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Hirdetés

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

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

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

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

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

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Iroda tölti ki!

VOSZ tölti ki!

VOSZ tagszám:
VOSZ iroda kód:

Beléptetô megye:
Tagszám:

ALAPADATOK (KITÖLTÉSE KÖTELEZÔ):

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

Létszám (fô):
Fôtevékenység
TEÁOR szám:

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

Fax:

Széchenyi Kártya Program (KAVOSZ) termék igénylése esetén kitöltendő:

Termék típusa:

Termék igénylésének
összege:
Kiállított számla
sorszáma:

Utalás/befizetés dátuma/
csekk sorszáma:

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT:
Alulírott (szervezet, vállalkozó, vállalkozás, cég), mint a VOSZ tagja, a jelen szakasz végén található „IGEN” vagy „NEM” megjelölésével nyilatkozik, felhatalmazza-e a VOSZ-t arra, hogy 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, (címe: 1205 Budapest, Nagykőrösi út 57.) amely számára
szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kíván nyújtani, illetve ezekrôl szóló tájékoztatókat részére a megadott elérhetôségeken eljuttatni.

$

c IGEN

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

Tatabánya
Szeptember 22.
„Csak annak a nemzetnek van jövője, amelyik
ragaszkodik a hagyományaihoz”
A hagyományok őrzése, a tehetségek felkarolása jegyében kerültek átadásra KomáromEsztergom megyében a Prima Díjak
A VOSZ Komárom-Esztergom Megyei
Szervezete 2017. szeptember 22-én tartotta
Tatabányán, a Jászai Mari Színházban a
Megyei Vállalkozók Napját és a XIII. Megyei
Prima Díjátadó Gálaestet. Az eseményen megjelent Dr. Dávid Ferenc, a Prima Primissima
Alapítvány Kuratóriumi tagja, a VOSZ főtitkára, Dr. Völner Pál Igazságügyi Minisztérium államtitkára, Czunyiné Dr. Bertalan Judit,
országgyűlési képviselő, a Digitális Fejlesztésért Felelős Kormánybiztos, Bencsik János,
országgyűlési képviselő, Dr. Kancz Csaba, a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottja, Borsó Tibor, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke,
Bereznai Csaba, Tatabánya Megyei Jogú
Város alpolgármestere és Szerencsés László, a
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, a városok polgármesterei
és a megye gazdasági és társadalmi életének
jeles képviselői, a XIII. Príma Díj jelöltjei és
az ÉV Vállalkozói.
Pordán Zsigmond a VOSZ KEM elnöke
köszöntőjében kiemelte, hogy a XIII. Prima
Díjátadó azért különleges, mert Tatabánya
város alapításának 70. évfordulóján a Jó Szerencsét Emlékévben kerül megrendezésre.
„Komárom-Esztergom megye életében meghatározó volt a szénbányászat, hiszen Tatabánya, Dorog és Oroszlány térségének fejlődését nagymértékben befolyásolta. Nemcsak a
megye gazdaságára, de a szellemi, művészeti
és sport életére is nagy hatással volt. A bányász

hagyományok a mai napig kultúránk szerves
részévé váltak.
A Prima Díj mottója: „Vállalkozók a Kulturális Értékekért”. Nemcsak a múltban, a
jelenben is fontos, hogy a vállalkozók támogassák a megye tudományos, kulturális, művészeti és sport életét. Ezt Demján Sándor a
Prima Primissima Díj és a Megyei Prima Díj
létrehozásával megvalósította. Példaértékű az
az összefogás, ahogy az egyéni vállalkozóktól
a nagy multinacionális cégekig közel százan
támogatták ezt a rendezvényt és külön öröm
számunkra, hogy egyre több önkormányzat is
mellé állt e nemes ügynek.”
A bányászhimnusz közös eléneklését követően Dr. Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára
köszöntötte a Gálaest résztvevőit. Köszöntőjében elmondta, hogy a VOSZ egy három arcú
érdekképviselet, igyekszik szolgáltató szerve-
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zetként segíteni a vállalkozókat, érdekképviseleti szervezetként – váltakozó sikerrel – próbálja javítani a gazdasági klímát és különleges
misszióként már csaknem 15 éve szolgálja a kultúra, a szellemgazdagítás, a tehetség-felkarolás
nemes ügyét. Felhívta a figyelmet arra, hogy
mint minden kincset, a szellemi értékeinket is
el kell helyezni egy nagy „értékmegőrzőbe”,
ahol gondosan vigyáznak tisztaságukra és
ahonnan soha nem veszhetnek el. Ez a virtuális „értékmegőrző” a Prima Díj mozgalom, az
értékek őrzői pedig azok a vállalkozások, akik
már 13 éve gondozzák és segítik ezt az ügyet.
Felüdülésként hat, hogy néhány pillanatra előtérbe kerülhet a kiemelkedő szellemi és fizikai
teljesítmények elismerése, az értékteremtő
tevékenység szeretete és tisztelete.
Ady Endre néhány sorával zárta köszöntőjét a Gálaesten:
Adja meg az Isten,
Mit adni nem szokott,
Száz bús vasárnap helyett
Sok, víg hétköznapot,
Adja meg az Isten.

Adja meg az Isten,
Sírásaink végét,
Lelkünknek teljességes,
S vágyott békességét,
Adja meg az Isten.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége fontosnak tartja, hogy legalább

erkölcsi elismerésben részesüljenek a megyében működő szakmák, vállalkozások jeles képviselői, akik a mai nehéz gazdasági helyzetben is helytállnak, sőt egyre többen a fejlesztéseket is bevállalják. A 10 vállalkozás a
saját területükön elért kiemelkedő eredményeikért és közéleti tevékenységükért Megyei
Év Vállalkozója díjat kaptak. Az elismerő
oklevelet Dr. Dávid Ferenc a VOSZ főtitkára és Pordán Zsigmond a VOSZ KomáromEsztergom Megyei elnöke adta át az Év Vállalkozóinak.
Komárom-Esztergom Megye Év Vállalkozói
1. Az Év mérnöke Komárom-Esztergom
Megyében: Fazekas Gyula, az Fazekas és
Fazekas Kft. ügyvezető igazgatója
2. Az Év étterme Komárom-Esztergom
megyében: Zsidekné Kovács Annamária, a Menüász 2002 Kft. ügyvezető igazgatója
3. Az Év szélvédő javítója Komárom-Esztergom megyében: Szinak Gábor, az M1
Szélvédő és Karosszéria Szerviz Kft.
ügyvezető igazgatója
4. Az Év személyszállító szolgáltatója
Komárom-Esztergom
Megyében:
Hocsák Sándor, a BUSZ-PLUSZ Kft.
ügyvezető igazgatója
5. Az Év gránit- és márvány nagykereskedője Komárom-Esztergom Megyében:
Magyar Tamás és Magyar Árpád, a
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Magyar Kft. ügyvezető igazgató tulajdonosai
6. Az Év virágszalonja Komárom-Esztergom Megyében: Nyvelt Gyula és Nyveltné Müller Mónika, egyéni vállalkozók
7. Az Év Villástargonca Kereskedője
Komárom-Esztergom Megyében: Visegrádi József, a Vértes-Ker Kft. ügyvezető igazgató tulajdonosa
8. Az Év fémfeldolgozója Komárom-Esztergom Megyében: Szabó József, az MSMETAL Kft. ügyvezető igazgatója
9. Az Év karosszéria javítója KomáromEsztergom megyében: Lőrincz Szilvia, a
Lőrincz Autószervíz, a Nord Üveg Kft.
ügyvezető igazgatója és tulajdonosa
10. Az Év nyomdaipari vállalkozása Komárom-Esztergom Megyében: Vincze
Ferenc, a Spori Print Vincze Kft. cégvezetője
Az Országos Vállalkozók Napján, 2017. december 1-jén 4 megyei vállalkozónk is jelölésre és elismerésre kerül a budapesti Év Vállalkozója Oklevél átvételével: Vecsernyés Csaba,
a Beton Dickinson Hungary Kft. ügyvezető
igazgatója, Tálas Péter, PCE Paragon Solution Kft. ügyvezető igazgatója, Gelbmann
Ferenc, a Gelbmann Kft. ügyvezető igazgatója, Szabó László őstermelő, aki egyben az Agárdi Pálinkafőzde tulajdonosa is.
Az Év Vállalkozója díjak átadása után került
sor a Prima Díj Jelöltek bemutatására.
Az első Príma Díjat, a Magyar Tudomány

5
kategóriában, Dr. Dombi J. Péter a Szent Borbála Kórház orvos-igazgatója kapta.
Dr. Dombi J. Péter: A tatabányai Szent Borbála Kórház onkológiai és hematológiai osztályának vezetője, két éve a kórház orvos igazgatója, kezdetektől Tatabányán dolgozik.
Több nemzetközi folyóiratban publikált, kiemelkedő munkája, hozzáállása bizonyítják
elkötelezettségét, profizmusát. A kórház Tudományos Tanácsának elnöke, több mint 20 éve
szervezi a Megyei Orvos Fórumot – Orvos Klubot. A Magyar Tudományos Akadémia veszprémi területi bizottságának hematológiai munkabizottságának elnöke. Elindítója volt a
hazai betegregiszteri rendszer kialakításának,
amelynek már nemzetközi vonatkozása is van.
1994-ben megalapította a Jövőért Hematológiai Alapítványt, díjakat alapított. Főbb kitüntetései: Megyéért Szakmai Díj, Szabó Ignác Díj,
Csiffáry Tamás Emlékplakett, Tatabánya díszpolgára.
A második Prima Díjat az AGORA Nonprofit Kft. ügyvezetője, Sámuel Botond vehette át, a Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában.
AGORA Nonprofit Kft.: Komplex kultúra-, szabadidő-, és közösségszervező, sportlétesítményeket üzemeletető szervezetként
működik, amelyben a sport és a kultúra egymást erősítő módon kiszolgálja a város és a
térség lakóinak, cégeinek igényeit. Hozzá tartozik négy városrészi művelődési házzal a
2013-ban átadott a Vértes Agorája, a Tata-

Balról: Dr. Czunyiné Bertalan Judit, Havellant István, Dombi J. Péter,
Kovács Károly és Dr. Dávid Ferenc
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Balról: Nagy Zsolt, Török László, Honosiné Máhr Ágnes,
Sámuel Botond, Dr. Kancz Csaba
bánya Pont Rendezvényszervező és Turisztikai Iroda. Értéket teremt, őriz, tehetséget
támogat és gazdagít, közvetíti az egyetemes
és a kortárs kultúra értékeit a legszélesebb
műfaji skálán. Befogadja a helyi közösségek,
intézmények, civil szervezetek programjait,
hozzáárul az élethosszig tartó tanuláshoz.
Főbb elismerések: 2014-ben Minősített közművelődési Díj, 2015-ös tevékenységéért az
országban egyedüliként Közművelődési Minőség Díjban részesült.

A Magyar Zeneművészet kategóriában a
Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar Egyesület érdemelte ki a harmadik Prima Díjat.
Képalá:(7071.jpg) Balról: Mocher Imre,
Pordánné Balázs Ibolya, Rózsavölgyi Károlyné és Dr. Völner Pál
Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar
Egyesület: Táton és a környező településen
lakó zenészek fő feladatuknak tekintették és
tekintik ma is a német nemzetiségi és a magyar
zenekultúra ápolását, a mai zeneszerzők mű-

Balról: Mocher Imre, Pordánné Balázs Ibolya, Rózsavölgyi Károlyné és Dr. Völner Pál
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Lődi Dénes, Dr. Molnár Attila, Bedecs Ilona, Bereznai Csaba, Tálos Péter
veinek bemutatását, a szórakoztatást, a népek
közötti kulturális, emberi kapcsolatok erősítését. Az együttes 1985-ben alakult, létszáma
34 fő, a legfiatalabb tag 10, a legidősebb 64
éves, 2016. évtől Szladik Tibor a karmester,
művészeti vezető. Rendszeres szereplői a
helyi kulturális rendezvényeknek, ünnepeknek.
Felléptek Ausztriában, Dél-Tirolban, Máltán,
Finn- és Olaszországban, Romániában, Szlovákiában, Németországban. Európa 15 országából, valamint az USA-ból Kanadából és
Ausztráliából érkező fúvósokkal adtak közös

hangversenyt. Főbb elismerések: 2000. évben
Arany minősítés, 2016. évben bekerültek a
Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba.
A Prima Különdíjat a Duna Népdalkör
nyerte el, a díjat Bedecs Ilona, a népdalkör
vezetője vette át, aki megköszönve a Díjat, egy
gyönyörű népdalt énekelt el a közönségnek.
Duna Népdalkör: A Szőnyben évek óta
működő Pro Urbe díjas Duna Népdalkör és
vezetője, a Komárom Város Kultúrájáért díjjal
kitüntetett Bedecs Ilona. A népdalkört a citerás Szabó József alapította 2000-ben, a közös-

Papp Zoltán, Czunyiné Dr. Bertalan Judit, Domina József, Pordán Zsigmond
és Németh Gábor
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Dr. Urbán László, Dr. Szerencsés László, Juhász Katalin, Maráz Zsuzsanna és Sasvári Géza
ség azóta is működik és énekel. Fellépéseiket
2009 óta gyakorta színesíti, gazdagítja a szőnyi
Napraforgók Citerazenekar. A Népdalkör
minősítő versenyeken, kulturális programokon
egyaránt fellépett az elmúlt években. Főbb
minősítéseik: 2008.évben kíváló arany,
2005,2006. és 2007. években arany, 2001 és
2003. évben ezüst. 2008. a műfajban elérhető
legmagasabb elismerésük: Vass Lajos Nagydíj.
Pordán Zsigmond VOSZ elnök meglepetésként bejelentette, hogy a Jó Szerencsét
Emlékév, a hagyományok tiszteletére „Jó Szerencsét” Különdíjat alapítottak, melyet az
oroszlányi Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti
Intézmény nyerte el és Domina József, az intézmény vezetője vette át.
Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Intézmény: Az 1980-as évek végén vette fel Bakfark Bálint nevét az oroszlányi zeneiskola, amelyet Bordács Béla hívott életre 1960-ban, majd
a 90-es évek közepéén a táncoktatás is elindult. Ma több mint 320 növendék tanul itt, a
kezdetek óta több mint 4500 diák fordult meg
az iskolában, amelyet 7 éve Domina József
vezet. Az iskola akkreditált tehetségpont,
elnyerte az iskolák közösségi aktivitásának ösztönzésére kiírt „Közösségi tér” címet. Kamaracsoportjaik, zenekaraik az elmúlt közel ht

évtizedben a megyében és országos szinten is
komoly hírnévre tettek szert.
A Közönségdíjra a Kemma.hu, a 24 Óra,
a VOSZ Iroda és a Forrás Rádió gyűjtötte a
voksokat, több mint húszezer szavazat érkezett
a jelöltekre. A Prima Közönség Díjat Maráz
Zsuzsanna ultrafutó nyerte el.
Maráz Zsuzsanna: Az esztergomi ultrafutó
16 éve, harminc évesen kezdett el futni, hobbi
szinten. 2009-ben csatlakozott az Esztergomi
Futóművek Amatőr Sportegyesülethez. 2016tól a Magyar Hospice Alapítvány jótékony
futója. Egészségügyi dolgozóként a szívéhez
nagyon közel áll az alapítvány szellemisége.
Versenyeivel hírdeti az Alapítvány munkájának fontosságát és adománygyűjtéssel segíti,
hogy minél több beteg segítséghez jusson.
2016. évtől Lőrinc Olivér edzővel készül. Az
idén is – már a Prima Díjasként – képviselte
hazánkat, egyesületét és városát a legendás
Athénból Spártába tartó 246 km-es Spartathlon versenyen, ahol a női mezőnyben 2.
helyezést ért el. Fontosabb eredményei: 2016.
év Női ultrafutója, négyszeres sárvári 12 órás
győztes, női pályacsúcs-tartó, Velence szupermaraton-győztes, háromszoros Ultrabalaton
győztes, Spartathlon harmadik helyezett, illetve 2017. évben 2. helyezett.
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Természetesen a Gálaesten a többi jelölt
munkásságát is elismerték, így Fehér László
Gábor, klarinét- és tárogatóművész, Kiprich
József, labdarúgó, Mórocz István, képzőművész
és az Egressy Kamarakórus is átvehette a Prima
jelölteknek járó oklevelet és a külön erre az
alkalomra készíttetett aranymedált és a támogatók ajándékát.
A Gálaesten fellépett a Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Intézmény növendékeiből és
tanáraiból álló zenekar, az Egressy Kamarakórus, Mikola Gergő színművész és a Népház
Show Formációs Táncegyüttes is.
A pohárköszöntőjét Dr. Völner Pál, államtitkár azzal kezdte, hogy „Valamennyien tudjuk, hogy a II. világháború után Magyarországot eltűnt a polgári mecenatúra, a korábbi
főnemesi, polgári rétegek, így a 90-es évek után
– többek között – az a feladat is ránk hárult,
hogy hogyan lehet ezt újjáteremteni, hogyan
lehet visszahozni, hogy ne csak állami és
önkormányzati támogatások, díjak létezzenek.
Ezek közül a legkiválóbb valóban országos szinten a Prima Primissima és a Megyei Prima
Díjak és az a példátlan összefogás, ami évről
évre itt megnyilvánul, hiszen ezen a területen
is látszik, hogy a VOSZ mellett az önkormányzatok, kamarák, vállalkozások, magánszemélyek százait, ezreit mozgatja meg egy ilyen
rendezvény.
Külön öröm, hogy évről évre mindig vannak újabb kiválóságok, jelöltek, akik színt visznek az életünkbe. Szeretnék egy kicsit visszakanyarodni még a vállalkozói díjazottakra is,
mert az elmúlt évek eredményei, az itt lévő vállalkozóknak is köszönhető, hogy működik a
gazdaság, gyarapodnak a munkahelyek és az
kívánom Magunknak, hogy ez így folytatódjon évről évre, töretlenül.”
Gálavacsora után a Coco Bongó zenekar
táncoltatta meg a vendégeket.
Pordánné Balázs Ibolya, a VOSZ Komárom-Esztergom Megyei titkára, a rendezvény
szervezője azt vallja, hogy ha a hagyományok
őrzése, a tehetségek felkarolása mindennapjaink részévé válik, gazdagabbak leszünk.
„Nem tudunk nagyot tenni, csak kis dolgokat
tudunk tenni nagy-nagy szeretettel. Gratulált
a díjazottaknak és megköszönte a VOSZ vezetésének, vállalkozóknak, az önkormányzatoknak, a támogatást, amelynek segítségével
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együtt ünnepelhették a kultúra, a művészetek,
a tudomány és a sport megyei kimagasló szereplőit, a Prima Díjasokat és Komárom-Esztergom megye Év Vállalkozóit.
VOSZ
Komárom-Esztergom Megyei Szervezet

Békéscsaba
Szeptember 22.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Békés Megyei Szervezete
2006 óta tizenkettedjére rendezte meg pénteken a Prima-díjátadó Gálát, a békéscsabai
Phaedra Rendezvényközpontban. Békés megyében a vállalkozók mecénásként a megye kulturális-, tudományos- és sportéletének jeleseit 1-1 millió forintos díjjal ismerik el.
A gála rendezvényfüggönyét a békéscsabai
Calandrella Kamarakórus misztikus minikoncertje húzta szét; majdan Nagy Mihály László, a VOSZ megyei elnöke, s egyben a program házigazdája köszöntőjében elmondta:
Továbbra is keressük a környezetünkben azt
a pici kis gyöngyszemet, azt a vállalkozótársat,
aki föltünés nélkül fizette az adót, és embereknek foglalkoztatást biztosított.
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És akkor... a mostani program gyöngyszemei:
Kovács Sándor, az Univerzál Zrt. gazdasági igazgatója és Tóth Lajos, a gyulai Tóth és
Társa Recycling Kft. ügyvezető igazgatója munkásságát Év Vállalkozója-díjjal ismerték el –
őket a budapesti vállalkozók napján is köszöntenek majd.
Továbbá kiváló vállalkozó díjat kapott
Árgyelán János gyulai méhész, Ficsor Zoltán
orosházi cukrászmester, Hajdú Gyula szeghalmi vendéglős, Földesi István kamuti mezőgazdasági vállalkozó, Hornok Julianna és
Posztós István orosházi kertészeti kereskedők,
Medvegy Mihály, a Hocz és Medvegy Kft.
ügyvezetője és idősebb Ásós Géza békési építőipari vállalkozó.
Egy fantasztikus ünnepi eseményen
vagyunk – fogalmazott dr. Lovassy Tamás, a
VOSZ Prima gálák koordinátora –, amely tökéletes levonata a kezdeti elképzeléseknek: a vállalkozók vezetésével fejlesszük a helyi társadalmi életet, és ez Békéscsabán megtestesült.
Szarvas Péter polgármester szerint Békéscsaba fejlődésében többek között nagyon
nagy szerepe van városban és a környéken
működő vállalkozásoknak; a település működési kiadásainak 25-26 százalékát fedezik a vállalkozások helyi adói. Aláhúzta, ez a szám
magáért beszél.
Végül a 2017-es megyei Prima-díjak idén is
a legjobb gazdákra találtak.
dr. Baji Balázs világbajnoki bronzérmes és
Universiade-győztes gátfutó. (Balázs, amihez
az utóbbi másfél évben hozzáért, az majdnem
mind arannyá vált: tavaly volt az esküvője,
nem sokkal később a riói olimpián domborí-

tott, idén lediplomázott, és a nyara egy vb
bronzzal és egy Universiade arannyal zárult.
Nyara, visszafele arany.)
Békéscsabai Alföld Quartet (Hoffman
Ágnes, Molnár János, Szomorné Budai Mariann és Szomor István), akik egyébként az est
egyik hangfelelőseik voltak.

Békési Belencéres Néptáncegyüttes, amely
a Kárpát-medence, a megyei néptánc és a népzene hagyományát ápolják – Mahovics Tamás,
az egyesület művészeti vezetője a díjátvételekor boldogan megjegyezte, szerencsére még
léteznek manapság olyan gyerekek, akik nem
a Despacitót tartják sorvezetőnek.
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A fináléban a Belencéres három párja és
Mahovics Tamás Jr. gyújtotta fel a parkettát.

forrás: hir6.hu

Kaposvár
Október 13.
Kimeríthetetlennek látszik Somogy Kincsestára, – állapította meg a 11. alkalommal megrendezett Prima gála rendezvényén mondott
köszöntőjében a Város Polgármestere, Szita
Károly – a jelöltekre vonatkoztatva.

11
A tavalyi évhez hasonlóan teltház fogadta
Kaposvárott a Szivárvány Kultúrpalotában a
zsűri által előzetesen kiválasztott Prima díj
várományosokat.
A nagyszerű hangulatú gálát az idén megtisztelte Demján Sándor a Prima- Primissima
díj megálmodója a VOSZ elnöke is. A színvonalas műsort és a díjak átadását a nyertesekkel folytatott 5-10 perces villáminterjúk színesítették, és alakították ki azt a családias hangulatot, amely a rendezvényt jellemezte. Valamennyi díjazottat hatalmas tapssal köszöntötte
a publikum, ami egyben a döntéshozatal elfogadását is egyben alátámasztotta.
Díjat a következők vették át:
Dr Németh Ildikó a vérellátó főorvos,
Gosztonyi Zoltán fafaragó mester,
Turi Endre koreográfus, táncpedagógus.
Közönségdíj: Simonyi-Hornyák Hajnalka az
Ametiszt táncegyüttes vezetője, koreográfusa.
A díjakat a Zsűri tagjai, és a szponzoráló
bankok, és vállalkozások vezetői adták át.
Kiosztásra kerültek a kiváló vállalkozói elismerő oklevelek is, amelyeket Demján Sándor,
Dr. Lovassy Tamás, Daxner Gábor és Kissné
Ildikó irodavezető adták át.
Gerber István, Gerber Optika,
Bíró István, Dilex Kft.,
Bodródi Lajos, Nagy Lajos Nabo.LL, Kft.,
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Dr. Kovács Mónika, Rinya Culvite Kft.,
id. Udvaros Zoltán állattenyésztő,
Zimre István, Bázis Informatika Kft.
Az állófogadáson a Corner Étterem remekei kerültek terítékre a megye díjnyertes borai
Bujdosó pincészet , csillapították a jelenlevők
szomjúságát.
VOSZ Somogy megyei szervezet

Szekszárd
Október 13.
Átadták a 2017-es Tolna megyei Prima díjakat és az Év Vállalkozóinak járó elismeréseket
pénteken este Szekszárdon.
Annyi örömet szeretnénk adni, amennyit
mi kaptunk tőlük, fogalmazott köszöntőjében
dr. Fajszi Lajos, a Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége Tolna Megyei Szervezetének
vezetője a Prima díjasokkal kapcsolatban. A
péntek esti gálán arról is beszélt: ez a gála és
az itt átadott elismerések is bizonyítják, hogy
gazdaság és kultúra nemhogy nem egymás
ellen vannak, hanem egyszerűen nem lehetnek meg egymás nélkül.
Dr. Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára, a Prima
Primissima Alapítvány kurátora kiemelte, hogy

a szövetség különleges missziója a szellem gazdagítása, a tehetségek felkarolása. Hangsúlyozta,
hogy egyfajta virtuális nemzeti értékmegőrzőt
működtetnek, amely tágas, tiszta, és amely ösztönösen taszítja az olcsó vásárﬁát.
Az elismerések átadásának sora az Országos Év Vállalkozója Díj megyei jelöltjeinek
bemutatásával kezdődött, akik majd Budapesten, a Művészetek Palotájában vehetik át
igazi jutalmukat. Az Országos Év Vállalkozója Díj Tolna megyei jelöltje Vass Péter, a szekszárdi V és Periko Kft. tulajdonosa, ügyvezetője, dr. Sztruhár Sándor, a Paksi Ipari Park
Kft. ügyvezető igazgatója, Horváth János, a
szekszárdi LUX H 84 Kft. tulajdonosa és a
kilencvenesztendős Stengeli Andrásné, kölesdi egyéni vállalkozó. Ezután adták át az év
megyei vállalkozóinak járó elismeréseket.
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2017-ben díjat kapott Kelemen Zoltán
szekszárdi egyéni vállalkozó, a Piac téri pecsenyés, Laczi Erzsébet Krisztina, a paksi Dolce
Vita Étterem és Pizzeria ügyvezetője, Kis Ivetta, a Sberbank szekszárdi fiókvezetője és Bach
Sándor, a paksi Car Hospice Kft. vezetője.
A megyei Prima díjak odaítéléséről idén is
a VOSZ megyei szervezetének elnöksége döntött. A díjazás az erkölcsi és a szakmai elismerés mellett 1-1 millió forintos pénzjutalommal és egy egyedi kristályszoborral jár.

Tolna megyei Prima díjat kapott magyar
oktatás és köznevelés kategóriában Ónodi Szabolcs. Biológia–földrajz–testnevelő tanári
tanulmányait, valamint atlétika, labdarúgó és
torna edzői végzettségét Pécsett, illetve a Testnevelési Egyetemen végezte. Közel fél évszázadot töltött el a pedagógus pályán, 14 évig
igazgatta a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumot. A civil életben is aktív: egyebek mellett tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak, alelnöke a Magyar Testnevelő Tanárok Országos
Egyesületének.

Magyar sport kategóriában az idei megyei
Prima díjat Bor Barna, az Atomerőmű Sportegyesület válogatott cselgáncsozója kapta.
2003-ban, 16 évesen igazolt át az ASÉ-ba,
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ahol aztán Hangyási László edző iránymutatásával, az olimpiai és világbajnok Kovács
Antallal együtt készülve továbbfejlődött.
Európa-bajnokságot nyert ifjúsági, junior és
U23-as korosztályban is, sőt utóbbiban
háromszoros kontinensbajnok. Juniorként vbezüstérmes. A felnőttek között +100 kilogrammban háromszoros Eb-ezüstérmes, Ebbronzérmes, vb-ezüstérmes, olimpiai 7. helyezett, az augusztusi budapesti világbajnokságon pedig 5. helyet szerzett. Az év cselgáncsozójának választották 2004-ben, 2011-ben
és 2013-ban is. 2012-ben Junior Prima díjat
kapott.

Révész Sándort Magyar Zeneművészet
kategóriában díjazták. Tizenhat évesen szerzett ORI-engedélyt, és kezdett az Echo együttessel vendégként turnézni. Az 1970-es évek
elején tagja volt a Hearts, a Mogyorósi Trió,
a Tűzkerék együtteseknek. 1971-től játszott a
Generálban, majd 1975-től a Piramis frontembere. Többször is elnyerte az Év Énekese
díjat. Hosszabb, rövidebb pihenőidőszakokat
beiktatva azóta is aktív. Erős szálak kötik Tolna
megyéhez. Munkásságát EMeRTon-díjjal, a
Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével és a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével
is elismerték.
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A VOSZ megyei szervezete immár hagyományosan az idei gálára is meghirdetett egy
közönségszavazást. A jelöltek Stekly Zsuzsa
zománcműves, Djokics Zseljko kosárlabdaedző és dr. Győri Attila sebész főorvos voltak. A
legtöbb szavazatot és így a Prima díjat dr. Győri
Attila kapta, aki 1997 júliusa óta dolgozik a
szekszárdi Balassa János-kórház sebészeti osztályán, amelynek 2016 áprilisától kinevezett
osztályvezető főorvosa. 2012-ben Balassa-díjat
kapott.
Az Év Vállalkozói és a Prima díjasok is
hatalmas tapsot érdemeltek a közönségtől,
akárcsak a fellépő művészek, Baranyi Katalin,
Fellegi Balázs énekesek és zenész barátaik. Az
est egyszerre volt különleges, emelkedett és
oldott hangulatú, ráadásul alkalmat jelentett
arra is, hogy a résztvevők a díjak átadása után
kötetlenül beszélgessenek.
forrás: teol.hu

Szombathely
Október 14.
A tíz kategóriajelölt közül hárman – Erdélyi
János filmrendező, dr. Bátor György osztályvezető főorvos és Földesi János népzenész –

kapták meg a nettó egymillió forinttal járó
Prima-díjat.
A vasi VOSZ az elsők között csatlakozott
a Demján Sándor által útnak indított országos Prima Primissima-kezdeményezéshez:
szombaton este a Weöres Sándor színház nagyszínpadán tizenharmadik alkalommal köszöntötték a Vas megyei Primákat.
„A Prima Primissima küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé”, hangsúlyozta köszöntőjében Szárnyas János, a
Vállalkozók Országos Szövetsége vasi szervezetének elnöke. Az idén is a legszélesebb körben fogtak össze a megye vállalkozói, hogy sikeresen megszervezhessék ezt a nagy hagyományokkal bíró eseményt, amelynek az utóbbi
években a Weöres Sándor Színház ad helyet.
Pócza Zoltán, az est házigazdája a közönség
soraiban külön köszöntötte mások mellett Ágh
Péter országgyűlési képviselőt; dr. Hende Csabát, az Országgyűlés alelnökét, országgyűlési
képviselőt; dr. Kovács Györgyit, a vasi kormányhivatal szombathelyi járási hivatalának
vezetőjét, dr. Kondora Bálintot, a vasi közgyűlés alelnökét, dr. Puskás Tivadar polgármestert; dr. Lovassy Tamást, a VOSZ elnökségében a megyei Prima-gálák főkoordinátorát, a vasi kamarák képviselőit. A gálán részt
vettek a vasi városok polgármesterei – és ter-
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mészetesen azok a vállalkozók, akiknek támogatása nélkül a díjátadó nem jöhetett volna
létre.
A hagyományok szerint elsőként az év kitüntetett vállalkozóival ismerkedhetett meg a közönség: a Szombathelyi Médiaközpont által forgatott kisfilmek (miniportrék) levetítése után
maguk a díjazottak is színre léptek. „Az év
kereskedője Vas megyében” díjat Juhász Tibor
nyerte el, „Az év minőségellenőre Vas megyében” címet Karakó László birtokolhatja.
„Az év vállalkozója” díjakat decemberben
Budapesten adják át, de a vasi várományosokat már most személyesen köszöntötték. Ők
azok: Sipos Gábor (a Sipos Autóház ügyvezetője), Simon Gábor (a Simon Belsőépítész Kft.
vezetője) és Komonczky István vállalkozó.
A megyei Prima-díjasokat kezdetben – az
országos menetrendhez hasonlóan – háromhárom kategóriajelölt közül választották ki, a
különbség annyi volt, hogy a megyei Primákon kevesebb kategóriát állítottak föl. Újabban azonban a megyei Primákat is tíz kategóriában indítják, azonban minden kategóriának
egyetlen jelöltje van: ők már Primák. A tíz
kategóriajelölt közül hárman nyerik el a nettó
egymillió forinttal járó Prima-díjat. Az idei vasi
Primák tehát: Erdélyi János filmrendező, dr.
Bátor György főorvos, a Markusovszky kórház

15

VOSZ 2017 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2017. 11. 28. 12:42 Page 16

Szervezeti Hírek

16
szemészeti osztályának vezetője és Földesi
János népzenész.
Megyei Prima különdíjat Fodor Máté énekes-zeneszerző (a Soulwawe frontembere)
kapta.
A megyei Prima előkészületekhez kezdettől hozzátartozik a közönségszavazás, amelyet
az idén is a Vas Népe közreműködésével
bonyolított le a VOSZ. Lőrincz-Farkas Eszter,
a lap főszerkesztője jelentette be az idei Prima
közönségdíjasát, megjegyezve, hogy az idén
visszatért a Vas Népe egy megszakadt hagyományhoz: nemcsak az online, hanem a nyomtatott felületen is szavazhattak az olvasók kedvenc Prima-jelöltjükre. Mint a főszerkesztő
hangsúlyozta: a döntés jónak bizonyult. A
hétezer szavazatból a legtöbbet a sport kategória jelöltje, Kiss Zsolt kapta – ő a megyei
Prima 2017-es közönségdíjasa.
A megyei Prima-gálát ezúttal tánc, vers,
zene színesítette. A fellépők és a műsorszámok
szokás szerint kapcsolódtak egy-egy jelölt
tevékenységéhez. A Prima-gálát fogadás zárta:
a kulturális, tudományos, művészeti élet és a
vállalkozói szféra képviselői fehér asztal mellett folytatták azt a párbeszédet, amelynek megerősítése és fönntartása a Prima-kezdeményezés alapvető célja és értelme.
forrás: vaol.hu

Salgótarján
Október 14.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Nógrád Megyei Szervezete
immár tizenharmadik alkalommal rendezte
meg a Nógrád Megyei Prima-díj gálaünnepségét. Ezen alkalomból vállalkozói-, szakmai, illetve Prima-díjakat adtak át szombat délután
szűkebb hazánk legjobbjainak a salgótarjáni
József Attila Művelődési Központban. A
megyei Prima-díjaknál három kategóriában –
közművelődés, oktatás-tudomány-köznevelés,
illetve művészet – érkeztek be jelölések. Idén
a Dűvő Népzenei Együttes, Berki Judit óvónő,
művelődésszervező, szociális munkás, gazdasági menedzser, illetve Csemniczky Zoltán
szobrászművész vehette át ezt a rangos elismerést.

Hosszú éveken keresztül megyeszékhelyünkön köszöntötték a különféle szakterületek legjobbjait. Szűkebb hazánk vállalkozói
azonban úgy döntöttek, hogy ezt a nagyszabású
eseményt érdemes lenne elvinni más városokba is. Ez így is történt, ugyanis Balassagyarmaton, illetve Pásztón is rendeztek már a
Prima-díj átadása alkalmából gálát. 2017-ben
azonban ismét Salgótarján mellett döntöttek
a szervezők, hiszen a nógrádi megyeszékhely
idén ünnepeli 95. születésnapját.
Az esemény megkezdéséig a BányászKohász Fúvószenekar muzsikált a művelődési központ előtt, akiknek tagjai a tavalyi esztendőben kapták meg a Nógrád Megyei
Prima-díjat.
Az est nyitányaként Kautczky Armand egy
Reményik Sándor-verset szavalt el a közönségnek.
Az ünnepség két részből állt. Az első felében átadták az év vállalkozója-, a szakmai-, a
Csillik Zoltán Emlékdíjat, valamint a T.
Német László Partneri Nívódíjat. A gála máso-
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dik blokkjában pedig a Nógrád Megyei Primadíjak találtak gazdára.
Az elismerések átnyújtása előtt Fekete Zsolt,
Salgótarján polgármestere köszöntötte a megjelenteket.
– Ez a város nem lehetne ilyen szép és ilyen
szerethető, ha a vállalkozók, valamint a munkaadók évtizedek óta nem tették volna bele szívüket-lelküket az építésébe– kezdte szavait a
város első embere. Hozzátette, hogy a Megyeszékhely rengeteg történelmi folyamaton
átment már. Több fénykora, illetve lejtmenete is volt, ám a polgármester szerint jelenleg
ismét egy felfelé ívelő útra tért rá. Persze a település mindehhez óriási lehetőséget kapott az
Európai Uniótól, valamint a kormánytól.
Kitért arra is, hogy mind a megyének, mind
pedig a városnak nagyon fontos a kreativitás,
a tehetség, továbbá az innovatív szellemi megújulás, amelyekben nemcsak a több évtizede
dolgozó vállalkozók, illetve munkaadók, hanem
már a fiatalabb korosztály is képviselteti
magát.
Ezt követően Danics Dóra énekelt– aki,
2013-ban az egyik televíziós tehetségkutató
műsor győzteseként vonult be a köztudatba.
Mindezek után pedig Czékmánné Kelecsény
Ágnes, a VOSZ Nógrád megyei elnöke mondta el az alkalomra szánt gondolatit. Beszédében visszatekintett a díjátadások kezdeti időszakára, majd röviden összefoglalta az elmúlt
esztendők történéseit is. Bejelentette továbbá,
hogy a következő évi gálát Romhányban rendezik meg.
Ezt követően pedig elérkezett az a várva várt
pillanat, amikor átadták a Nógrád megye vállalkozóit megillető szakmai okleveleket, amely
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mellé minden kitüntetett megkapta Antal
András megyei Prima-díjas kerámiáját is.
Az év szolgáltatója Hordós Edit, a bátonyterenyei EDI fodrászszalon tulajdonos-vezetője
lett, míg az esztendő kereskedőjének Géczy
Gyulát, a Lets’Doit Barkácsáruház, valamint
az Etesi Pálinkafőzde tulajdonosát választotta a bíráló bizottság. Az utóbbi helyett lánya
vette át a jutalmat, mivel ő egy másik díjátadó ünnepségen tartózkodott, ahol szintén elismerték vállalkozói tevékenységét.
Az év vendéglőse díjat Fülöp Zsolt, a
Medves 99 Kft. ügyvezetője, a ceredi „4 tó”
panzió tulajdonosa kapta meg, míg a 2017
ipari vállalkozója kitüntetést ketten érdemeltek ki: Reviczki István, a Revi Kft. cégvezetője, valamint Tóth András, a Xénia
Kft. ügyvezetője.
Az „Év vállalkozója-díjat” 1999-ben alapította a VOSZ vezetősége. Ez egy elnöki elismerés, amely nem jár pénzdíjjal. Minden esztendőben, az összes megyében két vállalkozás,
vállalkozó kaphatja meg. A kitüntetettek a
VOSZ Nógrád Megyei Szervezete elnökségének javaslatára, a szövetség országos elnökségének határozata alapján Budapesten, a Vállalkozók napján vehetik majd át az Év vállalkozója oklevelet. A salgótarjáni ünnepségen
csak az arra szóló meghívót nyújtották át számukra.
Az év vállalkozójának 2017-ben Oravecz
Tibort, a Delta-Tech Kft. ügyvezetőjét, illetve dr. Hajas Pált nyilvánították.
Mindezek után az emlékezés percei vették át a főszerepet, amikor is Gazsi Ferencre, a VOSZ egykori Nógrád megyei elnökére – aki tavaly költözött az örökkévalóságba
– Jegesi László zenés összeállítással gondolt
vissza.
Ezt követően tovább folytatódott az elismerések átadása. A Vállalkozók az Innovációért – Csillik Zoltán-díjat, amelyet a VOSZ
Nógrád Megyei Szervezete 2010-ben alapított
a kiváló szakember emlékére, a „Sakkozzuk ki!
akciócsoport kapta meg. A kitüntetést Pakodi Beáta és Miklós Rea vehette át. A 2006ban létrehozott, T. Német Lászlóról elnevezett
Nógrád Partner Nívó-díjat idén az „Innovatív Üzleti Reggeli” salgótarjáni csoportja érdemelte ki. A jutalmat Lehocki Eriknek, valamint
Winkler Balázsnak nyújtották át.
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A szünetet megelőzően Haris László, a
„Muzsikál az erdő” rendezvény vezetője megnyitotta a Prima-díjas eseménysorozathoz
kapcsolódó fotópályázatára benyújtott, az
elmúlt két év nyertes tendereinek műveiből
összeállított fotókiállítást.
A megyei Prima-díjaknál három kategóriában – népművészet és közművelődés, oktatás- köznevelés, illetve képzőművészet – érkeztek be a jelölések. Az értékelő zsűri hosszú
tanakodás után választotta ki a jelöltek közül
a legalkalmasabbakat. Elsőként a Dűvő Népzenei Együttes kapta meg az elismerést. Az
oktatás és köznevelés kategóriában idén Berki
Judit óvónő, művelődésszervező, szociális
munkás, gazdasági menedzser vehette át a
kitüntetést. Végezetül pedig Csemniczky Zoltán szobrászművésznek nyújtották át a Primadíjat. A jutalmazottak kategóriánként, adómentesen idén is egymillió forintban részesültek, továbbá egy üvegkompozícióval is
megajándékozták őket.
A második felvonásban a Nógrád Táncegyüttes is szórakoztatta a nagyérdeműt.
Az ünnepség zárásaként Ádám Imre, a
VOSZ alelnöke szólt a megjelentekhez, aki a
szövetség elnökének, Demján Sándornak a sze-

mélyes jókívánságait tolmácsolta az egybegyűlteknek. Ő ugyanis nem tudott megjelenni a rendezvényen, viszont folyamatosan
figyelemmel kíséri a megyei Prima- díjak eseményeit.
Ők az idei Prima-díjasok

Dűvő Népzenei Együttes
A Dűvő Népzenei Együttes 1979-ben alakult, ’81-től pedig már rendszeresen koncerteznek tagjai. Hosszú ideig a Nógrád
Táncegyüttes kísérő zenekaraként tevékenykedtek. A Kárpát-medence összes etnikumának dala megtalálható repertoárjukban.
A muzsikálás mellett népzenegyűjtéssel,
illetve -tanítással is foglalkoznak. Az együttes több rangos hazai fesztiválon is részt vett
már, azonban számos más ország lakóit is
megismertették a magyar népzenével. Elnyerték a „Népművészet Ifjú Mestere” címet,
továbbá kétszer is megkapták a „Kiváló
Együttes” kitüntetést. Nógrád Megye Önkormányzata Madách Imre-díjjal, Salgótarján
Megyei Jogú Város Önkormányzata pedig
Pro-Arte -, valamint Pro-Urbe- díjjal ismerte el tevékenységüket.
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Berki Judit
Óvónői, művelődésszervezői, szociális munkás, gazdasági menedzser végzettségét, illetve
ezen szakterületek által megszerzett tudását az
évek során mindig kiválóan hasznosította.
Többek között dolgozott művelődési ház igazgatójaként, a romaügyekért felelős államtitkárság vezetőjeként, továbbá a gyermekvédelem, valamint az idősgondozás területén is
megmutatta rátermettségét.
Munkatársa volt a Magyar Tudományos
Akadémia gyermekszegénység elleni programjának, alapító tagja a Nógrád Megyei Cigány
Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségének. A szervezet keretein belül, az ő vezetésével működik a bátonyterenyei tanoda, ahol
hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak.
Ilyen intézmény Mátraverebélyben, illetve
Lucfalván is található. Berki Judit elhivatottsága, embersége, szakmai tudása példaértékű.
Csemniczky Zoltán
A szobrászművész munkássága, művészete
anyagválasztásának, a drótnak köszönhetően
egyedülálló. Számos egyéni, illetve csoportos
kiállításon mutatta be alkotásait. Köztéri
művei hazánk több városában, sőt még Olaszországban, valamint Szlovákiában is megtalálhatók. Dolgozott pedagógusként, majd a
balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központba került, ahol elsősorban kiállításokat szervezett. Később pedig az intézmény
vezetője lett. Meghatározó szerepe volt a sokáig raktárban pihentetett balassagyarmati kortárs képzőművészeti gyűjtemény újbóli bemutatásában. Számos elismeréssel büszkélkedhet,
ilyen például a Munkácsy- és a Madách Imredíj, továbbá megkapta Balassagyarmat díszpolgári címét is.
Értékmérője a valódi teljesítménynek
A Prima Primissima-díjat 2003-ban Demján Sándor vállalkozó alapította meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) támogatásával. Célja a magyar
értelmiség eredményeinek megőrzése, a hazai
tudomány, művészet, illetve kultúra fejlesztésének pártoktól független erősítése volt. 2013tól a díj gondozását, valamint finanszírozását
Csányi Sándor vezetésével az OTP Bank vállalta át. 2005-től mindez, a Prima Primissima
területi Prima-díjakkal egészült ki, amely
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során elismerésben részesülhetnek a szellemi
élet, a kultúra, a tudomány, a művészet, továbbá a sport megyei legjobbjai is.
A VOSZ Nógrád Megyei Szervezete elsőként csatlakozott a kezdeményezéshez, így szűkebb hazánkban immár tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Prima Díjkiosztó
ünnepséget. A Prima Primissima- díj, illetve
a hozzá kapcsolódó, a vállalkozók összefogásával megvalósuló megyei Prima-díj mára az
egyik legnagyobb társadalmi programmá nőtte
ki magát. Ez elmondható a Nógrád megyei
Prima-rendezvényről is. Szűkebb hazánk vállalkozói, a bankok, az önkormányzatok, valamint az egyéb gazdasági szereplők egyaránt
nagyra értékelik a valódi teljesítményt. Éppen
ezért a maradandó értékeket alkotók mellé álltak és példamutató módon a kezdetektől fogva
anyagilag is lehetőé teszik a megyei Prima
ünnepségek megrendezését.

Forrás: Nógrád Megyei Hírlap
Gerhát Karina

Mohács
Október 28.
A VOSZ Baranya Megyei Szervezete az
elnökség által elfogadott stratégia mentén haladva idén sem a megyeszékhelyen, hanem
ezúttal Mohácson rendezte meg az immáron
11. Baranya Megyei Prima Díjátadó gálát.
A házigazdai szerepet idén Mohács vállalta, a gála az önkormányzat dísztermében volt.
Az eseményen részt vett dr. Lovassy Tamás,
a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának delegáltja is.
2017-ban Baranya megyében a Magyar Képzőművészet kategóriában Dr. Aknai Tamás,
Magyar Sajtó kategóriában Schweier Rita, míg
Magyar Irodalom kategóriában Kiss Tibor Noé
kapta az elismerést.
Hagyományosan a gálán adták át Baranya
megye Év Vállalkozója díjakat is. Idén Farkas
Béla, a Bólyi Faiskola Kft. ügyvezető igazgatója, Grubics Mártonné, a pécsváradi Zengő
Cukrászda üzemeltetője, Jaksics János, a Jaksics és Fia Építőipari Kft. ügyvezetője kapták
a megyei elismeréseket.
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Az országos Év Vállalkozója Díjra a VOSZ
megyei elnöksége Dömös Gábort, a pécsi
Dömös-Plast Kft. ügyvezetőjét, valamint Kalocsai Istvánt, a mohácsi Pannon-Montex Kft.
ügyvezetőjét részesítette az elismerésben.

Győr
November 10.
A Vállalkozók Országos Szövetsége GyőrMoson-Sopron Megyei Szervezete 13. alkalommal adta át a megyei Prima díjakat.
A volt győri zsinagógában tartott rendezvényen a magyar tudomány kategóriában dr.
Földesi Pétert, a Széchenyi István Egyetem rektorát ismerték el.
„Az egyetemeknek van társadalmi felelősségvállalásuk, küldetésük, ami miatt nem lehet

mindent tisztán üzleti alapon csinálni. Olyan
egyensúlyt kell megteremteni, hogy meglegyen
a finanszírozás, meglegyenek a társadalmi feladatok is, és hogy az új generáció – azonkívül,
hogy kiváló szakember lesz – szemléletmódot,
értékrendet, világképet kapjon tőlünk. Szép feladat ezt megvalósítani” – mondta el a díj kapcsán a rektor.
A magyar zeneművészet kategóriában Berkes Kálmán, a Győri Filharmonikus Zenekar
művészeti vezetője érdemelte ki az elismerést.
Ő a Kisalföldnek arról beszélt, hogy a zenekar korábban sem volt rossz, de most egészen
más régiókhoz tartozik, amit világnagyságok is
elismertek. „A rendkívül szigorú Kocsis Zoltán egyszer azt mondta, hogy a zenekar egy év
alatt háromszáz-négyszáz százalékot fejlődött.
Kobayashi Ken-Ichiro a pécsi karmesterversenyen hangosan bravózott nekünk. Gilbert
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Varga azzal hívott fel, jobbak vagyunk, mint
a philadelphiai zenekar” – sorolta.
A magyar oktatás és köznevelés kategóriában Szabó Szilvia, a csornai Starlight Dance
SE alapítója kapta a Prima díjat.
„Amikor tíz éve megalapítottam a tánciskolámat, az volt a célom, hogy segítséget nyújtsak azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs
lehetőségük messzebbre utazni táncolni
tanulni. Ma már 120 tagja van az egyesületnek, négytől 25 éves korig különböző csoportokban. Diákjaimmal sokféle stílust próbálok megismertetni, a klasszikusbalett-alapoktól a hiphopon át a musicaltáncokig” – fejtette ki.
Az eseményen a megyei „Év vállalkozója”
okleveleket is átadták. Ilyet idén Szemán Sándor, a Szemtech Kft. ügyvezetője, Nagy Péter,
a Grana Kft. ügyvezetője, Bárkovics János, a
Bárkovics Kft. ügyvezetője, dr. Bódi Csaba, a
Hipp Kft. ügyvezetője és Varga Szabolcs, a
Varga és Társa Kft. tulajdonos-ügyvezetője
kapott. A gálán bejelentették azt is, hogy decemberben Budapesten, az országos Prima Primissima-gála napján „Országos év vállalkozója” oklevelet kap Győr-Moson-Sopron megyéből ifj. Borsodi László, a Borsodi Műhely Kft.
ügyvezetője és Jankovits István, a Jankovits
Engineering Kft. ügyvezetője.
forrás: kisalfold.hu

Nyíregyháza
November 10.
A tizenkettedik alkalommal adták át SzabolcsSzatmár-Beregben a Prima Díjat a megyeházán. A VOSZ megyei szervezete fontosnak
tartja, hogy az országos Prima Primissima Díj
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mellett a megyebeli, kiemelkedő tevékenységet végző személyek munkáját is elismerjék.
Az országos Prima Primissima Díjhoz
kötődve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
2006 óta díjazzák az irodalom, a tudomány, a
kultúra, az építészet és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végző személyeket. A
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete a különböző
kategóriákban idén is 10 személyt jelölt.
Közülük idén is hárman vehették át a
megyei Prima Díjat és az ezzel járó 1 millió
forintot. Magyar Építészet és Építőművészet
kategóriában Nagylucskay László, Magyar
Sajtó kategóriában Kéry Péter, Magyar Zeneművészet kategóriában Boronkay Ferencné
vehette át az elismerést. A különdíjat Magyar
Irodalom kategóriában Nagy Zsuka kapta. A
Megyei Önkormányzat különdíjasa Magyar
Képzőművészet kategóriában Szepessy Béla, a
Nyíregyházi Önkormányzat különdíjasa pedig
Magyar Tudomány kategóriában dr. Istvánovits Eszter lett.
nyiregyhaza.hu/Szoboszlai Tibor
(Fotó: Szarka Lajos

Székesfehérvár
November 11.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Fejér Megyei Szervezete 12. alkalommal adta át a Fejér Megyei Prima-díjakat.
Díjazottak:
Dr. Madácsy László, Endo-Kapszula Magánorvosi Centrum belgyógyász, gasztroenterológus
Lovranits József a Lánczos Kornél Gimnázium igazgatója
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Závodszky Noémi színművész
A közönségdíjat Ocskay Gábor jégkorong
edző vehette át.

Zalaegerszeg
November 17.

Telekom Zrt vezérigazgatója, Balogh Ferenc,
a Gosztola Gyöngye Spa és Élményhotel tulajdonosa, Somogyvári Csaba, a Synetic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vezetője, Tóth Zoltán, a WHC Kft. ügyvezetője, Mező Gábor, a
MERMAID Kft. ügyvezető igazgatója, Bene
Miklós, a Stihl Szakkereskedés Műszaki Bolt
vezetője, Katona István, az Alpintechnika Kft.
tulajdonosa, Dobrádi Mónika, a Szilágyi Testvérek Kft. vezetője vehette át az oklevelet.
A Prima díjak átadása a szünet után
következett. Virrasztó Zsolt újságíró, az
Aquaprofit NTSK sakk-klub és Szabolcs
Péter Munkácsy-díjas szobrászművész részesült
az elismerésben. Balogh László a nagykanizsai
Batthyány gimnázium igazgatója közönség díjas
lett.

Veszprém
November 17.
A Hevesi Sándor Színházban ünnepélyes gálaműsor keretében adták át a Zala Megyei Vállalkozók Szövetsége (VOSZ) által, az országos
Prima Primissima díj nyomán alapított Zalai
Prima-díjakat. A rendezvényt dr. Besenczi
Árpád, a színház igazgatója, mint házigazda,
baráti szavakkal nyitotta meg, jelezve, 2013ban ő is megkapta a díjat, melyet a Jászai-díj
mellett őriz nagy becsben.
A gála első részében az Év vállalkozója díjak
átadására került sor a 2017-ben legjobb teljesítményt nyújtó gazdasági szervezeteknek.
Nyolc díj talált gazdára: Zuber Gyula, a ZNET

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Veszprém megyei Szervezetének
Elnöksége és Veszprém megyei Prima Díj Alapítványnak Kuratóriuma tizenharmadik alkalommal hirdette meg 2017-ben a Veszprém
megyei Prima Díjat, melynek közismert célja
a kultúra köztünk élő, kimagasló képviselőinek, a szűkebb régiónkban élő és dolgozó kiválóságoknak erkölcsi és anyagi elismerése.
Elsőként 2017. évi, Veszprém megyei Év
Vállalkozója díjakat adták át, mely “a megfeszített munka és az elkötelezettség ötvözéséből született. Azokból a tulajdonságokból,
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Veszprém Megyei Prima Díj 2017. évi nyertese “Magyar Színház- és Filmművészet”
kategóriában: A Pannon Várszínház. A díjat
Vándorfi László igazgató-rendező vette át.
A „Magyar Tudomány” kategória Veszprém megyei Prima Díj 2017. évi nyertese: dr.
Herodek Sándor.
A „Magyar Filmművészet” kategóriában, a
Veszprém megyei Prima Díj 2017. évi nyertese:
Bárány László.

Szeged
November 18.
melyek a legkiválóbb vállalkozók sajátjai,
amelyek a többi vállalkozó számára is irányt
mutathatnak.”

A 2017. évi Megyei Év Vállalkozója díjakat Kovács László a 16 éve működő Balatoni Bob Kft. ügyvezető igazgatója, és az 1884
augusztusa óta folyamatosan - még a háborúk
ideje alatt is - működő, Veszprémben már ikonikussá vált optikai vállalkozás vezetője, Reider József kapta.

A Csongrád megyei Pima-díjátadó ünnepségen a Tölgyeskert Közösségi központban
idén is hárman vehették át a rangos elismerést: Szentpéteri Csilla, makói származású
zongoraművész, Ludányi Márton, kézilabda
edző és Garzó Erika, a Tornádó Team Szeged elnöke.
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Pro Civitate díjat kapott László István

László István tanár, a Lászlóvill Kft. ügyvezetője, a VOSZ Fejér megyei szervezetének elnöke.
Székesfehérvár Önkormányzata a Városháza dísztermében ünnepi közgyűlést tartott
augusztus 20-a alkalmából, amelyen. Cser-Palkovics András polgármester átadta az idei Székesfehérvár Díszpolgára és a Pro Civitate díjakat, valamint a Székesfehérvár Tiszteletbeli
Polgára címet is.
László István Székesfehérvár gazdaságának,
iparának egyik legelismertebb, kimagasló teljesítményt nyújtó szereplője, a Lászlóvill alapítója. Börgöndi lakosként – a társadalmi felelősségvállalás jegyében – példamutatóan és

nagylelkűen támogatja közérdekű beruházások
és helyi rendezvények megvalósítását.
„Kellemes meglepetést okozott a levél,
melyben meghívtak az ünnepségre. Negyvenöt
éve szolgálom a várost, negyvennégy éve tanítok, harmincöt éve él a vállalkozásom, régóta
segítem a várost. Mivel pedagógus vagyok, eredendően szeretem az embereket megváltoztatni. Ha esetleg nem sikerül, el kell fogadni,
és abban segíteni, hogy tegyék a dolgukat. Ez
az elismerés talán azt is jelzi, hogy az emberek is elfogadnak engem.”
Gratulálunk!
– VOSZ –
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Nemzetközi kapcsolatok

Kínai delegáció látogatása
Zala megyében
Október 19-20-án együttműködő partnerünk
a CCPIT 7 fős ningboi delegációja látogatott
Zala megyébe a VOSZ Zala megyei elnökének
szervezésében. A program keretében a delegáció találkozott a Zala Megyei Közgyűlés elnökével, Zalaegerszeg alpolgármesterével és
fogadta a delegációt Nagykanizsa polgármestere is.
A látogatás során a delegáció tájékoztatást
kapott a Zala megyei beruházási lehetőségekről, az épülő jármúiparitesztpályáról valamintaz épülő Intermodális Logisztikai és Konténerterminálról. Mindkét épülő beruházás
élénk érdeklődést keltett.
A delegáció tagjainak érdeklődését felkeltette a nagykanizsai Hidrofilt Vízkezelést
Tervező és Kivitelező Kft. tevékenysége is és

együttműködést ajánlottak a Kft. vezetőjének
a kínai „okos” városok program keretében.
A delegáció üzemlátogatáson és borkóstolón vett részt a nagyradai Cézár pincészetben.
A modern szőlőművelés és pincészet elnyer-
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te a delegáció tagjainak tetszését, akik a borkóstolás után ajánlatot kértek nagyobb menynyiségű bor szállítására.

Miskolc és régiója nemzetközi
kapcsolatainak megtöltése
gazdasági tartalommal
A VOSZ elnökének tanácsadója és nemzetközi
igazgatója valamint a VOSZ BAZ megyei elnöke a megyei Kamara elnökének jelenlétében
megbeszélést folytatott Miskolc város alpolgármesterével a Miskolc-Burgasz testvérvárosi kapcsolt kiterjesztéséről, a két város és régi-

ója vállalkozói közötti nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztésérről.
A megbeszélésen szóba került a miskolci és
a burgaszi egyetemek közötti szorosabb együttműködés kialakítása valamint a megye további nemzetközi testvérvárosi kapcsolatainak
megerősítése a vállalkozások közötti együttműködések kialakítása által.
A látogatás során megbeszélésre került sor
Szikszó polgármesterével, aki ipari parkok létrehozásával, vállalkozások bevonzásával valamint különleges intézkedések egész sorával
gyors ütemben fejleszti a város gazdaságát, kultúráját és lakóinak jólétét.
– VOSZ –
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Tizenharmadik Európai
Kereskedelem Napja
A kereskedelmi szektor kihívásai jelentős hatással vannak
a teljes magyar gazdaságra

Idén tizenharmadik alkalommal rendezték meg
a kereskedelem ünnepét, az Európai Kereskedelem Napját. A szakmai fórummal egybekötött program fő célkitűzése, hogy a kereskedelmet, mint a GDP növekedéséhez legnagyobb mértékben hozzájáruló szektort, a nemzetgazdaság kiemelkedően legnagyobb foglalkoztatóját fókuszba állítsa. Ebben az évben is
az ágazat aktuális kérdései, kihívásai kerültek
napirendre, kiemelt figyelmet fordítva a munkaerő-hiány problémájára. Az eseményen

ezúttal is sor került a szakma legrangosabb elismeréseinek átadására.
Az Európai Kereskedelem Napját egy kiskereskedelmi lobby-szervezet, a 22 éve alapított, brüsszeli EuroCommerce hívta életre. A
szakmai eseményt hazánkban a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ),
mint az EuroCommerce magyarországi tagszervezete, tizenhárom esztendővel ezelőtt
hagyományteremtő szándékkal hirdette meg
először. Az ÁFEOSZ-COOP Szövetség, az
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MKIK, a KISOSZ, az MBSZ és az OKSZ
országos érdekvédelmi szervezetekkel összefogásban, és együttműködésben, valamint a
kereskedelmi vállalkozói kör támogatásával
megrendezett esemény célja a kezdetek óta változatlan, mégpedig, hogy a figyelem középpontjába állítsa a kereskedelmet, felhívja a
figyelmet annak jelentőségére.
A szakma egyik legrangosabb ünnepén a
kereskedelemben nap mint nap tevékenykedő több mint félmillió ember kerül fókuszba,
legyen szó a pult mögött álló dolgozókról vagy
a tárgyalóasztal mögött ülő, a szektort kiválóan ismerő szakemberekről. Az esemény alkalmával így idén is sor kerül a Klauzál Gábor
Elismerő Oklevelek és a Magyar Kereskedelemért Nagydíjak átadására.
Kiemelkedő ágazat
A kereskedelem kétségkívül a modern társadalmak mindegyikében kiemelten fontos
szektornak számít. Az Európai Unió országaiban az ágazatban dolgozók száma meghaladja a 30 millió főt, a teljes európai GDP tizedét a kereskedelem adja.
Magyarországon 544 ezren dolgoztak tavaly
az ágazatban, ebből a szűken vett kiskereskedelemben 368,4 ezer fő talált biztos megélhetést. Ez kismértékű csökkenést jelent a megelőző évhez képest, jóllehet a szektornak sürgősen munkaerőre lenne szüksége. A kereskedelem ezzel együtt is nagyon komoly nemzetgazdasági teljesítményt tud felmutatni,
hiszen múlt évi teljes forgalma nőtt, 9512 milliárd forint volt – az előrejelzések szerint idén
várhatóan 5% körüli mértékben növekszik
majd – 136 ezer üzlet nyitva tartása mellett.
Ezzel a szektor továbbra is a magyar gazdaság
egyik legerősebb pillére, számos embernek ad
munkát, egyben a legnagyobb adóbefizetők
egyike. Gazdasági, társadalmi hatásai, a hétköznapokban is megnyilvánuló munkája eredményeképp talán túlzás nélkül mondhatjuk: a
kereskedelem az ország ütőere.
Pozitívumok és a munkaerőhiány
Idén augusztusban a kiskereskedelmi üzletek forgalma – a nyers és a naptárhatástól megtisztított számok szerint egyaránt – 4,7%-al
haladta meg az előző év azonos időszakát. Az
év január-augusztusi időszakát tekintve ugyan-

ez – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 4,0%-os növekedést mutatott az
előző évi azonos időszakához képest. A növekedésben többek között a bérek emelkedése,
a kormányzati intézkedések hatása, valamint
a növekvő vásárlóerő is szerepet játszhatott.
Megfigyelhető az is, hogy míg a háztartások az
EU-ban a fogyasztás 31%-át, addig Magyarországon 50%-át költik el a bolti kereskedelemben.
A bruttó átlagkereset 2017. augusztusában
292 400 forint volt, 13,2%-kal magasabb, mint
egy évvel korábban. Az év első nyolc hónapjában a bruttó átlagkereset 290 600 forint volt,
amely szám a nettó keresetekkel azonos mértékű, 12,7%-os növekedés az előző év azonos
időszakához viszonyítva. A növekedésre a
minimálbér és a garantált bérminimum 15,
illetve 25%-os emelése, a költségvetési szféra
egyes területeit, továbbá az állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések
voltak hatással.
A fizetések nagy eltérést mutatnak az ágazatok és szakmák között, ám a kereskedelem
éppen a nagy élőmunka-igénye miatt az
egyik leginkább bérigényes terület. Ezzel
összefügg az is, hogy a pozitív gazdasági tendenciák ellenére a kiskereskedelemben nyomasztó a munkaerőhiány, a boltok, áruházak
folyamatosan keresik az új munkaerőt a legkülönfélébb pozíciókba. A szakképesítést
nem igénylő, valamint a szakképzettséget megkövetelő kereskedelmi állásokban nagy különbségek lehetnek a fizetések között, ezen
felül pedig a földrajzi különbségek is jelentősek, több mint 50 ezer forint nettó eltérés
tapasztalható az ország egyes részei között a
bérezésben.
A kereskedelmi szereplőkre nagy terhet rótt
a következő években is tartó minimálbér és
garantált bérminimum kötelező emelése. Emiatt is az álláshelyekre jellemző egyfajta alulról
jövő erőteljes bérnyomás, a vállalkozásoknak
emelniük kell, vagy kellene a fizetéseket. Ráadásul a kereskedelmi cégek béremelésre kényszerülnek ugyan a munkaerőhiány miatt, de
az áremelést igyekeznek, amíg csak lehet, elkerülni. Ennek oka a továbbra is rendkívül éles
piaci verseny, amely a hazai kereskedelmi szektort jellemzi. Mindez kettős nyomást teremt
az ágazat szereplői számára.
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Megoldást kell találni
Mindezek miatt ma úgy tűnhet, hogy szinte megoldhatatlan problémával állnak szemben a kereskedők. Az iparág munkaerő-hiánya
minimálisan húsz-harminc ezerre tehető és a
bérezési gyakorlat, az ágazat reputációs deficitje és a pályaelhagyás napi szintű problémákat generál. Miközben egyes szereplők
jelentős erőfeszítéseket tesznek a munkaerő
megtartására, a kereskedelmi szektor egy fontos szereplője a nemzetgazdasági ágazatok
munkaerőért folytatott versenyében. Ez a versengés hosszú évek óta tart és nem fog lankadni. Iparági elemzések szerint a 2020-as évek
elején tetőzik a hiány, de addig is megoldást
kell találni. A kismamák és nyugdíjasok viszszafoglalkoztatása, a rugalmas munkaidő, általában az üzleti élethez igazodó szabályozók
egyaránt gyógyírt jelenthetnek az égető gondokra.
A tizenharmadik alkalommal megrendezésre kerülő esemény mindezek érdemi megvitatását, a hazai és nemzetközi tapasztalatok
átadását, a szakmai és politikai döntéshozókkal történő eredményes párbeszédet segíti elő.
A kerekasztal beszélgetés lehetőséget ad arra,
hogy a munkaerő-piac kérdésköre is újra szót
kapjon, valamint megvitatásra kerüljenek a
különböző nézőpontokból a kereskedelem
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aktuális témái és a szektort érintő jövőbeni
intézkedések is.
Forrás:
– KSH
– GfK Hungária Piackutató Intézet
– dr. Kozák Ákos, a Gfk Hungária Piackutató Intézet
igazgatója
– KSH: Gyorstájékoztató:
Kiskereskedelem, 2017. augusztus második becslés:
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/kis/kis1708.html
– KSH: Gyorstájékoztató:
Keresetek, 2017. január–augusztus:
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1708.html

Az Európai Kereskedelem
Napjának 2017. évi
kitüntetettjei
Klauzál Gábor Elismerő Oklevél:
• Eppel János, a Porsche Hungaria Kft.
ügyvezető igazgatója
• Makó Albert, a POLGÁR ÉS CSEGE
COOP Zrt. elnök-vezérigazgatója
• Szurovcsják Ilona, a SZABOLCS-COOP
Zrt. vezérigazgatója
• Kujbus Tibor, Reál Hungária Élelmiszer
Kft. ügyvezető igazgatója
• Dr. Sikos Tomay Tamás, a Nemzeti Köz-
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szolgálati Egyetem Államtudományi és
Közigazgatási Kar Közszervezési és Közigazgatástani Intézetének, valamint a
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi
Kar Vezetéstudományi Intézetének kutatóprofesszora, egyetemi tanára
• Rév András, a Rév és Társai Ker. Zrt.
ügyvezetője
Magyar Kereskedelemért Nagydíj:
• Balázs Sára, a SPAR Magyarország Kft.
8257-es szupermarket zöldség-gyümölcs
osztályának részlegvezetője
• Szabó Csaba Ferencné, a COOP Szolnok
Zrt. 621-es szupermarketjének boltvezetője
• Sáfár Lászlóné, a Mecsek Füszért Zrt. 4es Móri szupermarketjének boltvezetője
• Gógné Nagy Katalin, a HUNOR COOP

Zrt. 157-es, Kála Szupermarketjének
boltvezetője
• Kovács László, a Lord Maestro Kft. eladója
• György Andrea, az Auchan Magyarország
Kft. szigetszentmiklósi áruház grill részlegének eladója
• Borbély Olivér, az Invitech Megoldások
Zrt. Nagyvállalati és kormányzati senior
ügyfélmenedzsere
• Filyó Tamás, a Zarges Kft. logisztikai
munkatársa
• Hetényi Attila, az Auchan Magyarország
Kft. budaörsi áruházának műszaki cikk és
háztartási cikk eladója
• Forgács Erika, a dm Kft. 132-es üzletének
eladó-pénztárosa
• László Béla, az AUTÓ SZENTMIHÁLY
Kft. ügyvezetője
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Junior Prima Díj
magyar sajtó kategóriájában
Budapest - 2017. november 20.- 2017-ben már
negyedik alkalommal kérte fel a Széchenyi Kártya Programot irányító KAVOSZ Zrt. a meghatározó szakmai szervezeteket, médiavállalatokat, szerkesztőségeket és médiaszemélyiségeket, hogy jelöljék a díjra az általuk kiemelkedően tehetségesnek tartott, magyar sajtóban
dolgozó fiatalokat. A közel 30 érvényes jelölés közül választotta ki a zsűri a hat legkiválóbbat, aki elnyeri a Junior Prima Díjat 2017ben a magyar sajtó kategóriában. Az idei díjazottak: Árgyelán Ágnes, Juhász Rita, Köpöncei Csilla, Krizbai Diána, Martin Wanda,
Simon Rita.
A Prima Primissima küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé: azokat a
kiválóságokat, akiknek teljesítménye, emberi
tartása, értékrendje követendő lehet mindannyiunk számára. A Demján Sándor által, a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének támogatásával 2003-ban alapított
elismerés célja a magyar értelmiség szellemi
eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány,
művészet, kultúra és sport fejlesztésének erősítése egy olyan, hatalomtól és politikától független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében. A díjat 2013-tól kezdve
Csányi Sándor és az OTP Bank gondozza és
finanszírozza.
A KAVOSZ által felkért zsűri tagjai:
Balogh Gabriella, a Goodstep Consulting Kft.
ügyvezetője és a Prima Primissima Alapítvány
kuratóriumának tagja, Kálmán Olga, Pulitzeremlékdíjas műsorvezető, Galambos István
úr, az MTI vezérigazgatója, Perlusz László úr,
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének ügyvezető igazgatója, Tallai Gábor,
a Fiatal Írók Szövetségének alapító tagja,
Vaszily Miklós úr, a MTVA vezérigazgatója,
Krisán László úr, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója és a Budapesti Kereskedelmi és Ipar-

kamara elnöke, Dr. Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki a
Prima Primissima nagy rendezvényén ráadásul a sajtó kategóriás nyertesnek fogja átadni
a díját.
A Széchenyi Kártya Programot irányító
KAVOSZ Zrt. kezdetek óta a Prima Primissima Díj egyik főtámogatója volt, de 2014-től
önálló szerepet is felvállal a tehetségek támogatásában, mert Társalapítóként a Junior
Prima Díj Sajtó kategóriájának gondozója lett.
A Díj komoly ösztönzést szeretne adni az ifjú
tehetségek kibontakozásához: egy erős visszajelzést arról, hogy érdemes dolgozni, jól teljesíteni, mert ahol eredmény van, oda az elismerés is megérkezik.
A médiának nem csak a jelentősége, de a
felelőssége is kiemelkedő a társadalmi szemléletformálásban, az információ és a kulturális hagyományok közvetítésében, abban, hogy
mit látunk a világból, hogyan látjuk a világot
és mit gondolunk róla.
Nap, mint nap tapasztaljuk, mennyire kritikus szempont, hogy kik alakítják a közvetített tartalmat, és ezért is tartjuk kiemelkedően fontosnak a sajtóban dolgozó fiatal tehetségek elismerését. – mondta el Krisán László
a zsűri elnöke.
A Díjazottak nettó 2 millió forint pénzjutalomban részesülnek.
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Junior Prima díj magyar sajtó kategória díjazottjai 2017-ben
Árgyelán Ágnes a Portfolió.hu, Juhász Rita,
az MTI, Köpöncei Csilla, a Magyar Idők,

Krizbai Diána, az MTI, és Simon Rita, a Kárpáti Igaz Szó újságírója.

– KAVOSZ –
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Széchenyi Kártya Program

Másfél évtizede a vállalkozókért

2017 őszén az eddigi 50 millióról 100 millió
forintra emelkedett a Széchenyi Kártya Program keretében igényelhető valamennyi hiteltípus maximális hitelösszege.
Egy ország gazdaságának gerincét a kis- és
középvállalkozások adják: számottevő mértékben járulnak hozzá az adott ország GDPjéhez, és a munkaerő túlnyomó többségét is
ebben a szektorban foglalkoztatják. Erősítésük,
fejlesztésük valamennyi ország elemi érdeke.
A hazai kkv-k egyik legnagyobb problémája mindig is a tőke- és forráshiány volt. Finanszírozási nehézségeik megoldására a kormányzat 2002-ben államilag támogatott, kedvezményes feltételrendszerű, tárgyi biztosíték
nélküli folyószámlahitel bevezetését karolta fel,
amelyet Széchenyi Kártya Programnak neveztek el.
A Széchenyi Kártya Programnak köszönhetően havonta átlag 17 milliárd forint hitelkihelyezés valósul meg, heti 300 db szerződés
kerül megkötésre és óránként több mint 100
millió forint kerül be a magyar gazdaság, legfőképp a kkv szektor vérkeringésébe.
A Széchenyi Kártya szabad felhasználású,
éven belüli finanszírozási igények kezelésére
szolgáló hitellehetőség, amely akár tárgyi
fedezet-mentesen, közjegyzői okiratba foglalási
kötelezettség előírása nélkül is, állami kamatés kezességi díjtámogatás mellett igényelhető.
Az MKB a hitelkerethez bankkártyát is kibocsát, melynek segítségével a kártyatulajdonos
belföldön és külföldön egyaránt könnyen és
gyorsan hozzáférhet számlája egyenlegéhez. A
Széchenyi Kártya iránt érdeklődő ügyfelek

részére a Bank 24 órán belüli előminősítési
lehetőséget biztosít, hogy még a konkrét hitelkérelem benyújtását megelőzően előzetes
információt kapjanak arról, hogy a Bank tudjae és ha igen mekkora összegben, milyen feltételekkel biztosítani számukra a Széchenyi
Kártyát. A Széchenyi Beruházási Hitel maximum 10 éves futamidejű, akár 100 millió Ft
összegű hitel lehetőséggel segítheti a magyar
mikro-, kis és középvállalatok fejlődését. A
konstrukciót igénylő vállalkozások az évi 5%os állami kamattámogatásnak köszönhetően
jelenleg nettó 0%-os kamatozású beruházási
hitelhez juthatnak. Az MKB Bank a konstrukció keretében már megkezdett beruházást
is finanszíroz.
A Széchenyi Támogatást Megelőlegező
Hitel, valamint a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel szintén állami kamat- és kezességi díjtámogatással igényelhető. Ezek a
konstrukciók az Európai Uniós pályázaton
elnyert, vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozására és az adott pályázat önerejének kiegészítésére biztosítanak lehetőséget.
A 3 éves futamidőre is igényelhető Széchenyi Forgóeszközhitel is elérhető az MKB
Bank fiókjaiban a megemelt keretösszeggel,
állami kamat- és kezességi díjtámogatás mellett.
A mostani jelentős hitelösszeg emelkedés
következtében a Széchenyi Kártya Program a
jövőben a mikro-és kisvállalkozásokon kívül,
a gazdasági kormányzat által kiemelten kezelt
középvállalatok számára is kifejezetten vonzó
alternatíva.
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Képzettségi hiányosságok az építőiparban
SKILLCO Projekt

A Szlovén Építőipari és Építőanyag Kamara
által koordinált SKILLCO projekt az építőiparban meglévő képzettségi hiányosságok
megszüntetését tűzte ki céljául. A szlovén partner mellett a projekt megvalósításában a német
és magyar építőipari szakmai szervezet, valamint egy-egy szlovén, német és magyar szakképző iskola vesz még részt. A projekt eredményeinek széles körben történő terjesztéséhez a FIEC, az Európai Építőipari Szövetség
nyújt szakmai segítséget.
Az EU anyagi támogatásával megvalósuló
hároméves projekt 2016. novemberében kezdődött. A múlt év decemberében Ljubljanában megtartott indító megbeszélésen a partnerek véglegesítették a projekt munkatervét.
Ezt követően áttekintették az egyes országok
építőipari szakképzési rendszereit és összevetették az építőipari szakmák képzési programjait. A 2017 júniusában Kecskeméten megtartott projekt találkozón összegezték a projekt
első félévében elért eredményeket. Majd az
építési vállalkozások képviselői, valamint a
szakiskolák korábban végzett tanulói körében
végzett interjúk segítségével feltérképezték azokat a képzettségi hiányosságokat, amelyekre az
építőipari szakunkásoknak a napi munkavégzésük soránszükségük lenne, azonban ezek a
témakörök nem, vagy nem kellő hangsúllyal

szerepelnek a szakiskolák jelenlegi tananyagában.
A 2017. október 9-10-én Düsseldorfban
megtartott harmadik találkozó házigazdája
aNyugat-Német Iparkamara (WHKT) volt. A
partnerek a találkozón áttekintették az eddig
megvalósult eredményeket, illetve az elkészült
anyagokat, továbbá meghatározták a következő
féléves projektszakaszában elvégzendő feladatok körét, és rögzítették azok határidejét. A
partnerek feladata a képzési hiányosságokra
vonatkozó oktatási egységek kidolgozása lesz.
Az eddigiekben ugyanis az építési vállalkozások képviselőivel, illetve a szakiskolák korábbi diákjaival készített interjúk kiértékelése alapján négy olyan képzési hiányosság került azonosításra, amelyek a projektben közreműködő országokban egyaránt relevánsnak tekinthetőek. A partnerek által végzett kutatás eredményeként emellett olyan, már eltűnő félben
lévő szakmai ismeretek köre is meghatározásra kerültek, amelyek manapság a mindennapi munka során már csak ritkán kerülnek alkalmazásra, azonban a régi épületek felújításánál,
karbantartásánál ezeknek a technológiáknak
az ismerete is elengedhetetlenül fontos.
A projektpartnerek által készített interjúk
elemzését végző, a kivitelező cégek szakembereiből összeállított munkacsoportok –
fókuszcsoportok – az építőipari ágazatban az
alábbi négy képzettségi hiányosságot azonosították:
1. Szövegértés: Az építési üzemterv és az
építési munkák sorrendjének megértése,
valamint a projekt dokumentációjának
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olvasása / megértése, időtervek készítése az ICT (Információ és Kommunikáció Technológia) segítségével az építési
helyszínen / az ICT technológia alkalmazása az építési munkákhoz
2. Számolás: költségszámítás, költségelőirányzatok készítése a kivitelezés során
munkacsoportok számára vagy kis objektumokhoz
3. Munkahelyi biztonság és egészségvédelem: A csont-izomrendszeri rendellenességek megelőzésére szolgáló intézkedések és az ergonómia alapjai
4. Környezettudatosság („zöld ismeretek”):
ipari/építőipari hulladék anyagok újbóli
felhasználása, újrahasznosítás a potenciálisan káros anyagok biztonságos felhasználásával
A kiválasztott négy képzettségi hiányosság
oktatására a Szlovén Szakképzési Intézet által

35

kidolgozott módszertani irányelvek alapján két
tananyagmodul kerül kidolgozása. Az egyik (A
modul) a szakiskolákban tanuló fiatalok számára, a másik (B modul) pedig az építőiparban dolgozó szakmunkások számára. A német
és magyar partner egy-egy, míg a szlovén partner két képzettségi hiányosság tananyagát dolgozza ki. Ezt követően a tananyagegységek
angolra, illetve a partner országok nyelvére is
le lesznek fordítva. Ezt követően 2018-ben
minden partnerországban a szakiskolai tanulók, illetve a vállalati dolgozók részvételével
két-két pilot tanfolyam kerül megvalósításra.
A következő partnertalálkozó 2018 májusában Budapesten kerül megrendezésre,
amelynek az ÉVOSZ lesz a házigazdája.

Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes
ÉVOSZ
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WorldSkills Szakmunkás Világbajnokság
Abu Dhabi, 2017. október 15–18.

Magyarország képviseletében tizenkilenc szakmában húsz versenyző vett részt az Egyesült
Arab Emirátusokban megrendezett WorldSkills szakmunkás világversenyen, ahol 59
ország 22 évesnél fiatalabb versenyzői 51 szakmában mérték össze tudásukat. Hazánkat
kőműves szakmában Hédl Ádám, szárazépítő
szakmában Lóczi Gábor, míg ács szakmában
Piltman Gábor képviseli. A korábbi versenyek
hagyományaitól eltérően az idei versenyen a
kőművesek és a szárazépítők már nem kapták
meg előre a feladat kiírást, így azzal először csak
a versenyen találkoztak, ami jelentősen megnehezítette a felkészülésüket. Korábban ugyanis a versenyfeladat előre ismert volt, de azt a
zsűri közvetlenül a versenyt megelőzően 2030%-ban módosította.
A kőműves és a szárazépítő versenyző kiválasztását és felkészítést az ÉVOSZ koordinálta, míg ács szakmában Piltman Miklós, a Tető
Piltman Kft. ügyvezetője vállalta a szponzori
feladatokat. A versenyzők részére az MKIK
öthónapos felkészüléshez nyújtott anyagi
támogatást. A kőműves versenyző felkészíté-

sét Gángó-Péter Diána, a zalaegerszegi Széchenyi Szakiskola tanára, a szárazépítőt Szentesi Mária, a RIGIPS műszaki és termékfejlesztési vezetője, míg az ács versenyzőt Major
Balázs irányította. A szakértők egyben a
nemzetközi zsűri munkájában is részt vettek.
A kőműves versenyző felkészítéshez szükséges
építőanyagot a Leier Hungária és a Baumit
Kft-k, a szárazépítő verseny esetében pedig a
Rigips (Saint-Gobain Construction Products
Hungary Kft.) biztosította.
A négynapos versenyen a kőműveseknek a
három modulból álló versenyfeladat elkészítésére 22 óra állt a rendelkezésükre. A modulok több részfeladatból tevődtek össze. Így egy
részlet befejezését követően a zsűri azt azonnal értékelni tudta, míg a versenyző ez idő alatt
már egy újabb modulhoz kezdhetett hozzá. Az
egyes modul az Abu Dhabi-i nagymecset homlokzatának stilizált képe, a második egy oromfal 1: 10 arányú makettjének, a harmadik
modul pedig az Egyesült Arab Emírségek címerében szereplő sólyom kisméretű téglából történő megformálása volt, mellkasán az arab
zászlóval és körülötte a 7 csillaggal, ami az
emirátusokat jelzi. A három modul közül ez
utóbbi volt a legnehezebb, mert a sólyom elkészítéséhez különböző bonyolult vágásokat kellett végezniük. Volt olyan elem, amelyhez egy
téglát három helyen kellett vágni. Emellett az
1/B modul párkány elemének kialakítás jelentett még kihívást. Az elemek 45° szögben, L
alakban szélezettek voltak. A derékszögű
csatlakozásnál pedig a versenyzőkre volt bízva,
hogy az elemeket gérbe vágják, vagy egyéb kreatív kialakítással oldják meg a feladatot.
Kőműves szakmában 30 versenyző indult és
Ádám a 24. helyen végzett.
A szárazépítő versenyzőnek egy különböző
nyílásokkal ellátott gipszakarton fülkét, kisebb
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helyiséget kellett megépítenie, amelyen különböző nyílásokat, illetve az egyik oldalon tűzgátló dobozolást kellett kialakítania. A feladatot nehezítette, hogy a tűzgátló doboz egyik
oldalával csatlakozott a válaszfalhoz, három
oldala teljesen szabadon állt. Minden lapillesztést hézagolni kellett, továbbá minden falsarkot előre meghatározott élvédővel kellett
védeni. Ehhez összesen három különböző élvédő állt rendelkezésre, amelyek beépítése
különféle technikát igényelt. A belső oldalfalakat felületsimítással kellett ellátni, ugyanígy a külső oldalak némelyikére felületsimító
réteget vagy kültéri vakolatréteget kellett felhordani. Az egyik fal ajtó és nyolcszögletű
ablaknyílása köré stukkó keretezés került,
ugyanezen az oldalon gipsz lábazat is készült.
A stukkózás egyben gyorsasági feladat is volt,
vagyis a 2 órás megadott keretidőn belül nemcsak a tökéletes kivitelezés volt fontos, hanem
az is, ki végez leghamarabb. A versenyfeladat
utolsó modulja egy szabadon választott gipszstukkó alkotás volt, amelyben a versenyzők szabadon engedhették a fantáziájukat. Gábor a 19
versenyző közül a 14. helyen végzett.

37
Az ácsok versenyén 19 versenyző indult és
szinte minden földrész képviseltette magát. A
versenyfeladat 4 modulból állt. Az előre megadott tesztfeladatból a szakértők három modult
a versenyt megelőzően megváltoztattak. Az
első modul egy trapéz alaprajzú kerti kiülő alsó
váza, a ferde támasz, az oszlopok és a szelemen elkészítése, a második egy szimmetrikus
nyeregtető, ferde gerinccel, döntött szarufákkal, a harmadik modul az ülőke és a padozat,
a negyedik modul pedig a háromlábú mandala asztal elkészítése volt. A versenyzők a következő feladatot az előző modul elkészülte után
kapták meg. A feladatra a verseny négy napjára 22 óra állt rendelkezésre naponta differenciáltan elosztva. A munka nehézségét a
vágások nagy száma, a faszerkezeti elemek nagy
keresztmetszete, valamint az első modul alsó
lapjának elkészítése jelentette. A szűkös időkeret miatt a versenyzők közül csak nyolcnak
sikerült a negyedik modult is befejeznie. A
magyar versenyzőnek a harmadik modult két
perccel a verseny lefújása előtt sikerült befejeznie, és pontszámai alapján a 14-ik helyen
végzett.
A WorldSkills versenyen a 19 magyar versenyző közül Varga Ákos informatikai rendszerüzemeltető bronzérmet nyert. Kovács Alexandra fodrász, Takács Zoltán és Sipos Kristóf mechatronika, Zaja Dániel hegesztő, Takács
Dániel virágkötő, Cseke Szabolcs festő, Bihary
Gergely web-fejlesztő, Svajda Viktória Bernadett pincér, Liszi Roland bútorasztalos és Stadler Bence épületasztalos kiválósági érmet
nyert, amit egy adott pontszám fölötti teljesítménnyel érdemeltek ki. A „Nemzet legjobbja”
címet a magyar versenyzők közül legtöbb pontszámot elérő Cseke Szabolcs festő, díszítőfestő nyerte el, aki egyébként szakmájában a 4.
helyen végzett.
További információk:
https://worldskillsabudhabi2017.com/en/
Az összes versenyszám eredményei:
https://worldskillsabudhabi2017.com/en/
news/results/

Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes
ÉVOSZ
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Kiküldetési irányelvek reformja

Tájékoztató az európai uniós tagországok foglalkoztatási és szociális ügyekben illetékes
minisztereinek a 96/71/EG kiküldetési irányelvek reformjára vonatkozó 2017. október 23ai luxemburgi tanácskozásáról:
A magyar, lengyel, lett és litván delegáció
„NEM“-el történő szavazása, az Egyesült
Királyság, Írország és Horvátország tartózkodása ellenére megállapodás született a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szabályozás
módosításának fő vonalairól az európai uniós
tagországok foglalkoztatási és szociális ügyekben illetékes minisztereinek hétfői luxemburgi tanácskozásán.
A résztvevők minősített többséggel úgynevezett „általános megközelítést“ fogadtak el a kiküldetési irányelvről, amelynek alapján a tagállami
kormányokat tömörítő EU-tanács megkezdheti
az egyeztetést az Európai Parlamenttel.
Mint ismert, az Európai Bizottság tavaly márciusban terjesztette be módosítási javaslatát,
amelynek értelmében a munkabér és a munkafeltételek terén ugyanazok a szabályok vonatkoznának a kiküldetésben lévő munkavállalókra,
mint a fogadóországok munkavállalóira.

A most elfogadott megállapodás értelmében
a fogadó ország munkajogi feltételeit 12
hónap után kellene alkalmazni, amit egyszer
meg lehetne hosszabbítani hat hónappal. A
bizottság eredeti javaslata 24 hónapról szólt,
de Franciaország keményen lobbizott ennek
csökkentéséért.
A miniszterek arról is megállapodtak, hogy
ha az Európai Parlament is elfogadja a reformjavaslatokat, a tagországoknak három évük lesz
rá, hogy átültessék nemzeti jogrendjükbe az új
szabályokat, majd onnantól kezdve egy év
múlva fognak hatályba lépni ezek az előírások,
tehát 2022-től.
A reformjavaslatokkal, illetve az Európai
Parlament által elfogadandó új kiküldetési
irányelvekkel nem változik az A1 igazolások
kiadásának rendje (mert azt nem a módosítandó 96/71/ EG kiküldetési irányelv szabályozza), tehát a kiküldött munkavállalók
kiküldetésük első 24 hónapjában változatlanul
a kiküldő ország társadalombiztosítási rendszerében maradnak.

Mervai Péter
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Kell-e nekünk magyar euró?1
Madár István Protfolio.hu elemzője, a VOSZ GpB tagja

Újra élénk vita alakult ki az euróbevezetés kérdésében Magyarországon. A válság előtti
elméleti és gyakorlati megfontolásokat felülírták a friss tapasztalatok. A tanulságokat a
hazai gazdaságpolitika levonta, és az euróbevezetést gyakorlatilag beláthatatlan távolságra tolta el. Eközben sok szakértő a közös pénz
„azonnali” bevezetése mellett érvel. Bevezessük-e az eurót, és ha igen, mikor?
Írásom célja a hazai euróbevezetés szakmai,
közgazdasági megfontolásainak számbavétele,
a válság során felhalmozott új tapasztalatok
áttekintése, a tanulságok levonása, illetve az
euróhoz fűződő (szerintem) optimális viszony
felvázolása.
I. Kezdjük gyorsan az elejéről!
Az hogy a termékek, szolgáltatások, a munkaerő (és még sok minden más) értékét pénzben fejezzük ki, nagyon fontos eleme a gazdaságoknak. Így történhet az egységes elszámolási rendszeren alapuló „értékmérés”.Már
az alapfokú közgazdasági tanulmányaink első
óráin a fejünkbe verik a legfontosabb összefüggést: a piacokon a kereslet és a kínálat
kiegyenlítődése az árakon keresztül zajlik le.
Vagyis ha egy termék kereslete vagy kínálata
megváltozik, az ár is változik. Bár a való életben egy csomó dolog bonyolítja ezt a rendszert,
de a mechanizmus egészen egyszerű – mindaddig, amíg egyetlen értékmérő, egyetlen
pénz létezik.
Abban a pillanatban, hogy többféle pénzről beszélünk, ez egész dolog jóval komplikáltabb lesz. Amikor egy fizetőeszköz értékét meg-

1
Írásom a Kopint-Tárki és a VOSZ közös rendezvényén
tartott előadásom szerkesztett változata.

változtathatjuk egy másikkal szemben, akkor
kilépünk a kis egyszerű modellünkből, ha úgy
tetszik, „csalunk”. Ekkor a pénz (csereközvetítő, értékőrző, elszámolási egység) értéke megváltozik, így az ebben a pénzben hozzáférhető „termékek” ára megváltozik egy külső szereplő számára.
De ha ez ilyen macerás, miért vacakolunk
vele, miért nincs egy fizetőeszköz a világon, és
kész? Erre a kérdésre adhatnánk bonyolult, történelmi és politikai megközelítésű válaszokat,
de koncentráljunk inkább a többféle fizetőeszköz közgazdasági értelmére. A Nobel-díjas
Robert Mundell (nem mellesleg ez euró
elméleti megalapozásának főalakja) így fogalmazott:
Tegyük fel, hogy „A”ország termékei iránti kereslet megnő „B” ország termékei rovására, vagyis változás áll be a fogyasztói preferenciákban. Ha B-ben nominális merevségek
vannak jelen (például a nominális bérek lefelé rugalmatlanok), az egyensúly (külkereskedelmi mérleg) helyreállhat B valutájának
leértékelődésével.
Általánosabban leírva mindez azt jelenti,
hogy bizonyos esetekben előállhat, hogy a
különböző piacokon (országokban) az egymáshoz viszonyított relatív árak megváltozására van szükség. Ez történhet nominális ár-,
bérváltozáson, vagyis az inflációs különbözeteken keresztül, de a tapasztalatok szerint ez
gyakran lassú, intézményi tényezők által is korlátozott folyamat lehet. A leginkább „rugalmas” (tehát praktikus, gyors, politikailag
kevésbé költséges) megoldásként az árfolyamváltozás jön szóba.
Elszaladtak az árak és a bérek? Csökkent a
versenyképesség az exportpiacokon? Az egyoldalú árfolyam-leértékelés kezeli a tüneteket.
Nem fog tőle önmagában emelkedni a reál-
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gazdasági versenyképesség, de a versenyképességgel összhangban lévő relatív ár- és bérszint viszonylag könnyen elérhető.
(Ugyanerről a lehetőségről egy egyszerű példát használva írtunk a görög válság mélypontján)
Akkor meg mire ez a nagy felbuzdulás a
közös pénzért?
Ha egyszer van egy ennyire kényelmes eszközünk fontos problémák kezelésére, bizonyára senki sem igyekszik a fizetőeszközének
az árfolyamát rögzíteni, még inkább - ennek
a megoldásnak végletes (végleges) változatát
alkalmazva - egy másik gazdasági térség pénzét bevezetni, gondolhatnánk. Ehhez képest
a történelemben jó néhány példa van ilyen
törekvésre, sőt, nem egy közülük sokáig sikeres volt.
Az arany standard rendszer például nemzetközi együttműködés keretében, hitelesen
tudta stabilan tartani több ország fizetőeszközének árfolyamát. A Bretton Woods-i
rezsimben részt vevő országok jelentős gazdaságpolitikai autonómiával, de árfolyampolitikájukban és külkereskedelmükben a nemzetközi egyezménynek alávetve működtek. A
rendszer egyik sarokköve volt a valutaárfolyamok stabilitásának biztosítása konvertibilis
valuták mellett. És persze itt van a nagy politikai-gazdasági projekt, az euróövezet.
Ezekben a rendszerekben a rögzített árfolyam (a közös pénz) igényét a kiszámíthatóbb
gazdasági környezettel, a külkereskedelem
élénkülésének támogatásával, a tranzakciós
költségek csökkenésével, a versenyző leértékelés visszaszorításával, a kis országok árfolyamsokkjai elleni védelemmel magyarázták.
Vagyis eszerint
• van olyan „élményünk”, hogy milyen jó
az árfolyam változtatásának lehetősége,
ami képes sokkokat, gazdaságpolitikai
hibákat korrigálni, illetve
• van olyan élményünk, hogy az önálló
fizetőeszköz sokkok forrása, költséges
mulatság, erőforrás-pazarlás, felesleges
kockázat, amihez alkalmazkodni vagyunk
kénytelenek.
A fentiek alapján túlléphetünk a feketefehér reflexeken, és megelőlegezhetünk egy
óvatos következtetést:

Tökéletesen biztos válasz nincs a magyar
euró kérdésére sem – hasznok, költségek, kockázatok mérlegelésével lehet „megsejteni” a
számunkra ideális döntést.
Már „csak” annyi a dolgunk, hogy számba
vegyük ezeket.

II. A válság előtti „tiszta” kép
Az euró bevezetésének közgazdasági feltételei
abból a kérdésből eredeztethetők, hogy milyen
feltételek mellett lehet rögzített árfolyamrendszert fenntartani. A kérdéssel az optimális valutaövezetek (optimum currency areas –
OCA) elmélete foglalkozik. Fő alakja Robert
Mundell, akinek fentebb idézett gondolatát
érdemes folytatni.
Termelési tényezők mobilitása és/vagy fiskális transzferek
Tegyük fel, hogy „A”ország termékei iránti kereslet megnő „B” ország termékei rovására, vagyis változás áll be a fogyasztói preferenciákban. Ha B-ben nominális merevségek
vannak jelen (például a nominális bérek lefelé rugalmatlanok), az egyensúly (külkereskedelmi mérleg) helyreállhat B valutájának
leértékelődésével. Amennyiben erre nincs
mód (rögzített árfolyam vagy valutaunió esetén), szükség van a munkaerő mobilitására,
ellenkező esetben B-ben munkanélküliség és
A-val szemben külkereskedelmi deficit alakul
ki. Mundell szerint tehát egy optimális valutaövezet legtágabb határát a munkaerő mobilitása jelöli ki.
Később többen rámutattak arra, hogy más
kiegyenlítő mechanizmusok is léteznek, például a fiskális transzfer, így a munkaerő mobilitása nem feltétlenül szükséges a valutaunióhoz.
Aszimmetrikus sokkok
A további kutatások során az a kérdés került
előtérbe, hogy milyen körülmények között
lehet kicsi a valószínűsége egy olyan aszimmetrikus sokknak, ami nem érinti a valutaövezet egészét, csak egy (néhány) tagját.
Peter Kenen rámutatott, hogy amennyiben
egy országot aszimmetrikus sokkok érik, szükség lehet a relatív árakon keresztül történő
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alkalmazkodásra. Kellően diverzifikált ágazati
szerkezet („a reál- és pénzügyi portfólió diverzifikáltsága”) biztosítékot jelenthet arra nézve,
hogy az egyes gazdaságokat érő sokkok „egyedisége” kisebb legyen.
Ronald McKinnon arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyitottság és közös kereskedelem
magas aránya mérsékli az egyedi hatások miatti alkalmazkodási kényszert, így az árfolyampolitika beavatkozási szükségességét.
Szintézis
Anélkül, hogy nagyon elmélyednénk az
OCA rejtelmeiben, rögzítsük a válság előtti
tudásunk főbb elemeit.
• Amennyiben a tényezőpiacok rugalmasak, az árak és a bérek szabadon mozognak mindkét irányba, a közös pénz bevezetése nem igazán ütközik akadályba.
• Mivel ez nem életszerű, ezért szükségesek a fiskális transzferek. Ez vagy
hatékonyan működtetett közös költségvetés vagy folyamatosan rendelkezésre álló hazai fiskális kapacitások igényét veti fel.
• A (valutaövezetben nem létező) önálló
árfolyampolitikára jóval kevesebb szükség lehet, ha a gazdasági szerkezet heterogén, diverzifikált, illetve hasonlít a
többi övezetbeli országéra, melyekkel a
gazdasági kapcsolatok intenzívek
• A gazdaságpolitika további feladata,
hogy őrködjön az üzleti ciklusok szinkronizáltságán. Ennek a feladatnak a főbb
elemei a harmonizált költségvetési és
jövedelempolitika, illetve a hitelciklusok
figyelemmel követése.
Ehhez hasonló következtetésre jutott egyébként a Magyar Nemzeti Bank is, amikor megjelentette a nagy hatású írását a magyar euróbevezetésről 2002-ben.
Ennek az írásnak nem célja a hivatalos euróövezeti felvételi kritériumok értékelése, de
annyit érdemes megjegyezni, hogy a fenti
szempontok csak nyomokban jelennek meg a
maastrichti előírásokban, amelyek elsősorban
a nominális stabilitásra koncentráltak. Tulajdonképpen a válság előtt sem állította senki,
hogy az eurózóna megfelelne az optimális valutaövezetek kritériumainak. Vagyis sejthető
volt, hogy amennyiben nagy sokk érné az euró-

41
zónát, az sokkal nagyobb költségekkel jár,
mintha az országoknak lenne önálló árfolyampolitikája.
Az ilyen kritikákat a válság előtt jellemzően két érvvel szokták tompítani. Ez egyik, hogy
az euróövezetbe belépő országok az intenzívebbé váló gazdasági kapcsolatok hatására
egyre inkább teljesíteni fogják az OCA-feltételeket. A Frankel-Rose féle endogenitási hipotézis szerint ugyanis a monetáris integráció
szükséges előfeltételei egyben annak következményei is lehetnek. Tehát éppen a monetáris unió, a közös pénz segítheti elő az optimális valutaövezet elmélete szerint szükséges
nominális és reálkonvergencia feltételeinek
megvalósítását. (Ld. pl. itt.)A másik érv az volt,
hogy az eurózóna a következő években az
intézmények fejlesztésével úgyis kialakítja az
ideális működési feltételeket. Ennek kudarcát
a válság bizonyította.

III. A válság keserű tanulságai, avagy mit tudtunk meg az euróbevezetésről?
A 2008-ban kitört pénzügyi válság, illetve az
európai adósságválság két fontos dologra világított rá:
1. Az euróövezetben olyan problémák is ki
tudnak alakulni, amelyekkel az elmélet
nem számolt. Kiderült, hogy az euórövezeten belül igenis léteznek fizetési
mérleg korlátok, illetve hogy az eltérő
egyensúlyi reálkamatszint eszközár-buborékokhoz, pénzügyi instabilitáshoz vezet.
A reálkonvergencia (a periféria gazdasági
felzárkózása) sem mindenhol gyorsult fel
az eurózónában, és ahol mégis, ott több
esetben fenntarthatatlan módon történt.
2. Az euróövezet intézményei a válságot
nem tudták hatékonyan kezelni. Nem
volt a költségvetési fegyelmet kikényszerítő hatékony mechanizmus, a válság
a legtöbb országot teljesen hibás költségvetési pozícióban érte.Az Európai
Központi Bank a potenciális eszköztárához képest korlátozott mandátummal
rendelkezett, amivel nem tudott hatékonyan reagálni a válságra. A pénzügyi
rendszer integrációs szintű felügyelete
szinte teljesen hiányzott.
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Az 1. ponttal kapcsolatosan a felkészültség
kérdése merül fel. Pontosabban: a válság előtti felfogáshoz képest megváltozott-e a tudásunk az euróbevezetés közgazdasági feltételeit
(előnyeit, hátrányait, kockázatait) illetően?
Vagyis azt érdemes végiggondolni, hogy a
friss élményeink alapján milyen feltételek mellett lehet érdemes lemondani egy országnak az
önálló monetáris politikáról.
A 2. pont a fogadóképességgel kapcsolatos,
vagyis hogy a válság óta lezajlott (és a közeljövőben várható) intézményi reformok javítottak-e az eurózóna működésén, különös
tekintettel a válságkezelés hatékonyságán?
A felkészültség
Amit biztosan elmondhatunk: a maastrichti
kritériumrendszert, mint a felkészültség fokmérőjét nyugodtan elfelejthetjük. A válság világosan megmutatta, hogy az inflációra, kamatokra, költségvetési helyzetre vonatkozó elvárások elégtelenek és hibásak.
A felkészültség egyik fontos aspektusát egy
furcsa kifejezés ragadja meg a legjobban: ez a
„REER-menedzselés”, magyarul a reálárfolyam
alakítása. Mit is jelent ez a gyakorlatban?
Ahogy azt az írás elején megmutattuk, az,
hogy egy ország az eurózónábabelépve a pénzét egy konverziós árfolyamon lecserélieuróra, felfogható úgy is, hogy ezen az árfolyamon
rögzítette a (nominális) árfolyamát az euróhoz.
Ami ezután történik a belső árakkal, bérekkel,
az tulajdonképpen a rögzített nominálárfolyam
melletti reálárfolyam-változás. Ha egy országban a bérek és az árak az eurózóna egészéhez
képest eltérő mértékben változnak, akkor a
reálárfolyam le- vagy felértékelődik. Ez akkor
okoz problémát, ha a reálárfolyam elszakad a
termelékenység által meghatározott egyensúlyi szinttől.
Rögzített nominális árfolyam mellett nyilván sokkal korlátozottabban lehet hatni a reálárfolyamra. Éppen ezért az euróra való felkészültség ebből az aspektusból két dolgot
jelent:
I.
A gazdaságpolitika működjön úgy, hogy az
intenzív REER-menedzselésre ne legyen szükség. Ideális esetben ez nem csak a kormányzat józan belátást jelenti, hanem olyan intéz-

mények hatékony működését, amelyek ilyen
irányba terelik a gazdaságpolitikát. A leglényegesebb feladat
• a bér és a termelékenység közötti összhang biztosítása (lásd pl. bérmegállapodások),
• olyan makroprudenciális felügyeleti tevékenység, amelyik sikeresen kezeli a hitelciklusokat, illetve
• a nominális stabilitás, elsősorban az árstabilitás biztosítása.
II.
A gazdaságpolitika gondoskodjon arról,
hogy a korlátozott eszközeivel azért szükség
esetén tudjon hatni a reálárfolyamra.
• Ehhez egyrészt megfelelő (a gazdasági
ciklussal összhangban lévő) költségvetési mozgástér szükséges. Ez természetesen
nem a 3%-os maastrichti deficitszabály
betartását jelenti, hanem ennél sokkal
fegyelmezettebb, nagyobb mozgásteret,
rugalmasságot biztosítóköltségvetési politikát.
• Másrészt a lehetőségekhez képest hatékony jövedelempolitika is kell. Ehhez
passzív módon a munkaerőpiac rugalmasságának biztosításával lehet hozzájárulni, de a költségvetési mozgástér megléte is fontos.
A fogadóképesség
Vajon az eurózóna változott-e annyit az
elmúlt években, hogy mára egy belépést fontolgató ország számára vonzóbbnak tűnik, mint
a válság éveiben? Ha a főbb pontokon végignézünk, vegyes kép tárul elénk.
• A felügyeleti eszközök köre bővült és
bővülni fog. Az egységes, közvetlen
bankfelügyelet, a szanálási mechanizmus
és az egységes betétbiztosítás területén
nem egyforma mértékű az előrelépés, de
összességében így is érdemi, és a kilátások is biztatók.
• Az Európai Központi Bank a válság
során önkényesen kitágította rosszul
definiált mandátumát. A szűken vett árstabilitási célján alaposan túlnyúlva nem
hagyományos eszközöket tett a monetáris eszköztár részévé, jelentős szerepet
vállalva az adósságválság kezelésében. A
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mai EKB sokkal inkább alkalmas a
közös monetáris politika kialakítására,
mint a válság előtti.
• Ugyanakkor az optimális valutaövezethez
szükséges közös (elégséges) fiskális kapacitás továbbra sincs, és úgy tűnik, nem
is lesz. Az uniós költségvetés ilyen mértékű felduzzasztásához és egy Európai
Valutaalap felállításához sincs meg a
politikai egység. (Ezért is hangsúlyos a
tagállami fiskális mozgástér megteremtése.)
Ellenpróba
Amikor a fenti szempontokat számba veszszük, fontos, hogyegy reális alternatív pályával hasonlítsuk össze az euróbevezetés lehetőségét. A belépéshez szükséges tennivalók,
illetve az ahhoz kötődő hasznok és költségek
egy része a kimaradó országot is érinti. A felkészültség kapcsán felmerülő kérdés, hogy
mennyivel kell kevesebb felkészültség, ha nem
akarunk euróövezeti tagok lenni?
Ha rendelkezésre áll a nominális árfolyamváltoztatás lehetősége, akkor a reálárfolyamra ható további eszközökre kevesebb feladat hárul, így az euró bevezetése biztosan
többlet erőfeszítést kíván. Ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy túl sokat. A magyar
államadósság magas szintje ugyanúgy feszes (a
mainál is feszesebb) költségvetést igényel, mint
az euróbevezetés. A jövedelempolitika menedzseléséhez szükséges hatékony intézmények felállítása, illetve a bér és termelékenység közötti összhang fenntartása ugyanúgy érdeke lehet
a gazdaságpolitikának – igaz, a politikusok korlátozónak érezhetik, ha egy választás előtt nem
tudják megnyomni a béreket a későbbi elinflálás reményében. Ugyanakkor optimális gazdaságpolitikát feltételezve ez nem tekinthető
közgazdasági érvnek.
A fogadóképesség esetében lényeges, hogy
mennyivel érintenek minket kevésbé a nem
hatékonyan működő eurózóna hibái, ha nem
vagyunk tagok?
Az eurózónát érő sokkhatások minket
akkor is érinteni fognak, ha nem leszünk euró-
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zóna tagok. A szoros kapcsolatok miatt az
eurózóna esetleges hibái átcsorognak a magyar
gazdaságba. Ez egy adottság, ezért fontos látni,
hogy a belépés ilyen típusú költségei nem
egyenlők azzal, amennyivel egy nemzeti esetlegesen gazdaságpolitika hatékonyabb lehet a
közösséginél. (És fordítva: egy sikeres eurózóna
gazdasági előnyeiből akkor is részesedhetünk,
ha kívül maradunk.)
Ezek a megfontolások felvetik azt a kérdést,
hogy nincs-e eltúlozva az euróbevezetés kérdése? Lehet, hogy a (végletesen) kötött árfolyamrendszer csak egy a gazdaság millió paramétere között, ami egyáltalán nem ítéli sikerre, de nem is kárhoztatja el örökre az országot? Ahhoz, hogy erről meggyőződhessünk,
érdemes megnézni, hogy az euórövezetbe belépett, illetve abból kimaradó országok (különösen a hozzánk hasonló szerkezetűek) hogyan
teljesítettek az elmúlt bő egy évtizedben.

IV. Gyors áttekintés
Az eddigiek fő megállapítása, hogy az árfolyamváltoztatás (tehát az önálló deviza) lehetősége számos esetben nagyon hasznos eszköz lehet
egy ország számára. Az erről való lemondás
költségekkel járhat, így az euróbevezetésről
szóló döntés első számú feladata ezeknek a
költségeknek a számbavétele, illetve a költségek minimalizálási lehetőségeinek feltérképezése. Az elméleti megfontolások és a tapasztalatok alapján az alábbi kép bontakozik ki:
• Egy valutaövezet sikeres működéséhez
szükségesek a fiskális transzferek. Ez vagy
hatékonyan működtetett közös költségvetés vagy folyamatosan rendelkezésre
álló hazai fiskális kapacitások igényét veti
fel. Mivel az előbbi megvalósulására
kevés az esély, megfelelő (a gazdasági ciklussal összhangban lévő) hazai költségvetési mozgástér szükséges. Ez természetesen nem a 3%-os maastrichti deficitszabály betartását jelenti, hanem ennél
sokkal fegyelmezettebb, nagyobb mozgásteret, rugalmasságot biztosító költségvetési politikát.
• A (valutaövezetben nem létező) önálló
árfolyampolitikára jóval kevesebb szükség lehet, ha a gazdasági szerkezet hete-
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rogén, diverzifikált, illetve hasonlít a
többi övezetbeli országéra, melyekkel a
gazdasági kapcsolatok intenzívek.
• A gazdaságpolitika további feladata,
hogy őrködjön az üzleti ciklusok szinkronizáltságán. Ennek a feladatnak a főbb
elemei a harmonizált költségvetési és
jövedelempolitika, illetve a hitelciklusok
figyelemmel követése. Utóbbihoz elengedhetetlen a hatékony makroprudenciális felügyeleti tevékenység.
• Rögzített árfolyamrendszerben (az euró
végül is az) a reálárfolyam felértékelődése
a háttérben a bérek és az árak változásán keresztül megtörténhet. Ezért elengedhetetlen a bér és a termelékenység
közötti összhang biztosítása, ideális esetben intézményi eszközökkel (lásd pl. bérmegállapodások, rugalmasságot növelő
egyéb eszközök).
Mennyire lehet sikeresen teljesíteni ezeket
az elvárásokat? Akiknek nem sikerült, milyen
károkat szenvedtek el? Melyek azok a feltételek, amelyek különösen kritikusak az uniós
országok számára?
Ezekre a kérdésekre akkor tudjuk megsejteni a választ, ha megnézzük, hogyan hatott
az eurót (vagy ahhoz rögzített devizát) használó országok gazdaságára a modern történelem egyik legnagyobb sokkja, a 2007-ben kitört
világgazdasági válság.

1. ábra

V. Ahány ország, annyi sztori
A „bigpicture”
Hadd kezdjem egy provokatív ábrával.
Előre leszögezem, hogy nem akarok vele semmilyen erős állítást bizonyítani, inkább csak
elgondolkoztatni. A grafikon bal oldala a 20092010-es, a jobb oldala pedig a 2009-2016
közötti GDP-változást mutatja. Kékkel jelöltük azokat az országokat, melyek tagjai az eurózónának vagy erősen rögzítették saját fizetőeszközüket az euróhoz. Narancs színnel a lebegő árfolyamrendszerű országokat ábrázoltuk (1.
ábra).
A „tarka” ábrára ránézve annyit azért óvatosan megállapíthatunk, hogy a válság során
elszenvedett növekedési áldozat mértékének
nem az árfolyamrendszer volt az első számú
meghatározója. Lebegő és (euróhoz) rögzített
árfolyammal éppúgy találunk viszonylag sikeres, és a válságot nagyon megszenvedő országokat.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a válság
során a lebegő árfolyamrendszer (a leértékelés lehetősége) ne segítette volna az eurót
nem használó országokat. Egészen biztosan
segítette, de elsőre úgy tűnik, hogy vannak
olyan országok, amelyek a leértékelés lehetősége nélkül sem boldogultak rosszabbul,
mint az eurózónán kívüli társaik. Mások
pedig az önálló árfolyampolitika szabadságával együtt is az alulteljesítők közé tartoznak.
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Sokkok kívül, sokkok belül
Érdemes néhány ország példáját közelebbről is megnézni, ugyanis ezek tanulságokkal
szolgálnak az euróbevezetés kérdését illetően.
Szlovénia
Délnyugati szomszédunk erős reálgazdasági fejlettséggel csatlakozott az eurózónához,
mégis alaposan megviselte a válság. Ennek
alapvetően két oka van. Az egyik, hogy a szlovén gazdaság néhány szőnyeg alá söpört szerkezeti problémája bankválságot okozott. A
rossz hitelezés nem az euróbevezetés következménye volt, az feltehetően hasonlóan játszódott volna le akkor is, ha Szlovénia nem lép
be az övezetbe 2007 elején.
A másik ok, hogy a példásan fegyelmezett
szlovén jövedelempolitika épp a belépés után
lazult fel. Ez rögzített árfolyamrendszerben
súlyos hiba, hiszen nincs olyan leértékelési eszköz, amivel gyorsan korrigálni lehetne a
hibát.
Ez a két tényező elég volt ahhoz, hogy Szlovénia a válság nagyobb vesztesei közé kerüljön. Bár az utóbbi egy évben már az egyik leggyorsabban növekvő uniós gazdaság volt, így
is csak most éri el a GDP szintje a válság előttit.
Vagyis Szlovénia egy olyan ország, amelyik
az euróbevezetéssel rosszul járt, de ennek oka
belső problémákban és gazdaságpolitikai hibákban keresendő.
Szlovákia
A szlovén és a szlovák helyzet közötti fontos különbségre Oblath Gábor hívta fel a
figyelmet a közelmúltban (előadása letölthető itt - pdf, 9-10. oldal). Szlovákia ugyanis
amint elvesztette az árfolyamváltoztatás eszközét, mérsékelt ár- (költség-) és bérnövekedésre váltott, biztosítva a termelékenységgel
való összhangot.
Ennek következtében Szlovákia (eurós
kötöttség ide vagy oda) az egyik legsikeresebb
ország lett a válság évei alatt. Kezdeti gazdasági visszaesése is a kisebbek között volt, mára
pedig a válság előtti GDP-jét közel 20%-kal
meghaladja a teljesítménye.
Szlovákia tehát a makrogazdasági folyamatok sikeres menedzselésével elérte, hogy még
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egy olyan óriási sokk se okozzon törést a felzárkózási folyamatában, mint amilyen válság
éveiben érte.
És a többiek?
Mi történt eközben azokban a régiós országokban, amelyekben önálló pénzt használtak?
Jellemzően kihasználták az árfolyampolitika
szabadságát, és leértékeléssel enyhítették a sokkot. Ugyanakkor az országok közötti különbségek itt is jelentősek.
Magyarország hiába értékelt le, a magas
devizaadósság miatt ennek hatásai ellentmondásosak voltak. A gazdaságpolitika hosszú
évekig halmozódó hibái miatt a régió egyik legrosszabbul teljesítő országa lettünk a válság
évei alatt.
Csehország nagyon rövid ideig vette igénybe a leértékelés eszközét, a Lehman-válság
kitörése után bő fél évvel a korona csaknem
ugyanolyan erős volt, mint előtte. Igaz, ez részben kényszerűségből adódott, és a cseh gazdaságpolitika később is próbált ellenállni az
árfolyam túlzott erősödésének. Ezzel együtt
Csehország viszonylag szerény leértékelés
mellett, a régió legfejlettebb országaként is az
EU jobb gazdasági teljesítményt nyújtó országai közé tudott tartozni.
Románia és Lengyelország esetében lehet
leginkább megfigyelni az önálló árfolyampolitika előnyeit. Mindkét ország jelentős nominális leértékelést hajtott végre a válság éveiben, és ez bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy
erős felzárkózási pályán tudtak maradni. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a fizetőeszközét
tökéletesen az euróhoz rögzítő Bulgária nyolc
év alatt hasonló gazdasági fejlődést mutatott,
mint Románia.
Ami az árfolyamon túl van
A fentiek alapján számomra az árfolyam
jelentősége eltúlzottnak tűnik a mai vitákban.
Az euró használata önmagában még a globális pénzügyi válság és az eurózóna adósságválságának történelmileg rendkívüli időszakában sem volt végzetes. Ahhoz, hogy az
legyen, jelentős gazdaságpolitikai hibákat kellett elkövetni, zömmel olyanokat, amelyek még
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az euórövezeten kívül is súlyos következményekkel jártak volna.
Szedjük szét egy pillanatra a válságeseteket!
Az alábbi grafikon bal oldalán láthatjuk a tartós strukturális problémával, alacsony versenyképességgel bíró országokat, amelyeknek
feltehetően tartós reálárfolyam-leértékelési
kényszere van: Görögország, Olaszország,
Portugália. Jobb oldalon olyan országokat láthatunk, amelyeknek külső sokkok miatt legfeljebb ideiglenesen merülhetett fel leértékelési igénye: Szlovénia, Finnország, balti országok. (A 2. ábrán az áttekinthetőség érdekében
nem tüntettem fel több országot.)
Görögországot leszámítva nincsenek óriási különbségek az elmúlt nyolc év GDPpályáiban, ám míg a bal oldalon az időszak
végén is laposak maradó görbék elhúzódó
növekedési problémára utalnak, a jobb oldalon sokkal kedvezőbb a kép (különösen ha
hozzátesszük, hogy a több külső sokktól szenvedő Finnország az idén kezd igazából magára találni.)
Ez is megerősíti azt a hipotézist, hogy az
euróbevezetés sikere elsősorban a hazai gazdaságpolitika teljesítményén múlik.

VI. Jó, de megéri-e?
A fentiek alapján három fontos kérdésre kaptunk választ.
1. Hatékonyabban kezelheti-e rövid távon
a problémáját egy eurózónán kívüli
ország? Igen, a leértékelési lehetőség hasz-

2. ábra

nos. Ugyanakkor megfelelően felkészült
ország az euróövezeten belül is sikeresen
kezelhet akár óriási méretű sokkokat is.
2. Kerülhet-e bajba egy ország „önhibájából” az eurózónában? Igen, görögök és
az olaszok a belső reformok hiányában
pont így jártak.
3. Kerülhet-e bajba egy ország „önhibáján
kívül” az eurózónában? Igen, aszimmetrikus külső sokkok (Finnország) esetén,
amelyek gazdasági szerkezetből (Nokia,
orosz kitettség) adódnak.
Bár a kockázatok jó része kezelhető, mégsem kerülhető meg a felvetés, hogy ezekért a
kockázatokért mit kapunk cserébe.
A költségek és hasznok, illetve a pozitív és
negatív kockázatok megítélése nagyon nehéz
a változó eurózónában.
Hogy csak a legfontosabb nyitott témákat
említsük, ideális esetben a következő években
• mélyülne a tőkepiaci unió,
• lenne közös költségvetés (esetleg egységesebb állampapírpiac),
• kapnánk pénzt az eurózónára való felkészülésre,
• több támogatást kapnánk az eurózónán
belül,
• hatékonyabb ellenőrző és koordináló
intézmények felügyelnék az országok
haladását
Ezek egy része rövid távon feltehetően nem
valósul meg. Éppen ezért (az írásom első részében tárgyalt elméleti megfontolások és tapasztalatok alapján) azt mondhatjuk, hogy az eurózónába lépés előnyei kisebbek annál, mint amit

VOSZ 2017 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2017. 11. 28. 12:43 Page 47

Tájékoztató

47

a válság előtt számítások sugalltak, de továbbra is léteznek.
Éppen ezért amennyiben az euróérettséget
(értsd: a csatlakozással járó kockázatok elfogadható szintre csökkentését) elérjük, az
euróbevezetésnek továbbra is pozitív egyenlege
lehet az ország számára.
Fordítsuk meg a kérdést!
Az euróbevezetésről szóló döntésben nem
csak a belépésnek, hanem az elutasításnak is
vannak kockázatai. Amennyiben több régiós
ország is a csatlakozás mellett dönt (például
Horvátország és Románia) a szűken vett földrajzi régióban egyedül maradunk a forintunkkal. Ez már jelenthet versenyhátrányt,
különösen, amennyiben a következő időszakban nem érik olyan súlyos válságok a világgazdaságot, amelyekben profitálni lehet az
önálló fizetőeszköz lehetőségeiből. Ilyen körülmények között az euróról való lemondás utólag könnyen tűnhet majd egy olyan lépésnek,
ami tartósítja a magyar gazdaság évek óta tartó
alulteljesítését a régiós versenytársakhoz
képest.
Az euróbevezetés és „nem bevezetés” kockázatait számba véve az alábbi kép rajzolódik
ki (3. ábra).
Mivel az euró gazdasági hasznai kapcsán
néhány illúzióval az elmúlt években leszámoltunk (például a kockázatcsökkenés vagy a
külkereskedelmi bővülés mértékét illetően), a
kimaradás haszonáldozata kisebbnek látszik.
Ugyanakkor mivel a bevezetés kockázatai
akkor igazán magasak, ha a hazai gazdaságpolitika nagy hibákat követ el, ezért az önál-

ló deviza lemondásának költségeit akkor kell
csak igazán magasra tenni, ha azt feltételezzük,
hogy a gazdaságpolitika úgyis elrontja. (A csaknem három évtizedes tapasztalatok alapján sajnos ez nem egy életszerűtlen feltételezés, de
mégis csak illúzióromboló, ha egy stagnáló,
leszakadó pálya lenne a magyar gazdaság alapforgatókönyve.) Végezetül a válságtól távolodva talán egyre tárgyilagosabban ítélhetjük
meg egy olyan sokk felmerülésének valószínűségét, ami mellett az önálló árfolyampolitika előnyei nagyok lehetnek.

VII. Egy lehetséges euróbevezetési stratégia
A várható költségek, hasznok alapján azt gondolom, hogy Magyarország számára egy
„nagyon óvatos európártiság” lenne az ideális. Mit jelent ez?
Egyrészt azt, hogy nem látszik olyan ok, ami
miatt az időben lehetetlen távolságra (de legalábbis több évtizedre) kitoljuk az euróbevezetést.
Másrészt viszont a 2000-es évek eleji „csak
menjünk be és minden jó lesz” típusú eurónirvána nem létezik. A valutaövezet előnyeiből csak úgy részesedhetünk, ha megteremtjük az euróérettség feltételeit (még egyszer: fiskális kapacitások, „bérkontroll”, makrostabilitás, makroprudenciális szabályozás, hatékony
intézmények), és a belépés után is aktívan
teszünk azért, hogy az érettségünk fennmaradjon.
Az euróbevezetés feltételeinek megteremtése
nem igényel akkora felkészülési időt, mint

3. ábra
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amennyi a Magyar Nemzeti Bank által megalkotott feltételekből következik. Egyrészt azért,
mert a tapasztalatok nem igazolják, hogy a
magyar reálgazdasági fejlettség elégtelen lenne
az euróbevezetéshez. Korábban már írtam, hogy
ha a 90%-os fejlettségi szabályt mindenki
komolyan vette volna, a 19 eurózóna tagból 10nek sosem szabadott volna belépni. Ha feltételezzük, hogy az MNB a fejlettségi szabályt
nem a belépés sokkja, hanem a tartós működtetés szempontjából tartja fontosnak, akkor azt
is mondhatjuk, hogy a jegybank szerint az eurózóna 19 országából 10 számára jelenleg is előnytelen (vagy indokolatlanul kockázatos) a valutaövezetben lenni.
Másrészt azért, mert nincs olyan evidencia,
ami szerint az euróövezetbe belépve a magyar
gazdaság belemerevedne egy egészségtelen

munkamegosztásba és elakadna a felzárkózás.
(Megítélésem szerint az MNB – legtöbb
tekintetben kifejezetten előremutató – kritériumrendszeréből kiszűrődő felfogásból ez a két
motívum az, amihez hiányoznak a gazdasági
érvek.)
Magyarország a következő három-négy
évben különösebb megerőltetés nélkül is
képes teljesíteni azokat a feltételeket, amivel
az érettségét bizonyítva az euró előszobájába
(ERM-II.) léphet. Onnantól számítva még
további két évig figyelhetjük a magyar és eurózónabeli gazdasági folyamatokat, gyűjtve az
információkat bevezetés várható hatásairól. Ha
ez idő alatt sem jön olyan bizonyíték, ami felülírja a valutaövezetről alkotott képünket, akkor
a következő évtized első felében, közepén
„magyar euróval” fizethetnénk.

VOSZ 2017 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2017. 11. 28. 12:43 Page 49

Tájékoztató

49

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

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

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona 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

Korona Takarék 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.

Kossuth tér 7-8.

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
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Pest
Békés
Hajdú-Bihar
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Baranya
Baranya
Tolna
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

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

FÓKUSZ Takarékszövetkezet

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék

Hungária Takarék

Hungária Takarék

Hungária Takarék

Hungária Takarék

Hungária Takarék

HungáriaTakarék

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

KINIZSI BANK Zrt.

Nyugat Takarék Takarékszövetkezet

9330

8200

4562

4400

4900

4465

4401

7140

7720

7626

7090

7200

7100

7150

4026

5932

2315

6344

6449

6400

6041

6060

6500

6120

6000

2112

7626

Ir.sz.

Kapuvár

Veszprém

Vaja

Nyíregyháza

Fehérgyarmat

Rakamaz

Nyíregyháza

Bátaszék

Pécsvárad

Pécs

Tamási

Dombóvár

Szekszárd

Bonyhád

Debrecen

Gádoros

Szigethalom

Hajós

Mélykút

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.

Budai út 24.

Kossuth L. u. 32.

Király u. 66.

Szabadság tér 41.

Hunyadi tér 42.

Széchenyi u. 62.

Szabadság tér 9.

Bethlen G. u. 6-8.

Nagy u. 63.

Mű út 73/h.

Rózsa u. 2.

Petőfi tér 3.

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

74-493-805

72-566-046

72-200-460

74-471-831

74-464-190

74-529-400

74-550-940

52-422-767

68-490-590

24-538-461

78-404-394

77-460-080

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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Megye
Győr-Moson-S
Heves
BAZ
BAZ
BAZ
Heves
Győr-Moson-S
Zala
Somogy
Somogy
Szabolcs-Sz-B
Heves
Heves
Pest
Somogy
Tolna
Baranya
Pest
Komárom-E
Győr-Moson-S
Komárom-E
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Pest
Pest
Pest
Pest

Takarékszövetkezet

Nyugat Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék

Korona Takarék

Korona Takarék

Korona Takarék

Korona Takarék

Nyugat Takarék Takarékszövetkezet

M7 Takarék

M7 Takarék

M7 Takarék

M7 Takarék

Mátra Takarék

Mátra Takarék

Mátra Takarék

DÉL Takarék Takarékszövetkezet

DÉL Takarék Takarékszövetkezet

Mohácsi Takarék Bank Zrt.

Örkény Takarékszövetkezet

Pannon Takarékszövetkezet

Pannon Takarékszövetkezet

Pannon Takarékszövetkezet

Nyugat Takarék Takarékszövetkezet

Nyugat Takarék Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

1181

2200

2220

1065

9090

Budapest

Monor

Vecsés

Budapest

Pannonhalma

Győr

Tata

Győr

Komárom

Örkény

Mohács

Paks

Kaposvár

Nagykáta

Hatvan

Gyöngyös

Nyíregyháza

Nagyatád

Marcali

Nagykanizsa

Sopron

Eger

Mezőkövesd

Miskolc

Mezőkeresztes

Eger

Sopron

Város

Üllői út 399.

Kossuth L. u. 77.

Telepi u. 50/a.

Bajcsy-Zs. u. 37.

Dózsa Gy. út 1.

József Attila út 43.

Ady E. út 17.

Árpád út 25.

Igmándi u. 45.

Kossuth L. u. 34/a.

Dózsa Gy. u. 31.

Villany u. 4.

József u. 19.

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

1-297-1635

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

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

52

9028

2890

9021

2900

2377

7700

7030

7400

2760

3000

3200

4405

7500

8700

8800

9400

3300

3400

3530

3441

3300

9400

Ir.sz.
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Megye
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
Vas

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.

Nyugat Takarék Takarékszövetkezet

Nyugat Takarék Takarékszövetkezet

Nyugat Takarék Takarékszövetkezet

Nyugat Takarék Takarékszövetkezet

Nyugat Takarék Takarékszövetkezet

Nyugat Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Nyugat Takarék Takarékszövetkezet

Nyugat Takarék Takarékszövetkezet

Ir.sz.

9700

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

Város

Szombathely

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

Utca

Petőfi S. u. 18.

Thököly u.1.

Egressy B. út 52.

Kőszegi út 5.

Palánk u. 8.

Soproni u. 93.

Kökény u. 9.

Szent Imre u. 92.

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.

Telefon

94-512-660/142

94-594-013

48-512-916

99-506-635

96-576-250

96-593-307

96-576-264

96-523-017

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
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Megye
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

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet

Kisalföld Takarék

Kisalföld Takarék

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

Ir.sz.

Zalaegerszeg

Gyenesdiás

Zalaszentlászló

Keszthely

Hévíz

Zalaegerszeg

Bak

Győr

Tét

Balatonföldvár

Barcs

Pécs

Kecskemét

Nyíregyháza

Kisvárda

Mátészalka

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.

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

Telefon
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A VOSZ megyei szervezetek székhelye,
elérhetôsége
Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet
Elnök: Marjay Gyula
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b.
(Tel.: 70-436-5253)
marjay.gyula@vosz.hu
www.vosz-kmrsz.hu
Baranya megye
Elnök: Tímár Lajos
7623 Pécs, Hőgyes E. u. 26.
(Tel.: +36-20-9287-194)
timar.lajos@vosz.hu
www.voszbaranya.hu
Bács-Kiskun megye
Elnök: Weninger Richárd
6000 Kecskemét, Garai u 11. (Tel/fax: 76/5o8-211)
weninger.richard@vosz.hu
www.voszbkm.hu
Békés megye
Elnök: Nagy Mihály László
5600 Békéscsaba, Irányi u. 4–6. I/20. (Tel/Fax:
66-448-190)
nagy.mihaly@vosz.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Elnök: Ádám Imre
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. fsz. 5. (Tel.:
46/413-643, Tel./Fax: 46/505-160)
adam.imre@vosz.hu
www.voszborsod.hu
Csongrád megye
Elnök: Sipos Tamás
6726 Szeged, Fő fasor 96.
(Tel.: +36-30-349-8104)
sipos.tamas@vosz.hu
www.voszcsongrad.hu
Fejér megye
Elnök: László István
Tel./fax: 06-22-500-830)
laszlo.istvan@vosz.hu
www.voszfejer.hu
Gyôr-Moson-Sopron megye
Elnök: Sragner László
1137 Budapest, Újpest rakpart 8. (Tel: 96/319-875)
sragner.laszlo@vosz.hu
Heves megye
Elnök: Báry Péter
pbary@mayer.hu
(Tel.: +36-30-955-0517)

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

Haller u. 23–25.
B. ép. fsz. 1.
Nagykörösi út 57.
Köztársaság útja 17.
Sugár u. 10.

1158 Budapest
1215 Budapest
1221 Budapest

1096 Budapest

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

1205 Budapest
8900 Zalaegerszeg
8000 Nagykanizsa

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

8800 Nagykanizsa

Zala

Budapesti út 13.

8200 Veszprém

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

1-705-7081

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

93-317-733

88-420-710

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

Ir.sz. Város
7621 Pécs
6000 Kecskemét

Veszprém

Nógrád
Somogy
Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas

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

Megye
Baranya
Bács

92-316-062

1-705-7082

1-414-0661
1-425-2078

93-317-733

88-420-710

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

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

Fax
72-227-800

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

szkhaller@digikabel.hu

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

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

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

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

Nádor Péter
Köblös Katalin
Marokity Erika
Gerencsér Hajnalka
Kerekes Gábor

Dr. Varga Józsefné
Gugcsó Zoltánné
Nemes Anikó

Glavák Tünde

Farkasdy Tamás

Baranyi Róbertné
Kiss Jánosné
Czomba Tímea
Takács Sándorné
Csonka Ferencné

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

Irodavezetô
Kosztolányi Anikó
Lovas Beáta

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

30-700-6612

30-547-4018
70-703-4846

30-227-7089

30-547-9469

30-547-9274

30-547-8506

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

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

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

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

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

Számviteli szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

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

(06-93)
541-925

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

11. 01.-04.14.

Bringóhintó Kkt.

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY

20%

20%

20%
04. 15.-10. 31.

10%
ART Hotel*** Zalakaros

8749 Zalakaros
Üdülô sor 2.

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

(06-26)
314-328

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

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

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

15%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

1047 Budapest,
Baross u. 99.

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

(06-1)
380-5403

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

OPEN Szoftverház

Horfer Serleg

Foltech Kft.

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

KEDVEZMÉNY

15%

(06-1)
460-6933

(06-1)
460-6933

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

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

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

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

50 ezer Ft
felett

Anyag:
5%
Díj:
10%

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

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

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

(06) 76
321-202

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

Hotel Unió

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

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

(06-62)
246-842

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

Parragi Ügyvédi Iroda

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

(06-1)
354-3080

(06-1)
354-3085

Megbízási díjakból
Budapesten történô ügyintézés során
15% költségátalány elengedés

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

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

06-309426-385

(06-1)780-55-31

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

Innowear Kft.

5-50%

10%

11%

12-21%

10%

20%

20%

20–25%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

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

5–10%

RPE Nonprofit Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztô Kft.

Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és
Kézi autómosó

KEDVEZMÉNY

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

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

(06-46)505-267

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,
stratégiák készítése

25–50%

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

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

+36-46382-933

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

10-20%

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

+36-30754-9711

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

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

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

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

06-46
507-709

15%

10%

5%

10%

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

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

MTB-TECH Kft.

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

(06-1)
297-4069

(06-1)
297-0470

Munka-, tûz és környezetvédelmi
tanácsadói szolgáltatások

KEDVEZMÉNY

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

Languages
International Bt.

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

36-209346-101
36-30
8646-584

06-1259-1162

Tolmácsolás, Fordítás, Hiteles
fordítás, Konferenciatechnika

Inis Business Kft.

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

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

06-1210-2478

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

Baricska Csárda

8230 Balatonfüred,
Baricska dûlô

+36-20223-0910

NICOpro Kft.

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

+36-79326-581

ProjectMine Kft.

Brand Way &
Compass Kft.

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

+36-1797-1736

1132 Budapest,
Borbély u. 5-7.

+36-309426-385

tanacsado2@brandway.hu
www.brandway.hu

Minden fogyasztásból egyedi kedvezmény
+36-79326-581

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

15%

10%

10–25%

sikerdíjukból
15%

10%

10%

10%

Iparjogvédelem, szabadalom, védjegy, formatervezési minta, szerzői

Tanácsadás
VOSZ

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

tagoknak
ingyenes,
megbízás
egyedi
megállapodás alapján
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CÉG

CÍM

TELEFON

MB Hitel Pénzügyi
Tanácsadó Kft.

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

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS
Hitelszervezési, hitelközvetítési
szolgáltatás, pénzügyi tanácsadás.
Banki folyamatok menedzselése:
hitelajánlatok bekérése, versenyeztetése, hitelkérelem összeállítása,
segítség a banki tárgyalások során.

KEDVEZMÉNY
VOSZ
tagoknak
ingyenes,
konzultáció,
megbízás
egyedi
megállapodás alapján

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