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Hirdetés

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

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

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

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

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

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Iroda tölti ki!

VOSZ 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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Jelölési és pályázati felhívás
Év Vállalkozója és Megyei (Regionális)
Év Vállalkozója Díj elnyerésére
Beküldési határidő: 2017. augusztus 15.
Szövetségünk életében – Alapszabályunknak
megfelelően – ez év december 1-én(pénteken)
a Magyar Vállalkozók Napján immár tizenkilencedik alkalommal kerül sor ünnepi rendezvénysorozaton belül az Év Vállalkozója
Díjak átadására, amely a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Művészetek Palotájában kerül
megrendezésre.
Hagyományainknak megfelelően, az országos Év Vállalkozója Díjak mellett – az előző
évek sikerére, valamint Szövetségünk elfogadott éves célkitűzéseire tekintettel – idén is
meghirdetésre kerülnek a VOSZ területi szervezetei elnökségeinek szervezésében a Megyei
(Regionális) Év Vállalkozója Díjak pályázatai.
A díjat kizárólag olyan gazdasági szakember - vállalkozó, cégtulajdonos, vállalkozásvezető, üzletember - kaphatja meg, akinek a gazdasági és közéleti szerepvállalása, társadalmi
felelősségvállalása, valamint vállalkozói és
üzletemberi tevékenységének sikere és hasznossága példaképül állítható a gazdaság többi
szereplője és a társadalom minden tagja számára.

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

I.

II.

Év Vállalkozója Díj

Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díj

Az országos előterjesztések keretei és szabályai:
A VOSZ területi szervezetei, szakmai szekciói, valamint társszervezetei részéről ebben az
évben is
– megyénként maximum 2 fő, (Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet:
4 fő),
– szekciónként maximum 1 fő,

A 2017. évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalkozóink minél nagyobb körű elismerése érdekében, az ismert 4 alapkategóriában
(ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, szolgáltatás) és tetszőlegesen választható „alkategóriákban” (szakmai területek, tevékenységi körök
szerint) hirdetjük meg a Megyei (Regionális)
Év Vállalkozója Díjak pályázatait.
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Konkrét példákkal: ebben az évben is a
„Megyei Év Vállalkozója” helyett pl. „Az Év
Iparvállalata Nógrád megyében”, „Az Év
Kereskedője Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében”, „Az Év Termelő Vállalkozója a középmagyarországi régióban, „Az Év biztonságtechnikai szolgáltatója Békés megyében”, Az
Év Borásza Heves megyében”, „Az Év Szőlőtermelője Tolna megyében”, stb. jelenik meg.
Lehetőség van – a helyi adottságok szerint
– további kategóriák bevezetésére is.A díjazottak száma legalább 2 fő, legfeljebb 10 fő
lehet.A díjak egyediségének és értékének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy kategóriánként 1 díj kerüljön átadásra. A díjak átadására az adott megyében kerül sor, a területi
VOSZ szervezetek szervezésében. A Megyei
(Regionális) Év Vállalkozója Díjakra vonatkozó feltételekhasonlóak az országos Év Vállalkozója Díj feltételeivel (alapszabály 10.3.
pont).
Az előírt feltételek megléte esetén az illetékes Megyei (regionális) elnökség dönt a díj
odaítéléséről, amelyet - az Év Vállalkozója díjak
előterjesztéseivel együtt - az országos Elnökség hagy jóvá.

III.
További fontos szervezési feladatok, határidők
Az előterjesztéseknek tartalmazniuk kell a díjazásra előterjesztett természetes személy
• pontos nevét
• annak a szervezetnek, vállalkozásnak
apontos megnevezését és legalább egy
azonosító adatát (hivatalosan nyilvántartottszékhely, vagy adószám), amelynek
az előterjesztett személy a tulajdonosa,
ill. amelyben az elismerésre méltó tevékenységét végzi
• indoklást: rövid szakmai méltatást, példaértékű eredmény(ek) ismertetését
Az előterjesztések leadási határideje (az írásos indoklással együtt) – az Elnökség határozata alapján – legkésőbb 2017. augusztus 15.
napja.A jelöléseket első sorban e-mail útján
kérjük eljuttatni a VOSZ titkársága részére
(center@vosz.hu).
Budapest, 2017. május 24.
Dr. Dávid Ferenc s.k.
főtitkár

Perlusz László s.k.
ügyvezető igazgató
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Küldöttgyűlési dokumentumok

A VOSZ megtartotta éves küldöttgyűlését
2017. május 18-án, Budapesten.

Regisztráció:
9.00–10.00 óra között

Meghívó
a VOSZ 2017. évi Küldöttgyűlésére
Résztvevők:
A VOSZ Elnöke, Elnökhelyettesei és a
Társelnökök
A VOSZ Ellenőrző Bizottságának Elnöke és
Tagjai
A VOSZ Tagozati Elnökei
A VOSZ Területi/Megyei Szervezeteinek
Elnökei
A VOSZ Területi/Megyei Küldöttei
Tanácskozási joggal:
A VOSZ Országos Szekcióinak Elnökei
A VOSZ Címzetes Társelnökei
Helyszín:
Hilton Hotel Budapest City (Westend)
1062 Budapest, VI. Váci út 1-3.
Időpont:
2017. május 18. (csütörtök), 10.00 óra

A Küldöttgyűlés
napirendi javaslata
1. Javaslat a VOSZ Alapszabályának részleges
módosítására
Előadó: Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes
Dr. Fiák István ügyvéd
2. Beszámoló a VOSZ 2016. évi tevékenységéről, javaslat a 2017. évi fontosabb célkitűzésekre.
Előadó: Demján Sándor elnök
Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes
3. Beszámoló a VOSZ 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
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4. Javaslat a VOSZ 2017. évi költségvetési előirányzatára
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2017. évi költségvetési előirányzatáról,
valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
6. Javaslat a rendes tagok által fizetett tagdíj
mértéke, számításának alapja és módja,
valamint a tagdíjfizetés rendje tárgyában
Előadó: Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes
7. Egyebek

Megjegyzés:
• Csatoltan küldjük az 1. és 2. számú napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztést.
• A VOSZ hatályos Alapszabálya szerint a
meghirdetett Küldöttgyűlést határozatképtelenség esetén – azonos napirenddel és azonos helyszínen – 2017. május 18. (csütörtök) napján délelőtt 11:00 órai kezdettel
ismételten összehívjuk. Az ismételten összehívott Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
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Beszámoló a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének 2016. évi
tevékenységéről és a 2017. évi fontosabb
célkitűzésekről
Az ország 2016. évi gazdasági növekedése alacsonyabb volt a 2015.évinél, és éppen elérte
a 2 százalékot, viszont az egyensúlyi mutatók
jól alakultak. 2017-ben – kormányzati előrejelzés szerint – biztosan három százalék feletti gazdasági növekedés várható. A pénzromlás prognosztizált üteme 2017-ben: 1,6 %. Lezárultak az előző uniós ciklushoz tartozó projektek, és bár az újak viszonylag gyorsan beindulnak, mégis bekövetkezhet egy kisebb törés
a beruházásokban. Az európai uniós források
komoly szerepet játszottak az elmúlt évek gazdasági növekedésében. Az ipari fejlesztések
beérnek, és az export növekedését eredményezik. Az előrejelzések szerint a lakossági
fogyasztás részben a devizahitelek lezárásával,
részben a viszonylag gyors keresetnövekedés
és foglalkoztatás-bővülésnek köszönhetően
emelkedni fog. Már 2015-ben is megfigyelhető volt, 2016-ban folytatódott és várhatóan
idén sem lankad a szolgáltatások bővülése. A
lakossági fogyasztás növekedésével lépést tart
a kereskedelem, és kedvezően alakulhatnak a
vendéglátás és a szállodaipar mutatói. Nagy
sikerként értékelhető, hogy 2016-ban mindhárom nagy hitelminősítő szervezet ismét
befektetésre ajánlott besorolásba minősítette
fel hazánkat.
Érdekképviseleti szempontból nem nevezhető különösen sikeresnek a 2016. év, mivel
a magyar kormány az elmúlt esztendőben sem
helyezett kellő hangsúlyt az intézményesített
keretek (VKF) között zajló társadalmi párbeszédre. A kormány lényeges kérdésekben
nem kérte ki az érdekképviseleti szervezetek,
közöttük a VOSZ véleményét. Nehezményezzük a társadalmi párbeszéd háttérbe szo-

rítását, és azt, hogy a kormány nem vonja be
a szociális partnereket a jogszabályok előkészítésébe. Az érdekvédelem ilyen körülmények
között sajnos csak úgy tud működni, hogy a
kormányzat által már előkészített, formálisan,
vagy informálisan szövetségünkhöz eljutott
gazdaságpolitikai intézkedés-tervezetekre reagálunk a jobbítás céljával, de legalább - sok
esetben csak erre nyílik mód – a már elkerülhetetlen vállalkozói érdeksérelem csökkentése érdekében. Sőt, arra is volt példa, hogy egy
már bevezetett – de előzetes egyeztetés hiányában szakmailag problémás - intézkedés utólagos kijavításáért emeltük fel a szavunkat és
ezt követően került sor (jó esetben) utólagos
korrekcióra, „javítgatásra”! Ezek a megoldások sokkal kevésbé hatékonyak, mintha az
érdekképviseleti szövetségek bevonásával alakítanák ki a döntéshozók a programjukat és az
egyes intézkedéseket. A Szövetség a 2016.
évben is legtöbbször csak informális keretek
között vagy a médián keresztül tudta elmondani álláspontját a tagjait érintő kérdésekben.A
2016. év egyik legnagyobb eredménye, hogy a
kormánnyal sikerült beláttatni a vasárnapi
zárva tartás szükségtelenségét, így tavaly
tavasszal újra kinyithattak a boltok a hét utolsó napján is, amiben aktív szerepe volt a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének. A VOSZ másfél éven keresztül minden
lehetséges fórumon, következetesen képviselte azt az álláspontot, hogy a vasárnapi nyitva
tartás tilalma egyaránt hátrányos a kiskereskedelmi vállalkozások, az idegenforgalom és
nem utolsó sorban vásárlók számára.
A Versenyszféra és a Kormány Állandó
Konzultációs Fórumának keretében került
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megkötésre a két éves bérmegállapodás, amely
révén 2017–ben és 2018-ban jelentősen emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum. A VOSZ-nak azonban azzal kapcsolatban kétségei voltak/vannak, hogy közgazdaságilag mennyire megalapozott az aláírt paktum, illetve hogy a kormány elég segítséget
nyújtott-e a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak a béremelések kigazdálkodásához.
Az öt százalékpontos járulékcsökkentés révén
adott némi támogatást a 2017.évi bérnövelésekhez, ám ez vélhetően nem lesz elég. Így a
nagymértékű béremeléseknek valószínűleg
vegyes hatásai lesznek: több helyen elindíthat
pozitív folyamatokat a bővülő fogyasztás
révén, máshol azonban nehézségekre lehet számítani, különösen a vidéki kisvállalkozások
körében. Éppen ezért fontos, hogy részben a
VOSZ kezdeményezésére létrejön a Nemzeti
Versenyképességi Tanács, amelynek feladata
az lesz, hogy javaslatokat dolgozzon ki a versenyképesség romlásának megállítására.
A VOSZ nem támogatta a béren kívüli juttatások (kafetéria elemek) többségének kiszorítását és praktikusan megszüntetését eredményező adóváltoztatásokat, ugyanakkor részsikerként könyveljük el, hogy más munkaadói szervezetekkel egységben sikerült megvédeni a Széchenyi Pihenő Kártya intézményét
és viszonylag kedvező adóztatási körülményeit. Álláspontunk szerint a vállalati szinten biztosított béren kívüli juttatás azt is igazolja, hogy
a munkahelyen rendezettek a munkaügyi kapcsolatok, és a munkáltató a teljesítményhez
kötött díjazáson felül többletjövedelmet is
kíván biztosítani munkavállalói számára. A
munkaadó célzott felhasználású anyagi hozzájárulással (utalvány, kártya, biztosítás stb.)
támogatja a dolgozó magasabb színvonalú étkezését, biztonságát és pihenését. A munkahelyi bizalom, a szolidaritás, a megbecsülés, a vállalati gondoskodás jelképeként is felfogható a
széles körben működtetett kafetéria-rendszer. A kedvezményes adóztatása pedig azért
logikus, mert a munkáltató által adott béren
kívüli juttatás ugyan értelmes és társadalmilag elfogadott, de szigorúan behatárolt célok
eléréséhez nyújt segítséget. A juttatás nem
helyettesíti a bért, nem átváltható, és csak kijelölt körben felhasználható fizetési eszköz,
hiszen a fogyasztási vagy támogatási irányokat,

lehetőségeket jogszabály határozza meg. Az
előzőekben leírtakból egyenesen következik,
hogy a kafetéria szisztéma rovására hozott
intézkedések nem igazán előremutatóak.
A Szövetség örömmel látja, hogy a kormány
ma már nem tartja jó iránynak a közfoglalkoztatás további bővítését, sőt a jövőben ilyen
programot csak képzéssel együtt fog indítani.
Napjainkra egyértelműen beigazolódott, hogy
a közfoglalkoztatás rendszere – az eredeti szándéktól eltérően – nem támogatja a nyílt munkaerőpiacra való visszatérést, hanem éppenséggel konzerválja a kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzetet. Nemzetgazdasági szinten száz
közfoglalkoztatottból csupán 13-14 tud elhelyezkedni az üzleti szférában, de vannak régiók, ahol még ennél is rosszabb az arány.
Ugyanakkor ma még mindig több mint kétszázezer ember dolgozik egy olyan rendszerben,
amely javítja ugyan a munkaerő-piaci statisztikákat, de hozzáadott értéket nem termel. A
kormány sem tartja szerencsésnek ezt az irányt,
amit jól mutat az is, hogy az idén nem tervezik jelentős mértékben emelni a közfoglalkoztatottak díjazását, hogy minél nagyobb
legyen a különbség a megemelkedő minimálbér és a közmunkások bére között, ami szintén ösztönözheti a vállalati szférában való elhelyezkedést. A VOSZ helyes lépésnek tartja azt
is, hogy a 2017. évtől 18 éves kor alatt nem
lehet belépni a programba, ami azért fontos,
hogy a tanulás helyett ne a közmunkát válaszszák a fiatalok.
A kormányzati ígéretek ellenére nem valósult meg a VOSZ egyik fő törekvése, a központi bürokrácia csökkentése. Ma Magyarországon több állami alkalmazott dolgozik, mint
egy évvel ezelőtt, aminek az a következménye,
hogy a vállalkozók és a munkavállalók terhei
nem tudnak elég gyorsan csökkenni, hiszen az
ötszintű közigazgatás túl terebélyes és drágán
működik. A minimálbér- és garantált bérminimum rendkívül nagyarányú emelése – ahogy
arra a VOSZ korábban már figyelmeztetett tovább drágítja az amúgy is rendkívül költséges közszféra működését is: kormányzati bejelentés szerint(ennek hatására) általános és
jelentős béremelési program indul 2017-ben,
amely a kiterjedt állami vállalati kört is érinti és félő, hogy a magyar gazdaság számára elviselhetetlen terhet fog jelenteni az elkövetke-
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ző években. Az OECD felmérése szerint a
magyar állam túl sok embert foglalkoztat,
miközben Csehországban és Szlovákiában is
alacsonyabb az állami alkalmazottak aránya az
összes foglalkoztatotthoz képest. A VOSZ-nak
nincsenek illúziói azzal kapcsolatban, hogy a
2018-as parlamenti választás előtt ennek a
problémának a megoldására nincs esély, de a
következő kormányzati ciklusban tovább fog
küzdeni a karcsúbb és hatékonyabb közigazgatásért, mivel ez a záloga a munkaadói és a
munkavállalói terhek további csökkentésének.
Ismét napirendre került (2016. november
29-én a Magyar Köztársaság Országgyűlése
vitanapot is tartott) a „Férfi 40” nyugdíjprogram bevezetésének lehetősége. A kezdeményezést az MSZP és a Jobbik egyaránt támogatja. A VOSZ ezzel kapcsolatban több alkalommal is kifejtette határozott álláspontját,
melynek értelmében a választásokat követően
a „Nők 40” programon változtatni (szigorítani) kell, a „Férfi 40” akciót pedig azonnal le
kell venni napirendről. Ha ugyanis a férfiak
százezreit (!) is direkt eszközzel a kedvezményes nyugdíjazás lehetőségének utcájába terelik, akkor néhány év alatt könnyen 400-500
milliárdos többletkiadással terhelhetik meg a
Nyugdíjbiztosítási Alapot. Az egészséges férfiak viszonylag korai nyugállományba vonulása
és a külföldi munkavállalás reményében
kivándorló fiataljaink növekvő száma hatalmas
járulékhiányt okozhat. Mivel a nyugdíjkifizetés folyó finanszírozásból táplálkozik, nem kérdés, hogy az ő általuk be nem fizetett járuléktömeget azonnal pótolni kell. Első sorban
az itthon maradt munkavállalók és munkaadók megnövelt befizetéseiből, ami az egyébként
sem kiemelkedő versenyképességünket érzékelhetően rontaná.
2016. őszén felmerült az alapnyugdíj intézményének kérdése. A VOSZ álláspontja szerint a járulékfizetési készség élénkítése szempontjából nem célravezető, hogy zéró munkaaktivitással állami jövedelem (alapnyugdíj)
legyen szerezhető. Bármennyire csábító az
alapnyugdíj bevezetésének ígérete, hazánkban
még nem időszerű annak rendszerbe állítása.Elsőrendű célnak azt tekintjük, hogy minél
tovább őrizzük meg a járulékfizetésen alapuló nyugdíjrendszer önfinanszírozó képességét.
Ennek biztosítása a jelenlegi és a jövőbeni
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munkaerő-piaci valamint demográfiai helyzetben az igazi kihívás. Az állam, mint garantőr szervezet pedig legyen készenlétben, hogy
bármikor segíteni tudjon a nyugdíjkassza
esetleges egyensúlytalanságán. Az időskori szegénységgel összefüggő kérdésekre – a rászorultság szempontjainak szakszerű meghatározásával és figyelembevételével – az állami szociálpolitikának kell megnyugtató válaszokat
adnia.
A VOSZ határozottan elutasította azt az
illuzórikus és irracionális kezdeményezést,
amely „Négy napos munkahét: több munkahely, több pihenés!” címmel jelent meg. Nem
osztjuk azt a nézetet, hogy a munkaidőlap radikális csökkentése automatikusan termelékenység javulást indukálna. Álláspontunk
szerint a 4 napos munkahét és a feltétel nélküli alapjövedelem egyidejű bevezetése drámai
következményekkel járna. Hazánk gazdasági és
költségvetési egyensúlya évek óta pengeélen
táncol, a versenyképesség gyengül, az itthon
maradó képzetlen munkaerő munkavállalási
ambíciója pedig a túlgerjesztett közfoglalkoztatás miatt is kifejezetten gyenge. Az uniós
pénzek beszippantása nélkül még a mostani
szerény eredményeinket sem érhetnénk el.
Ilyen körülmények között a teljesítménytöbblet nélküli jelentős munkaidő csökkentés
közgazdasági szempontból csaknem indokolhatatlan.
A VOSZ ezúttal sem támogatta új munkaszüneti nap (Nagypéntek) bevezetését. Munkaszervezési, logisztikai és adóbevételi szempontokra, a pénzintézetek és közhivatalok
zárva tartására, a fizetett ünnepekre járó nemzetgazdasági szintű teljesítmény nélküli munkabér fizetésekre, a menetrendekre és az éves
rendes szabadságok kiadásának megnehezítésére hivatkozva utasítottuk el a kezdeményezést. A fizetett munkaszüneti napok emelése
(tízről tizenegyre) csökkenti a nemzetgazdasági
szintű éves munkaidő-alapot, ami akár több
tízmilliárdos nagyságrendű termelési/szolgáltatási érték kieséséhez vezethet. Az üzleti szektor véleményére a mostani bejelentést megelőzően sem tartottak igényt.
A VOSZ a jövőben is kizárólag szakmai
szempontból vizsgálja a versenyszférát jellemző
tendenciákat és az üzleti szektort érintő kormányzati lépéseket. A Szövetség határozottan
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támogatja a foglalkoztatás, a versenyképesség
növelése, a gazdaság modernizálása, a túlzott
bürokrácia és adminisztráció leépítése irányába
mutató intézkedéseket. Az elkövetkező időszakban is partneri szellemben kíván konzultálni Magyarország Kormányával; együttműködő és konstruktív kapcsolat fenntartásában
vagyunk érdekeltek. Intézményes formában ez
a Versenygazdaság és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keretében valósulhat meg.

I.

Zemlén megyei szervezete együttműködési
szerződést írt alá. A budapesti olimpia
témájában rendezett júniusi rendezvényen
– amelyen részt vett a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának titkára, Tardos
János is - Demján Sándor, a VOSZ elnöke
tartott előadást a „Nemzetközi és hazai
városfejlesztési modellek – Hogyan alakítják a városok arculatát a nagyberuházások?” címmel. Június 27-én megyei elnöki értekezletet tartottunk Telkiben, amelyen a következő öt év stratégiai céljairól
váltottunk szót. Az NGM képviselőjétől
tájékoztatást kaptunk az iparpolitikát tartalmazó Irinyi tervről.

Szövetségi munka, szervezési tevékenység
1.

2016. május 19 - én Budapesten, a Hilton
City Hotelben (Westend) tartotta a Szövetség Tisztújító Küldöttgyűlését, majd azt
követően Mérlegzáró Küldöttgyűlését. A
rendezvény keretében partnerségi megállapodást írtunk alá a Kárpátaljai Magyar
Vállalkozók Szövetségével. Az együttműködés célja a kapcsolatok szorosabbra fűzése a tagjaink által képviselt gazdasági ágazatokban. Május 24-én közzétettük az Év
Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója
kitüntetés idei évre vonatkozó pályázati
felhívását. Május 26-án a Kínai Nemzetközi Promóciós Tanács Zheinjang városi
delegációjának látogatása alkalmával szerveztünk konferenciát és üzletember találkozót.

2. Június 9-én a Hungary Business Zrt.
(korábban VOSZ-BESZ Zrt.) szervezésében részt vettünk a Signal Biztosító székházában tartott tájékoztatón és tárgyaláson, amelyen a VOSZ információs és szolgáltató irodáinak vezetői részére bemutatták a VOSZ mikro-, kis- és középvállalkozói számára kidolgozott, ingyenes kockázatkezelési (biztosítási) audit lehetőségeit és jelentőségét. Június 13-án magyar
üzletemberek társaságában fogadtuk a
kínai Nemzetközi Kereskedelmi Promóciós
Tanács (CCPIT) Jiangxi tartományi delegációját. A találkozó során Jiangxi tartomány Nemzetközi Kereskedelmi Promóciós Tanácsa és a VOSZ Borsod-Abaúj-

3. Júliusban folytatódott a KOPINT-TÁRKI
Zrt. és a VOSZ közös sajtókonferenciasorozata, „A világgazdaság és a magyar
gazdaság helyzete és kilátásai 2016 nyarán”
című, 2016/2 számú Konjunktúrajelentésének bemutatásával. A konferencia
második részében a jelen lévők „Beszállítói hálózatok empirikus elemzése” címmel
hallhattak előadást. Július 26-án együttműködési és támogatási megállapodást
kötött a VOSZ és a SIGNAL Biztosító
Zrt.Július 27-én a Magyar-Román Vegyes
Bizottság rendkívüli ülést tartott Debrecenben. A találkozó témája a közös pályázati lehetőségek feltárása volt.
4. Augusztus 9-én a VOSZ központban
fogadtuk a Kínai Befektetési Ügynökség
(CIPA) európai képviselőjét és a budapesti iroda munkatársait. A látogatás célja
az együttműködési lehetőségek megbeszélése volt, a kínai befektetések előmozdítása Magyarországon és a magyar
befektetők támogatása a kínai piacon.
Augusztus 11-én a KAVOSZ szakértői
tájékoztatták a VOSZ információs és szolgáltató irodáinak vezetőit az Agrár Széchenyi Kártya programban igényelhető
fagykárt és jégkárt szenvedett termelők
kedvezményrendszeréről és a program
várható változásairól. Augusztus 12-én
fogadtuk a CCPIT szecsuáni delegációját.
A delegáció látogatásának célja a szervezeteink közötti együttműködés erősítése
volt. Augusztus 23-án a VOSZ hivatali
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vezetése Egerben találkozott helyi vállalkozókkal a regionális Prima Díjátadó Gála
előkészítése ügyében. Augusztus 29. napján a VOSZ főtitkára részt vett a Prima
Primissima Alapítvány Kuratóriumának
ülésén, ahol megválasztásra kerültek a
2016. évi Prima Díjjal elismert személyek.
Augusztus 30-án a Családi Vállalkozások
Országos Egyesülete (CSVOE) társelnöke ismertette az egyesület kezdeményezését a családi vállalkozások fogalmi
(jogi) meghatározása, mint társadalmigazdasági szerepük vizsgálatát és elismerését szolgáló alapfeltétel tárgyában. A
CSVOE a projektindító tárgyalásra meghívta aVOSZ-t is. A VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága és a Corvinus Egyetem
Versenyképesség Kutató Központja július-augusztus hónapban kérdőíves felmérést végzett a vállalkozói bizalomról. A felhívást és az íveket széles körben tettük
közzé.
5. Szeptember 1-jén előzetes tárgyalást folytatottunk egy mobiltelefonos alkalmazás
átvétele (elindítása) tárgyában, amely a
szövetség megújuló kommunikációs stratégiája részeként egy új és korszerű szolgáltatást jelentene a VOSZ tagjainak, testre szabott (tevékenységi kör szerint szűrt)
információk (gazdasági, pályázati hírek
stb.) mobiltelefonra történő megküldésével. Szeptember 2. napján a Szövetség
főtitkára részt vett a Tolnai Népújság és
a Magyar Vállalkozói Szalon által szervezett találkozón illetve kerekasztal beszélgetésen. Szeptember 3-án a társadalmi és
hivatali vezetés tagjai részt vettek a
VOSZ-BPMRSZ által szervezett, nagyszabású Üzletember-találkozón és sportnapon, Budapesten. Szeptember 23-án
fogadtuk a Jetro japán kereskedelmi és
beruházási állami szervezet budapesti irodájának vezetőjét, Honda urat. A megbeszélés témája a gazdaságban jelentkező
munkaerőhiány volt, amely komoly gondot okoz a Magyarországon működő
japán vállalkozásoknak.
6. Október 6-án a VOSZ képviselője részt
vett az Európai Bizottság Magyarországi
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Képviselete által tartott konzultáción az
Európai Bizottság Szociális Jogok Európai
Pillére c. kezdeményezéséről. A konzultáció témái voltak többek között: a.) Az
európai fellépés legsürgetőbb és legfontosabb területei a foglalkoztatás- és szociálpolitika területén A jelenlegi fő tendenciák, amelyek befolyásolják a jövő
munkakörülményeit és jólléti rendszereit. b.) A jelenlegi európai uniós foglalkoztatás- és szociálpolitikai keretek és azok
szükséges kiigazítása. Október 11-12-én sor
került a VOSZ Információs és Tanácsadó Irodák és a Takarékszövetkezeti VOSZPontok hagyományos, éves szakmai
továbbképzésére – a KAVOSZ közreműködésével -, Velencén. A mintegy 150 fős
rendezvényen a Széchenyi Kártya Program
aktuális fejlesztései kerültek áttekintésre
és vizsgára is sor került. A rendezvény
alkalmával a VOSZ ügyvezetője a
KAVOSZ termékfejlesztési igazgatójának
szervezésében megbeszélést folytatott a
MAPI képviselőjével, egy háromoldalú,
kis- és középvállalkozókat megcélzó pályázati együttműködés lehetőségeiről
(GINOP 5.3.2-16). Október 14-én egész
napos konferenciát szerveztünk a FÁK
Üzleti Klubbal és az MKPP-vel (orosz és
FÁK országok munkaadói szövetségeit
tömörítő nemzetközi szervezet) közösen
Budapesten. A konferencia témája az
innováció volt. Megnyitó beszédében
Szövetségünk főtitkára kiemelte, hogy a
gazdaságot innováció központúvá, tudásalapúvá kell átalakítani. „Ha ez nem sikerül, akkor nem fogjuk tudni növelni a
megtermelt nemzeti hozzáadott értéket,
nem leszünk képesek emelni a lakosság
jövedelmét, javítani jólétét.” Október 19én a Szövetség főtitkára részt vett és előadást tartott a Zempléni Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ünnepi ülésén, Sátoraljaújhelyen. Október 24–én közreadtuk Foglalkoztatási Kiáltvány címmel – a foglalkoztatáspolitika időszerű kérdéseiről
és a szükséges irányváltásról szóló VOSZ
álláspontját. Október végén, november
elején a Szövetség főtitkára – az elektronikus média csatornáin (Lánchídrádió,
Klubrádió, KarcFM, ATV, HírTv, M1
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stb.) keresztül ismertette a VOSZ járulékcsökkentéssel kapcsolatos álláspontját.
7. November 2-án a LIGA Szakszervezeti
Szövetséggel konzorciumban 2 ágazatban
adtunk be munkavédelem témájú pályázatot „Legfőbb érték az ember” címmel.
November 9–én – a KAVOSZ Zrt. gondozásában – az Európai Kereskedelem
Napja alkalmából szakmai konferencia és
kitüntetési ünnepség került megrendezésre. 2016. november 17-én részt vettünk
a második budapesti konferencián, amelyet az OECD magyar kapcsolattartó
pontja szervezett, és amely a felelős üzleti magatartásról és az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvéről
szólt. A rendezvény a Magyar Nemzeti
Kapcsolattartó pont felállításának 20.
évfordulója alakalmából került megrendezésre. November 18-án a VOSZ ügyvezetője és elnöki főtanácsadója részt vettek
a FIVOSZ évzáró rendezvényén az Iparművészeti Múzeumban. 2016. november
22-23-án került megrendezésre a Nemzetközi Innovációs Konferencia, Kiállítás és
Ötletbörze. A két napos esemény társszervezője a VOSZ Ingatlan Forgalmazási és Hasznosítási Szekciója volt. A rendezvényen a téma irányítói, avatott szakemberei és sikeres vállalkozók mondták el
véleményüket, ötleteiket, víziójukat. 2016.
november 24-én főtitkári ellenjegyzéssel
aláírásra került a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának
keretében a középtávra érvényes országos
bérmegállapodás. 2016. november 29-én
a Pest Megyei Önkormányzat Hivatala a
Kína Hebei tartományának üzleti delegációját fogadta. Az üzletember-találkozóra
a VOSZ szervezte a magyar üzletembereket. A hivatal célja, a gazdaságfejlesztés
támogatása a külföldi kapcsolatok fejlesztése révén.A Budapesti és Pest megyei
Mérnöki Kamara, a VOSZ, a BKIK és az
ÉVOSZ közös szervezésében 2016. november 22-23-án Nemzetközi Innovációs
Konferencia, Kiállítás és Ötletbörze került
megtartásra Budapesten.2016. november
25-én a VOSZ Ellenőrző Bizottsága rendkívüli ülés keretében tárgyalta Bodnár Pál

beadványát. Az idevonatkozó EB határozatot azonnali hatállyal elhelyeztük a
VOSZ honlapján.
8. 2016. december 2. napján a Művészetek
Palotájában tartottuk meg a hagyományos
Vállalkozók Napja rendezvényt, amelyen
részt vett és beszédet tartott Varga Mihály
Nemzetgazdasági miniszter. Kitüntetések
átadására is sor került. Ugyanezen a napon
együttes ülés tartott a Prima Primissima
Alapítvány Kuratóriuma és a VOSZ
Elnöksége, amelyen megválasztásra kerültek a 2016. év Prima Primissima díjazottjai. 2016. december 7-én a Szövetség főtitkára előadást tartott szakszervezeti vezetőknek az Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat (ÉTOSZ) fórumán; Téma: bérmegállapodás, kafetéria, foglalkoztatási helyzetkép. 2016. december 10-én a VOSZ
képviselője résztvett a NGM Vállalkozásfejlesztési Tanács ülésén. Az ülés témái
meghatározóak a fejlődő KKV szektor
munkájában, úgymint: a.) az EU legfrissebb KKV finanszírozási jelentésének
bemutatása, b.) GINOP 8-as pénzügyi eszközök (hitel és tőketermékek) aktualitásai, c.) Az Irinyi Tőkealapok által megnyíló
finanszírozási lehetőségek, d.) KKV-k
tőzsdére jutásának támogatása – ELITE
program. 2016. december 13-án részt vettünk a Nemzeti ILO Tanács által szervezett tripartit szemináriumon, melynek
témája a Jogszerű és biztonságos foglalkoztatás volt. A szemináriumon részt vetek
a munkaadói és munkavállalói szövetségek szakemberei valamint az ILO budapesti irodájának munkatársai. December
13-án a Jetro japán kereskedelmi iroda
kérésére rövid workshopot szerveztünk
Budapesten. Téma: a munkaerő-hiány
leküzdésének lehetséges módozatai
Magyarországon. A rendezvényen előadást
tartott Cseresnyés Péter munkaügyi államtitkár és Gazsi Attila VOSZ elnökhelyettes. A Világgazdaság 2016. december 16i számában négyoldalas mellékletet jelentettünk meg „Vállalkozás” főcímmel.
December közepén a VOSZ Elnökének
főtanácsadója bukaresti látogatásakor a
nagykövetségen találkozott Romániában
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működő magyar vállalkozókkal. A beszélgetésen felmerült, hogy a VOSZ a kétoldalú kereskedelemfejlesztési munkában
adjon nagyobb szerepet a szórványmagyarság régióinak, konkrétan Dél-Erdély
- Vajdahunyad vidékének üzleti lehetőségeit érdemes megvizsgálni. 2016. december 9-én a VOSZ Szabolcs-SzatmárBereg megyei elnöke részt vett a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének
évzáró közgyűlésén.
9. 2017. január 11-én háromoldalú
(KAVOSZ-Takarékbank-VOSZ) egyeztető tárgyalás volt a KAVOSZ-ban, a takarékszövetkezeti VOSZ-pontok működésével, ellenőrzésével, hatékonyságának és
biztonságos működésének elősegítésével
kapcsolatos intézkedésekről, különös
tekintettel a folytatódó takarékszövetkezeti összeolvadási folyamatokra. 2017.
évre előírt garantált bérminimum miatt 19
dolgozónál kellett végrehajtani alapbérrendezést, melyet január 1-től végrehajtottunk. Január 12. napjára lezárult a PP
Alapítvány és a VOSZ 2016. évi Prima
Díjakkal kapcsolatos elszámolása. 2017.
január 16. napján ülést tartott a VOSZ
Stratégiai Munkabizottsága, amelyen számos időszerű kérdés került megvitatásra.
2017. január 23-24-én a VOSZ nemzetközi kapcsolataival foglalkozó munkatársai Csongrád megyében tárgyaltak. Megbeszélést folyattak Hódmezővásárhely
alpolgármesterével és a Megyei Közgyűlés elnöke hivatalának képviselőivel valamint találkozóra került sor az exportban
érdekelt megyei VOSZ tagokkal. A látogatás célja a megyei VOSZ szervezet és a
megyei adminisztráció kapcsolatának erősítése valamint a VOSZ nemzetközi kapcsolatainak a megye vállalkozóinak szolgálatába állítása volt. Az eseményt a
VOSZ Csongrád megyei elnöke szervezte.
10. Február hónapban a Prima Primissima
Alapítvány munkatársaival közösen aktualizáltuk és véglegeztük a 2017. évi területi/megyei Prima rendezvények színvonalas megrendezését segítő Útmutató-t.
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Ugyancsak ebben a hónapban juttattuk el
a megyei elnököknek azt az írásos anyagot, amely eligazítást ad a megyei beszámoló közgyűlések szabályszerű megtartásához. Február 9-én a VOSZ főtitkára
részt vett a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács ülésén, és a fórumon nem
támogatta nagypéntek munkaszüneti
nappá nyilvánítását. Február-március
hónapban kerültek megtartásra a Területi Közgyűlések, amelyeken a megyei elnökök beszámoltak a tagságnak az elmúlt
évben végzett munkáról.
11. Február 10-én és 11 –én háromtagú VOSZ
delegáció látogatott Kárpátaljára (Beregszász), a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók
Szövetségének (KMVSZ) meghívására. A
megbeszélés során a résztvevők körvonalazták egy közös pályázat beadásának
lehetőségét, magyar mezőgazdasági gépgyártók termékeinek beszállítási paramétereit, szorgalmazták Kárpátaljai áru sarok
(polc) kialakítását a Coop áruházlánc üzleteiben elsőként Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében, folyamatos együttműködést a
két szervezet és tagvállalataik között, az
együttműködés főbb területein: mezőgazdaság, turizmus, borászat, ásványvíz stb.
12. Március 8-án és 9-én ülést tartott a VOSZ
és az UNPR által létrehozott Magyar Román Vegyesbizottság Füzesgyarmaton,
üzletember találkozóval egybekötve. A
találkozón bemutatásra kerültek a Duna
Interreg pályázatban rejlő lehetőségek is.
13. Márciusban és áprilisban nyolc helyszínen
tartottunk gazdasági fórumot, „Hallatjuk
a hangunkat!” címmel. A rendezvényeken
sok vállalkozóval találkoztunk és jelentős
volt a médiaérdeklődés is.
14. Az elektronikus úton közzétett „VOSZ
Hírlevél” a beszámolási időszakban 44
alkalommal került kiadásra, illetve terjesztésre, megjelenésenként több mint
5.000 példányban. Papíralapú állandó
kiadványunkat („VOSZ Hírek”) továbbra is a szövetségi munkatársak szerkesztik.
A VOSZ közösségi (facebook) oldalának

VOSZ 2017 ápr-máj belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2017. 06. 02. 8:21 Page 14

Szervezeti Hírek

14
mára közel 3.100 rajongója lett, a megjelent tartalmak (cikkek, hozzászólások)
havonta több-tízezerszer(!) érik el a facebook közösségi oldalt használókat. Elindultak a megújított VOSZ internetes megjelenések új web-oldallal és Facebook-felülettel.
15. A VOSZ több nemzetközi vállalkozói
(munkaadói) szövetségnek tagja. A Nemzetközi Kereskedelmi Szövetségben (EuroCommerce) 22 éves tagsággal rendelkezünk. Az elnök az EuroCommerce Elnökségébenképviseli szövetségünket. Továbbra is aktivitást fejtünk ki a Vállalkozók
Nemzetközi Szövetségében (IOE), amelynek 140 országgal együtt hosszú évek óta
tagjai vagyunk. Hat éve teljes jogú tagként
felvételt nyertünk a BIAC-ba, az OECD
Üzleti és Ipari Tanácsadó Bizottságába.
Kapcsolatban állunk az ILO-val (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) is.
16. A Szövetség Elnöksége által választott
Stratégiai Munkabizottság a beszámolási
időszakban aktívan végezte munkáját.
Segítette a hatályos Alapszabály érvényesülését és javaslatot készített és fogadott
el a területi/megyei szervezetek értékelési rendszerére vonatkozóan. A Munkabizottság tevékenységében résztvevő elnökhelyettesek vezetésével és közreműködésével előkészítésre került a hatályos Alapszabály módosítása.
17. A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodáinak munkatársai a 2016. évben is aktívan végezték érdekképviseleti, céginformáció szolgáltatási és a Széchenyi Kártya
Programhoz kapcsolódó termékek értékesítésével összefüggő tevékenységüket. A
létszám stabil, a munkavállalók képzését
folyamatosan biztosítjuk. Az irodahálózat
munkája kiegyensúlyozott, eredményes és
jó minőségű volt az elmúlt évben.
18. A VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága
(GpB) 3 ülést tartott 2016-ben. A Szövetség és a Nemzetgazdasági Minisztérium
együttműködése Lepsényi István úr államtitkári kinevezése óta erőteljes lendületet

kapott. Államtitkár úr két ízben vett részt
VOSZ magas szintű rendezvényen, úgymint a megyei és szekció elnöki értekezleten, valamint elnökségi ülésen. Az előadások és a konzultáció témái a következők voltak: Irinyi terv aktuális helyzete és
megvalósulása, az Ipar 4.0 digitális átállás
feladatai, különös tekintettel a KKV szektorra, valamint tájékoztató azon európai
uniós pályázatokról, melyek kifejezetten a
KKV szektor fejlődését szolgálják. Az
együttműködés keretében a VOSZ képviselője folyamatosan részt vesz a Vállalkozásfejlesztési Tanács (VfT) munkájában,
amely elsősorban a kormány KKV-kel kapcsolatos aktuális intézkedéseinek előkészítésére, illetve hatásainak vizsgálatára
szolgál. A VfT főbb témái 2016 évben:
1. Folyamatos tájékoztatás az Irinyitervről
2. MKB Gépfinanszírozási Program
3. A nagy növekedésű potenciállal rendelkező feldolgozóipari vállalatok fejlesztésének kiemelt támogatása
4. Tájékoztató az NGM munkaerő piaci
intézkedéseiről
5. KKV-k foglalkoztatási problémái aktuális állapota, képzési és munkaerő fejlesztési lehetőségei
6. Vállalkozói és pénzügyi szemléletformálás a hazai KKV-knál
7. Tájékoztató – az EU legfrissebb KKV
finanszírozási jelentésének bemutatása, hangsúlyok a tagállamok számára
a támogatott finanszírozási programok
kapcsán
8. GINOP 8-as pénzügyi eszközök (hitel
és tőketermékek) aktualitásai
9. Az Irinyi Tőkealapok által megnyíló
finanszírozási lehetőségek
10. KKV-k tőzsdére jutásának támogatása – ELITE program
A GpB tevékenységének homlokterében a
tagvállalatok tájékoztatása áll a nemzetgazdaság aktuális helyzetéről nemzetközi környezetbe
ágyazva. A VOSZ megrendelésére a KOPINTTÁRKI negyedévente elkészítette a magyar
gazdaság állapotáról szóló jelentéseit, amelyet
a kibővített ügyvezetőség tagjai rendszeresen
megkapnak.
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A GpB ugyancsak fontosnak tartja, hogy a
magyar vállalkozások szempontjából fontos
gazdaságpolitikai kérdésekben hallassa a hangját. Ennek keretét adja a 2016-ben négy alkalommal megszervezett sajtótájékoztató, amelyet a KOPINT-TÁRKI-val közösen szervezett
meg. A sajtótájékoztatókon a GpB önálló vitaindító előadásokat tartott az alábbi témákban:
• Versenyerősség, korrupciós kockázatok
és túlárazás (Tóth István János, igazgató, Korrupciókutató Központ)
• Beszállítói hálózatok empirikus elemzése (Gelei Andrea Egyetemi tanár, BCE,
Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék)
• Magyarország versenyképessége – mit és
hogyan mérünk? (Vakhal Péter tudományos munkatárs, Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet)
• Néhány, a KKV szektort érintő 2017. évi
adó- és járulékváltozás, valamint hatásuk
– az adótanácsadó szemével (Siklós
Márta könyvvizsgáló, a VOSZ GPB
tagja, az Adókamara alelnöke, a Leitner
+ Leitner Adózási Tanácsadó Iroda partnere)
A GpB a gazdaságpolitikai véleményformálás érdekében tanulmányokat készített,
amelyeket kormányzati szerveknek, valamint
a VOSZ Hírek útján tagjaihoz is eljuttat. A
tanulmányok a Budapesti Corvinus Egyetem
Vállalat-gazdaságtan Intézet Versenyképesség
Kutató Központ szakértői által készültek:
• A nemzeti versenyképesség intézményi
támogatása- (Elméleti áttekintés és válogatott ország tanulmányok tapasztalatai)
• A kormányzattal szembeni bizalom erősítésének eszköztára – egy kkv-k körében
végzett empirikus felmérés alapján
A VOSZ és a NGM szorosabb együttműködésének további eredménye, hogy a VOSZ
kiváló vállalkozói bekapcsolódhatnak a vállalkozási ismeretek oktatásába, a középiskolákban
és általános iskola felső tagozataiban. A sikeres vállalkozók „első kézből” átadhatják tapasztalataikat a fiataloknak, bemutatva a vállalkozói lét szépségeit, árnyoldalait, valamint kihangsúlyozzák a felelősségtudatot, az elhivatottságot és a versenyt a vállalkozói létben.
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A VOSZ elnöksége szeptemberi ülésén
megvitatta a Corvinus Egyetem Vállalat gazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató
Központ tanulmányát a nemzetközi versenyképességet előmozdító intézményrendszerről és
határozatot hozott a következőképpen: A
VOSZ elnöksége megállapítja, hogy az ország
fejlődőképességének egyik kulcspontja a versenyképesség javítása. Nemzetközi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy ennek egyik
fontos motorja a kormányzati és szakmai támogatással bíró versenyképességet javító szervezet létrehozása és céltudatos működtetése.
Az elnökség javasolja, hogy a VOSZ a GpB
vezetésével dolgozzon ki javaslatot a versenyképességet javító szervezet létrehozására,
javaslatát jutassa el a Nemzetgazdasági Miniszternek.” A VOSZ kezdeményezését a kormány
magáévá tette és határozatot hozott a Nemzeti Versenyképességi Tanács 2017 évi felállításáról.

II.
Területi Prima Díjak, Vállalkozók Napja,
Prima Primissima Díj
• A tavalyi Díjátadó Gálák 2016. szeptember
16. és 2016. november 30. közötti időszakban kerültek megrendezésre. A 2016. évben
- sorozatban hetedszer - tizenkilenc megyei
(regionális) VOSZ szervezet rendezte meg
a területi Prima díjátadó ünnepségeket, azaz
az egész országot lefedte a programsorozat.
Valamennyi ünnepségen jelen voltak a Szövetség társadalmi-gazdasági partnerei valamint a VOSZ társadalmi és hivatali vezetése. A vállalkozók – maguk is kitartó munkával elért eredményeik tükrében - nagyra
értékelik a valódi teljesítményt. A maradandó értékeket alkotók mellé álltak, és példaadó módon a kezdetektől folyamatosan
anyagilag is lehetővé teszik a Megyei (Regionális) Prima díjak fejlődését. Mindez valódi közösségszervezést igényelt és olyan
közösségi összetartást eredményezett, ami a
mai magyar társadalomból sok esetben
hiányzik. A Prima Primissima Alapítvány és
a VOSZ együttműködése harmonikus volt,
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az Alapítvány munkatársai segítették munkánkat. Színvonalas rendezvényeket regisztrálhattunk, a díjakhoz kapcsolódó anyagi
elismerések hiánytalanul kifizetésre kerültek. Pénzügyi zavar, szabálytalanság egy esetben sem volt tapasztalható, 2017. január
közepére valamennyi idevonatkozó elszámolást lezártunk. A szövetségi támogatáson
túl több helyen a KAVOSZ Zrt.közvetlenül
is anyagi segítséget nyújtott az ünnepségek
sikeres megrendezéséhez. A bírálati döntések eredményeiről minden helyszínen hitelesített jegyzőkönyvek készültek, amelyeket
a Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma is jóváhagyott. A díjátadó ünnepségekről fényképes beszámolókat közöltünk a Szövetség újságjában és a Facebook
oldalunkon megjelent fényképek és filmanyagok is nagy sikert arattak, sok kedvelőt vonzottak és sok további megosztást
(továbbküldést) értünk el.
• A területi szervezetek vezetésével a megyei,
regionális vállalkozói, önkormányzati és
értelmiségi közösségek központi és saját forrásból a korábbiaknál is elegánsabb és nívósabb ünnepségeket szerveztek. Sok helyen
már tizenkettedik alkalommal tartottak
díjátadó gálát. A helyi vállalkozók roppant
komoly tartalékokat mozgósítottak annak
érdekében, hogy a díjazottak megfelelő elismerésben részesüljenek. A VOSZ hivatali
vezetése támogatta a szervező munkát, segítette a megyei szervezetek és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma közötti
kapcsolat kiépülését.
• A VOSZ Elnökének kezdeményezésére a
2007. évben először, három kategóriában,
összesen 30 tehetséges, 30 év alatti fiatal
vehette át a Junior Prima Díjat. A 2008.
és 2009. évben hat, a 2010. évben hét, a
2011. évben nyolc, a 2012. évben hat, 2013ban, 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban öt
kategóriában részesülhettek kiemelkedő
teljesítményt nyújtó fiatalok a magas és értékes elismerésben. A Junior sajtó kategóriát a beszámolási időszakban is a KAVOSZ
Zrt. gondozta és támogatta. A díjátadó
ünnepséget is a részvénytársaság szervezte
már harmadik alkalommal.
• A 2016. évben is közzétettük az “Év Vállalkozója” kitüntető cím elnyerésére vonat-

kozó pályázati felhívást és a korábbiaknál
nagyobb hangsúlyt kaptak a Megyei/Regionális Év Vállalkozói, számos egyedi kategóriában (hivatásban, szakmákban). A
megyei/regionális szervezetek testületeinek javaslata és az Elnökség döntése alapján 2016-ban összesen 64 vállalkozó részesült a Szövetség elismerésében. A VOSZ és
vállalkozói közösségének, valamint szakértői csapatának legkiválóbbjai a legmagasabb
szintű állami elismeréseket is megkapták
2016-ban. Tagjaink és tisztségviselőink
legjobbjai közül 10 fő részesült minisztériumi elismerésben. A decemberi Vállalkozók Napja ünnepségen beszédet mondott
Varga Mihály, és Demján Sándorral közösen átadta a kitüntetéseket is.
• A magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselői vehették át
a 14. alkalommal odaítélt Prima Primissima Díjakat 2016. december 2-án a Művészetek Palotájában. A hagyományoknak
megfelelően 19.00 órai kezdettel került sor
az elismerések átadására. Az OTP által gondozott ünnepség rendkívül nívós volt, az
eseményt kiemelkedő közönség- és médiaérdeklődés övezte. A műsort a közszolgálati televízió is közvetítette.

III.
Szolgáltatások mikro-, kisés középvállalkozóknak
A VOSZ az érdekvédelem, érdekképviselet
mellett konkrét üzleti szolgáltatásokkal, kedvezményes, vagy akár ingyenes ajánlatokkal is
áll tagjai – főként a mikro-, kis- és középvállalkozások - rendelkezésére.
Mindenek előtt a Széchenyi Kártya Programot kell megemlíteni (részletesen ld. alább!),
amely egyedülálló finanszírozási, sőt, mikro-, kisés középvállalkozás-fejlesztési programot jelent
immár másfél évtizede. A VOSZ Információs
és Szolgáltató Irodái a Széchenyi Kártya Program hitelkérelmeinek menedzselésén túl a
különböző szövetségi programok és szolgáltatások (céginformációk; kiadványok; finanszírozói
információk és tanácsadás; pályázati tanácsadás)
elérési pontjai is. Az irodákban koncentrálód-
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nak a vállalkozók részére szolgáltatásokat nyújtók ajánlatai, így a kapcsolat révén hasznos (és
testre szabott) információkat kaphat a VOSZ
tag, amellyel üzleti előnyre tehet szert. Legújabb
ilyen szolgáltatásunk a vállalkozói kockázatelemzési lehetőség biztosítása, amelyre egy –
korábban már említett - partner biztosítótársaság VOSZ tagsága teremtett lehetőséget. A
VOSZ tagjai tkp. egy beszerzési közösség tagjaként költségcsökkentést érhetnek el, de a vállalkozások akár ajánlattevői oldalon is beléphetnek, amellyel piachoz jutnak. Ezek a vállalkozói piacterek már ma is működnek és minél
több tag lép be bármely oldalon és bármely termék, vagy szolgáltatás kapcsán, annál jobb és
több kedvező ajánlat jelenik meg a vállalkozói
közösség már említett, a beszámolási időszakban is jelentősen továbbfejlesztett infokommunikációs felületein.
A 15 évvel ezelőtt indított Széchenyi Kártya Program tehát igazi sikertörténet, amelynek keretében 2016. év végéig 325 ezer igénylést fogadtak be, és közel 250 ezer hitelügylet
jött létre több mint 1700 milliárd forint értékben. A Program történetében a tavalyi év volt
a legeredményesebb, több mint 21.000 hiteligénylés mellett közel 180 milliárd forint összegű támogatott hitelhez jutottak a KKV szektor vállalkozásai. A Széchenyi Kártya Program
révén ma már napi mintegy 700 millió forint
kerül be a gazdaság vérkeringésébe. A program hat fő és három altermék hiteltípusa közül
továbbra is a folyószámlahitel a legkeresettebb.
A Széchenyi Kártya Program megvalósítására alapított KAVOSZ Zrt. - az MKIK és a
VOSZ közös vállalata -, a vállalkozások javaslatai alapján tovább finomította és egyszerűsítette a program feltételeit. A Széchenyi Kártya Program a lehető legjobb példa arra, hogy
ha a gazdaságpolitika irányítói a vállalkozói
szervezetekkel közösen hoznak létre valamit,
az tartós értéket képviselhet és vállalkozók
tömegeit segítő, több évtizedes programmá is
alakulhat! Az állami támogatások – amelyek
elengedhetetlenek a sikerhez – a 2017. évben
is rendelkezésre állnak: továbbra is állami
kamattámogatás és garanciadíj-támogatás biztosítja a finanszírozási program kedvező kondícióit. A kifizetett támogatás ugyanakkor közvetlenül is, jelentős bevételt is jelent az államkasszának: a múlt évi Széchenyi Kártya Prog-
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ram keretben kihelyezett mintegy 180 milliárd
forint a költségvetésnek több, mint 40 milliárd forint adó- és járulékbevételt hozhat!
A Széchenyi Kártya termékkört akár a vidék
hitelprogramjaként is szemlélhetjük, hiszen a
statisztikák szerint a program hiteleit 75 százalékban a vidék vállalkozói veszik igénybe.A
finanszírozási programon belül a legjelentősebb
növekedést a jellemzően vidéki, mezőgazdaságban érdekelt cégek indukálták. Az Agrár Széchenyi Kártya hitelkihelyezései csúcsokat
döntöttek, amit az is segített, hogy a rugalmas
termékfejlesztés révén a fagykárral érintett gazdaságok mellett a komoly piaci nehézségekkel
sújtott tejtermelők és sertéstartók is 100 százalékos állami kamat-, és díjtámogatás mellett
juthattak gyors és hathatós finanszírozáshoz.
A fejlesztések több irányban is folytatódnak:a jelenlegi termékkör feltételeinek a kibővítése (pl. a maximálisan igénybe vehető
hitelkeretek emelése) mellett indokoltnak látjuk új termékek kialakítását is. Támogatjuk a
fiatal vállalkozók finanszírozását elősegítő
konstrukció kidolgozását, valamint a mikro-és
kisvállalati kör nemzetközi versenyképességet
javító program létrehozását, mellyel többek
között a beszállítóként tevékenykedő kiscégek
megsegítésére is lehetőség nyílna. A hazai kisés középvállalkozások generációváltás előtt állnak, az eddigi tulajdonosok szeretnék átadni a
bejáratott üzletüket a fiatal generációnak, de
azzal kell szembenézniük, hogy komoly gondok
vannak az utódlásban. A KAVOSZ készen áll
arra, hogy kifejezetten a fiatal vállalkozók részére olyan induló hitelt vagy speciális Széchenyi
Kártyát tartalmazó terméket dobjon a piacra,
amely ösztönzést jelentene vállalkozás alapítására vagy működő cég átvételére.
A kis- és középvállalkozások finanszírozásában jelentős szerepet kapnak az európai uniós
források, de gondolni kell arra is, hogy NagyBritannia kilépésével az Európai Unió költségvetése átalakul, és a kieső befizetés a fejlesztési források időarányos csökkentéséhez vezethet. Ezért is fontos, hogy az ország számára rendelkezésre álló uniós forrásokat minél előbb felhasználja, főleg gazdaságfejlesztésre, azon belül
is főképp a gyártókapacitások – értéktöbbletet
jelentő termelés - bővítésre. A Széchenyi Kártya Program a kis- és középvállalkozásokat az
uniós források felhasználásában is segíti, a
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2014-2020-as fejlesztési időszakban is rendelkezésükre állnak a pályázathoz szükséges önerőt kiegészítő, illetve az elnyert támogatásokat
megelőlegező hitelek, amelyek továbbra is rendkívül olcsón – 2017 elején 0 százalékos nettó
éves kamaton! - érhetők el.
A KAVOSZ-ban felhalmozódott tapasztalatok alapján úgy látjuk, hogy a vállalkozások
továbbra is a vissza nem térítendő pályázati
támogatások lehetőségével fognak leginkább
élni, emellett komoly kereslet várható a vissza
nem térítendő és visszatérítendő támogatásokat egyszerre tartalmazó kombinált pályázatokra, amelyek az előző fejlesztési ciklusban
rendkívül népszerűek voltak. A vállalkozások
csak akkor fognak visszatérítendő támogatást,
azaz kedvező hitelt felvenni, ha ezen előbb
említett források elfogynak.

3.

4.

IV.
A VOSZ célkitűzései és javaslatai Magyarország gazdasági és társadalmi felemelkedéséért

5.
1.

Kiszámítható gazdaságpolitikát!
A gazdasági környezet stabilitása továbbra is az egyik legfontosabb tényezője az
ország fejlődésének, amelynek érvényesüléséért a továbbiakban is minden fórumon
határozottan fel kell lépni. A jogbiztonság
érdemi módon előremozdítja a vállalkozások hosszabb távú stratégiai döntéseinek
meghozatalát, illetve a szükséges működő
tőke és know-how beáramlását.
2. Hatékony, olcsó államot!
Magyarországon és a térségben is az állami szerepvállalás, irányítás és piacbefolyásolás megerősödése jellemző, amellyel
a deklarált cél az ország sérülékenységének csökkentése, reakció- és védekezőképességének fokozása. A versenyképesség
növeléséhez azonban egyaránt fontos a
hatékony állam és a jól működő, versenyző
piac. Elengedhetetlen feltétel, hogy az
állam úgy szabályozza és támogassa a gazdaság szereplőit, hogy ne sérüljön a verseny, mert ez – a történelemből láthattuk
– hosszabb távon komoly hatékonysági
problémákat okozhat. A VOSZ a piaci verseny védelme mellett minden támogatást

6.

7.

megad az állami bürokrácia felesleges
részeinek lebontásához és egy új, szolgáltató és a vállalkozókat partnernek tekintő állam kialakításához.
Átlátható közbeszerzést, tiszta versenypiacot a magyar vállalkozásoknak!
Az idevonatkozó törvény jelentős módosításával el kell érnünk, hogy politikai
befolyástól mentes és az esélyegyenlőséget biztosító szisztéma szerint működjön
Magyarországon a pályáztatás és a közbeszerzés gyakorlata.
Érdemi párbeszédet a gazdaság szereplői
és a Kormány között!
A munkavállalók és munkáltatók érdekképviseletei meghatározó szereplői a
munka világának, akik az egymással és a
szakpolitikák irányítóival folytatott párbeszéd révén képesek hozzájárulni a versenyképesség javulásához, a gazdasági változásokhoz való adaptációhoz. Ezért
továbbra is együttműködünk a meghatározó munkavállalói és a munkaadói érdekképviseletekkel is, a közös célok elérésében.
Közszférából a versenyszférába!
A közterhek – adók, járulékok – jelentős
csökkentéséhez elengedhetetlen az állam
által fenntartott és túlduzzasztott bürokratikus rendszer egyszerűsítése, amelynek
első lépése a közszféra alkalmazotti létszámának érdemi csökkentése. Az állami
szervezeteknél jelenleg dolgozó több-százezer jól képzett munkavállalót megfelelő átképzési programmal át kell irányítani az üzleti szférába! Az átáramló munkavállalók oldhatják a versenyszektor súlyos munkaerő-piaci feszültségeit.
Közfoglalkoztatás kizárólag képzéssel!
A közfoglalkoztatás jelenlegi rendszerébe
kerülő alacsony képzettségű munkavállalóknak szinte alig van lehetőségük viszszakerülni a nyílt munkaerő-piac vérkeringésébe. Ezért a jövőben közfoglalkoztatást kizárólag piacképes (kereslet-vezérelt) képzéssel párosítva indokolt indítani,
javítva az érintett társadalmi réteg általános és szakmai műveltségét és enyhítve a
munkaerőhiányt.
Továbbra is szorgalmazzuk a közfoglalkoztatási bér és a havi legkisebb munkabér közti különbség jelentős növelését!
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8.

9.

10.

11.

A munkaviszony és a közfoglalkozatás
keretében történő munkavégzés teljesítményintenzitása, értékteremtő karaktere
és anyagi felelősségi vonzatai jelentősen
eltérnek. A mai szisztémában megjelenő
nettó jövedelemkülönbség nem ösztönzi a
közfoglalkoztatásban résztvevőket a nyílt
munkaerő-piacra történő kilépésre. A
minimális bér emelésének (ennek tovagyűrűző hatását is figyelembe véve) ugyanakkor szigorú felső korlátja az érintett ágazatok teherbíró képessége.
Az atipikus foglalkoztatás lehetőségeit bővíteni kell!
Az állami jövedelemszabályozás eszközeivel is segíteni kell az ún. atipikus foglalkoztatás gyorsabb terjedését. A részmunkaidős foglalkoztatás, a távmunka és
munkaerő-kölcsönzési rendszer térnyerését kormányzati eszközökkel kell segíteni.
Foglalkoztatás-bővülést eredményező
beruházásokat!
A társadalmilag valóban indokolt szintre
kell leszorítani az improduktív beruházásokat, mivel azok csak egyszeri munkalehetőséget és növekedési impulzust jelentenek, ugyanakkor fenntartásuk aránytalan terheket róhat a közösségekre és más,
termelő, folyamatos növekedést és fejlődést biztosító ágazatokra. Továbbra is szorgalmazni kell a társadalom foglalkoztatásszerkezetének átalakítását.
Indokolt a korszerű mezőgazdasági fejlesztések támogatása!
A VOSZ reméli, hogy az új földtörvény és
az állami földek magánkézbe adása a mezőgazdaságban is a hatékonyság növekedését, a modernizációt és a foglalkoztatás
bővülését fogja eredményezni. A Széchenyi Kártya Programban az Agrár Széchenyi Kártyaszerepének növekedésére számítunk és támogatjuk az agrárvállalkozások helyzetbe hozásának minden piaci formáját és megoldását!
Vendégmunkásokat a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő ágazatokba!
Az üzleti szférában tapasztalható munkaerő-hiány mérséklésére – részlegesen és
átmeneti jelleggel – külföldről érkező munkavállalók foglalkoztatása is indokolt. Az
erre vonatkozó - piaci szereplők igényei-

19

12.

13.

14.

15.

16.

nek megfelelő - szabályok kidolgozása kormányzati feladat.
A VOSZ a 2017. évben is körültekintő és
ésszerű költségvetési politikát fog folytatni, ahogy tette azt a megelőző években is.
A küldöttgyűlés által elfogadott éves
költségvetési előirányzat betartása mellett
arra is törekszünk, hogy a Szövetség kiegyensúlyozott működését perspektivikusan
is garantáló tartalékok állománya megfelelő legyen.
Pontosítottuk és könnyítettük azokat a
szabályokat, amelyekkel sikeresen folytathatjuk a megyei/regionális és országos
Év Vállalkozója kitüntető cím adományozását, hogy a területi szervezetek még
jobban kiemelhessék és elismerhessék a
megyében, régióban kiváló, országos szinten kiemelkedő vállalkozói teljesítmények, hivatásban elért sikerek elismerését
és például állítását.
A területi, Megyei/ Regionális Prima
ünnepségek teljes körű és magas színvonalú
megrendezésének segítése a 2017. évben is
kiemelt fontosságú szövetségi feladat.
A VOSZ egységének fenntartása és értékeinek megőrzése, valamint tagságának és
együttműködő partneri körének bővítése
a megújult szervezeti felépítés keretei
között és a 2016. év tavaszán lezajlott tisztújítást követően is stratégiai cél, amelynek
megvalósításáért és védelméért minden tag
és szervezeti egység összefogására és összehangolt, közös munkájára van szükség.
Szövetségünk kiemelt célja, hogy a VOSZ
továbbra is hazánk jövőbeni gazdasági és
társadalmi életében meghatározó szerepet
vállaló, tekintélyes, pártoktól független kisés középvállalkozói érdekképviseleti szervezetként működjön.

Budapest, 2017. május 18.
A küldöttgyűlés – a szóban elhangzott kiegészítéseket is figyelembe véve - egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2016. évi tevékenységéről és a 2017. évi fontosabb célkitűzésekről szóló beszámolót.

Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége
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A Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége Ellenőrző Bizottságának
2016. évi beszámolója

Az Ellenőrző Bizottság elnökét, alelnökét és
tagjait 2016. május 19. napján ötéves időtartamra választotta meg a Szövetség Tisztújító
Küldöttgyűlése.
Elnök: Dr. Lits József
Alelnök: Gláser Tamás
Tagok: Dr. Bombera Géza, Csík László,
Doucha Ferenc,
Nagy Mihály László,
Dr. Rudas János
Az Ellenőrző Bizottság (EB) a 2016. évben
is - a korábbi évek gyakorlatával egyezően folyamatosan figyelemmel kísérte és ellenőrizte
a VOSZ érdekképviseleti és gazdasági tevékenységét. A testület tagjai aktívan részt vettek a közös munkában, s a VOSZ tisztségviselőiként bekapcsolódtak a Szövetség gazdaságpolitikai és társadalmi jellegű tevékenységébe. Az EB elnöke tagja a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának is. Számos testületi tag
országos fórumokon is képviselte a VOSZ-t,
mások szakmai előadások keretében ismertették érdekképviseleti munkánk jelentőségét.
Többen közülük (megyei elnökként) a Prima
Gálák házigazdáiként kulturális küldetésünket
is támogatták, ezzel betekintést is nyertek a
rendezvénysorozat nyilvántartási és elszámolási rendszerébe. Az Ellenőrző Bizottság elnöke a 2016. évben is részt vett a VOSZ Stratégia Munkabizottságának tevékenységében.
Az Ellenőrző Bizottság legfontosabb megállapításai a 2016. év vonatkozásában az alábbiak:
• A VOSZ 2016. évi tevékenységének és gazdálkodásának áttekintése alkalmával az
Ellenőrző Bizottság több alkalommal eseti
jelleggel vizsgálta a Szövetség kötelezettségvállalásait, szerződéseit, a bejövő számlák
nyilvántartásának kezelését, a pénzügyi
teljesítések megfelelőségét. Az eseti ellen-

őrzés során egyaránt figyeltek az alaki és a
tartalmi követélmények betartására. A jogszabályok és a belső szabályzatok által megfogalmazott követelményekkel ellentétes
gyakorlatot a testület nem tapasztalt. A
VOSZ gazdálkodásáról megállapítható,
hogy a beszámolási időszakban kötelezettségeit határidőre teljesítette, fizető képességét folyamatosan fenntartotta; a Szövetség eredményesen és biztonságosan működött. A gazdálkodása a beszámolási időszakban kiegyensúlyozott volt, hitelfelvételre nem mutatkozott igény és nem is
került rá sor. Határidőn túli kifizetetlen szállítói tartozások nem voltak.
• Az Ellenőrző Bizottság tagjai minden Elnökségi ülésen részt vettek, amelyek az írásban
meghatározott napirendi javaslatokhoz igazodóan és szabályszerűen kerültek összehívásra és megrendezésre. Valamennyi testületi ülés határozatképes volt. A testületi üléseken hozott határozatok nyilvánosságot
kaptak, és végrehajtásra kerültek. Az EB a
beszámolási év során figyelemmel kísérte a
Küldöttgyűlés és az Elnökség által hozott
határozatokat, amelyek megvalósításában
elmaradást nem állapított meg.
• Az Ellenőrző Bizottság végig figyelemmel
kísérte a 2016. évi teljes körű szövetségi
tisztújítás folyamatát. A testület a megyei
(területi) tisztségviselők megválasztása
során jogszabály illetve alapszabály ellenes
gyakorlatot (szabálysértést) nem állapított
meg. A május 19-i budapesti Tisztújító Küldöttgyűlés és Mérlegzáró Küldöttgyűlés az
alapszabály és az idevonatkozó jogszabály
előírásai szerint került megrendezésre
• A Szövetség megtakarított pénzeszközei egy
része megbízható banki lekötésbe került,
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míg másik részét a VOSZ állampapírban
tartja. Adó - és járuléktartozás a 2016.
évben sem merült fel, a munkaügyi és a társadalombiztosítási kapcsolatok rendezettek.
Valamennyi munkavállalónk szabályszerű
munkaszerződéssel rendelkezik, amelynek
az irodai dolgozók esetében elválaszthatatlan része a teljesítménykövetelmény meghatározása. A munkavállalók - minden alkalommal - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott bérfizetési napig
elektronikus átutalással jutottak hozzá
munkabérükhöz. A 2016. évben a beosztott
munkatársak esetében figyelemmel voltak
a havi legkisebb munkabér és a garantált
bérminimum kifizetésének kötelezettségére is. A 2017. évben a 15 %-os minimális
bér, valamint a 25 % -os garantált bérminimum emelést a jogszabályi követelményeknek megfelelően végrehajtásra került,
ami érzékelhetően növeli a Szövetség 2017.
évi bérterheit, mivel az 5 százalékpontos
járulékcsökkenés nem ellensúlyozza megfelelő mértékben a nagyobb volumenű bértömeg –és közterheket.
• Az EB harmonikusan működött együtt az
Elnökséggel, a Szekciókkal (Tagozatokkal)
és a hivatali szervezet vezetőivel, munkavállalóival. Megállapításra került, hogy az
Elnökség jogi és gazdasági téren kellően felkészült és a döntésekben szakmailag megalapozott határozatokat hozott. A VOSZ a
beszámolási időszak alatt összességében
szervezett és fegyelmezett gazdálkodást folytatva működött. Az Ellenőrző Bizottság a
Szövetség 2016-ban folytatott gazdálkodását
értékelve megállapítja, hogy a költségtakarékos gazdálkodásra való törekvés minden
elemében jelen van a racionalitás, a VOSZ
– a korábbi évek gyakorlatához igazodva –
az elmúlt esztendőben is körültekintően és
takarékosan bánt pénzeszközeivel.
• A vállalkozói érdekvédelem - a társadalmi
párbeszéd nehézségei ellenére - a médiában,
a szakmai konferenciákon, az állami szervezetek felé történő megkeresésekben mindig egyértelműek és határozottak voltak,
ezzel is segítve a munkaadói érdekérvényesítést, kiemelve a vállalkozások jogainak
és kötelességeinek szem előtt tartását. A
VOSZ a jövőben is kizárólag szakmai
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szempontból vizsgálja a verseny- szférát jellemző tendenciákat és az üzleti szektort
érintő kormányzati lépéseket. A Szövetség
határozottan támogatja a foglalkoztatás, a
versenyképesség növelése, a gazdaság
modernizálása, a túlzott bürokrácia és
adminisztráció leépítése irányába mutató
intézkedéseket. Az elkövetkező időszakban
is partneri szellemben kíván konzultálni
Magyarország Kormányával; együttműködő és konstruktív kapcsolat fenntartásában
vagyunk érdekeltek. Intézményes formában
ez a Versenygazdaság és Kormány Állandó
Konzultációs Fórumának (VKF) keretében
valósulhat meg.
• A Szövetség számos megkeresést és kezdeményezést intézett az állami szervezetek irányába, a gazdaság fejlesztése és egyes szakmákban fennálló anomáliák megszüntetése vonatkozásában. A VOSZ tisztségviselői a múlt évben több szakterületen is eredményesen vállaltak vezető szerepet, mellyel
szélesedett a Szövetség képviselete és megjelenése. A Szövetség taglétszáma a stabilizálódott a 2016. évben, és az is megállapítható, hogy az újonnan belépő tagokkal
a gazdaság újabb szakterületeivel szélesedett
a VOSZ tagsága. A 2017. évben a taglétszám szolid mérséklődése és a befolyt tagdíj összegének csökkenése várható. Ennek
egyik oka, hogy folytatódik a takarékszövetkezetek összeolvadás (integrációja), ami
értelemszerűen mérsékli a hozzájárulás és
a taglétszám nagyságát.
• A 2016. évben a területi Prima rendezvények pénzügyi hátterének biztosítása továbbra is kiemelt feladatként szerepelt. A tavalyi évben 19 helyszínen volt díjkiosztó
ünnepség, azaz biztosított volt a teljes
országos lefedettség. A PP Alapítvány és a
VOSZ együttműködése az átmeneti harmonikus volt. Színvonalas rendezvényeket
regisztrálhattunk, a díjakhoz kapcsolódó
anyagi elismerések hiánytalanul kifizetésre
kerületek. Pénzügyi zavar, elszámolási szabálytalanság egy esetben sem volt tapasztalható. A bírálati döntések eredményeiről
minden helyszínen hitelesített jegyzőkönyvek készültek, amelyeket a PP Alapítvány
kuratóriuma is jóváhagyott. A helyi ünnepi eseményeken kerültek átadásra a megyei
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szintű “Év Vállalkozója” kitüntetések is.
Valamennyi díjátadó ünnepségen volt szövetségi képviselet és minden rendezvényről
tudósított a helyi média. A 2016. december
2. napján megrendezett Vállalkozók Napja
kitüntetési ünnepség kiemelkedő színvonalú volt, amely tartalmában és formájában is
megfelelt az elvárásoknak. A decemberi rendezvényen a nemzetgazdasági miniszter is
részt vett és mondott ünnepi beszédet.
• A Miniszterelnökség a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségével
együttműködésben országos konferencia
sorozatot szervezett „A vállalati szektorhoz
kapcsolódó közigazgatási bürokráciacsökkentési program kidolgozása” címmel. Az
EB megállapította, hogy 21 helyszínen – szövetségi többletforrás bevonása nélkül – a
VOSZ központi állománya és területi/
megyei szervezetei érdemben tudták segíteni a rendezvények színvonalas lebonyolítását.
• Tizenkét éve (2005. április 18. napjától)
elektronikus utalásra tért át a Szövetség. A
számlák és pénzügyi teljesítések megfelelően ellenőrzöttek, az utalványozók személye
és az utalások jogszerűsége megállapítható.
A pénzügyi bizonylatok tételes vizsgálata
alapján ítélve a takarékos gazdálkodás alakilag és tartalmilag egyaránt megfelelő, szövetségünk anyagi helyzete nem rejt magában szokatlan kockázatokat. A bankkapcsolatok rendezettek (Erste Bank, Gránit
Bank). A kilenc éve érvényes Szervezeti és
Működési Szabályzat (hatályos: 2007. szeptember 18. napjától) előírásai miatt - amely
többek között az utalványozás konkrét szabályait is tartalmazza - az utalványozási
fegyelem megfelelő színvonalú. 2007 januárjától valamennyi megyei szervezet számára
alszámlát nyitott a Szövetség, így a területi rendezvényekkel kapcsolatos elszámolások áttekinthetővé váltak. A bázisévben a
megyei szervezetek a rendelkezésükre bocsátott keretösszegeket az előre meghatározott
céloknak megfelelően használták fel, és
azokkal szabályszerűen számoltak el.
• Az EB három alkalommal (2016. május 5én, június 9-én november 25-én) ülésezett
a WOC Hungária Bt. tagsági jogviszonyával, illetve annak képviselőjének felfüg-

•

•

•

•

gesztésével és kizárásával kapcsolatos
ügyben. Valamennyi idevonatkozó döntés
jegyzőkönyvben került rögzítésre.
Az Ellenőrző Bizottság 2017. január 31-i ülésén áttekintette a többszöri felszólítás ellenére nem fizető szövetségi tagok listáját és
az új Alapszabály előírásának megfelelően
javaslatot tett a fizetési kötelezettséget nem
teljesítők egyszerűsített kizárási eljárással
való kizárására. A nem fizető tagok a 2016.
évben három alkalommal írásban kaptak felszólítást, 2017 januárjában a megyei elnököket is bevontuk annak érdekében, hogy
a tagdíjfizetés megvalósuljon. Mindezeket
követően tett javaslatot az EB a tagsági jogviszony megszüntetésére, amelyre a 2017.
év április Elnökségi ülésen kerülhet sor.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai tájékozódtak
a Szövetség belső pályázati forrásainak felhasználásáról. A jóváhagyott megyei pályázatok megalapozottak voltak, a pénzeszközök felhasználása és a tételes elszámolások
szabályszerűen történtek. Az elkülönített
keret a 2016. évben teljes egészében felhasználásra került.
A Szövetség Munka- és Tűzvédelmi Szabályzata 2007 decembere óta hatályos. A
munkavállalók központi munka - és tűzvédelmi oktatására a 2017. év első negyedében került sor, amelyen a munkaviszonyban álló kollégáink hiánytalanul részt vettek. A beszámolási időszak során a központban, az irodahálózatban sem tűzeset,
sem munkahelyi baleset nem történt.
A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodái
tevékenységének értékelése és pénzügyi
elszámoltatása havi rendszerességgel történt,
történik. A szakmai munka ellenőrzését ún.
supervisor végzi, kapcsolt munkakörben. A
gazdasági vezetés az irodák kiadásainak költségtípusok szerinti alakulását is folyamatosan figyelemmel kíséri. Az irodákban dolgozó munkavállalók javadalmazása az új termékek bevezetése esetén is teljesítményarányosan történik. A szövetség a beszámolási időszakban az irodavezetők és (a
vonatkozó együttműködési megállapodás
alapján) a takarékszövetkezeti VOSZ-Pontok szakmai továbbképzését – a KAVOSZ
szakértői közreműködésével - elvégezte,
amellyel további, vállalkozásoknak nyújtott
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pénzügyi szolgáltatások nyújtására nyílik
lehetőség. Az Ellenőrző Bizottság külön ülésen vitatta meg (és fogadta el egyhangú szavazással) a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról szóló beszámolót, valamint a
2017. évi költségvetési javaslatot.
A 2016. év munkáját bemutató összegző
adatok valós képet mutatnak a Szövetség
tevékenységéről. Az éves beszámoló szükségszerű részletességgel foglalkozik a tárgyévi adatok bemutatásával, a tényszámok
kialakulását befolyásoló körülményekkel.
A Szövetségnél a tárgyi eszközök állományát
leltár támasztja alá; a pénztár állománya
pénztárjelentéssel, számlapénze bankkivonattal igazolt; vevőköveteléseinek és a
szállítói tartozásainak analitikája a főkönyvvel zárt egységet alkot.
A VOSZ rendelkezik érvényes pénzkezelési szabályzattal. A tapasztalt gyakorlat, hogy
a tényleges pénztárkezelés a szabályzatnak
megfelelően történik. A pénzmozgásokról
bizonylat és pénztárjelentés készül, amely
alapján a tényleges pénzkészlet ellenőrizhető. A tényleges bizonylatolási praxis tehát
összhangban van a belső szabályzattal és
megfelel a számviteli törvényben leírtaknak.
A korábbi évekkel megegyezően a 2016. év
zárlati munkáit, a mérlegadatok helyességét, így számviteli alátámasztottságát, úgyszintén az eredmény kimutatásban szereplő adatok pontosságát az előírásoknak
megfelelően független könyvvizsgáló ellenőrizte. Az előző években kialakult gyakorlat szerint a könyvvizsgálati tevékenység
nem csak az éves adatok elkészülte után,
hanem folyamatosan érvényesült és így
rendszeres munkakapcsolat alakult ki a
könyvvizsgáló (Légicon Betéti Társaság,
Dobos László) és a Szövetség gazdasági
vezetése között. Évközben így alkalom
nyílt a felmerülő problémák megbeszélésére, a helyes álláspont kialakítására, ami segítette a Szövetség vezetését, ugyanakkor a
könyvvizsgáló sem csak az év végi adatokra támaszkodva alakíthatta ki véleményét,
ami az auditálást segítette elő. A könyvvizsgáló a számviteli tevékenység ellátásának szakszerűségéről év közben meggyőződhetett. A zárlati munkákat folyamato-
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san követhette. A vevők és szállítók számláinak lényegi felülvizsgálata, a bizonylati
rend, a banki kapcsolat, az adóbevallások
pontossága így nem a mérleg elkészülte
utáni időre sűrűsödve jelentett feladatot,
hanem az év közben kialakult ellenőrzéseken alapuló véleményt tükrözi. Az Ellenőrző Bizottság korábbi tapasztalataira és a
rendszeres tájékozódás során szerzett ismereteire támaszkodva ezt a könyvvizsgálói
értékelést és véleményt elfogadja.
• A Szövetség könyvvizsgálója a megbízásából fakadó kötelezettségének eleget tett.
Megállapította, hogy a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségének könyvei, dokumentumai és a kapott információk alapján lefolytatott vizsgálat eredménye
szerint a 2016. december 31 -i forduló nappal készített éves beszámoló megfelelnek a
számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltaknak.
• Az Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az
Elnökségnek a 2017. évi költségvetési előirányzatra vonatkozó javaslatát, és azt
mind alaki, mind pedig tartalmi szempontból megfelelőnek tartja.
• Az Ellenőrző Bizottság összességében – az
új Alapszabályban előírtakkal összhangban
lévőnek - sikeresnek ítéli a Szövetség 2016.
évi tevékenységét.
Összefoglalva: a fentiek alapján az Ellenőrző
Bizottság elfogadásra javasolja a Küldöttgyűlésnek
• a VOSZ 2016. évi tevékenységére vonatkozó beszámolóját és a 2017. évi célkitűzéseire vonatkozó javaslatot,
• a VOSZ 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról szóló beszámolóját valamint,
• a VOSZ 2017. évi költségvetési előirányzatára vonatkozó javaslatot.
Budapest, 2017. május 18.

Dr. Lits József s.k.
EB elnök
A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az Ellenőrző Bizottság 2016. évi beszámolóját.
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Jegyzőkönyv a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének 2017. május 18-i
mérlegzáró küldöttgyűléséről

Időpont:
2017. május 18., délelőtt 10 óra
Helyszín:
Hilton Hotel Budapest City,
1062 Budapest, Váci út 1-3.
Jelenlét:
Jelenléti ív szerint
A küldöttek létszáma:122 fő, megjelent: 67
fő, részvételi arány:54,9 %.
A küldöttek egyhangú szavazással Dávid
Ferenc főtitkárt bízták meg a mérlegzáró küldöttgyűlés levezetésével. A főtitkár üdvözli és
tájékoztatja megjelenteket, hogy a mérlegzáró küldöttgyűlés összehívása szabályszerűen
megtörtént. Ezt követően javaslatot tesz a
Mandátumvizsgáló Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság elnökére és tagjaira.
Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása
Elnök: Marjay Gyula
Tagok: Daxner Gábor, Sipos Tamás
A küldöttgyűlés Daxner Gábor urat és Sipos
Tamás urat a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak, Marjay Gyula urat a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének egyhangú szavazással megválasztotta
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Elnök: Pordán Zsigmond
Tagok: Szárnyas János, Sragner László
A küldöttek Szárnyas János urat és Sragner László urat a Szavazatszámláló Bizottság

tagjainak, Pordán Zsigmond a Bizottság elnökének egyhangú szavazással megválasztották.
Rögzítésre kerül, hogy mivel a szabályszerűen
összehívott Küldöttgyűlésen a küldöttek több
mint a fele megjelent, így a Küldöttgyűlés határozatképes. A határozatképességet a Mandátumvizsgáló Bizottság és a Szavazatszámláló
Bizottság folyamatosan vizsgálja.
A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére és a jegyzőkönyv
hitelesítőkre.
Jegyzőkönyvvezető:
Szabóné Tóth Teréz
Hitelesítők:
Doucha Ferenc, Nagy Mihály László
A küldöttgyűlés a jegyzőkönyv vezetésével
egyhangú szavazással Szabóné Tóth Teréz
asszonyt, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig
Doucha Ferenc urat és Nagy Mihály László
urat bízza meg.
A levezető elnök tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a meghívókat a VOSZ titkársága a küldöttek részére 2017. május 8-án (hétfőn) postai úton megküldte. Hét nappal a küldöttgyűlés előtt (május 11. napján) 122 elektronikus postacímre is megküldtük a meghívót,
illetve az 1. és 2. számú napirendi ponthoz kapcsolódó anyagokat. Bejelenti, hogy a meghívóban is közölt napirendi pontok mindegyikét
a VOSZ Országos Elnöksége, illetve Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta. A két testület a
napirendi pontokat és az azokhoz kapcsolódó
előterjesztéseket jóváhagyta és támogatta küldöttgyűlés elé való terjesztésüket.
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A meghívóban szereplő napirendi pontok
elfogadásáról a küldöttgyűlésnek nyílt szavazással kell döntenie. A levezető elnök felolvassa
a napirendi pontokat.
1. Javaslat a VOSZ Alapszabályának részleges
módosítására
Előadó: Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes
Dr. Fiák István ügyvéd

25
Határozatok
1./2017.(05.18.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés – 3 tartózkodással - elfogadta
a VOSZ Alapszabályának részleges módosítását és felhatalmazta a VOSZ titkársági szervezetét az új Alapszabály bírósági benyújtására.

2./2017.(05.18.) küldöttgyűlési határozat
2. Beszámoló a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének 2016. évi tevékenységéről, javaslat a 2017. évi fontosabb
célkitűzésekre.
Előadó: Ádám Imre elnökhelyettes,
Gazsi Attila elnökhelyettes
3. Beszámoló a VOSZ 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
4. Javaslat a VOSZ 2017. évi költségvetési előirányzatára
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és
a 2017. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
6. Javaslat a rendes tagok által fizetett tagdíj
mértéke, számításának alapja és módja és
a tagdíjfizetés tárgyában
Előadó: Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes

A küldöttgyűlés – a szóban elhangzott kiegészítéseket is figyelembe véve - egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2016. évi tevékenységéről és a 2017. évi fontosabb célkitűzésekről szóló beszámolót.

3./2017.(05.18.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta
a VOSZ 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint
Egyszerűsített éves beszámolójának mérleg
főösszegét 1.221.421 eFt,
Egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatását
Alaptevékenységénél
83.402 eFt
Vállalkozási tevékenységénél
-44.885 eFt
Tárgyévi eredmény
38.517 eFt
összeggel.

4./2017.(05.18.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta
a VOSZ 2017. évi költségvetési előirányzatára vonatozó javaslatot.

7. Egyebek
5./2017.(05.18.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a javasolt napirendi pontokat. A levezető elnök javasolja a 2-5. napirendi pontokat
együttesen tárgyalja a küldöttgyűlés.
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 2-3-4-5. napirendi pontok összevont
tárgyalását.

A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. évi költségvetési előirányzatáról valamint a testületi határozatok
végrehajtásáról szóló Ellenőrző Bizottsági jelentést.
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6./2017.(05.18.) küldöttgyűlési határozat
Az alapszabály rendelkezései és a 2017.01.31./9.
sz. elnökségi határozat alapján a rendes tagdíjakra vonatkozóan a Küldöttgyűlés az alábbi
szabályozást – egy ellenszavazattal – fogadta el:
„A rendes tagok által fizetett tagdíj mértéke, számításának alapja és módja és a tagdíjfizetés rendje:
A belépés vagy megszűnés időpontjára
tekintet nélkül a rendes tagok által fizetett tagdíj (továbbiakban: tagdíj) mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb 18 ezer forintnál, azzal,
hogy a Szövetség
• 10 millió forintot meghaladó számviteli
nettó árbevételtől 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forint,
• 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 50 millió forint
számviteli nettó árbevételig 50 ezer
forint,
• 50 millió forintot meghaladó számviteli
nettó árbevétel esetén 100 ezer forint tagdíj-fizetés vállalását ajánlja a tagoknak.
A 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.”

selője kizárásáról szóló – döntése ellen benyújtott fellebbezést az Alapszabály 2.7.4. pontja
és az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a
VOSZ Elnöksége a 2017. május 18-i küldöttgyűlés elé terjeszti. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság azt javasolta, hogy a 2017. május
18-i küldöttgyűlés a WOC Hungária Betéti
Társaság és képviselője fellebbezését utasítsa
el és a tagsági jogviszony megszüntetésére
vonatkozó korábbi határozatot erősítse meg.
A küldöttgyűlés a WOC Hungária Betéti
Társaság és képviselője fellebbezését - öt tartózkodással - elutasította és a tagsági jogviszony
megszüntetésére vonatkozó korábbi elnökségi határozatot - ugyancsak öt tartózkodással megerősítette.

8/2017. (05.18.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta
Dobos László könyvvizsgáló megbízásának
további két évvel való meghosszabbítását,
750.000,—Ft+ÁFA/év díjazás mellett.

Budapest, 2017. május 18.

Szabóné Tóth Teréz
jegyzőkönyv vezető
7./2017.(05.18.) küldöttgyűlési határozat
Az Elnökség 2016. szeptember 13-án hozott –
a WOC Hungária Betéti Társaság és képvi-

Doucha Ferenc
jegyzőkönyv
hitelesítő

Nagy Mihály László
jegyzőkönyv
hitelesítő
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Tájékoztató a VOSZ Elnökségének
és Ellenőrző Bizottságának együttes üléséről

Időpont:
2017. január 31. (kedd) délelőtt 10.00 óra
Helyszín:
Hotel Tulip Inn Millennium Budapest
Budapest, VIII. kerület, Üllői út 94-98.
Jelenlét:
jelenléti ív szerint
Napirendi javaslat
1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
munkáról
Előadó: Demján Sándor elnök
Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes
2. Tájékoztató az országos bérmegállapodásról és a 2017. évi várható gazdaságpolitikai
irányokról
Előadó: Demján Sándor elnök

6. Egyebek
A napirendi pontok megtárgyalása előtt az
Elnökség egy perces néma felállással emlékezett a decemberben elhunyt Gazsi Ferencre,
a Nógrád megyei szervezet tiszteletbeli elnökére. A testület egyhangú szavazással levette
napirendről az. 5. számú napirendi pontban
megjelölt EB - előterjesztést, amelyet egy
későbbi időpontban tárgyal a Szövetség elnöksége.

Határozatok
2017.01.31./1.
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta az
előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról szóló beszámolót.

2017.01.31./2.
3. Értékelés az előző évi területi Prima Díjátadó Gálákról, tájékoztató a rendezvénysorozattal kapcsolatos 2017. évi feladatokról
Előadó: Demján Sándor elnök
Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes
4. Tájékoztató a 2017. évi megyei- és szekció
közgyűlések megtartásának rendjéről
Előadó: Perlusz László ügyvezető igazgató

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán megkötött bérmegállapodásról és a 2017.évi várható gazdaságpolitikai
folyamatokról tartott elnöki illetve főtitkári
tájékoztatót – az ülésen elhangzott kiegészítéseket is figyelembe véve – az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.

2017.01.31./3.
5. Az Ellenőrző Bizottság előterjesztése a
szövetségi tagdíjat többszöri felszólítás ellenére nem fizető (tagdíjhátralékos) tagok jogviszonyának megszüntetésére
Előadó: Lits József EB elnök
Perlusz László ügyvezető igazgató

A Szövetség főtitkára (a PP Alapítvány kuratóriumának tagja) röviden értékelte a 2016.évi
területi/megyei Prima Díjátadó Gála-sorozatot.
Megállapította, hogy mind a tizenkilenc
megyében sikeres és színvonalas ünnepségek
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kerültek megrendezésre. Meghatározta az idevonatkozó 2017. évi legfontosabb feladatokat
és paramétereket és felhívta a figyelmet a pénzügyi-és számviteli előírások, a dokumentációs fegyelem és a határidők betartásának fontosságára. A tájékoztatót az Elnökség egyhangú
szavazással elfogadta.

2017.01.31./4.
A napirend kapcsán VOSZ ügyvezető igazgatója szólt a 2017. évi megyei és szekció közgyűlések megtartásának rendjéről és ismertette
a korábban írásban a testületi tagoknak megküldött „Útmutató” legfontosabb tartalmi
elemeit. Felhívta a figyelmet a beszámoló
(köz)gyűlések időpontjának meghatározására
(2017. február 1. – 2017. április 15.) és a legfontosabb szervezési tudnivalókra valamint a
javasolt tematikára. A tájékoztatót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.

2017.01.31./5.
A két testület rövid információt kapott a Nemzetgazdasági Minisztérium és a VOSZ együttműködéséről a Vállalkozási ismeretek című
programban. A tájékoztatást a testület jóváhagyólag tudomásul vette.

2017.01.31./6.
Az Elnökség támogatta és egyhangú szavazással
elfogadta a Gazdaságpolitikai Bizottság (GpB)
munkáját segítő ún. tanácsadói kör létrehozását, amely a KKV szektort érintő kérdésekkel kapcsolatban véleményt és javaslatot
fogalmazhat meg a jövőben a GpB számára. Az
erre vonatkozó felhívást 2017. február 1. napján ismételten megküldjük a megyei szervezetek vezetőinek.

előterjesztés szerint, egyhangú szavazással
elfogadta.
2017.01.31./8
A Stratégiai Munkabizottság javaslataként
Ádám Imre elnökhelyettes szóbeli előterjesztés keretében ismertette a hatályos Alapszabály tervezett módosításának főbb irányait:
• a) az Elnökség hatáskörébe visszaemelni a területi szervezet nyomós indokok
alapján történő megszűntetésére vonatkozó – korábban is létező - jogosultságot
• b) SZMSZ-ből átemelni az Elnökség
elektronikus úton történő szavazásának
szabályozását
• c) SZMSZ-ből átemelni az Elnök, tisztségviselők, vagy tagok jogviszonyának felfüggesztésére vonatkozó szabályozását
• A VOSZ Elnökének javaslatára a módosítások közé bekerült a tagdíjfizetés
elmaradását követő Egyszerűsített kizárási eljárás szabályainak felülvizsgálata is.
Az elnökhelyettesi előterjesztést – a VOSZ
Elnökének kiegészítésével - az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.

2017.01.31./9.
A tagdíjfizetési rendszer vonatkozásában a
VOSZ Elnöksége javaslatot fogalmazott meg,
amelyet a tavaszi Küldöttgyűlés elé kell terjeszteni. Az indítvány értelmében a legkisebb
kötelező tagdíj intézménye fennmarad, de a
jövőben az árbevétel arányos sávos szisztéma
ajánlásra változik. Az előterjesztést az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.

kmf.

Szabóné Tóth Teréz
jegyzőkönyv vezető
2017.01.31./7.
Az Elnökség a tagfelvételi bizottság előterjesztésében szereplő tagfelvételi kérelmeket az

Daxner Gábor
jegyzőkönyv
hitelesítő

Tímár Lajos
jegyzőkönyv
hitelesítő
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Tájékoztató a VOSZ Elnökségének
és Ellenőrző Bizottságának együttes üléséről

Időpont:
2017. április 25. (kedd) délelőtt 10.00 óra
Helyszín:
Hotel Tulip Inn Millennium Budapest
Budapest, VIII. kerület, Üllői út 94-98.
Jelenlét:
jelenléti ív szerint

5. Javaslat a VOSZ 2017. évi költségvetési előirányzatára (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
6. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2017. évi költségvetési előirányzatáról,
valamint a testületi határozatok végrehajtásáról (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke

Napirendi javaslat
1. Javaslat a VOSZ Alapszabályának részleges módosítására (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes
Dr. Fiák István ügyvéd
2. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
munkáról
Előadó: Demján Sándor elnök
Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes

7. Javaslat a rendes tagok által fizetett tagdíj
mértéke, számításának alapja és módja és
a tagdíjfizetés rendje tárgyában (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Perlusz László ügyvezető igazgató
8. Tagozati elnökök beszámolója a szekciók
munkájáról
Előadó: Tagozati elnökök
9. Tagfelvétel, tagsági jogviszony megszüntetése
Előadó: Perlusz László ügyvezető igazgató
10. Egyebek

3. Beszámoló a VOSZ 2016. évi tevékenységéről, javaslat a 2017. évi fontosabb célkitűzésekre.(küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Demján Sándor elnök
Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes
4. Beszámoló a VOSZ 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke

A levezető elnök Ádám Imre elnökhelyettes, aki megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Az Elnökség egyhangúan megszavazta Szabóné Tóth Terézt jegyzőkönyvvezetőnek,
Marjay Gyula és Tardos János urakat jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A napirendi pontok megtárgyalása előtt az
Elnökség köszöntötte Báry Pétert, a Heves
megyei szervezet újonnan megválasztott elnökét.
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Határozatok

A VOSZ Elnöksége – a szóbeli és írásbeli
kiegészítések figyelembe vételével – egyhangú
szavazással elfogadta a Szövetség Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatot,
amely a soron következő küldöttgyűlésen kerül
előterjesztésre.

tésének idevonatkozó megállapításait is megismerve - egyhangú szavazással elfogadta a 2016.
évi szövetségi költségvetés végrehajtásáról,
mérlegéről, eredmény kimutatásáról szóló
beszámolót, valamint a 2017. évi költségvetési
előirányzatot és szintén egyhangú szavazással
támogatta az elnökségi ülés 4., 5, és 6. számú
napirendi pontjaihoz benyújtott írásos anyagok
küldöttgyűlés elé változatlan tartalommal való
beterjesztését.

2017.04.25./2.

2015. 04. 25./5.

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta az
előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról szóló beszámolót.

Az Elnökség egyhangú szavazással döntött
arról, hogy az éves szövetségi küldöttgyűlés
időpontja: 2017. május 18.

2017.04.25./1.

2015.04.25./6.
2017.04.25./3.
A VOSZ 2016. évi tevékenységéről és a 2017.
évi fontosabb célkitűzésekről szóló beszámolót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta és támogatta az írásos anyag küldöttgyűlés
elé való beterjesztését.
2015. 04. 25/4.
Az Elnökség - az Ellenőrző Bizottság éves jelen-

A VOSZ Elnöksége az alapszabály rendelkezései és a 2017.01.31./9. sz. elnökségi határozat alapján a rendes tagdíjakra vonatkozóan
az alábbi szabályozást egyhangú szavazással
fogadta el és javasolta a 2017.május.18-i Küldöttgyűlésnek is elfogadásra (határozathozatalra):
„A rendes tagok által fizetett tagdíj mértéke, számításának alapja és módja és a tagdíjfizetés rendje:
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A belépés vagy megszűnés időpontjára
tekintet nélkül a rendes tagok által fizetett tagdíj (továbbiakban: tagdíj) mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb 18 ezer forintnál, azzal,
hogy a Szövetség
• 10 millió forintot meghaladó számviteli
nettó árbevételtől 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forint,
• 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 50 millió forint
számviteli nettó árbevételig 50 ezer
forint,
• 50 millió forintot meghaladó számviteli
nettó árbevétel esetén 100 ezer forint tagdíj-fizetés vállalását ajánlja a tagoknak.
A 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.”
2017.04.25/7.
A testület egyhangú szavazással jóváhagyta az
Ipari Tagozat (Pordán Zsigmond), a Kereskedelmi Tagozat (Krisán László) és a Szolgáltatási Tagozat (Vida Péter) tevékenységéről
szóló időszaki beszámolót.
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2017.04.25/8.
Tekintettel az alapszabály rendelkezéseire és
a 2017 első negyedévében lezajlott felülvizsgálat eredményére, az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta, hogy
a) a 2016. évi tagdíjfizetési kötelezettségének
utólag eleget tevő, összesen 17 tag esetében a pénzügyi teljesítést rendezettnek
tekinti (a tagsági viszony változatlan)
b) a 2016. évi tagdíjat a mai napig meg nem
fizető, de a tagság fenntartására a rendelkezésre álló információi alapján esélyes – minden fennálló tagdíj-kötelezettséget a 2017. évben várhatóan teljesítő - összesen 26 tag tagsági viszonyát
ellentétes döntésig nem szűnteti meg
c) a tartósan nem fizető és a tagság fenntartására a jövőben is esélytelen, összesen 96 tag tagsági viszonyát megszűnteti. Az érintett tagokat az alapszabály szerint – eddigi támogatását megköszönve
és a jövőbeni ismételt csatlakozás reményében – tájékoztatni szükséges.
2017.04.25/9.
A VOSZ Elnöksége egyhangú szavazással javasolja a Szövetség küldöttgyűlésének, hogy a tes-
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tület további két évvel hosszabbítsa meg Dobos
László könyvvizsgáló megbízását, 750.000,—
Ft+ÁFA/év díjazás mellett.

bizottsága tekintse át a Szövetség tagdíjfizetési
rendszerét.
2017. 04.25/13.

2017./04.25/10.
A VOSZ Elnöksége – egy tartózkodás mellett elfogadta, hogy az Elnökség 2016. szeptember 13án hozott – a WOC Hungária Betéti Társaság
és képviselője kizárásáról szóló – döntése ellen
benyújtott fellebbezést az Alapszabály 2.7.4.
pontja és az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a testület a 2017. május 18-i küldöttgyűlés
elé terjeszti. Az Elnökség - ugyancsak egy tartózkodással - azt javasolja, hogy a 2017. május
18-i küldöttgyűlés a WOC Hungária Betéti Társaság és képviselője fellebbezését utasítsa el és
a tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozó korábbi határozatot erősítse meg.

Az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta a Szövetség saját tagjaival kötött szerződéseinek listáját tartalmazó előterjesztést.
2017.04.25/14.
Az Idegenforgalmi, Szálláshely-szolgáltatók és
Vendéglátó-ipari Szekció elnöke a testületi ülésen bejelentette a szekcióban betöltött vezető
tisztségéről való lemondását. Az Elnökség ezt
tudomásul vette, és egyhangú szavazás keretében megköszönte Kári János úr másfél évtizedes eredményes munkáját.

2017.04.25/11.
kmf.
Az Elnökség a tagfelvételi bizottság előterjesztésében szereplő tagfelvételi kérelmeket az
előterjesztés szerint, egyhangú szavazással
elfogadta.

Szabóné Tóth Teréz
jegyzőkönyv vezető

2017.04.25./12.
Az Elnökség – egy ellen szavazat mellett –
támogatta, hogy a VOSZ Stratégiai Munka-

Marjay Gyula
jegyzőkönyv
hitelesítő

Tardos János
jegyzőkönyv
hitelesítő
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Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekről
és az elvégzett munkáról
(2017. január 31.–2017. április 25.)
1.

Február 1-én részt vettünk a Nemzeti ILO
(Nemzetközi Munkaügyi Szervezet)
Tanács ülésén, melynek témája a Magyarország által nem ratifikált ILO egyezményekről szóló jelentések megtárgyalása
mellett a 2017. évi program összeállítása
volt.

2. Február 9-én a Szövetség főtitkára részt
vett a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi
tanács ülésén, ahol kifejtette az új munkaszüneti nappal (nagypéntek) kapcsolatos szövetségi álláspontot.
3. Február 10-11-én Czomba Csaba a VOSZ
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke,
dr. Lits József a VOSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke és Varga Julianna a
VOSZ nemzetközi igazgatója megbeszélést
folytattak Beregszászon a Kárpátaljai
Magyar Vállalkozók Szövetségének vezetőivel. A szövetséggel 2016 májusában
írtunk alá együttműködési szerződést.
Jelen látogatás célja a 2017. évi tervek
megbeszélése és az együttműködés erősítése volt.
4. Feruár 15-én megbeszélést folytattunk az
Esély Labor Egyesület vezetőivel a közmunka program helyzetéről és a továbblépés lehetőségeiről. Jelen munkaerőhiány
leküzdésében nagy segítséget jelentene a
képzett vagy képezhető közmunkások
mielőbbi visszavezetése a munkaerő piacra.
5. Február közepén levélben megkerestünk
több, mint 50 társ-szövetséget és szakmai
szervezetet, a gazdaságpolitikai törekvések

összehangolása és egységes fellépés előkészítése érdekében. Hasonló tartalmú
leveleket küldtünk a VOSZ területi-,
szekció- és tagozati elnökei, valamint társelnökei részére is. A megkeresésre már
eddig is sok visszajelzés és konkrét javaslat érkezett. A 2016. évben tagdíjat nem
fizetett tagok ismételt megkeresése céljából a területi szervezetek részére megküldésre kerültek az érintett tagok elérhetőségei is.
6. Február 16-án részt vettünk a BKIK duális képzés témájában megrendezett fórumán, ahol a Siemens budapesti gyakorlati képző intézményének vezetője
bemutattta a magyar és a német képzési rendszer közti különbségeket. A résztvevők megtárgyalták a magyar szekmunkás képzés továbbfejlesztésének
lehetőségeit.
7. Február 22-én részt vettünk - együttműködő partnerünk - a ChinaCham rendezvényén. Az előadók felvázolták a magyarkínai együttműködés lehetséges változásait
az új, folyamatosan változó geopolitikai
helyzetben.
8. Február 27-én a Szövetség ügyvezető igazgatója és főtitkára a VOSZ Alapszabályának módosítása céljából egyeztetést tartott
a Fiák Ügyvédi Iroda képviselőjével.
9. Február 27-én részt vettünk a Nemzeti
ILO Tanács ülésén, ahol egyeztettük a
ratifiklásra javasolt ILO egyezményeket
valamint létrehoztuk a Tanács munkáját
segítő 2 szakmai bizottságot.
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10. Február 28-án a VOSZ elnöke és főtitkára
részt vett a(z) MKIK Gazdasági Évadnyitóján, amelyen beszédet mondott Magyarország miniszterelnöke. Az ügyvezető
igazgató egyeztetést folytatott a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi
Szakemberek Egyesülete elnökével, a
szervezet VOSZ-tagságának fenntartása
(kilépési nyilatkozat visszavonása) és az
együttműködés fokozása érdekében.
11. Március 1-én részt vettünk a PortfólióIBM „Okos megoldások a vállalati hatékonyság szolgálatában” című konferenciáján, ahol Lőrincze Péter a VOSZ elnökének főtanácsadója előadást tartott.
12. Március 2-án részt vettünk a Corvinus
Egyetem által szervezett nemzetközi konferencián, amely a felnőttkori tanulás
minőségi fejlesztésének lehetőségeit
mutatta be.
13. Március 3-án az ügyvezető igazgató részt
vett a VOSZ Csongrád Megyei Szervezetének éves rendes beszámoló (köz)gyűlésén, Hódmezővásárhelyen.
14. Március 6-án egyeztetést folytattunk
Kovács Patrikkal, a VOSZ társelnökével
és a FIVOSZ elnökével a VOSZ-FIVOSZ
pályázati együttműködés tárgyévi lehetőségeiről és konkrét irányairól.
15. Március 7-én és 8 -án Füzesgyarmaton
ülést tartott a VOSZ és az UNPR gondozásában működtetett Román – Magyar
Vegyes Bizottság valamint magyar-román
üzletember—találkozóra is sorkerült a
VOSZ Békés megyei közgyűléséhez kacsolódóan. A találkozón részt vett a Szövetség elnökhelyettese és nemzetközi igazgatója, az eseményt a VOSZ Békés megyei
elnöke szervezte.
16. Március 8-án a VOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete jelentős vállalkozói érdeklődéssel kísért, igen színvonalas
gazdasági évnyitó rendezvényt tartott,
amelyen az apparátus vezetése is képviseltette magát.

17. Március 14-én a VOSZ Kereskedelmi
Tagozatának elnöke részvett az ún. „kiskereskedelmi csomag” szakértői egyeztetésén. A kormányzati elképzeléseket a
tagozat vezetője írásban is véleményezte,
a koncepciót alapjaiban elutasította. A
Szövetség főtitkára ugyanezt az álláspontot ismertette a kereskedelmi tv-csatornákon, rádióadókon. Ezen a napon, nagyszámú érdeklődő vállalkozó és a megyei
gazdasági-közéleti vezetők részvételével
került sor a VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének éves rendes
beszámoló (köz)gyűlésére Miskolcon, ahol
részt vett és előadást tartott az ügyvezető
igazgató is.
18. Március 16-án a VOSZ képviselője részt
vett az Európai Bizottság foglalkoztatásért,
szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztosa,
Marianne Thyssen Budapesti látogatásának szakmai programján. A látogatás keretében a biztos asszony találkozott a munkaadók és munkavállalók képviselőivel,
ahol megvitatták a foglalkoztatás magyar
gyakorlatát és annak hatásait a minimálbér emelés kapcsán, valamint a közfoglalkoztatás átalakításának lehetőségeit, az
oktatás állapotát.
19. Március 21-én részt vettünk a VOSZ
Ingatlanforgalmazási és Hasznosítási Szekciójának közgyűlésén. A közgyűlés nagy
érdeklődés mellett sok izgalma témát is a
napirendjére tűzött.
20. Március 23-án részt vettünk a z Európai
Bizottság Magyaroszági Képvisleti Irodája által szervezett konferencián, melynek
témája a 2016. évi ország-jelentés volt.
21. Március 24-én a VOSZ képviselője részt
vett a Vállalkozásfejleszési Tanács (VfT)
ülésén, amelyen megvitatták az ipari digitalizáció fejlődését a világban, a magyarországi helyzetet, valamint a digitalizáció
foglalkoztatásra gyakorolt hatását.
22. Március 27-én megbeszélést folytattunk a
HIPA (Magyar Beruházásösztönző Ügy-
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nökség) vezetőivel. A megbeszélés témája a szervezeteink közötti együttműködési lehetőségek fejlesztése volt.
23. Március 28-án együttműködési megállapodást írta alá az AmHunCham és a
VOSZ, amelyet a VOSZ Hírek legutóbbi
számában közzétettünk.
24. Március folyamán a Kopint-Tárki a VOSZ
megrendelésére elkészítette tanulmányát
„A magyarországi munkaerő-helyzet áttekintése 2017 elején címmel”. A tanulmány
érinti a munkaerőhelyzetet, az álláskeresők és foglalkoztatottak összetételét, az
adóék alakulását, a közmunka lehetséges
és szükséges jövőjét, az oktatás és szakképzés szükséges kitörési pontjait. (A
tanulmány rövidített változata a VOSZ
honlapján megtekinthető!)
25. Április 4-én sor került a KOPINTTÁRKI Zrt. és a VOSZ közös sajtókonferenciájára, A programnak megfelelően
a KOPINT-TÁRKI bemutatta konjunktúrajelentését. „A világgazdaság és a
magyar gazdaság helyzete és kilátásai
2017 tavaszán” címmel. valamint a konferencia második részében a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottság meghívott előadója, Inotay Petra a VOSZ GPB tagja, a
Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége
Női Vállalkozói Bizottság elnöke előadást
tartott „Trendetlen generációváltás” címmel.
26. Április 5-én részt vettünk az Oktatási és
Szakképzési Szekció ülésén. Az ülésen a
kötelező napirendi pontokon kívül megtárgyalásra kerültek a különböző szakmai
intézményekkel és felős szervekkel való
jövőbeni együttműködési lehetőségek is.
27. Április 7-én délelőtt a VOSZ Zala megyei
szervezetének közgyűlésével összekötve
konferencia keretében bemutatkozott a
Jetro (Japán Külkeresedelmi Szervezet).
Bemutatásra kerültek a lehetséges együttműködés különböző formái. A rendezvényen – a VOSZ hivatali apparátusának
képviselői és Lőrincze Péter elnöki főta-

35
nácsadó mellett - részt vett Cseresnyés
Péter munkaerő piacért és képzésért felelős államtitkár, továbbá a Magyar Kereskedőház és az EXIMBANK területi vezetői is. A délután folyamán a VOSZ Zala
megyei elnöke, a VOSZ szakemberei és a
Jetro delegációja megbeszélést folytatott
Nagykanizsa polgármesterével és Cseresnyés Péter államtitkárral, a terület országyülési képviselőjével a konkrét üzleti
lehetőségekről.
28. Árilis 7-én a VOSZ Textil és Ruházatiipari
Szekciója megtartotta 2017. évi közgyűlését, amelyen részt vettünk. A közgyűlés
szabadon választott témái között szereplt
a júniusi Nemzetközi Fenntarthatósági
Divathét bemutatása valamint könnyűipar
jövőjének helyzete is.
29. Április 12-én a VOSZ Heves Megyei Szervezet küldöttei - a szövetség alapszabályának megfelelően - elnökké választották
Báry Pétert, majd az elnök vezetésével
megtartásra került a megyei éves rendes
beszámoló (köz)gyűlés is, a megyei szervezet helyzetének áttekintésével és az elkövetkező időszak feladatainak és programjának elfogadásával.
30. Április 17-én a VOSZ Informatikai Szekciója közgyűlést tartott. A közgyűlés
témája volt a VOSZ tagokank nyújtandó
ingyenes tanácsadás is a GINOP-3.2.28.2.4-16. számú, „Vállalati Komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online szolgáltatások terjesztésének támogatása” című pályázat keretében.
Ezen a napon tartott szerkesztőbizottsági
ülést a Gazdaság és Pénzügy c. szakmaitudományos folyóirat is a Bankszövetségben, amelyen a VOSZ képviselője is részt
vett.
31. Április 20-án részt vettünk partnerünk a
FÁK Üzleti Klub rendezvényén, ahol a
Moldvai Köztársaság nagykövete bemutatta az országaink közötti együttműködési
lehetőségeket. A rendezvényen bemutatásra került még az EXIM bank export
finanszírozási és biztosítási tevékenysége.
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32. Részt vettünk a Nemzeti ILO (Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet) Tanács ülésén,
melynek témája az ILO Irányító Testülete utolsó ülésén megtárgyalt témák magyar
vonatkozásainak megbeszélése volt.

35. Április végén VOSZ társadalmi és hivatali vezetésének határozott fellépésének
eredményeként (is) a gazdasági kormányzat visszavonta a versenyellenes és
piacidegen ún. „kereskedelmi csomag”-ot.

33. Március és április hónapokban a VOSZ
megyei elnökei és tisztésgviselői előadásokat tartottak Nyíregyházán és Budapesten a MASZ szakszervezeti szövetség
felkérésére a nők foglalkoztatásának és foglalkoztatásának témájában. Az előttünk
álló hónapokban az előadássorozat más
megyékben is folytatódik.

36. A beszámolási időszakban 9 alkalommal
készítettünk elektronikus hírlevelet,
amely széles körben került terjesztésre,
továbbá folyamatosan frissítettük hírekkel, beszámolókkal a Szövetség facebook
oldalát.

34. Március és április hónapban hét helyszínen (Tatabánya, Szombathely, Székesfehérvár Kecskemét, Salgótarján, Szolnok,
Kaposvár) került sor a”Hallatjuk a hangunkat!” c. rendezvénysorozat megtartására. Az eseményekkel egy helyszínen a
megyei szervezetek területi közgyűléseket
is tartottak. Az eseményeken részt vettek
a VOSZ társadalmi és hivatali vezetői.

37. 2017. február 9-én, március 9-én és április 10-én a Szövetség állományába tartozó irodavezetők eligazítása, teljesítményük
értékelése és elszámoltatása is megtörtént.

Budapest, 2017. április 25.

Dr. Dávid Ferenc
főtitkár

Perlusz László
ügyvezető igazgató
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Nemzetközi kapcsolatok

A Japán Külkereskedelemi Szervezet (Jetro)
magyarországi irodájának vezetője és munkatársai látogatást tettek a VOSZ Zala megyei
szervezeténél

A rendezvény után Nagykanizsa polgármestere fogadta a Japán delegációt, a VOSZ
Zala megyei elnökét és a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó munkatársait. A megbeszélés célja a város gazdasági potenciálja és
tőkevonzó képességének bemutatása volt. A
japán delegációnak módja volt találkozni a
város jelentős vállalkozásainak vezetőivel is.

Kína Kereskedelmi Minisztériumának Beruházás Ösztönzési Ügynökségének (CIPA)
rendezvénye
Szövetségünk évek óta együttműködik a
CIPA-val. Május 12-én az Ügynökség budapesti székhelyén nagyszabású rendezvényt
szerveztek Tiencsin tartomány üzletember
delegációja számára. A rendezvényen részt vettek a VOSZ Nógrád és Baranya megyei elnökei, a kínai kapcsolatokért felelős munkatársai valamint a kínai kapcsolatok iránt érdeklődő tagjai. A VOSZ Baranya megyei elnökének szervezésében részt vett a Baranya Megyei
Közgyűlés elnökhelyettese Fazekas Róbert is.
A Baranya megyei adminisztráció a - VOSZ
támogatásával - komoly erőfeszítéseket tesz,
hogy a külföldi beruházók számára kedvező
körülményeket teremtsenek a megyében.

Április 7-én a Jetro vezetője Honda úr és két
munkatársa előadást tartott a VOSZ zalakarosi rendezvényén. A szakemberek bemutatták a Jetro tevékenységét és azt, hogy milyen
módon tudják támogatni a magyar vállalkozások piacra jutását Japánban és milyen
módon tudják a japán tőke magyarországi
beruházásait ösztönözni.
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Kínai együttműködő partnerünk (CCPIT)
delegációjának látogatása
Május 18-án kínai együttműködő partnerünk
a Kínai Nemzetközi Kereskedelemfejlesztési
Tanács (CCPIT) magas rangú delegációja tett
látogatást a VOSZ-ban. A delegációt az
CCPIT elnökhelyettese vezette.

A látogatás célja az együttműködés továbbfejlesztése és a kapcsolatok erősítése volt. A
megbeszélés témája volt még a 2017. évi
konkrét feladatok egyeztetése.

– VOSZ –
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Közgyűlések a VOSZ szekciókban

Március-április hónapban került sor a VOSZ
szekcióinak éves közgyűlésére, ahol bemutatásra kerültek a szekciókat érintő alapszabályi változások.
A közgyűléseken a résztvevők értékelték az
előző évi munkát, elfogadták a 2017. évi cselekvési tervet és megvitatták az ágazat problémáit. Az Ingatlanforgalmazási és Hasznosítási Szekcióban élénk érdeklődéssel vitatták
meg az ingatlanpiacon folyamatban lévő robbanásszerű változásokat.
Az Oktatási és Szakképzési Szekció tagjai
egyeztették a szektor helyzetét és megállapí-

tottak, hogy a jelenlegi munkaerő hiányt átképzéssel, képzéssel lehetne enyhíteni.
A Textil és Ruházatipari Szekció tagjait
leginkább az egyre emelkedő bérek aggasztják,
amelyeket az ágazat nem tud kigazdálkodni.
Az Informatikai Szekció tagjai felajánlották,
hogy ingyenesen tanácsot adnak a VOSZ
tagoknak a GINOP, vállalatok komplex infokommunikációs fejlesztésére kiírt pályázatban.
A Sportvállalkozási Szekció tagjai örülnek
a TAO támogatás lehetőségének és felkészülve várják a jelentős magyarországi sport
eseményeket. Az Ifjúsági és Diákvállalkozási
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valamint az Emberi Erőforrás Szekciók együttes ülésén bemutatásra kerültek a jövő gazdasági trendjei különös tekintettel a munkahelyeket érintő változásokra. A változások első
jelei már érezhetőek, megállíthatatlanul terjednek az A tipikus foglalkoztatási formák
és az automatizálás. Természetesen a hazai

munkaerő hiány megoldására is keresték a
választ.
A Kereskedelmi és Szolgáltató Szekció valamint az Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók
és Vendéglátóipari Szekció is együttes ülést tartott értékelve az érintett ágazatok helyzetét.
– VOSZ –
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Beruházásait már
évi 0%-os kamattal is finanszírozhatja
A Széchenyi Kártya Program fejlesztési és
beruházási célú hiteleinek kamata jelenleg évi
nettó 0,0%. A Programot koordináló, idén 15
éves KAVOSZ Zrt. arra törekszik, hogy megoldást nyújtson a kkv-k finanszírozási igényeire, továbbá rendelkezésre álljon minden
olyan információval, mely a szektor fejlődését
és stabilitását szolgálja. A részletekről Krisán
László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója nyilatkozott.

Mit változtattak, fejlesztettek az elmúlt időszakban a Széchenyi Kártya Programon?
2016 októbere óta a Széchenyi Forgóeszközhitel maximális hitelösszege a korábbi 25 millió forint helyett 50 millió forintra emelkedett,
illetve megteremtettük annak a lehetőségét is,
hogy a vállalkozó saját választása szerint akár
támogatás nélkül is igénybe vehesse a Széchenyi Támogatást Megelőlegező és Széchenyi Önerő Kiegészítő hiteleket. Jelenleg is
folyamatban vannak egyeztetések a hitelfeltételek további módosítására, rugalmasabbá
tételére vonatkozóan.
Hogyan is állnak a Széchenyi Kártya Program
főbb összesített számai?
A Program termékeit mára több mint 333
ezervállalkozó igényelte, az átadott kártyák
száma több mint 250 ezer, a kihelyezett hitelösszeg pedig közel1770 milliárd forint.

A KAVOSZ Zrt. nagy hangsúlyt fektet a vállalkozókkal való partnerségre, együttműködésre.
Ez valóban így van. A közel 300regisztráló irodában nem csak információval látjuk el az
érdeklődőket, hanem párbeszédet kezdeményezünk a vállalkozásokkal, fontosnak tartjuk
megismerni véleményüket, problémáikat. A
visszajelzések alapján folyamatosan fejlesztettük a Széchenyi Kártya Programot, mindig a
kkv szektor aktuális igényeihez alakítottukés
alakítjuk ma is a feltételeket. A Program mostanra már egy hat elemből álló finanszírozási
palettát kínál.

Minek köszönheti a sikerét a Széchenyi Kártya Program?
Véleményünk szerint a siker annak tudható
be, hogy a Program megfelelő választ nyújt a
vállalkozások igényeire. Egy vállalkozásnak mi
kell? Olcsó, gyors, alacsony fedezet-igényű és
áttekinthető feltételrendszerű finanszírozási
lehetőség. Fejlesztési és beruházási célú hiteleink kamata az állami kamattámogatásnak
köszönhetően jelenleg évi nettó 0,0%. A Programban igényelhető hitelek egymásra épülnek
és akár egyidejűleg, egyszerre is felhasználhatóak. A Széchenyi Kártya „klasszik”például egy
szabadon felhasználható folyószámlahitel, az
átmeneti pénzügyi gondok megoldására szolgál. A Széchenyi Forgóeszközhitel akár 3 éves
futamideje miatt kifejezetten alapanyagok, árukészletek finanszírozását teszi lehetővé, a
Széchenyi Beruházási Hitel pedig akár 50 millió forint összegben segíti a vállalkozások fejlesztéseit, beszerzéseit, jelenleg 0,0%-os nettó
évi kamattal.
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Milyen lehetőséget kínál a Széchenyi Kártya
Program az agráriumnak?
A Széchenyi Kártya Programon belül elkülönült feltételrendszerrel működik az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció, amelynek keretében akár 3 éves futamidejű folyószámlahitelt
is igényelhetnek a szektor vállalkozásai 4 %os kamattámogatás mellett. Ágazati szempontból úgy gondolom, hogy az agrárium az
egyik nagyon komoly kitörési pontja az országnak, ezért is örvendetes, hogy az illetékes szaktárca az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció
keretében többlettámogatást nyújt a különböző
vis maior eseményt elszenvedett vállalkozók
számára. Egyaránt nagyon keresett, kedvelt és
sikeres konstrukcióknak bizonyultak mind a
2015. évben a jégkárt, mind a 2016 júliusában
a fagykár miatt kárt szenvedett kedvezőtlen
piaci helyzetben lévő vállalkozások részére
bevezetett Agrár Széchenyi Kártya hitelaltípusok. A teljes, azaz 100 %-os hiteldíj-támogatást biztosító finanszírozás lehetőség a tejés sertés ágazatokban tevékenykedő vállalkozások számára is elérhető, az átmeneti támogatású ASZK kérelmek benyújtására 2017.
június 30-ig van lehetőség.

Már évi 0,15%-os kamattal igényelhet Agrár
Széchenyi Kártyát
A Széchenyi Kártya Programon belül az
Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) jelenleg
rekord alacsony - már évi nettó 0,15% - kamattal elérhető. A Programot koordináló, idén 15
éves KAVOSZ Zrt. arra törekszik, hogy megoldást nyújtson a kkv-k finanszírozási igénye-

ire, továbbá rendelkezésre álljon minden
olyan információval, mely a szektor fejlődését
és stabilitását szolgálja. Tavaly közel 180 milliárd forint értékben valósult meg hitelkihelyezés a Program keretében. Különösen látványos volt a bővülés 2016-ban az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban. E konstrukción belül a fagykárral érintett gazdaságok mellett a komoly piaci nehézségekkel sújtott tejtermelők és sertéstartók is 100 százalékos állami kamat-, és díjtámogatás mellett juthattak
finanszírozási forráshoz.
Az agrárium mindig is speciális területe volt
a banki finanszírozásnak. 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 élelmiszeripari vállalkozások hitelállománya, a kereskedelmi bankok is egyre nagyobb fantáziát látnak az agrárfinanszírozásban. Az agrárvállalkozók ugyanis a legmegbízhatóbb partnerek
közé tartoznak. Az agrár kis- és középvállalkozások kilátásai az új európai uniós támogatási ciklusban: Összességében elmondható,
hogy jól sikerültek a Vidékfejlesztési Program
pályázatai. A következő időszak 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.
A KAVOSZ Zrt. az Agrár Széchenyi Kártyán
keresztül segíti az uniós források hatékony felhasználását: A konstrukció kapcsolódik a kormány 2010-ben meghirdetett vidékfejlesztési
stratégiájához, amelynek célja, hogy ágazati
programokkal állítsa vissza a hazai agrárium
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gazdasági súlyát és versenyképességét. Ennek
köszönhetően az ASZK feltételei számos ponton előnyösebbek a hagyományos Széchenyi
Kártyánál: hosszabb futamidőre mintegy 50
millió forint vehető igénybe, 15 millió forint
hitelösszegig pedig tárgyi biztosítékra sincs
szükség. Az Agrár Széchenyi Kártya 2011-es
bevezetése óta valódi segítséget jelent a mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozások számára. A konstrukció pedig egyre népszerűbb
a vállalkozások körében. Mindez annak is
köszönhető, hogy a folyószámlahitel az elérhető állami kamattámogatás, illetve a kedvező feltételrendszer hatására a legkisebb piaci
szereplőknek, az őstermelőknek, családi gazdálkodóknak és egyéni vállalkozóknak is
vonzó finanszírozási lehetőséget jelent. Az
igénylők 80-85százaléka ezen igénylői körbe
tartozik. A Széchenyi Kártya Program többi
termékéhez hasonlóan, a gazdálkodók visszajelzéseit és igényeit a KAVOSZ folyamatosan
gyűjti és elemzi, hogy az elvárásaiknak legjobban megfelelő konstrukciót kínálhassa.
Az átlagos hitelösszeg 8,8 millió forint, ami
csak minimálisan marad el a hagyományos Szé-

43
chenyi Kártyától, ahol 9,6 millió az átlag. Az
utóbbi két évben több területen is jelentős
károk érték a mezőgazdaság szereplőit, az
Agrár Széchenyi Kártya ezek kezelésében is
szerepet vállalt. A Földművelésügyi Minisztériummal együttműködve 2016-ban létrejött
a fagykárral érintett termelőknek szánt többlettámogatást biztosító konstrukció, amelynek
keretében az agrárvállalkozások – többek
között a szőlészetek és borászatok – részére az
állam a 4 százalékos kamat- és a kezesi díjtámogatáson felül további, akár teljes hiteldíjtámogatást nyújt (ültetvény területük nagyságától függően). Hasonló konstrukció került
meghirdetésre a tehenészetek és a sertéstartó
gazdaságok számára is, hiszen ezen két állattenyésztési ágnak szintén komoly piaci problémákkal kellett a közelmúltban szembesülnie.
Az állam a tejhasznú tehén-, illetve sertéstartással foglalkozók számára 100 százalékos
kamat-, és költségtámogatást biztosít, a hitelkérelem benyújtására 2017. június 30-ig van
lehetőség.

– KAVOSZ –
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SKILLCO – innovatív projekt
az építőiparban előforduló képzettségi
hiányosságok megszüntetésére

Az Európai Unió több tagállamában is egyre
nagyobb problémát jelent az építőipari szakember-utánpótlás biztosítása. Az építési ágazat 2015-ben az EU teljes GDP-nek 8,5%-át
adta. Több mint 14 millió munkavállalót foglalkoztatott, és az ágazat 3,2 millió vállalkozásának többsége 20 főnél kevesebbet foglalkoztat. Az ágazatot a munkaerő nagy mobilitása és a változó munkakörülmények (például az időjárási körülmények) jellemzik. Az építőipari szakmák nem túl népszerűek a fiatalok körében, és rendkívül magas az iskola-,
illetve a pályaelhagyók aránya. Az ágazat azonban kritikus szerepet tölt be a „zöld”, azaz környezettudatos politikákban is, mivel az EU teljes energiafelhasználásának 40%-áért az épített környezet felel.

mus+ Partnerség Program anyagi támogatásával megvalósuló SKILLCO projektben a
német, magyar és szlovéniai építőipari munkaadói szervezetek és szakképző intézmények
mellett az EU építőipari munkáltatóinak
ernyőszervezeteként eljáró Európai Építőipari Szövetség (FIEC) vesz még részt.

A fentiek alapján a foglalkoztatottakra
vonatkozó képzettségi követelmények előrejelzése, a szakképzési rendszerek adaptálása,
valamint az ágazatban dolgozók képzettségi
hiányosságainak megszüntetése egyaránt kulcsfontosságú feladat.

A projekt első lépéseként az ágazatra jellemző képzettségi hiányosságok feltérképezésére a partnerek két eltérő kérdőívet állítottak össze. Az egyiket a szakiskolák küldték ki
a korábbi tanulóik számára, a másikat pedig
a munkaadói szervezetek a tagszervezeteikhez
jutatták el. Az ÉVOSZ által kiküldött kérdőívekre harminchat építési vállalkozó küldte
meg válaszát. A válaszok kiértékelését köve-

A Szlovén Építőipari és Építőanyag Kamara (CCIS CCBMIS) által koordinált és az Eras-

A projekt fő célkitűzése a partnerországokban tapasztalható képzettségi hiányosságok,
valamint az előre jelzett képzettségi igények feltárása és összevetése, és ezek figyelembe-vételével olyan tanulási egységek (modulok) meghatározása és kidolgozása, melyek egyrészt
integrálhatók a partnerországok meglévő ágazati szakképzési tanterveibe, másrészt a felnőttképzésben is felhasználhatók.
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tően 2017. április 12-én az ÉVOSZ szakképzési bizottsága tagjainak részvételével egy un.
fókuszcsoport megbeszélésre került sor, ahol
a résztvevők megvitatták és meghatározták azokat az általuk legfontosabbnak tartott szakterületeket, amelyeknek a szakképzés tematikájába történő integrálását kezdeményezni fogják. Ezt követően a partnerek összevetik az
egyes tagországok előterjesztéseit, és ez alapján a 2017 júliusában a kecskeméti Gáspár
András Építőipari Szakiskolában tartandó
projekttalálkozón véglegesítik majd a kidolgozandó szakképzési egységek (modulok)
körét.

45
A 2016 novemberében elkezdett projektben
országonként egy-egy szakiskolai, illetve felnőttképző pilot projekt kerül megvalósításra.
Majd ezt követően a tanfolyamok tapasztalatainak figyelembevételével kerülnek a képzési modulok véglegesítésre. Az Erasmus+
Partnerség projekt keretében megvalósuló
hároméves projekt 2019 végén zárul.
Budapest, 2017. április

Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes
ÉVOSZ
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Trendetlen generáció váltás
Irta: Intotay Petra VOSZ GpB tagja, a FIVOSZ Női Vállalkozói Bizottság elnöke

I. Vállalkozások korcsoport szerinti megoszlása
Felemás eredményeket hozott 2016 a hazai fiatal vállalkozói generáció szempontjából.
Továbbra sem dübörög a vállalkozói generáció váltás. 2016 sem hozott trendfordulót a fiatal generáció cégalapítási kedvében. Jó hír,
hogy a 18-40 év közöttiek tulajdonában valamivel több, mint 87 ezer céget tartottak nyilván a céginformációs rendszerek, ugyanakkor
az Opten adataiból az is világosan látszik, hogy
a kizárólag az idősebb korosztályhoz tartozó
üzletemberek által irányított cégek száma
jelentős túlsúlyban maradt az előző évben is.
Az 55 év felettiek mintegy 72 ezer céget igazgattak, a 60+-os korosztály közel 43 ezret,
csaknem 19 ezer vállalat esetében pedig a
menedzsment kivétel nélkül 65 év feletti vállalakozókból állt.
Összességében a tavalyi évben közel 10 ezer
új vállalkozást jegyeztek be a 18-40 év közöttiek, ugyanez a korosztály 7 ezernél is többet
zárt be az elmúlt évben. Mindez tehát azt jelenti, hogy öt vállalkozásból csupán kettőt irányítanak fiatal magyarok.
Szintén kétarcú folyamat olvasható ki az
Opten összefoglaló statisztikáiból a cégalapításokra vonatkozóan. Egyrészt pozitívum,
hogy a 18-40 éves társadalmi réteg majdnem
pontosan 10 ezer új céget hozott létre egy év
leforgása alatt (ez naponta 30 bejegyzett vállalkozást jelenti), csakhogy ugyanez a korosztály másik 7300 céget már bezárt. Vagyis
elmondható, hogy 2016-ban 1700 olyan vállalkozással gazdagodott Magyarország, amelynek tulajdonosai között nincs 40 évnél idősebb.
Pozitívumként elmondható, hogy 2014-ben a
fiatalok vállalkozóvá válását segítő (TÁMOP
2.3.6.) pályázat eredményeként sok fiatal alapított céget. Jelen pillanatban a 18-25 év közötti korosztály számára elérhető hasonló keretösszegű támogatási lehetőség (GINOP 5.2.3)
az Ifjúsági garancia program keretein belül.

II. Tevékenységi körök és nemek aránya a korosztályok tekintetében
Érdekes megfigyelés, hogy miközben a fiatal
cégek profiljuk szerint jellemzően tanácsadásban, vendéglátásban, az építőiparban, illetve gépjármű-kereskedelemben és áruszállításban utaznak, addig az 55 év felettiek a számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatás, a mérnöki tevékenység, az ingatlan bérbeadás és a járóbeteg-ellátás területén üzletelnek. Ebből következtethető, hogy a fiatalok a kisebb befektetéssel járó területeken próbálják ki magukat az
idősebb generáció pedig a nagyobb felelősségtől
és tőkebevonástól sem riad vissza.
Szót kell még ejtenünk a nemek arányáról a
vállalkozói körökben, ebben ugyanis jelentős
különbségeket tapasztalunk. Az 55+-os korosztálynál még mérsékelt a férfiak fölénye – a rendben működő vállalkozások között 65 ezer a férfi
és 49 ezer a női tulajdonos -, azonban a fiatalabb generációknál sokkal súlyosabb eltérés
mutatkozik: a 74 ezer fős férfivezető mellé csupán 39 ezer női társul. Pozitív elmozdulásnak
tekinthető, hogy a fent említett pályázatban a
nemek aránya elérte a 58%-48%-os arányt. Ebből
látszik, hogy egyre több hölgy próbálja ki magát
vállalkozóként, hiszen ez a pénzkeresési forma
könnyen beilleszthető az anyaság mellé. Egyéni
vállalkozóként pedig az adózói terhek is könnyen
átláthatók és kisebb a kockázatvállalás is.

III. Generáció váltás helyzetelemzés
A magyar kis és közepes vállalatok harmadánál komoly gondot jelent a generációváltás, a
családi cégek felénél pedig a következő öt
évben sor kerül a stafétabot átadására.
A szocializmus ideje alatt a magánvállalkozások működése igen korlátozottan volt
jelen, ezért gyakorlatilag hazánkban a 40 éves
szünet után 1988-ban szinte a nulláról alakult
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újra vállalkozói szféra, majd 1988 és 1994
között több mint hétszeresére nőtt a vállalkozások száma. A vállalkozásokat jellemzően az
akkor 30-40 évesek alapították, akik számára
a 2010-es években aktuálissá válik a visszavonulás. Ez a tendencia jelenleg a magyar családi vállalkozások 30 %-át érinti.

IV. Utódlási terv
A családi vállalkozások fele tervezi a cég családtagra történő utódlását, kisebb hányada (kb.
16 %) családon kívülről hozna be/nevezne ki
szakembert. Körülbelül egyharmad a cég
eladását, felszámolását tervezi, mely utóbbi a
jelen pillanatban gazdasági szempontból sem
előnyös megoldás. Konkrét, írásban rögzített
utódlási tervvel azonban a családi vállalkozások mindössze 4 %-a rendelkezik.
A vállalkozói szférában bekövetkező generációváltás nem csak a családi vállalkozásokat
érinti, figyelmet érdemelnek azok a kvv-k is,
ahol a tulajdonosi kört korábbi munkatársak,
barátok, rokonok, ismerősök, szakmai és
egyéb befektetők alkotják. Az utódlás kérdése ezekben az esetekben is csak részben tisztázott: társak közötti tulajdonrész átvétel, családtagnak átadás, külső szakember bevonása
és értékesítés a jellemző kimenetek.

V. Vállalkozások túlélési esélyei
Nemzetközi tapasztalatok alapján a családi vállalakozások többsége (a felmérések szerint 2/3-
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a) nem éli túl a generációváltást. Magyarországon tovább nehezíti a cégvezetés átvételének kérdését, hogy a hazai kkv-k történetében
ez lesz az első generációváltás, viszont annak
kimenete az egész hazai gazdaságra hatással
lesz.
A vállalkozói szféra sikeres generációváltását veszélyeztető tényezők:
– A generációváltás előtt álló cégek vezetői nem készítenek tervet az utódlásra;
nem mérik fel a cég piaci értékét;
– A cégvezetést átvevő családtag/jelölt
nem rendelkezik megfelelő vállalkozói
attitűddel, ismerettel;
– A vállalkozás leépülése: a céget érdemes
még akkor értékesítésre kínálni, amíg stabil vagy felfelé ívelő pályán van;
– Megrendelők bizalmának elvesztése.
A magyar kis és közepes vállalatok harmadánál komoly gondot jelent a generációváltás,
a családi cégek felénél pedig a következő öt
évben sor kerül a stafétabot átadására. – Ezért
kell sürgetni a fiatalok motiválását az üzleti
életben, hiszen az érintett cégek adják a magyar
gazdaság kétharmadát.
Az utódlás kérdése azért is komoly dilemma, mert egyszerűen nincs elég fiatal, aki átvegye az elődök helyét a cégvezetésben. – Ezen
javítani kell, még pedig úgy, hogy egyszerűbb
és támogatóbb üzleti környezetet teremtünk.
Gondolok itt a vissza nem térítendő támogatások és a kedvezményes hitelek felfuttatására, az induló vállalkozásokat segítő adó- és járulékfizetési könnyítések megteremtésére, vagy
éppen adó- és jogi tanácsadás nyújtására a fiatal vállalkozóknak – sorolta.
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Alapnyugdíj nélkül
Dr. Dávid Ferenc

A Népszava 2017. április 26-i számában
jelent meg Kabai Tibor, a Nyugdíjasok Pártja 50+ elnökének írása, „Az első lépés az alapnyugdíj” címmel. A pártelnök hosszan érvel
az alapnyugdíj (az állampolgári jogon járó
nyugellátás) bevezetése mellett, amelynek
mindössze három feltételét határozza meg:
betöltött 65 év, magyar állampolgárság, negyven évnyi - lakhellyel való - itt tartózkodás. Az
ellátás induló értéke 40 ezer forint/hó/fő, az
érintettek száma 2,5 millió ember, többletköltsége 1200 milliárd forint, amely az éves
állami költségvetés bevételi főösszegének 6,9
százaléka. Az alapnyugdíj felett mindenkinek
megmaradna az ún. munkaalapú nyugellátása is. Közben a nyugdíjminimum összege is
emelkedne a mai 28500 forintról 50000 forintra, ami megúszható 15-20 milliárd forintból.
Praktikusan tehát a bevezetés pillanatától 90
ezer alatti nyugdíjat nem folyósítanának
Magyarországon.
Kabai Tibor szerint: „A jövőkép egy lassú,
de egyre gyorsuló ütemű demográfiai összeomlás, nálunk és Európában egyaránt. Az egyik
„eredmény” a fokozódó időskori elszegényedés: ha nem csinálunk semmit, lényegében feltartott kezekkel masírozunk a nyomorba. Az
azonnali kezelés egyik eszköze az alapnyugdíj
bevezetése és a nyugdíjminimum felemelése.”
Én más lehetőséget is látok.
Indításként megjegyzem, hogy Magyarországon az érvényes nyugdíjkorhatár 65 év (férfiakra és nőkre egyaránt), amelyre a fokozatos bevezetés miatt még nem álltunk át. Először 2022-ben – az 1957-ben születettekkel
bezárólag – lesz teljes körű. Kabai úr javaslata szerint 2019. január 1. napjától lépne életbe az állampolgári jogon járó nyugellátás, ebből
eredően az 1955-ben és 1956-ben születettek
egy ideig kiesnének a rendszerből, azaz az alapnyugdíjból (teljes jogú öregkori nyugdíjasok
lesznek 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben, de
nem lesznek 65 évesek). Következtetés: ésszerű és igazságos módon csak egységes és kon-

zisztens nyugdíjrendszerben lehetne bevezetni ezt az új ellátási formát, így öt évig biztosan nem.
A magyar teljes jogú öregségi nyugdíjkorhatár (65 év) európai szemmel egyáltalán nem
magas, inkább átlagosnak mondható. Németországban és Dániában már döntöttek a 67 év
bevezetéséről, Olaszországban 2026-ig egységesen (férfiak, nők) szintén 67 évre emelik a
korhatárt, a görögök is a „67-es utat” járják.
Izlandot, Svédországot és Norvégiát sem szeretném kihagyni a felsorolásból. A gazdag és
kevésbé gazdag, EU-s és EU-n kívüli országok
tehát már döntöttek vagy léptek egy újabb korhatár emelésről. A dolgos északiak sokáig dolgoznak és sokáig élnek, de úgy tűnik, hogy a
lazább életvitelt kedvelő mediterrán népek is
feljebb kapcsoltak. Mikor követjük őket? A
tisztesség kedvéért egy körülményt mindenképpen meg kell említenem: míg a magyar
nyugdíjszisztéma abszolút rugalmatlan, addig
az említett országoké flexibilis, azaz – szigorú
nyugdíjcsökkenés mellett, de – el lehet menni
az irányadó korhatár alatt is nyugállományba.
Viszont azt se felejtsük el, hogy a felsorolt államok döntő többségében nem rendszeresítették az alapnyugdíj intézményét.
Kabai úr „első lépésként” jelöli meg az alapnyugdíjat. Én másra voksolnék. Tekintettel a
tragikus demográfiai és munkaerő-piaci helyzetre azonnal meghirdetném a „Dolgozz
velünk 65 felett is!” programot. Mindezt nem
ócska marketing vagy hangos választási kampány keretében, hanem egy vonzó kedvezményrendszer (adó, járulék, költségtérítés
stb.) érvényesítésével. Nem „levénhülyézni”
meg „lenyuggerezni” kell a hatvan feletti generációt, hanem szellemi és fizikai állapotának
megfelelően tevékeny elfoglaltságot biztosítani a korosztály képviselőinek. Ugyanis munkaerőhiány van! Minél későbbre kell tolni azt
a fordulópontot, amikor járulékfizetőből járadékjogosulttá válnak a polgárok. Ha pedig
elmennek nyugdíjba, akkor vissza kell őket csá-
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bítani: rugalmas foglalkoztatással, részmunkaidőben, megfelelő anyagi érdekeltséggel.
Ebbe kellene nagyvonalúan beszállni költségvetési pénzzel és nem az alapnyugdíj finanszírozásába. Nem egyszerű a megoldás, de egy
folyamatosan öregedő társdalomban tudomásul kell vennünk, hogy egyre hosszabb ideig
kell dolgozni. Már csak azért is, mert az átlagéletkor növekszik és pillanatnyilag 1,3 gyermek születik családonként, ami folyamatosan
romló demográfiai arányokat igazol, és nem
biztosít megfelelő munkaerő-utánpótlást.
Évente 40-50 ezer emberrel szűkül a hazai
munkaerő-piaci kínálat (15-64 éves korosztály), aminek oka a korai nyugdíjba vonulás
(Nők 40 nyugdíjprogram évi 200 milliárdért,
de minek/!/), az elvándorlás és az alacsony népszaporulat. Sokszor leírtam: 1955-ben 220 ezer
gyermek született, mostanság mindössze 90
ezer évente. Ők sem mind Magyarországon.
Hiányolom, hogy a pártelnök nem tett említést az - általam korábban bemutatott - európai trendként is tekinthető korhatár-emelésekről, és nem szólt arról, hogy milyen módon
kívánja/kívánják korszerűsíteni a szolgálati éveken és a befizetett adókon/járulékokon alapuló
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hazai nyugdíjrendszert. Egy modern, élethelyzetekhez igazodó, ésszerűen rugalmas és
vállalhatóan szolidáris nyugdíjrendszer legbiztosabb fundamentuma a nagy hatékonysággal működő gazdaság. A magyar (még) nem
ilyen. Az alapnyugdíj a nemzeti szinten megtermelt jövedelem újraelosztásának egyik –
néhány igen fejlett országban alkalmazott –
lehetséges eszköze. Megfelelő anyagi bázis hiányában nálunk még nem időszerű a 90 ezres
(40 ezer alapnyugdíj + 50 ezer legkisebb nyugdíj) minimum érték biztosítása, tekintettel arra
is, hogy a legkisebb havi munkabér nettó értéke ma 84788 forint/hó/fő. A keretek szűkösek, ezért differenciált, munkára ösztönző és
korlátozó szabályokra van szükség. Az európai uralkodó irányzat (a magyar is) elsősorban
teljesítményelven (ledolgozott éveken és befizetett összegeken) nyugszik, természetesen
szem előtt tartva a szolidaritási elem érvényesülésének fontosságát. Meggyőződésem,
hogy létezik együttérzés, gondoskodás és társadalmi összetartozás alapnyugdíj nélkül is.

Az írás a Népszava 2017. május 16. számában jelent meg.
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Nem kényszer, lehetőség
Dr. Dávid Ferenc

„Nyugdíjasok menjenek újra műszakba dolgozni? Akik már éppen túl vannak az aktív kor
kizsigerelő munkásévein, de nem dúskálnak a
nyugdíjban, újra fogjanak kalapácsot? Szövetkezetbe terelni a nyugdíjasokat, majd a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő kölcsönzött
munkaerőként tovább használják ki őket? Erre
a VDSZ válasza egyértelmű: NEM!” - áll a
Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VDSZ) május 11-i közleményében.
Azóta is próbálom megfejteni, vajon mi
verte ki a biztosítékot a munkavállalói érdekképviseletnél, de logikus magyarázatot eddig
nem találtam. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet létrehozását célzó törvényjavaslat szerintem jó szándékú kezdeményezés, amely
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lehetőséget adhat egészséges és munka-aktivitásra képes nyugdíjas embereknek, hogy egy
védettséget biztosító szervezetben (szövetkezetben), javadalmazás ellenében hasznos tevékenységet végezzenek. A már benyújtott
javaslatot természetesen még pontosítani kell
annak érdekében, hogy egyértelmű és a nyugdíjasok számára vonzó normaszöveget fogadjon el a parlament. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet létesítését szorgalmazó indítványt első
és kísérleti lépésnek tekintem, amely a működési tapasztalatok elemzését követően a későbbiekben korrigálható.
Nem gondolom, hogy a nyugdíjasok szövetkezeti keretben való foglalkoztatása feloldja a merev, igazságtalan és torz hazai nyugdíjrendszer ellentmondásait. Annyit merek
csak állítani, hogy az új szövetkezeti alakzat
jövedelem-kiegészítést biztosíthat számos –
már nyugállományban lévő, de dolgozni vágyó
– embernek. Szó nincs terelésről, szó nincs
kényszerről – mindössze egy eddig nem alkalmazott szövetkezeti konstrukció rendszerbe
állításáról beszélhetünk. (Ha létezik iskolaszövetkezet, miért ne lehetne létjogosultsága
a nyugdíjas szövetkezetnek?
Azt sem gondolom, hogy a kedvezőtlen
demográfiai paraméterek, az elvándorlás, az
inkonzisztens nyugdíjszabályok miatt kialakult
munkaerő-hiányt ezzel a lépéssel tartósan és
megnyugtató módon lehet ellensúlyozni. Nyilvánvaló, hogy hosszú távon a versenyképesség javításának legfőbb garanciája a járulékfizető fiatal, illetve középkorú munkások és csiszolt agyú értelmiségiek itthoni foglalkoztatása. De ameddig ez nem valósul meg maradéktalanul, annyit azért hadd mondhassak,
hogy a közérdekű nyugdíjas szövetkezet lehet
olyan munkaerő-piaci katalizátor, amely ártani nem tud, viszont jó eséllyel javíthat a jelenlegi mostoha körülményeken. Miért is fáj ez?
A törvényjavaslat szerint az új szövetkezeti
társulásban a tagok 90 százaléka nyugdíjas (ez
kötelező minimum érték), akik közvetlen köz-
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reműködő tagként formálhatják, alakíthatják a
gazdálkodás (termelés, szolgáltatás, javadalmazás stb.) szabályait. Tevékenységük ellenértékét - személyi jövedelemadó fizetése mellett tagi jövedelemként vehetik kézhez, viszont nem
keletkezik járulékfizetési kötelezettség (egészségügyi és nyugdíj). A szövetkezet (a kifizető)
pedig mentesül a pillanatnyilag 22 százalékos
szociális hozzájárulási adó fizetése alól. Azért ez
így első blikkre nem megvetendő.
A javaslat további részletezésére csak azért
nem térek ki, mert írás közben támadt egy
„korszakalkotó” ötletem. A nagy szakszervezeti szövetségek (egészségügyi, pedagógus,
kereskedelmi stb.) több tízezres tagságának egy
jelentős része már nyugdíjas. Szerintem életszerű lenne, ha a szakszervezetek kezdeményeznék, hogy regisztrált, nyugállományba
vonult tagjaik közérdekű nyugdíjas szövetkezetet alapítsanak. A munkavállalói érdekképviseletek biztosítanák, hogy a munkát végző
tagokat ne lehessen kizsákmányolni, esetleg
egészségtelen körülmények között dolgoztatni. A szakszervezet ellenőrizhetné, hogy a
munkát végző nyugdíjas és a szövetkezet közötti szerződés ne tartalmazhasson az idős személy
számára méltatlan feltételeket, irreális elvárásokat. Továbbmegyek: kellő körültekintéssel
az is garantálható, hogy a szövetkezet vezető
testületeiben a tagi érdekek képviselete folyamatos és erős legyen. Az alapításnál bábáskodó
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szakszervezeti szövetség segíthetne a tagi közreműködés részletes szabályainak kidolgozásában is.
Ad absurdum a tag kötelező vagyoni hozzájárulását is átvállalhatná az ágazati/szakmai
szövetség. Szép feladat lenne például egy 500
fős regionális egészségügyi és házi-ápolási
nyugdíjas szövetkezet létesítése, amelynek
nyugdíjas tagjai (ápolók, nővérek, betegszállítók stb,) társadalmilag igen hasznos tevékenységet végezve juthatnának kiegészítő
jövedelemhez. Előttem van egy megyei szintű
oktatási nyugdíjas szövetkezet víziója is, ahol
nyugdíjas pedagógusok reaktiválására kerülne
sor. De egy kereskedelmi és vendéglátó-ipari
nyugdíjas szövetkezet is megállhatja a helyét
a piacon, ahol heti 20 órában dolgoznának az
idősebb – egészségükben nem károsodott –
szakemberek és 100 ezer forintos nyugdíjukhoz hozzákereshetnének még 80-100 ezer
forintot. Mindezt szakszervezeti ellenőrzés mellett, vállalkozási jelleggel, szövetkezeti formában. Miért rossz ez? Miért nem a megvalósításon törik a fejüket a szakszervezeti szövetségek? Azonnali elutasítás helyett miért nem
keresnek vállalkozói partnereket az alapításhoz, az együttműködéshez? Tényleg nem
értem.

Az írás a Népszava 2017. május 25. 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

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

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

Telefon

52

8200

8420

8500

8444

8258

1201

1093

1191

2360

2370

2351

8200

8100

3980

3849

5440

5000

5400

Ir.sz.

Takarékszövetkezeti VOSZ pontok
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Tanulmány

Megye
Baranya
Pest
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Pest
Békés
Hajdú-Bihar
Bács-Kiskun
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Baranya
Baranya
Tolna
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Veszprém
Győr-Moson-S

Takarékszövetkezet

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

Centrál Takarék

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet

Hajdú Takarék

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Hungária Takarék

Hungária Takarék

Hungária Takarék

Hungária Takarék

Hungária Takarék

Hungária Takarék

HungáriaTakarék

KELET Takarékszövetkezet

KELET Takarékszövetkezet

KELET Takarékszövetkezet

KELET Takarékszövetkezet

KELET Takarékszövetkezet

KELET Takarékszövetkezet

KINIZSI BANK Zrt.

Kis-Rába menti 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
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Zala
Somogy
Somogy
Szabolcs-Sz-B
Heves
Heves
Pest
Baranya
Somogy
Tolna
Baranya
Pest
Komárom-E
Győr-Moson-S
Komárom-E
Győr-Moson-S

M7 Takarék

M7 Takarék

M7 Takarék

M7 Takarék

Mátra Takarék

Mátra Takarék

Mátra Takarék

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mohácsi Takarék Bank Zrt.

Örkény Takarékszövetkezet

Pannon Takarékszövetkezet

Pannon Takarékszövetkezet

Pannon Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pest

Győr-Moson-S

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet

Pest

Heves

Korona Takarék

Pátria Takarékszövetkezet

BAZ

Korona Takarék

Pátria Takarékszövetkezet

BAZ

Korona Takarék

Győr-Moson-S

BAZ

Korona Takarék

Pest

Heves

Korona Takarék

Pátria Takarékszövetkezet

Győr-Moson-S

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.

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

Város

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.

Utca

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

Telefon

54

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Megye

Takarékszövetkezet
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Megye
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
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
BAZ
Vas

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

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

SAVARIA 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
Heves megye
Elnök: Báry Péter
pbary@mayer.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.
Sugár u. 10.

1158 Budapest
1215 Budapest
1221 Budapest

1096 Budapest

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

1205 Budapest
8900 Zalaegerszeg
8000 Nagykanizsa

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

8800 Nagykanizsa

Zala

Budapesti út 13.

8200 Veszprém

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

1-705-7081

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

93-317-733

88-420-710

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

Ir.sz. Város
7621 Pécs
6000 Kecskemét

Veszprém

Nógrád
Somogy
Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas

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

Megye
Baranya
Bács

92-316-062

1-705-7082

1-414-0661
1-425-2078

93-317-733

88-420-710

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

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

Fax
72-227-800

hitel@hbzrt.hu
szkartya@zmva.hu
nagykanizsa@zmva.hu

szkhaller@digikabel.hu

v.agi@szkvoszbp.t-online.hu
fuvosz@fuvosz.com
nemes@voszpont.hu

vosznograd@starjan.hu
vosz.somogy@t-online.hu
voszszab@t-online.hu
vosztm@t-online.hu
vosz.vas@gmail.com
vas.vosz@gmail.com
voszveszprem@mailbox.hu
voszveszprem@gmail.com
zalavosz@chello.hu

bcsvosz@internet-x.hu
szkartya@chello.hu
csongradvosz@vnet.hu
vosz@vosz-fejer.t-online.hu
voszgyor@gmail.com
voszhbm@gmail.com
vosz.hm@gmail.com
voszjm@mail.externet.hu
voszkom@.gmail.com

E-mail
voszbaranya@t-online.hu
vosz.bacs@gmail.com

Nádor Péter
Köblös Katalin
Marokity Erika
Gerencsér Hajnalka
Kerekes Gábor

Dr. Varga Józsefné
Gugcsó Zoltánné
Nemes Anikó

Glavák Tünde

Farkasdy Tamás

Baranyi Róbertné
Kiss Jánosné
Czomba Tímea
Takács Sándorné
Csonka Ferencné

Gyebrovszki Edit
Ádámné Bérczes Katalin
Szakács Józsefné
Végh Tímea
Szabó Zsuzsanna
Uzonyi Krisztina
Bóta Gábor, Kudera Bernadett
Czakó Istvánné
Pordánné Balázs Ibolya

Irodavezetô
Kosztolányi Anikó
Lovas Beáta

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

30-700-6612

30-547-4018
70-703-4846

30-227-7089

30-547-9469

30-547-9274

30-547-8506

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

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

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

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

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

Számviteli szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

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

(06-93)
541-925

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

11. 01.-04.14.

Bringóhintó Kkt.

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY

20%

20%

20%
04. 15.-10. 31.

10%
ART Hotel*** Zalakaros

8749 Zalakaros
Üdülô sor 2.

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

(06-26)
314-328

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

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

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

15%
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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%
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CÉG

CÍM

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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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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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Kiadja a VOSZ
H-1054 Budapest, Hold u. 21.
Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182 Fax: (36-1) 414-2180
Felelôs kiadó: Dr. Dávid Ferenc
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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

