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Közgyűlések

a VOSZ területi szervezeteinél

2017. február–március

Hirdetés

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

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

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

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

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

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Iroda tölti ki!

VOSZ 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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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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A VOSZ Békés Megyei Szervezetének
éves közgyűlése
2017. március 8. Füzesgyarmat, Hotel Gara

A rendezvényt Nagy Mihály László, a szervezet megyei elnöke nyitotta meg, és felvezető
gondolataiban arra is kitért, miért éppen
Füzesgyarmatot választották az éves közgyűlés helyszínének. Elmondta, hogy ez annak a
megyejáró programnak a folytatása, amellyel
azt a célt tűzték ki, hogy a megye lehető legtöbb pontján megmutassák magukat, és ezzel
felhívva magukra és tevékenységükre a figyelmet, minél több céget, vállalkozást tudhassanak a soraik között.
A szót ezután Bere Károlynak, a település
polgármesterének adta át a szót, aki egy rövid
helytörténeti felvezetés után ismertette a
városban működő vállalkozásokat, kiemelve a
helyi adók tekintetében számított 10 legna-

gyobbat, kezdve a közel 1300 főt foglalkoztató KUKA Robotics-szal, a MOL Rt-n, Golden
Palletten vagy a Füzeskacsa Kft-n át a Helvécia Protein Trade Kft-ig vagy a Macskási Tejtermelő Zrt-ig.
A polgármester elmondta, hogy Füzesgyarmat abban a szerencsés helyzetben van,
hogy a helyi adóbevételek kétharmadban
fedezik a település működtetését, ami mind
sárréti, mind megyei szinten különlegesnek és
megsüvegelendőnek számít, és mindezt a
helyi vállalkozásoknak, cégeknek köszönhetik.
A levezető elnök, Fabó István, aki nem mellesleg a megyei szervezet alelnöke és Békészszentandrás alpolgármestere is egyben, Ádám
Imrének adta át a szót, aki a VOSZ országos
elnökhelyetteseként vett részt a rendezvényen.
Ádám Imre hangsúlyozta, hogy a VOSZ egy
alulról építkező érdekképviseleti szervezet,
amely csak akkor lehet igazán erős, akkor tud
igazán reprezentatívan és hatékonyan fellépni, ha megfelelő taglétszámmal rendelkezik.
Azt is elmondta, hogy Békés megye ebben a
tekintetben jól áll, de még mindig van hová
fejlődni, van hová bővülni, erősödni. Mindez
azért is fontos, mert a VOSZ az a vállalkozókat, vállalkozásokat tömörítő szervezet, amelyik a fő tárgyalópartner a kormányzattal folytatott tárgyalásokban, aki leginkább tudja a tagság és a vállalkozói szféra érdekeit képviselni
illetve érvényre juttatni felsőbb. döntéshozó
szinteken.
Mindezek után az országos elnökhelyettes
ismertette a jelenlévőkkel a VOSZ szervezeti
felépítését, külön kitérve a négy szekcióra, így
a gazdasági bizottságra, a stratégiai bizottságra, a nemzetközi bizottságra és a speciális feladatokat ellátó magyar-román vegyes bizottságra.
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A tájékoztatóban az is elhangzott, hogy a
VOSZ nem csupán véleményezi a kormányzat számukra megküldött, őket érintő törvényjavaslatait, hanem a szervezetben tevékenykedő kiváló szakmai gárdának köszönhetően kész, szakmailag kidolgozott javaslatokat
is terjesztenek fel a kormányzat irányába,
amely javaslatok sokszor meghallgatásra és
beépítésre is kerülnek.
Ádám Imre tájékoztatóját követően Nagy
Mihály elnök tartotta meg a küldöttgyűlés fő
napirendi pontjának tekinthető beszámolóját,
amelyben összefoglalta mindazokat történéseket, folyamatokat, amelyek a megyében
működő vállalkozásokat leginkább foglalkoztatták, érdekelték, érintették.

A problémák között felsorolta többek közt
azt, hogy a társasági adó 9 százalékra való csökkentése nem igazán érintette a helyi vállalkozásokat, mivel nem voltak igazán „nagyok”
hozzá, és az 5 százalékos kompenzáció sem
jelentett túl sokat, így csak a feszes gazdálkodás segített.
A legfőbb gondnak mégis a megfelelő képzettségű szakmunkások, munkaerő hiányát
emelte ki, amit egyrészről visszavezetett a
demográfiai helyzetre, másrészről a hiányszakmák tekintetében a vállalkozások igényeinek és a képzésnek a még mindig nem tökéletes összehangolására.
Pozitívumként kiemelte a szolgáltatási tevékenységüket, amelynek fő hangsúlya a Széchenyi Kártyákon van, és ebben nagyon jó
eredményeket értek el.
Végezetül ő is felhívta a figyelmet a soron

következő, immáron 12. alkalommal megrendezendő megyei Prima Gálára is, amelynek az
időpontját ez évben október 14-re tűzték ki.
A gála méltatásaként elmondta, hogy a korábbi alkalmak során mintegy ötven vállalkozást
sikerült már díjazniuk a megyében működő
mintegy 15 ezer vállalkozásból, és nem mellesleg a támogatóknak köszönhető háromszor
1 millió forint is vonzóvá teszi mind a gálát,
mind a kiosztott Prima-díjat.

A „szakik” hiányának kérdéskörét boncolgatta a következő felszólaló Losonczi István is,
aki szervezet megyei alelnöke is egyben.
Elmondta – egy példát kiragadva -, hogy mintegy 110 gépészmérnök hiányzik a megyéből. A
kialakult helyzetet ő arra vezette vissza, hogy
10 gyerekből ma már 8 gimnáziumba iratkozik,
így a részarányosan fennmaradó kettőből kellene megfelelő tudású mérnököt, bádogost, villanyszerelőt képezni, amely az így felhígult rendszerben nem kivitelezhető megfelelő mértékben.
A rendezvény első részének zárásaként –
kérdések és válaszok után – megszavazták a
napirendi pontokban felvetetteket, magát a
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beszámolót, a tagság bővítésére irányuló elhatározást és a Prima Gálát érintő kérdést, és ezeket a programpontokat a közgyűlés nagy többséggel el is fogadta.
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A küldöttgyűlés második felében a románmagyar kapcsolatoké volt a szó

forrás: hir6.hu.

Magyar-Román Vegyes Bizottsági ülés
és üzletember találkozó
Vegyes Bizottsági ülés
A 11.00 órakor kezdődött ülésen mindkét fél
részéről 4-4 fő bizottsági tag vett részt. Az ülést
Ádám Imre elnökhelyettes vezette. A bizottsági tagokon kívül részt vett még a Goodwill
Consulting szakembere, aki a Duna Interreg
pályázati lehetőségről tartott tájékoztatót.
2017. évi további ülések időpontjait illetően
a bizottság tagjai az alábbi helyszínekben állapodtak meg:
• 2017. június – Szatmárnémeti
• 2017. szeptember – Szeged
• 2017. december – nem került meghatározásra
Pályázati együttműködés:
1. RO-HU – Román-Magyar határon átnyúló együttműködések támogatására rendelkezésre álló, a 4-4 érintett megyére (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú, Csongrád,
Békés) vonatkozó pályázati forrás keretében
az alábbi együttműködési javaslat fogalmazódott meg.
A vállalkozások, üzletágak környezetének,
és stratégiáinak fejlesztése, a közös előnyökön alapuló együttműködés és foglalkoztatás támogatása, a helyi termékek
határon átnyúló értékesítését lehetővé tévő
létesítmények fejlesztése, létrehozása, valamint a partnerek közötti kommunikáció fejlesztése.
Egy közös informatikai platform létrehozása, határ menti népszerűsítő, promóciós események szervezése, egy közös web alapú
kereskedelmi platform létrehozása.
A korábbiakban kapott információk szerint

ez a pályázat csak az érintett megyékben
bejegyzett szervezetek számára elérhető. A
román fél információja szerint változás történt és már szövetségeink számára is elérhető.
Ez az információ megerősítésre szorul a
magyar hatóság részéről.
2. Duna Interregionális Program keretében a
Duna vízminőségének javítása érdekében a
mellékfolyók vízminőségének ellenőrzése.
Ennek a projektnek a MTA SZTAKI
(Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) lenne konzorcium vezetője. A tervek
szerint részt venne a román Fejlesztési
Minisztérium, a VOSZ és az UNPR valamint egy 3. országbeli partner.
A VOSZ részvételének indokát a fenntartható fejlődés támogatása indokolhatná.
A javaslat szerint a VOSZ feladat lehetne
a partneri rendezvények és nemzetközi konferenciák szervezése, konferenciákon a
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stand felállítása és a projekt bemutatása, a
média megjelenések koordinálása, média
megjelenések szerkesztése, kivitelezése (kisfilmek, weboldal, oktató anyagok, e-learning
tananyagok, bemutatók stb).
Üzletember találkozó
A találkozóra a közeli romániai megyékből
érkeztek üzletemberek főleg az építőipar és az
élelmiszeripar területéről. A magyar résztvevő vállalkozók nagy része Békés megyéből érkezett. Az üzletember találkozón beszédet mon-

dott a város polgármestere Bere Károly, a
VOSZ Békés megyei elnöke Nagy Mihály László, a VOSZ elnökhelyettese Ádám Imre, az
UNPR részéről pedig Bálint Florin az UNPR
Igazgatótanácsának elnöke.
A Goodwill Consulting szakembere bemutatta a közös pályázati lehetőségeket.
A beszédek után az üzletemberek bemutatkozására és névjegycseréjére került sor.
Füzesgyarmat, 2017. március 8.

Varga Julianna
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Megtartotta 2017. évi Közgyűlését
a VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szervezete

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete ez évi megyei közgyűlését nagy érdeklődés mellett tartotta meg a miskolci City
Hotelben. A plénumot a megye vállalkozóit
érintő fontos közigazgatási, hivatali aktualitásokról tájékoztatta az adott szakterület egy-egy
prominens képviselője.
Demeter Ervin kormánymegbízott a megyei
kormányhivatal munkáját, eredményeit ismertette, dr. Kriza Ákos polgármester Miskolc
eredményeiről szólt, Bihall Tamás, a megyei
iparkamara elnöke és Taskó József, megyei
agrárkamaraielnök a vállalkozásokat érintő
fontos újdonságokról szólt. Csősz József, a
NAV megyei igazgatóhelyettese a NAV
megyei tevékenységét elemezte, Buzál Csaba
RPE Kft. ügyvezető a jelen ciklus uniós pályázati forrásairól beszélt, Perlusz László a Vosz
ügyvezető igazgatója pedig részletesen ismertette a VOSZ tevékenységét és program tervezetét.
Ádám Imre, a VOSZ elnökhelyettese, a
VOSZ B.-A.-Z. megyei elnöke bemutatta az
elmúlt időszakban a VOSZ megyei elnöksége
által elvégzett munkát és ismertette a 2017 évre
vonatkozó terveket. Úgy nyilatkozott, hogy a

VOSZ markánsan, határozottan kiállt a vállalkozások érdekei mellett és a VOSZ nem is
kíván változtatni eddigi stratégiáján, legfontosabb feladatuknak továbbra is a vállalkozások,
munkaadók érdekeinek hatékony képviseletét
tartják, de közvetlen szolgáltatásaikkal is (Széchenyi kártya konstrukciók, kedvezményes
beszerzési lehetőségek, stb.) a vállalkozókat fogják továbbra is segíteni. Az Elnök a gazdasági
történéseket elemezte a közgyűlésükön. – A
2016-os év a fellendülési éve volt. Az eddigi
belső fogyasztás megélénkült, a vállalkozások
több munkához, több lehetőséghez jutottak.
Abból is látszik ez, hogy a munkaerőpiacon lévő
szabad munkaerőt pillanatok alatt felszívták a
vállalkozások, most már munkaerőhiányról
beszélhetünk. A Közgyűlés képes beszámolóban megtekintette a 2016 évi megyei PRIMA
díj történéseit, illetve elfogadta 2017. évi
PRIMA Díj megrendezésének kereteit is.
Miskolc versenyképessége erősödött és ez
a vállalkozásoknak is köszönhető – mondta
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Miskolc polgármestere a vállalkozók Megyei
Közgyűlésén. Dr. Kriza Ákos hozzátette: a
városban tovább folytatódnak a gazdaságfejlesztést támogató beruházások. Elhangzott az
is, hogy a szakképzett munkaerő utánpótlására továbbra is szükség van.

Kriza Ákos polgármester azt mondta, hogy
Miskolc város versenyképessége az elmúlt hétnyolc évben jelentősen erősödött. – Ezt döntően a gazdasági élet szereplőinek köszönhetjük – mondta, majd arról beszélt, hogy a magyar
nagyvárosok között Miskolc versenyképessége
jelentősen előrelépett. Javult a foglalkoztatás,
nőttek az iparűzési adóbevételek. Elindította a
város az új foglalkoztatási programját is, hogy
öt-tíz év múlva megfelelően képzett szakemberek álljanak a vállalkozások rendelkezésére.
– Talán most ez a legnagyobb feladat, amelyre vállalkoztunk, hogy az elkövetkezendő
években erre fogunk fókuszálni, hogy minél
több szakképzett embert tudjunk irányítani a
gazdasági életbe. Minél több szakképzett
embert képezzünk, biztosítsunk az önök rendelkezésére – hangsúlyozta a polgármester.
Demeter Ervin kormánymegbízott elmondta, hogy a kormányhivatal létrehozása, az
államigazgatás és az egész közigazgatás újjászervezése versenyképességi kérdés. Beszélt
továbbá a hivatal működéséről és eredményeiről. Elmondta, hogy 2011-től megalakult
a kormányhivatal. Tizenhat járásban és Miskolcon is kormányablakokat alakítottak ki a
gördülékeny és hatékony ügyintézés érdekében. A jövőben a Mindszent téren egy új kormányzati negyedet szeretnének kialakítani. –
Van egy nagy álmunk is, az, hogy Miskolcon

ezt a nagy járási hivatalt lehetőleg egy helyre
tereljük. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi kilenc
helyszín helyett egy helyen szeretnénk, és ez
nem más, mint az ITC székház. Azon dolgozunk, hogy egy 21. századi funkciót adjunk
ennek az épületnek.
A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének javításáért a VOSZ megyei szervezete folyamatosan együttműködik a BOKIKkal és az egyetemmel.– Ez egy nagyon bonyolult, összetett folyamat – mondta Bihall
Tamás, a BOKIK elnöke. – Bele tartozik a képzéstől az innováción át a finanszírozásig, a vállalati kultúráig és a vezetői adottságokig. Ezekben nagyon szeretnénk a kkv-nak támogatást,
hátteret, mankót nyújtani.
Az ülésen részt vett Perlusz László, a VOSZ
ügyvezető igazgatója, aki rendkívül színvonalas előadásban mutatta be a VOSZ 2016-ban
elért eredményeit. A közfoglalkoztatás és a
minimálbér között különbség növelését javasolta. Nagyon jó üzenetnek tartja, hogy a 20142020-as európai uniós pénzügyi ciklusban a
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Magyarországra érkező források kétharmada
nagy valószínűséggel a versenyszférába megy.
Részletesen ismertette a VOSZ tevékenységét
és programját, beszélt a gazdaságpolitikai
keretekről a beszámolási időszakban. Bemu-
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tatta a bérek, juttatások és munkáltatói terhek
helyzetét és a Széchenyi kártya program eredményeit, ismertette a vállalkozói bizalomról és
Magyarország versenyképességi helyzetéről
készült felméréseket.
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A VOSZ Ingatlanforgalmazási Szekciója is
megtartotta 2017. évi közgyűlését

Izgalmas időszakához érkezett a magyar ingatlan piac. Ez érződött a szekció közgyűlésén is,
amely rekord számú résztvevőt vonzott. A
hosszúra nyúlt izgalmas eseményen a résztvevő tagok ötletek és problémák sokaságát vetették föl és tárgyalták meg.
A szekció 2017-ben is folytatja a már meg-

kezdett széleskörű partnerség kialakítását.
Továbbra is fontosnak tartják a megújuló
energiák minél szélesebb körű felhasználását a különféle funkciójú új és régi épületekben. Terítékre került a szakemberhiány
is, amely a jövőben gátja lehet az ágazat fejlődésének.
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VOSZ delegáció látogatása a Kárpátaljai
Magyar Vállalkozók Szövetségénél

2016-ban a VOSZ együttműködési szerződést
írt alá a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségével (KMVSZ).
Ez év februárjában a VOSZ delegációja látogatást tett a KMVSZ központjában Beregszászon.
A látogatás célja a 2017. évi tervek egyeztetése volt.
A megbeszélésen meghatározásra kerültek
azok a területek, ahol szövetségeink tagjai megfelelő gazdasági potenciállal rendelkeznek.
Szóba került a közös pályázás lehetősége a
Visegrádi Alap keretében, amely anyagi támogatást nyújthat a két szövetség tagjai közötti
együttműködés kialakításához és elmélyítéséhez.
Együttműködünk az Edgán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Programban valamint
támogatjuk azt a kezdeményezést, hogy magyar
áruházláncokban a kárpátaljai magyar vállalkozók árui is értékesítésre kerüljenek.
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Ingyenes konzultáció
infokommunikációs pályázathoz
2017. március 8-tól 2019. március 8-ig folyamatosan pályázható lesz a Vállalati komplex
infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása című GINOP-3.2.2-8.2.416 pályázat. Vissza nem térő lehetőség ez a
vállalkozások számára.
A VOSZ Informatikai Szekciójának tagjai
ingyenes tanácsadás és koordináció keretében
segítik a vállalkozásokat a pályázásban.
További információ:
Varga Julianna
+36 30 645 1269
varga.julia@vosz.hu

Pályázati tájékoztató
GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex
infokommunikációs és mobilfejlesztések,
felhőalapú online üzleti szolgáltatások
terjesztésének támogatása
Pályázat célja
A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet
benyújtani:
– Vállalati komplex infokommunikációs és
mobilfejlesztések támogatása - on-premise
vagy in house módon, vagyis vállalkozáson
belül történt üzleti IKT rendszer, illetve
alkalmazás bevezetés (helyben telepített
saját szoftver bevezetése).
– Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb
online vállalati szolgáltatások, megoldások
terjesztése és bevezetése a kkv-k körében
(felhőalapú szolgáltatások bevezetése).
1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
2. Gyártási terület;
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
4. Kontrolling és döntéstámogatás;
5. Beszerzési, logisztikai terület;

6. Táv- és csoportmunka támogatás;
7. Pénzügyi, számviteli terület;
8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;
13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó
mobil technikát használó rendszer/megoldás;
14. Térinformatikai és földrajzi információs
(GIS) specializált rendszer;
15. RFID technológiát alkalmazó specializált
rendszer;
16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;
17. Szolgáltatásmenedzsment;
Kizárólag a TESZOR listában található szoftverek beszerzése engedélyezett.
Támogatható tevékenységek:
• Immateriális javak beszerzése: a szoftverlicenszek száma nem haladhatja meg a
pályázó benyújtáskori létszámát
• Eszközbeszerzés: hálózati eszközök, hardverek, okostelefonok és tabletek
• Szakértői szolgáltatások: o vállalati folyamatmenedzsment, e-kereskedelmi rendszerek, specifikációk, oktatás és betanítás
• Kötelező nyilvánosság (max 0,5%)
Tanácsadás támogatására vonatkozó előírások:
Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi rendszerek, megoldások, bevezetéséhez
kapcsolódó tanácsadás, maximum nettó 96.000
Ft/embernap értékben igénybevehető. De van
a teljes költségvetésre nézve is belső korlát:
maximum a célterülekre jutó összköltség 50%ig helyben telepített szoftvernél, és maximum
25%-ig felhőalapú megoldás esetén.
A támogatás összege:
• Vissza nem térítendő támogatás: 1-24 M Ft
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• Hitel: 1,25-37,5 M Ft (kamatláb 2%/év)
• Projekt összköltsége max. 75 M Ft
Intenzitás:
• Vissza nem térítendő támogatás: 35% (40%)
• Hitel: 55% (50%)
• Legalább 10% önerővel kell rendelkezni és
a hitel összegének meg kell haladnia a vissza
nem térítendő támogatás összegét
Előleg:
• Vissza nem térítendő rész 50%-a, de legfeljebb 12 M Ft
A támogatás típusa:
• Tanácsadás, szolgáltatás: kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott
támogatás
• Információs technológia-fejlesztés: csekély
összegű támogatás
Pályázók köre:
• Méret: Mikro-, kis-, és középvállalkozások
– maximum 249 alkalmazott és
– maximum 50 M EUR (~12,5 Mrd Ft)
árbevétel vagy
– 43 M EUR (~10,75 Mrd Ft) mérlegfőösszeg
A partner- és kapcsolt vállalkozások adatait
össze kell vonni a besorolás meghatározásakor.
• Jogi forma:
– kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
– egyéni vállalkozók, egyéni cégek
• Gazdálkodási adatok:
– A pályázó cég éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt üzleti
évben minimum 2 fő volt
– A pályázati kiíráson kizárólag olyan vállalkozások indulhatnak, amelyek rendelkeznek 1 teljes lezárt üzleti évvel
– Előző évi árbevétele eléri a projekt összköltségét
• Területi korlátozás:
– Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek
Kötelező vállalások:
• Üzemi eredmény növekedése: a 2. üzleti év
végére a vissza nem térítendő támogatás
25%-t elérő üzemi eredmény növekedést
kell elérni.
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• Elektronikus értékesítésből származó éves
nettó árbevétel növekedése: a 2. üzleti év
végére a vissza nem térítendő támogatás
120%-t elérő nettó árbevétel növekedést kell
elérni.
Biztosíték nyújtása vissza nem térítendő részhez:
• Amennyiben egy lezárt üzleti évvel rendelkezik és szerepel a köztartozásmentes
adózók listáján, akkor nem kell biztosítékot
nyújtani
• A vissza nem térítendő részre kötelező biztosíték nyújtása:
– garanciavállaló nyilatkozat,
– ingatlan jelzálogjog,
– garanciaszervezet által vállalt kezesség,
– biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvény.
– A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt,
továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.
A fenti biztosíték lehetőségek vagylagosak, de
már a pályázat beadásakor meg kell adni, hogy
melyiket választja a pályázó.
Biztosíték nyújtása (garancia) a Hitelre:
Minden esetben szükséges:
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
• ingatlan jelzálog,
• ingó jelzálog,
• fizetési számla követelésen alapított óvadék,
• tulajdonos készfizető kezessége,
• egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,
• bankgarancia
Beadási határidő: A pályázatokat 2017. március 8-tól lehet beadni, amelyeket úgynevezett
egyszerűsített eljárásrendben bírálnak el, azaz
beérkezési sorrendben.
Időtartam: A projektre 24 hónap áll rendelkezésre.
Fenntartási kötelezettség:
• A pályázó vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott fejlesztéseket a projekt
befejezését követő 3 évig fenntartja és üzemelteti.
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Rádiótörténeti kiállítás nyílt Tatabányán
Máthé Sándor VOSZ-tag magángyűjteménye

A VOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének meghatározó tagja és támogatója, az
MM-VILL Kft. ügyvezető igazgatója, Máthé
Sándor. Magángyűjteményében mintegy 500
különböző típusú, működőképes rádiókészülék található, és még legalább 200 rádió felújításra vár. 2016 őszén Tatabánya Város
alpolgármester asszonya, Turainé John Katalin nyitotta meg a Rádiótörténeti kiállítást
Tatabányán, a gyűjtő, Máthé Sándorral közösen vágták át a nemzeti színű szalagot az épület bejáratánál.
A kiállítás legrégebbi darabja az 1927-ben
Magyarországon gyártott Telefunken, de sok
más magyar, német, orosz, osztrák, csehszlovák, jugoszláv és román múzeumi darabok is
megtekinthetők a gyűjteményben. A baráti és
családias hangulatú megnyitón Máthé Sándor
felelevenítette az egyetemes rádiózás történetét. Elmondta, hogy a magyarok is jelentős
szerepet játszottak ebben, kiemelte Puskás

Tivadart, a telefonközpont feltalálóját, továbbá Hollós Józsefet, aki a távírót fejlesztette
tovább. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rádió
feltaláláshoz tulajdonképpen három személynek is „köze” volt, az olasz Marconi mellett,
Popov és Tesla is hozzátett valamit a kifejlesztéséhez, végül az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bírósága Tesla-nak tulajdonította (de csak halála után) a rádió feltalálását.
Magyarországon 2015-ben ünnepelték a
rádiózás 90 éves évfordulóját, Budapesten
1925 december 1-jén kezdett el működni az első
rádióhírmondó, rádióállomás. A rádiókészülék gyártásában is élenjártak a magyarok az
Orion, a Telefongyár, a Standard, a Videoton,
a Telefunken ontotta a készülékeket, az elsők
között a Magyar Wolframlámpagyárból lett
Orion állított elő készülékeket, 1926-ban. A
drótnélküli rádiózás világhódító útjára indult.
Magyarország a legsikeresebb időkben, az 50-
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es évekig élenjárt a rádiókészülékek előállításában, a világ rádióinak mintegy 30 százalékát gyártották hazánkban.
A kiállítás résztvevői számára egy működőképes, 1905-ben gyártott gramofon is
„muzsikált”. A rádiógyűjtő birodalma egyúttal komoly kortörténetet is átfogó kiállítás. A
megnyitót követően szívesen nyilatkozott
Máthé Sándor, - foglalkozását tekintve - villamosmérnök: „Erdélyben, Ádámoson születtem, a szenvedély 1958-ban kezdődött a villamosság szeretetével és egy csavarhúzóval a
kezemben. Mondanom sem kell, édesapám villanyszerelő volt. Később szereltem rádiócsöveket, izzókat, erősítőket, rádiókat javítottam,
építettem.”
A rádió nem csak egy tárgy számára, külön
története, élménye fűződik szinte mindegyik
darabjához. Még az embereket is összehozta
egykor, barátságok, talán még szerelmek is
kötődtek mellette. Mária, Sándor felesége már
a „történet” legelején megbarátkozott férje
hobbijával, ő is szereti a rádió matuzsálemeket, segíti rendszerezni, rendezgetni a régi darabokat. Régi, kedves emlék számukra a család
első rádiója, az 1959-es gyártású „Bucuresti
500”.
Máthé Sándor ezzel a gyűjteménnyel szeretné bemutatni a széles közönségnek a
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magyar és a külföldi rádióipart, hiszen a
magyar rádiógyártás valamelyest Tatabányához is kapcsolódik, ha megemlítjük, hogy a
BHG-t, aki rádiókat is gyártott 1955-ben,
„Beloiannisz” néven. A gyűjtő számára fontos, hogy bemutatásra kerüljön, hogy a magyar
ipar milyen nagy szerepet töltött be a világipar
fejlődésében, rádiógyártás területén is.
Máthé Sándorról még tudni kell, hogy évtizedeken keresztül gondját viselte, összetartotta
a magyar rádiógyűjtőket, és már több mint 1
éve, a Magyar Rádiógyűjtők Egyesületének az
elnöke. Az egyesületnek közel 400 aktív tagja
van, akik szintén rendelkeznek kisebb-nagyobb
gyűjteménnyel. Napi munkájában, hivatásában
legalább ennyire lelkes és eredményes, 2011.
évben, mint az MM-VILL Kft. ügyvezető igazgatója elnyerte az ÉV Vállalkozója Díjat,
melyet Demján Sándortól Budapesten vehetett át.
A „Rádióbarlang” – előzetes telefonos
egyeztetés után – bármikor megtekinthető:
2800 Tatabánya, Vértes u. 22. Telefon:
30/242-1125
Minden kedves érdeklődőt (csoportokat,
iskolásokat) nagy szeretettel várnak!

Pordánné Balázs Ibolya
VOSZ-titkár
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Végre lesz elég pénzük
a kis- és középvállalkozásoknak
Az Európai Uniós pályázatok a következő
években soha nem látott mértékben lesznek
elérhetők a kkv-k számára. Az idő azért is sürget, mert a Brexit alapjaiban változtathatja
meg a támogatási rendszert, de időben leszerződve bebiztosíthatjuk magunkat. A pályázati pénzeken kívül kedvezményes hitelhez is
hozzájuthatnak a cégek a Széchenyi Kártya
Programon keresztül. Van olyan hiteltípus a
Programban, amelynél a hitelkamat jelenleg
nulla %.
Idejében kell cselekedni, mert ki tudja mi lesz
később.
A kkv szektor számára az előző pályázati ciklus (2007-2013) uniós forrásai 2012 májusára valójában elapadtak. Az nagyon jó hír, hogy
míg a legutóbbi ciklusban a források 14-15%át tudták lehívni a kkv-k, addig a mostani ciklusban 50% körüli lehet ez a szám. Három év
van még hátra, ez alatt az idő alatt is lehet csodát tenni – mondta el Krisán László, a
KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.
Azért kell sietni, mert a Brexit itt van előttünk, a britek 2019. január elsejétől várhatóan kilépnek az EU-ból. Márpedig ebben az
esetben a 2019-re és 2020-ra eső befizetéseket nem fogják teljesíteni.Az uniós büdzséből
10,5%-ot adnak a britek, ha ők kiesnek, akkor
nem lesz olyan ország, aki a helyükre álljon és
kipótolja a hiányzó összeget.Minél inkább sietünk, annál jobb, mert ha a támogatási szerződés meg van kötve, akkor azt az összeget már
nem vehetik el – tette hozzá Krisán László.
A KAVOSZ vezetője szerint nagyon nehéz
helyzet állhat elő a beruházások megvalósításánál, mert sok állami fejlesztés már önmagában is sok kapacitást leköt. E mellé jön a
CSOK is, ami véleménye szerint tavasszal fog
belobbanni. A kkv-knak így a saját projektjüknél nehezebb dolguk lesz, mert alig lesz
ember, aki megépítse az új gyártókapacitásokat, ami várhatóan áremelkedéssel jár együtt.
Hasonló hatással jár a közbeszerzési törvény

szigorítása is, amivel a kisebb cégek nem tudnak megbirkózni egyedül.
A Széchenyi Kártya egy evolúciós termék,
folyamatosan fejlődik, szükség szerint, de általában évente módosítanak a termékfeltételeken a piaci igényekhez igazodva. A KAVOSZnál alapelv, hogy a termékpalettán a legjobb
kondíciójú termékek legyenek jelen. A Növekedési Hitelprogram (NHP) a Széchenyi Kártya Programot (SZKP) is magával tudta
húzni, mert az előbbi termék nem tudott
lemenni olyan mélységig, amelyet viszont a
Széchenyi Kártya Program hiteltermékek ki
tudtak szolgálni.
Kamattámogatott Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel – Vállalkozásoknak
Egy vállalat számára általában elengedhetetlen a folyószámlahitel. A kamattámogatás
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mellé ráadásul több kedvezmény is társul, a
10 millió forintos kihasznált hitelösszegig biztosított 1%-os kamattámogatás mellé a hitel
fő biztosítékát képező garantőrintézményi
kezesség kezességvállalási díjához is kapcsolódik támogatás. További kiemelkedően
fontos előnye a Széchenyi Kártyának, hogy
nincs rendelkezésre tartási díj, tehát mindig
csak a kihasznált kölcsönösszeg után kell
fizetni.
Ez utóbbinak akkor van nagy jelentősége,
ha a hitelkeretet nem mindig használja ki teljesen a vállalkozás, hanem egy részét, vagy az
egészet arra tartja fenn, hogy a likviditása
váratlan körülmények között is biztosítva
legyen. Sőt, akár a hitelfelvételhez kapcsolódó regisztrációs díjat is meg lehet spórolni, ha
az igénylő cég tagja valamelyik területi kereskedelmi és iparkamarának, vagy a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetségének.
Beruházáshoz még nagyobb
kamattámogatás jár
Nagyobb összegű beruházási tervekhez az államilag támogatott Széchenyi Beruházási Hitelt
áll a vállalkozások rendelkezésére, amelynek
bruttó kamata 1 havi BUBOR (ami jelenleg
0,15%) + 4,5% kamatfelár, a ténylegesen fizetendő kamatot azonban a jelenleg 5 %-os mértékű kamattámogatás csökkenti. A hitel tehát
jelenleg 0%-os kamat mellett érhető el, fontos tudni azonban, hogy a hitelhez még egyéb
költségek is társulnak.
A szerződés kötésért egyszeri 1,5%-os díjat
kell fizetni, valamint folyósítási jutalék is felmerül 15 000 forint értékben. A kezelési költség éves alapon 0,8%, amin felül a Garantiqa
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kezességvállalási díja is fizetendő, amely az
50%-os díjtámogatást is figyelembe véve most
évi 0,65%.

Jó úton haladunk?
Az EU-s pályázatok áradata segíti, avagy nehezíti a hazai agrárvállalkozások versenyképességét? - tette fel a kérdést az Agronapló Krisán Lászlónak, a Széchenyi Kártya Program
koordinálásáért felelős KAVOSZ Zrt. vezérigazgatójának, aki szerint az agrárvállalkozók
a legmegbízhatóbb partnerek közé tartoznak.
A Vidékfejlesztési Programban mintegy 1300
milliárd forint áll az agrárvállalkozások rendelkezésére. A legtöbb pályázat esetében
jelentős önerőt kell felmutatnia a nyertesnek,
így 2020-ig ez az operatív program önmagában több mint 2500 milliárd forint értékű
beruházást generálhat. Az ágazat működésében alapvető szerepe van a támogatási rendszernek, melynek köszönhetően a 2014-2020as ciklusban bekövetkezett változások ellenére is jól tervezhető bevételhez jutnak a termelők, ami finanszírozói szempontból is ideális. Az úgynevezett földalapú vagy termeléshez kötött támogatások mellett pedig sorra
jelennek meg a beruházási pályázatok is.
Természetesen az lenne a legszerencsésebb,
ha ezek a források minél előbb eljuthatnának
a vállalkozásokhoz, ugyanakkor azt is látni kell,
hogy az Európai Bizottság időhúzása miatt csak
késve indulhatott el a program tervezése, és a
megvalósításra is várni kellett.
Most a legfontosabb kormányzati feladat,
hogy felgyorsuljanak a kifizetések. Minél
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előbb valósulnak meg ezek a beruházások,
annál korábban hoznak profitot a cégnek és
végső soron a teljes magyar gazdaság versenyképességét előmozdítják.
A következő időszakban a magyar agrárium
a finanszírozási források, a kockázatvállalás és
az agrárszaktudás versenye lesz. A hazai vállalkozásoknak fel kell készülniük erre a versenyre, a termelő beruházásokat és a fejlesztéseket most kell végrehajtaniuk ahhoz, hogy
a bezúduló EU forrástömeg valóban hatékony
lehetőséget jelentsen.
Ez az utolsó lehetőség, amelyet nem szabad
elmulasztani, ugyanis nincs kétségem afelől,
hogy a következő uniós költségvetés már nem
fogja elkényeztetni a gazdákat – egyébként a
gazdaság más területein működő cégeket sem.
Ezért is fog egyre nagyobb jelentőséget kapni
a kombinált finanszírozás, majd később a kedvezményes, visszatérítendő források szerepe,
hiszen a cél egy önálló, egyre inkább EU-forrás független agrárium megszilárdítása.
Ehhez kapcsolódik az a pozitívum is, hogy
a hitelintézetek az elmúlt egy-két évben rájöttek arra, hogy milyen stabil és jó befektetést
jelent a mezőgazdaság. Az agrárvállalkozók
ugyanis a legmegbízhatóbb partnerek közé tartoznak. Az agrárium mindig is speciális területe volt a banki finanszírozásnak. Korábban
számos alkalommal lehetett arról hallani, hogy
a gazdálkodók nehezen, kemény feltételek mellett juthatnak hitelhez, ez mára megváltozott.
A válság előtt senki sem gondolta volna, hogy
ez a „problémás” ágazat lesz az, amelyért versenyre kelnek egymással a bankok. Az elmúlt

év során folyamatosan nőtt a mezőgazdasági
és az élelmiszer-ipari vállalkozások hitelállománya, köszönhetően annak, hogy a kereskedelmi bankok is egyre nagyobb fantáziát látnak az agrárfinanszírozásban. Fontos az is,
hogy az elmúlt időszakban tapasztalhattuk,
hogy az ágazat sajátosságait figyelembe veszi
nem csak a piac, hanem a döntéshozók is: az
idei év mezőgazdasági káreseményeit elszenvedő gazdálkodók számára többlettámogatás
lehetőséget biztosított a kormányzat, mégpedig az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció
altermékei által.
Hogy az EU- Pályázatok mit is jelentenek
majd az agrárium számára? Úgy gondolom,
hogy lehetőséget, mégpedig komoly kitörési
lehetőséget, azonban itt is érvényesül, hogy a
lehetőség még önmagában kevés ahhoz, hogy
a legtöbbet, a legjobbat tudjuk előteremteni.
Nagyon sok felelőssége van tehát minden szereplőnek abban, hogy ezek a források hosszú
távú, gyümölcsöző hasznot hozzanak. Nem
lehet pusztán „pénz-költés”-ben gondolkodni,
olyan alapok megteremtése szükséges, melyek
az újra és újra megtérülő folyamatok beindítását teszik lehetővé. Az ágazat egyébként is
sok olyan tényezőnek van kitéve – szezonalitás, időjárás – melyre nem lehetünk befolyással, ráadásul a mezőgazdaság számos egyéb ágazat létfeltételének biztosítója, ezért is fontos
a távlati, felelős gondolkodás.

Krisán László
A Széchenyi Kártya Programot koordináló
KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója
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Közfoglalkoztatásról röviden

Miért zsákutca gazdasági és társadalmi szempontból a közfoglalkoztatás?
Tisztelt olvasók, tisztelt vállalkozók!
Az utóbbi években sokaknak tűnhetett úgy,
hogy a közfoglalkoztatás elsősorban csak a szegények ügye - azoké a munkavállalóké, akik
már rég távol kerültek a munkaerőpiactól, és
így a munkaadók számára nem jelentenek
olyan erőforrást, amivel kalkulálni érdemes.
Mára a helyzet egyértelműen megváltozott,
egyre inkább egyértelmű, hogy a közfogalkoztatás teljes régiókban szabta át a piacot, és a
220 000 ember aki havonta átlagosan benne
dolgozik, a megcsappant munkaerőpiac tartaléka lehet.
Levelünkben azt kívánjuk bizonyítani, hogy
ahhoz, hogy ez a munkaerő a piacon megjelenjen, sokkal több szerepvállalásra és erősebb
együttműködésekre van szükség, mint amit
jelenleg az állam kínál. A NGM által a sajtóban 2016 decembere óta fokozatosan meghirdetett változások (a közfoglalkoztatottak számának radikális csökkentése, hatékonyabb
munakerő-közvetítés és képzések) jó irányt
mutat, de most van az a pillanat, hogy nagyon
oda kell figyelni a részletekre: az új intézkedések a munkavállalóknak és a piacnak is megfelelő megoldásokat jelentsenek.
Hogyan kerülnek az emberek a közfoglalkoztatásba, és kik ők?
A közfoglalkoztatásba eredetileg a tartósan
munkanélküliek kerülnek. A regisztrált álláskeresők közül azok számára, akik legalább egy
éve nem találnak munkát a foglalkoztatási
iroda közfoglalkoztatást ajánl fel. Ez a folyamat az elmúlt években sok területen megváltozott: azzal, hogy 2011 óta 60 000 főről 220
ezer fölé emelkedett a közfoglalkoztatásban
dolgozók átlagos száma havonta, egyre gyak-

rabban kerülnek be olyanok is, akik egy évnél
rövidebb ideje vannak munka nélkül. Az eredeti munkahely megszűnése után 3 hónapig
jár az álláskeresési járadék. Van akit a 3 hónap
lejárta után azonnal felvesznek közfoglalkoztatásba. Vagyis a piaci munka közvetítése vagy
átképzés helyett 2016 márciusáig a munkaügyi
szolgáltatást végző kormányhivatalok és azok
elődei egyre több esetben választották a számukra könnyebb utat: közfoglalkoztatásba
terelték az embereket, ezzel pedig azt is el tudták érni, hogy az ezen a területen meghirdetett több százezres keretszámokat feltöltötték.
A közfoglalkoztatásban dolgozók között
2016-ban (novemberi hónapot véve mintának)
26 540 fő volt 25 év alatti, 127 694 fő 26 és
50 év közötti és 65 971 fő 50 év feletti. 119 308
fő végzettsége volt 8 vagy kevesebb általános
iskolai osztály, viszont 56 906 főnek volt szakközépiskolai vagy szakiskolai végzettsége és 43
991 főnek pedig legalább érettségije vagy diplomája.
Honnan származik a közfoglalkoztatásra szánt
évi 340 milliárd forint költségvetési keret?
A közfoglalkoztatásra szánt költségvetési források nagy része a munkaerő-piaci járulékból
és a szakképzési járulékból kerül átcsoportosításra, ami álláspontunk szerint a befizetett
adók és járulékok nem célszerű felhasználását
jelenti. Ezzel kapcsolatos álláspontunkat a Civilek a Költségvetésről című projektben foglaltuk össze: A munkáltatóktól 2017. évben
278,247 Mrd forint adót vár a kormány a
Nemzeti Foglalkoztatási Alapba. Ezen alap
elsődleges célja, hogy minél több és jobb munkaerő álljon rendelkezésre, azaz a munkaerő
kínálat javítása: „a foglalkoztatás elősegítése,
a munkahelyteremtés, a munkahelymegőrzés,
a munkaerő alkalmazkodásának és az álláskeresők munkához jutásának támogatása” (1991.
évi IV. Flt. 39§ (2) b). A költségvetés terve-
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zete szerint azonban a befizetett 278,2472 Mrd
forintnak mindössze 13%-át, 36 Mrd-ot költene az állam foglalkoztatási-képzési és szakképzési támogatásra. Miközben 326 Mrd-t költene az elsősorban szociális-politikai célú közfoglalkoztatásra. Meggyőződésünk, hogy ez a
politika súlyosan ártalmas mind a munkaerőt
kereső adófizető vállalkozások, mind az
önfenntartásra képes munkát kereső személyek
számára. 2015-ben már országos szinten is általánossá vált a munkaerőhiány, s nem csak a
magasan képzett munkakörök terén. A nagy
termelő vállalatok százával vennének fel szalag melletti dolgozókat, s nem csak Győrben
vagy Szombathelyen, de Kecskeméten vagy
Nyíregyházán is. Kis és középvállalkozások számos fórumon panaszkodnak, hogy nem találnak munkaerőt. A munkaközvetítők nem, vagy
alig tudnak segíteni.” http://feleloskoltsegvetes.hu/elemzesek/kozfoglalkoztatas/
Ki érdekelt jelenleg a közfoglalkoztatásban?
Érdekeltek természetesen azok a munkavállalók, akik hátrányos helyzetű régiókban laknak
és alacsony a mobilitásuk, érdekeltek azok a
nehezebb helyzetben lévő munkavállalók (50
év felettiek, pályakezdők, kisgyerekes édesanyák, beteg családtagot ápoló vagy egyéb szociális hátránnyal rendelkező emberek) akik
nehezen kerülnek be és nehezen is maradnak
meg a nyílt munkaerőpiacon teljes munkaidőben - számukra az alacsony összegű de biztos jövedelem átmeneti biztonságot ad.
Érdekelt a munkanélküliségi rátát és a szociális ellátásokra szorulók számát csökkentő
állam,és a közfoglalkoztatást működtető intézmények nagy része is: a foglalkoztató állami és
önkormányzati intézmények, civil és egyházi
szervezetek egy része, akik közfeladatok ellátásában vesznek részt. Nekik komoly költségvetési megtakarítást jelent ez a forrás, annak
ellenére hogy nem jelent tartós stabilitást. Ők

érdekeltté lettek téve a közfoglalkoztatásban,
még akkor is ha tudják, ezt a foglalkoztatási
formát a legtöbb ilyen rendszerben leépítések
előzték meg, státuszok megvonásával. Rövid
távon akkor is érdeke az önkormányzatnak, ha
tudja, hogy azzal, hogy a szakmunkák egy
részére is közfoglalkoztatottakat használ, a
helyi vállalkozások mennek tönkre.
Mire alkalmas a közfoglalkoztatás és mire nem?
A közfoglalkoztatás azok számára jelentett
korábban átmeneti megoldást, akik nehéz élethelyzetük, tartósan fennálló problémáik miatt
nem tudnak más módon jövedelmet szerezni.
Számukra sokféle, személyre szabott segítség
és képzés szükséges. Ők a jelenlegi közfoglalkoztatotti rétegben dolgozóknak csak töredékét (30-40%) teszik ki. A többiek számára
összehangolt álláskeresési szolgáltatások és a
piac igényeire megfelelően építő bér és utazási
költség támogatás, képzési programok adnak
valódi segítséget és nem a közmunka. Utóbbi
a munkaerőhiánnyal rendelkező piaci szereplőknek is fontos érdeke. A NGM 375/2010
rendelete (2.§ d) és e) pontok) rendelkeznek
az aktív korúak támogatására jogosultak foglalkoztatása után járó kedvezményekről. Ezt
érdemes lenne a közfoglalkoztatásból átvett
munkavállalókra is kiterjeszteni és a vállalkozói szférával közösen módosítani.
Ezen újság hasábjain keresztül kérjük Önöket: kövessék nyomon az állam munkaerőpiaci politikáját, és kérjék számon az országos és
helyi szakembereken az Önöknek megfelelő
bér és utazási költség támogatásokat, munkába segítési szolgáltatósokat. Hiszen ezek megvalósításának elsődleges forrását nem az
Uniós támogatási források jelentik, hanem az
Önök által befizetett adók és járulékok.

A Magyar Szegénységellenes Hálózat
foglalkoztatási munkacsoportja
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Szegény ország szegény polgárai
Dr. Dávid Ferenc

A Népszava 2017. március 10-i számában
Herényi Károly úr (a továbbiakban nem udvariatlanságból csak célszerűségből: HK) –
Orbán és az alapjövedelem c. írásában - hoszszan érvel a feltétel nélküli alapjövedelem mellett, amelyet Nemzeti Alapjövedelemnek
nevezett el. Néhány kérdésére és felvetésére
reagálok dolgozatomban.
Mi a Nemzeti Alapjövedelem célja? –
kérdi HK és sommásan így felel: „az, hogy
Magyarország egyetlen polgára se haljon
éhen, vagy fagyjon meg.” Véleményem szerint
ennek semmi köze nincs az alapjövedelem
rendszeresítéséhez, mivel annak bevezetésétől
függetlenül gondoskodnunk kell a legelesettebbekről, a nélkülözőkről. Finnországban és
Kanadában senki nem éhezik, mégis ezekben
az országokban a legbiztatóbbak az alapjövedelem intézményesítésére vonatkozókísérletek.
Miért kapják a gazdagok is? HK szerint
„azért, hogy ne kelljen nagyon drágán, nagyon
rossz hatékonysággal működő szervezeteket
fenntartani annak elbírálására, ki a szegény és
ki a gazdag. (…) A gazdagabbaktól az adórendszeren keresztül, különös tekintettel a
vagyonadó intézményére, a kifizetett összeg
visszafolyhat a költségvetésbe.” A vagyonadó
bevezetése nem egyszerű (és nem is olcsó) történet, kiforrott hazai megoldás még nincs,
egyébként meg rendkívül népszerűtlen. Emlékeztetek arra, hogy csaknem egy évtizede volt
már erre irányuló kezdeményezés, amely
rövid úton elbukott. A vagyonadó megemlítésével sok alapjövedelem-támogató biztosan
nem szerezhető, ellenző viszont annál több.
Miből finanszírozza ezt egy ilyen szegény
ország, mint Magyarország? HK minősítése:

„szögezzük le, Magyarország nem szegény
ország. Csak a polgárai szegények, ők viszont
nagyon. A nagymérvű szegénység oka a társadalmi elosztórendszerek rendkívül drága, a
társadalmi igazságosság elvét mellőző és rossz
hatékonyságú működése. A magyar szociális
elosztórendszer nem csökkenti a szegénységet,
hanem évről évre bővülten újratermeli.”
Nekem erről egészen más a véleményem: európai viszonylatban hazánk szegény, folyamatosan gyengülő versenyképességű ország, és
ennek megfelelően polgárai közül nagyon
sokan rossz körülmények között élnek. Az
oktatási rendszer korszerűtlen és forráshiányos,
az egészségügyi hálózat lerongyolódott, menekül, ki merre lát. Nem vitatom az ellátórendszerek működésének rossz hatékonyságát,
azon természetesen javítani kell, de szerintem
nem ez a fundamentális probléma. Alapvetően a gazdaság erejével, jövedelemtermelő
képességével, azaz az alacsony termelékenységgel és az állami feladatok hibás rangsorolásával van baj. Erre a súlyos szövődményekkel járó „betegségre” nem gyógyszer a Nemzeti Alapjövedelem!
Mennyivel terhelné a központi költségvetést a Nemzeti Alapjövedelem? HK: „Ha 10
millió magyar állampolgárral számolunk, és
az újszülöttektől a halni készülőkig mindenki havi ötvenezer forint juttatást kapna, akkor
az évi hatezer milliárd forintos kiadással terhelné a büdzsét. Ez a 2017. évi költségvetés
bevételi főösszegének hozzávetőleg az egyharmada. Ha a hatezer milliárdból levonjuk
a szociális kiadások közel négyezer milliárdját, hiszen a Nemzeti Alapjövedelem feleslegessé teszi a munkanélküli járadéktól kezdve a családi pótlékon, a Gyeden, a lakhatási, oktatási támogatáson át a kiegészítő özve-
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gyi juttatások kifizetését, akkor már csak kétezer milliárd hiányzik.” Ha a 17,5 ezer milliárd forintnyi főösszegből 2 ezer milliárd
forint hiányzik, az nem gyerekjáték. Megengedhetetlen az effajta nagyvonalúság, főként
akkor, ha a.) vannak, akik (helyesen) emelni akarják a nyugdíjminimum összegét, b.)
mások állampolgári jogon járó nyugdíjról értekeznek (kb. ezermilliárdos tétel), c.) sokan –
köztük a költségvetési szektor munkavállalói
– jelentős béremelésre várnak. Ne feledjük el
azt sem, hogy az alapjövedelmet is illene karbantartani, azaz évente legalább a pénzromlás ütemével megegyezően valorizálni. Tízmillió ember számára! Itt tehát nem csupán
kétezer milliárdos költségvetési hiány keletkezéséről és annak egyszeri áthidalásáról van
szó, hanem sokkal többről. Gondoljunk a
megálmodott alapjövedelem és a minimális
bér (garantált bérminimum) jövőbeni arányaira. Ma nemzetgazdasági szinten csaknem 1,3
millió ember teljes munkaidőben dolgozik a
két legkisebb munkabértarifáért. A HK által
javasolt nettó 50.000 forintos alapjövedelemhez vajon mekkora nettó minimális bér
párosulna?Álláspontom szerint – figyelemmel
a munkavégzésre való ösztönzés fontosságára is - legalább háromszoros szorzó dukálna,
azaz a legkisebb havi munkabér összegének
már az indulás pillanatában el kellene érnie
a nettó 150.000 forintot. 2017-ben a minimális bér nettó összege 84.788 forint/hó/fő
(bruttó 127.500), a garantált bérminimum
(szakmunkás minimálbér) nettója: 107.065
forint/hó/fő (bruttó 161.000). A munkáltatói
terhek az említett bruttó bérekre rakódnak.
Ezek a bértételek az idei 15, illetve 25 százalékos tarifaemelés eredményei, a jövő évben
újabb automatikus 8 illetve 12 százalékos
emelés következik ebben a munkavállalói körben. Könnyen kiolvasható, hogy az említett
tarifatételek nettó értékben még 2018-ban
sem közelítik meg nettó 150 ezres határt.
Márpedig az alapjövedelemnek és a munkaerő-piaci bértételeknek jelentősen el kell térniük egymástól, természetesen az utóbbi javára. Aki alapjövedelmet tervez, annak körültekintően elemeznie kell az adórendszer, a
munkavállalói és a vállalkozói közterhek, valamint a kialakult nyugdíj- és bérarányok közötti összefüggéseket is.

Mi a Nemzeti Alapjövedelem várható társadalmi haszna? HK:„A méltó emberi élet és
létezés feltételeinek a megteremtése. A létbizonytalanság, a holnaptól való rettegés megszüntetése. A demokrácia szempontjából a legfontosabb a mellérendelt viszonyrendszer
alapjainak megteremtése. A segélyekért való
folyamodás megalázó, lélekromboló helyzeteinek kizárása. A magasabb jövedelem és a túlmunka visszaszorulása miatt megnövekedett
szabadidő az életminőség javulásának lehetőségét hordozza magában.” Ennél a kérdésnél,
illetve válasznál töprengtem a legtöbbet,
ugyanis a szerző jó szándékát és humanitását
nincs okom megkérdőjelezni. Ezért e pontnál
nem is vitatkozom vele, csak idevonatkozó kétségeimet, egyszerű kérdéseimet vetem papírra. Nem látom az alapjövedelem gazdasági-társadalmi hasznát, mivel lassan és ellentmondásosan fejlődő piacgazdaságunkban nem időszerű egy – a fizikai és szellemi teljesítménytől abszolút mértékben elszakított – tízmilliós
sokaságot érintő új juttatás bevezetése. Tanulásra és munkaaktivitásra nem ösztönöz, nem
differenciál rászorultság szerint, a javadalmazásból való kizárásra szinte alig van lehetőség.
Jó az, hogy mindössze annyi a társadalmi elvárás, hogy „itt élned, halnod kell”? Az alapjövedelem bevezetéséhez szükséges Alaptörvénymódosításnak mennyi a realitása? Végiggondolt stratégia az, hogy nagy jövedelmű vállalkozókat, magas bérű menedzsereket, jól kereső alkalmazottakat alapjövedelemben részesítsünk? Nem lenne célravezetőbb egy célzott,
átlátható támogatási rendszer bevezetése,
amely kizárólag azokat segíti (esetleg még
50.000 forintnál is nagyobb összeggel), akik
tartósan a vesztes oldalra kerültek?
Mi a Nemzeti Alapjövedelem várható gazdasági haszna? Itt és most szerintem semmi,
és ezzel akár be is fejezhetném a dolgozatot,
hiszen az előző pontokban (és korábbi jegyzeteimben) már sokat írtam az intézmény rendszerbe állításával kapcsolatos fenntartásaimról.
De HK cigánysággal kapcsolatos mondataira
reflektálnom kell: „Miközben a keresztény
Európa bástyájának hirdetjük magunkat, ezzel
az egymillió magyar, születését és emberi
mivoltát tekintve egyenértékű polgárral mit
kívánunk kezdeni? A keresztény erkölcsöket
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hangoztatva hagyjuk őket éhen veszni? Megfagyni? Esetleg a Dunába, Tiszába lőjük őket,
hogy gazdagítsuk a cigánygyilkosságok elkövetőinek repertoárját? Nem kellene taníttatni, képezni a cigány magyarokat?”
Az előbbiekben idézett kérdésekre a feltétel nélküli állami juttatás egyáltalán nem ad
megnyugtató választ, már csak azért sem, mert
– tekintettel a társadalmi közhangulatra és
politikai viszonyainkra - a Nemzeti Alapjöve-
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delem bevezetésére vélhetően még évekig, esetleg évtizedekig kell várnunk. A cigányokat
viszont egy pillanatig sem hagyhatjuk éhezni
és azt sem engedhetjük meg, hogy bárki kezet
emeljen rájuk! Ez emberi kötelességünk. Iskolát, egészséges életkörülményeket és munkahelyet kell biztosítani számukra. Már ma, de
legkésőbb holnap. Nincs további haladék.

Az írás a Népszava 2017. március 28. számában jelent meg.

Megye
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
BAZ
BAZ
Veszprém
Veszprém
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Fejér
Fejér
BAZ
Baranya

Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

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

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

7754

3794

7000

8000

8500

8200

8420

8500

8444

8258

1201

1093

1191

2360

2370

2351

8200

8100

3980

3849

5440

5000

5400

Ir.sz.

Bóly

Boldva

Sárbogárd

Székesfehérvár

Pápa

Veszprém

Zirc

Pápa

Szentgál

Badacsonytomaj

Budapest

Budapest

Budapest

Gyál

Dabas

Alsónémedi

Veszprém

Várpalota

Sátoraljaújhely

Forró

Kunszentmárton

Szolnok

Mezőtúr

Város

Rákóczi u. 7/a.

Mátyás király u. 76.

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.

Mátyás kir. u. 1.

Sólyom u. 3.

Dózsa Gy. u. 24.

Utca

Takarékszövetkezeti VOSZ pontok
Telefon

69-569-981

46-399-036

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

56560-131

56-513-475

56-350-410
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Tanulmány

Baranya
Tolna
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Veszprém
Győr-Moson-S

HungáriaTakarék

KELET Takarékszövetkezet

KELET Takarékszövetkezet

KELET Takarékszövetkezet

KELET Takarékszövetkezet

KELET Takarékszövetkezet

KELET Takarékszövetkezet

KINIZSI BANK Zrt.

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet

Baranya

Hungária Takarék

Hungária Takarék

Tolna

Hungária Takarék

Békés

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet

Tolna

Pest

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

Hungária Takarék

Bács-Kiskun

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

Tolna

Bács-Kiskun

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

Tolna

Bács-Kiskun

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

Hungária Takarék

Bács-Kiskun

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

Hungária Takarék

Bács-Kiskun

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

Hajdú-Bihar

Bács-Kiskun

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

Bács-Kiskun

Pest

Centrál Takarék

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Baranya

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

Hajdú Takarék

Megye

Takarékszövetkezet

9330

8200

4562

4400

4900

4465

4401

4405

7140

7720

7626

7090

7200

7100

7150

6344

4026

5932

2340

6400

6041

6060

6500

6120

6000

2112

7626

Ir.sz.

Kapuvár

Veszprém

Vaja

Nyíregyháza

Fehérgyarmat

Rakamaz

Nyíregyháza

Nyíregyháza

Bátaszék

Pécsvárad

Pécs

Tamási

Dombóvár

Szekszárd

Bonyhád

Hajós

Debrecen

Gádoros

Kiskunlacháza

Kiskunhalas

Kerekegyháza

Tiszakécske

Baja

Kiskunmajsa

Kecskemét

Veresegyház

Pécs

Város

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.

Budai út 24.

Kossuth L. u. 32.

Király u. 66.

Szabadság tér 41.

Hunyadi tér 42.

Széchenyi u. 62.

Szabadság tér 9.

Rózsa u. 2.

Bethlen G. u. 6-8.

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.

Fő út 53.

Király u. 75.

Utca

96-240-222

88-423-623

44-585-040

42-444-356

44-511-018

42-570-508

42-455-526

42-371-333

74-493-805

72-566-046

72-200-460

74-471-831

74-464-190

74-529-400

74-550-940

78-404-394

52-422-767

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

28-585-017

72-518-149

Telefon

Tájékoztató
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Pest
Pest
Pest

Pátria Takarékszövetkezet

Tolna

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Somogy

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Baranya

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Győr-Moson-S

Pest

Mátra Takarék

Győr-Moson-S

Heves

Mátra Takarék

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Heves

Mátra Takarék

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Szabolcs-Sz-B

M7 Takarék

Komárom-E

Somogy

M7 Takarék

Pannon Takarékszövetkezet

Somogy

M7 Takarék

Győr-Moson-S

Zala

M7 Takarék

Komárom-E

Győr-Moson-S

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannon Takarékszövetkezet

Heves

Korona Takarék

Pannon Takarékszövetkezet

BAZ

Korona Takarék

Baranya

BAZ

Korona Takarék

Pest

BAZ

Korona Takarék

Örkény Takarékszövetkezet

Heves

Korona Takarék

Mohácsi Takarék Bank Zrt.

Megye
Győr-Moson-S

Takarékszövetkezet

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet

Ir.sz.

2200

2220

1065

9090

9028

2890

9021

2900

2377

7700

7030

7400

7720

2760

3000

3200

4405

7500

8700

8800

9400

3300

3400

3530

3441

3300

9400

Város

Monor

Vecsés

Budapest

Pannonhalma

Győr

Tata

Győr

Komárom

Örkény

Mohács

Paks

Kaposvár

Pécsvárad

Nagykáta

Hatvan

Gyöngyös

Nyíregyháza

Nagyatád

Marcali

Nagykanizsa

Sopron

Eger

Mezőkövesd

Miskolc

Mezőkeresztes

Eger

Sopron

Utca

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.

Igmándi u. 45.

Kossuth L. u. 34/a.

Dózsa Gy. u. 31.

Villany u. 4.

József u. 19.

Kossth L. u. 10

Dózsa Gy. út 10.

Kossuth tér 22.

Magyar u. 1.

Kállói u. 34-39.

Kossuth L. u. 16.

Rákóczi u. 16.

Király u. 31/d.

Erzsébet u. 14.

Széchenyi u. 18.

Mátyás király u. 70.

Vörösmarty u. 43.

Dózsa Gy. u. 37.

Katona tér 7-9.

Széchenyi tér 17-18.

Telefon

29-410-396

29-350-354

1-354-3960

96-470-097

96-420-677

34-586-356

96-517-885

34-540-760

29-510-030

69-511-093

75-511-240

82-411-220

72-465-125

29-640-266

37-541-911

37-312-070

42-371-333

82-553-830

85-515-164

93-516-711

99-328-004

36-511-079

49-505-540

46-515-923

49-530-519

36-514-516

99-505-445

44

Tájékoztató

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
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
BAZ
Vas

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

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

SAVARIA Takarékszövetkezet

Pest

Pátria Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet

Pest

Pátria Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet

Megye
Pest

Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Ir.sz.

9900

9700

9400

9200

9300

9200

9024

9400

2310

4 138

4026

4080

4220

4090

3580

3530

4400

6900

6800

6722

6782

6762

6723

6753

2117

2700

1181

Város

Körmend

Kazincbarcika

Sopron

Mosonmagyaróvár

Csorna

Mosonmagyaróvár

Győr

Sopron

Szigerszentmiklós

Komádi

Debrecen

Hajdúnánás

Hajdúböszörmény

Polgár

Tiszaújváros

Miskolc

Nyíregyháza

Makó

Hódmezővásárhely

Szeged

Mórahalom

Sándorfalva

Szeged

Szeged-Tápé

Isaszeg

Cegléd

Budapest

Utca

Thököly u.1.

Egressy B. út 52.

Kőszegi út 5.

Palánk u. 8.

Soproni u. 93.

Kökény u. 9.

Szent Imre u. 92.

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.

Telefon

94-594-013

48-512-916

99-506-635

96-576-250

96-593-307

96-576-264

96-523-017

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
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Megye
Vas
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Bács-Kiskun
Baranya
Somogy
Somogy
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala

Takarékszövetkezet

SAVARIA Takarékszövetkezet

Szabolcs Takarékszövetkezet

Szabolcs Takarékszövetkezet

Szabolcs Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet

Téti Takarékszövetkezet

Téti Takarékszövetkezet

Zala Takarék

Zala Takarék

Zala Takarék

Zala Takarék

Zala Takarék

Zala Takarék

Zala Takarék

8900

8315

8788

8360

8380

8900

8945

9023

9100

8326

7570

7634

6000

4400

4600

4700

9700

Ir.sz.

Zalaegerszeg

Gyenesdiás

Zalaszentlászló

Keszthely

Hévíz

Zalaegerszeg

Bak

Győr

Tét

Balatonföldvár

Barcs

Pécs

Kecskemét

Nyíregyháza

Kisvárda

Mátészalka

Szombathely

Város

Kovács Károly tér 1.

Kossuth u. 45.

Kossuth u. 18.

Pethő u. 1.

Széchenyi u.66.

Eötvös u. 1-3.

Széchenyi tér 2.

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.

Utca

92-510-227

83-316-111

83-335-007

83-510-990

83-545-951

92-549-150

92-581-906

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

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

VOSZ tagozatok és szekciók
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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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Kedvezmények

50

Hogy Ön is jól járjon!
Kedvezményes szolgáltatások
csak VOSZ-tagoknak!

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

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

Számviteli szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

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

(06-93)
541-925

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

11. 01.-04.14.

Bringóhintó Kkt.

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY

20%

20%

20%
04. 15.-10. 31.

10%
ART Hotel*** Zalakaros

8749 Zalakaros
Üdülô sor 2.

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

(06-26)
314-328

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

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

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

15%

Kedvezmények
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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%

Kedvezmények
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CÉG
Innowear Kft.

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

6800 Hódmezôvásárhely, (06-62)

(06-62)

Kötött munkaruházat-, formaruhá-

Vöröskereszt u. 6.

246-842

241-348

www.innowear.hu

KEDVEZMÉNY

zat tervezés és kivitelezés, promócios
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)-

Dayka G. u. 1-7.

505-266,

505-267

„A” ép. fsz. 6.

(06-46)-

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,

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%

Kedvezmények
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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,

forintsoft@forintsoft.hu

házipénztár, szabályzatkészítô, kiegé-

– Ügyviteli szoftvert (számlázó, kész-

szítô 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

önkormányzatok pályázatra való

és 1/2 em. 5. ajtó

06-20-

(támogatási összeg lehívása/elszámo-

www.inispalyazat.hu

985-8763

lása), tanácsadás projektötletek ki-

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.

Brand Way &
Compass Kft.

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

+36-79326-581

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

+36-1797-1736

1132 Budapest,
Borbély u. 5-7.
tanacsado2@brandway.hu
www.brandway.hu

+36-309426-385

+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.

10%

Pályázatírás: hazai és EU-s források,
közvetlen brüsszeli pályázatok.
Projektfinanszírozási tanácsadás.
Üzleti tervezés.
Támogatott hitel közvetítés.

Iparjogvédelem, szabadalom, védjegy, formatervezési minta, szerzői
jog, know-how, innováció, brandépítés, válságmenedzselés, oktatás,
szellemi tulajdon vagyonértékelése

10%

Tanácsadás
VOSZ
tagoknak
ingyenes,
megbízás
egyedi
megállapodás alapján

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

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

