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Vállalkozók Napja
Az év végi ünnepi eseményen
nemzetgazdasági miniszteri
és szövetségi kitüntetések kerültek átadásra

2016. december–2017. január

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 tagszám:
VOSZ iroda kód:

VOSZ tölti ki!

Beléptetô megye:
Tagszám:

ALAPADATOK (KITÖLTÉSE KÖTELEZÔ):

Tag neve:
Adószám:
KSH szám:
Megye:
Székhely város; út, utca,
tér, stb.; házszám:
Alakulás éve:
Web:
Fôtevékenység:
Tag képviseletében
eljáró személy:
Telefon 1 (vezetékes):
Telefon 2 (mobil):
E-mail:
Levelezési cím város; út,
utca, tér, stb.; házszám:
Választott szekció:

Létszám (fô):
Fôtevékenység
TEÁOR szám:

Fax:

Széchenyi Kártya Program (KAVOSZ) termék igénylése esetén kitöltendő:

Termék típusa:
Utalás/befizetés dátuma/
csekk sorszáma:

Termék igénylésének
összege:
Kiállított számla
sorszáma:

$

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT:
Alulírott (szervezet, vállalkozó, vállalkozás, cég), mint a VOSZ tagja, a jelen szakasz végén található „IGEN” vagy „NEM” megjelölésével nyilatkozik, felhatalmazza-e a VOSZ-t arra, hogy ennek a felhatalmazásnak írásos visszavonásáig a következô adatait (a Vállalkozás ill. képviselô(i)
neve, címe (székhely), vezetékes és mobil telefonszám(ai), e-mail cím, tevékenységi kör) átadhassa a Hungary Business Zrt.-nek, (a VOSZ-BESZ Zrt. jogutódjának; címe: 1205 Budapest,
Nagykőrösi út 57.) amely számára szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kíván nyújtani, illetve ezekrôl szóló tájékoztatókat részére a megadott elérhetôségeken eljuttatni.
c IGEN
c NEM
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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
• 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál;
• 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 30 millió forint számviteli nettó
árbevételig 24 ezer forintnál;
• 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 50 millió forint számviteli nettó
árbevételig 50 ezer forintnál;
• 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevétel esetén 100 ezer forintnál.
A rendes tagok által fizetett tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendő. Év közben belépő tag esetén a Belépési Nyilatkozat
alapján kibocsátott számla szerint kell a tagdíjat megfizetni.
A szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagok által fizetett tagdíj (továbbiakban: szűkített tagdíj) jelenlegi összege 17 ezer Ft/év és ez mindaddig érvényes, míg az Elnökség meg nem változtatja. A szűkített
tagdíj a belépéstől számított egy évre érvényes, esedékessége a Belépési Nyilatkozat alapján kibocsátott számla szerint alakul.
Szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag tagsági viszonya az érvényesen kitöltött Belépési Nyilatkozata
beérkezésével és az éves szűkített tagdíj megfizetésével jön létre. A tagsági viszony létrejöttéhez
egyéb esetekben a tagfelvételi kérelem beérkezésén és a tagdíj megfizetésén túl az Elnökség támogató döntése is szükséges.
Ezen tájékoztató nem helyettesíti a Szövetség mindenkori alapszabályában írottakat.
Alulírott ezúton nyilatkozom, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ)
q rendes tagja q pártoló tagja q szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagja q társult tagja
kívánok lenni*, a VOSZ alapszabályát megismertem és elfogadom, továbbá
........................................................ Ft tagdíj** megfizetését vállalom.
* (kérjük „x”, vagy „+” jellel jelölni a kívánt tagsági jogállást; többes jelölés érvénytelen!)
** kérjük a tagdíj összegének megadását, összhangban a fenti tájékoztatással!

Kelt: ………………………………, …… év …………………..…… hónap …… nap
…………….......…………..
cégszerû aláírás
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Tel.: (+36-1) 414-2181, 82
e-mail: center@vosz.hu
1054 Budapest, Hold u. 21.
Fax: (+36-1) 414-2180
web: www.vosz.hu
Bírósági bejegyzés: Fôvárosi Törvényszék Pk.60099/1989
Gránit Bank: 12100011-10004878-00000000
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Vállalkozók Napja
2016. december 2.

A hagyományoknak megfelelően, idén is december első péntekén rendezte meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
(VOSZ) a Vállalkozók Napját. Az immár
tizennyolcadik alkalommal megtartott, nagyszabású rendezvényre az ország minden megyéjéből közel 600 vállalkozó és üzletember érkezett. A magyar üzleti élet egyik legrangosabb
találkozójává vált eseményen, a 2016-ban legkiválóbbnak talált vállalkozók kaptak magas
szintű állami és szövetségi kitüntetéseket. A
legsikeresebb és leghasznosabb gazdasági tevékenységek elismerésén túl, a nemes vállalkozói mecenatúrának köszönhetően, lehetőség
nyílt a magyar kultúra, tudomány, oktatás és
sport kiválóságainak elismerésére is az esti
Prima Primissima Gála keretében.
A MÜPÁ-ban, 2016. december 2-án megrendezett Vállalkozók Napja lehetőséget
teremtett arra, hogy a vállalkozók a gazdasági kormányzat vezetőivel közösen értékelhessék az év eredményeit, megismerhessék a fejlődési irányokat és terveket, valamint a sikeresen tevékenykedő vállalkozókat méltóképpen
reflektorfénybe állítsa.
A kitüntetési ünnepségen a nemzetgazdasági miniszteri elismerések (10 fő) mellett,
ebben az évben is a területi szervezetek, az
országos szakmai szekciók, valamint a társszövetségek testületeinek javaslata és a VOSZ
elnökség döntése alapján a legsikeresebb vállalkozók az „Év Vállalkozója” elismerésben (64
fő) részesülnek.
Az eseményen jelen lévő Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter elmondta: „Közös
munkánk eredménye az, hogy elmondhatjuk,
nem csak félsikereket értünk el a gazdaság fejlesztésében. A kormány megteremtette az alapokat a növekedéshez, a cél az, hogy elősegítse
Magyarország felzárkózását a legfejlettebb
országokhoz. Ennek érdekében magasan kép-

zett munkavállalókra és magas hozzáadott értéket termelő cégekre van szükség.” Varga szerint a jövő csak akkor lehet sikeres, ha a kormányzati célok találkoznak a vállalkozásokéval.
Ahhoz, hogy Magyarország megmaradjon,
két dolog kell: erős gazdaság és az országban
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MAGYAR GAZDASÁGÉRT DÍJ:
Bíró Attila - a Knorr-Bremse Fékrendszerek
Kft. ügyvezető igazgatója;
Dr. Davola József - a Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség főtitkára;
Juhász István - a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója;
Kenyeres Tamás Ferenc - az INNO-COMP
Kft. gazdasági vezetője;
Kovács Károly - a KOVAS Kft. tulajdonosügyvezető igazgatója;
Marosi László - a MELÓ-DIÁK Országos
Diákvállalkozási Kft. ügyvezető igazgatója;
Dr. Petrovai György - az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség jogi képviselője;
Sipos Jenő - a Füstöltkolbász Kolbászkészítő
Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatója;
Szabó Noémi - a Derula Kft. ügyvezető igazgatója

élők hazaszeretete – hangsúlyozta Demján
Sándor, a VOSZ elnöke. Úgy vélte van ok az
ünneplésre, hisz nagyszerű éven van túl a
magyar gazdaság, köszönhetően elsősorban
annak, hogy a nemzetközi hitelminősítők újra
befektetésre ajánlott kategóriába emelték az
országot. Kritikaként említette ugyanakkor,
hogy nemhogy teljesült volna a közszféra leépítésével kapcsolatos kormányzati ígéret, de még
nőtt is létszám. Mint fogalmazott: „ez ólommellény, amelyet minden vállalkozó és minden magyar állampolgár cipel.” Demján kijelentette: a béremelések nem érnek semmit, ha
nincs bővített újratermelés, illetve a vállalkozóknak tudomásul kell venniük, hogy struktúraváltásra van szükség.
A kitüntetéseket Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Demján Sándor elnök
adták át.

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL:
Takács Sándorné - a Számvitech Bt. ügyvezető
igazgatója
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AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA DÍJ KITÜNTETETTJEI:
Antal Mihályné és Samu Attila - Kristály Mix
Zrt.; Balogh László - SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Kft.; Barabás Tamás - Start Upper Kft.,
ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft.; Barta
József - Barta és Barta 2000 Kft.; Bátor András - Hot-Drink Kft.; Bocskor Tibor - IRONTECH Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó
Zrt.; Bogár Attila - BorgWarner TurboSystems
Kft.; Borbély Levente - Borsza-Vill Kft.; Bucsi
András - Bucsi Travel Bt.; Csekő Balázs Csekő Kávéház és Gyorsétterem; Dékány
Dénes - Ring-Autó Kft.; Demcsák Mária - Piac
& Profit; Domiter László - Dometal Préstechnikai Kft.; Düh Sándor - Klimatrend Hungary Kft.; Erdődi Sándor - Tápió Malom Kft.;
Fehér János - FMS Controll Kft.; Fodré Imre
- Békés “kas” Épületszigetelő és Szakipari Kft.;
Gombás András - Gombás Étterem Kft.; Hábel

5

Péter - H-Beton Kft.; Hajas Hajnalka és Vida
Péter - Via Pannonia Menedzsment és Szolgáltató Kft.; Happ János - Happ Fuvarozó és
Szállítmányozó Kft.; Hatos István - Unicon
Zrt.; Hatos Zoltán - Unicon Zrt.; Hivessy Zoltán - Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft.; Juhász Sándor - Délút
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Kft.; Kalmár Árpád - Stabilitás Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; Kancsár Ferenc Kancsár Transz Kft.; Kelemen Csaba - Kelemen Mérnöki Iroda Kft.; Keszthelyi Erik Keszthelyi Holding Zrt.; Kiss László - Kiss Cégcsoport; Koji László - Építési Vállalkozók
Országos Szakszövetsége; Kovács Béla - Porminus Kft.; Kovács Dénes - Forint-Soft Kft.;
Dr. Kovács Péter - Funkció Kft.; Kövesdi János
- Kövesdi Kft.; Lévai Richárd - RG Stúdió
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; Malomhegyi Nándor - Professional Computer Kft.;
Marosfalvi Gábor - Marostech Ipari és Szolgáltató Kft.; Mekler Norbert - Nagyvázsonyi
Kinizsi Nonprofit Kft.; Mészáros Antal József
- Csomiép Kft.; Nádasdi József - Nádasdi Kft.;
Nagy Gábor - NOVAIP Ingatlanüzemeltetési Kft.; Páricsi Zoltán - Nomis Számviteli Szolgáltató Kft.; Pekó László - NYÍRZEM NyírségZemplén COOP Kereskedelmi Zrt.; Peterdiné Árva Ilona - PRO-SEC Kiadói, Oktatói és
Szervező Kft.; Petkovics Zoltán - Geotech Kft.;
Rostási Szabó Józsefné - Rostási Hagyományos

Konyha Kft.; Sebestyén Balázs - Delphi Connection Systems Hungary Kft.; Soltész József
- SOFÉM Kft.; Szabó Dávid - Szintézis Informatikai Zrt.; Szabó Péter - FAG Magyarország
Ipari Kft.; Szentendrei Zoltán - Prospektus
Nyomda; Szmodics Zoltán - Szmodics és Társa
Bt.; Szvoboda László - Május 1. Söröző és Étterem; Takler Ferenc - Takler Pince Kft.; Dr.
Téglásy György - Belderma Kft.; Tormási Attila - Tormási Autóház Kft.; Tóth Ádám Mezőker Kft.; Tóth Béla - Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt.; Tóth-Kása Attila - Szatmári
Malom Kft.; Varga József - K&V Nemzetközi Fuvarozó Kft.; Véghné dr. Szabó Judit Laborcoop Kft.

Prima Primissima gála 2016
A Vállalkozók Napja keretében a VOSZ
Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány
Kuratóriuma a Prima jelöltek közül titkos szavazással választotta ki a Primissimákat.
A Primissima és a Prima díjakat este adták
át a magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselőinek a Bartók
Béla Nemzeti Hangversenyteremben.
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2016. évi díjazottak névsora, kategóriánként

Magyar irodalom
Primissima: Vámos Miklós író, műsorvezető
Prima: Ács Margit író, műkritikus
Prima: Rónay László irodalomtörténész, tanár
Magyar színház- és filmművészet
Primissima: Marton László színházi rendező
Prima: Andorai Péter színművész
Prima : Kútvölgyi Erzsébet színművész
Magyar képzőművészet
Primissima: Benkő Imre fotográfus, fotóriporter
Prima: Bukta Imre képzőművész
Prima: Olasz Ferenc fotográfus, filmrendező
Magyar tudomány
Primissima: Maróth Miklós klasszika-filológus,
orientalista
Prima: Dr. Bihari Mihály jogász, politológus,
Professor Emeritus, az MTA doktora
Prima: Prof. Dr. Perner Ferenc sebész, professzor
emeritus, az orvostudományok doktora
Magyar oktatás és köznevelés
Primissima: Hejőkeresztúri IV. Béla Általános
Iskola - hátránykompenzáló pedagógiai
módszert használó iskola
Prima: Földes Imre zenetörténész, zenepedagógus, ny. egyetemi tanár
Prima: Szarka Attila gyógypedagógus, pszichopedagógus, szupervizor
Magyar építészet és építőművészet
Primissima: Tima Zoltán okleveles építészmérnök

Prima: Pelényi Margit építész
Prima: Winkler Barnabás építész

Magyar sajtó
Primissima: Oplatka András történész, újságíró, műfordító;
Prima: Baraczka Eszter újságíró, a közmédia
brüsszeli tudósítója
Prima: Végh Alpár Sándor tárcaíró, publicista
Magyar sport
Primissima: Földi Imre olimpiai bajnok súlyemelő, edző
Prima: Kőbán Rita kétszeres olimpiai bajnok
kajakozó, kajakedző
Prima: Sákovicsné Dömölky Lídia olimpiai bajnok vívó, szakedző, szakíró
Magyar népművészet és közművelődés
Primissima: Mikulás Ferenc stúdióvezető,
producer, fesztiváligazgató;
Prima: Maczkó Mária népdalénekes
Prima: Szokolay Dongó Balázs népi hangszeres szólista
Magyar zeneművészet
Primissima: Medveczky Ádám karmester,
címzetes egyetemi tanár
Prima: Balázs János zongoraművész
Prima: Dr. Vígh Andrea hárfaművész, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora

Közönségdíj
Olasz Ferenc fotográfus, filmrendező

VOSZ 2016 dec-2017 jan beliv_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2017. 02. 06. 8:05 Page 8

Szervezeti Hírek

8

Megyei Prima Gálák
(2. rész)

Prima-díjakat adtak át Győrben

Az egykori győri zsinagógában tartott rendezvényt Sragner László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Győr-MosonSopron megyei elnöke nyitotta meg, majd a
köszöntő beszédek után az arra érdemes vállalkozásoknak átadták a megyei Év Vállalkozója okleveleket.
Ezeket idén Bakus József a Pannonsys Services Kft. ügyvezetője, Bella Tamás a Kútház
Kft. ügyvezetője, Wágenhoffer Attila egyéni
vállalkozó, Pintér József a Motor Welt kft.
ügyvezetője és Szalai Tamás a Nádor Étterem
tulajdonosa kapta. A gálán bejelentették azt
is, hogy december elején Budapesten az országos Prima Primissima Gála napján Országos
Év Vállalkozója oklevelet kap Győr-MosonSopron megyéből Dr. Kovács Péter a Funk-

ció Kft. alapító igazgatója és Szabó Dávid a
Szintézis Zrt. vezérigazgatója.
A vállalkozói elismerések után átadták a
Győr-Moson-Sopron Megyei Prima-díjakat:
A díjat Magyar oktatás és köznevelés kategóriában Kocsis Rozi, Blattner-díjas bábművész, rendező, a Vaskakas Bábszínház igazgatója kapta.
Magyar tudomány kategóriában Dr. Skaliczky Zoltán idegsebészt, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház osztályvezető főorvosát,
szervezési igazgatót ismerték el.
Magyar színház- és filmművészet kategóriában Gáti Oszkár, Jászai Mari-díjas színész, a
győri Menház Színpad alapítója, művészeti
vezetője érdemelte ki az elismerést.
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Prima díjasok SzabolcsSzatmár-Bereg megyében
Nyíregyházán tizenegyedik alkalommal adták
át a megyeházán a Megyei Prima Díjakat.

A magas elismerést idén is hárman vehették
a megyéből: Blaski Márta restaurátor, Márton
Anita súlylökő olimpikon és Bodor Dezső, a
szegedi vízmű főmérnöke. A különdíjat Barzó
Pál idegsebész kapta, aki más fontos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. A díjazottaknak munkásságuk elismeréseként Kligl Sándor szobrászművész kisplasztikáját nyújtották át.
Az est folyamán oklevéllel díjazták Csongrád megye kíváló vállalkozóit is. Elismerést
vehetett át Batki Mihály, Horváth Zoltán,
Kocsis-Ssavanya András, Rappai Attila, Turu
Kálmán és Uhrin Ferenc.

Díjazottak: Kazár Pál magyar zeneművészet,
Zsoldos Barnabás magyar sajtó, és N. Szabó
József magyar tudomány
Különdíjat kapott Botrágyi Károly.

Prima-díjas kiválóságok
Nógrádban
Szűkebb hazánk szakmai kiválóságait díjazták
szombaton este Balassagyarmaton, a régi vármegyeháza történelmi hangulatot árasztó környezetében. A Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége (VOSZ) Nógrád Megyei
Szervezete gáláján a Prima-díjak mellett több
más kitüntetés is gazdára talált.

Az esten köszöntötték a 2016-os év vállalkozóit, akik majd Budapesten veszik át oklevelüket: Mészáros Antalt, a vásárhelyi Csomiép Kft. ügyvezető igazgatóját, Juhász Sándort, a Délút Kft ügyvezetőjét és Marosfalvi
Gábort, a Marostech Kft. ügyvezetőjét.

Balassagyarmat. A szervezők az esemény felvezetésén a szó szoros értelmében megadták
az alaphangot, hiszen az épület emeleti díszterméhez érkezőket Lengyelné Zsoldos Emőke
hárfajátéka fogadta. Miután a szépen kialakított, kör alakú asztaloknál minden vendégek
elfoglalta helyét, a figyelem a színpad feletti
kivetítőre szegeződött, ahol a bejátszáson az
összes eddigi nógrádi Príma-díjas személyiség
alakja felbukkant. Kisvártatva Csernák János
színművész lépett elő, aki mély baritonján
Petőfi Sándor örökbecsű költeményét a „Szeptember végén” című verset szavalta el.

VOSZ 2016 dec-2017 jan beliv_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2017. 02. 06. 8:05 Page 10

Szervezeti Hírek

10
A hivatalos köszöntők sorában először Medvácz Lajos balassagyarmati polgármester járult
a mikrofonhoz. Mikszáth Kálmán lokálpatrióta gondolataival nyitott, majd azt ecsetelte,
milyen büszke a házigazda város közössége,
hogy e történelmi falak között tartják meg ezt
a magas színvonalú, rangos rendezvényt.
Örömét fejezte ki, hogy ilyen sok érték
teremtődött és teremtődik a mi kis megyénkben, amiket joggal ismernek el a kitüntetésekkel.

Czékmánné Kelecsény Ágnes, a VOSZ
megyei szervezetének elnöke következett, aki
előbb röviden visszatekintett a díjátadások
tizenkét esztendős hátterére, kiemelve, hogy
ez is bizonyíték arra: a vállalkozók összefogása és együttműködése igen gyümölcsöző lett.
Hozzátette, az előző év díjazottjait rendre meghívják a Prima-gálára, de most egy olyan
különleges pillanat jött el, amikor Antal
András keramikusművész előre jelentkezett, és
gyönyörű alkotásait ajánlotta fel az elismerések mellé.

Végezetül az elnök asszony kifejtette: a legkisebb falvakban végzett példaértékű tevékenységeket és a nagyvárosokban a jelentősebb
közérdeklődésre számot tartó értékteremtést
egyaránt elismerés illeti, ami az idei jutalmazottak esetében is kitűnik.
Elsőként a vállalkozások díjazottjai kerültek
sorra. Az év vendéglőse a béri Malom Udvar
étterem tulajdonosa, a Fülöp-szigeteki származású Bánfi-Sales Ruth-Ann lett, míg az év kereskedőjének a balassagyarmati Fini-Plusz Kft. vezetőjét, Bérci Lászlót választotta a bíráló bizottság.
Az év közgazdásza díjat Szűcs Borbála, a Toldi98 Kft., Szátokon és Mohorán fafeldolgozással
és fűrészáru-gyártással foglalkozó cég vezetője
kapta, míg az év vállalkozója kitüntetést ketten
érdemelték ki: Véghné dr. Szabó Judit, Mátraterenye több évtizede tevékenykedő háziorvosa, illetve Malomhegyi Nándor, a Professional
Computer Kft. ügyvezető igazgatója.
A VOSZ újabb két szakmai elismerésének
átadása előtt a sztárénekesnő, Radics Gigi szórakoztatta a közönséget. A Csillik Zoltán Innovációs Díj Srancsik Bálint kezébe került, aki
a balassagyarmati Delta Tech Kft. munkatársa, a T. Németh László Partneri Nívódíjat
pedig Pierog Ferenc, a nograd24.hu hírportál
tulajdonosa kapta meg.
A megyei Príma-díjaknál három kategóriában – művészet, tudomány-oktatás és sport
– érkeztek be a különböző jelölések, és az értékelő zsűri hosszú tanakodás után választotta
ki a jelöltek közül a legalkalmasabbakat. A
művészeknél a salgótarjáni Bányász-Kohász
Fúvószenekart illeti meg ez a rangos elismerés. Az együttes nevében Morvai Máté vette
át a díjat, s mellé Dombi Lívia iparművész
alkotását. Ő rövid köszönőbeszédében a zenekar közel száznegyven éves múltját emelte ki,
hangoztatva, hogy a két fúvós csoport összeolvadása után is mindig képesek voltak a megújulásra.
A tudomány területén Balassagyarmat közismert helytörténészét, Majdán Bélát illeti az
idei Prima-díj, aki szakmájához illően a régi
vármegyeháza épületének történetéből három
mozzanatot emelt ki: Madách Imre és Fráter
Erzsébet megismerkedését a megyebálon, amikor egy elejtett és felvett keszkenővel kezdődött voltaképpen „Az ember tragédiája”.
Másodszor az 1919-es csehkiverésre utalt:
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Prima gála Veszprémben
A Megyeházán tizenkettedik alkalommal
adták át a Prima díjakat.

éppen ebben a díszteremben kötötték meg az
egyezséget a város lakói, vasutasok, polgárok,
helyi vezetők, hogy a betolakodó légionáriusokat közös akarattal „takarítják ki” innen.
Végül Madách Imre 1861-es kortesbeszédét
emlegette, ekkor a nagy drámaíró az egyik ablakon kihajolva „tót” nyelven köszöntötte
csesztvei és balassagyarmati választóit.
A harmadik Prima-díjas, a Salgótarjánban
jól felszerelt, korszerű gépekkel berendezett
edzőtermet működtető testépítő és életmódtanácsadó fiatalember, Kirschner Krisztián lett.
Ő arra emlékezett, milyen izzadtságos munka
révén jutottak el egy negyven négyzetméteres
kis helyiségből a hatszáz négyzetméteres,
tágas teremig, és igyekeznek minél tökéletesebben alkalmazkodni a vendégkör, a látogató sportolni vágyók igényeihez, menet közbeni ingyenes tanácsadásokkal.
A gála utolsó szakmai hozzászólója Perlusz
László, a VOSZ ügyvezető igazgatója volt, aki
hangsúlyozta, hogy a Príma Primissima kitüntetések mára nem csupán komoly rangra emelkedtek, hanem a kezdeményezés egyfajta
mozgalommá vált, hiszen évről-évre minden
megye aktívan bekapcsolódik a díjátadási
folyamatba, a jutalmazottak pedig a Kossuth
– vagy Széchenyi-díjaik mellett előszeretettel
tüntetik fel a Príma-elismeréseiket is.
A bő két órás rendezvényen Radics Gigin
és Csernák Jánoson kívül közreműködtek még
a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei:
Tóth Miklós és tanítványai trombitán, Balázs
Réka és Ember Csaba zongorán, Ember Dániel fuvolán, valamint a Gitarinas gitáregyüttes.
Hegedűs Henrik
Nógrád Megyei Hírlap

Gazsi Attila, a VOSZ elnökhelyettese és
megyei elnöke köszöntötte a megjelenteket. A
tehetség még önmagában kevés, a talentumhoz szorgalom és teljesítmény is szükséges. Az
elmúlt tizenkét év díjazottjai és az idei évben
elismert személyek is tehetségükkel és odaadó munkájukkal formálják közösségüket.
Munkájukkal tudást és értéket adnak át, példájukkal inspirálnak, ösztönöznek és büszkévé teszik megyénket – jelentette ki. Az ugyancsak ma átadandó megyei Év Vállalkozója
Díjak ugyancsak a vállalkozó szellem elismerései – e két díjon keresztül pedig a gazdasági és a művészeti szféra találkozik ma este.
A 2016. évi Megyei Év Vállalkozója Díjakat ifj. Figula Mihály (Figula Pincészet), Molnár Szabolcs (Lean Enterprise Institute Hun-
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gary) és Pató Sándor (Silver Frog Informatika) vehette át.
„Magyar Tudomány” kategóriában a
Veszprém Megyei Prima Díj 2016. évi nyertese: dr. Gelencsér András.
Gelencsér András 1966-ban született Kisvárdán. MTA doktori címét 2002-ben szerezte.
Jelenleg a Pannon Egyetem egyetemi tanára,
az intézmény rektora, az MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoport vezetője. Szakterülete a
levegőkémia, ezen belül a légköri aeroszol
részecskék kutatása. Nevéhez fűződik a légköri
humuszképződés jelenségének első kísérleti
bizonyítása. Munkásságának kiemelkedő eredménye az a felismerés, hogy a beérkező napsugárzás elnyelésében a korom mellett a biomassza égetésből származó szerves részecskék
is fontos szerepet játszanak. A Springer kiadó
gondozásában megjelent angol nyelvű monográfiájában elsőként foglalta össze a légköri széntartalmú részecskékre vonatkozó ismereteket.
Nemzetközi elismertségének számos neves külföldi kutatóintézettel való szoros szakmai
együttműködést és több közvetlenül elnyert
EU pályázatot köszönhet. 2011-ben a Mindentudás Egyetemén tartott televíziós előadást
az emberi tevékenység levegőkörnyezetre gyakorolt hatásairól. 2015-ben jelent meg Füstbe ment bolygó című ismeretterjesztő könyve.
A Pannon Egyetem rektora Koromrészecskék
szerepe az éghajlatváltozásban címmel tartott
előadást.
„Magyar Zeneművészet” kategória Veszprém megyei Prima Díj 2016. évi nyertese: a
Recercare Régizenei Műhely.
A Recercare Régizenei Műhely egykor azzal
a céllal jött létre, hogy a Veszprém vonzáskörzetében élő, vagy oda valamilyen szállal
kötődő, régizenével foglalkozó muzsikusoknak
lehetőséget biztosítson együttgondolkodásra,
kísérletezésre és fellépésre. A Műhely profilja a középkori és reneszánsz egyházi és világi
zene lett, illetve e két terület lehetséges összefonódási felületei. Az évek folyamán, izgalmas
műhelymunka keretei között számos műsort
állított össze a zenekar, (mint például a Musica Ficta, Ars Subtilior, Llibre Vermell), mintegy ötszáz év zenei anyagából válogatva,
melyet leggyakrabban Veszprémben és a Balaton-felvidék műemlék templomaiban hallhatott a közönség. A közös fellépéseken túl a

Műhely tagjainak munkásságához köthető többek között az idén nyáron negyedik alkalommal megrendezett „Veszprémi Régizenei
Napok” eseménysorozat, melyen évről-évre
koncertek, kurzusok és előadások várják a régizene iránt érdeklődő közönséget. Recercare
Régizenei Műhely tagjai: Király Nóra – ének,
középkori hárfa, Suda Magdolna – ének, Kallai Nóra – viola da gamba, Nagy Csaba – lant,
Reményi Árpád – lant, Sipos Csaba – ütők,
Vikman Pál - ének, Kovács Előd – narráció.
A Szászvárosi Sándorral kiegészült együttes
művészeti műsorral adott képet tevékenységéről.
„Magyar Színház- és Filmművészet” kategóriában a Veszprém megyei Prima Díj 2016.
évi nyertese: Krámer György.
Táncművész, koreográfus, színházi ember.
Az Állami Balett intézetben diplomázott
1979-ben. Pályáját a Győri Balett alapító tagjaként kezdte. Volt a Szegedi Balett és a Budapesti Operett Színház balett igazgatója, a Rock
Színház vezető koreográfusa, a Miskolci Nemzeti Színház tánctagozatának vezetője. Táncolt
és tanított Izraelben, és Görögországban.
Alig akad színtársulat hazánkban, ahol ne fordult volna meg. Koreográfusként számtalan
musical, operett, opera táncait, prózai előadások mozgáskompozícióit készítette. Rendezőként mesejátékokat, musicaleket, prózai
előadásokat vitt színre. Két eredeti táncfilmet
készített a MTV-ben. Több mint húsz önálló
táncszínházi művet komponált. Veszprémbe
1992-ben szerződött, a Petőfi Színház társulatához. Azóta megszakítás nélkül jelen van a
város színházi életében. Legfontosabb feladatának a táncszínházi műfaj megszerettetését
tartja. Megalakulása óta a Pannon Várszínház
tagja, a Tánc fesztiválja művészeti vezetője.
Harangozó díjas, A Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetettje.
Krámer György és partnere előadtak egy részletet a Faun-Nimfa-Danaida című koreográfiából.
A közönségszavazáson a 9 jelöltre pár nap
alatt beérkezett csaknem 2600 szavazatból 1149
voks egyetlen személyre érkezett. A Veszprém
megyei Prima Díj Közönségdíjasa Horváth
Adrián.
1970-ben született Kiskőrösön. Nyolc évesen kezdett zenét tanulni. A zeneművészeti
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szakközépiskola elvégzése után Veszprémbe
került – máig itt él –, katonazenészként a Légierő Zenekarba. Munka mellett szerzett szociálpedagógusi, harsonatanári és karnagyi diplomát. 2007-ben kinevezték a Légierő Zenekar karmester-helyettesének. 2011-ben megvált
a katonazenekartól. A diplomáját kiegészítette egyetemi szakkal, így a Pápai Református
Kollégium Gimnáziumában éneket, a Művészeti Szakgimnáziumában zeneismeretet és kreatív zenét taníthat. Életét a tanításon kívül
három fontos dolog tölti ki. Első a fúvószene.
2008-tól karmestere Pápa Város Fúvószenekarának, akikkel számos sikerben részesülhetett. Másik fontos dolog az életében a hagyományaink felkutatása, megőrzése. Ez irányú
tevékenysége gyümölcse Gáty Zoltánról szóló
könyve, ami az egykori Pápai Kollégium
tanárát mutatja be és a Két évszázad fúvószenéje Pápán c. könyv, ami Pápa gazdag fúvós
kultúráját tárta fel. Harmadik kedvelt tevékenysége a zeneszerzés, hangszerelés. Utóbbiból tankönyvet is írt Fúvószenekari hangszerelés címmel.
A gála zárásaként emléklapokat adtak át a
rendezvényt támogató vállalkozások képviselőinek, majd Ádám Imre, a Vállalkozók
Országos Szövetségének alelnöke mondott
beszédet. A rendszerváltás után a vállalkozók

13

rossz színben tűntek fel a közvélemény előtt,
ezt a trendet megfordítandó hozták létre 2003ban a Prima Primissima Alapítványt, aminek
célja, hogy a vállalkozók ne csak munkájukkal foglalkozzanak, hanem mutassák meg, hogy
támogatják környezetük kulturális és sport kezdeményezéseit - mondta Ádám. A megyei
Prima Díjak rendszere 2004-ben jött létre,
2005 óta mindenhol évente megrendezik a
gálát. Hozzátette: megújult a VOSZ országos
szervezete, sok fontos változás történt, négy
tagozatba tömörítették szekcióikat, két új
elnökhelyettest választottak Ádám Imre és
Gazsi Attila személyében. A szervezet továbbra is dolgozik azon, hogy képviselje a vállalkozók érdekeit, véleményt nyilvánítson már a
jogszabály-alkotási folyamat során.

forrás: vehir.hu

Jubileumi PRIMA Díj átadó
gála a Gödöllői Kastélyban
A PRIMA Primissima Díj előszobájának és
kiegészítő rendezvényeinek is nevezhető
megyei PRIMA Díj ünnepség sorozat, melyet
a Budapesti-Pest megyei regionális Szervezet
a szokásokhoz híven november utolsó hét
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végéjén rendezett meg. 10. alkalommal jöttek
össze a Főváros és Pest megye kiválóságai a
művészet, oktatás, tudomány területéről és a
sok-sok vállalkozó, akik a kulturális és gasztronómiai élmények mellett akár a jövő üzleti
lehetőségeiről is tárgyalhattak abban a környezetben, ahol valamikor Erzsébet királyné is
szívesen töltötte napjait.
Marjay Gyula a VOSZ Budapesti és Pest
megyei Regionális Szervezete elnöke a jubileumi rendezvény megnyitó beszédét számvetéssel kezdte. Az elmúlt 10 évben 54 Regionális Prima Díjat, 36 Külön Díjat adtunk át,
valamint 100 Regionális Év Vállalkozója Díjat
és 50 Év Vállalkozója Díjra tettünk javaslatot.
Ezek nagy számnak tűnnek, de a régió vállal-

kozói számaihoz mérten még mindig elenyészők, éppen ezért adhatnak rangot annak, akik
ezt megkapják. A Primáknál szerintem világhírű művészek, sportolók, voltak már díjazottjaink, de kerestük és keressük mindig a
hazai legjobbakat is, akiket esetleg e díj is hozzásegít ahhoz, hogy még jobbak legyenek. Nem
feltétlenül a nevek a lényegesek, hanem, hogy
egy-egy olyan tevékenységet díjazunk, mely egy
közösség számára meghatározó, jó, szép, feledhetetlen, elismerésre méltó. Mily szép ez a
magyar nyelv, hogy ennyi féle képen lehet
dicsérni.
Hozzátette, hogy a díj a megbecsülés egy kis
szelete. Az igazi megbecsülést az idő adja, ami
tudjuk kegyetlen, mert gyorsan múlik.
A mindennapok munkáját, esetleg egyhangúságát érdemes egy pillanatra, jelen esetben néhány órára megszakítani, hogy az jelen
lévő szellemi erőt, ami főleg a kultúrában érezhető, magunkhoz vonzzuk.
A gálaműsorral egybekötött estélyen hat fő
részesült Regionális Prima Díj elismerésben,
melyhez 1-1 millió forint alapítványi támogatást is kaptak a kiválóságok. Magyar népművészet és közművelődés kategóriában: Salamon
Beáta népzenész, Magyar oktatás kategóriában:
Toldy Mária zene-tanár, Magyar zeneművészet
kategóriában Horváth Károly – Charlie énekes, Magyar irodalom kategóriában: Baranyi
Ferenc író, Magyar sajtó kategóriában: Harsányi Levente műsorvezető, valamint Magyar
színház és filmművészet kategóriában: Madár
Veronika színésznő, vehette át a Regionális
Prima díjat.
Öröm volt hallani, hogy a díjazottak, milyen megható szavakkal vették át a díjat és
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köszönték meg azoknak, akik a döntést hozták és azoknak is, akik támogatták, vagyis a vállalkozóknak.
Regionális Prima Külön Díjban részesült
Magyar népművészet és közművelődés kategóriában: Birinyi József és Magyar tudomány
kategóriában: Dr. Schanda Balázs
„Az Év Vállalkozója Díj”-ban a közép-magyarországi régió öt sikeres vállalkozója részesült, a díjakat december 2-án vehették át a
Művészetek Palotájában
Páricsi Zoltán, a NOMIS Számviteli Szolgáltató Kft. alapítója, tulajdonosa, Demcsák
Mária, a Piac&Profit alapító főszerkesztője,
Borbély Levente, a Borsza- Vill Kft. tulajdonosa és ügyvezetője, Hivessy Zoltán, a Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezetője, Erdődi Sándor, Tápió Malom Kft. ügyvezetője.

15

A Közép-magyarországi vállalkozók közül a
legjobbakat is díjazták az ünnepségen.
Munkája elismerésül Regionális Év Vállalkozója 2016. kitüntetésben részesült:
Hinora Bálint a Hinora Marketing Group
egyik alapítója, társtulajdonosa, Landor
Richard LRT¬NET Kft tulajdonosa, Medgyessy Ildikó a Titina Kft Ügyvezető igazgatója, Sas Gábor a ROSAS Logisztikai Kft.
ügyvezetője, Kövespataki Zoltán a SVEA Hungária, Bútorkereskedelmi Kft, Szabó Richárd
a PR Filmszervíz Kft. ügyvezetője, Gál Gábor
HOTELINFO Kft. ügyvezető tulajdonosa,
Szabó Kálmán és Bátfai László Signalmik Kft.
alapító ügyvezetők, Ifj. Hunyadi Sándor Hunyadi Kft. ügyvezető igazgatója. Pálffy Imre
SYSTREND-HUNGARY Kft. ügyvezető.
A rendezvényen jelentős együttműködési
megállapodás aláírásra is sor került, melyet Dr

VOSZ 2016 dec-2017 jan beliv_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2017. 02. 06. 8:05 Page 16

Szervezeti Hírek

16
Tóth Attila a Magyar Országos Közjegyzői
Kamara elnöke és Marjay Gyula a VOSZ Budapesti és Pest megyei elnöke írt alá.
A megállapodás lényege, hogy a vállalkozók még jobban megismerjék a közjegyzői munka lényegét, vagyis milyen módon lehet segítségükre a közjegyző, de fordítva is igaz, milyen
segítséget várnak el a vállalkozók a jogban jártas közjegyzőktől. Reméljük, hogy a megállapodás apró pénzre váltása a vállalkozók részére is kedvező lehetőségeket biztosít.
A hagyományos ünnepi gálaműsor a jelenlévő 260 vendég körében nagy sikert aratott.
Fellépett: Pénzügyőr zenekar, Horváth Károly
- Chalie, immár Regionális PRIMA díjas énekes, Malek Andrea művésznő és édesapja
Malek Miklós zeneszerző, Madár Veronika
valamint a Martonvásári Villő néptánc együttest, akik egy fergeteges tánccal fokozták a hangulatot
A vacsora utáni zenés estről a Madarak
Házibuli zenekar gondoskodott.
Gratulálunk a 2016. évi Díjazottaknak.
Támogatóinknak, ez úton is szeretnénk
megköszönni támogatásukat - felajánlásukat.

Cikk: Marjay Gyula, Trombitás Kriszti
Fotó: Diósi Imre, Balla István

Gála keretén belül adták át
az idei Prima Díjakat
Szekszárdon

Az Országos Év Vállalkozója Díj
megyei jelöltjei: Takler Ferenc (balról),
Nádasdi József és a fivérét, Józsefet
képviselő Barta György
(Fotók: Mártonfai Dénes)
kenységükkel példaként szolgálnak a társadalom számára. – Igazi értékei ők a megyének –
fogalmazott Horváth István, illetve azt is hangsúlyozta, hogy azokat a vállalkozókat is
köszöntik, akik gazdasági értéket teremtenek
Tolna megyében.
– A művészeti, a tudományos, a sport és a
gazdasági eredmények ünnepe is ez – mondta Lőrincze Péter, a VOSZ elnöki főtanácsadója, a Prima Primissima Alapítvány képviselője. Arra is kitért, hogy Demján Sándor
2003-ban az összefogás szellemében hívta életre az elismerést, annak érdekében, hogy a
megye előre haladjon, hogy kitörési pontokat
keressünk, hogy mindenkinek jobb legyen. –

2016. november 30.
Böde Dániel válogatott labdarúgó, dr. Kovács
Antal olimpiai és világbajnok cselgáncsozó, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója, valamint a Tücsök Zenés Színpad kapta idén a Tolna Megyei Prima Díjat.
– Az elismerés rangját a díjazottak jelentik,
az odaítélésénél csak a teljesítmény számít –
mondta a 12. Tolna megyei Prima díjátadó gála
első felszólalója, Horváth István országgyűlési képviselő, a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége (VOSZ) Tolna megyei
szervezetének társelnöke. Emlékeztetett arra,
hogy a Prima Primissima jelentése egészen
kiváló, és az est során azokat ünnepeljük, akik
értékteremtő munkájukkal, közéleti tevé-

Az Év Tolna Megyei Vállalkozói:
Piri Lajosné (balról), Friedmann Tamás,
Vizdár Zsoltné, Mezei Mihály
és Kovácsné Pach Magdolna
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Az összefogást pedig mi sem szimbolizálja jobban mint, hogy hat szekszárdi borász is a gála
támogatói között szerepel – tette hozzá.
Dr. Fajszi Lajos, a VOSZ Tolna megyei szervezetének elnöke pedig köszönetet mondott
mindazoknak a vállalkozóknak, akik segítettek
abban, hogy már 12. alkalommal rendezhették
meg a gálát. Beszélt a vállalkozásokat érintő
változásokról is, így például a minimálbér emeléséről. Mint mondta, a kkv-knak óvatosnak
kell lenniük, de bíznak a megyei gazdasági szereplők teljesítőképességében, és azt is remélik, hogy az állam a vállalkozók irányába is tesz
gesztust.
A gálán először az Országos Év Vállalkozója
Díj megyei jelöltjeit mutatták be, akik az országos gálán, Budapesten, a Művészetek Palotájában vehetik át elismerésüket. Először Barta
Józsefnek, a paksi Barta és Barta 2000 Kft.
tulajdonosának szólt a taps, ám ő nem tudott
részt venni az eseményen, így testvére és egyben üzlettársa, Barta György lépett a színpadra.
Majd Nádasdi Józsefet, a szekszárdi Nádasdi
Kft. ügyvezető-tulajdonosát és Takler Ferenc
szekszárdi borászt, a Takler Pince ügyvezetőtulajdonosát szólították.
A folytatásban az Év Tolna Megyei Vállalkozója díjakat adták át, amelyet a VOSZ Tolna
megyei szervezetének döntése alapján idén öten
kaptak meg: Friedmann Tamás, a szekszárdi
Plan-Éta Kft. ügyvezető-tulajdonosa, Kovácsné Pach Magdolna, a paksi Olympia Divatáru
Bt. ügyvezető-tulajdonosa, Mezei Mihály, a
paksi Mezei.M-Weld Kft. ügyvezető-tulajdonosa, Piri Lajosné egyéni vállalkozó, a szekszárdi Cuni Divat butik tulajdonosa és Vizdár
Zsoltné Spirk Judit egyéni vállalkozó, a szekszárdi Hajmeresztő Szalon mesterfodrásza.
Az est fénypontjaként a Prima Díjak kiosztása következett. Az első díjazott a madocsai
Böde Dániel válogatott labdarúgó volt, aki csapatával, a Ferencvárossal a Magyar Kupában
volt érdekelt szerdán este, ezért nem tudott
személyesen jelen lenni a gálán. Emiatt sajnálatát fejezte ki, és videóüzenetben köszönte meg a díjat, amelyet édesanyja vett át. Böde
Istvánné elmondta: örül annak a szeretetnek
és bizalomnak, amely a fia felé árad.
A Tücsök Zenés Színpad elismerését Béresné Kollár Éva művészeti vezető vette át. Köszönetet mondott az alapító tagoknak, akik meg-

17

Böde Istvánné

Béresné Kollár Éva

Dr. Kovács Antal
alapozták azt a nívót, amely méltóvá tette az
egyesületet a díjra, és az utódoknak, akik folytatják az elkezdett munkát. Háláját fejezte ki
a szülőknek, az egyesületi vezetőknek és a családjának is.
– A sikereim titka, hogy mindig jó csapat
vett körül, olyan emberek, akik mutatták számomra a helyes utat – mondta köszönőbeszédében dr. Kovács Antal olimpiai és világbajnok cselgáncsozó, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója. Kitért
a családjára, a feleségére, az edzőire, a sporttársaira, a tanáraira, a munkatársaira.
A közönségdíjat idén Bacsmai László szekszárdi plébános kapta a szavazatok alapján. Az
ezzel járó pénzjutalmat az Alisca Bau Zrt. ajánlotta fel.
Forrás: teol.hu
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Szervezeti hírek röviden

December 12-én Pécsre látogatott
a Kínai Beruházási Ügynökség
(CIPA) budapesti irodájának
vezetője és munkatársai

December végén Szecsuán
Tartomány Beruházás Ösztönzési
Irodájának delegációja tett látogatást
a VOSZ-nál

A delegáció látogatásának egyik célja a
magyarországi beruházási lehetőségek feltérképezése volt, a másik cél pedig a magyar
befektetők figyelmének felkeltése a tartományi befektetési lehetőségek iránt.

Magyar-japán közös rendezvény
az Eiffel Palace-ban
A delegációt a VOSZ Baranya megyei elnöke
Tímár Lajos és Fazekas Róbert a Baranya
Megyei Közgyűlés alelnöke fogadta. A megbeszélésen részt vett még a megye számos településének polgármestere valamint a megye
több jelentős vállalkozásának vezetője. A
megbeszélés célja a Baranya megyei beruházási lehetőségek feltérképezése volt.

2016 december végén a VOSZ alelnöke Gazsi
Attila és Cseresnyés Péter foglalkoztatásért
felelős államtitkár tájékoztatót tartott a Magyarországon működő japán vállalkozások
vezetői részére a munkaerő hiány leküzdésének lehetséges módozatairól rövid és közép
távon.
A rendezvény szervezője a VOSZ és a Jetro
Japán külkereskedelmi Szervezet volt.
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Az összefogás és együttműködés
a fejlődés záloga
Január 24-én a VOSZ elnökének főtanácsadója, a VOSZ nemzetközi igazgatója és Csongrád megyei elnöke találkozott a Csongrád
Megyei Közgyűlés elnökével Kakas Bélával. A
találkozó célja a Csongrád megyei adminisztráció és a VOSZ Csongrád megyei szervezete
közötti együttműködés erősítése és annak megbeszélése, hogy hogyan tudja a VOSZ elősegíteni a megye nemzetközi gazdasági kapcsolatainak fejlesztését.
A VOSZ egyrészt szeretné megtölteni - az
elsősorban kulturális területen aktív - testvérmegyei kapcsolatokat gazdasági tartalommal, másrészt szeretne hozzájárulni a megye
és a megyei vállalkozók nemzetközi kapcsolatainak kiterjesztéséhez. A megbeszélésen szóba
került új testvérmegyei kapcsolatok kialakítása is. Kakas Béla - hűen ars poetica-jához „Az

összefogás és az együttműködés kovásza akarok lenni” – örömmel támogatja a kezdeményezést.
Ugyancsak január 24-én sor került egy megbeszélésre a hódmezővásárhelyi alpolgármesterrel Hegedűs Zoltánnal. Hegedűs Zoltán
felelős a vállalkozásokkal történő kapcsolattartásért. A találkozóra annak apropóján
került sor, hogy a VOSZ aláírója a Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási Paktumnak. A
városvezető örült a VOSZ által felajánlott nemzetközi együttműködési lehetőségnek. A térségben erősödik a feldolgozóipar, népszerű az
Ipari Park, ahol szívesen látnának külföldi vállalkozásokat is. A tavasz folyamán a Japán Külkereskedelmi Szervezet (Jetro) vezetője - a
VOSZ szervezésében - látogatást tesz a városban, ahol megismerkedik majd a beruházási
lehetőségekkel és bemutatja a Jetro szolgáltatásait az érdeklődő vállalkozásoknak.
– VOSZ –
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Továbbra is támogatott
a Széchenyi Kártya Program!

A kormány döntést hozott a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának
folytatásáról – derül ki a Magyar Közlönyben
szerdán megjelent kormányhatározatból.
A kormány a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel keretében a 2017. január 1. és december 31. között megkötött, illetve felülvizsgálat keretében meghosszabbított hitelszerződésekhez 10 millió forint hitelösszegig legfeljebb 365 napra 1 százalékpont kamattámogatást biztosít, és a legfeljebb 50 millió forintos
hitelekhez a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által
vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának
50 százalékáig terjedő támogatást biztosít azzal,
hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75 százalékát.
A 2017. január 1. és december 31. között
megkötött Széchenyi Forgóeszközhitel szerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első három évére (1096 napra) évi
3 százalékpont kamattámogatást, valamint a
hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás
díjának 50 százalékáig terjedő támogatást biztosít a kormány az adott ügylet futamidejének
első három évére (1096 napra) azzal, hogy a
támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj
vetítési alapjának 0,75 százalékát. A 2017.
január 1. és december 31. között megkötött Széchenyi Beruházási Hitel, Széchenyi Önerő
Kiegészítő Hitel és Széchenyi Támogatást
Megelőlegező Hitel teljes összegéhez, az adott
ügylet teljes futamidejére évi 5 százalékpont
kamattámogatást, valamint a hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjának 50 százalékáig terjedő támogatást biztosít a kormány

azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg
a kezességi díj vetítési alapjának 0,75 százalékát. Kezességi díjtámogatás csak közvetlen
állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető
kezességvállalás díjához kapcsolódhat. A
kamattámogatás és kezességi díjtámogatás
tárgyévi és tárgyévet követő éveket terhelő
kötelezettségvállalásainak forrása az éves költségvetési törvényekben meghatározott Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat. A
nemzeti fejlesztési miniszter 2017-ben a 20182027 közötti évekre a célelőirányzat eredeti
előirányzatának 300 százalékáig vállalhat
kötelezettséget.
Abban az esetben, ha a célelőirányzat forrásainak lekötöttsége eléri a 75 százalékot, a
nemzetgazdasági miniszternek a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával meg kell vizsgálnia a maradványok visszahagyása útján történő forrásbiztosítás lehetőségét, és javaslatot
tennie a kormánynak. A nemzeti fejlesztési
miniszternek a források 75 százalékának lekötését követő harminc napon belül írásban értesítenie kell erről a nemzetgazdasági minisztert.
A határozat tartalmazza azt is, hogy a kamattámogatás mértékét olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb, mint 0 százalék.
A határozat a közzétételét követő napon lép
hatályba, és a 2017. január 1-jét követően kibocsátott kártyákra és a 2017. január 1-jét követően megkötött hitelszerződésekre is alkalmazni kell.
(MTI)
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Uniós pályázati körkép
– Krisán László, a Széchenyi Kártya Programot koordináló KAVOSZ Zrt. vezérigazgatójának gondolatai az
elmúlt és az ide évről az EU pályázatok tükrében

1. Hogyan látja és értékeli a 2016-os évet az
uniós pályázatok tükrében?
A pályázatok meghirdetése dinamikussá vált,
mindamellett a kiírók figyelembe veszik a piac
szakmai javaslatait. Tapasztalataink szerint
azonban a brüsszeli hozzáállás sokszor gördít
akadályokat a folyamatok elé: mintha minden
megoldás rossz lenne, mert nem passzol az
Unióban megszokott mainstream vonalhoz.
Fontos kockázatot és akadályt jelentenek tehát az uniós intézmények aggályai, melyek időbeli késéseket vetítettek előre már az év elején is, és valóban lassult is a forrásfelhasználás.
Az 50 százalékos előleg, az új állami pályázatértékelési és irányítási rendszer kialakítását érő támadások ráadásul már akkor megjelentek, amikor az új rendszer még meg sem
kezdhette működését, tehát nem bizonyíthatott sem pro sem kontra.
Tény, hogy bizonyos újítások – mint például az előleg – elég „meredeknek” tűnhetnek
bürokrata szemlélettel, ugyanakkor a
hazai vállalkozói szektornak kedvező változást
és valós lehetőséget jelentenének.
Ami a kifizetések mértékét és ütemét illeti, több nyilatkozatomban is említettem, hogy
az év elején célzott 2048 milliárdos kifizetés
eléggé ambiciózus, de egyáltalán nem jelent
tragédiát, ha ezt a célszámot nem érjük el. A
pályázatértékelési mechanizmus idő közbeni
átalakítása azonban nagyon komolyan visszavetette a beadott pályázatok ütemét, és egyre
valósabb problémává válhat, hogy 2017-ben
olyan dömpingszerű kifizetés várható, amely
nem csak az apparátust és a cégeket fogja sokkolni: a 2017-ben várhatóan belobbanó építési
kapacitásokra – amelyeket fűteni fognak az
állami megrendelések a nagyobb beruházások,
valamint a CSOK által várható építési BOOM
– fognak ráérkezni a főleg beruházásokra épülő
uniós pénzhegyek. Ezek miatt már tavasszal,

de legkésőbb nyárra teljes szűk keresztmetszetté válik az építési kapacitás és a munkaerő.
2. Mit vár Ön/ügyfelei a 2017-es évtől?
(pályázatok, kifizetés, bírálati idő, pályázati
értékelés)
2014-2020 helyett 2017-2020-ról tudunk beszélni. Ezt a kieső időt nagyon komoly munkával kell felpörgetni és azt reméljük, hogy a
bent lévő több mint 8000 pályázatra még december vagy legkésőbb januárban döntések születhetnek, és azonnal megkezdődhet az előlegek kifizetése, melyek kapcsán tavasztól azt
várjuk, hogy beindítja a beruházásokat. Szintén nagyon reméljük, hogy a pályázati értékelések az újjáalakított rendszer keretein
belül szakmailag a leghatékonyabban valósulnak meg. A kifizetések esetében úgy látjuk, az
előleg-rendszer jó irány lehet, azonban a bírálati idő az előző hét év egyik legfontosabb problémája volt,e tekintetében nagyon nem szabadna ugyanazon hibákba esni, mint korábban.Egy vállalkozó számára az adott projekt egy
adott piaci helyzet alakulhat ki és az idő múlásával az üzlet akár el is úszhat, ezért az idő több
mint pénz (ahogy Széchenyi is mondta).
3. A legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb események, tapasztalok, melyeket az ügyfeleik
továbbítottak Ön felé és a segítségét kérték?
A Miniszterelnökség és a KAVOSZ között egy
olyan platform került kialakításra, ahol a legfontosabb pályázatírók és a piac komoly szereplői kétoldalú együttműködés keretében közvetlenül adhatták át a piaci észrevételeket a
döntéshozók felé, ezért azt gondolom, hogy
ezek szinte minden pályázat esetében és a stratégia-alkotás során is komoly súllyal kerültek
be a döntésekbe. Ha ki kellene emelni kedvező/nem kedvező lépéseket azt mondhatnám,
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hogy a bürokrácia-csökkentést még közel
nem tartjuk kielégítőnek és sajnos minden íróasztal mindig elmagyarázza saját létjogosultságát, tehát az adminisztráció és a túl-papírozás valós veszélye most is a pályázatoknak,
ahogy nagy kérdés az új közbeszerzési törvény
bevezetése is, hiszen ott nem áll rendelkezésre tapasztalat és ez komolyan megfoghatja a
projekteket. A pályázatbírálói rendszer felállása megtorpanást eredményezett, deabban
nagyon bízunk, hogy az új egységek képesek
lesznek felvenni a sebességet és behozni az
elveszített időt. Az intézményrendszer átalakítása úgy vélem, hatékonyan segített. A kkvk sokszor információ-éhséggel küzdenek, mely
csillapításában segítséget jelentett, hogy a kormányzat közreműködésével az idei rendezvénysorozatunkat a közbeszerzési szabályváltozások kommunikációjával tudtuk hatékonyan ötvözni.
Ebből is látszik, hogy korrekt és jól működő a társadalmasítás KAMARÁK–KAVOSZ–
Miniszterelnökség között és remélem, ez továbbra is fennmarad.
4. Mit vár Ön/ügyfelei 2018-tól a pályázati piacon annak tükrében, hogy 2017-ben az összes
pályázat meghirdetésre kerül?
Továbbra is nagy a forráséhség, és fontos, hogy
felelősen, hatékonyan tudjuk felhasználni
ezeket a pénzeket. Ehhez a döntéshozók
részéről komoly szakmai háttérrel bíró szilárd
és profi intézményrendszer szükséges.Ahogy
már mondtam: idő, rugalmasság, csökkentett
bürokrácia, statáriálisan megvágott engedélyezési folyamatok, a piacot jól szolgáló pályázatok és villámgyors kifizetés: csak ennyi, amit
a vállalkozók szeretnének.
Meggyőződésünk, hogy óriási jelentőségű
lesz a tőkejuttatás témája, melyet évek óta
szajkózunk, nem véletlenül, hiszen ez valós
és hosszútávra kiható lehetőség a vállalkozások versenyképességének javítására, és a
hazai vállalkozások bankképességének kialakítására.
A tipikus magyarországi vállalkozás még
mindig alultőkésített, ami nem jó, sőt ez kife-
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jezetten káros hatással lehet az EU-s pénzek
hatékony felhasználására is.
Az uniós források felhasználásánál a hazai
sajátosságokat is figyelembe kell venni, hiszen
Magyarország nem egyenlő az Unióval, a vállalkozások még nincsenek annyira erejük teljében, hogy csak és kizárólag a néhány meglévő erős cég juthasson forráshoz. Hét év válság után nagyon fontos a talpon maradt vállalkozások megerősítése és fejlesztésük.
A visszatérítendő források óriási mennyiségben állnak rendelkezésre és fennáll a
veszélye annak, hogy a kialakított disztribúciós hálózat nem lesz elegendő ezen pénzek terítésére, ezért újra felvetjük azt, hogy az előző
időszakban bizonyított pénzügyi vállalkozások
is bekapcsolódhassanak a visszatérítendő nullás hitelek és főleg a kombinált hitelek mélységi eljuttatásába.
5. Milyen várakozásokkal tekint a 2020 utáni
új uniós ciklusra? Hogyan lehet felkészülni rá,
illetve hogyan lehet felkészíteni az ügyfeleket?
(Juncker terv, közvetlen brüsszeli források,
KKV függőség az EU forrásoktól)
Fő üzenet, hogy termelő beruházásokra, gyártásra, értékteremtésre fordítsuk a pénzeket,
hiszen 2020 után várhatóan ilyen formában
nem lesznek vissza nem térítendő támogatások. Ez egyébként óriási hiba lenne az unió
részéről, de hát nekik ez nem esik nehezükre,
viszont nekünk fel kell készülni a legrosszabb
forgatókönyvre, ezért olyan projektekre kell
fordítani forrásokat, amely nem egyszeri pénzégetést jelentenek, hanem a későbbiekben
2020 után is termelni fognak. Most van annak
időszaka, amikor jelentős hangsúlyt kell fektetni arra, hogy minél inkább „EU-forrás függetlenné” válhassunk. Nagy hiánya a mostani uniós pénzeknek, hogy több terület vagy
szektor abszolút kimarad, így Pest megye,
Budapest valamint a szolgáltató és nagyvállalati szektor, amelyek óriási fontossággal bírnának egyébként, ezért erre olyan alapokat kell
beindítani, amelyek hazai költségvetési forrásból képesek ezt megoldani, amire láthatóan van kormányzati szándék és akarat is.
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Nincs B terv, meg kell csinálnunk!
– Részletek Krisán László vezérigazgató úr Figyelő c. lapnak adott interjújából

A KKV-knak nem csak hitelre, de tőkére is
szükségük van. Ha állami segítséggel, nulla
százalékos tőkebetéttel támogatjuk meg a
cégeket, az valóban nagy segítség - lobbizik
a kisvállalkozókért a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.
A KAVOSZ, mint a Széchenyi Kártya Program irányító cége a kis- és középvállalkozások
(KKV) hitelhez jutásában segít. Jelenleg
éppen rendkívül sok uniós forrás nyílik meg
a KKV-k felé, jól sejtjük, hogy az Önök aktivitása is nagyon felpörgött?
Magyarország valóban gyorsítja az uniós források lehívását, és én ennek nagy híve vagyok.
Jelen állás szerint 2017-ben Magyarország ki
szeretné írni az összes pályázatot és 2019-ig ki
is fizetné a programokat.
Akkor biztosan van ennek értelme, ha a vállalkozások fejlesztésével olyan kapacitások
kiépítését tudjuk előre hozni, amelyek aztán
tartósan magasabb szintre emelik a magyar gazdaság kibocsátását... De vajon így lesz ez?
A gyorsítás azonnal politikai kritikákat
kapott, hogy a választások előtti kifizetésről
szól a döntés. A mi támogatásunknak azonban pusztán szakmai, piaci okai vannak. Öt
évig alig vagy nem volt a KKV-kat megcélzó
uniós program, ezen változtatni kellett. Nem
mellesleg a 2007-2013-as pályázati időszakban eleve csak a források15-16 százaléka ment
a KKV-knak, most ez az arány már 45-50 százalék is lehet. Mindez gyorsan berúghatja a
motort. Nagyon optimista vagyok, szerintem
a 2016-os 2 százalékos növekedés, a rákészülés éve után 2017-ben nagyságrendekkel
erősebb éve lesz a magyar gazdaságnak. Szinte ránk hullik egy bődületes mennyiségű pénz,
és egy „elketyegős” év után sokkal erősebb
év jön.

Vagyis addig rohanjunk a pénztárhoz,
ameddig van még ott pénz?
Igen, hiszen satufék jöhet. Visszavághatják
a költségvetéseket, vagy más szűkítések következhetnek be. Viszont, ha mi addigra lehívjuk a nekünk járó forrásokat, azt már nem
veheti vissza az unió. Aki lemarad, az kimarad. Ha a politika részéről, ilyen okokból is
tudatos a sietség, az okos döntés. 2018 végéig kellő elszántság mellett meg lehet csinálni
az egészet, és szerencsére ez nem kapkodás,
mert az uniós források pályázati rendszerének
átalakítása egyfajta tisztulási folyamatot is
hozott.
Az uniós források azért lassan apadni fognak, milyen irányba fejleszthető a KKV-k
támogatása?
Nekem régi teóriám, hogy a KKV-knak nem
csak hitelre, de tőkére is szükségük van. Az
ország ki van tömve forrással, akár a bankokban, akár az állami intézményekben, de a tőke,
nos, az korlátos. A kockázati tőke rettentő
drága, és a tőkés átveszi az irányítást, de ha
állami segítséggel, nulla százalékos tőkebetéttel támogatjuk meg a cégeket, az valóban nagy
segítség. Mert aki már tőkeerősebb, az onnantól eséllyel pályázhat, hitelért folyamodhat,
bankképesnek fog látszani.
Térjünk rá a KAVOSZ teljesítményére!
Milyen évük volt?
2016 az eddigi legjobb évünk volt, minden
számunkban nagy ugrást értünk el. Mi egy
olyan pénzügyi cég vagyunk, akik nagyon kedvező megoldásokat tud adni a KKV-knak.
Még a válságidőszakban is, amikor a kereskedelmi bankok nem nagyon finanszírozták
ezt a kört, a mi ügyfeleink száma akkor is
állandóan nőtt.
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Pótolták azt, amit a kereskedelmi bankok
nem végeztek el?

vállalkozásból nem elég csak a 10 ezer legjobbat támogatni.

Kiegészítettük. Mi velük dolgozunk együtt,
de speciális állami programként. A hitelkihelyezésben partner bankokat védi, hogy 80 százalékos garanciát kapnak, a KKV-k pedig
kamattámogatásban részesülnek. Az uniós
pénzek pedig úgy kapcsolódnak a tevékenységünkhöz, hogy az a célunk, hogy a hazai
KKV-kör a legtöbbet hozza ki a pályázatokból.
Vannak véleménykülönbségek is a Miniszterelnökséggel, de ezek nem hitviták. Ők alapvetően a legerősebb magyar KKV-kat szeretnék támogatni, Szerintem ez Taigetosz-elv.
Válság után, a kiugrás előtt vagyunk, most nem
szabadna hagyni lehetőség nélkül a kisebbeket, akik aztán jó esetben majd megerősödnek.
Kicsit demagógnak, vagy szakszervezetis megfogalmazásnak tűnik, de nagyon sok családról
van szó, ezért szerintem a 700 ezer magyar kis-

Ön szerint mi a munkájuk helyes mérőszáma, minél több vállalkozás váljon az ügyfelükké, minél több hitelt helyeznek ki?
Tavaly a Széchenyi Kártya Programban 178
milliárd forintot helyeztünk ki, ez mindenképpen egy fontos mérőszámunk. Közel 300
irodánk révén mindenhol ott vagyunk, a KKVk elhiszik, hogy értük vagyunk. Nekem külön
fontos, hogy megtanultunk a KKV-k nyelvén
beszélni. Ahogyan az ügyfelem sem akar
engem rákényszeríteni, hogy péknyelven
beszélgessünk, mi se erőltessük rájuk a banki
nyelvet. Mindenki elmondhatja érthetően,
hogy mi a baja, nekünk ezt kell lefordítani a
politika nyelvére.

– KAVOSZ –
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Vállalkozói Adófórumot tartott
a VOSZ Budapesti és Pest megyei
Regionális Szervezete

Immár hagyományos módon minden év
januárjában az aktuális adó jogszabály változásokról tartott adófórumot a VOSZ Budapesti és Pest megyei Szervezete, a BKIK, valamint a Zuglói Vállalkozói Szövetség támogatásával.
A rendezvény előadói és vendégei voltak:
Dr. Varga Árpád címzetes egyetemi docens,
a NAV volt elnökhelyettese, dr. Funtek Zsolt
főosztályvezető (NAV Észak-budapesti Adóés Vámigazgatósága), dr. Kiss Mariann tájékoztatási kiemelt főreferens (NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága), dr. Csobánczy
Péter tájékoztatási főreferens (NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága), Nagy Attila
tájékoztatási kiemelt főreferens (NAV Délbudapesti Adó- és Vámigazgatósága), Kovács
Zsuzsanna a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóság igazgatóhelyettese, Kothencz István Adóügyi Igazgatóhelyettes (Nemzeti Adóés Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága), Gassné dr. Radó Katalin Folyószámla-kezelési és Végrehajtási Igazgatóhelyettes (NAV Kelet-budapesti Adó- és Vám-

igazgatósága), Varga-Biller Katalin Adóügyi
Igazgatóhelyettes .
Minden évben, akár többször is változnak
az adójogszabályok, melyek sajnos nem a
kiszámíthatóság irányába mutatnak. Az idei
adóváltozásokban természetesen vannak pozitívumok is, némi egyszerűsítés, adminisztrációcsökkentési törekvés, de mint majd látjuk,
sok újdonság és új feladat is jár a változásokkal
együtt- mondta köszöntőjében Marjay Gyula
a VOSZ BPMRSZ elnöke. Hozzátette, a
VOSZ a jogszabályi változások eligazodásában
kíván segíteni tagjainak, mint eddig is a mai
térítésmentes oktatással is, ahol azok a szakemberek mondják el a változások lényegét,
akik utána az ellenőrzés részesei is lesznek.
Kiemelte még, hogy a tavaszi-nyár eleji adminisztrációs terhek csökkentését szolgáló konferencia sorozaton hangzott el először a vállalkozók és a VOSZ jelenlévő szakemberei részéről, hogy a KATA, kisvállalkozások tételes adójának 6 millió forintos felső határát fel
kellene emelni, mert valóban ez az adónem,
mely a legegyszerűbb adminisztráció mellett,
a legkedvezőbb a mikró vállalkozások részére. Eljutott az üzenet a törvényalkotókig, a
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KATA felső határát 12 millió forintos árbevételig emelték fel.
Az előadásokat Dr. Varga Árpád címzetes
egyetemi docens, a NAV volt elnökhelyettese kezdte, az ART, az adóeljárásról szóló tv.
módosításaival. Szólt többek között arról, hogy
3,8 milló magánszemélynek fog adóbevallás
tervezetet készíteni a NAV, melyeket március 15-től lehet majd megtekinteni és esetleg
javítani az ügyfélkapun keresztül, de lehet majd
papír alapon is kérni. A jogszabály változtatta az adótitokról szóló részt, valamint a végrehajtás alá vont adótartozás elévülését 5 évről
4-re mérsékelte. A megbízható adózók fizetési könnyítésének szabályait is enyhítette a jogszabály, 1,5 mFt-ig minden indoklás nélkül,
egyszerű kérelemre is biztosítja a NAV a részletfizetés lehetőségét.

Részletesen elmagyarázta a megváltozott
kiküldetési fogalmat, valamint a munkaerő
mobilitását segítő adómentes kifizetések lehetőségét és a munkába járás költségtérítésének
15 Ft/km-re történő adómentes emelési lehetőségét.
Az egyéni vállalkozókat érintő változásoknál kiemelte, hogy a fejlesztési adókedvezmény
30 mFt-os felső határát eltörölte a jogszabály,
így korlátlan összegig csökkenthetik a vállalkozók a tárgyévi adóalapjukat új eszköz beruházása esetén.
Dr. Kiss Marinn a NAV kiemelt tájékoztatási referense a szociális hozzájárulás és más
járulékok változásáról szólt. A legnagyobb változás 2017-ben a szociális hozzájárulás 27%ról, 22 %-ra történő csökkentése, valamint az
egészségügyi hozzájárulás is két kulcsos lesz.

A Személyi jövedelemadó tv változásairól
Dr. Funtek Zsolt a NAV tájékoztatási főosztályvezetője tartott előadást és válaszolt a nagyszámú hallgatóság kérdéseire. Kiemelt témaként beszélt a béren kívüli juttatások megváltozott rendszeréről, különösen a 100 eFt-os
készpénzben adható béren kívüli juttatás szabályairól,

A jelenlévőket tájékoztatta még a többes
jogviszonnyal rendelkezők biztosítási kötelezettségéről, valamint arról is, hogy a 20 fő fölött foglalkoztatók –mint tudjuk rehabilitációs
járulékot is fizetnek-, melynek összege 2017től a minimál bér 9-szerese lesz. Vállalkozói
kérdésre megerősítette, hogy már csak hatósági igazolás birtokában fogadható el, hogy
valaki megváltozott munkaképességű dolgozó.
Dr. Csobánczy Péter a NAV tájékoztatási
főreferense az ÁFA idei változásairól tartotta
meg előadását és igyekezett a feltett kérdésekre egzakt választ adni. Mint tudjuk az ÁFA
néhány helyen változott, természetesen itt is az
év közi jogszabályok is meghatározók, amik most
január 1-vel léptek hatályba. Az on-line pénztárgép használatára vonatkozó kötelezetti kör
bővülése, min tudjuk a taxisok, masszőrök,
plasztikai sebészek és még jó néhány szolgáltatónak kötelező használni a gépet. Az a szabály
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továbbra is maradt, hogy aki bejelenti a NAVnak, hogy ő csak számlát ad a vevőinek, ott nem
kötelező a gép használata, de akkor minden
vevőnek a pontos nevét, címét is tudni kell!
A számlázási szabályokban annyi változott,
hogy a 100 eFt feletti ÁFA-t tartalmazó számlák esetében mindenkor rá kell írni a vevő adószámát is.
A legnagyobb „sláger” téma most is a vendéglátás ÁFA kulcsának és ahhoz kapcsolódó
magyarázatok, kérdések voltak. Az idén 18 %ra mérséklődött a vendéglátóipari szolgáltatások ÁFA-ja, jövőre viszont 5 % lesz! Az előadó rávilágított, hogy a sok félreértés (közétkeztetés, munkahelyi étkeztetés miért nem tartozik oda és így tovább) abból fakadhat, hogy
a jogalkotó szándéka az ÁFA kulcs csökkentéssel a turizmus előmozdítása, ösztönzése
lehetett. Erre utal az is, hogy jövőre igaz 5 %
lesz az ÁFA kulcsa a vendéglátásnak, de e mellett a vállalkozónak 4%-os turisztikai hozzájárulást kell fizetni.

Nagy Attila a NAV kiemelt tájékoztatási
referense a TAO (társasági adó) és a KIVA
módosításairól tájékoztatta a megjelenteket. A
TAO legnagyobb változása, hogy egy kulcsos
lett, 2017-től 9 %, függetlenül az árbevétel
nagyságától. Új adóalap csökkentő tényezők

léptek hatályba, mint a startup vállalkozásba
fektetők, mint azon cégek részére, akik a dolgozóik szociális juttatását kívánják növelni.
Az Szja-hoz hasonlóan a TAO-ban is eltörölték a Kkv-k beruházási adóalap kedvezményének felső határát. Viszont szigorították a
más adóalanynak történő ingyenes juttatás szabályait.
A KIVA adónemet teljesen átszabta a jogalkotó, még kedvezőbb feltételeket biztosítva,
azoknak, akik ezt az adózási módot választják.
A KIVA mértéke:
• 2017-ben az adóalap 14 százaléka,
• 2018-ban az adóalap 13 százaléka,
amelynek megfizetésével a kisvállalati adó
alanya mentesül
• a 9 százalékos társasági adó,
• a 22 százalékos szociális hozzájárulási
adó, és
• a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás
bevallása és megfizetése alól.
A fórum végén további kérdéseket tehettek fel a vállalkozók az előadók részére,
melyekre a válaszok is érkeztek.

VOSZ
Budapesti és Pest megyei
Regionális Szervezete
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Tudja Ön, hogy a napi beszédinformáció kezelésétől és feldolgozásától
mennyire függ cégének a jövője és az Ön érdekérvényesítése?
Gondolja át és mi segíthetjük ebben digitális innovációs megoldásainkkal!
Az információs forradalommal az információs társadalmakban az információ az anyaggal
és az energiával azonos jelentőségűvé vált.
Az információ hatalom, ami közvetlen és
közvetett értelemben is a mindennapjaink igazságává vált.
A napi információ tömegünk, információ
forrásunk két nagyobb csoportra osztható:
vizuális (képi) és audió (hang). A két információ csoport közül a beszédinformáció a több,
a gazdagabb, az árnyaltabb, az összetettebb, a
bonyolultabb, sőt értékesebb, így, aki ezt egységes (rendszer) szemlélet és gyakorlat alapján kezeli, hasznosítja, az hoz létre nagyobb
értéket a saját maga számára is.
A mindennapi életben, a gazdaságban végbemenő folyamatok információkon alapulnak
és információkat keletkeztetnek. A napi információ áradat nagy része hang- illetve beszédinformáció, melyek egyrészt személyes jelenlét melletti megbeszéléseken (tárgyalásokon,
előadásokon stb.), másrészt személyes jelenlétet nem igénylő, távközlési eszközök (telefon,
rádiótelefon stb.) útján keletkeznek.
Akik a mindennapos információkat jelentőségükön kezelik és ennek megfelelően rögzítik, tárolják, dolgozzák fel, archiválják, stb,
azok életképesebben, versenyképesebben, gazdaságosabban (költségmegtakarításban), biztonságosabban működtetik a közigazgatást, a
versenyszférát és az egyes emberek hétköznapjait.
Gazdasági társaságoknál, a közigazgatásban
és az állami intézményeknél, kisvállalkozásoknál, magánszemélyeknél, tehát szinte mindenütt felmerülhet a beszédinformáció rögzítési, tárolási igénye a későbbi feldolgozás vagy
archiválás érdekében. Az információ rögzítése, tárolása, feldolgozása, jelentős szerepet tölt
be a versenyképességben, a kiadások megtakarításában, a bevételek növelésében és a közigazgatási-hatósági munka segítésében is.
Ezzel idő, energia és pénz takarítható meg valamint a biztonságot, az érdekvédelmet is erősítheti.

ABSONIC – beszédrögzítés, beszédkezelés és
beszédfeldolgozás (www.absonic.hu)
A beszédrögzítő és feldolgozó rendszereink
néhány alkalmazási területe, egyedüli, szóló
számítógépre (saját részre vagy, ha többen
használnak egy gépet) és hálózatos üzemre
egyaránt (ekkor a szerverre rögzített információt minden érintett elérheti, megfelelő
szervezés és szabályozás mellett):
• vezetői - titkári - ügyintézői tevékenységekhez, idő-munkaszervezéshez, diktálásokhoz (jegyzőkönyv készítés)
• megbeszélések, tanácskozások, előadások
rögzítése mikrofonnal, manuálisan vagy
automatikusan vezérelve
• telefon-, rádiótelefon-, VoIP, SKYPE,
URH-, műholdas beszélgetések manuálisan
vagy automatikusan vezérelt rögzítése
• előre programozható, automatikus mikrofonés telefonfelvételek (dátumra és időpontra)
• üzenethagyáshoz munkatársak és más személyek részére
• meghallgatásoknál, közérdekű telefonhívásoknál (rendőrség, bíróság, önkormányzat,
ügyeletek, ügyfélszolgálatok, panaszirodák,
segélykérés stb.). A személyes adatok védelmét erős titkosítás és többszintű felhasználói
jogosultság biztosítja.
• minősített hanganyagok rögzítése, tárolása
és visszahallgatása (közigazgatási illetve
államigazgatási intézmények, minisztériumok, hatóságok, gazdasági társaságok stb.)
• a hangfelvételek feldolgozása beszédfelismeréssel, amelynek során az élő beszéd vagy
a már tárolt beszédanyag automatikusan,
karakteresen leíratható
• automatikus ügyfél tájékoztató rendszer
(Interaktív Válaszadó Rendszer - IVR) –
automata telefonos ügyfélszolgálati tájékoztatás
• automatikus telefonhívó rendszer a napi
telefonhívások programozott és automatikus lebonyolítására egy szabadon konfigurálható lista alapján
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Az ABSONIC beszédkezelő és feldolgozó
rendszereink a meglévő számítógépek másodlagos kihasználásával, a számítógépekből széleskörű szolgáltatásokkal rendelkező beszédfeldolgozót varázsolnak.
DICSTATION - diktálás valós idejű leíratása írásjel helyesen, a beszédfelvétel és a diktált szöveg letárolása
A beszédinformáció feldolgozást segíti a
beszédfelismerés, amelynek során a diktált
beszéd közvetlenül karakteres szöveggé alakul
át, tehát elektronikusan, automatikusan leíródik.A diktálás közben a felismert szövegetfigyelni, ellenőrizni és javítani kell.Az írásjelek beillesztése, kis- és nagybetűváltások,
javításokstb. beszédvezérléssel működnek.Jó
műszaki előkészítés esetén a felismert szavak
pontossága az akusztikus környezettőlés a diktálótól függően 90-95% fölé is vihető. A diktálás hanganyaga a leirattal együtt, azzal
összerendelve tárolható, továbbítható, feldolgozható.
MEETINGSTATION - megbeszélések, értekezletek rögzítés utáni leíratása (jegyzőkönyv,
emlékeztető stb.), mely manuális korrekciókat
igényelhet
A beszédinformáció feldolgozást segíti a
beszédfelismerés, amelynek során a már rögzített és tárolt beszédanyag közvetlenül karakteres szöveggé alakítható át, tehát elektronikusan, automatikusan leíródik. Ebben még
nincsenek írásjelek, nincsenek nagybetűk és a
beszélőktől, valamint a környezet zajaitól, zavaraitól függően karakterhibák is találhatók.
Viszont jó műszaki előkészítés esetén a leirat
pontossága az akusztikus rendszer és környezet minőségétől, valamint a beszélők beszédmintájától valamint a (szak)szöveg gyűjteménytől függően, a betanító modulok segítségével is 90-95% fölé növelhető. Az értekezlet
hanganyaga a leirattal együtt, azzal összerendelve tárolható, továbbítható, feldolgozható.
Az írásjeleket, a nagybetűket és a hibákat
manuálisan kell korrigálni, mivel a beszédfelismerő az írásjeleket, a ki és nagybetűket nem
tudja elhelyezni egy nem diktálás jellegű szabad szöveges beszéd esetén. Azon alkalmazá-

si helyeken, ahol egyébként nem szükséges a
hangfelvétel manuális leíratása, de mégis jó,
ha megvan a leirat - akár néhány hibával- vagy
nem rendelkeznek vakon gépírni tudó munkatárssal, ott nincs manuális utómunka a
hangfelvétel leiratának javítgatásával. Amenynyiben emlékeztetőt, jegyzőkönyvet írnak a
hanganyagból, úgy a beszédfelismerő segítségével a leíró manuális, korrekciós munkája
átlagosan egyharmadára csökkenthető.
LECTURESTATION - Előadásokat, oktatásokat, beszédeket az előadóterem kivetítőjén
az előadással egyidőben folyamatosan és
karakteresen megjelenítő beszédrögzítő/kijelző /továbbító rendszer
A közösségi, egyetemi és más oktatás, képzés,
előadás, tájékoztatás, konferenciák az emberi
együttműködés, információ átadás napi gyakorlata, így ennek tovább fejlesztése, hatékonyság növelése széleskörű igény és lehetőség minden tématerületen, a legkorszerűbb
digitális infokommunikációs megoldásokkal.
Az előadás hanganyagának és karakteres
leiratának rögzítése történhet az előadóteremben lévő számítógépre és hálózati kapcsolaton keresztül feltölthető szerverre is.
Az előadás hanganyaga és/vagy karakteres
leirata a kivetítő vizuális érzékelése mellett
követhető még valós időben WiFi-s közvetítéssel a teremben lévő hordozható számítógépeken, okos telefonokon is valamint internetes közvetítéssel bárhol.
INFOCOMSTATION- infokommunikációs
beszélgetések rögzítés utáni karakteres leíratása, mely szükség esetén manuális korrekciót igényel
A különböző távközlési és informatikai eszközökkel, vonalakon, csatornákon folyó beszélgetések tartalma, értéke megkívánhatja a rögzítésüket, a beszélők saját számítógépén (is).
Ezekhez saját gyártású távközlési adaptereket
szállítunk. A letárolt infokommunikációs
beszélgetéseket beszédfelismerő segítségével le
lehet íratni, a beszédátvitel minőségétől és a
beszélők beszédjellegétől függő minőségben.
Ezeknek a leiratoknak a pontossága valamivel
kisebb, mint a jó minőségű mikrofon felvéte-
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leké, lásd DICSTATION és LECTURESTATION és MEETINGSTATION esetén.
Rögzíthető vonalak, illetve készülékek típusa, egy időben 128 csatornáig:
• analóg-hagyományos telefon
• ISDN-digitális telefon
• VoIP-internetes telefon
• GSM-mobil telefon
• SKYPE
• műholdas telefon (INMARSAT, IRIDIUM, THURAYA, stb)
RECSTATION -Telefonköltség megtakarítás,
mobil és más távközlési/informatikai beszélgetések rögzítése, a hívó és a hívott földrajzi
helyének és hívás adatainak elszeparált védelme:Többszörös intézményi, üzleti és/vagy
magán érdekvédelem, illetve érdekérvényesítés!
Üzletemberek, vezetők, menedzser asszisztensek, titkárok, ügynökök, vállalkozók, köztisztviselők és közalkalmazottak, magánszemélyek számára, akik olcsóbbá akarják tenni
belföldi, de kiemelten külföldi infokommunikációs kapcsolataikat és meg akarják őrizni
beszélgetéseiket a későbbi feldolgozás és hasznosíthatóság érdekében is.
Belföldi és nemzetközi távközlési beszélgetések gazdaságosabb lebonyolításával az alábbi vonalak, illetve berendezések különböző
megoldású, számítógépes, távválasztható összekapcsolása, irányválasztása:
• analóg-hagyományos telefon
• ISDN-digitális telefon
• VoIP-internetes telefon (vezetékes vagy
vezeték nélküli)
• GSM-mobil telefon
• SKYPE
• műholdas telefon (INMARSAT, IRIDIUM, THURAYA stb)
• egyéb távközlési vonalak
Ehhez biztosítunk olyan saját tulajdonba
kerülő számítógépes összekapcsoló termékeket,
melyek felügyelet nélküliek, automatikusan
üzemelnek, táv felügyelhetők és táv vezérelhetők, valamint igény szerinti számítógépes
beszélgetés rögzítéssel is rendelkeznek.
Az intézményi-, az üzleti- és a magánszektorban a hívó és a hívott fél helyének és távközlési adatainak védelmére, így biztonságuk,
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érdekvédelmük erősítésére, az illegális üzletiilletve magán kémkedéssel, hír- illetve információ szerzéssel szembeni védelemre. A hívó és
a hívott fél, valamint az összekapcsoló+ beszédrögzítő számítógépes állomás az ország, sőt a világ
bármely három földrajzi pontján is lehetnek.
**********
A rendszereink közül az ABSONIC dobozos termék jellegű, de a többi hosszabb előkészítést és bevezetést igényel.
Az előző rendszereink egy része az igényektől függően részben rövid időn belül
üzembe helyezhetők, de másik részüknél a
„testre szabás” hosszabb időt is igénybe vehet,
amelynek időtartama az egyeztetések, az adatszolgáltatások és az árajánlat során válik véglegessé. Az igényekre szabás néhány héttől
néhány hónapig is terjedhet.
A 90-95% feletti pontosságú beszédfelismerés elérése hangmintákat igényel (beszédkorpuszok) és a jelentősebb mennyiségű szöveges anyagot (szövegkorpusz) annak érdekében, hogy az általános szótár mellett a szakterület speciális terminológiái is figyelembe
lehessenek véve.
Az előző megoldásainkinformatikai fejlesztési
vagy kutatás fejlesztési, illetve innovációs pályázatokra is alkalmasak, mert a jelenlegi szolgáltatások még sokoldalúan tovább fejleszthetők.
Az előző digitális innovációk megfelelnek
a nemzetközi digitális versenyképesség érdekében a kormányrendeletekben is meghirdetett DIGITALIZÁLÁS minden területén, így
például a digitális államban, a digitális gazdaságban és a digitális közigazgatásban/államigazgatásban is.
Lásd: Irinyi terv Magyarország újra iparosításáért, Digitális Jólét Program Kormányhatározat, Nemzeti Infokommunikációs Stratégia Kormányhatározat, IPAR 4.0 Kormányhatározat, Digitális Oktatás Fejlesztési
Stratégia stb.
Az alapítói VOSZ tagságom alapján a VOSZ
tagok részére kedvezményeket biztosítunk.
Dr. Várhalmi Antal Miklós
(+36-30-9383529)
infokommunikációs mérnök-szakértő
ügyvezető, NICOpro Kft
email: varhalmi.miklos@nicopro.hu
www.nicopro.hu
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Mi mennyi 2017-ben

Tájékoztató
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Folytatódó lejtmenet
a nemfizetési eljárásokban

A csődök és felszámolások száma nagyjából
húsz százalékkal esett vissza, míg a kényszertörlések száma több mint huszonöt százalékkal mérséklődött 2016-ban. Ezzel szemben a
végelszámolások száma közel tíz százalékos
emelkedést mutatott, derül ki a Bisnode
Magyarország Kft. elemzéséből. A magyar gazdaság bedőlési indexe a tavalyi évben tovább
javult; 0,3 százalékpontos csökkenést követően megközelíti a másfél százalékot.
Jelentősen csökkent a kényszertörlések, a
felszámolások és a csődök száma hazánkban.
2016-ban 18,9 százalékkal kevesebb új felszámolási eljárás indult, mint az azt megelőző
évben, ám a kényszertörlések száma még ennél
is nagyobb mértékben, 25,3 százalékkal mérséklődött. Mindkét eljárástípusra igaz, hogy a
tavalyi év első felét még sokkal intenzívebb
visszaesés jellemezte, hiszen a felszámolások
száma 19,3, míg a kényszertörlések száma 34
százalékkal esett vissza 2016-első hat hónapjában. A második félévben a csökkenés üteme
lelassult, így a felszámolások közül már csak
18,4, míg a kényszertörlésekből 15,2 százalék-

kal regisztráltak kevesebbet, mint 2015 azonos
időszakában. Persze, már a 2015-ös év is rendkívül jól alakult, hiszen 2014-hez képest új felszámolások száma több mint 40 százalékkal
kényszertörlések száma pedig 27 százalékkal
mérséklődött. A csődeljárások száma továbbra is elenyésző hazánkban, 2016-ban mindössze
50 ilyen eljárás indult.
A felszámolások és kényszertörlések számának
alakulása
Míg a tavalyi év első felében még 19,8 százalékos növekedés történt a végelszámolások számának alakulásában, addig az év második felében már négy százalékkal kevesebb ilyen esemény indult 2015 hasonló időszakához képest.
Ennek a visszaesésnek köszönhető, hogy a végelszámolások számának növekedési üteme
lelassult, és végül 9,81 százalékos emelkedés
mellett 8600 új eljárással zártuk 2016-ot. Végelszámolások tekintetében - több mint 27 ezer
eljárással - 2012 volt a legrosszabb, akkor több
mint háromszor annyi új végelszámolást
regisztráltak, mint a tavalyi év folyamán.
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A végelszámolások számának alakulása
A csődök és felszámolások számának csökkenése a Bisnode Bedőlési Index (BBI) értékét
is jótékonyan befolyásolta - közölte Keleti
József, a Bisnode Magyarország Kft. Country
Managere. A BBI az a mutatószám, mely az
elmúlt 12 hónapban indított csőd és felszámolási eljárások számát viszonyítja a hazánkban működő cégek számához. Ugyan a működő cégek számában is történt néhány százalékos visszaesés a tavalyi évben, ez eltörpült a
nemfizetési eljárások számának 20 százalék
közeli mérséklődése mellett. Ennek köszönhető, hogy a 2014 végi 3,24 százalékhoz képest
– mely az eddig mért egyik legmagasabb bedő-
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lési index volt hazánkban – kevesebb mint feleakkora, mindössze 1,54 százalék volt a nemfizetési eljárás alá kerülő cégek száma 2016-ban.
Az intenzív visszaesés persze már 2014-ről
2015-re érezhető volt, hiszen már ekkor megkezdődött a gazdaság tisztulási folyamatának
lassulása, a tavalyi évben folytatódó pozitív
trend hatására pedig a BBI értéke további 17
százalékkal csökkent.
A Bisnode Bedőlési Index alakulása 2013 2016 között
Jó hír továbbá, hogy szinte minden szektorban
csökkent kisebb-nagyobb mértékben a kockázatosság, az egyetlen kivétel a vegyipar, ahol
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0,45 százalékpontos emelkedés történt. A legnagyobb – közel 2 százalékpontos – javulás a
közigazgatás, védelem, társadalombiztosítás
terén történt, ami így a 2015-ös 19. helyről az
első helyre ugrott. Bár mindössze 260 társaság mondhatja el magáról, hogy ezt a területet jelölte meg főtevékenységként, közülük a
tavalyi évben senki sem került sem felszámolás, sem csődeljárás alá. Az így második és harmadik helyre szoruló humán-egészségügy,
illetve oktatás 0,06 és 0,13 százalékponttal ért
el alacsonyabb bedőlési arányt, mint 2015-ben.
A legmagasabb kockázat 2016-ban is a vendéglátóipart jellemezte. Bár a bedőlési arány
0,7 százalékponttal mérséklődött, még így is
megközelíti a 2,7 százalékot. A tavaly év közbeni adatok alapján második legkockázatosabbnak számító építőipar – a 2015-ös év végi
helyezéséhez hasonlóan – harmadik lett a legkockázatosabb iparágak versenyében. A vendéglátóipar és az építőipar mellett a nagykereskedelem, valamint a fafeldolgozó ipar is
megőrizte 2015-ös helyezését a tavalyi rangsorban. Érdekesség, hogy a 2015-ben második
legkockázatosabb élelmiszeripar bedőlési
aránya 2016-ban közel egy százalékponttal
csökkent, így helyet cserélt a rangsorban a
2015-ben hetedik adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységgel. Ehhez a cseréhez az is nagyban hozzájárult, hogy az admi-

nisztratív tevékenységek bedőlési arányának
mérséklődése 2016-ban nem érte el 0,02 százalékpontot. Jelentősen csökkent viszont a kockázatosság az élelmiszeripar mellett a kommunális tevékenységet végző, valamint a
gumigyártással foglalkozó cégek körében.
Jelentősek az eltérések a megyék kockázatosságát vizsgálva is. A legkockázatosabb
továbbra is Heves megye, ahol a bedőlési arány
az országos átlag több mint 2,5-szerese, 3,98
százalék. A megyei viszonylatban ugyancsak
magas kockázatúnak számító Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád és Békés megyei bedőlési
arányok a tavalyi évben két százalék körül alakultak. Az országos átlagot meghaladó mértékben indultak csődök és felszámolások még
Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Budapesten,
Fejér, Zala és Somogy megyében is. A legalacsonyabb – egy százalék körüli – bedőlési arányú területek Csongrád, Tolna, Vas, Veszprém, Komárom-Esztergom és Pest megye voltak.
2016 folyamán a legnagyobb – fél százalék
körüli – mértékben Heves megye kockázatossága növekedett. Minimálisan Nógrád megye
cégeinek is emelkedett a bedőlési aránya, míg
Fejér megyében és a fővárosban némi mérséklődés történt. A kockázatosság SzabolcsSzatmár-Bereg megyében csökkent a leginkább, csaknem egy százalékponttal.

Forrás: bisnode.hu
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Néhány, a KKV szektort érintő
2017. évi adó- és járulékváltozás valamint
hatásuk – az adótanácsadó szemével
A 2017-es adóváltozásokról összefoglalóan
elmondható, hogy tényleg látszik a jogszabályalkotás során alkalmazott vállalkozóbarát megközelítés és az adminisztráció csökkentési szándék.
Az előbbiekben említett pozitívumokat erősen
árnyalja az a tény, hogy ezeket a változásokat 4
törvénycsomagban mintegy 650 oldal jogszabályszöveg megalkotásával sikerült megvalósítani. És ennek a jogszabálydömpingnek még nincs
vége, mert alapvető végrehajtási rendeletek hiányoznak, amelyek választ adnak arra a kérdésre, hogy a törvényekben megfogalmazott szabályokat a napi gyakorlat szintjén hogyan is kell
alkalmazni. Mindez egy olyan évben, amikor nem
beszélhetünk átfogó adóreformról vagy alapvető, koncepcionális változásokról.
A változások között vannak a vállalkozók széles rétegét érintő jelentős változások (pl KATA,
KIVA szabályozás változása) és rengeteg pontosítás, fogalmi változások, egyszerűsítések.
A továbbiakban a teljesség igénye nélkül nézzünk néhány, szélesebb kört érintő új szabályt.
A kisadózó vállalkozások tételes adózásában
(KATA) bekövetkezett változások kedvezőnek
mondhatóak, hiszen a 40%-os adóterhelésű
értékhatárt a korábbi 6 millió forintról 12 millió forintra emelik. További pozitívum ennél az
adónemnél, hogyha az adózó korábban önként
lépett ki – tehát nem értékhatár túllépés miatt
esett ki! – az adóforma alól, akkor a korábbi 24
hónap várakozási idő helyett már 12 hónap elteltével újra választhatja. Valószínűleg nem túl széles kört érint, de a köztudatban talán nem terjedt el eddig annyira, hogy a nevelőszülői jogviszony mellett történő KATA-s adózás esetén elegendő havi 25 ezer forint KATA fizetése (nem
áll fönn főállású kisadózói minősítés, azaz havi
50.000 Ft adófizetési kötelezettség). Még mindig a pozitívumoknál maradva a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentésével összefüggésben a KATA alapján járó ellátás összegeit is megemelik. Számszerű adatokkal kifejezve
ez azt jelenti, hogy az ellátások számításának alap-

ja havi 90 000 forintra növekedetett, valamint
az ellátási alap havi 150 000 forintra emelkedett
azoknál a főállású kisadózóknál, akik havi 75 000
forint összegű tételes adót fizetnek. Mindemellett viszont hangsúlyozandó, hogy a korábban a
KATA 6 millió forintos értékhatárával egybe eső
áfa alanyi adómentesség már nem áll összhangban a jelenlegi 12 milliós KATA határral,
hiszen 8 millió forint felett a KATA-soknak is
kell áfát fizetniük. Ez nemcsak az áfa belépését
jelenti az ebben érintett vállalkozók számára,
hanem jelentősen mérsékli a KATA eddigi adminisztrációs előnyeit is, hiszen az áfa hatálya alá
tartozók nyilvántartási és bevallási kötelezettségei jóval szélesebb körűek és összetettebbek.
A kisvállalati adó (KIVA) 2017-től alapjaiban
változott meg, így igen széles vállalkozói kör számára lehet egy valós adózási alternatíva. A KIVA
választására jogosító értékhatárok tekintetében
növekedés figyelhető meg ez év elejétől, vagyis
25 fő foglalkoztatott helyett 50 főig választható
ez az adónem, és 100 főig benne is maradhat a
vállalkozás. (Azaz, ha a létszámnövekedés már
KIVA-s időszak alatt következik be, akkor 100
főig nem esik ki a KIVA-s körből a vállalkozás.)
Ez a szabály egyértelműen ösztönzi a foglalkoztatást, ami az adónem kifejezett célja. A KIVA
választhatóságának bevételi korlátja 500 millió
forint marad, azonban csak akkor kerül ki belőle a vállalkozó, ha bevételei meghaladják az 1 milliárd forintot. A társasági adó és járulékcsökkentéssel párhuzamosan csökken a kisvállalati
adó (KIVA) adókulcsa is, a korábbi 16 %-ról
2017-től 14 %, majd 2018-tól 13 %-ra.
Továbbá a társasági alá történő átlépést követően lehetőség van a KIVA alatt keletkezett elhatárolt veszteség felhasználására, amelyre öt adóév
áll az adózó rendelkezésére. Emellett jelentősen
egyszerűsödik a KIVA-alap meghatározása, számos összetett és nehezen tervezhető adóalap
módosító tétel megszűnik. A fentieknek köszönhetően a KIVA tényleges választás lehet nemcsak
a kis, hanem a közepes vállalatok számára is. A
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KIVA ez év elejétől történő alkalmazását még a
tavalyi évben jelenteni kellett az adóhatóságnak,
de áttérésére év közben is adódik lehetőség. A
tevékenységét év közben kezdő vállalkozás bejelentését az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg szükséges teljesítenie. A
KIVA szerinti adóalanyiság azon adóév utolsó
napjáig áll fenn, amely adóévben az adóalany az
erre a célra rendszeresített nyomtatványon,
elektronikus úton bejelenti az állami adóhatósághoz, hogy adókötelezettségeit nem a KIVA szabályai szerint teljesíti. Érdemes átgondolni a
KIVA választását, hiszen az előzetes számítások
alapján a magyar KKV szektorban a legalább 1 fő
munkavállalóval rendelkező adózók 80%-a jobban járhat ezen adózási forma választásával. Bár
tény, hogy a KIVA egy nagyon vállalkozóbarát,
foglalkoztatást ösztönző vállalkozási forma, de a
tervezése még mindig szakértelmet kíván, ezért
megfelelően felkészült tanácsadó segítségével
érdemes dönteni az alkalmazásáról.
A helyi iparűzési adó tekintetében az év elejétől bevezetésre kerül az un „egyablakos bevallás- benyújtás”, mely lehetővé teszi az adózók számára, hogy az adóévi iparűzési adóbevallási kötelezettségüket elektronikusan, az általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) használatával
teljesítsék a NAV felé, mely továbbítja az illetékes önkormányzatok részére. Ebben a szabályváltozásban jelentős adminisztrációs egyszerűsítés rejlik azon vállalkozások számára, amelyek több önkormányzat illetékességi területén
folytatják tevékenységüket és emiatt eddig mindenhová az önkormányzat saját adóbevallási
nyomtatványán kellett teljesíteniük az adóbevallási kötelezettségüket és mindehhez sok esetben még az elektronikus utat sem választhatták.
Az iparűzési adóbevallás nyomtatványok tehát
egységesek lesznek, a kitöltés és a beküldés a
többi adónemnél már megszokott elektronikus
úton történik, a befizetés pedig továbbra is az
adott önkormányzat részére teljesítendő.
Társasági adóban az adómérték 10% illetve
19%-ról 9%-ra történő csökkentése mellett az év
elejétől eltörlik a KKV-k ingatlan és tárgyi eszköz, valamint immateriális beruházásait támogató
adóalap kedvezmény korábban 30 milliós korlátját. A magánszemélyek tulajdonában álló, az
adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak
minősülő adózó új ingatlanra, vagy műszaki
gépre, berendezésre, járműre, illetve szoftverekre és szellemi termékekre fordított adott évi beru-

házási költségei, továbbá az ingatlan értékét növelő felújítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás, átalakítás értéke csökkenthetik a társasági adóalapot
(dupla költségelszámolás). Emellett ugyanezen
időponttól jelentősen bővül a KKV-k beruházási hiteleire fizetett kamataihoz kapcsolódó adókedvezmény hatóköre is. A továbbiakban a fizetett kamatok teljes összegével csökkenthető a számított társasági adó, korábban a 2013-ig megkötött hiteleknél ez 40%, 2014-től fennálló hitelekre pedig 60% volt. Az adókedvezmény a hitel
futamideje alatt addig érvényesíthető, amíg a
finanszírozott tárgyi eszköz a vállalkozás könyveiben szerepel. Az éves 6 millió forintos értékhatár 2017-es eltörlésével, már csak az általános
korlátokra kell figyelemmel lenni, amely szerint
a fenti adókedvezmény az egyébként fizetendő
társasági adó 70%-áig érvényesíthető. Mindkét
kedvezmény ún. de-minimis támogatásnak minősül.A munkaerő mobilitását és a foglalkoztatást
elősegítő változás, melynek keretében a mobilitás célú lakhatási támogatás, illetve a munkásszállás kialakítására, fenntartására, üzemeltetésére az adóévben elszámolt költségek összege, de
legfeljebb az adózás előtti nyereség összege levonható a társasági adóalapból (dupla költségelszámolás). Ezzel összefüggésben mobilitás célú lakhatási támogatás adómentesen nyújtható a
munkaviszony első 2 évében a minimálbér
40%-áig, a második 2 évében 25%-áig, majd az
ezt követő évben pedig a minimálbér 15%-áig.
Tekintettel a munkaerő-mobilitás további elősegítésére a lakóhely és a munkahely közötti gépjárművel történő utazási költségtérítés adómentes összege 15 Ft/km-re emelkedett.
A minimálbér és a szociális hozzájárulási adóváltozás (SZOCHO) vonatkozását tekintetve az
előbbi 15%-kal, míg a garantált bérminimum
25%-kal nő az év elejétől. Ez számos esetben
nehézséget okoz majd a KKV szektor szereplőinek. Ezt ellensúlyozandó a munkáltatói járulékok a szociális hozzájárulási adó csökkentésével
5 százalékponttal 27%-ról 22%-ra esnek vissza
és várhatóan 2018-ban további 2 százalékponttal csökkennek a járulékok. A minimálbér és a
garantált bérminimum változásai negatívan hatnak a vállalati költségekre. Számszerűsítve a
2016-os minimálbér 110.000 forintról 127.650
forintra, a garantált bérminimum (szakmunkás
minimálbér) 129.000 forintról 161.250 forintra
emelkedett az év elejétől. Konzekvensen a
KKV-k számára negatív hatásúak a bérekben

VOSZ 2016 dec-2017 jan beliv_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2017. 02. 06. 8:06 Page 43

Tájékoztató
megfigyelhető változások, mivel azok bérköltség
emelkedést jelentenek számukra, amelyet még a
járulékcsökkentés sem kompenzál.
Az év elejétől a béren kívüli ún. cafeteria juttatások köre jelentősen szimplifikálódik, egyidejűleg viszont lényegesen szűkül is. Csökken az
adóalap-számítási szorzó is, így béren kívüli juttatások értékének 1,18-szorosát kell adóalapként
figyelembe venni (a korábbi 1,19% helyett). Az
új szabályok kéttípusú béren kívüli juttatást tesznek majd lehetővé kedvezményes adózás –
munkáltatót terhelő 34,22%-os mértékű adó –
mellett időarányosan 100 ezer forint adható készpénzben, amelyen felül kizárólag SZÉP kártya juttatás nyújtható. A három alszámla összegének felhasználhatósága változatlan marad, vagyis
továbbra is 225 ezer forint a szálláshely, 150 ezer
forint a vendéglátás, illetve 75 ezer forint a szabadidő zseb éves kerete. A cafeteria juttatások
együttes éves kerete a közszféra alkalmazottai esetében 200 ezer, a versenyszféra alkalmazottjai
esetén 450 ezer forint. 2017-től kezdődően tehát
nem minősül már béren kívüli juttatásnak a munkahelyi étkeztetés, az Erzsébet-utalvány, az iskolakezdési támogatás, a helyi utazási bérlet, az iskolai képzés költsége, az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba, az egészségpénztár/önsegélyező
pénztárba, illetve a foglalkoztatói nyugdíjba történő befizetés. Ezen juttatási formák a továbbiakban már csak ún. egyes meghatározott juttatásként, a magasabb (49,56%-os) adóteher mellett lesznek adhatók, amennyiben azokat cafeteria
szabályzat az érintetteknek azonos feltételekkel
és módon biztosítja. 2017-től már a magasabb terhekkel adható egyes meghatározott juttatásnak
minősülnek majd a célzott szolgáltatásra adott
önkéntes kölcsönös pénztári befizetések is.
Az általános forgalmi adó főbb adó változásai között – a már mindenki által ismert adókulcs
változásokon túl - szerepel, hogy 2017-től az adózók választása szerint, 2017. július 1-jétől kötelezően a belföldi összesítő jelentés értékhatára
100.000 forintra csökken, a jelenlegi 1 millió
forintról. Ennek értelmében a vevő adószámát
minden olyan számlán fel kell majd tüntetni,
amelynek áfa tartalma eléri, vagy meghaladja a
100.000 forintot. 2017. július 1-jétől online adatszolgáltatásra lesz köteles az áfa alany az adóhatóság felé azon számlázó programmal kibocsátott
számlák vonatkozásában, amelyeknél az áfa
összege a 100 ezer forintot eléri vagy meghaladja. A számlázó programok adóhatósághoz törté-
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nő kötelező bekötése várhatóan lehetővé teszi a
hatóságok részére, hogy az adóügyi kockázatokat
időben észlelhessék. A részletszabályok kidolgozására a nemzetgazdasági miniszter kapott felhatalmazást, mindez azonban eddig még nem történt meg. Tekintettel arra, hogy itt várhatóan
jelentős felkészülési időigényük van az adózóknak a júliusi zökkenőmentes bevezetést erősen
megkérdőjelezi a végrehajtási rendelet csúszása.
Az online pénztárgéppel történő nyugtaadásra
kötelezettek köre is kibővül, melybe többek között
a plasztikai sebészek, taxisok és a masszőrök is
beletartoznak. Ezzel szemben viszont nem kell
gépi nyugtát adnia egyebek mellett az átalányadózó fodrásznak, kozmetikusnak, a manikűr,
pedikűr, stb. tevékenységet végzőknek. Ha azonban például egy fodrászati tevékenységet végző
az üzletben egyéb, a vonatkozó rendeletben szereplő üzleti, kereskedelmi tevékenységet is folytatnak (pl. ékszert, bizsut, hajápoló termékeket
is árusítanak), akkor ezen egyéb tevékenységek
tekintetében gépi nyugtaadására kötelezettek, de
a fodrászati tevékenységre a gépi nyugtaadási
kötelezettség ekkor sem vonatkozik.
A fenti kiemelt változásokból megállapítható, hogy a 2017-es adóváltozások kapcsán megfigyelhető az adminisztrációs terhekkel összefüggő
csökkenés, de vannak területek, ahol éppen növekedés van. A kisvállalati adózás tekintetében
csökkentő tényezőként szolgál az adóalap-módosító tételek egyszerűsítése, a helyi adók vonatkozásában szintén kevesebb adminisztrációs feladat adódik az egyablakos bevallás bevezetése
miatt. Ezzel szemben megnövekednek a terhek
a belföldi összesítő jelentés és kapcsolódó számlakibocsátás értékhatárának csökkenése kapcsán.
Nem utolsósorban jelentős bürokratikus koloncként jellemezhető a tavalyi évben elfogadott törvények, valamint az ezekkel összefüggő összegző törvénymódosítások.
A vállalkozói szektor szabályozókkal szembeni egyik legfontosabb elvárása a stabilitás és a
kiszámíthatóság még várat magára.

Siklós Márta
könyvvizsgáló, a VOSZ GPB tagja,
az Adókamara alelnöke,
a Leitner + Leitner Adózási Tanácsadó Iroda
partnere
Az előadás elhangzott a KOPINT-TÁRKI Zrt. és a VOSZ
közös sajtókonferenciáján 2016. december 15-én.
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Újévi profiltisztítás
Dr. Dávid Ferenc

Vegyes érzelmekkel olvastam a Vállalkozók
Szövetsége a Reformokért (VSZ) december
végi OS-MTI közleményét. „ A Vállalkozók
Szövetsége (VSZ) szerint a sikeres gazdasági
eredmények után itt az ideje az euró bevezetésének.(…) Haladéktalanul be kell vezetni
hazánkban is, mert ezzel végleg megszűnhetnek a devizahiteles problémák is, amit eddig
sajnos, többé-kevésbé, de nem sikerült tökéletesen orvosolni. (…) Baldauf Aladár a szövetség elnöke szerint nem szabad halogatni a
döntést.” Titkon abban reménykedtem, hogy
a szervezetek névhasonlósága - Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége /VOSZ/
kontra Vállalkozók Szövetsége a Reformokért
/VSZ/) - nem okoz majd zavart, de optimizmusom ismét megcsalt.
Nem belebonyolódva a szakmai részletekbe jegyzem meg, hogy az euró-övezeti csatlakozás szigorú gazdasági kritériumokhoz kötött
folyamat: árstabilitás, rendezett és fenntartható
államháztartás, előírt költségvetési hiány (3
százalék) és államadósságszint (60 százalék),
árfolyam-stabilitás (két évig az árfolyammechanizmus rendszerében, az ERM II-ben
kell megfelelően szerepelni), hosszú lejáratú
kamatláb-szabályozás. Egy uniós ország euróövezeti csatlakozásáról az EU Tanácsa hozza
meg a végleges határozatot az Európai Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően.
Ennyit a ”haladéktalan bevezetés” lehetőségeiről és szabályairól.
Az OS-MTI december 30-án és 31-én
egyébként további részletekben jelentetett
meg különféle tárgyú VSZ-nyilatkozatokat,
amelyekre egyenként már nem térek ki.
Viszont egy korábbi, 2016. január 2-i VSZ-közleményből megtudható, hogy a szakképzés és
a továbbképzés területen a Vállalkozók Szövetsége a Reformokért (VSZ) az amerikai Pallaus Egyetemmel partneri kapcsolatban áll. Az
egyik szakképzési program-sorozatuk lényege,
hogy „ha valaki a nyári hónapokon kívüli idő-

szakban balatoni szállodában nyaral 2-3 hetet,
4-8 nap alatt megtanulhat egy világszerte elismert egyszerűbb, mégis fontos szakmát. Ilyen
például a barista, a mixer, a műkörmös, a marketing-ügyintéző, a non-profit manager, a
sminkes, és lenne nyelvvizsga felkészítés is. Ez
egy speciális, a turizmust erősítő tevékenységgé
válhat, növelheti a Balaton iránti érdeklődést
a holtszezonban, és segítheti a szálláskapacitások kihasználtságának fokozását – tette
hozzá a szövetség elnöke.”
Bevallom én soha nem hallottam az előbb
említett egyetemről, de ez persze nem jelent
semmit. Oknyomozó újságírók anyagaiból
viszont kiolvasható, hogy a Pallaus Egyetem
tényleg az Egyesült Államokban van, és
három magánszemély tulajdonában áll: Baldauf Aladár, Baldaufné Gosztonyi Veronika
és Berendi László.
Honlapjukon így mutatkoznak be: „A Vállalkozók Szövetsége a Reformokért (VSZ) azzal
a céllal jött létre, hogy a kis- és középvállalkozásokat úgy tömörítse, hogy egyrészt további piacokat biztosítson számukra szolgáltatásaiknak és termékeiknek, valamint határozottabban fel tudjanak lépni érdekeik védelmében a Kormánnyal, illetve más hatóságokkal szemben is - ha erre szükség lenne. (…..)
A politikai palettán középen elhelyezkedő szövetség, amely kiemelt szerepet kíván biztosítani az állampolgári és fogyasztói jogoknak is.”
Tehát vállalkozások érdekvédelméről írnak, de
politikai palettáról és állampolgári jogokról is
említést tesznek.
Ezek után már csak arra voltam kíváncsi,
hogy mégis milyen típusú szervezet lehet a Vállalkozók Szövetsége a Reformokért? A 2007.
április 7-én bejegyzett egyesület formája: párt,
cél szerinti besorolása: politikai tevékenység. A
szervezet képviselője: Baldauf Aladár. A 2010.
évi választási kampány során a VSZ Fásy Ádámot kérte fel miniszterelnök-jelöltnek.
Miért kellett minderről tájékoztatnom a
kedves olvasókat? Csak azért, mert 2017. első
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napjaiban számos újságíró keresett meg azzal
a kérdéssel, hogy az általam (is) képviselt vállalkozói érdekképviseleti szövetség azonos-e a
VSZ-el, illetve ha nem, akkor milyen viszonyban van a VOSZ a Vállalkozók Szövetsége a
Reformokért nevű szervezettel? Az érdeklődést
az írásom elején olvasható idézettel indokolták.
Válaszom rövid és közérthető: sem formális, sem pedig informális kapcsolatot nem tartunk a VSZ-szel. Nem része szövetségünknek
és tevékenységünkben nincs közös felület. A
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) egyik vezetőjeként szeretném hangsúlyosan kiemelni, hogy az 1989.
április 25-én bejegyzett VOSZ nem politikai
párt, míg a VSZ az. A VOSZ egyesületi formája szövetség, cél szerinti besorolása szakmai,
gazdasági érdek-képviseleti tevékenység. Ennek
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megfelelően – pártoktól függetlenül – végzi
munkáját a VOSZ társadalmi vezetése és hivatali állománya.
Nem szerencsés, ha alapvetően eltérő
karakterű szervezetek könnyen összetéveszthető nevet viselnek, de esetünkben ezen már
nem tudunk változtatni. Ezért névhasonlóság
esetén (is) - a biztosabb eligazodás és a jobb
tájékozódás érdekében - célszerű tisztázni, hogy
ki, hova tartozik, és milyen „mezben” játszik.
Úgy vélem, - figyelve a civil szervezetek, szövetségek és pártok gyorsuló mozgását – egyáltalán nem ártalmas, és főként nem felesleges
a formai keretek valamint a programszerűen
vállalt feladatok, célkitűzések egyértelmű meghatározása, széles körben való ismertetése.

Az írás a Népszava 2017. január 12. számában jelent meg.
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A nyugdíjlicit veszélyei
Dr. Dávid Ferenc

Az MSZP egyik sajtótájékoztatóján még 2015.
májusában az javasolták, hogy a nyugdíjminimum havi összegét 28 500 forintról 40 ezer
forintra kellene emelni. 2016. júniusában a
Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ)
Nyugdíjas Tagozatának küldöttgyűlése határozottan az 50 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj mellett tette le a voksot. 2017. január 10-én a MASZSZ emelte a tétet: a szövetség elnöke 80 ezer forintos alapnyugdíj bevezetését vetette fel, amelynek szükségességét a
reálbérek és a nyugdíjak eltérő növekedési üteméből fakadó “szociális katasztrófa” veszélyével indokolta. Már nem is nyugdíjminimumról, hanem – vélhetően – szigorú feltételekhez
kevésbé, vagy alig kötött, és széles társadalmi
csoportot érintő, alapjövedelemszerű ellátásról beszélt az érdekvédő. Csak két napot kellett várni, és 2017. január 12-én az LMP is ringbe szállt, frakcióvezetője az 50 ezer forintos
nyugdíjminimummal állt elő. Ahhoz képest,
hogy csak jövő áprilisban lesz parlamenti
választás, elég bőséges a kínálat. Valószínűsíthető, hogy a közeli jövőben a többi szakszervezet és párt is nyilvánosságra hozza az idevonatkozó ad-hoc elképzelését.
Hangsúlyozni kívánom, hogy gyalázatosan
alacsony összegűnek tartom a kilencedik éve
változatlan 28 500 forintos nyugdíjminimumot, sokakkal együtt én is azt gondolom, hogy
a mostani szégyenteljes helyzeten változtatni
kell. 2015-ös adatok szerint hozzávetőlegesen
73 ezer polgártársunk részesül 50 ezer forint
alatti nyugdíjban, ezért ha döntés születne az
alapnyugdíj 50 ezer forintra történő emeléséről, a fordulónapi átállás évi 15-20 milliárd
többletkiadással járna. A 3 ezer milliárdos
nyugdíjkasszában ez nem tétel, gondoljunk
csak arra, hogy a munkaerő-piaci szempontból is teljesen értelmetlen és igazságtalan „Nők
40” program önmagában évi 200 milliárd
forinttal terheli a Nyugdíj-biztosítási Alapot.
Akkor mi a gond? Csak az, hogy mit mondunk és mit adunk annak az 1 millió honfi-

társunknak, akinek a havi nyugellátása 50 és
100 ezer forint közé esik? Míg az 50 ezres értékhatár alatti nyugdíjasok jelentős része viszonylag rövid szolgálati idővel és alacsony járulékfizetési hajlandóság mellett, kevés befizetett
járuléktömeggel rendelkezik, addig a 80 és 100
ezer forint közé eső nyugdíjasok közül nem
kevesen 35-40 szolgálati évet tudnak felmutatni. És ezt nem lehet kézlegyintéssel elintézni,
már csak azért sem, mert a hosszú, dolgos életút minden szempontból nagy érték. Egy egyszeri nyugdíjminimum emeléssel kapcsolatban
vajon mit gondol, és mit mond a szűkösen élő,
80-90 ezer forinttal rendelkező kisnyugdíjas,
aki az idén 1,6 százalékos növelésben részesült?
Vagy ez az 1 millió ember is kap 15-25 százalékos emelést? Nem valószínű, mivel ez a lépés
már százmilliárdokkal csapolná meg a nyugdíjkasszát.
De a szintén nagy létszámú, 120 ezer forintos magyar átlagnyugdíj körüli juttatásban
részesülők is feltehetik a kérdést: 80 ezer forintos alapnyugdíj esetén érdemes volt 35-40 évet
fegyelmezetten robotolni és járulékot fizetni?
A fiatalabb – ma még dolgozó – korosztály képviselői szintén felhorkanhatnak: az alapnyugdíj „puha” feltételekkel 80 ezer lesz, én meg
négy és fél évtizedet keményen dolgozzak,
jelenleg 65, de évtizedes távlattal számolva akár
67 éves koromig?
Mindezekkel csak arra akartam felhívni a
figyelmet, hogy nagyon óvatosan kell bánni a
nyugdíjrendszerünk „szentháromságával” szolgálati idővel, a befizetett járulékkal és a szolidaritási elvvel, mivel az érzékeny egyensúly
könnyen megbillenhet. A stabilitás fundamentuma a hosszú aktív életpálya, ezzel párhuzamosan a nyugdíjkassza folyamatos táplálása, és csak ezek megléte esetén van lehetőség átcsoportosításra a hátrányos helyzetű idősek számára. A társadalmi gondoskodás azonban kizárólag akkor lehet hatékony és vonzó,
ha az önként vállaljuk és sokak méltányosnak
ítélik. A választott megoldást (akár a nyug-
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díjminimum emelést, akár az alapnyugdíj bevezetését) el kell fogadnia a lakosság többségének, de azt se feledjük, hogy a nyugdíjas-szolidaritás legszilárdabb támasza az olajozottan
és átlátható módon működő Nyugdíj-biztosítási Alap. Lyukas nyugdíjkassza mellett a társadalmi gondoskodás, a szolidaritás nem érvényesül és hamar üres szólammá silányul.
Számolni kell azzal is, hogy 2010-2017
között a munkaképes korú lakosság (potenciális járulékfizetők) létszáma 250 ezerrel csökkent, és ez a trend a jövőben is folytatódik. A
nyugdíjkorhatárnál idősebbek aránya - a munkaképes korúakhoz viszonyítva - ugyanezen
időszakban 31,6 százalékról 33,3 százalékra
növekedett, és már most tudható, hogy a ez a
tendencia hosszabb távon is folytatódik. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok, a romló korösszetétel valamint a magyar munkaerő külföldre áramlása érzékelhetően rontja az összképet.
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Mindezek ismeretében nagy azoknak a
felelőssége, akik az éves magyar GDP 8,5 százalékát kitevő nyugdíjkiadásokról polemizálnak, még nagyobb azoké, akik diszponálnak
felette. Egy kis elemzés, egy kis szakmaiság,
az alapösszefüggések feltárása és ismertetése biztosan nem ártana a nyugdíjas-ügynek
(sem).
Álláspontom szerint is indokolt emelni a
legkisebb öregségi nyugdíj összegét. A legelesettebb embereken segíteni kell, ez a nyugdíjasok esetében sem lehet másként. Ésszerűen,
a társadalom igazságérzetével összhangban
szükséges cselekedni, egy átfogó és koherens
nyugdíjreform keretében. A rendszerből egy
elemet kiragadni, majd azzal a gyors népszerűségszerzés reményében házalni - szimpla
szemfényvesztés.

Az írás a Népszava 2017. január 19. számában jelent meg.

Megye
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
Heves
BAZ
BAZ
Veszprém
Veszprém
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Fejér
Fejér
Zala

Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

Korona Takarék

Azúr Takarék Takarékszövetkezet

Azúr Takarék 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

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

Zala Takarék

8945

7000

8000

8500

8200

Bak

Sárbogárd

Székesfehérvár

Pápa

Veszprém

Zirc

Pápa

Szentgál

Badacsonytomaj

Budapest

Budapest

Budapest

Gyál

Dabas

Alsónémedi

Veszprém

Várpalota

Sátoraljaújhely

Forró

Eger

Kunszentmárton

Szolnok

Mezőtúr

Város

Széchenyi tér 2.

Ady Endre út 107.

Vörösmarty tér 1.

Korona u. 49.

Munkácsy u. 1.

József A. u.4.

Zimmermann u. 1.

Fő u. 30.

Kert u. 12.

Kossuth u. 32-36.

Czuczor u. 2-10.

Ady E. út 42-44.

Kőrösi út 116.

Szent István tér 1/D

Fő út 66/a

Budapest út 16.

Posta út 8.

Széchenyi tér 8.

Fő út 58.

Katona tér 7-9.

Mátyás kir. u. 1.

Sólyom u. 3.

Dózsa Gy. u. 24.

Utca

92-581-906

25-518-083

22-801-055

89-510-377

88-569-260

88-593-510

89-313-710

88-506-505

87-471-611/107

1-421-5809

1-456-5072

1-266-6624

29-540-040

29-560-164

29-537-015

88-579-165

88-582-750

47-322-444

46-386-045

36-514-516

56560-131

56-513-475

56-350-410

Telefon

48

8420

8500

8444

8258

1201

1093

1191

2360

2370

2351

8200

8100

3980

3849

3300

5440

5000

5400

Ir.sz.

Takarékszövetkezeti VOSZ pontok
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Megye
Zala
BAZ
Baranya
Baranya
BAZ
BAZ
BAZ
Pest
Heves
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Pest
Békés
Heves
Hajdú-Bihar
Bács-Kiskun
Heves
Zala
Zala
Zala
Zala
Tolna
Tolna

Takarékszövetkezet

Zala Takarék

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

Korona Takarék

Korona Takarék

Korona Takarék

Centrál Takarék

Korona Takarék

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet

Mátra Takarék

Hajdú Takarék

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Mátra Takarék

Zala Takarék

Zala Takarék

Zala Takarék

Zala Takarék

Hungária Takarék

Hungária Takarék

7100

7150

8315

8788

8360

8380

3000

6344

4026

3200

5932

2340

6400

6041

6060

6500

6120

6000

3300

2112

3400

3530

3441

7626

7754

3794

8900

Ir.sz.

Szekszárd

Bonyhád

Gyenesdiás

Zalaszentlászló

Keszthely

Hévíz

Hatvan

Hajós

Debrecen

Gyöngyös

Gádoros

Kiskunlacháza

Kiskunhalas

Kerekegyháza

Tiszakécske

Baja

Kiskunmajsa

Kecskemét

Eger

Veresegyház

Mezőkövesd

Miskolc

Mezőkeresztes

Pécs

Bóly

Boldva

Zalaegerszeg

Város

Széchenyi u. 62.

Szabadság tér 9.

Kossuth u. 45.

Kossuth u. 18.

Pethő u. 1.

Széchenyi u.66.

Kossuth tér 22.

Rózsa u. 2.

Bethlen G. u. 6-8.

Magyar u. 1.

Nagy u. 63.

Rákóczi u. 9.

Kossuth u. 4.

Fő u. 82/a.

Szet Imre tér 3. fsz.33.

Szentháromság tér 7.

Fő u. 57./D

Szabadság tér 3/a.

Széchenyi u. 18.

Fő út 53.

Mátyás király u. 70.

Vörösmarty u. 43.

Dózsa Gy. u. 37.

Király u. 75.

Rákóczi u. 7/a.

Mátyás király u. 76.

Eötvös u. 1-3.

Utca

74-529-400

74-550-940

83-316-111

83-335-007

83-510-990

83-545-951

37-541-911

78-404-394

52-422-767

37-312-070

68-490-590

24-430-441

77-421-228

76-371-132

30-563-9412

79-520-062

77-481-789/201.

76-486-711/129

36-511-079

28-585-017

49-505-540

46-515-923

49-530-519

72-518-149

69-569-981

46-399-036

92-549-150

Telefon
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Megye
Tolna
Tolna
Baranya
Tolna
Baranya
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Veszprém
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Zala
Somogy
Somogy
Szabolcs-Sz-B
Zala
Baranya
Somogy
Tolna
Baranya
Pest
Pest
Komárom-E

Takarékszövetkezet

Hungária Takarék

Hungária Takarék

Hungária Takarék

Hungária Takarék

Hungária Takarék

KELET Takarékszövetkezet

KELET Takarékszövetkezet

KELET Takarékszövetkezet

KELET Takarékszövetkezet

KELET Takarékszövetkezet

KELET Takarékszövetkezet

KINIZSI BANK Zrt.

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet

M7 Takarék

M7 Takarék

M7 Takarék

M7 Takarék

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mohácsi Takarék Bank Zrt.

Mátra Takarék

Örkény Takarékszövetkezet

Pannon Takarékszövetkezet

2900

2377

2760

7700

7030

Komárom

Örkény

Nagykáta

Mohács

Paks

Kaposvár

Pécsvárad

Zalaegerszeg

Nyíregyháza

Nagyatád

Marcali

Nagykanizsa

Sopron

Sopron

Kapuvár

Veszprém

Vaja

Nyíregyháza

Fehérgyarmat

Rakamaz

Nyíregyháza

Nyíregyháza

Pécsvárad

Bátaszék

Pécs

Tamási

Dombóvár

Város

Igmándi u. 45.

Kossuth L. u. 34/a.

Dózsa Gy. út 10.

Dózsa Gy. u. 31.

Villany u. 4.

József u. 19.

Kossth L. u. 10

Tompa u. 1-3.

Kállói u. 34-39.

Kossuth L. u. 16.

Rákóczi u. 16.

Király u. 31/d.

Erzsébet u. 14.

Széchenyi tér 17-18.

Fő tér 21.

Táncsics M. u. 39.

Damjanich u. 70.

Ungvár sétány 35.

Móricz Zs. u. 19.

Szent István u. 25.

Fazekas J. tér 9/a.

Kállói u. 34-39.

Kossuth L. u. 32.

Budai út 24.

Király u. 66.

Szabadság tér 41.

Hunyadi tér 42.

Utca

34-540-760

29-510-030

29-640-266

69-511-093

75-511-240

82-411-220

72-465-125

92-511-328

42-371-333

82-553-830

85-515-164

93-516-711

99-328-004

99-505-445

96-240-222

88-423-623

44-585-040

42-444-356

44-511-018

42-570-508

42-455-526

42-371-333

72-566-046

74-493-805

72-200-460

74-471-831

74-464-190

Telefon

50

7400

7720

8900

4405

7500

8700

8800

9400

9400

9330

8200

4562

4400

4900

4465

4401

4405

7720

7140

7626

7090

7200

Ir.sz.

VOSZ 2016 dec-2017 jan beliv_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2017. 02. 06. 8:06 Page 50

Tájékoztató

Komárom-E
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Szabolcs-Sz.B
BAZ
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Pest
Győr-Moson-S

Pannon Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Megye
Győr-Moson-S

Takarékszövetkezet

Pannon Takarékszövetkezet

Ir.sz.

9400

2310

4138

4026

4080

4220

4090

3580

3530

4400

6900

6800

6722

6782

6762

6723

6753

2117

2700

1181

2200

2220

1065

9090

9028

2890

9021

Város

Sopron

Szigerszentmiklós

Komádi

Debrecen

Hajdúnánás

Hajdúböszörmény

Polgár

Tiszaújváros

Miskolc

Nyíregyháza

Makó

Hódmezővásárhely

Szeged

Mórahalom

Sándorfalva

Szeged

Szeged-Tápé

Isaszeg

Cegléd

Budapest

Monor

Vecsés

Budapest

Pannonhalma

Győr

Tata

Győr

Utca

Várkerület 18.

Tököli u. 19/b.

Fő u. 2.

Péterfia u. 4.

Kossuth u. 12-14.

Bocsaki István tér 13.

Hősök útja 8.

Szent István u. 25/b.

Széchenyi u. 94.

Szarvas u.5-9.

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.

Kossuth u. 15.

Eötös tér 6.

Üllői út 399.

Kossuth L. u. 77.

Telepi u. 50/a.

Bajcsy-Zs. u. 37.

Dózsa Gy. út 1.

József Attila út 43.

Ady E. út 17.

Árpád út 25.

Telefon

99-508-855

24-444-599

20-223-4929

52-500-610

52-382-013

52-228-526

52-573-035

49-540-730

46-507-918

42-504-448

62-510-071

62-245-455

62-540-017

62-581-006

62-573-981

62-312-925

62-552-473

28-582-270

53-506-114

1-297-1635

29-410-396

29-350-354

1-354-3960

96-470-097

96-420-677

34-586-356

96-517-885
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Megye
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
BAZ
Vas
Vas
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Bács-Kiskun
Baranya
Somogy
Somogy
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Zala

Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

SAVARIA Takarékszövetkezet

SAVARIA Takarékszövetkezet

Szabolcs Takarékszövetkezet

Szabolcs Takarékszövetkezet

Szabolcs Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet

Téti Takarékszövetkezet

Téti Takarékszövetkezet

Zala Takarék

8900

9023

9100

8326

7570

7634

6000

4400

4600

4700

9700

9900

9700

9400

9200

9300

9200

9024

Ir.sz.

Zalaegerszeg

Győr

Tét

Balatonföldvár

Barcs

Pécs

Kecskemét

Nyíregyháza

Kisvárda

Mátészalka

Szombathely

Körmend

Kazincbarcika

Sopron

Mosonmagyaróvár

Csorna

Mosonmagyaróvár

Győr

Város

Kovács Károly tér 1.

Buda u. 16.

Fő u. 86.

Balatonszentgyörgyi út 1.

Bajcsy-Zsilinszky u. 83.

Páfrány u. 2/a.

Dobó I. körút 15.

Országzászló tér 4.

Szent László u. 68.

Bajcsy-Zs. u. 30.

Petőfi S. u. 18.

Thököly u.1.

Egressy B. út 52.

Kőszegi út 5.

Palánk u. 8.

Soproni u. 93.

Kökény u. 9.

Szent Imre u. 92.

Utca

92-510-227

96-510-910

96-561-245

84-540-934

72-552-282

76-502-160

42-597-562

45-410-161

44-500-278

94-512-660/142

94-594-013

48-512-916

99-506-635

96-576-250

96-593-307

96-576-264

96-523-017

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-kmrsz.hu, www.vosz-kmrsz.hu
Baranya megye
Elnök: Tímár Lajos
7623 Pécs, Hőgyes E. u. 26.
timarl.tt@gmail.com
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)
nmihalylaszlo@gmail.com
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.
vosz.csongradmegye@gmail.com
www.voszcsongrad.hu
Fejér megye
Elnök: László István
Tel./fax: 06-22-500-830)
laszlovill@t-online.hu
www.voszfejer.hu
Gyôr-Moson-Sopron megye
Elnök: Sragner László
1137 Budapest, Újpest rakpart 8. (Tel: 96/319-875)
sl@sragner-sragner.hu
Hajdú-Bihar megye
Elnök: Gulyás Sándor
4032 Debrecen, Füredi út 98. (Tel: 52/249035)
elnok@unicornwork.hu

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Elnök: dr. Lits József
5000 Szolnok, Óvoda u. 2.
(Tel: 56/377-843,
Fax: 56/342-591)
jlits@auditor-szolnok.hu
Komárom-Esztergom megye
Elnök: Pordán Zsigmond
2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 4/A
(Tel./Fax: 34/510-822)
voszkom@gmail.com
www.voszkom.hu
Nógrád megye
Elnök: Czékmánné Kelecsény Ágnes
3100 Salgótarján, Fô tér 1. II. em. (Tel: 32-423860; Fax: 32-423-860)
czekmanne@invitel.hu
www.vosznograd.hu
Somogy megye
Elnök: Daxner Gábor
7400 Kaposvár, Ibolya u. 63. (Tel.: 82/526733, fax: 82/526-734)
daxner.gabor@gmail.com
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Elnök: Czomba Csaba
4400 Nyíregyháza, Kótaji út 62. (Tel/Fax:
42/451-601, 42/509-050)
czomba@elke.hu
Tolna megye
Elnök: Dr. Fajszi Lajos
7100 Szekszárd, Arany János u. 6–8. (Tel.: 74-510593
vosztm@t-online.hu
Vas megye
Elnök: Szárnyas János
Tel/fax: +36-94-561-512
szarnyas.janos.vosz@t-online.hu
Veszprém megye
Elnök: Gazsi Attila
8200 Veszprém, Budapest u. 13.
Tel.: 88-420-710
gazsi.attila@vosz.hu
voszveszprem@mailbox.hu
Zala megye
Elnök: Doucha Ferenc
8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. u. 2/A. (Tel.:
93/536-770, Fax: 93/536-771)
doucha.ferenc@world2000.hu, www.voszzala.hu
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Haller u. 23–25.
B. ép. fsz. 1.
Nagykörösi út 57.
Köztársaság útja 17.

1158 Budapest
1215 Budapest
1221 Budapest

1096 Budapest

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

1205 Budapest
8900 Zalaegerszeg

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

1-705-7081

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

93-317-733

88-420-710

Utca
Tel.
Király u. 42.
72-227-800
Katona József tér 18.
I/108.
5600 Békéscsaba
Irányi u. 4–6.
3526 Miskolc
Szentpéteri kapu 80. 46-413-643
6726 Szeged
Fürj u. 92/B
62-409-127
8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 18.
22-319-772
9023 Gyôr
Magyar u. 8.
96-424-719/132
4025 Debrecen
Iskola u. 3. fsz. 1.
52-541-301
3300 Eger
Trinitárius u. 1. 2. em. 36-817-562
5000 Szolnok
Óvoda u.2.
56-512-370
2800 Tatabánya
Bárdos lakópark 4/a 34-305-092
fsz. 3.
3100 Salgótarján
Fô tér 1. II/5.
32-423-860
7400 Kaposvár
Bajcsy-Zs. u. 50
82-410-475
4400 Nyíregyháza
Dózsa Gy. u. 9. 2/201. 42-504-337
7100 Szekszárd
Arany János u. 6–8. 74-510-593
9700 Szombathely Thököly Imre u. 38.
94-323-193

Ir.sz. Város
7621 Pécs
6000 Kecskemét

Veszprém

Nógrád
Somogy
Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas

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

Megye
Baranya
Bács

92-316-062

1-705-7082

1-414-0661
1-425-2078

93-317-733

88-420-710

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

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

Fax
72-227-800

hitel@hbzrt.hu
szkartya@zmva.hu

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

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

30-547-4018
70-703-4846

30-227-7089

30-547-9469

30-547-9274

30-547-8506

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

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

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

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

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

Számviteli szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

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

(06-93)
541-925

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

11. 01.-04.14.

Bringóhintó Kkt.

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY

20%

20%

20%
04. 15.-10. 31.

10%
ART Hotel*** Zalakaros

8749 Zalakaros
Üdülô sor 2.

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

(06-26)
314-328

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

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

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

15%
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Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

Víz-, Hô-, és Hangszigetelô
anyagok, valamint egyéb építôipari
termékek márkakereskedése

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

KEDVEZMÉNY

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

(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

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

(06-1)
280-5587,
280-6009

(06-1)
280-6509

Tûzvédelmi oktatás és szakvizsgáztatás, Informatikai képzések,
vizsgáztatás, Fizikai képzések
(villanyszerelô, kômûves), gazdaságipénzügyi képzések

Foltech Kft.

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

(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

Varga Márfy Kft.

8000 Székesfehérvár,
Zámoly u. 63.
1203 Budapest,
János u. 82.
info@varga-marfy.hu
www.varga-marfy.hu

(06-22)
502-612
(06-1)
287-8260

(06-22)
502-612
(06-1)
287-8260

Nagyméretû digitális
UV-nyomtatás, mosdótéri
higiéniai adagolók és töltetek,
Hulladékgyûjtôk, bejárati szennyfogó
szônyegek és ergonómiai szônyegek,
Feliratos szennyfogó szônyegek,
mosdóhigiéniai adagolók és
töltetek, kérszárítók és hajszárítók

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

5-50%

15%

10%

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

Anyag:
5%
Díj:
10%

10%
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TELEFON

Innowear Kft.

6800 Hódmezôvásárhely, (06-62)

(06-62)

Kötött munkaruházat-, formaruhá-

Vöröskereszt u. 6.

246-842

zat tervezés és kivitelezés, promócios

241-348

TELEFAX

www.innowear.hu

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

pólók, nôi-férfi sportos fehérnemûk

20%

természetes anyagokból, esetleg baktériumtaszító, lángmentes kivitelben
Parragi Ügyvédi Iroda

1055 Budapest,

(06-1)

(06-1)

Megbízási díjakból

Szent István krt. 23. I/5

354-3080

354-3085

Budapesten történô ügyintézés során

www.parragi.hu

20%

15% költségátalány elengedés

Lárhen Tanácsadó,

1132 Budapest,

06-30-

(06-1)-

Iparjogvédelmi,

Borbély u. 5–7.

9426-385

780-55-31

Menedzser, Kereskedelmi

larhen@larhen.hu

Iparjogvédelem (találmány, védjegy,
formatervezési minta stb.); fogyasztóvédelem; gazdasági-, pénzügyi-,

és Szolgáltató Kft.

20–25%

jogi tanácsadás; brandépítés; interim
menedzsment; outsourcing; cégeladás, felvásárlás

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,

(06-1)-

(06-1)-

II. Rákoczi F. u. 176.

277-3703

277-3703

Síküvegek teljeskörû feldolgozása,
hôszigetelt üvegek gyártása, beépítése, tükrök, díszüveg készítés,

5–10%

homokfúvás, edzett-üveg ajtók,
korlátok
RPE Nonprofit Kft.

3525 Miskolc,

(06-46)-

(06-46)-

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt

Dayka G. u. 1-7.

505-266,

505-267

menedzsment, vállalkozásfejlesztés,

„A” ép. fsz. 6.

(06-46)-

25–50%

stratégiák készítése

320-169
Hronszky Ügyvédi

3525 Miskolc,

+36-46-

+36-46-

Iroda

Szent L. u. 64.

382-933

382-933

Teljes körû jogi szolgáltatás.

iroda@hronszky.hu

+36-70-

szellemi tulajdonhoz kapcsolodó jog,

www.hronszky.hu

507-1509

versenyjog, gazdasági- és cégjog, köz-

Kártérítési jog, szerzôdések joga,
10-20%

lekedéssel kapcsolatos jog, munkajog,
hitelezôi igényérvényesítés, büntetôjog, egyéb jogterületek
Talenta Vagyonkezelô

levelezési cím:

+36-30-

Stratégiai elemzések, integrált váro-

és Tanácsadó Kft.

1025 Budapest,

754-9711

si, területi fejlesztési stratégiák ki-

Zöldlomb u. 52-54.

dolgozása önkormányzatoknak, in-

talenta.kutsch@

gatlan vagyonértékelések, értékbecs-

mail.datanet.hu

15%

lések készítése
Rrojekt megvalósíthatósági tanulmányok készítése, pályázatok üzleti
tervek készítése, finanszírozási prog-

10%

ramok készítése, hitelek elôkészítése,
ügyintézése 4 banknál
Vagyonkezelés, ingatlangazdálkodás,
ingatlanfenntartás, üzemeltetés,
takarítás nagyban és kicsiben, beruházások elôkészítése és lebonyolítása, ingatlan-értékesítési stratégiák

5%
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FORINT-Soft

6500 Baja,

Pénzügyi Tanácsadó

Roosevelt tér 1.

letnyilvántartó, könyvelô, bérszám-

és Szoftverfejlesztô Kft.

www.forintsoft.hu

fejtô, tárgyi eszköz nyilvántartó,

KEDVEZMÉNY

– Ügyviteli szoftvert (számlázó, kész-

forintsoft@forintsoft.hu

házipénztár, szabályzatkészítô, kiegészítô melléklet készítô stb.) vásárló
új felhastnálóink (akik még nem

10%

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.
Mez&Mol Kft.

3531 Miskolc,

06-46

06-46

GUMISZERVIZ: Gumiabroncs ér-

10%

Gumiszerviz és

Nagyváthy J. út 36.

507-708;

507-709

tékesítés; gumiszerelés; centrírozás;

Kivéve

www.autogumiplaza.hu

06-30

Kézi autómosó

javítás; gumiabroncs tárolás;

info@autogumiplaza.hu 268-7161;

KÉZI AUTÓMOSÓ: Külsô kézi

gumiabroncs
értékesítésbôl,

06-30

autómosás; belsô takarítás; kárpit-

a webáru-

370-5873

tisztítás; utastér atkátlanítás; klíma

házunkban

fertôtlenítés; polírozás; motormosás;

folyamatos

alvázmosás

téligumi,
nyárigumi
AKCIÓKkal!

MTB-TECH Kft.

1188 Budapest,

(06-1)

(06-1)

Munka-, tûz és környezetvédelmi

Lajos u. 69.

297-4069

297-0470

tanácsadói szolgáltatások

15%

www.mtb-tech.com
info@mtb-tech.com

Szakmai és általános képzések: tûzvédelmi szakvizsga, munkahelyi elsôsegélynyújtó, munkavédelmi képviselôk

10%

továbbképzés, daruirányító és teherkötözô, ipari alpintechnika
Languages

1174 Budapest,

36-20-

06-1-

Tolmácsolás, Fordítás, Hiteles

International Bt.

Bulyovszky u. 35.

9346-101

259-1162

fordítás, Konferenciatechnika

www.languages.hu

36-30

Díjtalan pályázatfigyelés, cégek és

10–25%

8646-584
Inis Business Kft.

1097 Budapest,

06-20-

06-1-

Boráros tér 7.

310-5381

210-2478

(Duna ház)

06-20-

minôsítése, pályázatok elkészítése,

III. lépcsôház 3.

949-2277

teljes körû projektmenedzsment

és 1/2 em. 5. ajtó

06-20-

(támogatási összeg lehívása/elszámo-

www.inispalyazat.hu

985-8763

lása), tanácsadás projektötletek ki-

önkormányzatok pályázatra való
sikerdíjukból
15%

dolgozásában
Soft Up

7100 Szekszárd,

06-70-

06-1

Magyarország Kft.

Akácfa u. 7.

511-762

74-511-763

Szennyezôdés fellazító termékek,

www.softup.hu

06-30-

fogyóanyagaik, tisztítás

Facebook: softup

528-2426

Tisztítószerek és eszközök, irodák,

személyhigiéniai rendszerek és
10–15%

közösségi helyek, csatornák tisztítása
Baricska Csárda

8230 Balatonfüred,

+36-20-

Minden fogyasztásból egyedi ked-

Baricska dûlô

223-0910

vezmény

10%
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SZ+C Stúdió Kft.

7100 Szekszárd,
Tartsay V. u. 30.

06-74511-833

06-74511-836

Építôanyagok alaptól a tetôig.
Falazóelemek, tetôcserepek, hôszigetelô anyagok, tetôablakok, burkolatok és minden egyéb, ami az építkezéshez szükséges

NICOpro Kft.

ProjectMine Kft.

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

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

+36-79326-581

+36-1797-1736

+36-79326-581

KEDVEZMÉNY

5–50%

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.

Várjuk tagjaink jelentkezését, akik termékeiket, illetve szolgáltatásaikat kedvezménnyel tudják ajánlani a VOSZ-tag vállalkozóknak.
HÍVJA A VOSZ-T, HOGY MEGISMERJÉK! Telefon: 414-2181

10%

10%
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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.
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