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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

VOSZ 2017 jún-júl belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2017. 07. 31. 8:55 Page 1

Szervezeti Hírek

1

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 a pontos 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 –legkésőbb2017. 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. Perlusz László s.k.
főtitkár
ügyvezető igazgató

VOSZ 2017 jún-júl belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2017. 07. 31. 8:55 Page 5

Szervezeti Hírek

5

„A divat jövője a következő nemzedék jövője”

Globális Fenntarthatósági Divathét
Magyarországon

Budapest második alkalommal adott otthont
a Globális Fenntarthatósági Divathétnek
(Global Sustainable Fashion Week) 2017.
június 7-10. között. A rangos nemzetközi esemény fővédnöke idén Tarlós István, Budapest
Főpolgármestere volt.
A GSFW alapítója, a Nemzeti Divat Liga
Magyarország Egyesület már hosszú évek óta
tevékeny részt vállal a hazai divatipar értékeinek bemutatásában, Európában és a világon.
A szervezési munkákban jelentős szerepet
vállalt a Vosz Textil és Ruházatipari Szekciója is, Csikós Anikó a D’ANGE márkakollekció tervezője, egyik sikeres tagunk ruháit pedig
az első napon az Olasz Kultúrintézet aulájában láthattuk kiállítva. A ruhák speciális eljárással kézi munkával és hulladék hasznosítással kerültek tervezésre és kivitelezésre.
Anikó egyébként legújabb esküvői ruha kollekcióját nagy sikerrel mutatta be egy hete, egy
nagyszabású divatbemutató keretében Olaszországban a Canni Filmfesztivál egyik kísérő
rendezvényén. Azóta a médiában több ízben
is láthattuk a televízióban és szakmai lapokban is.

Mányiné Dr. Walek Gabriella, az egyesület és a divathét alapító elnöke álmodta meg
és hívta életre Magyarországon azt a koncepciót, amely a divatban is a fenntarthatóságot
helyezi a középpontba, lehetővé téve, hogy a
hazai divatipar szereplői minél jobban követhessék a divat jövőjét jelentő globális tendenciákat, ahol a tudatosság, a környezetre
való odafigyelés, az etikus és szociális szempontok, a társadalmi felelősségvállalás előtérbe kerülnek.
A Global Sustainable Fashion Week különlegességét és egyediségét két fő dolog adja. Egyrészt olyan elismert tervezőket, divatipari szakembereket gyűjt egybe, akiknek szívügye és
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missziója a fenntarthatóság (öko-tudatosság,
környezetkímélő alapanyagok és -technológia
használata, újrahasznosítás, tisztességes kereskedelem) és a társadalmi hasznosság. Másrészt
egyszerre szakmai fórum - előadások és workshopok formájában -, termék- és tevékenységismertető és természetesen divatbemutató is.
Magyarország 2017 márciusában csatlakozott a Fashion Revolution globális mozgalomhoz, amely a divatipar fenntarthatóságáért
és méltányosságáért szólal fel a világ 92 országában. Ennek ország koordinátoraként Mányiné Dr. Walek Gabriella aktív teamjével áprilisban már egy igen széleskörű és hatékony
kampányt folytatott, ami erősítette azt a
törekvést, hogy a fiataloknak és a tehetséggondozásnak kiemelt szerep jusson az egyesület
és a GSFW missziójában. A cél, hogy a fiatalok ne csak részt vegyenek vagy bemutatkozzanak egy nemzetközi rangú eseményen - akár
önkéntesként, segítőként -, de tanulhassanak
a szakmától - hazaiaktól és külföldiektől egyaránt. Továbbá sajátítsák el a fenntarthatósági és öko-szemléletet, amely tervezőként, de
akár csak vásárlóként is a hasznukra lehet.
Az idei évi Globális Fenntarthatósági
Divathét díszvendége Olaszország volt.
A program június 7-én 17 órakor sajtófogadással kezdődött az Olasz Kultúrintézetben.
A nemzetközi konferencia-megnyitó június 8án délelőtt 10 órakor kezdődött, amelyen Mányiné Dr. Walek Gabriella alapító
elnök, Őexcellenciája Rahul Chhabra, az
Indiai Köztársaság nagykövete, Dr. Gian Luca
Borghese, az Olasz Kultúrintézet igazgató-

ja, Őexcellenciája Massimo Rustico, az Olasz
Köztársaság Nagykövete és Marco Bulf, az
Olasz Külkereskedelmi Intézet igazgatója is felszólalt. Az első nap kiemelt előadói Michele
Orzan, az EuCham elnöke és Vittorio Giomo,
a GSFW főtanácsadója, elnökségi tagja .
A találkozón előadást tartott Rossana
Diana ruhatervező, a Waste Couture
(Venette Waste) alapítója, aki Olaszországban
maga köré gyűjti a tehetséges öko-tervezőket,
és magyar tervezőknek is ajánl közös külföldi
lehetőséget. Dr. Csanák Edit (Óbudai Egyetem) denim tervezőként mutatott be egy szerb
farmergyártási projektet, amely remekül példázza a térségben rejlő intellektuális, piaci és
gazdasági lehetőségeket. Bemutatkozott
a Radici Group, Olaszország egyik legnagyobb
fenntarthatósági éllovas gyártója, Benjamin
Itter a Lebensbekleidung/Berlin igazgatója, a
Green Fashion Consortium India tanács tagja.
Szó volt a fenntarthatóság mainstream divatba illesztéséről Kasi Martin amerikai marketingszakember és Fashion Revolution-területi
képviselő előadásában. Panelbeszélgetést vezetett Silvia Gaiani, a Fashion Fair Parade olasz
verseny szervezője, a Bolognai Egyetem tanára a körforgásos divatról, és volt egyéb kultúrtörténeti, etikai és szociális vonatkozású előadások is amerikai és kanadai előadóktól.
Este 6 órakor ünnepélyes divatbemutatóra
került sor, amelyen az olasz sztártervező, Samanta Russo etikus, hagyományos kézi
munkával készített ruhakollekciójával ismerkedhettünk meg, valamint bemutatkoztak
a Venette Waste kiváló olasz öko-tervezői
is. Ausztráliából érdekes öko-kollekcióval
érkezett Charlene O’Brien (COB Design),
Németországból pedig a magyar hagyományokat a mai divatba átültető tehetséges tervezőnk, Anna Hegedűs a Piroshka márkával. Megtekinthettük a szerbiai CBJ farmerkollekcióját is.
A helyszínen Ying Luo tervező, az Anthyia cég alapítója bemutatja az ún. ramie
(hócsalán) ökoanyagból készített alkotásait,
találkozhattunk magyar népművészünk, Révész
Márta (Csipkeház) csipkével díszített ruháival, valamint Molnár Nelli (NelliMolinari)
aranyból készült csipkeékszerei is kiállításra
kerültek Lettner Imán néhány munkájával.
A június 9-én 10 órakor kezdődő konfe-
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renciához ,,25 éves az ÖKO-TEX tanúsítvány”
címmel szakmai program is csatlakozott. Őexcellenciája Syrus Sajjad Qazi, a Pakisztáni Iszlám Köztársaság nagykövete, Gabriel A. Brennauer, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ügyvezető igazgatója és Prof. Dr.
Stefan Mecheels, a Hohenstein Intézet elnökének megnyitó beszéde után előadást hallhattunk a Hohenstein Intézet nemzetközi igazgatójától, Jörg Diekmann-tól, valamint előadásokat a németországi és európai (Andreas Georg Suhr), illetve az ázsiai (Muhammad
FawadNoori) etikus és fenntartható tapasztalatokról. Külön figyelemre tartott számot Monika Zabel (Crossxculture) közgazdász, tervező, táncművész bemutatkozása is,
akinek ruháit a Hohenstein Csoport/Innovatext ünnepélyes díszoklevél-átadása keretében
láthattuk.
A TMTE és az MKSZ 2017-ben díjat alapított a fenntarthatóság terén kiemelkedő szerepet vállaló textil-ruhaipari, valamint a bőr, bőrtermék- és lábbeli-gyártó cégek számára.
A díj alapítása a fenntarthatóság mellett elkötelezett nemzetközi OEKO-TEX® szervezet
25-éves jubileumához kapcsolódott, amelynek
független intézetek által kiadott tanúsítványai
hiteles és transzparens bizonyítékai a tanúsított vállalat humánegészségügy, környezetvédelem és társadalmi felelősségvállalás terén
nyújtott teljesítményének.

7

Díszoklevelet kapott:
FILATI BUZAU S.R.L.
UMATO Kötöttárugyártó Kft.
NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó
Kft.
A program június 9-én 14 órakor a European Enterprise Network és az MNKH Zrt
b2b találkozójával zárult,ahol a tervezők mellett számos magyar és romániai gyártó is sikeres tárgyalást tartott. A találkozóra 115 résztvevő regisztrált.
,,Büszkék vagyunk arra, hogy ennek a globális és interkulturális együttműködésnek nemzetek és kultúrák között - nemcsak résztvevői, de elindítói vagyunk a fenntartható
divat területén. Budapest és Magyarország egy
világszínvonalú szakmai eseménynek lehet a
részese és bízunk abban, a nyertese is! Ne
feledjük: a divat jövője a következő nemzedék
jövője. Rajtunk is múlik!”(Divatliga Mányiné)
A június 7-8-i programok helyszíne: Olasz
Kultúrintézet, Bp, Bródy Sándor u.8., a június 9-i programoké: az MKB Bank Váci utcai
épülete volt.
A rendezvényt támogatta az MKB, az Olasz
Kultúrintézet, a VOSZ , a KAVOSZ, INNOVATEXT Zrt, RADICI Group, MNKH Zrt,
EEN, ECOLIFE

Hannauerné Szabó Anna
VOSZ Textil és Ruházatipari szekció
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IV. Turul Expo
Minden jólét, minden növekedés alapja a gazdaság

Negyedik alkalommal szervezte meg a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége
(KMVSZ) Tiszapéterfalván a Csárda Parkban,
a kárpátaljai mezőgazdasági és ipari
kistermelők és kézműves-termékeket előállítók
legnagyobb seregszemléjét.
Ezúttal a rendezvényt a magyar kormány két
minisztere, Varga Mihály és Seszták Miklós is
megtisztelte jelenlétével, valamint Hoppál
Péter kultúráért felelős államtitkár, Jakab
István, a magyar Országgyűlés alelnöke,
Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének (VOSZ) elnöke,
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnöke és Tilki Attila országgyűlési
képviselő. Kárpátalja képviseletében pedig
jelen volt többek között Hennagyij Moszkal,
a megye kormányzója és Brenzovics László, a
kárpátaljai magyarság parlamenti képviselője,
a KMKSZ elnöke.
Varga Mihály, Magyarország Nemzetgazdasági Minisztere megnyitóbeszédében
hangsúlyozta, a Turul Expo nemcsak kiállítás, hanem olyan nemzeti találkozó, amelyre eljöttek mindazok, akik nap mint nap
tenni akarnak azért, hogy a magyarok egymást segítve boldoguljanak a Kárpát-medencében. Hozzátette: a rendezvény fővédnökeként és a magyar kormány gazdasági
minisztereként mindig is úgy gondolta, a
nemzetgazdaság az egész magyar nemzet gazdaságát jelenti, s „a Kárpát-medence nem
fal, hanem lehetőség”.
A miniszter külön köszöntötte a kiállítást
szervező, idén 20 éves Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségét, kiemelve a kárpátaljai
magyar gazdasági élet szervezésében játszott
kiemelkedő szerepét.

Magyarország kormánya nemcsak szavakban vallja, hanem ha kell, határozottan
cselekszik is azért, hogy az egész magyarság
boldogulását szolgálhassa – mondta a miniszter, emlékeztetve: ehhez mindenekelőtt azt
kell elérni, hogy az anyaország erős hátteret adhasson a külhoni magyar embereknek,
vállalkozásaiknak. „Magyarország gazdasága
ma kiemelkedően jól teljesít, vállalkozásaink
fejlődnek, az embereknek van munkájuk, és
így erősödik a családok helyzete is” – szögezte le. Hangsúlyozta, egy percre sem
téveszthetjük szem elől: olyan gazdasági környezet kialakításán kell dolgozni, amelybe
természetesen illeszkednek a kárpátaljai és
más külhoni vállalkozások, vállalkozók.
Megjegyezte, „a magyar gazdaság növekedésének tere a szomszéd országok magyarlakta régiói, ezért a gazdasági növekedésnek
ki kell terjednie és magával kell húznia Kárpátalját is.”
„Mi mindig külön gondoltunk és gondolunk
a kárpátaljai magyarokra, tudva, hogy milyen
nagy gondokkal kell szembenézniük, de tudniuk kell, hogy mindig tekintettel vagyunk az
érdekeikre” – jelentette ki Varga Mihály. Kifejtette: a magyar kormány az általa támogatott
Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program keretében tavaly kétmilliárd forintnyi viszsza nem térítendő támogatást nyújtott kárpátaljai magyar vállalkozóknak és vállalkozásoknak. A program sikerét látva a magyar kormány az idén 7,2 milliárd forint költségvetési támogatást és 20 milliárd forint kedvezményes hitelkeretet biztosít a kárpátaljai magyar
gazdaságfejlesztési pályázatokra – mondta
Varga Mihály.
Jakab István, Magyarország Országgyűlésének alelnöke beszédében kiemelte: az
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Országgyűlés minden olyan törvényt megalkotott, amely a magyar gazdaság erősödését,
fejlesztését segíti. A kormány eredményei igazolják, hogy Magyarország a Kárpát-medencében a magyarság számára olyan gazdasági
centrummá tud válni, ahol minden ember boldogulását tudják segíteni – fűzte hozzá.
Demján Sándor, a VOSZ elnöke hangsúlyozta: „Minden jólét, minden növekedés alapja a gazdaság, a bővített újratermelés, és mindenkinek a jövedelme, legyen miniszter,
orvos, egyetemi tanár, az a gazdaságból ered.
Ezért a gazdaság öntudatosan kell viselkedjen,
ki kell vívja a jogait.” A magyarországi nagyvállalkozó elmondta, hogy az általa irányított
VOSZ és a KMVSZ szoros együttműködésben
dolgozik. Virág László kitűnő munkát végez,
és a kárpátaljai vállalkozók szervezettsége példamutató. Kiemelkedő lehetőségnek nevezte
az anyaország által a kárpátaljai vállalkozásoknak nyújtott támogatást és kedvezményes
hitellehetőséget, arra szólított fel minden jelenlévőt, hogy ezt használják fel, mert ennek
köszönhetően felzárkózhatnak és eredményeket érhetnek el.
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnöke köszöntő beszédében kijelentette: a Turul Expónak már helye és szerepe
van Kárpátalja életében, ami bizonyítja, hogy
egy jól végiggondolt és jól sikerült kezdeményezésről van szó. Gratulált az expóhoz és
ahhoz, hogy a KMVSZ húsz év alatt érdemben hozzá tudott járulni ahhoz, hogy az itteni magyarok perspektívát lássanak és érezzék
azt, hogy van körülöttük olyan erőtér, amely
segíti a működésüket.
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az
ukrán parlament képviselője azt emelte ki,
hogy az immáron negyedszer megrendezett és
egyre bővülő Turul Expo bizonyítja, hogy „a
kárpátaljai magyar vállalkozók minden nehézség ellenére igyekeznek talpon maradni, fejlődni és helytállni szülőföldjükön”. A kárpátaljai magyar vállalkozók elszántsága mögött ott
van a magyar kormány támogatása – hangsúlyozta.
Virág László, a KMVSZ elnöke kijelentette, hogy az általa vezetett szövetség legfőbb feladatának azt tekinti, hogy elősegítse a kárpátaljai magyarság megélhetéshez jutását és ezál-
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tal itthon tartsa a magyar családokat. Több
mint ezer tisztességes, becsületes kenyérkereső embernek a szervezete a KMVSZ, amely
igazi eredményeket olyankor tudott mindig
elérni, amikor Magyarországnak jobboldali kormánya volt, mint most.
Varga Mihály az ünnepi beszédeket követően bejelentette, hogy a magyar kormány
döntött a Magyar Gazdaságért Díj odaítéléséről, ezt a díjat október 23-án ünnepélyes
keretek között adják majd át Virág Lászlónak,
akinek addig is jó egészséget és jó munkát
kívánt.
Átadták a KMVSZ vállalkozói díjait is. Az
év ipari vállalkozójának járó díjat a viski Krüzsely Béla vehette át, az év kertészének járó
díjat Nagy Csaba, az év állattenyésztője Kocsis
András, az év borásza Bereczki István, az év
növénytermesztője Illár József, az év méhésze
Bakó Jenő, az év kézművese pedig a tiszaújlaki Petrusinec Vladimir bőrdíszműves lett.
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A megnyitót követően Virág László, a
KMVSZ elnöke megállapodást írt alá Török
Dénessel, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnökével arról, hogy
az akcióhoz csatlakozó KMVSZ-tagok termékeiket és szolgáltatásaikat kedvezményesen értékesítik a nagycsaládos egyesületbe
tömörült családok számára, hisz mindkét
szervezet célja azonos, a kárpátaljai magyar
közösség megerősítése, fejlődésének előmozdítása.
A IV. Turul Expón mintegy száz kárpátaljai, anyaországi és a Kárpát-medence
valamennyi magyarlakta régiójából érkezett

vállalkozó és vállalkozás állította ki termékeit.
A Turul Expo részeként volt üzletembertalálkozó, méhészfórum, voltak növényvédelmi előadások. A KMVSZ szépségipari tagozatának szervezésében szépségverseny, valamint Mindák Viktória divatbemutatója. Bár a
szombati napon kisebb záporok és végül egy
felhőszakadás is megzavarta a programot, a legtöbb vállalkozó maradt a vasárnapi KurucFeszten is, ahol még több érdeklődővel ismertethette meg termékeit, szolgáltatásait.

Badó Zsolt / MTI
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A VOSZ sokszínű tevékenysége
Komárom-Esztergom Megye életében

Gyermeknap Süttőn
A VOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezete is csatlakozott a Segítő Jóbarátok által
kezdeményezett, 2017. május 27-én, szombaton megrendezésre kerülő Gyermeknaphoz,
melyet a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató lakásotthonaiban és nevelőszülőknél
élő (vér szerinti szüleik nélkül élő) fiataloknak
szerveztünk Süttőn, a Gelbmann birtokon. A

közel 300 gyermek részére egész napos program biztosítottunk: volt lovaglás, ugráló vár,
vívó bemutató, bűvész, lufihajtogató bohóc,
arc-körömfestés, hajfonás, zenés programok.
A gyermekek számára rajzpályázatot is meghírdettünk, melynek eredményhirdetésére
ünnepélyes keretek között, sok-sok ajándékkal (játékok, sporteszközök), a Gyermeknap
keretében került sor.VOSZ tagjaink közül is
sokan álltak a kezdeményezés mellé. Köszönjük!

Családi Nap Vértesszőlősön
A vértesszőlősi Családi Nap támogatását is
fontosnak tartotta és támogatta a VOSZ
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete, mely
217. május 27-én került megrendezésre a CollBallBowling Club és étterem jóvoltából. A
Jótékonysági Rendezvény bevétele a Tappancs
Állatmenhely és a Géniusz Sakk Egyesület
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javára került felajánlásra. A rendezvény változatos programot kínált, a sportprogramok
keretében volt labdarúgás, sakk, bowling. A
Tappancs programok keretében volt állatsimogatás, kutyás gyermekprogramok, „Én és a
kutyám” rajzpályázat és Gazdi & kutya hasonmásverseny. A színpadi programok nagyon változatos volt, ügyességi játékok, fitnesz, hastánc,
zumba, ECDS tánciskola, Gyermekszépségverseny Zoltán Erikával. Este fergeteges koncertek követték egymást: V-Tech, UFO, Desperado és BanDJ szórakoztatta a gyermekeket
és szülőket egyaránt. Érdemes volt összefogni!

Komárom-Esztergom Megyei Prima Díj
VOSZ tagjaink élen járnak a Megyei Prima Díj
támogatásában, ahol a vállalkozók díjazzák a
megye szellemi eredményeinek megőrzését, a
megyei tudomány, művészet, kultúra és sport
életének kiemelkedő szereplőit. Idén szeptember 22-én, pénteken 18 órai kezdettel kerül

megrendezésre a XIII. Komárom-Esztergom
Megyei Prima Díj Átadó Gálaest. A 10 jelölt
már meghírdetésre került, a szavazás elindult,
várjuk még a támogatókat és a 10 Prima jelöltnek sok sikert kívánunk!

Béry-Januskó Ábris támogatása
Egy tatabányai kisfiú Béry-Januskó Ábrisnál
egy ritka betegséget diagnosztizáltak: a gerincvelői izomsorvadást, az ilyen betegségben szenvedő gyermekek 80 százaléka nem éri meg az
első születésnapját. A vállalkozók ismét összefogtak és támogatásukkal Ábris első gyógykezelése sikeresen megtörtént.
A Komárom-Esztergom Megyei Szent Borbála Kórház kezdeményezésére több VOSZ
tagunk is támogatta az egészségügyi eszközbeszerzésüket.
Ott vagyunk mindig, amikor segíteni kell.

VOSZ Komárom-Esztergom megyei
szervezete
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Hogy az újabb EU-pénzekkel is jól járjon
Magyarország

Az EU költségvetési biztosa által felvázolt lehetőségek közül a 7+2 éves futamidejű uniós ciklust célszerű választani és minél hamarabb meg
kell állapodni a 2020 utáni büdzsé végső kereteiről - fejtette ki meglátását a június végi brüsszeli Kohéziós Fórumon részt vett Krisán László. Át kellene gondolnia a németeknek, hogy
befoltozzák a Brexit által ütött költségvetési
lyukat, de elítéli azt a felvetésüket, hogy politikai feltételekhez kössék 2020 után az uniós
kifizetéseket. Szép Zoltán, a KAVOSZ Zrt. fejlesztési igazgatója szerint a pénzügyi eszközök
arányát csökkenteni érdemes az új ciklusban,
de ezzel együtt a garanciavállalás növelését jó
iránynak tartja.

korábban maga az uniós biztos is elismerte,
Németország valójában nem nettó befizetője,
hanem nettó haszonélvezője az uniós támogatásoknak, hiszen például az építő-, vagy gépipari cégek megrendelésein keresztül sok pénz
áramlik vissza a német gazdaságba.

Mielőbb szülessen meg a végső alku
a büdzséről
Öttinger a beszédében azt is felvázolta, hogy
a következő uniós költségvetés végső kereteiről két „időablakban” tudnak dönteni egyhangúan a tagállamok: vagy a 2018 nyarától
2019 nyaráig tartó periódusban, vagy majd a
2019 ősszel felálló új Európai Parlament mellett a 2019 ősztől 2020 őszéig tartó időszakban. Ezek közül Krisán szerint egyértelműen
az Magyarország érdeke, hogy a hamarabbi
„időablakban” szülessenek meg a végső keretek, mert így gyorsabban és felkészültebben
lehet elindítani a 2021-től kezdődő új uniós
ciklust.

Nyúljanak a zsebükbe a németek

Ne büntessük a cégeket, jó lenne a lineáris
szabályrendszer

Magyarországnak az az egyik legfontosabb
érdeke, hogy ne csökkenjen a 2020 utáni
strukturális és beruházási alapok támogatási
összege a mostani 25 milliárd euróról - hangsúlyozta a 7. Kohéziós Fórumon gyqjtött információi alapján Krisán László. Felvetette: a
németeknek el kellene gondolkodnia azon,
hogy a Günter Öttinger költségvetési biztos
által a Brexit miatt jelzett évi 10-12 milliárd
eurós lyukat befoltozzák, mert ez a német gazdaságnak is érdeke lehet. Visszautalt arra, hogy

Elutasítja azt a német kormányzati anyagban,
majd a Bizottság minapi vitaindító anyagában
is felbukkanó javaslatot, hogy a jogállamisági
(azaz politikai) feltételekhez kellene kötni 2020
után az uniós támogatások kifizetését. Szerinte
ez a büntető jellegű javaslat egyrészt cél téveszt,
mert Magyarország nem antiszolidáris, hanem
csak a nemzeti érdekeit védi, másrészt az ilyen
jellegű, a kormányt célzó szankciók úgyis a kisés közepes vállalkozásokon csattannának gazdasági kár formájában.
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lenne a hatékonyságuk, mint a vnt-források.
Emiatt Krisán a pénzügyi eszközökön belüli
garanciavállalás arányának növelését szorgalmazza.
A téma kapcsán Szép Zoltán, a KAVOSZ
Zrt. fejlesztési igazgatója még tovább ment: ő
úgy fogalmazott, hogy a pénzügyi eszközök (vtforrások) arányának csökkentését támogatja
Magyarország esetén, mert ez segítené a fejlesztési projektek finanszírozásának optimalizálását. Érvelése szerint a kombinált pályázati forrásokra inkább csak kiegészítő jelleggel
lenne szükség, a források vállalkozók felé való
hatékonyabb elosztása érdekében viszont
szükségesnek tartja a mikrofinanszírozói kör
bővítését.

A képen balról jobbra:
Zsabka Zsolt, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
(BKIK) Ipari Tagozatának alelnöke,
Szép Zoltán, a KAVOSZ Zrt. fejlesztési igazgatója
és Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója,
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara új elnöke,
illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke,
az EU-források Kollégiumának elnöke
A német kormányzati anyag azon javaslatát viszont mindenképpen támogatja, amely
szerint hagyni kellene a mostani kohéziós politika 3 lépcsős támogathatósági szabályrendszerét (egy főre jutó GDP, vagy GNI 75%-a
alatt, 75%-90%-a között, 90% felett) és
helyette minden uniós régiót az uniós átlagtól való elmaradása függvényében lineárisan
kellene támogatni. Így ugyanis az alacsonyabb
fejlettségű régiók több támogatást kapnának.

Gondoljuk át a visszatérítendő források
szerepét
Krisán abban a vitában, hogy érdemes-e még
jobban elmozdulni a vissza nem térítendő források (vnt) felől a visszatérítendő (vt) uniós
források irányába, azt hangsúlyozta: vegyük
már tudomásul, hogy nincs még itt az ideje a
vt-források erőltetésének és a magyar adatok
alapján semmivel sem bizonyítható, hogy jobb

Még bonyolultabb lenne a szabályrendszer,
ha eltérő szabályok jönnének
Arra a német kormányzati felvetésre, hogy a
tagállamok közötti jelentős (területi és forrásfelhasználási) eltérések miatt differenciált
legyen az uniós programok lebonyolítása, azaz
más szabályok vonatkozzanak az egyes tagállamokra, Krisán László azt mondta: ez nem jó
irány, mert ezzel egyrészt Magyarország várhatóan veszítene, másrészt visszautalt arra,
hogy a több száz fős konferenciaközönség már
az eddigi szabályrendszert is túlzottan bonyolultnak tartotta.
Egy másik kérdés azt feszegette, hogy a szakmai közönség szerint radikális reformokra vane szükség a kohéziós politikában, vagy elegendő
néhány elem kiigazítása, a választ adók többsége szerint “néhány apróbb módosítás elegendő.
Krisán László szorgalmazza, hogy a partnerségi elv minél inkább érvényesüljön az
uniós programok tervezése, lebonyolítása és
monitoringja során is. Ezzel arra utalt, hogy
minél inkább érdemes bevonni ezen folyamatokba a helyi és regionális szintű intézményeket, a gazdasági és szociális partnereket, a
kamarákat és a civil társadalom képviselőit is.

– KAVOSZ –
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400 millió euró a magyar kisvállalkozások
támogatásához
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Digitális átalakulás és társadalmasítás
Hogyan változtatja meg a digitalizáció a gazdasági életet?
Lepsény István Államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium

Az innováció, a fenntartható növekedés és a
magyar gazdaság ersenyképességének emelése egymástól el nem választható folyamatok.
Jól ismert tény, hogy az ipari termelés növekedése mással csak igen nehezen kiváltható
szerepet tölt be az egyes országok fejlődésében.
Ez a fejlődés nem csak a gazdaságra, az országra, de az emberek, a Magyar családok jövőjére is meghatározóan hat.
Ugyanakkor napjainkban, éppen a felgyorsult innovációnak, a digitális átalakulásnak, valamint a világgazdasági folyamatok
átrendeződésének következtében ez a kérdés
ismét a szakmai érdeklődés előterébe került.
Miközben az emberek többségének még sejtelme sincs, hogy mi ez, és rövidesen milyen
közelről fogja érinteni őket. Sokan még csak
annyit látnak, hogy ez a kifejezés hatalmas
kihívások elé állítja a mikrogazdaság szereplőit és az egész makrogazdaságot. Már folyamatban van az a verseny a legfejlettebb gazdaságok között, ami a vállalkozásokat szinte
minden ágazatban testközelből érinti. A
haladás megállíthatatlan, és rengeteg a kérdés. Lesznek-e pár év múlva a termelésben
fizikai dolgozók, kik építik a robotokat,
emberek, vagy már robotok? Lesznek-e plázák, vagy mindent otthonról, esetleg a munkahelyünkről vásárolunk okos készülékükről?
Vagy már a napi élelmiszerrendelésünket
elintézi esetleg helyettünk a hűtőnk? Lesz mai
értelemben vett munkahelyünk? Be kell-e
mennünk egyáltalán dolgozni? Vagy otthonról, esetleg a kávézóból végezzük a munkánkat? Lesz-e 3 műszak, vagy a robotok a világ
bármely pontjáról, bármikor elindíthatók, ha
valamit le kell gyártani, és azonnal leállíthatók, ha épp nincs szükség a termelésre?

Hogyan változik a logisztika? Hogy fog
kinézni a „justintime” rendszer mondjuk 10
év múlva?
A digitális átalakulással számolni kell.
Nem egyszerű innovációról, digitálisabb infrastruktúráról van szó, hanem arról, hogy gyakorlatilag minden digitalizálttá válik. Nem csak
az önvezető autó, vagy metró, a termést automatizálva betakarító aratógép, hanem minden
digitalizálható, amit az emberi elme arra képesnek talál. Mi több, zajlik a mesterséges intelligencia kutatása (Facebook, Google, Nokia),
és a gépek már nem csak belső (otthoni - munkahelyi) hálózatban, hanem az Interneten
keresztül a világ összes pontján képesek kommunikálni egymással.
De kell-e a digitalizációtól félni? Esseneke kétségbe azok a vállalkozók, akik egyre-másra
ezzel a témával kapcsolatos információkat
olvasnak, hallanak, üzleti partnereikkel erről
beszélgetnek? Természetesen nem szabad
félni a változásoktól, tartani leginkább csak a
rosszindulatú fejlesztőktől kell.
Azonban a jelenlegi megkérgesedett informatikai háttérrel rendelkező szervezetek is csak
akkor maradnak életképesek, ha a jövőjüket
egyre inkább a digitális infrastruktúrával
együtt képzelik el. Sajnos nagyon sokan kétségbe esnek, hogy lemaradnak (vagy már lemaradtak). A realitás azonban az, hogy még nem
késett el senki, semmivel. Viszont ignorálni
sem szabad a változásokat, amik óhatatlanul
bekövetkeznek, és ezt a folyamatot már semmi
sem állíthatja meg. Tehát higgadtan, a szükséges információkat összegyűjtve, a segítséget
elfogadva, meg kell keresni a megfelelő szervezeteket, amelyek már felkészültek elméletben az átalakulásra. Ezek a szervezetek kon-
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ferenciákat rendeznek, találkozókat, képzéseket bonyolítanak le azért, hogy akik már most
képesek felvenni a lépést, azok ezt megtehessék. Csak figyelni kell rájuk és a minisztériumokra, mert az állami intézmények is mindent
megtesznek, hogy helyt álljanak, és felkészítsék a magyar lakosságot, a gazdasági szereplőket a változásokra. Magyarország most még
nincs lemaradva. Együtt kell haladnunk a többi
európai gazdasággal.
A digitalizáció kezdete:
Már nem csak arról van szó, hogy az egyre
okosabb eszközök megkönnyítik a vásárlást
(egyre több applikáció készül az élet minden
területén, hogy az emberek kényelmét szolgálják). Ki tudja mikor kezdődött? Amióta a
fizető parkolás, autópálya-matricák használata néhány másodperc elvégezhető? Vagy
amióta 3D nyomtatóval autóalkatrészek
gyárthatók le otthon? Vagy már a navigációs készülékek hétköznapi használatával? A
kezdetet nehéz megállapítani. De a digitalizáció folyamata zajlik, sokan úgy hívják: Internet of Things (IoT), az „összekapcsolt”, vagy
okos készülékek hálózata. Kellenek hozzá
valóban okos eszközök, szoftverek (applikációk) és Internet. Leginkább az autóiparban
kutatják most a lehetőségeket, ahol a robottechnika már régóta ismert a gyártásban, és
amely mint húzó ágazat szélsebesen halad a
digitalizáció útján. Várhatóan igen rövid idő
alatt utoléri a már csaknem 100%-ban digitalizált telekommunikációs ipart, a médiaipart, ill. a szintén teljes digitalizációra
törekvő banki szolgáltatás-rendszert (fintech).
De már digitalizációra törekszik az építőipar
is, mely okos épületeket húz fel.
A kezdő vállalkozások már az Interneten
szerzik a kezdő tőkéjüket, ha ötleteik elnyerik
a netezők tetszését (kickstarter, crowdfundedjellegű kezdeményezések), ami kérdésessé
teszi a jövőben a tőzsdék mai formában ismert
létjogosultságát. Átalakul a befektetések módszertana. Terjed az elektronikus termékkód
fogalma (ElectronicProductCode, EPC), Az
elmélet lényege az, hogy minden tárgy rendelkezik egy teljesen egyedi EPC-kóddal, így
egymással és az információs rendszerekkel is
tudnak kommunikálni, valamint könnyedén
lehet őket azonosítani.

17
Mit tesz a kormányzat a digitális átalakulás
jegyében?
Ismét óriási változások előtt állunk tehát, ami
azt jelenti, hogy át kell állnunk az innovációvezérelt gazdaságra, az iparunknak a tudásra,
a kutatás-fejlesztésre és az új technológiák
alkalmazására kell támaszkodnia. Az ipari termelés számára a megújulás egyértelmű előnyökkel jár, gondoljuk akár a termelékenység,
az energiahatékonyság, a karbantartás, vagy a
logisztika területére. Ezek a folyamatok évek
óta láthatóak, és Magyarország sem áll felkészületlenül a digitális átalakulás küszöbén. A
kormány már kidolgozta és már éppen megvalósítja az újraiparosítás programját, az Irinyi Tervet és a Jedlik Ányos Tervet, amelyek
ebbe az irányba mutatnak. Az Irinyi Tervben
meghatároztuk azt a 7 kiemelten fejlesztendő
ágazatot, amelyek biztosíthatják ipari termelésünk növekedési lendületének fenntartását,
illetve emelését. A ma, illetve a jövő húzóágazatai közé tartozik: a járműgyártás, a specializált gép- és járműgyártás, az egészséggazdaság és a turizmus, az élelmiszeripar, a zöldgazdaság, az infokommunikációs szektor és a
védelmi ipar. A jövő termelése ugyanakkor, a
gyártási folyamatok digitalizálására épül, amely
jóval többet jelent az automatizálásánál. Egymással kommunikáló, működésüket önállóan
optimalizáló és idővel öntanuló intelligens
berendezések veszik át a gyártási folyamatokat. Világméretű versenyről van szó, amelyben nekünk is időben kell lépnünk. A magyar
gazdaságnak jó esélyei vannak arra, hogy eredményesen vehessen részt a legújabb terminológia szerint a negyedik ipari forradalomnak
nevezett folyamatban.
Elsősorban azért, mert nálunk magas az
ipari termelés aránya, amellett támaszkodhatunk a kutatás-fejlesztési hátterünkre és a
nálunk működő világvezető vállalatok húzóhatására is. A válság leküzdése és a jó gazdasági eredményeink is ebbe az irányba hatnak.
Az évek óta 3 százalék körüli növekedés, az
adósságcsökkenés mértéke illetve a kiegyensúlyozott növekedési szerkezet, a 20 százalék
feletti beruházási ráta, a költségvetési politika eredményei jó alapot adnak a jövő tervezésének. Az újraiparosítás gyors ütemben
halad. Az ipari termelés 13,4 százalékkal emelkedett márciusban, ezzel az év első negyedé-
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vében 7,8 százalékkal nőtt az ágazat kibocsátása.
A továbblépéshez ugyanakkor fontos a fejlődés irányainak kijelölése. Látnunk kell
ugyanis, hogy nem olcsó korlátlan erőforrás
hazája vagyunk. Ezért szemléletváltás nélkül
nem lehet továbblépni. A cél az, hogy magasan képzett munkavállalók, és a magas hozzáadott értéket előállítani képes ipari termelésű ország legyünk. A fejlesztés középpontjában a hatékonyságnak, a termelékenységnek
és a rugalmasságnak kell állnia. A további erősödéshez a jó adottságokkal rendelkező ágazatokra kell fókuszálni, ezen belül is a digitális technológiák felhasználásának emelésére, és
az innováció eredményeinek gyors ipari alkalmazására.
A startup ökoszisztéma építés
ösztönző rendszere
Mindenekelőtt fel kell vetnünk a kérdést, hogy
miként ösztönözhető leginkább az innováció.
Elsőként adódik a válasz: fordítsunk több pénzt
a kutatásra, a fejlesztésre és az oktatásra. Ez
önmagában rendjén is lenne, hiszen a pénzügyi források mindig szükségesek. Ugyanakkor tapasztalati tény az is, hogy az innovációban önmagában a több pénzzel és a központilag irányított forrásfelhasználással nem lehet
igazán jó eredményeket elérni. Ennél sokkal
fontosabb, hogy miként tudunk a szereplőkkel együtt olyan környezetet kialakítani – inkubátorokkal, kockázati tőkével, egyetemekkel,
kutató intézetekkel, start-upokkal és start-upokat segítő intézményekkel – amelyben megjelenhetnek és megerősödhetnek az új technológiákat kifejlesztő új vállalatok. Van egy szabály miszerint, az új ötletek és az új technológiai megoldások jórészt az új vállalatoktól
érkeznek. Ha pedig az új termék globálisan is
eladható és a piaca globális mértékben is gyorsan növelhető, akkor a kezdő, kis start-upok
rövid idő alatt vállalatóriásokká nőnek, mint
például a Google, az Apple, a Facebook, vagy
az Amazon, vagyis együttesen a GAFA.
Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy a magyar
körülmények között a startup ökoszisztéma
építésének modellje, a digitális innovációra
érzékeny hazai ipari startup közösség megerősítése akkor lehet sikeres, ha a hazai tudásés technológia-intenzív nagyvállalatok által

teremtett új üzleti lehetőségek és az eredeti
innovatív termékekkel rendelkező startup
cégek között alakul ki együttműködés, amely
lehetőséget teremt arra is, hogy ezek a kis cégek
megerősödjenek. A hazai innovatív startupok
viszont egyelőre csak ritkán képesek a hagyományos ipari struktúrák beszállítói értékláncának részévé válni. A startupok és a nagyvállalatok kapcsolatának ösztönzése mindkét
fél számára fontos.
Ezért úgy látjuk, hogy az ipari startup ökoszisztéma ernyője alatt érdemes elősegíteni az
együttműködés kialakulását. Segítenünk kell
a nagyvállalati akcelerátorok létrehozását, és
szükséges lehet a sikeres nemzetközi példák
alapján kialakított StartupVoucher program is,
vagy hasonlóan eredményes eszköz lehet
német mintára egy High-TechGrünerfondsszerű alap létrehozása is. Mindezeket az érveket az Irinyi Terv továbbfejlesztése során már
figyelembe vettük. Így már szerepel a magyar
kormányzati iparstratégiákban a startup-ökoszisztémán, ill. a technológiai platformokra
épülő új szemléletű ipar és gazdaságfejlesztési modell.
Az Ipar 4.0 elnevezésű kezdeményezés az
ipar innovatív, digitalizáción és intelligens
automatizáción alapuló minőségi megújítását
célozza. Európán belül Németország hirdette
meg először ezt az iparpolitikai fejlesztési
irányt, ahonnan egyébként maga a megnevezés is származik. Vitathatatlanul az erős mérnöki-műszaki kapacitásokkal rendelkező német
gazdaság „húzza” a folyamatot mind szervezeti,
mind szakmai szempontból.
Magyarországon az MTA SZTAKI és az
NGM közös kezdeményezésére május 6-án alakult meg az „Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai
Platform”. Résztvevői a hazai kutatóintézetek,
oktatási intézmények és magyarországi telephellyel rendelkező vállalkozások. Az alapító
okiratot összesen 38 kutatóintézet és vállalat
írta alá. Az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai
Platform lényegében az új ipari korszak
modelljének meghonosítására vállalkozik. A
Platform által végzett munka lényege az, hogy
segítséget nyújtson a magyarországi beszállítók részére abban, hogy integrálódni tudjanak
az ipari digitális hálózati rendszerbe.
Mi ebben a folyamatban az állam, a gazdasági szereplők, az érdekképviseletek szerepe?
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Csak néhány példa, hogy milyen előkészületek, koncepciók, stratégiák születtek a változásokra való tekintettel. Ilyen a Digitális Jólét
Program, melynek részei a Digitális Startup
Stratégia, Digitális Oktatási Stratégia - a köznevelés, felsőoktatás, felnőttképzés, szakképzés helyzetelemzésével - valamint a digitális
munkaerőpiac.
Nagyon jónak tartom a Digitális Jólét Program lépéseit, és azt is, hogy ezen belül elkészült Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája is. Évtizedes adósságunknak teszünk eleget azzal, hogy a gépírás oktatása már a közeljövőben a tananyag része lehet az általános
iskolában.
Miután a kormány feladata elsősorban a
megfelelő szabályozás kialakítása, természetesen ezen a területen is előre kívánunk lépni.
Ezért folyamatban van az Ipari Startup Ökoszisztéma kialakítása - a nagyvállalatok és startupok kapcsolatát erősítő eszközrendszer
kidolgozása, emellett adóoldali ösztönzők
bevezetését is tervezzük.
Az ökoszisztéma egészét átfogó, nagy infrastrukturális fejlesztéseket a nagyrészt GINOP
forrásokból most kiépülő technológiai inkubátor hálózat jelenti. E mellett más, az inkubációt segítő pályázatok is hozzájárulnak az
eredményességhez, és támogatást nyújtanak a
korai fázisú technológiai projekteket finanszírozó tőkealapok is, amelyek közül kiemelkedő szerepe lesz az Irinyi Tőkealapnak a Széchenyi Alapkezelő portfoliójában.
A startup ökoszisztéma forrásait, illetve a
pénzügyi eszközrendszert tekintve három fontos elemet lehet megemlíteni az üzleti angyal
hálózatot,a magán és kockázati tőke rendszerét, illetve a befektetési bankokat és a tőzsdei
fejlesztő programokat. A kockázati tőke –
amennyiben jól működik – lefedi a korai fázison túljutott startup kört, valamint a növekedési, ill. fejlődési fázisba jutott cégeket is. A
klasszikus befektetési bankok elsősorban a
kimeneti szakaszban, azaz az exit-nél jelennek
meg. Az ökoszisztéma legérzékenyebb részét az
üzleti angyal befektetői közösség képezi.
Ez a befektetői kör különleges nemcsak
azért, mert ehhez hasonló befektetői kör
Magyarországon eddig még nem vett részt a
startup vállalkozások finanszírozásában, hanem
azért is, mert pótolhatatlanul értékes mento-
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ri szolgálatot is ellátva osztozik a cég kockázatvállalásában.
A hazai beszállítók feladata sem kisebb,
mint akár a németországi társaiké, hiszen
ugyanazokat a technológiákat kell alkalmazniuk, és épp úgy egységes, horizontálisan és
vertikálisan integrált értékláncot és gyártást
kell kialakítaniuk házon belül és a saját beszállítóikkal is. Ezért az Irinyi terv alapvető eleme
az Ipar 4.0 program. Mivel amellett, hogy a
versenyképesség javítása szempontjából érvényesíti a nemzetközi követelményeket, figyelemmel van a hazai belső gazdaság felzárkózási
igényére is. A Platform működésétől azt várjuk, hogy katalizálja azt a már érezhető folyamatot, amelynek eredményeként egyre több
magas hozzáadott értékű kutatási és fejlesztési tevékenység valósul meg Magyarországon,
segítse a hazai KKV szektornak a digitális gazdaságra való felkészülésben.
A globális cél az EU globális léptékű versenyképességének megőrzése, és ennek domináns eleme az átfogó digitális fejlesztéspolitikai reformstratégia, valamint a hozzá tarozó
szabályozási kereteket kijelölő program, az un.
Digital Single Market Strategy (DSM).
A digitális transzformáció által elérhető ipari
alkalmazások paradigmaváltást jelentenek a
termelő tevékenységet végző vállalkozások
működésében. A német kezdeményezés Ipar
4.0 néven ismert, már napjainkban is zajló
átalakulásra késedelem nélkül szükséges felkészíteni a hazai kis- és középvállalkozásokat,
mivel adottságaiból fakadóan ez a réteg képezi a magyar ipar fő fejlesztési potenciálját,
ugyanakkor digitális felkészültsége még jelentősen elmarad európai versenytársaitól. A
jelenleg zajló átmeneti időszak történelmi lehetőséget kínál arra, hogy megfelelően megválasztott ösztönzőkkel és állami szerepvállalással a jelentős beszállítói tevékenységet is folytató magyar középvállalati szektor növelje
rugalmasságát, hatékonyságát és ezáltal nemzetközi versenyképességét.
Ezekkel összefüggésben támogatáspolitikai
oldalról elő kell segíteni a magyarországi, feldolgozóiparban tevékenykedő mikro-, kis-, és
középvállalkozások digitális transzformációját.
Fokozni kell nyitottságukat az ipar 4.0 termelési rendszerek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési stb. megoldások iránt.
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Mindezek elősegítésére az Nemzetgazdasági Minisztérium egy uniós forrásból finanszírozott kiemelt projektet indít (GINOP-1.1.3
felhívás). Ennek keretében a feldolgozóipari
kkv-k ipar 4.0 fókuszú felkészítése történik
meg. Ezen túlmenően ebben a programban
valósul meg az Ipar 4.0 fejlesztési potenciál felmérése, fejlesztési koncepció elkészítése és
implementálása, az Ipar 4.0 módszertan kialakítása, elterjesztése a termelő kkv-k fejlesztésének elősegítésére valamint az Ipar 4.0 mintamegoldások és demonstrációs környezetek
(mintaprojektek) kialakítása, az Ipar 4.0 mintamegoldások és demonstrációs környezetek
segítségével a komplex megoldások bemutatása
és az alkalmazáshoz szükséges ismeretek
átadása. A projekt célja a hazai kkv-k ipar 4.0
felkészültségének felmérése, minősítése, a
hazai ipar 4.0 index kidolgozása, fejlett ipar 4.0
megoldásokat alkalmazó termelő vállalatok
mintajellegű megoldásainak demonstrációja,
mely az ipari i4.0 technológiai/ipari i4.0 termelési rendszerek fejlesztése kapcsán segíti a
kkv-k ipar 4.0 jellegű átalakulását, ezáltal jelentősen erősítve a hazai termelő kkv-k e körének versenyképességét.
A kiemelt projekt keretében továbbá megvalósul egy „felhordó” előminősítési rendszer is.
Ennek célja, hogy a (GINOP-1.2.8-17), Kisés középvállalkozások ipari digitalizációhoz
kapcsolódó fejlesztéseinek támogatására olyan
vállalatok nyújthassanak be támogatási igényeket, amelyeket a felhíváshoz szükséges Ipar
4.0 érettségi szintet elérik. Ez a felhívás kis-,
és középvállalkozások számára nyújt 20-500
millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást legfeljebb 50%-os mértékben.
A támogatás elsősorban olyan új, az ipar 4.0
fejlettségi szint elérését segítő eszközök beszerzésére használható fel mint automatizált termelési rendszerek, gyártási technológiák fejlesztése, robottechnológia alkalmazása révén
Ipari kiber alkalmazások, intelligens gyártási
megoldások beszerzésére.

Az Európai Uniós forrásokból kiírt támogatási lehetőségek a digitalizáció számos aspektusára nyújtanak megoldásokat, ezek közül
célzottan az iparfejlesztés illetve Ipar 4.0
szemszögéből az alábbiakat tartom fontosnak
megemlíteni:

• GINOP-3.2.6-8.2.4-17 – Versenyképes
vállalatok tevékenységének emelt szintű
digitalizálása.
Fókusza a hazai vállalatok versenyképességének növelése termelési folyamatuk
hatékonyságának digitális megoldásokkal
való javításának támogatására.
• GINOP-6.1.5-1 – Munkahelyi képzések
támogatása nagyvállalatok munkavállalói
számára és GINOP-6.1.6-17 – Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és
középvállalatok munkavállalói számára
Fókuszukban a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek
és kompetenciáinak javítása a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében.
• GINOP-8.1.3/A-16 – Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
Célja hogy az induló vagy fiatal innovatív,
nagy növekedési potenciállal rendelkező
kkv-k tőke-támogatás révén jelentősen
innovatív terméket, szolgáltatást hozzanak
létre, vezessenek nemzetközi piacra.
• GINOP-8.2.5-17 – Digitalizáció Tőkealap
Fókuszában a hazai kis- és középvállalatok
versenyképességének további növelése új
digitális technológiák (Ipar 4.0 és egyéb új
digitális technológiák: pl. IOT, M2M, bigdata, szenzortechnológia, robotika) bevezetésével, fejlesztésével.
• GINOP-8.3.3-17 – Irinyi tőkeprogram
Fókuszában a feldolgozóipari vállalkozások
fejlesztési elképzelései megvalósításának,
piacra lépésének, üzleti terjeszkedésének
finanszírozása.
Digitális oktatás, szakképzés
Fontos kiemelni a stratégiák közül a Digitális Szakképzést. A szakképzés - aminek nincs
meg jelenleg a szükséges társadalmi presztízse -, áll talán a legnagyobb kihívások előtt.
Ez komoly társadalmi probléma, hiszen a családoknak, szülőknek el kell dönteniük, hogy
mi legyen a gyerekből, az államnak pedig lehetőséget kell biztosítania, hogy a gyerekek piacképes szakmákat sajátítsanak el, és a fiataloknak legyen módjuk arra, hogy képessége-
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ikkel, és a digitalizáció követelményeinek megfelelően kiválaszthassák azt a szakmát, amiben kiteljesedhetnek. Legyen ez a középiskola, vagy a felsőoktatás. De milyen szakmák
maradnak fenn 5-10 év múlva? És melyek
szűnnek meg a digitalizáció következtében?
Hogyan kell átalakítani a szakképzési rendszert, hogy amikor a fiatalok elvégzik az iskolát, létezzen még az a szakma, amire felkészültek?
A strukturális átalakításokhoz készült az Irinyi-terv, és az ipari folyamatok digitalizásával
foglalkozó Ipar 4.0 program. A megvalósításukhoz a szakképzés átalakítása alapvetően
szükséges. Ezt erősítik a kkv-stratégia megállapításai is.
A Digitális Oktatási Stratégia felvázolja,
hogy az oktatásban új képzési programokra,
pedagógiai módszertanra, bárki számára minél
több felületen elérhető digitális tankönyvekre, segédanyagokra (pl. http://www.digitalistananyag.hu ), és természetesen korszerű digitális felszereléssel rendelkező oktató termekre és gyakorló műhelyekre van szükség. Az
elmúlt években jelentős összegeket fordított
Magyarország az iskolák felszerelésére, korszerűsítésre, de ez inkább a szinten tartásra volt
elegendő, a cél az, hogy a legkorszerűbb eszközök kerüljenek az oktatási intézményekbe,
a szakképző iskolákba. A megfelelő digitális infrastruktúra nélkül nem fejleszthetőek a digitális készségek. Fel kell mérni a diákok, hallgatók és a felnőtt lakosság kompetenciáit is.
Szükség van az Infokommunikációs Egységes
Referenciakeretre. A legsürgetőbb a pedagógusképzés és szakoktatók IKT-alapú pedagógia módszertani, és - továbbképzési rendszerének gyors átalakítása, ami nélkül nincs esély
arra, hogy időben megtörténjen a felkészülés
a digitalizációra. Az Európai Bizottság 2 éve
már elkészíttette az Európai Digitális Keretrendszert (A European Framework forDigitallyCompetentEducationalOrganisationsPromoting,Effective Digital - AgeLearning
címmel).Az Európa 2020 stratégia elismeri,
hogy az Oktatás és Képzés (E & T) stratégiai
szerepet játszik Európa versenyképességének
fenntartásában, a jelenlegi gazdasági válság
leküzdésében és új lehetőségek megragadásában. Az E & T rendszerek digitális átalakítása számos Európa 2020 kiemelt kezdeménye-
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zésben és fellendülésben jelen van. A digitális készségek és az online tanulás az Európai
Bizottság prioritásai közé tartoznak. Az oktatási szervezetek digitális átalakulása azonban
eltérő ütemben halad előre, különböző célokkal és eredményekkel Európa különböző
régióiban és a tagországokban. Emiatt szükség
van a kölcsönös tanulásra a bevált gyakorlatokról, a digitális tanulási technológiákról, sőt
az esetleges hibákról. A legfontosabb következtetések, hogy a digitális technológiákat be
kell építeni az oktatás valamennyi szintjére. Az
előrehaladás és a fenntarthatóság biztosítása
érdekében az oktatási intézmények fenntartóinak felül kell vizsgálniuk a szervezeti stratégiákat, hogy növeljék az intézmények innovációs képességét és kihasználják a digitális
technológiák és a tartalomszolgáltatások lehetőségeit.
A gazdasági szereplők, érdekképviseletek
A munkaadói érdekképviseletek érzékelik a
változásokat, ezért felkészülnek az átalakulásra. Mi a feladatuk? A társadalmasítás,(németül: Vergesellschaftung, vagy Sozialisierung)
A 81 millió lakosú Németországban a
Focus-online szerint 816.000 üres állás volt
2017 márciusában, és alig van ezekre jelentkező. Ez az arány a lakosság számához viszonyítva elenyészőnek tűnik, abszolút értekben
viszont igen magas szám. Magyarországon szintén nehéz helyzetben vannak a munkaadók.
Egyre több szakmában hiányzik a szakképzett
munkaerő. Megoldja ezeket a problémákat a
digitalizáció? Mit tehet az állam, és mit tehetnek a munkáltatók? Az állam keresi a szabályozási lehetőségeket (közfoglalkoztatottak,
nyugdíjasok, állás nélküliek bevonása a szakmai képzésekbe, ösztöndíjprogram a hiányszakmákban tanuló fiatalok számára) és jelentős összegeket költ szakmai képzési programokra. A vállalatok keresik a kiutat. Néhány
vállalat már azzal számol, hogy a hiányzó munkaerőre szánt költségekből előremenekül,
beruház, és digitális technológiát vezet be, amivel enyhítheti, vagy meg is szüntetheti a munkaerőhiányt. Ezt azonban a vállalkozások
többsége nem engedheti meg magának. Az új
társadalmi munkamegosztás az állam, a munkaadók és munkavállalók szoros együttműködését igényli, amit nevezhetünk társadalma-
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sításnak is. Németországban az elmúlt években a globalizáció hatására a vállalatok vezetése, a munkavállalók és az üzemi tanácsok szorosabb együttműködését kényszerítette ki,
ami alkotmányerejű törvényben (Betriebsverfassungsgesetz) deklarált összefogást eredményezett a bizalmi együttműködés (vertrauensvolle Zusammenarbeit) elve alapján. Ez az
elv többek között segíti azt a szándékot, hogy
a munkaerőhiánnyal kapcsolatos problémákat
a vállalati partnerek közösen próbálják megoldani.
És a jövő:
Megjelenik a „gépesített tanulás” (Machine
Learning), ami a mesterséges intelligencia forradalma a Fraunhofer Institut kutató intézet
szerint. A Facebook, Google, Amazon, Microsoft és a Salesforce járnak az élen ezen a
területen. Azonban ma még meglehetősen
vitatott, akárcsak a Deep Learning. Mindkettő vélhetően az emberi munka egy részét fogja
pótolni. Mind az üzleti struktúrát, mind a céges
folyamatokat, mind pedig az ügyfélkapcsolatokat digitalizálni kell, a fennmaradás érdekében pl. a szociális háló(zat)ok, a portálok felhasználásával, applikációkkal. Az ipari és

logisztikai szektorban előtérbe kerül maguknak
a termékeknek és a termelési folyamatoknak
a digitalizálása, felhasználva szenzoros rendszerek, a felhőalapú IoT platformok, beacon
(miniadók elhelyezése okos készülékeken), virtuális technológiai és egyéb képességeit. A szolgáltatások és a szervizelés terén az okos szolgáltatások (smartservices) kerülnek előtérbe.
A gazdaság fejlődéséhez tehát létfontosságú a vállalkozói aktivitás növelése, az innovációra való nyitottság ösztönzése, az önfenntartásra való képesség fejlesztése. Az internet
alapú gazdaság ipartörténeti léptékkel mérhető,
valóban forradalmi változásokat indukál. Ezeket a változásokat a széles értelemben vett ipar
minden területét átható digitális vívmányok
váltják ki, az eddig alkalmazott rendszerek,
megoldások mellett erőteljesen kibontakozó
technológiai innovációk formájában. Az újraiparosításnak ez a folyamata a gazdaságot gyökeresen átalakító digitalizáció jelenségeit sűrítő, szűrő, a közgazdasági gondolkodást orientáló paradigma, amely az egyes nemzeti, tagállami gyakorlatokban egyre hangsúlyosabb
gazdaságstratégiai doktrínát jelent, és amelyben az informatika és a klasszikus ipar összeolvadása történik.

Digitális átalakulás és társadalmasítás
(VOSZ - Informatikai szekció - kiegészítés)
Magyarországon a KKV-k körében is megkezdődött a digitalizáció és a digitális átállás,
ám folyamatos problémákat okoz, hogy a vállalkozók nagy része minimális digitális technikai és gyakorlati tudással rendelkezik, ezért
félnek a felhő alapú technológiák bevezetésétől.
Szakmai tapasztalatunk alapján azonban
kijelenthetjük, hogy azok a vállalkozók, akik
nem jelennek meg aktívan a felhő alapú, internetre épülő piacépítési technológiákban, rövid

időn belül (2-4 év) árbevétel csökkenést
tapasztalhatnak, középtávon (5-8 év) pedig a
digitalizáció hiánya akár a vállalkozás megszűnéséhez is vezethet.
A megoldást a vállalkozók digitális képzése és az intelligens szoftverek bevezetése nyújthatja. Az ilyen intelligens szoftverekkel készült
weboldalak és webáruházak minimális számítástechnikai tudást igényelnek és kezelésük
nem bonyolultabb, mint a Microsoft Word
használata.
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Fontos kiemelni, hogy egy olyan országban,
amely lépést akar tartani a fejlett országok digitális gondolkodásával, nélkülözhetetlen a vállalkozások képzési affinitásának fejlesztése,
digitális gondolkodásra való ösztönzése. Egy
célzott, digitális gyakorlati képzésre lenne szükség, amely a felhő alapú digitális megjelenéseket hivatott gyakorlati szempontból bemutatni, segítséget nyújtva ezáltal a vállalkozások
digitális átállásában.
A jelenlegi OKJ-s képzési lehetőségek mellett szükség lenne arra, hogy a kormány egy
külön pénzügyi alapot képezzen, egy felhő
alapú gyakorlati tudást biztosító digitális technológiai képzésre, amely távképzés formájában
lenne a leghatékonyabb.
Magyarországon az internet lefedettség
kiemelkedő, Európai Uniós szinten is az
egyik legnagyobb. Ezt kihasználva szükséges
lenne az internet felhasználók motiválása a távtovábbképzésben való részvételre. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a személyek,
akik távképzésben sajátítják el a tudásuk egy
részét, nagyobb eséllyel tudnak a későbbiekben távmunka keretén belül elhelyezkedni. Ez
a kisebb települések és az elmaradottabb térségek számára is nagy előrelépést jelenthet,
mind a munkanélküliség problémájában, mind
pedig a majdani digitális gondolkodású, felhő
alapú társadalom felzárkóztatásában és megteremtésében.
A digitalizáció fontos résztvevői a fejlesztő
programozók, akik a jó minőségű, felhő alapú
weboldalak és webáruházak programozásával
hozzájárulnak a gyorsabb ütemű és gördülékenyebb digitális átálláshoz.
Fontos azonban megjegyezni, hogy azoknak
a fejlesztő programozóknak, akik az internet
alapú kereskedelem fejlesztésében jó eredményeket mutatnak fel, egy nagyobb része már
a külföldi piacra dolgozik. Azok a programozók pedig, akik jó minőségben dolgoznak a
magyar piacra, általában nagyvállalatoknak és
multiknak szolgáltatnak. Bár a piacon rengeteg kezdő vagy minimális tapasztalattal rendelkező programozó vállal weboldal és webáruház programozásokat, nagy részüknek mini-
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mális tapasztalata van a webáruházak és weblapok eredményes programozásában és a piacra való bevezetésében.
Ma Magyarországon a weblapok és webáruházak esetében az egyik legnagyobb problémát az okozza, hogy a fejlesztő programozók
nem érdekeltek abban, hogy az általuk fejlesztett termékek eredményesen működjenek.
A hagyományos kereskedelemben a kereskedő volt felelős az értékesítésért, digitális felhő
alapú kereskedelemben már nem így van, szükség lenne olyan képzésre illetve átképzésre,
ahol a fejlesztő programozó magas szintű gyakorlati képzést kapna a digitális értékesítés,
piacépítés területén.
A fejlett, intelligens okos webáruházak
olyan technológiákat alkalmaznak, amelyek
figyelik a webáruházon megjelenő olvasók szokásait, érdeklődéseit és ez alapján jelenítik meg
a leendő vevő részére a lehetséges keresett terméket. Ugyanez vonatkozik az okos weblapokra is, amelyek figyelik az olvasót, mely cikkeket, menügombok alatt lévő tartalmakat
olvassa, ennek megfelelően ajánlja a következő
cikket, illetve észrevétlenül az ahhoz kapcsolódó terméket és szolgáltatást vagy értékesítést.
Általában azok a programozók, akik Magyarországra dolgoznak a KKV szektorba, nem rendelkeznek ilyen irányú tudással.
Hiánypótló lenne és egyben megkönnyítené a digitális átállás folyamatát egy olyan programozói képzés rendszer elindítása Magyarországon, amely olyan programozókat képezne át, akik már az alap programozási tudással
rendelkeznek, de kiemelkedő, sikeres webáruházakat még nem adtak a piacnak. Hasznos
és fontos részét képezhetné a programozói képzésnek a gyakorlati tapasztalatokkal, jogi és
fogyasztóvédelmi előírásokkal kiegészített gyakorlat orientált modulrendszer.
Javasoljuk, hogy a képzés egy 100%-ban
támogatott képzési rendszer legyen. A résztvevőket szerencsés lenne hatékonyan ösztönözni arra, hogy legalább 1-2 évig ne távozzanak külföldre, hanem elsősorban a magyar
gazdaságot erősítsék újonnan szerzett tudásukkal.
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Továbbá fontos, hogy a KKV szektor egyre
elterjedtebben használja a digitális technológiájú vállaltirányítási rendszereket. Ezek a
rendszerek alkalmasak egy-egy projekt vagy
több projekt teljes körű koordinálására mint
pl. a gyártás, raktározás, készletgazdálkodás,
szállítmányozás, vevőgondozás, karbantartás, cégek belső erőforrásának a működtetésére.

sággal, kevesebb költséggel, tervezhetőbb
határidőkkel tudnak dolgozni.

Továbbá a felhő - internet alapú megjelenítésre, piacépítésre, marketing tevékenységre, értékesítésre, felhő alapú vásárlás, fizetés, szerződéskötés kiszolgálására,
magyar és idegen nyelvű (idegen nyelvű
weblapok, webáruházak és értékesítési rendszerek) céges rendszerek szinergiába hozására.

Szeretnénk megerősíteni a kormányzat és
minisztériumok azon szándékát, hogy komoly
szellemi és anyagi erőforrásokat terveznek koncentrálni Magyarország digitális átalakulásához
és társadalmasításához. Ebben a folyamatban
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Informatikai Szekciója lehetőségeit
figyelembe véve felajánlja szakmai együttműködését.
Szabó Zoltán Kázmér
VOSZ Informatikai szekció elnök

Ezeknek a technológiáknak alkalmazói
kevesebb munkaerővel, nagyobb hatékony-

Összességében elmondható, hogy az az
ország, amely aktívan nem vesz részt a digitális átállásban, olyan mértékű hátrányba kerül,
amely a vállalkozások tömeges megszűnéséhez
és a KKV szektor piacról való kiszorulásához
fog vezetni.
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A versenyt inkább háborúnak
mint játéknak érezzük
– Fülöp Márta szociálpszichológus kutatási eredményei
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A magyar kisvállalkozások világa
még két évtizednyi kutatás után is tud
meglepetést okozni
– interjú Szerb László vállalkozáskutatóval
(Megjelenhet a Hétfa Kutatóintézet engedélyével)
Szerző: Saffer Zsuzsanna

A magyar kisvállalkozások világa szétaprózott
és rejtőzködő. Egy friss kutatás a gyorsan
növekvő cégek, a gazellák sajátosságait vizsgálta
és meglepő eredményekre jutott: ezek a cégek
jelentős része, majd fele, nem innovál, nem
exportál és tradicionális ágazatokban működik.
Szerb László vállalkozáskutatóval, a Pécsi
Tudományegyetem tanárával beszélgettünk.
Miért fontosak a kis- és középvállalkozások?
A kkv szektor jelentős szerepet tölt be a
magyar gazdaságban. Csak néhány adat: az
alkalmazottak közel háromnegyede kkv-nál
dolgozik, illetve ezek a cégek állítják elő a hazai
GDP közel 60%-át.
A kkv-k társadalmi jelentősége is nagy. A
vállalkozás, mint cégforma nagyobb teret
enged az önmegvalósításnak, kibontakozásnak.
S nemcsak a vállalkozónak, hanem a dolgozóknak is: több kutatás is alátámasztotta, hogy
a kkv-nál az alkalmazottak elégedettsége
magasabb, mint a nagyobb cégek.
Hogyan látja, milyen állapotban van most
ez a szektor?
A hazai kkv szektor nagyon töredezett,
elaprózódott. Mind arányaiban, mind szám szerint kevés a nagyobb méretű cég. A 2008-as válságnak nagy szerepe volt ebben: a cégek egy
része tönkrement, a másik része összezsugorodott. 2004 óta majdnem 200 nagyvállalat, több
ezer középvállalat tűnt el. Mindeközben – ahogy
a HÉTFA egy korábbi kutatása kimutatta – a

középvállalkozások termelékenysége nyolc, a kisvállalkozásoké pedig 18 százalékkal marad el a visegrádi országok átlagától.
Kormányzatokon átívelő,
strukturális problémák
körvonalazódnak – a
magyar kis és középvállalati
szektorban komoly növekedési probléma van.
Persze ez a nagy átlag,
vannak gyorsan növekvő
Szerb László
kisvállalkozások is. Őket
hívjuk gazella cégeknek.
Ők a kisvállalkozói világ legérdekesebb szereplői. Kevesen vannak, de hatásuk nagy –
lényegében a kkv szektor, és áttételesen az egész
nemzetgazdaság növekedésének kulcstényezői.
Miben mások ezek a cégek, mint a többi?
Ameddig a gazellák demográfiai jellemzői
– méret, kor, ágazati besorolás, növekedési
dinamika – jól ismert, pontosan nem tudni,
hogy mi a gazellák sikerének titka. A leggyakrabban említett sikertényezők az innováció és az exportorientáltság, a jó menedzsment
és a jó vezető. Ezek azonban többnyire sztereotípiák, találgatások – nincs egységes, empirikus kutatási eredményekkel alátámasztott
bizonyíték.
Az alapvető jellemzőiket is nehéz beazonosítani – ezek a cégek méretük, életkoruk és tevé-

VOSZ 2017 jún-júl belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2017. 07. 31. 8:56 Page 32

Tájékoztató

32
kenységi terület szerint is különfélék. Az sem
mindegy, hogy melyik definíció, milyen módszer alapján vizsgálják a vállalkozásokat. A növekedést különböző tényezői mentén más-más
típusú cégeket sorolhatunk közéjük. Mindez a
kutatásukat is megnehezíti: mivel a gazella definíció is kellően széles és rugalmas, a lehetséges
kutatási kérdések köre is meglehetősen tág.
A gazellák mellett már az unikornisok is
megjelentek. Ezeknek olyan technológia-orientált start-upok, melyek piaci értéke meghaladja az egy milliárd dollárt. Az unikornisok
az igazi innovátorok, a technológiai vezetők.
Unikornis cég kb. 200 van szerte a világon, fele
Amerikában, azon belül is Kaliforniában, harmada pedig Kínában működik. Kelet-Európában egy ilyen cégről tudunk, Csehországban.
„Magyarországon nem lehet ilyen céget
működtetni a következő 20 évben – ha belefeszülünk, akkor sem, mert nem alkalmas az
ökoszisztéma hozzá. Nekünk a technológiai
követésre, a követő innovációra kellene berendezkedni” – mondja Szerb László.
Kollégáimmal egy friss tanulmányban azt
vizsgáltuk, hogy milyen sajátosságokkal rendelkeznek a magyar gazellák és melyek a növekedésüket leginkább befolyásoló tényezők. A
gazellák és a klasszikus kisvállalkozások közötti hasonlóságok és eltérések vizsgálatára
helyeztük a hangsúlyt.
A gazellák túlnyomórészt a nagyvárosi
agglomerációkban működnek, sokkal tradicionálisabb a tevékenységi körük, mint ahogy
vártuk, és ezek cégek inkább középkorúak,
mint fiatalok.
Komlósi Éva , Szerb László és Varga Attila tanulmánya a Közgazdasági Szemlében jelent
meg 2017 májusában. Eredményeik szerint a
2009 és 2012 között a gyorsan növekvő kkvk fő jellemzői a következők:
Nagyvárosok vonzásában: a gazella vállalkozások az ország valamennyi térségében
megtalálhatóak, de erősen érezhető az agglomerációs hatás, különösen a Budapesti régió
vezető szerepe – 2009 és 2012 között a gazellák 66%-a nagyvárosi agglomerációban folytatta tevékenységét.
Nem ott, ahol vártuk: a gazellák 20%-a az
építőiparban működött. Csupán elenyésző
hányad (8,7%) működött szakmai, tudományos, műszaki tevékenységhez kötődő ágazat-

ban. Kis aránya található a kreatív szektornak
tekintett információ és kommunikáció (3,7%),
valamint a művészet, szórakoztatás, szabadidő
(2,7%) nemzetgazdasági ágazatokban.
Nem olyan fiatalok: a magyar gazella cégek
többségében inkább középkorúak, az átlagéletkor 13 év.
A vizsgált gyors növekedésű cégek több felénél nem találtunk olyan tényezőt, ami indokolhatná a gazella mivoltukat. Ezeket a cégeket nem tudtuk semmilyen pozitív tényezővel
kapcsolatba hozni, mint az innováció, az exportorientáció, a kiváló vezetői képességek vagy
a kockázati- illetve a humán tőke fokozott használata. Úgy látszik, a magyar kisvállalkozások
világa még két évtizednyi kutatás után is tud
meglepetést okozni.
A kutatás eredményei szerint:
• Csupán a gazellák fele (49,5%) folytat
valamilyen innovációs tevékenységet.
• Jellemzően nem folytatnak exporttevékenységet, csupán a 19%-uk. Ez megegyezik a magyar kkv átlaggal, vagyis a gyors
növekedésű cégek sem exportálnak többet.
• A kockázati tőke jelen van, de alig van
olyan cég, ahol ez számottevő lenne.
Valójában nem tudtuk teljesen megválaszolni a kérdést: mitől gazella a gazella. S arra
sem sikerült megnyugtató választ találni,
hogy a gazella cégek között mi okozza, hogy
egyes vállalatok gyorsan, jobban növekednek,
mint a többiek.
Az viszont látszik, hogy a gazellák száma és
a hazai gazdasági fejlődés dinamikája között éles
ellentét feszül. Ez azt jelenti, hogy ezek a cégek
nem a piaci viszonyok miatt lettek gazellák. A
más, korábbi időszakra vonatkozó kutatások relatíve sok hazai gazellát találtak. A magas gazellaszámnak magas gazdasági növekedéssel kellene párosulni – a magyar gazdaságnak szárnyalnia kellene. Viszont ha ezeknek a cégeknek nagy
része nem a piaci körülmények miatt válik gazellává, nem igazán várható érdemi gazdaságnövekedési hatás. Másik árulkodó jel, hogy feltűnően magas (20%) például az építőipari gyors
növekedésű cégek aránya, egy olyan időszakban,
amikor a hazai építőipar zuhanórepülésben volt.
Mi állhat akkor a növekedés hátterében?
Csak találgatunk. Elképzelhető, hogy a
belső, magatartási tényezők gyengesége miatt
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nem képesek ezek a cégek hosszabb távon
növekedni és egy rövid ideig tartó, gyors felfutás után megrekednek a cégméret egy alacsonyabb szintjén.
További kutatási kérdéseket hoz magával,
hogy milyen szerepet játszik a cégek növekedésében a kapcsolati tőke vagy a helyi monopolhelyzetek. A vállalatok egy része az igazi piacon mozog: az export, az innováció, humántőke a meghatározó. De van egy másik piac is,
ahol más játékszabályok érvényesülnek, ahol
a kapcsolati tőke a meghatározó. Az is lehet,
hogy a kutatásban nem vizsgált állami támogatások, pályázati pénzek állnak a háttérben.
Mit kellene változtatni, hogy jobban
működjön a hazai kkv szektor?
Először is mindenképp érdemes óvatosnak
lenni, nem mindig tudjuk mi a látszat és mi a
valóság. A kisvállalkozói világ elővigyázatosságból próbál minél kevesebbet megmutatni
magából. Például a tulajdonosi kapcsolatok
nagyon szerteágazóak, nehéz őket kibogozni.
Van a mondás, miszerint Magyarországon egy
vállalkozónak legalább három cége van: a költségviselő, az adózó és a pályázó. A digitális kor
még jobban elmossa a tulajdonosi határokat.
A magyar gazdaság egyik legnagyobb problémája az, hogy az elmúlt 100 évben 6-7 olyan
rendszerváltás volt, ami a tulajdonviszonyokat
átalakította: mindig a meglévő tulajdont osztotta újra és nem osztottak lapot olyannak, aki
többletértéket akart termelni.
Vállalkozáskutatóként nem vagyok híve a
vállalatok direkt állami támogatásának, főleg
nem a visszatérítés nélkülieknek amelyeket
pályázatok formájában osztanak szét. Ha rajtam múlna, kizárólag innovációs célokra kellene elérhetővé tenni ilyen forrásokat, s azt is
szigorú feltételek mentén. A 2006-2013-as időszak forrásfelhasználásának az egyik tanulsága az volt, hogy ezeket a pénzeket számos cég
nem versenyképességének növelésére, hanem
alacsony hatékonyságának kompenzálására
használta fel. Nem látom, hogy ez a mostani
időszakban változott volna. A normatív alapon
történő elosztásnak vannak jó hagyományai,
ezeket kellene folytatni. Például a Széchenyi
Kártya és a Növekedési Hitelprogram is jó
példa – leszorította a kamatlábakat és egyenlő feltételeket biztosított.
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Szerb László közgazdász, vállalkozáskutató,
egyetemi tanár. A Pécsi Tudományegyetem
oktatója, a Kvantitatív Menedzsment Intézet
igazgatója. Széleskörű nemzetközi és hazai
tudományos publikációs tevékenységet folytat.
Érdeklődésének és kutatásainak középpontjában a kisvállalatok és a vállalkozások, a vállalkozási attitűdök, a kisvállalatok finanszírozása, és növekedése áll. Számos nemzetközi és
hazai kutatási projekt vett részt vezető kutatóként vagy tagként. Legnagyobb ismertségre
és nemzetközi reputációra a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) nemzetközi kutatás
magyarországi vezetőjeként és a GEM adatok
alapján történő publikáció révén tett szert.
Az állami támogatások mellett a cégaktivitás központi ösztönzése is káros. A cégszám
növelése helyett a cégméret növekedését kellene elősegíteni, ez a gazdasági fejlődés kulcsa.
Elsősorban azt kellene elérni, hogy a relatíve
nagyobb cégek foglalkoztassanak több embert,
ennek érdekében csökkenteni kellene az
adminisztratív terheket.
A hazai kkv szektor nagyon elaprózódott.
Sok a kicsi cég, még több az egyszemélyes,
önfoglalkoztató vállalkozás. A cégek atomisztikusan, elszeparáltan működnek, külső kapcsolat a legtöbb esetben a könyvelőben kimerül, más vállalattal nem dolgoznak össze. Részben, mert a vállalkozók nem tudják, milyen
együttműködésre lenne szükségük, lehetőségük, s részben azért, mert nem is engedhetik
meg maguknak. Pedig csak együttműködéssel
lehetne pótolni a kkv-k korlátozott erőforrásait. Túl kellene lépni az atomisztikus szemléleten; eleve olyan cégeket kellene létrehozni, ahol többen dolgoznak – beszállítóvá sem
válhat például egyszemélyes cég.
Nagy hiányosságok vannak a vállalkozói
készségek, képességek terén is. Meglepő módon
sok vállalkozó nem rendelkezik megfelelő
informatikai ismeretekkel. Az uniós pályázatok egyik legnagyobb hozadéka az volt, hogy a
vállalkozókat az online térbe szoktatták, ennek
ellenére kevés cég van jelen online – pedig anélkül nincs fejlődés. Új, kompetens generációt
kell nevelni, ehhez persze megfelelő oktatási
rendszerre van szükség. Készségben és képességben kellene felkészíteni az új nemzedéket –
jó lenne kiépíteni egy mentorrendszert is
tapasztalt vállalkozók részvételével.
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Uniós források a gazdaságfejlesztésben
„Könnyen jön, könnyen megy?”
Kállay László, PhD.
Budapesti Corvinus Egyetem

Bevezetés
A magyar gazdaságpolitika az elmúlt másfél
évtizedben nagy szerepet szánt a közvetlen gazdaságfejlesztésnek. Vissza nem térítendő
támogatások és kedvezményes pénzügyi
eszközök váltak a gazdaságfejlesztés fő
eszközévé, miközben a szakmai konszenzus
által ajánlott megközelítés; a gazdasági
környezet javítása, és a szabályozott piac
működtetése háttérbe szorult. Hogyan
működik, és milyen eredményeket produkál a
pénzosztásra épülő rendszer.

A vállalatok állami támogatásának uniós
keretszabályairól
Bár napjainkban az Európai Uniót és az
állami támogatásokat leggyakrabban abban az
összefüggésben szoktuk említeni, hogy az
uniós költségvetés az állami támogatások legfontosabb forrása, fontos látni azt is, hogy
Unió gazdasági alapja a korlátozás nélküli
belső piac, ami nem egyeztethető össze az
irányított beavatkozásokkal. Ennek megfelelően az Európai Unió Működéséről Szóló
Szerződés 107 cikke általában tiltja a vállalatok állami támogatását, a támogatás
eszközének alkalmazását kivételes esetekben
engedi meg. A kohéziós politika – bár nem
kötelező érvényű jogi szabályozásba foglaltan
– szintén arra a felfogásra épül, hogy a
közösségi forrásokkal a növekedés feltételeit
kell megteremteni az infrastruktúra, oktatás
képzés, egészségügy, közigazgatás területén
megvalósítandó fejlesztésekkel. A vállalatok
támogatását azokra a területekre javasolja korlátozni, ahol piaci elégtelenségeket kell kezel-

ni, mint például kutatás-fejlesztés, innováció,
regionális gazdaságfejlesztés, kis és középvállalkozások fejlesztései.
Mindez nem zárja ki azt, hogy a tagországok akár jelentős mértékben is alkalmazzák az
állami támogatás eszközeit, részben uniós forrásokból finanszírozva, mindaddig, amíg a
jogszabályi kereteken belül teszik ezt.

A vállalatok állami támogatása Magyarországon
Lássuk milyen mértékben alkalmazta
Magyarország az vállalatok állami támogatásának eszközeit. Az Európai Unió alapszabálya arról is rendelkezik, hogy a tagországoknak
be kell jelenzeniük minden támogatási műveletet, így a versenyszabályozással foglalkozó
főigazgatóság összesített adatokkal is rendelkezik, és ezeket az Eurostat is közzéteszi.
Témánk szempontjából az állami támogatásoknak azokat a fajtáit érdemes vizsgálni, amelyek a hazai szóhasználatban „közvetlen gazdaságfejlesztésnek” minősülnek, vagyis az
ipari és a szolgáltató ágazatoknak nem válságintézkedések keretében nyújtott támogatások (amelyek nem tartalmazzák többek
között a vasúti közlekedésnek, a városi
tömegközlekedésnek nyújtott támogatásokat,
és az agrártámogatásokat.)
Az 1. ábra azt mutatja, hogy az Európai
Unió 28 tagállama átlagosan és Magyarország
a GDP arányában mennyit fordított közvetlen gazdaságfejlesztésre 2000 és 2014 között.
Látható, hogy minden évben az Unió átlagát
lényegesen meghaladó összeget fordítottunk
erre a célra, és az ábrából az is kiderül, hogy
a szavakban legalább is eltérő gazdaságpoliti-
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kát folytató kormányok egyaránt szívesen
használták a közvetlen gazdaságfejlesztés
eszközeit.
Nézzünk meg az állami részvétel néhány
részterületét is! 2014 végére a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a kis- és középvállalkozások hitelein belül “a kedvezményes hitelprogramok és az NHP fennálló kihelyezésének
együttes aránya 2014. szeptember 30-i időpontban már megközelítette a 40%-ot”,
miközben ez az adat csak részlegesen tartalmazza az állami viszontgaranciával fedezett
hiteleket, amelyekkel együtt az állami részvétel már az 50% közelében van. Ilyen mértékű
állami szerepvállalás a kis- és középvállalkozások hitel piacán példátlan a piacgazdaságok gyakorlatában. Fontos, és nem csak
technikai részlet, hogy a Növekedési Hitelprogram jogilag nem állami támogatásnak,
hanem monetáris intézkedésnek minősül, így
a táblázat adataiban nincs benne a program
támogatástartalma.
A kockázatitőke-befektetések terén még ezt
az arányt is felülmúlja az állami részvétel. A
Jeremie kockázatitőke-program 2009-es indulása, majd az újabb és újabb szakaszok
lebonyolítása, továbbá tisztán állami programok indítása ó után 2015-re szinte kizárólag
állami részvétellel megvalósuló befektetések
voltak ezen a piacon.

Használ-e a megöntözés?
Ha a közvetlen állami szerepvállalás ilyen
magas, makrogazdasági szinten is érzékelhető
mértékű, továbbá hosszú ideje alkalmazott gazdaságpolitikai eszköz, akkor felmerül a kérdés,
hogy a sikerül-e ennek segítségével javítani a
gazdaság, de legalább is a támogatott szektorok
versenyképességét.

A támogatások mechanikus hatásai
Az állami támogatások hatásait több szempontból vizsgálhatjuk. Vannak olyan hatások,
amelyek mechanikusan javítják a támogatott
vállalkozások mutatóit, és abból adódnak, hogy
a támogatást a vállalkozások többletbevételként
könyvelik el. Ennek elsődleges hatása, hogy
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javulnak a vállalkozások eredménymutatói az
amortizációs időszakban (ami a hazai gyakorlatban általában hét év).
A támogatások beruházások értékére gyakorolt hatása kevésbé egyértelmű, mert előfordulhat, hogy a vállalkozók a támogatás nélkül
is megvalósították volna a fejlesztést, vagyis az
közpénz nem többletberuházást finanszíroz.
A vállalatok eredménykimutatására gyakorolt mechanikus hatás javítja a nemzetgazdasági mutatókat is függetlenül attól, hogy menynyire volt jó üzleti döntés a támogatott beruházás megvalósítása. Javulnak a jövedelemtermelési és beruházási mutatók, és a költségvetés egyenlegére is jó hatással vannak a
támogatások.

A támogatások üzleti hatásai - erkölcsi kockázat
A hosszú távú hatások nem ilyen egyértelműek.
Ha azt feltételezzük, hogy az állami támogatások célja a nemzetgazdasági jövedelemtermelés növelésének elősegítése, akkor megfogalmazhatjuk azokat a feltételeket, amelyeknek ehhez teljesülniük kell.
• A támogatott projektnek gazdaságilag
életképesnek kell lennie, vagyis lennie
kell egy olyan beruházási összegnek,
amely mellett a projekt hozama magasabb, mint a pénz ügyi megtakarítások
hozama.
• A beruházásra fordított összegnek akkorának kell lennie, hogy a projekt elérje
ezt a hozamot. Nem lehet sem túl alacsony, amikor még befektetés nem produkál elég hozamot, és nem lehet túl
magas sem, amikor már a piaci korlátok
miatt a hozam ismét csökken.
• A projekt csak akkor kapjon támogatást,
ha a vállalkozónak nincs elég saját tőkéje az optimális mértékű megvalósításhoz.
• A támogatás révén keletkező többletjövedelmet a vállalkozásnak „tőkésítenie”
kell, vagyis nem veheti ki vállalkozói
jövedelemként.
Teljesülhetnek-e ezek a feltételek a konkrét támogatási döntések során. Nem kizárt,
hogy igen, de sok tényező hat abba az irány-
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ba, hogy a támogatás nyújtása ne érje el
alapvető célját.
A közgazdasági szakirodalom erkölcsi kockázatnak hívja azt a problémát, amikor a szerződő felek egyike úgy tehet szert haszonra,
hogy azzal sérti a másik érdekeit. Az állami
támogatások egyik erkölcsi kockázata az, hogy
a vállalkozók akkor is elfogadják a támogatást,
ha a megvalósítandó projekt enélkül veszteséges lenne. Így a támogatások rövid távú
hatása növelheti, de csökkentheti is a társadalmi jövedelemtermelést. Ez utóbbi úgy fordulhat elő, hogy a beruházási projekt veszteségét a támogatás formájában kapott többletbevétel kompenzálja.
Az állami támogatások erkölcsi kockázatának további eleme, hogy az állami segítséggel
szerzett többletjövedelmet a vállalkozók nem
tőkefelhalmozásra fordítják, hanem személyes
tulajdonosi jövedelemmé konvertálják.
Az is gyakran előfordul, hogy a vállalkozó
akkor is elfogadja a támogatás, ha van elég saját
forrása a projekt megvalósítására, mert ezzel
többletjövedelemre tesz szert.

Elkerülhetők-e a negatív hatások?
Nehéz minden programra érvényes, általános válasz adni erre a kérdésre, de azt
elmondhatjuk, hogy a hazai gyakorlatban leggyakrabban a pályázatokon nyertes vállalkozóknak a beruházással megvalósított kapacitás működtetését, és néha foglalkoztatást kell
vállalniuk. A támogató hatóságok nem alkalmaznak olyan kiválasztási kritériumokat,
amelyek jelentősen csökkentenék a támogatások erkölcsi kockázatait. Így a jelenlegi
feltételrendszer nem zárja ki sem a nemzetgazdasági szinten veszteséget termelő vállalkozások támogatását, sem a támogatások jövedelemmé konvertálását.
Másrészről az állami szervek valószínűleg
nem tudnák megalapozottan elbírálni a projektek üzleti kockázatait, még akkor sem, ha
a jelenleginél több időt és pénzt fordítanának
a projektkiválasztásra. A támogatások erkölcsi kockázatát aligha lehet ésszerű költségek
mellett jelentősen csökkenteni. Ez egyben azt
is jelenti, hogy az állami támogatások rendszere
alacsony hatékonyságú erőforrásallokáció.

Az európai uniós források bősége egy további tényezővel járul hozzá az a támogatások
gyenge hasznosulásához. Először a 20072013-as uniós költségvetési időszak plusz két
éves kifizetési szakaszában láttuk azt, hogy a
kormányzat elsődleges, sőt kizárólagos szempontja a rendelkezésre álló források maradéktalan felhasználása volt, és mint láttuk ezt a
célt el is érte. A 2014-2020-as ciklusban a kormány magát helyezte nyomás alá azzal, hogy
a források gyorsított ütemű, a keretszabálynál
korábbi elköltést eredményező program mellett döntött. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ha
nő az abszorpciós nyomás, gyengül a hatékonysági kontroll. Számtalan példa mutatja azt,
hogy a hazai hatóságok a formai szabályosságra törekszenek, fő céljuk, hogy megakadályozzák a forrásvesztést és emiatt alig törődnek
a hasznosulás minőségével.

A közvetlen gazdaságfejlesztés növekedési
kockázatai
Foglaljuk össze, milyen növekedési kockázatai vannak a közvetlen gazdaságfejlesztésnek.
Egyáltalán lehet-e probléma az, hogy a vállalkozások fejlesztési célú forrásokat kapnak,
melyeket az esetek többségében valóban beruházásokra, munkaerőre költenek?
Támogatás nélkül veszteséges projektek
megvalósítása. Korábban láttuk, hogy a támogatás megváltoztatja a vállalkozók kalkulációját, így a társadalmilag veszteséges beruházási
projekt egyéni szinten nyereségesnek mutatkozhat. Ez a hatás nem mindig jelenik meg a
vállalatok beszámolóiban, mert más tevékenységeik elfedhetik a problémát, de ha érvényesül, akkor nemzetgazdasági szinten károkat
okoz. Súlyosbíthatja a problémát az, amikor a
kiírások valamilyen struktúrapolitikai preferenciát próbálnak érvényesítni. Ilyenkor a vállalkozók olyan fejlesztéseket is megvalósíthatnak, amelyeket üzleti megfontolások miatt nem
éreznének indokoltnak, de támogatást csak arra
a tevékenységre kapnak. A hazai vállalatvezetőkkel készített interjúk azt mutatják, hogy vannak olyan vállalkozások, amelyek fejlesztési terveiket a pályázati kiírásokhoz igazítják, céljuk
a támogatások megszerzése, és saját üzleti
stratégiájuk háttérbe szorul.
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A támogatások a vállalatok egy részénél
hozzászokást váltanak ki. Különösen a gazdaságpolitika által preferált területeken van lehetőség arra, hogy egy vállalkozás sorozatosan,
több beruházásához is támogatást kapjon, és
ezzel az eredményébe tartósan beépüljön a
támogatások pozitív hatása. Annak ellenére,
hogy a támogatások megszerzése, és kezelése
szükségképpen adminisztratív terhekkel jár,
lehetnek olyan vállalkozások, amelyek számára
ez még mindig könnyebb, mint a piaci
bevételek növelése. Ha egy cég hosszú időn
keresztül számíthat a támogatásból származó
többletjövedelemre, akkor kialakulhat a hozzászokás, kevésbé udvariasan ellustulás, ami
éles versenyben komoly következményekkel
járhat.
A hozzászokásnál is súlyosabb, ha függőség
alakul ki az állami támogatásoktól. Ha egy vállalkozás támogatás nélkül már nem tudna a
piacon maradni, és a beavatkozás nem egy
egyszeri aktus, hanem az újabb beruházási ciklusokhoz is állami forrásokra van szükség,
akkor a versenyképesség végleg megszűnik, a
támogatások elapadásával a vállalkozás kikerül
a piacról.
A nemzetgazdasági versenyképességet áttételesen veszélyezteti a kiszorító hatás, ami
akkor lép fel, ha a támogatott vállalkozás más,
nem támogatott szereplőket szorít ki a piacról.
Elképzelhető, hogy a támogatások hatására
kontraszelekció alakul ki a piacon, nem a piaci
teljesítmény, hanem a támogatásokhoz való
hozzáférés dönti el, ki marad versenyben.
Ugyancsak áttételes növekedési kockázat,
ha a támogatások magánforrásokat szorítanak
ki a piacról. A piacgazdaságok egyik növekedési tényezője a pénzügyi közvetítő rendszer
működése, amely a megtakarításokat hatékonyság (jövedelemtermelési képesség) alapján
allokálja újra. A támogatások kiszoríthatják ezt
a finanszírozási mechanizmust, ami rontja a
gazdaság egészének versenyképességét.

Milyen jelek mutatnak arra, hogy makrogazdasági szinten kétséges a közvetlen gazdaságfejlesztés pozitív hatása?
Ha a támogatások növekedési kockázatai
csak elméletben állnának fenn nem lenn nagy
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probléma. Kérdés, hogy a magyar gazdaság
folyamataiból milyen következtetéseket vonhatunk le. Jobban teljesített-e a hazai gazdaság, mint azok, amelyekben kisebb mértékben
éltek a közvetlen gazdaságfejlesztés eszközeivel?

Versenyképesség, felzárkózás
A legfontosabb értékelési szempont a gazdasági teljesítmény egésze. Az objektív mutatókra alapozott elemzések kivétel nélkül azt
mutatják, hogy a magyar gazdaság a velünk
együtt, vagy utánunk csatlakozó tagországok
között az egyik leggyengébb hosszú távú felzárkózási teljesítményt mutatja. A jelenlegi
növekedési ütemek figyelembe vételével szinte beláthatatlanul távolra került a fejlett
országok utolérése, sőt még a megközelítése is.
Eközben Lengyelország, Szlovákia, sőt már
Románia is nálunk gyorsabban fejlődik a csatlakozás utáni időszakban. Úgy tűnik tehát,
hogy a közvetlen gazdaságfejlesztés ezen a
téren nem hozott jó eredményeket.
Külső elemzői szemmel sem jó Magyarország gazdasági teljesítménye. A nemzetközi versenyképességi rangsorokban sok hellyel
rontottuk a pozíciónkat, miközben régiós
versenytársaink ennél jobban szerepeltek.
Nézzünk meg néhány részterületet, amelyeken a támogatási, gazdaságfejlesztési programoknak eredményeket kellet volna elérniük.

A vállalati beruházások növekménye elmarad a támogatások növekményétől (2014-2015)
A támogatási, fejlesztési programok túlnyomó többsége beruházásokat próbál ösztönözni vissza nem térítendő támogatásokkal
vagy kedvezményes pénzügyi eszközökkel. Az
uniós átlagnál jóval magasabb ráfordítások
ellenére a beruházási ráta Magyarországon az
évtizedben folyamatosan csökkent, égészen
arra szintre, ami már a meglevő eszközállomány pótlását sem fedezte. Az elmúlt években megállt a csökkenő trend, de érdemes
közelebbről megnézni, hogy ebben milyen szere
volt a gazdaságfejlesztési eszközöknek.
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A KSH adatai szerint a kis és középvállalkozások beruházásai 2013-ról 2015-re 266 milliárd forinttal nőttek, ami önmagában örvendetes fejlemény, ha azonba figyelembe vesszük,
hogy ebben az időszakban a Növekedési Hitelprogram keretében közel 800 milliárd
forint beruházási hitelt folyósítottak, és az
uniós források többségének kifizetése is erre
az időszakra esett.
A kis és középvállalkozások beruházásai
2013-2014 (milliárd forint)
Év

Beruházások összege

2013

1147

2014

1387

2015

1413

Forrás: KSH

kihelyezésekkel nem nőtt, hanem 300 milliárd
forinttal tovább csökkent. A Portfolio által
összeállított ábra jól mutatja, hogy valójában
mi történt a kkv hitelpiacon. A piaci forrásokat
az MNB kamatmentes forrása váltotta ki. A
tervekkel ellentétben nem az NHP kisebb része
szolgált a deviza alapú hitelek kiváltására,
hanem gyakorlatilag a teljes összeg, és emellett teljes hitelállomány is csökkent.
Ennek magyarázata abban keresendő, hogy
az NHP azzal remélte kezelni az alacsony szintű
hitelezés problémáját, hogy ingyenes forrást
biztosított a bankoknak, miközben a probléma valódi okai komplexek (kkv-k versenyképességi problémái, gyenge banki portfoliók,
üzleti bizalom hiánya, banki hitelezési képesség
állami intézkedések miatt bekövetkező csökkenése). Az ingyenes forrás ezek egyikét sem
oldotta meg, így a hitelállomány növelésére
nem volt esély.

A sok támogatás ellenére alacsony a tőkefelhalmozás
Az elmúlt másfél évtizedben a hazai vállalkozások mintegy négyezer milliárd forint
támogatást kaptak, és ezt az összeget lehetőségük volt olyan módon felhasználni, hogy
gyarapodjon cégeik tőkéje. E mellet egy
növekvő piacgazdaságban a tőkefelhalmozás
természetes folyamat, ami támogatások nélkül
is megtörténhet. A magyar gazdaságban a kisés középvállalkozások körében alig van
tőkefelhalmozás, vagyis a közvetlen beavatkozás ezen a területen sem hozott érdemi eredményt.

A gazdaságfejlesztési intézkedések hatása a
hitelezési folyamatokra
Talán a leglátványosabb ellentmondás az
intézkedések tervezett hatása és az eredmények
között a Növekedési Hitelprogram esetében
látható. A program eredetileg meghirdetett
célja a 2008-as pénzügyi válság után stagnáló, enyhén csökkenő kis- és középvállalkozói
hitelállomány dinamikus növelése volt. A program működési ideje alatt azonban a kkv
hitelállomány nemhogy az – újnak mondott –

A vállalkozások hitelállománya a válság óta
nem nő, a betéteik igen
A támogatási programok indítása mellett az
egyik leggyakoribb érv, hogy a hazai vállalkozások „forráshiányosak”, illetve túl drágán jutnak piaci forrásokhoz, és emiatt nem tudják
megvalósítani fejlesztés projektjeiket. Ha ez így
lenne, akkor nehéz értelmezni azt a jelenséget, amit a Portfolio egy másik ábrája mutat.
A magyar vállalkozások banki betétállománya
tartósan és jelentősen növekszik, 2016-ra
meghaladta a hiteleik állományát. A gyenge
beruházási teljesítménynek aligha a forráshiány az oka, sokkal inkább a kockázatvállalási képesség és készség hiánya. Az állami források bővülése mellett a vállalkozások saját
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pénzügyi megtakarításaikat gyarapítják, ami a
pénzügyi kiszorító hatás egyik eleme.
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értékeli a tagországok innovációs teljesítményét, és az „European Innovation Scoreboard” című kiadványban foglalja össze. A
legfrissebb, 2017-es jelentés szerint Magyarország a „mérsékelt innovátorok” közé tartozik, és a tavalyi helyezéséhez képest egyel
több uniós tagország előzi meg.

Következtetés

Az innovációs teljesítmény gyenge
A fejlesztési programok gyakori preferált
célja az innováció előmozdítása, amire a
hazai gyakorlatban szintén sok forrást fordítottunk. Az Európai Unió minden évben

Jelen cikknek nem célja, hogy elemezze az
egyes konkrét intézkedéseket, és azok konkrét hatásait, inkább a gazdaságpolitika egészére vonatkozó megállapításokra törekszik.
A legfontosabb tanulság talán az, hogy a
szakmai konszenzussal összhangban a közvetlen állami beavatkozások valóban nem
tudják kompenzálni a gazdasági környezet
kedvezőtlen hatásait, így a nagy költségvetésű
fejlesztési programok óriási pazarláshoz
vezetnek.
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Jattra, magyar!
Dr. Dávid Ferenc

Még májusban „robbant a bomba”. Több
internetes felületen, de napilapokban is olvashattunk arról, hogy szakmai körökben felmerült a kötelező szervizdíj (kötelező felszolgálási
díj) magyarországi bevezetésének gondolata a
vendéglátásban. Magyarországon 2005 óta
miniszteri rendelet biztosít lehetőséget e díj
megállapítására, és ugyanez a jogi norma írja
elő az alkalmazás, illetve a felhasználás szabályait. Tehát tizenkét év óta van arra mód,
hogy a vendéglátásban a fogyasztó részére adott
számlán (nyugtán) felszolgálási díjat tüntessenek fel. A – legfeljebb 15 százalékos – szervizdíj alkalmazását és mértékét az étlapon is
jelezni kell, de az sem árt, ha a felszolgáló a
fizetéskor tájékoztatja a vendéget, hogy a számlázott összeg tartalmazza a felszolgálási díjat.
Lényeges, hogy a szervizdíjhoz nem kötődik
kiemelkedő vagy plusz szolgáltatás.
Míg a borravaló önkéntes adomány, addig
a szervízdíj rögzített tétel, a vendég nincs döntési pozícióban az alkalmazás és a mérték
vonatkozásában. A szervizdíj nem kierőszakolt
jatt, hanem árbevételként elszámolt összeg.
Magyarországon – ellentétben a borravalóval
– a szervizdíjnak nincs nagy hagyománya, de
az idegenforgalmi centrumokban egyre több
színvonalas étterem él a díj felszámolásának
lehetőségével. Tételes nemzetközi összehasonlításra nem vállalkozom, de annyit biztosan merek állítani, hogy a külföldi vendégek
számára egyáltalán nem ismeretlen a felszolgálási díj fogalma és gyakorlata. Az egyes országokban alkalmazott tarifák – tradícióktól, vérmérséklettől és anyagi helyzettől függően –
szükségszerűen eltérőek. Mi, szervizdíjtól idegenkedő magyarok „jattos” nemzet vagyunk,
és akkor is jutalmazunk, ha a termék vagy a
kiszolgálás minősége nem éri el a megkövetelt
szintet. Szinte automatikusan „kipengetjük”
a 10 százalékos borravalót, míg tőlünk északra és nyugatra a vendég általában csak kere-

kít a szervizdíj felett, a 3 százalékos borravalóért pedig már nagyon hálás a személyzet.
A nyár elejére világossá vált, hogy a szakma és a társadalom ebben a kérdésben (is)
megosztott. A szállodai vendéglátóhelyeket és
a szervezett turizmusból élő nívós (sokszor nem
olcsó) éttermeket képviselők támogatják a
kötelező szervizdíj bevezetését, hiszen a proxy
órával, kártyával vagy a recepciónál fizető vendég nem nagyon ad borravalót, a kötelező szervizdíj pedig kompenzálhatja ennek hiányát.
Érvelésük középpontjában a szakma tisztulásának szándéka és a legális munkajövedelem
fontosságának hangsúlyozása áll.
A mikro- és kisvállalkozók tulajdonában
lévő, alacsonyabb árszinttel működő, forgalmas
kocsmák, sörözők, kisvendéglők többsége
viszont nyíltan szervizdíj-ellenes és „jattpárti”, mondván, hogy az állam ne avatkozzon be
a vállalkozás belső ügyeibe, és bízzuk a vendégre az extra teljesítmény honorálását. A
kötelező jelleggel bevezetett szervizdíj esetében
a kisebb pénzű vendégkör miatt áremelésre
nincs mód, ugyanakkor a borravaló teljes egészében elveszhet. Mindkét tábor érvelésének
van alapja, így a kötelező szervizdíj bevezetésére nehéz egyértelmű „igen”-t vagy „nem”et mondani.
A bevezetés mellett szól, hogy a felszolgálási díj felosztásának szabályairól az üzemeltetőnek és a közreműködőknek (pincér, csapos, szakács, konyhai kisegítő személyzet
stb.) írásban kell megállapodnia, tehát dokumentált ügyletről van szó. A tulajdonos munkáltató ezen az ágon egyetlen fillért sem tarthat meg, a hivatkozott miniszteri rendelet
értelmében a felszámított díj teljes összegét szét
kell osztani az alkalmazottak között. A felszolgálási díj járulékalapot képező bérjellegű SZJA mentes - jövedelem, amely után a vállalkozó fizet 15 százalékos nyugdíjjárulékot.
Speciális és legális forgalmi jutaléknak is
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tekinthető, amelyet havi rendszerességgel kap
meg az üzletmenetben résztvevő dolgozó. Nem
véletlen, hogy az ágazati szakszervezet egyértelműen támogatja a szervizdíj kötelező érvényű alkalmazását.
A borravaló elvileg adóköteles jövedelem,
amit az alkalmazottnak önadózás keretében
kell(enne) bevallania. Természetesen ez is bérjellegű jövedelem, de teljességgel ellenőrizhetetlen az osztozkodás módja és aránya, kétséges a bevallás és az adózás megbízhatósága. Ha
„jattos” helyen dolgozik a munkavállaló,
akkor a tulajdonos abban is érdekelt lehet,
hogy a járulékköteles munkabért a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, akár oly módon is,
hogy színlelt szerződéseket köt a munkavállalókkal. Vannak olyan helyek is, ahol a részmunkaidős minimális bért sem kapja meg a
munkavállaló (csak aláírja, hogy átvette),
hanem tisztán a jattból kell megélnie. Nyilvánvaló, hogy ez ellenszenves és szabálytalan
megoldás, de tudjuk, hogy létezik. Ahol ilyen
viszonyok uralkodnak, ott az is könnyen elképzelhető, hogy a kötelező szervizdíjat gátlás nélkül lenyúlja a tulajdonos.
Az éttermi vendéglátás áfája tavaly 27 százalék volt, idén 18 százalék, jövőre pedig 5 százalék lesz. A képet kicsit rontja a 2018. január 1. napjától bevezetésre kerülő 4 százalékos
turisztikai hozzájárulás, aminek alapja megegyezik az áfa alapjával. Összességében mégis
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érdeminek mondható, hogy – az iparűzési adót
most figyelmen kívül hagyva – 27 százalékról
9 százalékra csökkent a nettó árbevétel alapú
elvonás, ami a bérfejlesztés vagy a szervízdíj
fedezetét biztosíthatná. Igen ám, de nálunk az
eddigi tapasztalatok szerint az áfa csökkentés
soha nem vezetett ármérsékléshez vagy költségszerkezet-átalakításhoz, és arra sincsen
semmilyen garancia, hogy az adókulcs-csökkenésből eredő megtakarítást a vállalkozó
munkabérre fordítja.
A bevezetés melletti és elleni érvek sora
hosszú, de további elemzésnek most nem látom
értelmét. A téma ugyanis kikerült az érdeklődés középpontjából, a támogatók és ellenzők
hangja elcsitult. „Kitört” a nyár, és a vendéglátó vállalkozók elsősorban a megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberek felvételére koncentrálnak. A törvény- és
rendeletalkotók szabadságra vonultak, így
gyakorlatilag lehetetlenné vált, hogy az idei szezonban változzon a helyzet. Ami a vendéglátó ágazatban biztosan marad: az a munkaerőhiány, a hagyományosan alacsony munkabér
és a csaknem átláthatatlan munkaügyi kapcsolatrendszer. És persze marad a jatt is. Ha
megszolgált, ha nem.

Az írás a Népszava 2017. június 28. számában jelent meg.
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Juvenalis mondta
Dr. Dávid Ferenc

Megkezdődhet az aláírásgyűjtés a december
24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása ügyében, miután a Kúria elutasította a kérdés
hitelesítéséről szóló választási bizottsági határozat ellen benyújtott jogorvoslatot – adta hírül
az MTI még július 11-én. A kérdés így szól:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?” Az
akció tehát elindítható, a kezdeményezőnek
120 napja van a szignók begyűjtésére. Indulhat a „szabad december 24-ét” mozgalom,
amely a választások előtt 8-9 hónappal kiválóan alkalmas a nép szédítésére. Amíg a karácsonyi kórus énekel, addig nem kell beszélni
oktatásról, egészségügyről, adóról, járulékról,
de nem lesz téma a korrupció, az adósságszolgálat és a közbeszerzés sem. Marad a
plebsznek az ostoba, harsány bohózat és persze a könyöradomány ígérete.
A kúriai döntést követően a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöksége úgy
határozott, hogy minden eszközzel támogatja
az aláírásgyűjtést, azaz az újabb fizetett munkaszüneti nap bevezetését. A versenyszféra legnagyobb munkavállalói szövetsége azonnal
rávetette magát az ünnepi habcsókra és „minden eszközzel” segíteni fogja a referendum
megvalósulását. A szakszervezeti aktivisták a
munkahelyeken munkaidőben nem gyűjthetnek szignókat, de az utcákon-tereken végre
megismerkedhetnek az istenadta néppel. Várhatóan az ellenzéki pártok képviselői is odasomfordálnak majd az aláírás-gyűjtő pultokhoz,
így aztán együtt álmodozhatnak (természetesen a néppel együtt) egy jobb világról, egy szabadabb országról. Az aláírások pedig csak gyűlnek-szaporodnak, mindenki derűsebb lesz,
hiszen elérhető közelségbe kerülhet a nagy cél
és valóra válhat a nagy álom: a szabad december 24.
Egy újabb munkaszüneti nap gazdasági
hatásairól már nem akarok írni, hiszen azt

korábban több alkalommal megtettem. Az éves
munkaidőalap ismételt ad-hoc jellegű és ésszerűtlen kurtításán sem elmélkedem, mivel
pontosan tudom, hogy senkit sem érdekel az
ezzel kapcsolatos szakmai álláspontom. Igazából csak az nem fér a fejembe, hogy megannyi
keserű munkavállalói/érdekképviseleti tapasztalat után miért ezt az utat választották a honi
szakszervezetek. A munkaerőpiac feszültségei,
a béraránytalanságok, a szakképzés helyzete,
a fiatalok elvándorlása olyan témakörök,
amellyel napi huszonnégy órában kellene foglalkozni. Beszélni arról, hogy a munkaaktivitást kifejteni képes 15-64 éves korosztály (a
munkaerői-piaci kínálat) évente 50 ezerrel
csökken. Hová vezet ez, mit lehetne tenni a
szomorú folyamat megállításáért?! De nem.
Inkább bornírt ötletek felkarolásával múlatják
az időt, és azt a látszatot keltik, hogy harcos
fellépéssel tettek valami emlékezeteset és
hasznosat a dolgozók érdekében. A szabad december 24. kizárólag arra jó, hogy már 23-án
is csak „félgőzzel” pöfékeljen a gazdaság
motorja. Meg arra is, hogy néhány szakszervezeti funkcionárius mellét döngetve hirdethesse: kiharcoltuk ám, szakikám ! Ezt persze
csak az hiszi el, aki háládatlan módon elfelejti a kormányzattól kapott nagypénteki ajándékszabadnapot.
Emlékeztetőül. A római császárság korában
a hatalmi politika eszközévé tette a cirkuszt,
erre utal a neves szatíraíró, Juvenalis szállóigévé vált ”Kenyeret és cirkuszt!” mondása.
Ingyen gabonához ingyen látványosság párosult: a császárkorban tétlenségre kárhoztatott
alacsonyabb társadalmi státuszú népességet el
kellett valamivel foglalni, különben energiafeleslegét könnyen a hatalom ellen fordíthatta volna. A római szórakoztatóipar – nagy
tömegbefolyása miatt – állami monopólium
volt. A cél világos és évezredes, az eszközök
korszerűsödtek. A mai centralizált propagan-
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da- és médiaarzenál tulajdonosai nagyobb hatékonysággal képesek alakítani a tömegízlést/tömegigényt/tömeghangulatot, mint egykor a gladiátorküzdelmek helyszínén őrjöngő
Titus és Commodus. Miért gondolják szakszervezeti barátaim, hogy egy erős parlamenti támogatottsággal rendelkező végrehajtó
hatalom lemond a figyelem-elterelés és a népbutítás kizárólagos jogáról? Miért csatlakoznak
a munkavállalók képviselői olyan egyéni kezdeményezéshez, amely puszta szemfényvesztés,
hiszen megvalósulása esetén az elesettek és a
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kiszolgáltatottak szomorú sorsa jottányit sem
javul? Sok kérdésem lenne még, amelyekre a
mostani kampányüzem-időszakban értelmes
válaszokra nem számíthatok. Így marad a keserű történelmi tapasztalat: a felelőtlen ígéreteknek, az indulatok felkorbácsolásának és a
gátlástalan osztogatásoknak mindig drámai
következményei voltak. Az ókorban is, századunkban is.

Az írás a Népszava 2017. július 26. számában jelent meg.

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

Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

Azúr Takarék Takarékszövetkezet

Azúr Takarék Takarékszövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

7754

3794

7000

8000

8500

8200

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
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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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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

46

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

VOSZ 2017 jún-júl belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2017. 07. 31. 8:56 Page 48

48

Tájékoztató

VOSZ 2017 jún-júl belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2017. 07. 31. 8:56 Page 49

Tájékoztató

49

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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Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

1047 Budapest,
Baross u. 99.

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

(06-1)
380-5403

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

OPEN Szoftverház

Horfer Serleg

KEDVEZMÉNY

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

(06-1)
460-6933

(06-1)
460-6933

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

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

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

(06-1)
280-6509

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

Foltech Kft.

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

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

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

Varga Márfy Kft.

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

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

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

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

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

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

(06) 76
321-202

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

Hotel Unió

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

5-50%

15%

10%

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

Anyag:
5%
Díj:
10%

10%
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TELEFON

Innowear Kft.

6800 Hódmezôvásárhely, (06-62)

(06-62)

Kötött munkaruházat-, formaruhá-

Vöröskereszt u. 6.

246-842

zat tervezés és kivitelezés, promócios

241-348

TELEFAX

www.innowear.hu

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

pólók, nôi-férfi sportos fehérnemûk

20%

természetes anyagokból, esetleg baktériumtaszító, lángmentes kivitelben
Parragi Ügyvédi Iroda

1055 Budapest,

(06-1)

(06-1)

Megbízási díjakból

Szent István krt. 23. I/5

354-3080

354-3085

Budapesten történô ügyintézés során

www.parragi.hu

20%

15% költségátalány elengedés

Lárhen Tanácsadó,

1132 Budapest,

06-30-

(06-1)-

Iparjogvédelmi,

Borbély u. 5–7.

9426-385

780-55-31

Menedzser, Kereskedelmi

larhen@larhen.hu

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

és Szolgáltató Kft.

20–25%

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

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,

(06-1)-

(06-1)-

II. Rákoczi F. u. 176.

277-3703

277-3703

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

5–10%

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

3525 Miskolc,

(06-46)-

(06-46)-

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt

Dayka G. u. 1-7.

505-266,

505-267

menedzsment, vállalkozásfejlesztés,

„A” ép. fsz. 6.

(06-46)-

25–50%

stratégiák készítése

320-169
Hronszky Ügyvédi

3525 Miskolc,

+36-46-

+36-46-

Iroda

Szent L. u. 64.

382-933

382-933

Teljes körû jogi szolgáltatás.

iroda@hronszky.hu

+36-70-

szellemi tulajdonhoz kapcsolodó jog,

www.hronszky.hu

507-1509

versenyjog, gazdasági- és cégjog, köz-

Kártérítési jog, szerzôdések joga,
10-20%

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

levelezési cím:

+36-30-

Stratégiai elemzések, integrált váro-

és Tanácsadó Kft.

1025 Budapest,

754-9711

si, területi fejlesztési stratégiák ki-

Zöldlomb u. 52-54.

dolgozása önkormányzatoknak, in-

talenta.kutsch@

gatlan vagyonértékelések, értékbecs-

mail.datanet.hu

15%

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

10%

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

5%
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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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SZ+C Stúdió Kft.

7100 Szekszárd,
Tartsay V. u. 30.

06-74511-833

06-74511-836

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

NICOpro Kft.

ProjectMine Kft.

Brand Way &
Compass Kft.

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

+36-79326-581

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

+36-1797-1736

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

+36-309426-385

+36-79326-581

KEDVEZMÉNY

5–50%

Sokoldalú ABSONIC számítógépes
beszédinformáció kezelô és feldolgozó rendszerek. Megoldásokat kínálunk a mikrofonos és egy-két analóg
telefonvonalas rögzítéstôl a több
száz csatornás analóg és digitális
vonalak, VoIP, SKYPE illetve URH
készülékek rögzítéséig illetve a felvételek késôbbi feldolgozására.
Egyéb szolgáltatások: beszédfelismerés, jegyzôkönyvezés, biztonsági funkciók, archiválás stb.

10%

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

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

10%

Tanácsadás
VOSZ
tagoknak
ingyenes,
megbízás
egyedi
megállapodás alapján

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

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

