenc főtitkár köszöntötte és megkérte a küldöttgyűlés résztvevőit, hogy
a március 26-án elhunyt Demján Sándor emlékének egyperces néma felállással adózzanak. A megemlékezés Demján elnök úrról készült kisfilm vetítésével zárult.
Ezek után megkezdte érdemi munkáját a küldöttgyűlés. Dávid Ferenc főtitkár bejelentette, hogy a
jelen lévő küldöttek száma 82 fő, ez 67,77%-os részvételi arányt jelent, vagyis a küldöttgyűlés határozatképes és megkezdheti munkáját.
Elsőként ügyrendi kérdésekben került sor határozathozatalra:
A küldöttek egyhangú szavazással Dávid Ferenc főtitkárt bízták meg a mérlegzáró küldöttgyűlés levezetésével.
Dávid Ferenc levezető elnök ezek után ismertette a küldöttgyűlésen alkalmazott szavazás és számbavétel módját, miszerint a küldöttgyűlés döntéseit nyílt szavazással hozza meg, látható többség esetén a „nem” és „tartózkodás” szavazatok kerülnek megszámlálásra, az „igen” szavazatok számának
meghatározása pedig különbség-képzéssel történik.
A küldöttgyűlés a levezető elnök által javasolt szavazási módot és a számbavétel technikáját egyhangú
szavazással elfogadta.
Ezt követően a levezető elnök javaslatot tett a Mandátumvizsgáló Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság elnökére és tagjaira.
Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása
Elnök:
Tardos János
Tagok:
Pordán Zsigmond, Weninger Richárd
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A küldöttgyűlés Pordán Zsigmond urat és Weninger Richárd urat a Mandátumvizsgáló Bizottság
tagjainak, Tardos János urat a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének egyhangú szavazással megválasztotta.
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Elnök:
Tímár Lajos
Tagok:
Doucha Ferenc, Nagy Mihály László
A küldöttek Doucha Ferenc urat és Nagy Mihály László urat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak,
Tímár Lajost a Bizottság elnökének egyhangú szavazással megválasztották.
Rögzítésre kerül, hogy mivel a szabályszerűen összehívott Küldöttgyűlésen a küldöttek több mint a
fele megjelent, így a Küldöttgyűlés határozatképes. A határozatképességet a Mandátumvizsgáló Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság folyamatosan vizsgálja.
A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére és a jegyzőkönyv hitelesítőkre.
Jegyzőkönyvvezető:
Hitelesítők:

Szabóné Tóth Teréz
Dr. Kiss Zoltán, Szárnyas János

A küldöttgyűlés a jegyzőkönyv vezetésével egyhangú szavazással Szabóné Tóth Teréz asszonyt, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig Kiss Zoltán urat és Szárnyas János urat bízta meg.
A levezető elnök tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a meghívókat a VOSZ titkársága a küldöttek részére 2018. április 25-én postai úton megküldte. Tizenkét nappal a küldöttgyűlés előtt (május 3. napján) valamennyi rendelkezésünkre álló elektronikus postacímre is megküldtük a meghívót. Bejelenti,
hogy a meghívóban is közölt napirendi pontok mindegyikét a VOSZ Országos Elnöksége, illetve Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta. A két testület a napirendi pontokat és az azokhoz kapcsolódó előterjesztéseket jóváhagyta és támogatta küldöttgyűlés elé való terjesztésüket.
A meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadásáról a küldöttgyűlésnek nyílt szavazással kell döntenie. A levezető elnök felolvassa a napirendi pontokat.
1.

Javaslat örökös elnöki cím adományozására
Előadó:
Perlusz László ügyvezető igazgató

2.

Beszámoló a VOSZ 2017. évi tevékenységéről, javaslat a 2018. évi fontosabb célkitűzésekre.
Előadó:
Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes

3.

Beszámoló a VOSZ 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról
Előadó:
Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke

4.

Javaslat a VOSZ 2018. évi költségvetési előirányzatára
Előadó:
Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke

5.

Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018.
évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke
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6.

Javaslat új szövetségi elismerés alapítására
Előadó:
Perlusz László ügyvezető igazgató

7.

Egyebek

A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a javasolt napirendi pontokat.
A levezető elnök javasolja a 2-5. napirendi pontokat együttesen tárgyalja a küldöttgyűlés.A küldöttgyűlés
egyhangú szavazással elfogadta a 2-3-4-5. napirendi pontok összevont tárgyalását.

Határozatok
1./2018.(05.15.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - úgy határozott, hogy Demján Sándor részére a VOSZ Örökös Elnöke címet adományozza és jóváhagyja ennek megjelenítését a Szövetség kommunikációjában és kiadványaiban.
Az 1. napirend tárgyalását követően további 3 fő küldött érkezett meg, így a küldöttgyűlés 85 fővel,
vagyis 70,25%-os részvételi aránnyal folytatta munkáját.

2./2018.(05.15.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés – Ádám Imre és Gazsi Attila szóban elhangzott kiegészítéseit is figyelembe véve –
egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2017. évi tevékenységéről és a 2018. évi fontosabb célkitűzésekről szóló beszámolót.

3./2018.(05.15.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés – Lits József szóban elhangzott kiegészítéseit is figyelembe véve -egyhangú szavazással
elfogadta a VOSZ 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint:
– Egyszerűsített éves beszámolójának mérleg főösszegét 1.276.326 eFt,
– Egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatását
Alaptevékenységénél
121.518 eFt
Vállalkozási tevékenységénél
-53.463 eFt
Tárgyévi eredmény
68.055 eFt összeggel.

4./2018.(05.15.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2018. évi költségvetési előirányzatára vonatozó
javaslatot az alábbi szerint:
– 790,0 millió Ft
bevétel
– 770,0 millió Ft
kiadás
– 20,0 millió Ft
eredménytartalék
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5./2018.(05.15.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2018. évi költségvetési előirányzatáról valamint a testületi határozatok végrehajtásáról szóló Ellenőrző Bizottsági jelentést.

6./2018.(05.15.) küldöttgyűlési határozat
A VOSZ Stratégiai Munkabizottsága és Elnöksége javaslatát támogatva a Küldöttgyűlés egyhangú
szavazással elfogadta a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj megalapítását azzal, hogy a díj
a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díjakkal együtt, az Elnökség által meghatározott eljárási rendben kerül meghirdetésre és átadásra.
A levezető elnök ezt követően megállapítja, hogy a küldöttgyűlés a meghívóban jelzett valamennyi
napirendi pontot megvitatta és azokról határozatokat hozott, tehát a küldöttgyűlés sikeresen és eredményesen végezte munkáját. Végül, további kérdés, felvetés, hozzászólás hiányában, megköszönve
a küldöttek és közreműködők munkáját, a levezető elnök a küldöttgyűlést bezárja.

Budapest, 2018. május 15.

Szabóné Tóth Teréz s.k.
jegyzőkönyvvezető

Dr. Kiss Zoltán s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szárnyas János s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő
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Beruházásait már
évi nettó 0%-os
kamattal is finanszírozhatja
A Széchenyi Kártya Programot koordináló, KAVOSZ Zrt. törekszik, hogy eleget tegyen a kkvk finanszírozási igényeinek és a szektor fejlődését
szolgálja.
A kkv szektor visszajelzései alapján fejlesztetjük
a Programot, ami mára egy hat elemből álló finanszírozási palettát kínál. Az igényelhető hitelek
egymásra épülnek és akár egyidejűleg is felhasználhatóak. 2017szeptembere óta a Széchenyi Kártya Programban igényelhető maximális
hitelösszeg a korábbi 50 helyett 100 millió forintra emelkedett, illetve a vállalkozóknak lehetőséget adtunk, hogy akár önerő nélkül is
igénybe vehessék a Széchenyi Támogatást Megelőlegező és Széchenyi Önerő Kiegészítő hiteleket. Termékeinket eddig több mint 340 ezer
vállalkozó igényelte és több mint 270 ezer kártyát adtunk át. A kihelyezett hitelösszeg közel
1800 milliárd forint. A vállalkozásoknak olcsó,

gyors, alacsony fedezet-igényű és áttekinthető feltételrendszerű finanszírozás kell.
Fejlesztési és beruházási célú hiteleink kamata
az állami kamattámogatásnak köszönhetően jelenleg évi nettó 0,0%. A Széchenyi Kártya
„klasszik” az átmeneti pénzügyi gondok megoldására szolgáló folyószámlahitel. A Széchenyi Forgóeszközhitel akár 3 éves futamideje miatt kifejezetten alapanyagok, árukészletek finanszírozását teszi lehetővé, a Széchenyi Beruházási Hitel
pedig a felhasználástól függetlenül segíti a vállalkozások fejlesztéseit, beszerzéseit, jelenleg
0,0%-os nettó évi kamattal. A Programon belül
elkülönült feltételrendszerrel működik az Agrár
Széchenyi Kártya Konstrukció, mellyel többlettámogatást tudunk nyújtania jég- és/vagy fagykár miattkedvezőtlen piaci helyzetben lévő vállalkozásoknak, ugyanígy a viharkárt elszenvedett
fóliás gazdálkodást folytató ügyfeleinknek.
– KAVOSZ –
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Szecsuáni mezőgazdasági delegáció
látogatása
Együttműködő partnerünk a CCPIT szecsuáni tartományi irodájának 5 fős delegációját fogadtuk
május 15-én.
A delegáció tagjai modern, automatizált, távvezérlet mezőgazdasági gépeket gyártó vállalatok képviselői voltak. A delegáció tagjai bemutatták termékeiket és élénk érdeklődést tanúsítottak a magyarországi lehetőségek iránt. Céljuk, hogy bejussanak az európai és a magyar piacra modern, XXI.
századi gépeikkel, eszközeikkel.
– VOSZ –

VOSZ 2018 ápr-máj belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 05. 29. 10:33 Page 37

Szervezeti Hírek

37

Gazdasági fórum Kecskeméten

A krónikus munkaerõhiányról és a közfoglalkoztatás problémáiról is szó esett a VOSZ megyei szervezetének gazdasági fórumán, melyet április 5-én rendeztek meg a kecskeméti Bozsó
Gyûjteményben.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei szervezetének fórumán egyaránt
képviseltették magukat a nagyvállalatok, valamint
a kkv-k és 4-5 fõs cégek is. A neves elõadók között ott volt a VOSZ fõtitkára, dr. Dávid Ferenc
is, aki lapunknak többek között elmondta: meglátása szerint Bács-Kiskun megye déli részének tradicionális gazdasági lemaradását elsõsorban infrastrukturális fejlesztésekkel lehetne csökkenteni, fõként az Európai Uniótól érkezõ támogatások révén. Országos problémának nevezte a
krónikus munkaerõhiányt, amely részben abból
adódik, hogy a kvalifikált, kreatív, szakképzett fiatal munkaerõ elhagyja az országot. Ma már 300600 ezer fõre tehetõ a külföldön dolgozó magyarok száma.

Hiába van közel félmillió ember, akinek
nincs munkája – 180 ezren vannak álláskeresési támogatáson, 170-180 ezren közfoglalkoztatottak, és 100-150 ezren segélyen vagy anélkül élnek –, õk nem tudják a munkaerõhiányt enyhíteni. Ugyanis a többség aluliskolázott, fele nem
végezte el az általános iskolát sem, sokan a digitális analfabéták közé sorolhatók, és a verbális parancsok végrehajtására sem képesek – fogalmazott Dávid Ferenc.
Milyen válaszokat lehet adni ezekre a súlyos
kihívásokra? A VOSZ fõtitkára szerint a demográfiai folyamatokat nehéz rövid idõn belül
megfordítani. Az ötvenes évek közepén még 220230 ezer gyerek született Magyarországon, ma csak
80-90 ezer. A KSH a munkavégzés szempontjából aktívként a 15 és 64 év közöttieket tartja nyilván, ez a korosztály évente 40 ezer fõvel csökken,
azaz 5 év távlatában eltûnt 200 ezer munkavállaló
a munkaerõpiacról. Ez eredményezi, hogy a fejlett ipari körzetekben – így Kecskeméten is – na-
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gyítóval keresik az alkalmas munkaerõt, sok cég
már a Vajdaságban vagy a Kárpátalján toboroz kollégákat. Dávid Ferenc emiatt megérti a vállalatokat, hiszen a szinten tartás és a fejlõdés érdekében kényszerhelyzetben vannak, ugyanakkor
úgy véli: akik nemzetgazdasági szinten felelõsek
a foglalkoztatásért, ne gondolkodjanak munkaerõimportban, „nekik kutya kötelességük,
hogy az itthoni 500 ezres tartalékból faragjanak
munkaerõt, még ha nagyon fáradságos és
népszerûtlen dolog is”. A VOSZ fõtitkára szerint
radikálisan át kellene alakítani a közfoglalkoztatást
és az abban résztvevõknek 2-3 hónapos olyan gya-

korlatias képzést kellene nyújtani, hogy aztán legalább a betanított munkákat el tudják végezni a
cégeknél.
Dávid Ferenc lapunknak azt is kijelentette:
meg kellene szüntetni azokat az anomáliákat is,
hogy a közszférából kirúgottakat közfoglalkoztatottként visszaveszik és garantált bérminimum
(bruttó 180.500 forint) helyett garantált közfoglalkoztatási bért (bruttó 106.555 forint) fizetnek nekik. „Ennél megalázóbb dolgot nem tudok elképzelni” – vélekedett a VOSZ fõtitkára.
Hraskó István írása, Petõfi Népe
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Félidejéhez ért a SKILLCO projekt
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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

42

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

44

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
Hajdú-Bihar megye
Elnök: Nagy István
nagymester@nagymester.com
Heves megye
Elnök: Báry Péter
pbary@mayer.hu
(Tel.: +36-30-955-0517)

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Elnök: dr. Lits József
5000 Szolnok, Óvoda u. 2.
(Tel: 56/377-843,
Fax: 56/342-591)
lits.jozsef@vosz.hu
Komárom-Esztergom megye
Elnök: Pordán Zsigmond
2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 4/A
(Tel./Fax: 34/510-822)
pordan.zsigmond@vosz.hu
Nógrád megye
Elnök: Czékmánné Kelecsény Ágnes
3100 Salgótarján, Fô tér 1. II. em. (Tel: 32-423860; Fax: 32-423-860)
czekmanne.kelecseny.agnes@vosz.hu
www.vosznograd.hu
Somogy megye
Elnök: Daxner Gábor
7400 Kaposvár, Ibolya u. 63. (Tel.: 82/526733, fax: 82/526-734)
daxner.gabor@vosz.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Elnök: Czomba Csaba
4400 Nyíregyháza, Kótaji út 62. (Tel/Fax:
42/451-601, 42/509-050)
czomba.csaba@vosz.hu
Tolna megye
Elnök: Dr. Fajszi Lajos
7100 Szekszárd, Arany János u. 6–8. (Tel.: 74-510593
fajszi.lajos@vosz.hu
Vas megye
Elnök: Szárnyas János
Tel/fax: +36-94-561-512
szarnyas.janos@vosz.hu
Veszprém megye
Elnök: Gazsi Attila
8200 Veszprém, Budapest u. 13.
Tel.: 88-420-710
gazsi.attila@vosz.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
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

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

VOSZ 2018 ápr-máj belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 05. 29. 10:34 Page 49

Tájékoztató
49

VOSZ 2018 ápr-máj belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 05. 29. 10:34 Page 50

Kedvezmények

50

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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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

1047 Budapest,
Baross u. 99.

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

(06-1)
380-5403

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

OPEN Szoftverház

Horfer Serleg

Foltech Kft.

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

KEDVEZMÉNY

15%

(06-1)
460-6933

(06-1)
460-6933

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

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

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

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

50 ezer Ft
felett

Anyag:
5%
Díj:
10%

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

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

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

(06) 76
321-202

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

Hotel Unió

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

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

(06-62)
246-842

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

Parragi Ügyvédi Iroda

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

(06-1)
354-3080

(06-1)
354-3085

Megbízási díjakból
Budapesten történô ügyintézés során
15% költségátalány elengedés

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

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

06-309426-385

(06-1)780-55-31

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

Innowear Kft.

5-50%

10%

11%

12-21%

10%

20%

20%

20–25%

VOSZ 2018 ápr-máj belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 05. 29. 10:34 Page 52

Kedvezmények

52
CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

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

5–10%

RPE Nonprofit Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztô Kft.

Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és
Kézi autómosó

KEDVEZMÉNY

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

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

(06-46)505-267

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,
stratégiák készítése

25–50%

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

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

+36-46382-933

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

10-20%

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

+36-30754-9711

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

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

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

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

06-46
507-709

15%

10%

5%

10%

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

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

MTB-TECH Kft.

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

(06-1)
297-4069

(06-1)
297-0470

Munka-, tûz és környezetvédelmi
tanácsadói szolgáltatások

KEDVEZMÉNY

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

Languages
International Bt.

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

36-209346-101
36-30
8646-584

06-1259-1162

Tolmácsolás, Fordítás, Hiteles
fordítás, Konferenciatechnika

Inis Business Kft.

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

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

06-1210-2478

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

Baricska Csárda

8230 Balatonfüred,
Baricska dûlô

+36-20223-0910

NICOpro Kft.

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

+36-79326-581

ProjectMine Kft.

Brand Way &
Compass Kft.

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

+36-1797-1736

1132 Budapest,
Borbély u. 5-7.

+36-309426-385

tanacsado2@brandway.hu
www.brandway.hu

Minden fogyasztásból egyedi kedvezmény
+36-79326-581

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

15%

10%

10–25%

sikerdíjukból
15%

10%

10%

10%

Iparjogvédelem, szabadalom, védjegy, formatervezési minta, szerzői

Tanácsadás
VOSZ

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

tagoknak
ingyenes,
megbízás
egyedi
megállapodás alapján
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CÉG

CÍM

TELEFON

MB Hitel Pénzügyi
Tanácsadó Kft.

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

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

