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Megtartották
az elnök- és küldöttválasztó gyűléseket
a VOSZ területi szervezetei

2016. február–március

Hirdetés

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

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

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

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

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

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
VOSZ tölti ki!

Beléptetô megye:
Tagszám:
ALAPADATOK (KITÖLTÉSE KÖTELEZÔ):

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

Fôtevékenység
TEÁOR szám:

Kapcsolattartó neve:
Telefon 1 (vezetékes):

Fax:

Telefon 2 (mobil):
E-mail:
Levelezési cím város; út,
utca, tér, stb.; házszám:
Választott szekció:



HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT:
Alulírott (szervezet, vállalkozó, vállalkozás, cég), mint a VOSZ tagja, a jelen szakasz végén található „IGEN” vagy „NEM” megjelölésével nyilatkozik, felhatalmazza-e a VOSZ-t arra, hogy ennek a felhatalmazásnak írásos visszavonásáig a következô adatait (a Vállalkozás ill. képviselô(i)
neve, címe (székhely), vezetékes és mobil telefonszám(ai), e-mail cím, tevékenységi kör) átadhassa a Hungary Business Zrt.-nek, (a VOSZ-BESZ Zrt. jogutódjának; címe: 1205 Budapest,
Nagykőrösi út 57.) amely számára szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat,
kedvezményeket kíván nyújtani, illetve ezekrôl szóló tájékoztatókat részére a megadott elérhetôségeken eljuttatni.
 IGEN
 NEM
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A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja .
A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem
vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók, tagdíjfizetés ellenében,
viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg. A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének rendes tagja, pártoló tagja, társult
tagja kívánok lenni.
(megfelelô rész aláhúzandó)
A Szövetség Alapszabályát ismerem és elfogadom,
sét vállalom.

Ft tagdíj fizeté-

VOSZ TAGDÍJAK
A tagdíj mértéke
A belépés vagy megszûnés idôpontjára tekintet nélkül a tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb;
– 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál;
– 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forintnál
– 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 50 millió forint számviteli
nettó árbevételig 50 ezer forintnál;
– 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 250 millió forint számviteli
nettó árbevételig 100 ezer forintnál;
– Rendkívül indokolt esetben és idôkorláttal (legfeljebb a tárgyévre) az Ügyvezetô Elnökség által mérsékelhetô vagy elengedhetô a tagdíj.
A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség által kibocsátott számla alapján
fizetendô.
A tagsági viszony keletkezésének napja az a nap, amikor a tagdíj a Szövetség pénzforgalmi
számláján, vagy házi pénztárában jóváírásra került és a tagfelvételt az Elnökség jóváhagyta.

Kelt: ………………………………, 201…… év …………………..…… hónap …… nap

…………….......…………..
cégszerû aláírás

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Tel.: (+36-1) 414-2181, 82
e-mail: center@vosz.hu
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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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
Közép-magyarországi régió
1054 Budapest, Hold utca 21. IV. emelet – VOSZ iroda
call center: +36 -1/486-1800,
e-mail: info@vallalkozo.info
web: www.vallalkozo.info
ügyfélfogadás: szerda 10-12 óra

3

VOSZ 2016 febr-márc:VOSZ 2015 aug-szept.qxd

2016.04.06.

13:24

Page 4

Szervezeti Hírek

4

Közép-dunántúli régió
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 18.- VOSZ iroda
call center: +36 -1/486-1800
e-mail: info@vallalkozo.info
web: www.vallalkozo.info
ügyfélfogadás: szerda 10-12 óra

Dél-dunántúli régió
7621 Pécs, Király utca 42.- VOSZ iroda
call center: +36 -1/486-1800
e-mail: info@vallalkozo.info
web: www.vallalkozo.info
ügyfélfogadás: szerda 10-12 óra

Dél-alföldi régió
6726 Szeged Fürj utca 92/B. – VOSZ iroda
call center: +36 -1/486-1800
e-mail: info@vallalkozo.info
web: www.vallalkozo.info
ügyfélfogadás: szerda 10-12 óra

Észak-alföldi régió
4025 Debrecen Iskola utca 3. fszt. – VOSZ iroda
call center: +36 -1/486-1800
e-mail: info@vallalkozo.info
web: www.vallalkozo.info
ügyfélfogadás: szerda 10-12 óra

Észak-magyarországi régió
3300 Eger Trinitárius utca 1. 2. em. – VOSZ iroda
call center: +36 -1/486-1800
e-mail: info@vallalkozo.info
web: www.vallalkozo.info
ügyfélfogadás: szerda 10-12 óra

Nyugat-Dunántúli régió
9023 Győr Magyar utca 8. – VOSZ iroda
call center: +36 -1/486-1800
e-mail: info@vallalkozo.info
web: www.vallalkozo.info
ügyfélfogadás: szerda 10-12 óra
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Tisztújítás a Szövetségnél

A VOSZ hatályos alapszabálya szerint idén teljes körű tisztújításra kerül sor a szövetség vezetőségében. A szövetség elnökségének döntése értelmében a területi/megyei szervezetek 2016.
február és március hónapban tartják Területi Küldöttválasztó Gyűléseiket, amelyeken a
megyei elnökök, az országos küldöttek és az országos pótküldöttek kerülnek megválasztásra.
A megválasztott elnökök öt évig irányítják majd társadalmi megbízatásban a szövetség helyi szinten történő érdekképviseleti munkáját, segítve ezzel a vállalkozások eredményes működését.
2016. február 9.
Jász-Nagykun-Szolnok megye

Dr. Lits József maradt a megyei szervezet elnöke
A szolnoki Hozam Klubban megtartott rendezvényen ismételten
dr. Lits Józsefet választotta meg elnöknek a tagság.
Dr. Lits József a könyvvizsgáló, adótanácsadó és vagyonértékelő
tevékenységet végző Auditor Szolnok Kft. ügyvezető igazgatója,
amely többek között 14 hazánkban működő bankkal áll munkakapcsolatban. Vállalkozásának működési területe országos szintű,
ezen belül meghatározó Jász-Nagykun-Szolnok megyében, és előkelő helyen szerepel a TOP 50 megyei vállalkozás között. Az újraválasztott elnök közel négy éve a VOSZ országos Ellenőrző Bizottságának elnöke is, valamint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Ellenőrző Testületének tagja, amelynek korábban két olimpiai ciklus során az elnöke is volt.

2016. február 12.
Csongrád megye

Sipos Tamás a VOSZ Csongrád Megyei Szervezetének elnöke
A VOSZ Csongrád Megyei Szervezete február 12-én megtartott Területi Küldöttválasztó
Gyűlésén, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, beszámoló keretében a tagok tájékoztatást
kaptak a szervezet 2015. évi munkájáról, valamint az idei év terveiről, programjairól. A résztvevők döntöttek a 2016. évi Prima Díjátadó Gála rendezésével kapcsolatos ügyekben is. Ezt
követően a megyei elnökválasztáson a jelenlévő tagok Sipos Tamást választották meg a szövetség megyei elnökének, aki Szakács Józsefet váltva öt éven át irányítja majd társadalmi megbízatásban a VOSZ Csongrád Megyei Szervezetét. Szakács József a jövőben társelnökként segíti majd a szövetség megyei szervezetét.
Sipos Tamás egy családi vállalkozást, a Füstöltkolbász Kolbászkészítő Kft.-t irányítja édesapjával együtt ügyvezetőként. A húsfeldolgozással és húskészítmények gyártásával foglakozó élelmiszeripari vállalkozás tevékenysége megyei szintű, székhelye Makón található, azonban meghatározó a megyeszékhelyen, Szegeden is.
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2016. február 26.
Fejér megye

László István lett a VOSZ Fejér Megyei Szervezetének
elnöke
A Székesfehérváron megtartott Küldöttválasztó gyűlésen a tagság
egyhangú szavazással László Istvánt, a Lászvill Kft. alapító ügyvezető igazgatóját választotta meg a megyei szervezet elnökének. Az
újonnan megválasztott elnök Varga Istvánt váltotta az elnöki tisztségben.
VOSZ újonnan megválasztott elnöke vállalkozását 1983-ban alapította kisiparosként, amely közel 14 év működés után, 1997. július
1-én alakult át korlátolt felelősségű társasággá. Villamosipari kereskedelmi és szolgáltató tevékenységébe tartozik lakóházak, szállodák, ipari és kommunális létesítmények villamos hálózatának kialakítása, vagyonvédelmi
rendszerek kiépítése, tűzjelző hálózatok áramköreinek kialakítása, igényes világítástechnika
kialakítása, valamint villamos hálózatok kiépítése, elosztó berendezések készítése.
László István – aki 2014-től az Fejér Megyei Mestervizsga Bizottság elnöke is egyben – 2008ban „Az év vállalkozója” és „Az év székesfehérvári vállalkozója” elismerést vehetett át, 2009ben pedig Életműdíjat kapott a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától.

2016. március 4.
Tolna megye

Dr. Fajszi Lajos újabb öt évben képviseli a megyei tagságot
Dr. Fajszi Lajos a Tolna megyében található F-1.-Group Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatója.
A társaság ingatlanközvetítéssel és épülettisztítással foglalkozik országos szinten, tevékenységét 32 fő alkalmazottal látja el, árbevétele éves szinten eléri a 60 millió forintot.
A VOSZ újra megválasztott Tolna megyei elnöke a magyar gazdaságért végzett munkája elismeréséül átvehette a Magyar Gazdaságért Díjat és a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
kitüntetést is.

2016. március 10.
Győr-Moson-Sopron megye

Sragner László irányítja a megyei szervezetet
Sragner László az országos szinten tevékenykedő, bútorgyártással
és hulladék-papír feldolgozással foglalkozó Sragner & Sragner Kft.,
valamint a Győrött működő dohány és alkohol kereskedelmet
végző Sragner Trafik Bt. tulajdonos-ügyvezető igazgatója.
A vállalkozó 2009-óta látja el a VOSZ Győr-Moson-Sopron
Megyei Szervezetének elnöki tisztét, azonban érdekképviseleti
tevékenysége korábbra nyúlik vissza, hiszen 2006 és 2009 között a
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének megyei
elnöke is volt.
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2016. március 10.
Komárom-Esztergom megye

Pordán Zsigmond tizenhét éve a VOSZ KomáromEsztergom Megyei Szervezetének élén
Pordán Zsigmond 1991-ben alapította családi vállalkozásként a PMetál Kft.-t, amelynek jelenleg is az ügyvezető igazgatója. A társaság fő profilja alumínium kokilla öntészet, valamint alumínium
öntészeti ötvözet gyártása, illetve további feladat- és munkafázisokat - szerszámgyártás, az öntvények megmunkálása, szerelése és
minőség-ellenőrzése, stb. - is elvégez a cég. A vállalkozás 16 főt
alkalmaz, árbevétele évi 500 millió forint fölött van.
A vállalkozó a megyei elnöki pozíción túl a VOSZ országos
Ellenőrző Bizottságának és a Komárom-Esztergom Megyei
Fejlesztési és Képzési Bizottság tagja is egyben. Pordán Zsigmond sikeres vállalkozóként és
elismert érdekképviseleti vezetőként kiváló kapcsolatot ápol a megyei önkormányzati vezetéssel, a megye településeinek polgármestereivel, valamint a Komárom-Esztergom Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával, az Ipartestületek Országos Szövetségének és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetével.
Vállalkozói és társadalmi tevékenységének elismeréseként 2000-ben Év Vállalkozója volt
Komárom-Esztergom megyében, 2003-ban Gazdasági Miniszteri kitüntetést, 2008-ban
Magyar Gazdaságért Díjat vehetett át, 2011-ben megválasztották Komárom Esztergom Megye
Kis- és Középvállalkozójának, valamint 2013-ban kiérdemelte a Magyar Érdemrend
Lovagkereszt kitüntetést.

2016. március 11.
Veszprém megye

Újra Gazsi Attila a megyei szervezet elnöke
Gazsi Attila a 2015-ben 9500 diáknak munkát biztosító Meló-Diák
Észak-Dunántúli Iskolaszövetkezet vezetője, valamint az egyik legnagyobb, majd’ 2000 munkavállalót foglalkoztató, magyar tulajdonú munkaerő-kölcsönző és HR szolgáltató nagyvállalat, a Man at
Work Kft. résztulajdonosa. Emellett több gasztronómiai vállalkozást is irányít, mindezzel Veszprém megye egyik legjelentősebb foglalkoztatójának számít.
A vállalkozó a megyei elnöki pozíción túlmenően a VOSZ Ifjúsági
és Diákvállalkozási Szekciójának elnöke, a Kereskedelmi és
Szolgáltatási Szekció elnökségi tagja, illetve a Magyarországi
Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének elnökségi tagja is egyben.
Gazsi Attila vállalkozói és társadalmi tevékenységének elismeréseképpen 2012-ben Magyar
Gazdaságért Díjat vehetett át a Vállalkozók Napján.
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2016. március 16.
Borsod-Abaúj-Zemp1én megye

Ádám Imre a megyei szervezet élén
Ádám Imre egyéni vállalkozó és az Adampont Kft. tulajdonosügyvezetője. Vállalkozásaiban pénzügyi, ingatlanhasznosítási,
logisztikai tevékenységet végez.
A vállalkozó a megyei elnöki pozíción túl a VOSZ soros elnöke is
egyben, emellett a Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület
Igazgatótanácsának elnöke, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja, a Szolgáltatási
Tagozat Közlekedési és szállítási osztályának elnöke, valamint a
Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetségének társelnöke és
megyei elnöke. Mindezeken kívül a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Közlekedési Kollégiumának, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési és
Képzési Bizottság és az Első Miskolci Lions Klubnak a tagja.
Ádám Imre vállalkozói és társadalmi tevékenységének elismeréseképpen 2004-ben Gazdasági
Miniszteri kitüntetést, 2009-ben „Az év Vállalkozója” és 2013-ban Magyar Arany Érdemkereszt elismerést vehetett át.

2016. március 18.
Vas megye

Korszakváltás a VOSZ-nál - Szárnyas János lett
a megyei szervezet elnöke
Szárnyas János vállalkozói tevékenységét 1996-ban kezdte, mint
egyéni vállalkozó. Ezt követően építőipari kivitelezési tevékenységgel 1998-ban megalapította a Szárnyas Kft.-t, majd 2005ben a Szárnyasép Kft.-t. Közben 2000-ben létrehozta a Kolorit
Festékház Kft.-t is, amely festék- és építőanyagok forgalmazásával foglalkozik. Mindhárom társaságot tulajdonos-ügyvezetőként irányítja, amelyek a megalakulásuktól kezdve nyereségesek, valamint folyamatos beruházásokkal bővülnek és fejlődnek. Mindegyik vállalkozás megyei szinten, de elsősorban
Kőszeg és Szombathely környékén működik.
Az újonnan megválasztott vezető a VOSZ megyei elnöki pozícióján túlmenően a Kőszeg és
Vidéke Vállalkozók Ipartestületének alelnöke is egyben.
Szárnyas János vállalkozói és érdekképviseleti tevékenységének elismeréseképpen 2003-ban
„Az év Vas megyei Vállalkozója” lett, 2005-ben Kőszegi Kistérség Gazdaságáért Díjat, 2006ben pedig Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át, utóbbit a Bechtold István
Természetvédelmi Látogatóközpont avatása alkalmából. Munkáját 2008-ban díjjal ismerte el
az Ipartestületek Országos Szövetsége, majd 2009-ben „Az Év Vállalkozója” címet és 2011-ben
a Magyar Kézművességért Díj Arany fokozatát is kiérdemelte, valamint 2014-ben Magyar
Gazdaságért Díjban is részesült.
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2016. március 21.
Baranya megye

Tímár Lajost választotta a tagság a megyei szervezet
elnökének
Tímár Lajos 1992-ben alapította meg vállalkozását a TÍMÁR &
TÁRSA Bt.-t, amely 1996-ban alakult át korlátolt felelősségű társasággá. A VOSZ újonnan megválasztott megyei elnöke a társaságot napjainkig tulajdonos-ügyvezetőként irányítja, amely a kezdetektől beruházás előkészítéssel, forrásszervezéssel és közbeszerzéssel foglalkozik. A pályázati rendszer kialakulása óta kibővült a
tevékenységi kör, így a cég pályázatok, és az ahhoz szükséges munkarészek elvégzésével is foglalkozik. Az utóbbi években előtérbe
került energetikai projektek kapcsán energetikai koncepciókat,
energia-gazdasági munkarészeket, üzleti terveket, megvalósíthatósági tanulmányokat is készít
a Kft. elsősorban a geotermikus energia, a napenergia hasznosítás, illetve az energia-takarékosság területén. A TÍMÁR & TÁRSA Kft. működési területe kiterjed országhatárinkon
belülre és azon túlra is.
A vállalkozó a VOSZ és a Baranya Megyei Szervezet alapító tagja, utóbbi munkájában társelnökként és a megyei elnökség tagjaként vett részt 2010 és 2016 között. Dr. Tímár Lajos a
megyei elnöki pozíción túlmenően több szakmai társaság, valamint a Magyar Tudományos
Akadémia Pécsi Területi Bizottság, X. Föld- és Környezettudományi Szakbizottság, Megújuló
Energetikai Munkabizottságának is tagja.
Vállalkozói és társadalmi tevékenységének elismeréseképpen 2003-ban „Az Év Vállalkozója”,
2013-ban pedig „Az Év Baranya Megyei Vállalkozója” kitüntetést vehetett át. Ugyancsak
2013-ban, mint a szövetség alapító tagja 25 éves jubileumi elismerésben is részesült. Mindezek
mellett a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál végzett munkáját „Kiváló Kamarai
Munkáért” oklevéllel is elismertek.

2016. március 22.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Újra Czomba Csaba a megyei elnök
Czomba Csaba az 1990-ben alakult Első Keleti Műszaki Fejlesztő
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ELKE Kft.) tulajdonos-ügyvezető igazgatója, amely ma 100 százalékban magyar tulajdonú családi
vállalkozásként, 15 fő alkalmazottal működik. A társaság szakterülete az ipari automatizálás, más néven irányítástechnika, az épületvillamosság, valamint a légtechnika. A cég tevékenységi köre
komplex ipari automatizálás és gépgyártás, mint fővállalkozás, amit
kiegészítenek tervezési, szoftverfejlesztési, kivitelezési, beüzemelési munkák, valamint új berendezések fejlesztése, pótlólagos automatizálás, illetve szaktanácsadás, tanulmányterv készítés, kül- és
belkereskedelem. Az ELKE Kft. működési területe kiterjed országhatárinkon belülre és azon
túlra is.
Az újra megválasztott megyei elnök 2006-tól társelnökként a VOSZ Ügyvezető Elnökségének
tagja, 2008-tól a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány
Kuratóriumának elnöke, valamint 2016-tól a Nyíregyházi Egyetem Konzisztóriumi tagja is
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egyben. A vállalkozó mindezek mellett 2012–2013 között a VOSZ soros elnökeként is segítette a szövetség munkáját. Czomba Csaba vállalkozói és társadalmi tevékenysége elismeréseképpen 2000-ben és 2004-ben „Az Év Vállalkozója” elismerést, valamint 2006-ban Magyar
Gazdaságért Díjat vehetett át.

2016. március 22.
Hajdú-Bihar megye

Továbbra is a VOSZ Hajdú-Bihar Megyei
Szervezetének élén Gulyás Sándor
A Debrecenben megtartott tisztújító ülésen Gulyás Sándort választották a megyei szervezet elnökének.
Gulyás Sándor jelenleg a 2012-ben alakult Unicorn Work Kft.
tulajdonos-ügyvezető igazgatója. A társaság munkaruha és munkavédelmi eszközök gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, amely
tevékenységgel 2000-ben ismerkedett meg a VOSZ újraválasztott
megyei elnöke, amit 2002-óta saját vállalkozásain keresztül folytat.
Jelenlegi cégének működési területe kiterjed országhatárinkon
belülre és azon túlra is.
A vállalkozó 2011-ben a megyei szervezet alelnöke lett, ettől kezdve aktívan is szerepet vállalt
a szövetség megyei munkájában. Majd ezt követően a korábbi elnök lemondása miatt a 2014
április közepén összehívott rendkívüli közgyűlésen a tagok már megyei elnöknek választották
meg.
Gulyás Sándor vállalkozói és társadalmi munkájának elismeréseképpen 2007-ben „Az Év
Vállalkozója” kitüntetést, valamint 2015-ben Magyar Gazdaságért Díjat vehetett át.

2016. március 23.
Bács-Kiskun megye

Weninger Richárdot választották meg megyei elnöknek
Weninger Richárd közgazdász diplomája megszerzését követően
Bécsben kezdett el dolgozni egy multinacionális logisztikai vállalatnál, majd itthon a bankszektorban helyezkedett el. Először az OTP
Banknál, később a HVB Banknál (jelenleg: UniCredit Bank) tevékenykedett a vállalati finanszírozás területén. Az utóbb említett
pénzintézetnél Kecskeméten fiókvezetővé, majd a bank régióigazgatójává is kinevezték.
A VOSZ újonnan megválasztott megyei elnöke 2006-ban került
kapcsolatba az építőiparral, ekkor kezdett dolgozni a VER-BAU
Építőipari és Szolgáltató Kft.-nél, amit 2007 óta vezet. A társaság
mára cégcsoporttá nőtte ki magát, melyekben társtulajdonos. A cégcsoport tagvállalkozásai az
építőipar mellett ipari és lakóingatlanok fejlesztésével és bérbeadásával foglalkoznak és országos szinten működnek.
A vállalkozó a VOSZ megyei szervezetének munkáját eddig társelnökként segítette, és jelenleg a megyei elnöki pozíción kívül az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökségi tagja is egyben.
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2016. március 23.
Somogy megye

Daxner Gábor kapott bizalmat a tagságtól
Daxner Gábor vállalkozását 1986-ban alapította, Váépszer GMK
néven, amely 1990-ben alakult át korlátolt felelősséfű társasággá és
máig saját tulajdonában van.
A vállalkozás országos szinten működik fő tevékenysége az építőipar, ezen belül a mélyépítés, a hulladékártalmatlanítás, vákuumos talajvízszint süllyesztés, és az ezekhez kapcsolódó
feladatok. Magasépítésben a saját tulajdonú ingatlanok felújítását és értékesítését, illetve passzív házak tervezését és építését is
ellátja a cég.
A VOSZ újraválasztott Somogy megyei elnöke a Somogy Megyei
Vállalkozói Központ Kuratóriumának korábbi elnöke is volt, jelenleg Kuratóriumi tagja.
A megyei szervezet kiváló és egyre bővülő kapcsolatokat ápol helyi gazdasági és társadalmi
szervezetekkel, amelyek közül egyre többen kapcsolódnak be a szövetség megyei munkájába,
így például Cigányszövetség, Napkerék Egyesület, Professzorok Köre, stb.

2016. március 24.
Békés megye

Továbbra is Nagy Mihály László a megyei szervezet
elnöke
Nagy Mihály László családi vállalkozásként egy mérnökirodát
vezet, amely műszaki biztonságtechnikai tevékenységével egész
Békés megyében és azon kívül is jól ismert immár 25 éve.
A mérnök-vállalkozó 1990-ben lépett be a VOSZ Békés Megyei
Szervezetébe, ahol évekig megyei küldöttként dolgozott, majd az
újjászervezésben 1999-ben választották meg elnöknek, amely tisztséget azóta is folyamatosan betölti.
Nagy Mihály László vállalkozói és társadalmi tevékenységének elismeréseképpen 2001-ben „Az Év Vállalkozója” kitüntetést, 2007ben Magyar Gazdaságért Díjat vehetett át, valamint 2011-ben a Békés Megyei Hírlap online
szavazása alapján „Békés Megye Év Embere” lett.

2016. március 29.
Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezet

A VOSZ regionális szervezetének élén újra Marjay Gyula az elnök
Marjay Gyula napjainkban elsősorban a könyvvizsgálói, az adószakértői és a gazdasági tanácsadási tevékenységet végző, főként
Budapest és Pest megyében működő családi vállalkozását irányítja,
emellett egyéni vállalkozóként és őstermelőként is tevékenykedik.
Az újra megválasztott elnök megalakulása óta részt vesz a regionális
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szervezet munkájában, 2011-ig annak társelnökeként. Ekkor választották meg regionális elnöknek, amely tisztséget azóta is folyamatosan ellátja. A vállalkozó ezenkívül 2015-től a VOSZ
országos szervezetének társelnöke, valamint jelenleg a Büki Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóságának
tagja és a Zuglói Vállalkozói Szövetség elnöke is egyben.
Marjay Gyula vállalkozói és társadalmi tevékenységének elismeréseképpen 2000-ben „Az Év
Vállalkozója”, 2011-ben pedig Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett
át, illetve korábban a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál végzet munkájáért több
kamarai elismerésben is részesült.
2016. március 30.
Nógrád megye

Czékmánné Kelecsény Ágnest ismét megválasztották elnöknek
Czékmánné Kelecsény Ágnes jelenleg a 2002-ben alakult Presto Lady Harisnyagyártó Kft.
tulajdonos-ügyvezető igazgatója. A társaság női finomharisnya gyártásával és forgalmazásával
foglalkozik, működési területe kiterjed országhatárinkon belülre és azon túlra is. A termékek
értékesítése szinte teljes egészében – 95 %-ban – az exportpiacokon történik.
A vállalkozó 2002-ben lett a megyei szervezet tagja, majd 2004-től kezdődően vezetőségi tag,
mellyel aktívan is szerepet vállalt a szövetség megyei munkájában. Később a korábbi elnök
lemondása miatt a 2015. április közepén összehívott rendkívüli közgyűlésen a tagok már
megyei elnöknek választották meg.
Czékmánné Kelecsény Ágnes vállalkozói és társadalmi munkájának elismeréseképpen 2006ban Nógrád megyei jelöléssel, illetve 2012-ben a VOSZ Textil Szekciójának díjazottjaként „Az
Év Vállalkozója” kitüntetést, valamint 2014-ben Magyar Gazdaságért Díjat vehetett át.
2016. március 31.
Zala megye

A Zala megyei szervezetet továbbra is Doucha Ferenc vezeti
Doucha Ferenc 1992-ben egyéni vállalkozóként kezdte vállalkozói tevékenységét, majd később a gazdaságban bekövetkezett változásokhoz alkalmazkodva profilját társas vállalkozássá alakította, így jelenleg a sikeresen
működő WORLD 2000 Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatója. A társaság
köztéri játékok és kiegészítők forgalmazásával foglalkozik, melynek működési területe kiterjed országhatárainkon belülre és azon túlra is. A WORLD
2000 Kft. napjainkra a szakma meghatározó vállalkozásává nőtte ki magát,
az ország több pontján telepített az EU normáknak megfelelő játszótereket,
sportlétesítményeket, jégpályát, kültéri fitnessz eszközöket.
A VOSZ újra megválasztott megyei elnöke több évtizede jelentős társadalmi szerepet vállal a megyében, így 1994-ig az Ipartestületek Zala Megyei
Szervezetének elnöke is volt. Ugyanebben az évben részt vett a Magyar
Kézműves Kamara megalapításában, ezt követően 1997 és 2000 között a Zalai Kézműves
Kamara elnöki tisztét látta el. A szervezet megszűnése után a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara alelnökeként tevékenykedett a kötelező kamarai tagság megszűnéséig. A vállalkozó 2002-től látja el a VOSZ Zala Megyei Szervezetének elnöki feladatait, emellett 1995 óta a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriumi tagja, 2008-tól a Kuratórium elnöke.
Doucha Ferenc vállalkozói és társadalmi tevékenységének elismeréseképpen 2007-ben
Magyar Gazdaságért Díjat, valamint 2010-ben „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető címet és „Zala Megye Fejlesztéséért Díjat” vehetett át. Mindezeken túlmenően a
Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület „A civilek mecénása” díjat adományozta Doucha
Ferencnek, illetve a Zalai Príma Díj tízedik évfordulója alkalmából Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város polgármestere egy emléklapot adott át részére elismerve a Zala megyei vállalkozások
összefogásáért végzett kiemelkedő munkáját.
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Évnyitó megbeszélés Kaposváron
2016. január 7-én Lőrincze Péter elnöki főtanácsadó, Varga Julianna nemzetközi igazgató,
Daxner Gábor VOSZ Somogy megyei elnök
és Kiss Jánosné VOSZ irodavezető megbeszélést folytatott Kaposváron a város polgármesterével, Szita Károllyal, a Kométa Húskombinát ügyvezető igazgatójával Giacomo
Pedranzinivel és Horváth Ákossal a Somogy
megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
korábbi elnökével valamint a VOSZ megyei
elnökségével.
A megbeszélések célja a VOSZ kapcsolatainak erősítése és a vállalkozás barát adminisztratív környezet erősítése volt a közös
érdekek mentén.
A város polgármesterével kialakításra
került azoknak az ágazatoknak a köre, amelyekben a VOSZ hazai és nemzetközi kapcso-

latai révén segíteni tudja a megye fejlődését
elsősorban a határmenti kapcsolatok erősítése révén. Ezek a turizmus, az élelmiszergazdaság és a gépipar.
A Kométa vezérigazgatójával megismertettük a VOSZ tevékenységét és felajánlottuk
a lehetőséget a megyei VOSZ munkájába történő bekapcsolódásra.
Horváth Ákossal történő megbeszélés
témája a megye és a vállalkozások helyzetének és fejlődési lehetőségeinek áttekintés
volt.
A VOSZ Somogy megyei szervezetének társelnökei Vida Péter, Szekeres Lajos és dr. Cseke
László elmondták, hogy a legsürgősebb feladat a
város élhetővé tétele, egy kiszámítható szabályozási és működési keretrendszer kialakítása
valamint a szakmunkáshiány megoldása.

Vállalkozói összejövetel Nógrád megyében

Czékmánné Kelecsényi Ágnes, a VOSZ
Nógrád megyei szervezetének elnöke havi
rendszerességgel szervez vállalkozói összejöveteleket a megye különböző pontjain. A
rendezvények célja a vállalkozások tájékoztatása valamint a vállalkozói gondok, problémák feltárása, megbeszélése.
A sikeres januári alsótoldi összejövetelt
követően februárban Romhány volt a találkozó helyszíne. A rendezvényre a megye
valamennyi szegletéből érkeztek vállalkozók.

Téma a „Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és erősítése a VOSZ segítségével”. A
részleteket Lőrincze Péter a VOSZ elnökének
főtanácsadója ismertette.
Az interaktív beszélgetés során terítékre
kerültek a Nógrád megyei vállalkozások
gondjai és problémái, a megye adottságai és
lehetőségei valamint a lehetséges kitörési
pontok is.

– VOSZ –
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VOSZ képviselők a Megyei Fejlesztési
és Képzési Bizottságokban
2016 január elsejétől a Nemzeti Gazdasági és
Társadalmi Tanács képviseletében az alábbi
4 VOSZ tisztségviselő illetve VOSZ tag vesz
részt a Megyei Fejlesztési és Képzési bizottságok munkájában.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Ádám Imre VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei elnök, VOSZ soros elnök
Komárom Esztergom megye
Pordán Zsigmond VOSZ Komárom-Esz-

tergom megyei elnök, VOSZ Ellenőrző
Bizottsági tag

Jász-Nagykun-Szolnok megye
dr. Bischof Zsolt igazgató Béres Gyógyszergyár Zrt.
Békés megye
Losonczi István ügyvezető Losonczi Innovation Kft.
– VOSZ –
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Alacsony
kamatokkal
segítjük
az EU-pénzek
lehívását
A 2016-os év nagy kihívása az, hogy meg
lehet-e ismételni a tavalyi rendkívül magas
uniós forráskifizetést. A Széchenyi Kártya
Program koordinálásáért felelős KAVOSZ
Zrt. vezérigazgatója szerint kulcsfontosságú,
hogy az uniós pályázatokat minél gyorsabban
hirdessék meg, a bő 700 milliárdnyi EU-s
forrású visszatérítendő támogatások pedig a
leggyorsabban megérkezzenek a vállalkozásokhoz.
Az érdeklődő vállalkozások az idén márciusban, illetve áprilisban megrendezésre kerülő KAVOSZ - Gazdasági Fórum rendezvényein vezető piaci szakértőktől – köztük pld. az
MKB Banktól, a ProjectMine Kft-től - kapnak gyakorlati útmutatást az európai uniós
támogatások leghatékonyabb felhasználásáról
a Széchenyi Kártya Program általa nyújtotta
kedvezményes hitellehetőségek mellett.
A tavalyi év elvitathatatlanul az előző ciklus zárásáról szólt, a kormány elsődleges célja
az volt, hogy a rendelkezésre álló összeg egészét lehívjuk Brüsszelből. Ebből a szempontból jól vizsgázott a rendszer – értékelt Krisán
László. Ugyanakkor nem elérhetetlen az a
kormányzati törekvés sem, amely arról szól,
hogy 2018 végére az összes európai uniós
támogatást kifizessék. Ehhez azonban alaposan fel kellene pörgetni a rendszert. E nélkül
a múlt évi impozáns növekedési számokat is
nehéz lesz tartani. A felpörgetett kifizetési
céllal nagyon fontos következmény lenne az
is, hogy elkerülhető az a feltorlódott kifizetés
és nagy hajrá, ami a 2007-2013-as ciklus
végére kialakult.

A KAVOSZ tapasztalatai szerint egy vállalkozó akkor képes megfelelő döntéseket
hozni, ha felkészült és pontos információkkal
rendelkezik. Fokozottan igaz ez az üzleti tervezésre és a támogatások elnyerésére irányuló pályázatok elkészítésére, ahol elnyert
támogatás esetén pénzügyi oldalról a projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosítása
és a támogatás előfinanszírozása állítja kihívás elé a cégeket – hangsúlyozta a vezérigazgató, majd hozzátette: a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel az európai uniós pályázati források sikeres felhasználását segíti azzal, hogy
a megalapozott tervekkel rendelkező kkv-k
elegendő saját önrész hiányában is belevághatnak beruházási céljaik megvalósításába. A
hitel évi nettó 0,85% kamattal elérhető, és
automatikusan az adott pályázathoz kapcsolható, amennyiben a vállalkozás a pályázat
összeállításakor már kalkulált ezen pótlólagos
finanszírozási igénnyel. A Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel pedig jellemzően
csak a projekt befejezését követően folyósított vissza nem térítendő állami támogatások
előfinanszírozására szolgál, és az éves nettó
kamata mindössze 0,35%, és itt is automatikusan megvalósulhat a hitel adott pályázathoz történő igénylése. Krisán kiemelte továbbá, hogy a Program fejlődéséhez, a vállalkozók minél teljesebb és magasabb színvonalú
kiszolgálásához elengedhetetlenek azok a
visszajelzések, melyek a vállalkozóktól személyesen, a több mint 200 helyszínen található
regisztráló irodahálózaton keresztül érkeznek. A Program története során kihelyezett
több mint 1560 milliárd forint hitelösszegre,
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valamint a közel 230 ezer szerződött ügyfélre
alapozott tapasztalatokra támaszkodva méltán állíthatjuk, hogy a piaci igényekre igyekszünk mielőbb reagálni, a Program hiteltermékeit folyamatosan „finomhangolni” és alakítani. Ennek és a kormányzat párbeszédre
nyitott, támogató döntéseinek köszönhetőek
az elmúlt hónapok legutóbbi pozitív változásai is: 2016. január 1-től a Széchenyi Forgóeszközhitel kamattámogatása 3%-ra emelkedett, a Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez biztosított kezességi díjtámogatás
már a teljes hitelösszegre jár 25 millió forint
feletti hitelek esetén is. Ezen kívül a
Széchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel Konstrukciókhoz
nyújtott 5%-os kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás már a teljes futamidőre jár.
Az 5 százalékos kamattámogatás kiterjesztése
teljes futamidőre egy átlagosnak tekinthető,
30 millió forint hitelösszegű, 10 éves futamidejű Széchenyi Beruházási Hitel esetén a teljes futamidőre 3,8 millió forint, a kezességi
díjtámogatás kiterjesztése pedig további mintegy 500.000 forint megtakarítást jelent a
vállalkozás számára.
A Széchenyi Kártya Program a kezdeteitektől fogva (immár több mint 13 éve) sikeres, négy éve pedig a mezőgazdasági szektor
szereplőinek is lehetősége nyílik külön, a számukra kifejlesztett konstrukció igénybevételére. Ez utóbbinál külön kiemelést érdemel,
hogy az agrár-szektorban a kedvezőtlen időjárás miatt jégkárt szenvedett, a jogosultsági
feltételeknek megfelelő agrárvállalkozások
részére az állam az Agrár Széchenyi
Kártyához (ASZK) a jelenlegi 4%-os kamatés kezesi díjtámogatáson felül további, teljes
körű támogatást is biztosít a költségek átvállalása mellett. Külön kiemelést érdemel, hogy
a hiteligénylés folyamata automatizált, a
szükséges adminisztrációt a regisztráló irodáink, vagyis a területi VOSZ vagy Kereskedelmi és Iparkamarai Irodák végzik, így a
hitel igénylésekor nem szükséges semmilyen,
az alapdokumentumokon túli külön igazolás,
nyilatkozat vagy papír; a jogosultsági feltételeket a regisztráló irodák ellenőrzik. Újabb jó
hír, hogy a Földművelésügyi Minisztérium

mérlegeli az ASZK-ban a jégkár miatt magasabb összegű támogatásra jogosultság feltételeinek kiterjesztését a jelenlegi kb. 200 db-os
településlista kibővítésével.
A mostani uniós ciklus fő üzenete minden
szektor számára az, hogy termelő beruházásokra, gyártásra, értékteremtésre fordítsuk a
pénzeket, hiszen 2020 után várhatóan ilyen
formában nem lesznek vissza nem térítendő
támogatások. Így tehát most kell megerősíteni azokat az iparágakat, létrehozni a termelőegységeket, amelyek 2020 után is termelnek
és hozzájárulnak a fenntartható gazdasági fejlődéshez. Kaptunk kétszer hét évet, de újabb
7 év elérése nehéz dió lesz. Ha viszont nem
sikerül, akkor a kérdés az lesz, hogy úgy csináljuk most is, mint az első hét évben, hogy
elégetjük a pénzt, és ravatalozókat, dísztereket, kerékpárutakat, meg szökőkutakat építünk, vagy úgy költjük el ezeket a forrásokat,
hogy azok 2020 után is hasznosuljanak. Ezért
kell a gyártásra, a termelésre, a termelőeszközökre koncentrálni, mert egy termelőüzem
tényleges hozzáadott értéket fog létrehozni
hosszabb távon is. Szerencsére ezt a termelésközpontú gondolkodást végig lehetett
vinni, és ez a szemlélet be tudott épülni a
pályázatokba.
Érezhető és pozitív a vezető döntéshozók
felőli fogadókészség, és a nyitottság a szakmai
párbeszédre, azt a tudást pedig, ami a
Széchenyi Kártya-forgalmazással a kis- és
közepes vállalkozások, valamint a mikrovállalkozások világából nálunk felhalmozódott,
szívesen megosztjuk.
A Gazdasági Fórumon az érdeklődők első
kézből értesülhetnek a pályázati lehetőségekről is Barabás Tamástól, a ProjectMine
Pályázati Tanácsadó Kft. ügyvezetőjétől, az
MKB Bank pedig a vállalkozás-finanszírozási
témakörben képviselteti magát, hiszen a
bank domináns szereplőnek számít a
Széchenyi Kártya Program piacán, különösen a magasabb hitelösszegeknél. Miközben a
kibocsátott kártyák darabszámát tekintve
tavaly 14,4% volt a bank részesedése, figyelemreméltó, hogy a 10 és 25 millió forintos
hitelösszegű plasztiklapok vonatkozásában az
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MKB Bank piaci részaránya közel 30 százalékos. Ezzel ugyanúgy piacvezető, mint a 2015ben bevezetett 25 millió forint feletti
Széchenyi Kártyák esetén, ahol 37% a Bank
részaránya. Utóbbiban feltehetően az is közrejátszhatott, hogy az MKB az elsők között
tette elérhetővé tavaly nyáron a magasabb
összegű Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt,
miután annak felső határa a korábbi érték
kétszeresére nőtt.

és Munkáltatók Országos Szövetsége
(VOSZ), továbbá a területi kereskedelmi és
iparkamarák irodáiban kezdeményezhető,
gyakorlatilag zökkenőmentes. Az ügyfélnek
nem kell visszafizetnie a másik banknál felvett Széchenyi Kártya Folyószámlahitelét,
majd végigvárni az új igénylés folyamatát: a
kettő összevonható, a korábbi tartozás azonnal kiegyenlíthető az MKB által rendelkezésére bocsátott hitelkeretből.

Szintén elsőként teremtette meg az MKB
Bank a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek javítására
2002-ben létrehozott Széchenyi Kártya
Programon belüli bankváltás lehetőségét,
még 2015 áprilisában. A folyamat, amely egy
Széchenyi Kártya igénylés ügyintézési ideje
alatt végigfuttatható, és – az új igényléshez
hasonlóan – a KAVOSZ Zrt., a Vállalkozók

Miközben a Széchenyi Kártya Konstrukcióban jóváhagyott hitelkeretek összege
tavaly éves szinten a szektorban mindössze
1%-kal emelkedett, addig az MKB Banknál –
amelynek ezen mutató alapján számított
piaci részesedése 20% fölötti – 11%-kal növekedett.

– KAVOSZ –

VOSZ 2016 febr-márc:VOSZ 2015 aug-szept.qxd

2016.04.06.

13:25

Page 18

Tájékoztató

18

2016. évi országjelentés – Magyarország
Az Európai Bizottság elkészítette a 2016. évi országjelentést.
A jelentés Oktatás és készségek című fejezet bemutatására 2016. március 8-án került sor az Európai
Bizottság Magyarországi képviseletén.

3.3.

OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK

A
készségek
eredmények

és

a

munkDHUĞ-piaci

$ PDJDV N|]HSHV pV DODFVRQ\ NpS]HWWVpJĦ
munkavállalók
foglalkoztatási
és
munkanélküliségi mutatói közötti különbség
jelzi, hogy a készségkereslet és -kínálat között
MHOHQWĘV HOWpUpV PXWDWNR]LN 2014-ben a
munkanélküliségi ráta 3 % volt a magas, 7 % a
közepes és 18  D] DODFVRQ\ NpS]HWWVpJĦHN
körében (lásd a 3.3.1. ábrát). Hasonló eltérés
ILJ\HOKHWĘPHJDIRJODONR]WDWiVLUiWiNWHNLQWHWpEHQ
2014-ben a foglalkoztatási ráta 81 % volt a magas,
68 % a közepes és 44 D]DODFVRQ\NpS]HWWVpJĦHN
körében (lásd a 3.3.2. ábrát). Az említett eltérések
FV|NNHQWHN D PXQNDHUĘSLDFUD EHOpSĘ ILDWDODEE
korosztályok viszonylag magas iskolai végzettsége
miatt. Magyarország ennek ellenére továbbra is
azokhoz a tagállamokhoz tartozik, amelyekben a
KiURP IĘ NpS]HWWVpJL V]LQW HOWpUĘ IRJODONR]WDWiVL
rátája (Magyarország az 5. az Unióban) és
munkanélküliség rátája (Magyarország a 9. az
Unióban) alapján a legnagyobb a készségkereslet
és -kínálat közötti eltérés.(53)
A magasan képzett munkavállalóknak fizetett
MHOHQWĘV MXWDOPDN MHO]LN KRJ\ D IHOVĘRNWDWiV
KRVV]~WiY~EĘYOpVHHOOHQpUHPpJPLQGLJKLiQ\
van a magasan képzett munkavállalókból. Az
ilyen jutalmak és a magasan képzettek magas
foglalkoztatási rátája DUUD XWDOQDN KRJ\ HUĘWHOMHV
NHUHVOHW PXWDWNR]LN D PDJDVDQ NpS]HWW PXQNDHUĘ
iránt. Ezt azok a korábbi megállapítások is
DOiWiPDV]WMiN PHO\HN V]HULQW D IHOVĘIRN~
YpJ]HWWVpJJHO
UHQGHONH]Ę
PXQNDYiOODOyNQDN
fizetett jutalmak nemzetközi összehasonlításban
igen magasnak számítanak.(54) Az említett
HOWpUpVHNEĘO HPHOOHWW D] DODSIRN~ LVNRODL
YpJ]HWWVpJJHO UHQGHONH]Ę PXQNDYiOODOyN QHP
PHJIHOHOĘ DODSNpV]VpJHLUH pV V]DNWXGiViUD LV
N|YHWNH]WHWQL OHKHW $ IHOQĘWWHN DODFVRQ\ V]LQWĦ
részvétele az egész életen át tartó tanulásban a
készségek elavulásához és a készségkereslet és (53) $ QHP]HWN|]L |VV]HKDVRQOtWiVW LOOHWĘ WRYiEEL UpV]OHWHNpUW
lásd: Kiss, Aron; Vandeplas, Anneleen: Measuring Skills
Mismatch (A készségkereslet és -kínálat közötti eltérés
mérése), in: Analytical Web Note 7/2015, Európai
Bizottság, a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a
7iUVDGDOPL
%HIRJDGiV
)ĘLJD]JDWyViJD

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=hu
54
( ) OECD: Education at a Glance 2015 (Oktatási körkép
2015.), 125. o., 132. o.

kínálat közötti eltéréshez vezethet. 2014-ben ez a
szint továbbra is az egyik legalacsonyabb volt az
EU-ban (3,2 %, míg az uniós átlag 10,7 % volt).
3.3.1. ábra:
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(1) Munkanélküliségi ráta a 20–64 évesek körében (a
gazdaságilag aktív népesség %-ában)
Forrás: Eurostat, LFS.

3.3.2. ábra:
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népesség %-ában)
Forrás: Eurostat, LFS.

Oktatáspolitika

1Ę D] DODSNpV]VpJHN WHUpQ J\HQJpQ WHOMHVtWĘN
aránya, és a tanulók társadalmi-gazdasági

VOSZ 2016 febr-márc:VOSZ 2015 aug-szept.qxd

2016.04.06.

13:25

Page 19

Tájékoztató
KiWWHUHMHOHQWĘVHQEHIRO\iVROMDWHOMHVtWPpQ\NHW
A tanulók átlagos teljesítménye az alapkészségek
terén az OECD 2012. évi nemzetközi tanulói
teljesítménymérése (PISA-felmérés) alapján az
XQLyV iWODJ DODWW YROW pV D J\HQJpQ WHOMHVtWĘN
DUiQ\D QĘWW  pV  N|]|WW $ WiUVDGDOPLgazdasági háttérnek, valamint az iskola
elhelyezkedésének (városi kontra vidéki iskolák)
az iskolai teljesítményre gyakorolt hatása az egyik
OHJMHOHQWĘVHEE D] (8-ban. A már 6. osztályban
pU]pNHOKHWĘ QDJ\ WHOMHVtWPpQ\EHOL NO|QEVpJHN D
 RV]WiO\UD PpJ V]HPEHWĦQĘEEp YiOQDN 55) A
OHJW|EEJ\HQJpQWHOMHVtWĘWDQXOyDV]HJpQ\ség által
leginkább sújtott északkeleti országrészen él, ahol
a legmagasabb a korai iskolaelhagyás aránya.
Az oktatási rendszer szelektivitása elmélyíti a
NO|QE|]Ę LVNRODWtSXVXNEDQ WDQXOy GLiNRN
teljesítménye közötti különbségeket. A tanulók
teljesítményének nyomon követése az 5. évben
NH]GĘGLN YDJ\LV D] HJ\LN OHJDODFVRQ\DEE
pOHWNRUEDQ D] 8QLyQ EHOO  $ NO|QE|]Ę
LVNRODWtSXVRN N|]|WW V]HPEHV]|NĘHN D] DODSYHWĘ
NpV]VpJHN WHUpQ MHOHQWNH]Ę WHOMHVtWPpQ\EHOL
NO|QEVpJHN DPHO\HN LGĘYHO HPHONHGQHN $
szakiskolai tanulók teljesítménye az alapkészségek
WHUpQ PHJOHKHWĘVHQ J\HQJH D PDWHPDWLNDL
készségek terén pedig még ennél is rosszabb. A
korai iskolaelhagyók aránya 30 %.(56 $ PLQĘVpJL
W|EEVpJL RNWDWiVKR] YDOy HJ\HQOĘ KR]]iIpUpV
hiánya különösen a romák esetében jelent súlyos
problémát. A koragyermekkori nevelés kivételével,
DKROD]HOP~OWpYHNEHQMHOHQWĘVHOĘUHOpSpVW|UWpQW
a romák és nem romák közötti különbség a
tanulmányok befejezése terén az összes oktatási
V]LQW DODSIRN~ N|]pSIRN~ pV IHOVĘIRN~ RNWDWiV 
tekLQWHWpEHQ QĘWW $ NRUDL LVNRODHOKDJ\iV PpUWpNH
továbbra is magas a romák körében (82 %).(57)
$KiWUiQ\RVKHO\]HWĦpVH]HQEHOONO|Q|VHQD
URPD V]iUPD]iV~ J\HUHNHN HJ\UH MHOHQWĘVHEE
UpV]H MiU J\HQJpQ WHOMHVtWĘ LVNROiED Míg a
(55) Országos Kompetenciamérés 2014, Oktatási Hivatal, 2015.
Országos
jelentés:
https://www.kir.hu/okmfit/files/OKM_2014_Orszagos_jele
ntes.pdf
(56) Ez részben annak tudható be, hogy a 10. osztályban a
hároméves képzést nyújtó szakiskolákban – más
iskolatípusokkal összehasonlítva – nagyobb a hátrányos
KHO\]HWĦYDJ\WDQXOiVLQHKp]VpJHNNHON]GĘWDQXOyNDUiQ\D
(Oktatási Hivatal, 2015, lásd a korábbi lábjegyzetet).
57
( ). A Roma Integráció Évtizede Titkárság Alapítvány 2015-ös
romaintegrációs mutatója.
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9810_file1_ro
ma-inclusion-index-2015-s.pdf
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kiválasztás a teljesítmény alapján történik, az
iskolaválasztást gyakran befolyásolja a társadalmigazdasági háttér. A Magyar Tudományos
Akadémia által alkalmazott, az alapfokú
RNWDWiVEDQ UpV]W YHYĘ KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ
W|EEV]|U|VHQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦpVQHPKiWUiQ\RV
KHO\]HWĦ WDQXOyN Nözötti lehetséges kapcsolatokon
alapuló szegregációs index emelkedik (lásd a
3.3.3 iEUiW  NO|Q|VHQ D IĘYiURVEDQ pV D
nagyvárosokban. A romaintegrációs mutató arról
tanúskodik, hogy a roma gyerekek 20 %-a
szegregált iskolákban tanul, méghozzá mind a több
LVNROiYDO UHQGHONH]Ę YiURVRNEDQ PLQG SHGLJ D
vidéki településeken. A helyi politika hatással van
a szegregáció fokára, jóllehet Magyarország e
tekintetben regionális versenytársainál valamivel
jobb teljesítményt nyújt.(58) A tanárok nem
UHQGHONH]QHN NHOOĘ PpUWpNEHQ D VRNV]tQĦ
RV]WiO\RNEDQ YpJ]HQGĘ PXQNiKR] V]NVpJHV
NpV]VpJHNNHO $ NXWDWiVRN PHJHUĘVtWLN KRJ\ D
teljesítményen vagy az etnikai származáson
alapuló elkülönítés hátrányosan befolyásolja a
GLiNRN IHMOĘGpVpW pV HUĘVtWL a társadalmi
kirekesztést.(59)
(58) Kertesi, Gábor; Kézdi, Gábor: Iskolai szegregáció, szabad
iskolaválasztás és helyi oktatáspolitika 100 magyar
városban, Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságés
Regionális
Tudományi
Kutatóközpont;
Közgazdaságtudományi Intézet; Budapesti Corvinus
(J\HWHP (PEHUL (UĘIRUUiVRN 7DQV]pN 
http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1406.pdf.
59
( ). Kertesi, Gábor; Kézdi, Gábor: A roma és nem roma tanulók
WHV]WHUHGPpQ\HL N|]WL NO|QEVpJHNUĘO pV H NO|QEVpJHN
okairól, Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és
Regionális
Tudományi
Kutatóközpont;
Közgazdaságtudományi Intézet; Budapesti Corvinus
(J\HWHP(PEHUL(UĘIRUUiVRN7DQV]pN
http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1205.pdf
és a Roma Integráció Évtizede Titkárság Alapítvány 2015ös romaintegrációs mutatója.
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3.3.3. ábra:

Szegregációs index 2010–2013
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6]HJUHJiFLyVLQGH[DKiWUiQ\RVKHO\H]HWĦWDQXOyNV]iPD
alapján
6]HJUHJiFLyVLQGH[DW|EEV]|U|VHQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦ
tanulók száma alapján

Forrás: A közoktatás indikátorrendszere, Magyar
Tudományos Akadémia, Közgazdaság- és Regionális
Tudományi Kutatóközpont, 2015, C3.9.1. ábra.

$ IHOVĘIRN~ YpJ]HWWVpJJHO UHQGHONH]ĘN aránya
javul, de a pozitív tendencia fenntartásához
PHJ NHOO V]LOiUGtWDQL D IHOVĘRNWDWiVL
intézményekbe
felvételt
nyert
hallgatók
arányát. Magyarország 2014-ben elérte a
IHOVĘIRN~ YpJ]HWWVpJJHO UHQGHONH]ĘN DUiQ\iUD
vonatkozó nemzeti célszámát (34,1 %, míg az
uniós átlag 37,7 %). A 2005/2006-os és a
2011/2012-es tanév között a magyarországi diákok
összesített száma 13 %-kal csökkent. Az elmúlt
években a 18 évesek körében csökkent a
jelentkezési és felvételi arány az alapképzési
programok tekintetében, és magas volt a
IHOVĘRNWDWiVEyO OHPRU]VROyGyN DUiQ\D 60) A
PDWHPDWLND
V]iPtWiVWHFKQLND
PĦV]DNL
WXGRPiQ\RN JpSLSDU pV pStWĘLSDU V]DNRNRQ
végzettek aránya, különösen a mester- és doktori
képzésben, az egyik legalacsonyabb az EU-ban.
Magyarország számos intézkedést hozott a
gyengén teljesítés jobb kezelésére. Mindazonáltal
D YpJUHKDMWiVW LOOHWĘ IRQWRV UpV]OHWHN DPHO\HN
DODSMiQ pUWpNHOKHWĘ OHQQH D] LQWp]NHGpVHN KDWiVD
nem állnak rendelkezésre. A kisgyermekkori
nevelésben és gondozásban való részvétel 2015.
(60) A jelentkezésekre és felvételekre vonatkozó számokat lásd
D KWWSZZZIHOYLKX ZHEROGDORQ D IHOVĘRNWDWiVEyO
lemorzsolódók aránya az OECD 2013-as oktatási
körképében (Education at a Glance) megjelent UNESCOUIS/OECD/EUROSTAT-DGDWJ\ĦMWpV V]HULQW  % volt
2011-ben.

szeSWHPEHUL N|WHOH]ĘYp WpWHOH pV D UHQGHONH]pVUH
iOOyNDSDFLWiVRNpVDONDOPD]RWWDNN|UpQHNEĘYtWpVH
MHOHQWĘV LQWp]NHGpVHN DPHO\HN D KiWUiQ\RV
KHO\]HWĦ J\HUPHNHN UpV]YpWHOpQHN pV WDQXOPiQ\L
eredményeinek javítására szolgálnak. 2015 óta az
iskolák
–
válaszul
a
nemzeti
kompetenciatesztekben elért gyenge eredményekre
– kötelesek cselekvési terveket kidolgozni.
Emellett bevezettek számos új intézkedést, például
D WDQiURN PLQĘVtWpVpW D SHGDJyJLDL-szakmai
HOOHQĘU]pVW YDODPLQW OpWUHKR]WiN D SHGDJyJLDL
oktatási központok hálózatát.(61) A központosított
rendszer azonban megnehezítheti a rugalmas
fellépést és a források iskolák számára való
biztosítását. A korai iskolaelhagyásra vonatkozó
stratégia végrehajtási tervét még nem tették közzé.
Egyes iskolákban új módszertant vezettek be a
KiWUiQ\RVKHO\]HWĦJ\HUHNHNNHOIRJODONR]yWDQiURN
IHONpV]tWpVpUHGHH]HNDONDOPD]iVDHJ\HOĘUHPpJD
kísérleti szakaszban van. E lépések a helyes
irányba mutatnak.
A kormány 2016 januárjában bejelentette, hogy
intézkedéseket fog kidolgozni a szegregáció
megszüntetésére. 7RYiEEUD LV HOpUKHWĘN D
IHO]iUNy]WDWy SURJUDPRNDW HOĘVHJtWĘ WiPRJDWiVRN
és ösztöndíjak. Bejelentésre került a szegregáció
felszámolására irányuló középtávú stratégia,
valamint a társadalmi befogadással foglalkozó
tisztviselĘLiOOiVKHO\HNOpWUHKR]iVDGHPpJQHPiOO
rendelkezésre információ a terv tartalmát és az
J\EHQ WHHQGĘ WRYiEEL OpSpVHNHW LOOHWĘHQ $]
iskolai felvételi körzeteket a jogszabályok
pUWHOPpEHQ NL NHOO LJD]tWDQL KRJ\ HONHUOKHWĘ
OHJ\HQ D KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ GLiNRN HJ\HQOĘWOHQ
elosztása, a konkrét lépések azonban még nem
ismertek. A jogszabályok és azok alkalmazása,
ideértve a nemzeti ítélkezési gyakorlatot is,
WRYiEEUD LV NpUGpVHNHW YHW IHO D]W LOOHWĘHQ KRJ\
mennyiben
eredményes
a
romák
megkülönböztetésére vonatkozó tilalom oktatásban
való érvényesítése.(62)
(61) (J\H]WHWpVHN NH]GĘGWHN D] iOWDOiQRV LVNRODL RNWDWiV
Q\ROFUyO NLOHQF pYUH W|UWpQĘ NLEĘYtWpVpUĘO YDODPLQW D
szakképzés és az általános kép]pV  RV]WiO\WyO NH]GĘGĘ
V]pWYiODV]WiViUyO DPL PpJ NRUiEEWyO WHQQp OHKHWĘYp D
teljesítmény nyomon követést az oktatási rendszeren belül.
62
( ) .O|Q|VHQD]HJ\HQOĘEiQiVPyGUyO pVD] HVpO\HJ\HQOĘVpJ
HOĘPR]GtWiViUyOV]yOypYL&;;9W|UYpQ\-a (2)
bekezdésének a Kúria 2015. április 22-i ítélete szerinti
pUWHOPH]pVHYDODPLQWDQHP]HWLN|]QHYHOpVUĘOV]yOy
évi CXC. törvény 94. §-a (4) bekezdésének 2014-es
ÄIHOKDWDOPD]iVL´PyGRVtWiVD
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$] HOĘUHOpSpV VWUXNWXUiOLV DNDGiO\DLQDN
felszámolása érdekében tett pozitív lépések
HOOHQpUH D V]DNNpS]pVEHQ UpV]W YHYĘ GLiNRN
foglalkoztathatósága és továbbtanulási esélyei
továbbra is korlátozottak maradhatnak,
amennyiben alapkészségeik terén nem történik
javulás. A kormány által 2015 márciusában a
V]DNPDL DODSNpS]pVUĘO NLDGRWW ~M VWUDWpJLDL
dokumentum célja a szakiskolát végzett diákok
számának növelése és a duális oktatás javítása.
 V]HSWHPEHUpWĘO NH]GĘGĘHQ D  pYHV
V]DNN|]pSLVNROiNEDQ WDQXOyNQDN OHKHWĘVpJN OHV]
arra, hogy további két év alatt érettségit
V]HUH]]HQHN XJ\DQDEEDQ D] LVNROiEDQ $ IHOVĘ
középfokú
oktatást
biztosító
szakiskolák
tantervének általános ismeretekre vonatkozó részét
a tervek szerint csökkentik, míg a szakmai részét
EĘYtWLNDPLDNDGiO\R]KDWMDDIHOVĘRNWDWiVKR]YDOy
hozzáférést.
A 2013/2014-es tanévben a speciális szakképzést
nyújtó iskolák tanulóinak csupán 22 %-a és a
N|]pSIRN~QiO PDJDVDEE V]LQWĦ V]DNNpS]pVW
nyújtó iskolák tanulóinak csupán 9 %-a vett
UpV]WWDQXOyV]HU]ĘGpVHVJ\DNRUODWLNpS]pVEHQ A
WDQXOyV]HU]ĘGpVHV J\DNRUODWL NpS]pVEHQ UpV]W
YHYĘN V]iPD MHOHQWĘVHQ QĘWW GH D 0DJ\DU
Kereskedelmi és Iparkamara adatai szerint a
vállalkozásoknál 2010– N|]|WW QHP QĘWW D
munkaalaS~ NpS]pVW YpJ]Ę KDOOJDWyN V]iPD 63). A
szakmai gyakorlat biztosítására irányuló vállalati
KDMODQGyViJ D SpQ]J\L pV V]HUYH]HWL |V]W|Q]ĘN
HOOHQpUH LV FVDN QDJ\RQ ODVVDQ QĘ +LiQ\R]QDN D
tanulók képzésére késznek mutatkozó jól képzett
munkaadók. Számos szakmában nem áll
UHQGHONH]pVUH HOHJHQGĘ J\DNRUQRNL KHO\ D
felkínált helyek pedig gyakran nem igazodnak az
igényekhez. A Kereskedelmi Kamara a kormány
stratégiai partnere, más érdekelt felekkel
ugyanakkor nem került sor konzultációra ezen a
területen.
A felvételre vonatkozó jelenlegi intézkedések
V]ĦNtWKHWLNDIHOVĘRNWDWiVKR]YDOyKR]]iIpUpVWpV
NRUOiWR]KDWMiN D]W D N|UW DPHO\EĘO
NLNHUOKHWQHNDM|YĘLQQRYiWRUDLpVNXWDWyL Ez
csökkentheti
Magyarország
vonzerejét
a
WXGiVLQWHQ]tY iJD]DWRNDW pULQWĘ EHUXKi]iVRN
(63) $ WDQXOyV]HU]ĘGpVHNHW N|WĘ YiOODODWRN SURILOMD Gazdaságés
Vállalkozáskutató
Intézet,
2015.
http://gvi.hu/kutatas/400/a_tanuloszerzodeseket_koto_valla
latok_profilja
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s]iPiUD$IHOVĘRNWDWiVLVWUDWpJLiWHOIRJDGWiNGHD
végrehajtási terv közzététele továbbra is várat
magára. A stratégia célja, hogy 2023-UDDIHOVĘIRN~
YpJ]HWWVpJJHO UHQGHONH]ĘN DUiQ\D  % legyen.
Ugyanakkor a nemzeti tanulmányok azt sugallják,
hogy az évHQWH V]LJRURGy IHOVĘRNWDWiVL IHOYpWHOL
követelmények következtében tovább romolhat a
IHOVĘ N|]pSIRN~ V]DNLVNROiNDW YpJ]HWWHN pV D
KiWUiQ\RVKHO\]HWĦWDQXOyNHVpO\HDIHOVĘRNWDWiVED
YDOy EHMXWiVUD $ IHOVĘ N|]pSIRN~ V]DNNpS]pVEHQ
UpV]W YHYĘ WDQXOyN NLVHEE Pértékben jelentkeznek
DIHOVĘRNWDWiVEDpVN|]ONNHYHVHEEHQWHV]LNOHD
IHOYpWHOLHVpO\HNHWQ|YHOĘIHOVĘN|]pSIRN~YL]VJiW
$ KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ WDQXOyN D] DODFVRQ\DEE
felvételi követelményeket támasztó programokra
és intézményekbe jelentkeznek, ahol jobbak a
felvételi esélyeik. Míg a természettudományok, a
WHFKQROyJLD D PĦV]DNL WXGRPiQ\RN pV D
matematika területén indított programok prioritást
élveznek, a szigorodó felvételi követelmények
miatt csökken az új diákok száma.(64) A közösségi
IHOVĘRNWDWiVLNppzési központokat a tervek szerint a
KHO\L JD]GDViJL pV WiUVDGDOPL V]HUHSOĘN
finanszírozzák, ami kihívást jelenthet azokban a
KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ UpJLyNEDQ DKRO H N|]SRQWRNDW
létre kívánják hozni.

(64) Szemerszki, Marianna: $ N|]pSLVNROiEyO D IHOVĘRNWDWiVEa,
LQ
)HOVĘRNWDWiVL
0ĦKHO\

http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2014_1/femu_20
14_1_47-63.pdf
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Bevezetés

Régóta ismert tény, hogy a magyar gazdaságban a munka termelékenysége igen alacsony, lényegesen az
egyébként összehasonlítható fejlettségĦ országok, s fĘleg a fejlĘdési mintaként szóba jöhetĘ fejlett országok
mögött marad. Ennek illusztrálása látható az1. ábrán, amely az egy ledolgozott munkaórára esĘ GDP-t
mutatja az Egyesült Államok termelékenységének %-ában, az OECD átlagra és néhány mintaként választott
országra vonatkozólag. Látjuk, hogy a hazai termelékenység alig több, mint a fele az OECD átlagnak, ami
nemcsak a felzárkózást, hanem még a szinten tartást is szinte lehetetlenné teszi.

Egy ledolgozott munkaórára jutó GDP
(USA = 100)
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Gyakran emlegetett tétel az is, hogy a hazai gazdaság „kettészakadt” a vállalati eredményesség
szempontjából (is): az egyik oldalon a nagyvállalatok, különösképpen a multinacionális vállalatok, a másikon
pedig a hazai kis- és közepes vállalatok állnak. Ugyanakkor e tanulmány szerzĘinek meggyĘzĘdése, hogy
gazdasági felemelkedésünk záloga a kkv-k eredményesebbé tétele, amelynek a termelékenység növelése
igen fontos összetevĘje.
Ezen két tételre alapozva kezdünk bele a hazai kkv-k termelékenységének kutatásába, a Budapesti
Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központjában, a „Versenyben a világgal” kutatási program
keretében. Ez a program épp húsz éve vizsgálja a magyar vállalati szféra versenyképességének különbözĘ
vonatkozásait. A program fókuszában egy 3-5 évente lebonyolított kérdĘíves felmérés sorozat áll, amelynek
keretében immár öt alkalommal elemeztük minden esetben legalább 300 vállalat 1200 vezetĘjének válaszait.
A felmérések minden alkalommal a magyar gazdaságfejlesztés valamely kitüntetett eseményéhez, vagy
idĘszakához kapcsolódtak. A legutóbbi felmérés 2013 Ęszén készült, s a mottója a 2008/2009 évi gazdasági
válságból való kilábalás volt.
Jelen tanulmányunk a magyar kkv-k termelékenységére vonatkozó kutatás elsĘ fázisának eredményeit
tartalmazza. Két részbĘl áll: az elsĘ részben a vonatkozó szakirodalom összefoglalása található, míg a
második rész az említett felmérés releváns kérdéseinek elsĘdleges feldolgozását tartalmazza. A tanulmány
végén összefoglaljuk eddigi megállapításaink legfontosabb tanulságait és további kutatási feladatokat is
megfogalmazunk. Úgy véljük, hogy noha még nem lezárult kutatásról van szó, már jelen anyagunk is
tartalmaz a kkv szféra érdeklĘdését kiváltó eredményeket.
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VezetĘi összefoglaló

A kis-és közepes vállalatokra vonatkozó gazdag irodalomra illetve saját, jelenleg folyamatban lévĘ
versenyképesség kutatásainkra építve tanulmányunkban számos olyan megállapítást sikerült kiemelni,
amely a termelékenységre vonatkozó helyzetértékelés és a továbblépés szempontjából lényeges.
Ezek közül a következĘket tartjuk a legfontosabbnak:
1. Mind a közgazdaságtani, mind az üzleti irodalom megegyezik abban, hogy a
legalapvetĘbbtermelékenységfejlesztési kérdések (bármely vállalattípus, de különösen a
kkv számára) intézményi természetĦek: a piacszerkezetek, a versenyfeltételek, a bürokrácia,
a társadalmi normák, s természetesen a mögöttük álló politikai viszonyok jelentik az alapot
minden érdemi megközelítésben.
2. Kiemelten fontosak a hálózati szerkezetekre vonatkozó elemzések, s az ezekre épülĘ
intézkedések. Egyetlen üzleti vállalkozás sem képes szigetként létezni, az egyre bonyolódó
technikai és gazdasági kapcsolatrendszerek meghatározóak abból a szempontból is, hogy az
egyes vállalkozások saját, például termelékenységi eredményeiket mennyire képesek
elismertetni a piacon.
3. Az elĘzĘ pontban foglaltakkal összefüggésben kulcskérdés, hogy a kkv-k a
reálgazdaságban: a termelékenységnövelésben, termelésben, innovációban, logisztikában
elért eredményeiket mennyire tudják pénzre váltani – kutatásaink azt mutatják, hogy ez
bizony nem mindig egyszerĦ. Nagyon sok múlik a menedzsmenten, amelynek mind a vállalati
mĦködés belsĘ integrálásában, mind pedig a külsĘ kapcsolatépítés elveinek és gyakorlatának
megvalósításában kulcsszerepe van.
4. A médiában és a szakmai konferenciákon népszerĦ téma az exportorientáció jelentĘsége.
Kutatásaink alátámasztják ugyan ennek a tételnek az érvényességét, de egyúttal felhívják a
figyelmet az ebbĘl eredĘ lehetĘségek kihasználásának korlátaira. Külön fejezetet érdemel
ebbĘl a szempontból a multinacionális vállalatok és a hazai kkv-k viszonyrendszere, mint
a termelékenységnövelési lehetĘségek hordozója.
5. Kutatásaink alapján egyértelmĦ, hogy a munka termelékenységének fokozása nem
valósítható meg a vállalat általános eszközhatékonyságának növelése nélkül. Ez egyszerre
jelenti a technikai-technológiai háttér –innovációval támogatott – fejlesztését és a pénzügyi
eredményesség már említett integrálásának igényét.

Mint a BevezetĘben említettük, jelen tanulmányunk az eddigi kutatások összegzése mellett még
mindig egy további munka kezdete, amelynek keretében elemzések, tanulmányok sorozatának
közreadását tervezzük.
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II: rész

Multinacionálisvállalatok
A vállalatok mindenekelĘtt technológiai- és információs átgyĦrĦzĘ hatások érdekében klaszterezĘdnek – ezt
az elgondolást veszi alapul Békés és szerzĘtársainak (2009) cikke, amely magyarországi vállalatok mintáján
végez empirikus vizsgálatot. A fenti összefüggést a szerzĘk multinacionális vállalatok piacralépésén keresztül
kutatják. Miután rámutatnak, hogy a multinacionális vállalat megjelenése leginkább technológiai fejlettsége
okán kedvezĘ a hazai vállalatok számára, a hazai vállalatok két olyan tulajdonságát emelik ki, amely
meghatározza, hogy a multi megjelenése mennyiben tudja befolyásolni a termelékenység alakulását. Az
egyik ilyen ismérv a hazai vállalat saját termelékenysége, a másik pedig export-státusza. Míg a szerzĘk
becslései alapján empirikus alátámasztást nyer annak elmélete, hogy a nagyobb méretĦ és eredendĘen is
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termelékenyebb vállalatok sokkal inkább képesek arra, hogy a multinacionális vállalat jelenlétébĘl fakadó
termelékenység-átgyĦrĦzési potenciált kiaknázzák, mint a kisebb méretĦ cégek. Az export-státusznak ezzel
szemben nincsen statisztikailag szignifikáns hatása az átgyĦrĦzés kiaknázásának képességére.

Békés és Muraközy (2005) cikke a multinacionális vállalatok terjeszkedéssel kapcsolatos döntéseit és
termelékenységét vizsgálja a helyi gazdasági fejlettség, a helyi és regionális szabályozások
függvényében. 1993-tól 2002-ig terjedĘ panel adatbázisukon végzett becsléseik alapján a szerzĘk a
következĘ megállapításokat teszik: a vizsgált idĘszakban a multinacionális vállalatok szívesebben
választottak olyan telephelyet, ahol elérhetĘ közelségbe kerültek mind beszállítóikkal, mind vevĘikkel. Ezen
felül a leginkább meghatározó tényezĘk a bérszínvonal, az exportpiacok közelsége, az úthálózat, az R&D
központban foglalkoztatható munkaerĘ és az adókedvezmények mértéke. Míg a nagyobb mértékĦ
adminisztratív elĘnyök fontos szerepet játszanak a terjeszkedési döntésekben, a késĘbbiekben a
termelékenységet egyáltalán nem befolyásolják ezek az adottságok; ezzel szemben az útépítések számával
proxy-zott úthálózat fejlettség mind a lokációhoz kapcsolódó döntéssel, mind pedig a késĘbbi
termelékenységgel pozitív kapcsolatba hozható.

Görg és szerzĘtársainak 2009-es cikke magyarországi panel adatbázison kutatja a befelé irányuló külföldi
tĘkebefektetés

és

a

termelékenység-átgyĦrĦzés

összefüggéseit.

A

szerzĘk

hipotézise

alapján

a

termelékenységbeni változások más szektorra továbbgyĦrĦzĘ hatása elsĘsorban a külföldi vállalatok
magyarországi leányvállalatainak termelési folyamatain keresztül mutatható meg. A cikk ezen felül az
iparágon belüli verseny szerepét is vizsgálja a termelékenység-átgyĦrĦzés lehetséges magyarázói között.
Számos más érdekes megfigyelés mellett a kutatás három legfĘbb eredménye a következĘkben foglalható
össze. Egyrészt a szerzĘk rámutatnak, hogy a termelékenység átgyĦrĦzésének lehetĘsége erĘteljesen függ a
iparágat és a jelenlévĘ külföldi leányvállalatokat jellemzĘ gyártási technológiától. Azok a külföldi
vállalatok, amelyek elsĘdlegesen munkaintenzív tevékenységeiket helyezik Magyarországra, nagy
valószínĦséggel nem serkentenek termelékenységet tovagyĦrĦztetĘ hatást más szektorok irányába; míg
a tĘkeintenzív tevékenységeket végzĘ vállalatoknál ez a hatás sokkalta inkább megfigyelhetĘ. Másrészt
szignifikáns különbség van a magyarországi mĦködési tevékenységük korai ill. késĘbbi szakaszában lévĘ
vállalatok, valamint kis ill. nagyvállalat termelékenység-átgyĦrĦzési hatása között. A szerzĘk harmadik
lényegi konklúziója, hogy a külföldi alvállalat jelenléte kimutatható negatív hatással van a magyar vállalatok
termelékenységére abban az esetben, ha az adott multinacionális vállalat a hazai piacra termel.

Magyarországon a vállalatok innovatív tevékenységét, valamint a vállalati teljesítmény és innovációs
aktivitás közötti kapcsolatot Halpern és Muraközy (2010) elemezte elsĘként az EU-tagországokra
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rendszeresen elkészített, harmonizált Közösségi Innovációs Felmérés (CIS: Community Innovation Survey)
adatai alapján, ökonometriai módszertannal nagyméretĦ, panelszerĦ vállalati adatbázison. Eredményeik
alapján az innovatívabb cégek termelékenysége magasabb, nagyobb valószínĦséggel exportálnak, illetve
többet és/vagy több országba exportálnak, mint a kevésbé innovatív versenytársaik. Felhasznált módszertanuk
lehetĘvé teszi a magyarországi, illetve külföldi tulajdonú vállalatok közötti különbségek azonosítását is – ez
utóbbi fókusz fĘként gazdaságpolitikai vonatkozásban nyer relevanciát, ugyanis a multinacionális vállalatok
innovációs stratégiájának jobb megértése fontos adalék a gazdaságban betöltött szerepük aktív (pl.
szabályozói) optimalizálása során. Ebben a tekintetben a szerzĘk legfĘbb megfigyelése, hogy az innovációs
ráfordítás és a vállalatok eredményessége (az innováció “megtérülése”) között jóval szorosabb
összefüggés mutatható ki a hazai vállalatok esetében, mint a hazai innovációs tevékenységet folytató
multinacionális cégeknél.

Koren és szerzĘtársai (2015) friss kutatásukban magyar termelĘ vállalatok 1992-tĘl 2003-ig terjedĘ adatsorait
tartalmazó mikroadatbázison végeztek becsléseket, elsĘsorban arra vonatkozóan, hogy a gazdaság e
termelĘegységei által felhasznált importált alkotórészek hogyan befolyásolják a vállalati szintĦ
termelékenység alakulását. Cikkük a sokszor (vám)határokon átívelĘ üzleti hálózatok vállalati
termelékenységre gyakorolt hatását kutatja. A cikk fĘ következtetése, hogy a termeléshez felhasznált,
importált alkotóelemek jelentĘs szerepet játszanak a magyarországi termelĘ vállalatok teljesítményének
fokozásában. Fontos megfigyeléseik közé tartozik, hogy amennyiben egy hipotetikus helyzetben a vállalat az
összes kereskedhetĘ és a termeléshez használt input-tényezĘjén belül az importált input-tényezĘk arányát
nulláról száz százalékra növeli, akkor árbevétel-termelékenysége (teljes árbevétel nettósítva a ráfordított tĘke, munka- és köztes javak költségvonzatával) 22 százalékkal, mennyiség-termelékenysége (egységnyi
termeléssel létrehozott kibocsátott mennyiség) 24 százalékkal magasabb lesz1. A cikk szerzĘi ezen túlmenĘen
arra is kontrolláltak, hogy magyar tulajdonú vagy külföldi vállalatról van-e szó eredményeik pedig e
tekintetben is érdekességeket hordoznak: a külföldi (multinacionális) vállalatok ugyanis sokkal
hatékonyabban használják fel az importált alkotóelemeket, valamint átlagosan kisebb az import cikkre
fordított fix költségük is, mint az importáló magyar vállalatoknak. Összességében becsléseik alapján a
szerzĘk arra a megállapításra jutottak, hogy az 1993 és 2002 között megfigyelhetĘ termelékenységnövekedés mintegy harmada a termeléshez felhasznált importált tényezĘknek köszönhetĘ.

2

Ugyanezt másként megfogalmazva tehát két olyan vállalat kerül összehasonlításra, melyek közül az egyik az
összes felhasznált input-tényezĘjét importálja, a másik pedig egyiket sem. A két vállalat azonos munka- ill. tĘke
termelékenységgel és azonos kereslettel rendelkezik, a becslés tárgya pedig árbevételeik ill. az általuk
megtermelt mennyiségek különbsége – elĘbbi az importáló vállalatnál 22 százalékkal, utóbbi 24 százalékkal
magasabb, mint a nem-importáló vállalatnál.
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2014-es munkájukban Guzzini és Palestrini azt vizsgálták, hogy a vállalatok kapcsolati hálózata hogyan
befolyásolja az aggregált teljes tényezĘtermelékenység növekedésének (az ún. Solow-féle maradék) átlagát és
autokorrelációs tulajdonságát. A tanulmány empirikus része olaszországi adatokat használ fel a hálózatos
struktúra és a Solow-maradékérték kapcsolatának vizsgálatára. Az empíria két fĘ zárókövetkeztetése a
következĘ: 1) pozitív összefüggés mutatható ki egy vállallat üzleti hálózathoz való kapcsolódásának
erĘssége és a termelékenységének növekedése között, valamint 2) a kapcsolódás erĘsségének
mérĘszáma az ipari szektor éves növekedési ütemével éppen hasonló dinamika szerint változik.

Az üzleti élet területérĘl hoz konkrét példát Mabey és Ramirez (2005), akik cikkükben a
menedzsment fejlesztésének a vállalati szintĦ termelékenységgel való relációját vizsgálják. Hat
európai ország adatait elemezve a szerzĘk arra mutattak rá, hogy bár a szervezet mérete már
önmagában magyarázza valamennyire a termelékenységi eltéréseket, a menedzsment fejlesztésére
(MD, management development) irányuló tevékenységek még fontosabbnak bizonyulnak a
különbségek magyarázatában. Megközelítésükben nagyon hasonló pénzügyi mutatószámokkal
rendelkezĘ vállalatokat hasonlítanak össze, ezen felül pedig a vállalatok termelési vezetĘinek a
menedzsment-fejlesztés fontosságáról alkotott véleményükre kontrollálnak. Eredményeik ezzel
kapcsolatban: azon, historikusan azonos objektív pénzügyi mutatókkal rendelkezĘ cégek, ahol a
termelési vezetĘ nagyobb prioritásúnak értékeli a menedzsment fejlesztését, a vállalati szintĦ
termelékenység magasabb.
A multinacionális vállalatoknak a termelékenység-tovagyĦrĦzés jelenségében játszott szerepét veszi górcsĘ
alá Görg és Strobl 2001-es cikke. A szerzĘk a kapcsolódó irodalom feldolgozásának meta-elemzését adják,
közelebbrĘl pedig a releváns empirikus irodalomban fellelhetĘ vizsgálati módszerbĘl fakadó ill. publikációs
torzításokat2 igyekeznek felderíteni. A cikk fontos következtetései közé tartozik, hogy az eredményeket
szignifikáns mértékben torzító hatás alapvetĘen két tényezĘbĘl fakadhat: 1) hogyan defíniálja a releváns cikk
a multinacionális vállalat lokális jelenlétét, illetve 2) keresztmetszeti vagy panel adatbázissal dolgozik-e az
adott cikk. A felfedezett potenciális módszertani torzítások mellett a szerzĘk publikációs torzítások
meglétének is bizonyítékát találják az áttekintett szakirodalomban.

Innováció,versenyéstermelékenység
A teremtĘ rombolás szerepét vizsgálták a vállalati termelékenység alakulásában Békés és szerzĘtársai (2011),
az 1992 és 2006 közötti idĘszak elsĘsorban feldolgozóiparra vonatkozó, vállalati adatait tartalmazó
adatbázisán. Kutatásuk kiindulópontját az az elgondolás jelenti, mely szerint egy iparág termelékenységének
3

Publikációs torzítás alatt többek között annak a jelenségnek potenciális torzító hatását értve, mely szerint a
sikeres kutatásokat nagyobb valószínĦséggel publikálják, mint a sikerteleneket.
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növekedése az egyes vállalatok termelékenységének növekedése mellett a vállalatok iparágon belüli súlyának,
az iparág szerkezetének átrendezĘdésébĘl is fakadhat – utóbbi tekintetben a szerzĘk a teremtĘ rombolás útján
való átrendezĘdésre koncentrálnak. Az aggregált vállalati ill. iparági növekedés mellett a tanulmány az egyes
iparágakon belüli heterogenitás mértékére is kitér és bemutatja, hogy annak mértéke hogyan függ össze a
részletes iparégi besorolással illetve a vállalat méretével. A teremtĘ rombolást a szerzĘk az iparági entry-exit
logikájában értelmezik, azaz annak keretében, hogy a kevésbé termelékeny vállalatok kilépnek a piacról, a
termelékenyebbek piaci részesedése pedig nĘ. Záró következtetéseik közé tartozik, hogy a legtöbb iparágban
megfigyelhetĘ, hogy a kilépések és belépések dinamikájának együttes hatása pozitív (más szóval a verseny
fontos hajtóereje a termelékenység-növekedésnek, a teremtĘ rombolás hatása jelentĘs az vizsgált
idĘszakban), az átlagos termelékenységnövekedés azonban elsĘsorban a folyamatosan mĦködĘ
vállalatok termelékenységnövekedésének köszönhetĘ.
Brynjolfsson és szerzĘtársai (2011) 253 vállalatot tartalmazó adatbázison vizsgálják az “external focus”
mértékének (ez a vállalat arra való képessége, hogy felismerje mĦködési környezetének változásait) hatását a
termelékenységre. Eredményeik alapján a vállalat ezen képességének, a szervezeti decentralizáció fokának és
az IT beruházásoknak fontos szerepe van az üzemi szintĦ termelékenység fokozásában; azonban a három
fenti dimenzió egymás komplementereiként léteznek, lényegi termelékenységbeni különbség pedig akkor
jöhet létre, ha egy adott szervezet a három fenti dimenzióban egyszerre teljesít jól (tehát azok a vállalatok,
amelyek például erĘsen decentralizáltak és jelentĘs IT beruházásokat hajtanak végre, ám a külsĘ környezetre
való fókuszuk nem elég éles, nem termelékenyebbek azoknál a vállalatoknál, amelyek a három gyakorlat
közül egyikben sem járnak az élen – ez mindhárom tevékenységrĘl megállapítható). A szerzĘk meglátásai
alapján általalánosságban elmondható, hogy az információgazdag vállalati környezet erĘsen serkenti a
termelékenységet.

Innováció, termelékenység és versenyképesség fogalmainak tisztázására és összefüggéseik szétszálazására
épített módszertani keretet Carayannis és Grigoroudis (2014). Az egyes dimenziók leginkább valósághĦ
számszerĦsítésére komplex indikátorokat terveztek meg, az 1998-2008 idĘszakra és 19 országra kiterjedĘ
saját adatbázisukat pedig ezek alapján állították össze. Következtetéseik alapján a mutatószámaggregátumok erĘsen együtt mozognak a legtöbb megfigyelt országban; ezen túl azonban megfigyelések
kettĘs relevanciával rendelkeznek: a cikk egyrészt fontos megfontolásokat tartalmaz a nemzeti
versenyképesség ill. termelékenység növelésére irányuló policy-beavatkozások adekvát idĘzítésére
vonatkozóan, másrészt pedig az innovációt ösztönzĘ privát szektorbeli menedzsment-praktikákra való
tekintettel is.

Révész (2005) az innováció teljes tényezĘtermelékenységen (TFP) belüli részesedését, ill. a TFP változásán
belül az innováció hatását igyekszik elkülöníteni magyar adatokat tartalmazó adatbázisán. A szerzĘ 61
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szakágazatra számol tĘkeállományt (állóeszköz vagyont), humántĘke állományt és amortizációt. A tanulmány
elején Révész röviden diszkutálja a TFP mérési problémáit és a releváns, gyakorta használt mutatószámokat,
emellett pedig saját becsléseket is ad az emberi tĘke állományára vonatkozóan. Bár a cikk kvantitatív
becsléseihez használt termelési függvény paraméterei értelmezhetĘek,

a teljes tényezĘtermelékenységen

belül nem különíthetĘ el jól az innováció hatása a vizsgált adatbázis korlátai miatt.

Adler (2009) cikke a termelékenység productivitydilemma témáját érintĘ és azt feldolgozó menedzsment
irodalmakból mutat színes irodalomösszefoglalót. Abernathy (1978) Productivity Dilemma c. írása a rövid
távú hatékonyságnövelés és hosszú távú alkalmazkodókészség (innovációra való hajlandóság ill. innovációra
való képesség) közötti elkerülhetetlen konfliktusról, trade-offról írt, amely trade-off meglétét a rákövetkezĘ
irodalmak több szempontból cáfolták. Az irodalmak a vállalati (szervezeti) termelékenységet belsĘ szervezeti
tényezĘkbĘl vezetik le; Abernathy érvelését pedig a felfedezĘ és a kiaknázó jellegĦ vállalati tevékenységek
(exploration – exploitation) közötti jó egyensúly megtalálásában rejlĘ kihívásként értelmezik. A
cikkösszefoglaló a legfĘbb pozitív vállalati példaként a Toyota-t emeli ki az egyensúly megtalálására.

A GVH 2007-es tanulmányában a verseny és termelékenység közötti kapcsolatot szálazta szét a vonatkozó
szakirodalom széleskörĦ feldolgozásával. A jelentĘs elméleti és empirikus szakirodalom mellett a tanulmány
a következĘ konkrét, a verseny termelékenységre gyakorolt hatásával kapcsolatos kérdésekre keresett választ:
1) növeli-e a verseny a termelékenységet és 2) ha igen, mennyivel, illetve 3) ösztönzi-e a verseny az
innovációt. A kutatás alapján arra a következtetésre jutnak, hogy a verseny három alapvetĘ mechanizmuson
keresztül hat a termelékenységre. Az elsĘ a cégen belüli hatás: a verseny a cégek belsĘ mĦködési
hatékonyságát növeli azáltal, hogy lehetĘvé teszi a versenytárselemzést, a teljesítmények összehasonlítását,
felerĘsít a vevĘk árváltozásokra tett reakcióit és növeli a csĘd veszélyét is. A második a cégek közötti hatás:
ez a cégek piaci átrendezĘdésével kapcsolatos, amely alapján az alacsonyabb termelékenységĦ cégek
elhagyják a piacot, a termelékenyebbek pedig piaci részesedést nyernek. A harmadik mechanizmus a
vállalatok innovációs tevékenységén keresztül fejti ki hatását: a legtöbb esetben a verseny innovációra
ösztönzi a vállalatokat, amelyek termelékenysége növekszik ezen keresztül, azonban elĘfordul, hogy a túl
intenzív verseny akadályt gördít az innováció útjába – a pozitív összefüggést támogató empirikus eredmények
azonban a GVH kutatása alapján egyértelmĦ többségben vannak az összefüggés fennállását cáfoló
kutatásokkal szemben. A tanulmány legérdekesebb része mégis az termékpiaci verseny és termelékenység
irodalmát áttekintĘ fejezet. Ebben a fejezetben ugyanis több idézett tanulmány szerepel, melyek empirikus
eredményei alapján a nagyobb piaci hatalommal rendelkezĘ cégek átlagosan kevésbé termelékenyek –
ennek legelterjedtebb mértékegységével kifejezve, a magas piaci részesedés alacsonyabb termelékenységi
szintet eredményez, míg az erĘsebb verseny (több versenytárs és alacsonyabb profitok) nagyobb
termelékenységi növekedéshez vezet. Ez utóbbi empirikusan igazol összefüggések ellentétben állnak a jelen
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tanulmány elején is vázolt kapcsolat intuitív feltételezésével, miszerint a nagyobb méretĦ vállalatok átlagosan
termelékenyebbek is.

TermelékenységaKKVͲszektorban
A KKV-szektor versenyképességének témáját járja körül Kállay (2012) tanulmánya. A szerzĘ a
versenyképesség és foglalkoztatás összefüggéseinek elemzése során felhívja a figyelmet az elterjedt nézetre,
miszerint adott ország vagy szektor versenyképességének javulása a foglalkoztatásra is pozitív hatással van.
A cikk ugyanakkor rámutat arra is, hogy a versenyképesség megszerzésének, leginkább pedig
fenntartásának

elengedhetetlen

feltétele

a

termelékenység

folyamatos

fokozása,

aminek

végeredményben fontos következménye lehet az egyre alacsonyabb foglalkoztatási szint - ebben a
tekintetben a fentebb vázolt összefüggés megkérdĘjelezĘdni látszik, de mindenesetre nem áll fenn minden
esetben. ElĘfordul tehát, hogy a versenyképesség javulása a foglalkoztatás növekedése ellen hat.

Foreman-Peck és Nicholls (2013) cikke a dinamikusan fejlĘdĘ kisvállalkozások nagyvállalat általi
felvásárlásának témáját járja körül. A szerzĘk a centripetális gazdasági fejlĘdés mozgatórugóit elemezve arra
jutnak, hogy ennek egyik legjobban megfigyelhetĘ mozgatórugója az, ahogyan fejlett gazdaságok
nagyvállalatai a periféria-gazdaságok feltörekvĘ kisvállalatainak felvásárlásával terjeszkednek. A hipotézis
teszteléséhez egy igen gazdag angol adminisztrációs adatbázist használnak fel (Business Structure Database).
Fontos eredményük, hogy a termelékenyebb kisvállalkozásokat nagyobb valószínĦséggel vásárolják fel
(bár a hatás csökken, minél inkább perifériára esĘ régióban található a kisvállalkozás). A felvásárlások
ugyanakkor a piacról való kilépések számára is szignifikáns hatással vannak, ez a hatás viszont éppen a
központi régiókban erĘsebb. A felvásárlások után minden régióban növekszik a termelékenység, bár az
összefüggés szorossága itt is függ a régió konkrét elhelyezkedésétĘl. Összességében a szerzĘk megfigyelései
számos implikációt hordozhatnak a KKV-szektor szabályozási kérdéseire vonatkozóan.

A GDP több, mint 70 százalékát a nagyvállalatok állítják elĘ Dél-Amerikában, míg ugyanez az arány az
OECD országok esetében csak mintegy 40 százalék – ez a statisztikai megfigyelés indítja Avendano és
szerzĘtársai (2013) cikkének gondolatmenetét. A szerzĘk a dél-amerikai kis- és középvállalkozások
exportpiacokhoz való hozzáférésének lehetĘségeit és korlátait elemzik, különös tekintettel arra, hogy a
globális ellátási láncokba való csatlakozásnak milyen feltételei és kihívásai vannak. A szerzĘk külön elemzik
azokat a pénzügyi eszközöket, megoldásokat, amelyek segítségével a KKV-szektor szereplĘi
képesektermelékenységüket innováció és nemzetköziesedés útján növelni. Utóbbi instrumentumok között
érdemes megemlíteni a nagyvállalatok és a kisvállalkozások közötti, bizonyos innovációs programokban
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megfigyelhetĘ "coaching" jelenségét, illetve az ellátási lánc mentén kialakuló, közösen kialakított és használt
pénzügyi rendszereket.

Komlósi és szerzĘtársai (2014) hét magyar NUTS2 szintĦ régió vállalkozási teljesítményét vizsgálják a
globális vállalkozási és fejlĘdési index módszertanát regionális szintre átültetve. Az így létrehozott regionális
vállalkozási és fejlĘdési indexet a szerzĘk arra használják, hogy feltérképezzék a vállalkozási teljesítmények
régiók közötti különbségeit befolyásoló egyéni ill. külsĘ környezettel kapcsolatos tényezĘk egyébként igen
komplex rendszerét, vizsgáltuk elsĘdleges célja pedig a vállalkozói tevékenységeket akadályozó tényezĘk
felderítése. Eredményeik alapján nemzetközi összehasonlításban Magyarország régióinak átlagos vállalkozási
teljesítménye a középmezĘnyhöz tartozik, a hét régió közül pedig egyedül Közép-Magyarország emelkedik
ki, mint a hazai vállalkozási teljesítmény élenjárója. Kutatásukban a szerzĘk azonosították azokat a
tényezĘket, amelyek visszafogják a vállalkozási teljesítményt, ezek pedig a következĘk: egyrészrĘl a
lakosság gyenge képessége arra, hogy felismerje a kínálkozó lehetĘségeket, másrészrĘl a vállalkozók
alacsony szintĦ iskolázottsága, valamint a vállalkozás rosszul választott versenystratégiája és az alacsony
innovációs aktivitás.

Lippert és szerzĘtársai (2015) a klasztereket vezetĘ menedzserek szerepét sikertényezĘként elemzik,
klaszteres vállati együttmĦködésekben. A szerzĘk a vezetĘkön keresztül nemcsak a fenntarthatóság,
eredményesség és termelékenység legfontosabb vezetĘhöz kapcsolódó tényezĘit keresik, hanem a
klasztermĦködés belsĘ motivációit is azonosítani igyekeznek. A kutatáshoz átfogó magyarországi
kérdĘíves és kvalitatív kutatás kapcsolódik, amely háromdimenziós modell segítségével értékeli a
klasztermĦködés “érettségét”.

Ternai és Borbásné Szabó (2015) az Európai Bizottság ún. eBEST-projektjére hívják fel a figyelmet, amely a
kisvállalkozások számára kíván platformot nyújtani az együttmĦködésre, illetve a vállalati ökoszisztémák
kialakítására. A szerzĘk úgy vélik, hogy a rendszer mind az információhoz való hozzáférést, mind a
kooperációs tevékenységeket vagy akár a piacszerzést is megkönnyítheti a kkv-szektorban, fokozva ezáltal a
kisvállalkozások termelékenységét.

Termelékenységagazdaságegyesspecifikuságazataiban
Jankuné és szerzĘtársai (2012) az élelmiszer-keresedelem jövedelmezĘségi helyzetét járják körül, elsĘsorban
azzal a céllal, hogy a magyarországi helyzetrĘl adjanak értékelést, ám emelett kvalitatív nemzetközi
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összehasonlítást is végeznek az élelmiszergazdaságra vonatkozóan. A tanulmány a hazai kis- és
középvállalkozások termelékenységének kutatásában két fĘ okból releváns. Egyrészt a szerzĘk
rámutatnak, hogy a kiskereskedelmi alszektor fontos jellemzĘje, hogy alacsonyak a belépési korlátok és
kilépési korlátok, ezáltal önmagában vonzó a KKV-k, családi vállalkozások számára – ennek megfelelĘen a
szektor igen sok KKV-t tömörít. Másrészt megállapítást nyer, hogy a szektor jövedelmezĘségének alakulására
– egyéb tényezĘk mellett – a kereskedelmi cégek belsĘ adottságai, hatékonysága és termelékenysége is
meghatározó szereppel bírnak.

Szintén az élelmiszeripari szektor áll a fókuszában Morvai és Szegedi (2015) cikkének, amely az iparág
ellátási láncai mentén alakuló erĘviszonyokat és potenciális kooperációs formákat térképezi fel az integrált
ellátási láncok potenciális elĘnyeit kutatva. A tanulmány különösen arra koncentrál, hogy az
erĘviszonyok hogyan befolyásolják a szektor kis- és középvállalkozásainak mĦködését és
partnerkapcsolatait. A szerzĘk elsĘdleges kutatási módszere egy kérdĘíves felmérés volt, melyben a legtöbb
kérdés a partnerkapcsolatokban megnyilvánuló hatalmi viszonyok és a vállalati jövedelmezĘség, valamint
néhány egyéb, ellátási láncot jellemzĘ attribútum (példának okáért a vállalati kapcsolatok szorossága,
tartóssága, a lánc tagjainak információmegosztási hajlandósága) közötti feszültségekre irányult. Eredményeik
alapján az integrált ellátási láncok adta elĘnyök akkor realizálhatóak, ha az ellátási lánc egyes aktorai között
kellĘen szoros együttmĦködés jön létre.

Máté (2015) friss tanulmánya a pénzügyi szektor teljesítményét járja körül, mindenkelĘtt a
munkatermelékenység (az egy munkavállalóra jutó kibocsátás) és a szellemi tulajdonjogok közötti
összefüggésekre vonatkozó vizsgálattal. A tanulmány elsĘsorban azt kutatta, hogy ágazati szinten az egy
munkavállalóra esĘ kibocsátáshoz hogyan és milyen mértékben járulnak hozzá a fizikai-, a
humántĘkében, illetve a teljes tényezĘtermelékenységben végbemenĘ változások. A cikk második fontos
kutatási kérdése, hogy a szellemi tulajdonjogok hosszú távon milyen kapcsolatban állnak a termelékenység
változásával. A szerzĘ számításai mintegy tizennégy OECD tagországra vonatkoznak és egy növekedésszámviteli (growth-accounting) megközelítést használnak fel az összefüggések feltárására. A cikk fĘ
következtetései, hogy a pénzügyi szektorok aggregált teljesítményében egyre nagyobb szerepet kapnak a
kiegészítĘ szolgáltatásokat nyújtó ágazatok; a szellemi tulajdon védelmére szolgáló védjegyek alkalmazása
azonban hosszú távon negatív kapcsolatban áll a pénzügyi szektor aggregált termelékenységének alakulásával
(míg ez utóbbi összefüggés a szabadalmak esetében nem mutatható ki). Ez a záró következtetés a szerzĘ
meglátásában a pénzügyi szektor intézményi reformjainak szükségességét támasztja alá.
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Munkapiacikörnyezetéstermelékenység
Máté (2014) az utóbbi évtizedekben lezajló szektorális változások munkapiaci termelékenységre gyakorolt
hatásait vizsgálja. A szerzĘ harminc OECD tagország 1980 és 2007 közötti adatai alapján különbözĘ
munkaerĘ-piaci intézmények hosszú távú termelékenységre gyakorolt hatásait is vizsgálja empirikus
eszköztár segítségével. A tanulmány a munkapiaci termelékenységet az egy munkavállalóra jutó
kibocsátásként értelmezi. A szerzĘ eredményei elsĘsorban a gazdaságpolitikai döntéshozatal számára
lehetnek relevánsak, ugyanis egyes intézmények (például munkanélküli segélyezés, piaci szabályozás) és a
különbözĘ képzettségi szinteket igénylĘ ágazatokban látható termelékenysége közötti összefüggéseket
kutatja, amelyek az erĘforrás-allokációs kérdésekben is fontos támpontként szolgálhatnak.

Kónya (2015) tanulmánya a teljes tényezĘtermelékenységet (TFP) számolja újra Magyarország esetében.
Módszertana két szempontból tartalmaz újításokat: egyrészt az eddigiektĘl eltérĘ módon számolja az emberi
tĘkét, másrészt pedig figyelembe veszi a termelési tényezĘk kapacitáskihasználtságát is – ez utóbbi a
termelékenység változásainak vizsgálatához lényeges. A 1995-tĘl 2003-ig terjedĘ idĘszak magyar mintájára
vonatkozó következtetések: Magyarországon mind a tĘkeállomány bĘvülése, mint a termelékenység
javulása fontos szerepet kapott a növekedésben, azonban a humántĘke, közelebbrĘl pedig a
foglalkoztatottság mértékének a növekedéshez való hozzájárulása csak az 1990-es évek végén volt
jelentĘs a minta eredményei alapján.

II. A hazai kkv-k termelékenysége: empirikus elemzés
A Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központja 2013-ban felmérést készített vállalatvezetĘk
körében a „Versenyben a világgal” kutatási program keretében. A vizsgálat a kutató központ 1995 óta néhány
évente elvégzett hasonló munkáinak sorába illeszkedett, és a vállalatok versenyképességének a 2008/9-es
válság óta eltelt idĘszakban tapasztalható alakulására irányult.
A felmérés 300 vállalat 1200 vezetĘjének megkérdezésére épült. Valamennyi vállalatnál négy szakembert
kérdeztünk meg egy kiterjedt kérdĘívvel: az elsĘ számú vezetĘt, valamint a pénzügyi, a termelési és a
kereskedelmi vezetĘt (illetve bizonyos esetekben megbízottjaikat). Jelen feldolgozásunkból egy vállalatadathiba miatt – kimaradt, tehát 299 vállalat adataival dolgozunk. A vállalatok méret szerinti megoszlását az
1.táblázat mutatja. A felmérés során a kis-és közepes vállalatokat helyeztük a fókuszba, a másik két
kategóriába tartozó vállalatok mintegy kontrollcsoportként szolgáltak. Az adatok a felmérést megelĘzĘ utolsó
teljes évre, azaz 2012-re vonatkoznak.
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l.táblázat A felmérésben szereplĘ vállalatok méret szerinti megoszlása, létszám alapján
Kategória
Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalat
Nagyvállalat

Létszám
(fĘ)
0-49
50-99
100-249
250+

Elemszám a
mintán
31
144
77
47

Amunkatermelékenységéseszközhatékonyságmutatói

A vezérigazgatói kérdĘív elsĘ kérdése a vállalati teljesítmény mutatóira vonatkozott. EbbĘl számítottuk ki a
termelékenység átfogó értékelésére általában használatos két mutatót, amelyekre építettük a tanulmányban a
vállalatok csoportosítását, amelyet az alábbi 2. táblázat tartalmaz. A vállalatokat ebben a vizsgálatban a fĘ
tendenciák érzékeltetésére elsĘ közelítésben három egyenlĘ nagyságú csoportba soroltuk. A táblázatból
látható, hogy valamennyi mutató igen széles terjedelemben ingadozik, s a három csoport között igen lényeges
eltérések mutatkoznak. Ez érdemlegessé és lehetĘvé teszi, hogy az egyes csoportokon belül a vállalatok
különbözĘ jellemzĘi alapján alcsoportokat képezzünk, s ezeket egymással összevessük.

2.táblázat A vállalatok csoportosítása fĘbb teljesítménymutatóik szerint
Teljesítmény (Mérleg
szerinti eredmény/Nettó
árbevétel)
Munkatermelékenység
(Nettó árbevétel/Átlagos
állományi létszám)
Eszközhatékonyság
(Nettó árbevétel/Mérleg
eszközérték)
Vállalatok száma a
kategóriában

Alacsony

Közepes

Magas

Min

Max

Átlag

(-1.00; 0.00)

(0.001; 0.02)

(0.02;12.37)

-1.0

12.37

0.1

(0.37;10.00)

(10.01;20.85)

(20.92; 650.47)

0.37

650.47

26.97

(0.11;1.03)

(1.03;1.85)

(1.85;896.00)

0.11

896

8.26

100

99

100

-

-

-

A teljesítmények dinamikájának érzékeltetésére az alábbi ábrán feltüntetjük a mintában szereplĘ vállaltok
felmérést megelĘzĘ három évében elért eredményességi mutatóit. Mint látható, az adott idĘszakban a
munkatermelékenység enyhén növekedett, míg az eszközhatékonyság lényegesen romlott – ez vélhetĘen a
gazdasági válság utáni idĘszakban tapasztalt termelésvisszaesés, kapacitáskihasználatlanság következménye.
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2. ábra: Átlagos munkatermelékenység és eszközhatékonyság (2009-2012)
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Természetesen kíváncsiak voltunk a hatékonysági mutatók gyakoriság szerinti megoszlására is. A 3. és 4.
ábra jelzi, hogy az átlag mindkét mutató esetén igen nagyszámú nagyon alacsony termelékenységĦ vállalat,
kisszámú közepes, valamint elenyészĘ mennyiségĦ nagy hatékonyságú vállalat jelenlétébĘl áll össze. Ez azt
jelzi, hogy a vállalatok zöménél igen nagyok a hatékonysági tartalékok, s nemzetgazdasági szinten az
eredményesség növeléséhez a legrosszabb termelékenységĦ vállalatoknál kell jelentĘs javulást elérni.

Elƅfordulásokszámaamintán

3. ábra: Munkatermelékenység: a válaszok elĘfordulási gyakorisága a mintán
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4. ábra: Eszközhatékonyság: a válaszok eloszlása a mintán
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Az elsĘ számú vezetĘ által adott átfogó válaszok mellett megvizsgáltuk a termelési vezetĘ termelékenységre
vonatkozó meglátásait is, hiszen az Ę nézĘpontja, viszonyítási alapja lényegesen eltérhet a vállalatvezetĘétĘl.
Itt azt kérdeztük, hogy a három évvel korábbi értékhez képest romlott, vagy javult a termelékenység. (1 - 5
skálán mérve, csak az értékelhetĘ válaszadók alapján). Két mutatót alkalmaztunk: a munka termelékenysége
mellett a termelési vezetĘktĘl a teljes termelékenységre, azaz az aggregált output és input arányára
kérdeztünk rá. Azt látjuk, hogy mindkét mérĘszám szerint a vállalatok többsége legalább érzékelhetĘ, vagy
jelentĘs javulásról számolt be. Ebben a válaszban nem köszön vissza az elsĘ számú vezetĘtĘl kapott igen
jelentĘs eszközhatékonyság csökkenés – ennek oka lehet, hogy a termelési vezetĘtĘl kapott értékelésnél
kevésbé csapódik le a a kapacitáskihasználatlanság, mint ahogy ez a mérlegadatokból kiderül, így a tĘle
kapott értékelésben ez kevesebb súllyal szerepel.
5. ábra: Munkatermelékenység a Termelés szerint: A három évvel korábbi értékhez hasonlítva a tényezĘ …
(a válaszok elĘfordulási gyakorisága a mintán)
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A három évvel korábbi értékhez hasonlítva a
Munkatermelékenység ...

6. ábra: Termelékenység (output/input) a Termelés szerint: A három évvel korábbi értékhez
hasonlítva a tényezĘ … (a válaszok elĘfordulási gyakorisága a mintán)
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A három évvel korábbi értékhez hasonlítva a
Termelékenység (output/input) ...

Amunkatermelékenységéseszközhatékonyságvállalatcsoportonként
Vállalatméret

A 7. és 8. táblázat meglepĘ eredményeket tartalmaz. Azt jelzi, hogy mintánk nem igazolja vissza azt a
közvélekedést, mely szerint a termelékenység a vállalatmérettel növekszik hazánkban. Az eloszlások
mind a vállalatméret, mind pedig a termelékenységi szintek oldaláról nézve szinte teljesen egyenletes
eloszlást mutatnak
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7. táblázat: A munkatermelékenység jellemzĘi vállalatméret szerinti bontásban,
vállalatcsoportonként

Munkatermelékenysé
g
a VezetĘ szerint

A vállalat mérete létszám alapján
Mikrovállalkozás
(0-49 fĘ)

Kisvállalkozás
(50-99 fĘ)

Középvállalat
(100-249 fĘ)

Nagyvállalat
(250+fĘ)

Összesen

alacsony

12%

50%

23%

15%

100%

közepes

8%

51%

25%

16%

100%

magas

11%

44%

29%

16%

100%

Összesen

10%

48%

26%

16%

100%

8. táblázat: A munkatermelékenység vállalatméret szerinti bontásban, termelékenységi
szintenként

Munkatermelékenység
a VezetĘ szerint

A vállalat mérete létszám alapján
Mikrovállalkozás
(0-49 fĘ)

Kisvállalkozás
(50-99 fĘ)

Középvállalat
(100-249 fĘ)

Nagyvállalat
(250+fĘ)

Összesen

alacsony

39%

35%

30%

32%

33%

közepes

26%

35%

32%

34%

33%

magas

35%

31%

38%

34%

33%

100%

100%

100%

100%

100%

Összesen

Az eredmények statisztikai szignifikanciáját jelzĘ mutatók: a Pearson chi2(6) = 2.1012 Pr = 0.910, ami
alátámasztja, hogy ez a csoportosítás nem osztja meg szignifikánsan a mintában szereplĘ vállalatokat
(Ezt a mutatót további táblázatoknál is kiszámoltuk. Gyenge szignifikanciát jelez a Pr 0,1 alatti értéke, erĘset
a 0,05 alatti)
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9.táblázat: Eszközhatékonyság a VezetĘ szerint (2012) – A válaszok megoszlása a vállalat létszáma alapján

Eszközhatékony
ság a VezetĘ
szerint

A vállalat mérete létszám alapján
Mikrovállalkozás
(0-49 fĘ)

Kisvállalkozá
s
(50-99 fĘ)

Középvállalat
(100-249 fĘ)

Nagyvállalat
(250+fĘ)

Összesen

alacsony

17%

43%

25%

15%

100%

közepes

7%

51%

28%

14%

100%

magas

7%

51%

24%

18%

100%

10%

48%

26%

16%

100%

Összesen

Eszközhatékonyság a
VezetĘ szerint

A vállalat mérete létszám alapján
Mikrovállalkozás
(0-49 fĘ)

Kisvállalkozá
s
(50-99 fĘ)

Középvállalat
(100-249 fĘ)

Nagyvállalat
(250+fĘ)

Összesen

alacsony

55%

30%

32%

32%

33%

közepes

23%

35%

36%

30%

33%

magas

23%

35%

31%

38%

33%

100%

100%

100%

100%

100%

Összesen

Pearson chi2(6) = 8.1159 Pr = 0.230
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Ágazatihovatartozás
A felmérésben szereplĘ vállalatok ágazatok szerinti megoszlása a következĘ:
10. táblázat: A vállalatok ágazati megoszlása
A vállalatok ágazati megoszlása a
mintán
MezĘgazdaság, erdĘgazdálkodás,
halászat

8%

Feldolgozóipar

45%

Villamosenergia-, gáz-, gĘzellátás,
légkondicionálás

4%

ÉpítĘipar

8%

Kereskedelem, gépjármĦjavítás

20%

Szállítás, raktározás

9%

Szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás

6%

Összesen

100%

Az egyes ágazatok a termelékenység szempontjából nagyon eltérĘ sajátosságokkal rendelkeznek, így az
ágazatok közötti közvetlen összehasonlítás csak erĘs kompromisszumokkal lehetséges. Annak azonban van
értelme, hogy megvizsgáljuk, hogy az egyes ágazatokhoz tartozó vállalatok alacsony, közepes, vagy magas
termelékenységi kategóriába esnek.

A munka termelékenysége a kereskedelem és gépjármĦjavítás ágazat vállalatainál a legnagyobb, s mivel ilyen
vállalat relative sok van a mintában (60), így ez az eredmény elég megbízhatónak is tekinthetĘ. A mintában
legnagyobb súllyal rendelkezĘ feldolgozóipar vállalatai azonos súllyal jelennek meg mindhárom
termelékenységi csoportban.Érdekes sajátossága a szállítás-raktározás ágazatnak, hogy alig van benne
közepes termelékenységĦ vállalat. a nagy többség a két szélsĘ csoport valamelyikében helyezkedik el.
FeltĦnĘen alacsony a munka termelékenysége a turizmushoz kötĘdĘ vállalatoknál, ugyanakkor relative kevés
az alacsony termelékenységĦ cég az építĘiparban és a kereskedelemben.
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11. táblázat: Munkatermelékenység: A válaszok megoszlása a vállalat profilja szerint

A vállalat profilja

Munkatermelékenység
alacsony

közepes

magas

Összesen

MezĘgazdaság, erdĘgazdálkodás,
halászat

25%

54%

21%

100%

Feldolgozóipar

34%

34%

32%

100%

Villamosenergia-, gáz-, gĘzellátás,
légkondicionálás

38%

31%

31%

100%

ÉpítĘipar

22%

43%

35%

100%

Kereskedelem, gépjármĦjavítás

22%

32%

47%

100%

Szállítás, raktározás

54%

12%

35%

100%

Szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás

65%

24%

12%

100%

Összesen

33%

33%

33%

100%

Pearson chi2(12) = 27.1815 Pr = 0.007, ami azt jelzi, hogy az ágazati hovatartozás igen erĘsen
befolyásolja a termelékenységet.
12. táblázat: Eszközhatékonyság: A válaszok megoszlása a vállalat profilja szerint

Eszközhatékonyság
MezĘgazdaság, erdĘgazdálkodás,
halászat

A vállalat profilja

Feldolgozóipar
Villamosenergia-, gáz-, gĘzellátás,
légkondicionálás
ÉpítĘipar
Kereskedelem, gépjármĦjavítás
Szállítás, raktározás
Szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás
Összesen

alacsony

közepes

magas

Összesen

83%

17%

0%

100%

28%

43%

29%

100%

54%

31%

15%

100%

35%

26%

39%

100%

20%

25%

55%

100%

31%

35%

35%

100%

41%

18%

41%

100%

33%

33%

33%

100%
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Pearson chi2(12) = 51.6498 Pr = 0.000, azaz az ágazati hovatartozás az eszközhatékonyság mértékére is
nagyon jelentĘs befolyással van. Természetesen az ágazat szerinti jelentĘs eltérés nem meglepetés, de
érdemes felfigyelni az egyes ágazatok közötti eltérések konkrétumaira.
Adataink szerint nagyon alacsony az eszközhatékonyság a mezĘgazdasági ágazatokban (ez nem meglepĘ),
számottevĘen jobb, de még mindig a többi ágazattól lényegesen elmaradó az energetika ágazataiban. A
munka termelékenységéhez hasonlóan az eszközhatékonyság is kiemelkedĘen magas a kereskedelemben,
ezzel szemben a vendéglátásban lényegesen jobb az eszközhatékonyság, mint a munka termelékenysége.

Exportorientáció

Az exportorientációt tekintve a következĘ kategóriákat alkalmaztuk:
Egyáltalán nem exportorientált: Exportarány = 0% (129 vállalat)
Közepesen exportorientált: 0% < Exportarány < 51% (79 vállalat)
ErĘsen exportorientált: 50% < Exportarány (79 vállalat)
Ez a kategorizálás megfelel az elĘzetes várakozásoknak. Mint a 14. táblázatban látható, az egyáltalán nem
exportáló vállalatoknál a leggyakoribb az alacsony munkatermelékenység és az erĘsen exportorientáltak
között van a legtöbb olyan cég, ahol a termelékenység magas. Az összefüggés fordított nézĘpontból is igaz
(15. táblázat): az alacsony termelékenységĦ vállalatok között van a legtöbb nem exportáló. Ezek az arányok
visszatükrözik azt az irodalomban széles körben tárgyalt összefüggést, hogy az exportorientáció maga
megköveteli, illetve ki is kényszeríti a tevékenység magasabb hatékonyságát.
Azt látjuk, hogy az erĘsen exportorientált cégeknél a közepes szintĦ munkatermelékenység a leggyakoribb,
ami arra enged következtetni, hogy mindent egybevetve azért nem feltétlenül az exportáló cégek a
leghatékonyabbak – viszont valamilyen elfogadható szintet feltétlenül el kell érniük.
A munkatermelékenységhez hasonló összefüggések érvényesülnek az eszközhatékonyság és az
exportorientáció kapcsolatában is.
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13. táblázat: Munkatermelékenység a VezetĘ szerint (2012) – A válaszok megoszlása exportorientáció
szerint

Munkatermelékenység a
VezetĘ szerint

A vállalat kategóriája exportorientáció
szerint
Egyáltalán nem
exportorientált

Közepesen
exportorientált

ErĘsen
exportorientált

Nem
válaszolt

Összesen

alacsony

20%

6%

7%

1%

33%

közepes

12%

11%

8%

1%

33%

magas

11%

9%

11%

2%

33%

Összesen

43%

26%

26%

4%

100%

Munkatermelékenység a
VezetĘ szerint

A vállalat kategóriája exportorientáció
szerint
Egyáltalán nem
exportorientált

Közepesen
exportorientált

ErĘsen
exportorientált

Nem
válaszolt

Összesen

alacsony

59%

17%

21%

3%

100%

közepes

37%

34%

24%

4%

100%

magas

33%

28%

34%

5%

100%

Összesen

43%

26%

26%

4%

100%
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A vállalat kategóriája exportorientáció

Munkatermelékenység a
VezetĘ szerint

szerint
Egyáltalán nem
exportorientált

Közepesen
exportorientált

ErĘsen
exportorientált

Nem
válaszolt

Összesen

alacsony

46%

22%

27%

25%

33%

közepes

29%

43%

30%

33%

33%

magas

26%

35%

43%

42%

33%

100%

100%

100%

100%

100%

Összesen

Pearson chi2(4) = 18.1667 Pr = 0.001, azaz az exportorientáció termelékenységbefolyásoló szerepe
igen jelentĘs.

14. táblázat: Eszközhatékonyság a VezetĘ szerint (2012) – A válaszok megoszlása exportorientáció
szerint

Eszközhatékonyság
a VezetĘ szerint

A vállalat kategóriája exportorientáció
szerint
Egyáltalán nem
exportorientált

Közepesen
exportorientált

ErĘsen
exportorientált

Nem
válaszolt

Összesen

alacsony

46%

29%

20%

5%

100%

közepes

31%

30%

35%

3%

100%

magas

52%

20%

24%

4%

100%

Összesen

43%

26%

26%

4%

100%
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Eszközhatékonyság
a VezetĘ szerint

A vállalat kategóriája exportorientáció
szerint
Egyáltalán nem
exportorientált

Közepesen
exportorientált

ErĘsen
exportorientált

Nem
válaszolt

Összesen

alacsony

36%

37%

25%

42%

33%

közepes

24%

38%

44%

25%

33%

magas

40%

25%

30%

33%

33%

100%

100%

100%

100%

100%

Összesen

Pearson chi2(4) = 12.2991 Pr = 0.015, vagyis az exportorientáció az eszközhatékonyságra is nagy
befolyással van.

Átfogóvállalatiteljesítmény:profitabilitás
A vállalat teljesítményének mérĘszámát a tanulmányban a Mérleg szerinti eredmény és a Nettó
árbevétel hányadosaként számoltuk, s a temelékenységhez hasonlóan három azonos méretĦ csoportba
soroltuk a vállalatokat.
Az elméleti megfontolásokkal szemben felmérésünkben azt találtuk, hogy nincs jelentĘs összefüggés a
termelékenység és a nyereségesség között. Ugyanakkor ez rárímel a felmérés más eredményeire,
amelyek arra az elsĘ látásra meglepĘ következtetéshez vezettek, hogy a vállalatok versenyképessége is
nagyon rosszul fejezĘdik ki a pénzügyi eredményben. EbbĘl a korábbiakban azt a nagyon fontos
következtetést vontuk le, hogy míg felméréseink a reálgazdasági jelenségekre épülnek, adig a
nyereségességi mutatók ettĘl eltérĘ más hatásokat is tükröznek. Jelen eredményeink ennek a
megközelítésnak, értelmezésnak a megerĘsítését jelentik.
15. táblázat: Munkatermelékenység: A válaszok megoszlása a vállalat teljesítménye szerint

Munkatermelékenység
a VezetĘ szerint

A vállalat teljesítménye (mérleg
szerinti eredmény / nettó árbevétel)
alacsony

közepes

magas

Összesen

39%

32%

29%

100%

23%

39%

37%

100%

38%

28%

34%

100%

33%

33%

33%

100%

alacsony
közepes

magas
Összesen
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Pearson chi2(4) = 7.6938 Pr = 0.103, azaz ha kevéssel is, de alatta marad a gyenge szignifikancia
mértéknek is.
16. táblázat: Eszközhatékonyság: A válaszok megoszlása a vállalat teljesítménye szerint

Eszközhatékonyság
a VezetĘ szerint

A vállalat teljesítménye (mérleg
szerinti eredmény / nettó
árbevétel)
alacsony

közepes

magas

Összesen

alacsony

33%

24%

43%

100%

közepes

35%

28%

36%

100%

magas

32%

47%

21%

100%

Összesen

33%

33%

33%

100%

Pearson chi2(4) = 16.8192 Pr = 0.002, vagyis az eszközhatékonyságnak a vállalati profitabilitásra
gyakorolt hatása jelentĘs.

Azátfogótermelékenységidƅbenialakulása
A termelési vezetĘk válaszai 1-5 skálán értékelték a munktermelékenység illetve a teljes vállalati output/input
termelékenység változását a mutató 3 évvel korábbi értékéhez képest. Az ötös skálán adott válaszokat a
kereszttáblák készítése során az interpretáció megkönnyítésének érdekében három kategóriába soroltuk
mindkét kérdésre adott válaszok esetében (A három évvel korábbi értékhez képest… 1) Romlott vagy
ugyanolyan, 2) Kicsit javult, 3) Sokat javult). A kategorizálás során ill. a kereszttáblák számításához a “Nem
értelmezhetĘ” válaszopciókat nem vettük figyelembe. Ezen elemek kiszĦrése után némileg szĦkült a minta
mérete, így az ehhez kapcsolódó kereszttáblák összesen 238 vállalatot tartalmaznak. A releváns válaszok
megoszlása ezen az almintán a következĘ:
17.táblázat: A termelési vezetĘ szerinti munkatermelékenység és output/input termelékenység
Romlott vagy
ugyanolyan

Kicsit javult

Sokat javult

54

113

71

68

101

69

Munkatermelékenység
a Termelés szerint
Termelékenység
(Output/Input) a
Termelés szerint
változása: a válaszok száma a mintán

A táblázat azt jelzi, hogy a termelési vezetĘk nem láttak alapvetĘ különbséget a teljes termelékenységet
jelzĘ output/input mutató és a munka teljesítményének változása között: ez utóbbinál némileg nagyobb
mértékĦ javulást tapasztalnak.

26
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Szemelvény „A KKV szektor foglalkoztatási
Szemelvény
„A KKVfokozása:
szektor foglalkoztatási
fokozása:
képességeinek
feltételekképességeinek
a kormányzat
a kormányzat és a vállalatok oldaláról Változások a
és feltételek
a vállalatok
oldaláról. Változások a munkaerő
munkaerƅpiacon”cimƾtanulmányból”1 1
piacon” cimű tanulmányból
AgazdaságilagaktívnépességMagyarországon
Agazdaságilagaktívnépesség(ezerfƅ)
10000

250

Gyes,gyed,gyet

200

Nappalitagozatos
tanuló

8000

Nyugdíjas

Ezerfƅ

150
4000
100

Volumenindexek

6000
Megmozdíthatatlan
inaktívak
Foglalkoztatástkeresƅ
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Forrás:KSHmunkaerƅmérlegeésaFazekasͲVarga(2015)alapján

Számításainkbanfeltételeztük,hogy
• a demográfiai trendek változatlanok (a lakosság évente egy közepes város
lakosságávalfogy),
• Anappalitagozatoshallgatókarányanemcsökken,
• Anyugdíjasokarányanemcsökkenés
• AGYES,GYED,GYETésamegmozdíthatatlaninaktívakarányakonstans.
• AGDP2020Ͳigátlagosan3%Ͳkalbƅvül
• 2és


1

BUDAPESTICORVINUSEGYETEMVÁLLALATGAZDASÁGTANINTÉZETVersenyképességKutatóKözpontKészítette:
Dr.BodaGyörgyͲDr.StockerMiklós2015
2
Ugyanezmasoknaktƾnik,deaz1.ábramegmutatja,hogymégezazütemisa
hosszútávúnövekedésiütemlassulásátjelenti,ésnemhozzamega
rendszerváltáselƅttiütemhezképestazelvárhatóáltalánosütemgyorsulást.

VOSZ 2016 febr-márc:VOSZ 2015 aug-szept.qxd

2016.04.06.

13:26

Page 50

Tájékoztató

50
•

ugyanúgy,ahogya2000Ͳ2007Ͳesperiódusban,egyszázaléknyiGDPnövekedésre
0,04%foglalkoztatásnövekedésjut3.
Ezek a feltételezések közül a GDP növekedési üteme a legbizonytalanabb. Késƅbb
néhányvariánssegítségévelvégiggondoljuk,hogymitváltoztatnaajövƅképenegygyorsabb
növekedés.
A 2008 és 2014 közötti egy helyben topogás kiengedett egy dzsinnt a palackból. A
lakosság rákényszerült a külföldi munkavállalásra, majd rá is érzett és ez a folyamat
visszafordíthatatlanulmegindult(26.ábra).

AkülföldöndolgozókszámánaklehetségestrendjeiMagyarországon
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Forrás:sajátszámításLakatos(2015)adataialapján

AmúltfolytatásátdemonstrálópirosadatsoraLakatosJuditféleadatokbanmeglévƅ
exponencialitást vetíti elƅre: ha a külföldön dolgozók száma a múltbeli trendek szerint nƅ,
akkor2020Ͳra300Ͳ350ezermunkavállalófogjakülföldönkeresniaboldogulását(1.variáns:
Elƅrebecslés a múlt folytatásaként). Ugyanakkor feltételeztük, hogy 1 százalék GDP
növekedésaz1.variánshozképest1százalékkalmérsékliakülföldreáramlást4.Ezesetben3
százalékos GDP növekedés esetén ez a szám 250Ͳ300 ezer körül várható (2. variáns:
Növekedésiütemtƅlfüggƅelƅrebecslés).

3

Akésƅbbleírásrakerülƅduálisgazdaságbanazembereknagyobbrészétazértfizetikmegjól,hogybiztosítsák,
hogymásoknaknelegyenmunkájuk.EztatermelékenységgyorsütemƾnövelésévelérikelésaGDP
növekedésérdembenígynemnöveliamunkahelyekszámát.Anövekedéstehát„jobless”.
4
Anövekedésiütemfékezƅhatásárólegyelƅrenincsenekmegbízhatóstatisztikaiadataink.
Nagyobbfékezƅhatástnemmertünkamodellünkbebeépíteni,hiszLengyelországesetejólpéldázza,hogya
munkaerƅkülföldretávozásamégottisjelentƅs,aholanövekedéstöretlenéslátványos.AmásikszélsƅségUkrajna,
aholazországlakosságánakmintegy20százalékadolgozikkülföldön.Ettƅlazértmesszevagyunk.
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Amunkaerƅpiacmásikkarakterisztikusváltozásaaközmunkaprogramrobbanásszerƾ
kibontakozása. A Munkaerƅpiaci Tükör 2014 címƾ kiadványkötet és a KSH adatai alapján
enneka27.számúábránláthatótrendjeitfeltételeztük.IttaGDPnövekedéstompítóhatását
jóval kisebbre vettük, mert egy gyorsuló GDP ezeket az embereket nem fogja felszívni az
alacsonyképzettségükmiatt.

Közmunkaprogrambanfoglalkoztatottakszámánaklehetségestrendjeihazánkban
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Forrás:AKSHgyorstájékoztatóiésFazekas–Varga(2015)alapján

A közmunkások száma lényegében az alacsony képzettség okán nem, vagy nehezen
foglalkoztathatótömegeketjelenti,éscsakláthatóvátesziapotenciálismunkanélküliekazon
részét, amely megfelelƅ kormányzati képzési projektek nélkül modern értelemben „nem
munkaképes”. A külföldi „foglalkoztatási forma” azonban ezen felül potenciális
munkanélküliek jelentƅs részét fölszívja és 2020Ͳig komoly munkaerƅhiány közeli helyzetet
teremthet3százalékosgazdaságinövekedésesetén.Ezláthatóa28.számúábrán.
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FoglalkozástkeresƅnépességMagyarországon
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Forrás:sajátszámításakorábbitáblázatbanközöltadatoktrendjeibƅl

Összességébenezegynagyonnyugtalanítóperspektíva.Akülföldöndolgozókutána
költségvetésnek nincs adóbevétele, a közmunkásokat pedig döntƅen költségvetési pénzbƅl
finanszírozzuk. A külföldre távozók kiesƅ TB járuléka csökkenti a költségvetési bevételeket,
ugyanakkoraközmunkafinanszírozásanöveliaköltségvetésikiadásokat.
A helyzet javítására – netalán megoldására – a vállalkozásfejlesztési lehetƅségekbƅl
kellkiindulni.Azoktatásettƅlcsakviszonylagkismértékbenlehetfüggetlen.Annakdöntƅen
avállalkozásfejlesztéshezkeligazodnia.Megoldástcsakakettƅegyüttszolgáltathat.


Vállalkozásfejlesztésilehetƅségek

Ezekmegfogalmazásánálavállalkozásokhelyzetébƅlkellkiindulni.Magyarországona
vállalkozásokhelyzetétegykettƅsdualitássallehetleírni(16.táblázat).Ezek

1. akülföldiéshazaivállalatokközöttmeglévƅdualitás,
2. anagyobbéskisebbvállalatokközöttidualitás.
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Amagyarországivállalkozásoknéhányjellemzƅje5:


Egyvállalatrajutóhozzáadottértéktermelése
Munkatermelékenység
Tangibleeszközfelszereltség
Bérszint
Kifehéredettség
Ügyfélésszervezetieszközfelszereltség
Eszközhasználatiköltségek
/*20fƅnéltöbbetfoglalkoztató
/**20fƅnélkevesebbetfoglalkoztató
/***Külföldiekadataikorrekcióraszorulnak

Külföldi/hazaimagán
vállalatok
6Ͳszoros
2Ͳ5Ͳszörös
1,4Ͳ6,9Ͳszeres/***
1,5Ͳ1,8Ͳszoros
Akülföldiekfehérebbek
1,6Ͳ5,3Ͳszoros/***
Külföldiekéalacsonyabb

/*

/**

Nagyobb /kisebb
vállalatok
70Ͳszeres
1,8Ͳszoros/***
0,2Ͳ0,7Ͳszeres/***
1,2Ͳ1,7Ͳszeres
Anagyobbakfehérebbek
0,2Ͳ0,7Ͳszeres/***
Anagyobbakémagasabbak



Forrás:sajátszámításNAVadatokalapján

A külföldi tulajdonban lévƅ és hazai tulajdonú vállalatok közötti dualitás részleteit
láthatjuka29.ábrán:

Avállalatipopuláció6%Ͳátkitevƅkülfölditulajdonúvállalatoktermelikahozzáadott
értékfelét,azexport65%ͲátésbefizetikaTBjárulékfelét.Eközben
1. A külföldi tulajdonú vállalatok munkatermelékenysége jóval nagyobb, mivel a
statisztikai állományi létszámnak mindössze 26 százalékával termelik meg a
hozzáadottértékfelét,
2. Ugyanakkor a tangible tƅkefelszereltségük jóval magasabb. A tangible eszközök 65
százalékával termelik meg ugyanazt a hozzáadott értéket, amit a magyar magán
vállalatokatangibleeszközök29százalékávaltermelnekmeg.
3. A külföldi tulajdonban lévƅ vállalatok a 26 százaléknyi létszámnak a munkaerƅ
felhasználási költségek 44 százalékát fizetik ki, míg a hazai magán vállalatok 64
százaléknyilétszámnakcsakamunkaerƅfelhasználásiköltségek46százalékátfizetik.
Azazakülfölditulajdonbanlévƅvállalatoklényegesennagyobbbértfizetnek.
4. Ügyfél és szervezeti eszközfelszereltségük még ennél is magasabb. Itt 67 : 31 az
arány.



5
Tangibleeszközökönamérlegfƅösszegkategóriájávalleírteszközöketértjük.Atangibletƅkefelszereltséga
tangibleeszközök/hozzáadottértékhányadostjelenti.

Munkaerƅfelhasználásiköltségekamunkabért,annakközterheit,akafetériát,aképzésiköltségeket,stb.jelentik.

Ügyfélésszervezetieszközökönavevƅállományt,azimázst,abeszállítókat,atudásbázistésa
vállalatszervezettségétértjük
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Magyarországi vállalatok 2013. évi kiemelt gazdálkodási mutatói tulajdonviszonyok
alapján6
Avállalatoklegfontosabbmutatóitulajdonformákszerint2013Ͳban
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Forrás:SajátszámításaNAVadatokalapján

5. Egyértelmƾ,hogyamagasabbtermelékenyégfeltételeamagasabbtƅkefelszereltség,
dekülönösenamagasabbimmateriálistƅkefelszereltség.
6. A külföldi tulajdonú vállalatok kevésbé szorulnak bele a fekete gazdaságba,
jogszerƾbbenmƾködnek.
7. Korszerƾbbeszközökethasználnak.Eszközhasználatiköltségeikalacsonyabbak.

Anagyobbéskisebbvállalatokközöttidualitásta30.ábramutatjabe.

Avállalatipopuláció4%Ͳátkitevƅnagyobb7vállalatoktermelikahozzáadottérték79
%Ͳát,azexport87%ͲátésbefizetikaTBjárulék80%Ͳát.
1. A nagyobb vállalatok munkatermelékenysége jóval nagyobb, mivel a statisztikai
állományi létszámnak mindössze 36 százalékával termelik meg a hozzáadott érték 77
százalékát,



6

ATAOadatokkitöltésénélmegkelladniasajáttƅketulajdonosiszerkezetét.
Ezekáltalábanszázszázalékkörüliszámokatjelentenek.Vagyakülfölditulajdonihányad100%,vagyamagyar.50
%körülivegyestulajdonlásraaligvanpélda.
7
Nagyobbona20fƅt,vagyannáltöbbetfoglalkoztatóvállaltokatértem.Atöbbiakisebb.
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Magyarországivállalatok2013.évikiemeltgazdálkodásimutatóivállalatméretalapján
Avállalatoklegfontosabbmutatóivállalatméretszerint2013Ͳban
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Forrás:sajátszámításNAVadatokalapján

2. Aztvárnánk,hogyatangibletƅkefelszereltségükismagasabb,mivelanagyobbvállalatok
nagyobb akkumulációra képesek. Ezzel szemben itt megjelenik az a sajátos magyar
gazdaságpolitika, amely a legnagyobb magyar szolgáltatók tangible eszközállományát
kifejezetten feléli fƅleg az adósságfinanszírozási terhek szolgálata és egyéb más állami
finanszírozási célok érdekében. Közismert a MÁV, vagy a BKV elégtelen
eszközellátottsága, hogy csak a legnagyobb vállalatokat említsük, de ugyanez igaz az
egészségügy és az oktatás szervezeteire is. A nagyobb vállalatok tangible
tƅkefelszereltsége emiatt alacsonyabb, mint a kisebbeké. A tangible eszközök 56
százalékávaltermelikmega77százaléknyihozzáadottértéket,mígakisebbvállalatoka
tangibleeszközök44százalékávaltermelikmega23százalékot8.
3. A nagyobbak a 36 százaléknyi létszám számára a munkaerƅfelhasználási költségek 78
százalékát fizetik ki, míg a kisebb vállalatok 64 %Ͳnyi létszám számára csak a
munkaerƅfelhasználásiköltségek22%Ͳátfizetik.Ezazadatvélhetƅenakisebbvállalatok
adóelkerülési hajlandósága miatt torzított. A helyes arány 60%:40% körül lehet. Itt a
törvényszerƾségmegállapításatovábbikutatásokatigényel.
4. Az ügyfél és szervezeti eszközfelszereltsége esetében még nagyobb anomália látszik,
mintatangibleeszközfelszereltségnél.Itt61:39azarány.9Azállamivállalatokközelfele
annyi akkora ügyfél ésszervezetieszközellátottsággal dolgoznak, mint a magyarmagán
vállalatok, és mint ezt tudjuk, kisebb, mint amivel a külföldiek dolgoznak. Az állami
vállalatok minél nagyobbak, annál kevesebbet költenek kellƅ mértékben ügyfél és
szervezeti eszközökre. Ez a nagyobb vállalatok ügyfél és szervezeti eszközellátottságát
lerontjaakisebbvállalatokéhozképest.

8
9

Anagyobbvállalatoktangibletƅkefelszereltsége5,1,mígakisebbeké13,5.
Anagyobbvállalatokügyfélésszervezetieszközfelszereltsége7,mígakisebbeké15.
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5. A magasabb termelékenyég a külföldi tulajdonban lévƅ nagyobb méretƾ vállalatok
esetébendöntƅenamagasabbtangibleésimmateriálistƅkefelszereltségnekköszönhetƅ.
A nagy állami szolgáltatóknál inkább a skálahozadék jelent termelékenységi elƅnyt és
nemamagasabbtƅkefelszereltség.
6. A nagyobb vállalatok adóelkerülési lehetƅségei lényegesen alacsonyabbak, így
jogszerƾbbenmƾködnek.
Ez a kép egy kettészakított gazdaságot jelent. Ez azért baj, mert ha egy
társadalombankomolyrésekkeletkeznek,akkormindigfelrémlikaz„apartheid”veszélye.A
résekértelmezésemindigkettƅs:
1. Meg jelenik a „Hadd hulljon a férgese” álláspont, mely szerint csak a jobbakra kell
koncentrálni.Eztképviselikazok,akiknekadualitásfenntartásáhoznagyobbérdekük
fƾzƅdik,mintmegszüntetéséhez.
2. Számunkra fontosabb a másik álláspont, mely szerint abból kell kiindulni, hogy
mekkora lenne a hozzáadott érték, ha a lemaradók a jobbak szintjére
felemelkednének.
Óvatosnakkelllenni,mertatartósrésekapartheidfolyamatokatindítanakbeésaz1.
számú gondolkodást erƅsítik fel! Akik a kettészakítottságból profitálnak és ezen elƅnyüket
tartósítani tudják, nemérdekelteka rések felszámolásában és olyan viszonyokat próbálnak
teremteni,fenntartani,melyekközöttalemaradókmárnemtudnakérdembenteljesíteni.
Azon azonban el kell gondolkodni, hogy a rés önmagában bajͲe. Válaszunk
egyértelmƾen az, hogy nem. A rések nagyon is törvényszerƾ okok miatt jöttek létre. A
külföldi tulajdon – magyar magán tulajdon rés felvállalása a rendszerváltás okozta sokk
negatív hatásait enyhítette, a nagyobb vállalatok és kisebb vállalatok rés a vállalati
megújulástörvényszerƾvelejárója.Akorábbinemhatékonynagyvállalatoknaktönkrekellett
menniük, részekre kellett bomlaniuk, majd a részeknek kell újra felépülniük,
koncentrálódniuk.Voluntaristamódonezeketaréseketnemislehetfelszámolni.
A „külföldi tulajdon – hazai magán tulajdon”, illetve a „nagyobb vállalat – kisebb
vállalat”összehasonlításokeredményeközöttszámoshasonlóságvan.Ennekazazoka,hogy
• Mindkettƅalemaradás10,illetveakésƅnindulás11látlelete.
• Lemaradók,illetvekésƅnindulókmindigvannak,mindiglesznek.
• Az igazi kérdés az, hogy milyen a lemaradás lejtƅje, vagy a késƅn indulók által
leküzdendƅemelkedƅ.
Afentikétdualitásközülalapvetƅenamásodikkal–anagyobbvállalatokésakisebb
vállalatokközöttirésselͲszeretnénkfoglalkozni.Meggyƅzƅdésünk,hogyamásodikdualitás
„egészségesebbététele”automatikusan„javítja”azelsƅdualitástis.



10
11

Azelƅzƅ,nemhatékonytársadalmiberendezkedéskövetkezménye.
Akülföldiektöbbévszázadoselƅnyemiattelkerülhetetlen.
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A nagyobb vállalatok – kisebb vállalatok dualitás kezelésére egy számpéldát
szeretnénkbemutatni,melynekadataiazonbantöbbszempontbólvalósak.

Afoglalkoztatottakszámaeltérƅvállalatszerkezetesetén
Vállalatszám
H

1000
D

H

2

3
0,2
1,3
6,1
92,4
100,0

Foglalkozató
képesség

Kummuláltvállalati
szerkezet

Avállalatiszerkezet
1
Nagy
Közép
Kis
Mikró
Összesen

H

D

4
0,2
4,8
12,0
83,0
100,0

5
0,2
1,5
7,6
100,0

6
0,2
5,0
17,0
100,0

900
100
20
2

D

Vállalatok
száma

AfoglalkozͲ
tatottak
száma

Vállalatok
száma

AfoglalkozͲ
tatottak
száma

Eltérésa
foglalkozͲ
tatottak
számában

7

8

9

10

11

2
13
61
924
1000

1800
1300
1220
1848
6168

2
48
120
830
1000

1800
4800
2400
1660
10660

Forrás:sajátszámítás

A 17. táblázatban a nagy és kis vállalatok sokaságát felbontottuk az EU érvényes
vállalatméret kategóriái szerint. Magyarországon és Németországban ez a vállalatszerkezet
eltérƅ(lásda17.számútábla2.és3.oszlopait).Azeltéréslátszólagkicsi,valójábanazonban
óriásiahatása.A31.számúábraérzékelteti,hogymiért.
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A német gazdaság kumulált vállalati szerkezete (4Ͳ5. oszlopok) közelebb van a két
görbe kezdƅ és végpontját összekötƅ képzeletbeli egyeneshez. Akár csak a Gini görbe
esetében, az egyeneshez közelebbi görbe kevésbé szélsƅséges vállalateloszlást jelent. A
német gazdaságban arányaiban több a kis és középvállalat. Ez azért jelent nagyon nagy
teljesítménybeli különbséget, mert a foglalkoztató képességben jelentkezƅ exponenciális
növekedés a két gazdaságban közel azonos (6. oszlop). Egy kis vállalat 2 fƅnek ad munkát,
egy kicsi 20Ͳnak, egy közepes 100Ͳnak és egy nagy majdnem 1000Ͳnek. Ha most
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feltételezzük, hogy mind a két gazdaságban ugyanannyi a vállalatok száma – példánkban
1000–akkoregyértelmƾ,hogyanémetszerkezetƾgazdaságmajdnemkétszerannyiembert
tud foglalkoztatni, mint a magyar. Ennek oka, hogy a német szerkezetƾ gazdaság kevésbé
szétszakított, a legnagyobbak és a legkisebbek közötti eltérések kevésbé szélsƅségesek. A
jobbgazdaságkevésbénehezítiakésƅnindulókhelyzetétéstöbbújrakezdésilehetƅséget
biztosít a leszakadóknak! Ez érhetƅ tetten a német és a magyar vállalati struktúra
eltérésében.
A példát tovább élesíthetjük. A 18. számú táblázatban levezettük, hogy ha
Magyarország a német vállalati szerkezettel rendelkezne (D), majdnem 2 millióval több
elsƅdleges munkahely12 keletkezne. Ez 25 ezer kis és 15 ezer közép vállalat alacsonyabb
kategóriábólvalóátalakulásátfeltételezné.

Ha Magyarország az osztrák vállalati szerkezettel rendelkezne (A), 700 ezerrel több
elsƅdleges munkahely keletkezne. Ez 20 ezer kis és 1300 közép vállalat alacsonyabb
kategóriábólvalóátalakulásátfeltételezné.
Hafeleannyitjavítanánkavállalatszerkezeten(H*),mintazosztrákok,400ezerplusz
elsƅdleges munkahelyhez jutnánk! Ez plusz 7 ezer kis és plusz 3 ezer közép vállalat
kiemelkedésétfeltételezné.

Most helyettesítsük be a foglalkoztató képesség helyére a hozzáadott érték, azaz a
GDP termelƅ képességet (19. táblázat). Ha Magyarország a német vállalatszerkezettel
rendelkezne, akkor több mint másfélszer akkora GDPͲt tudna termelni, mint jelenleg. Az
osztrák struktúrával is tetemes lenne a gyarapodás, de az még a szerényebb harmadik
változattalsemelhanyagolható(20%Ͳos).

Ezek mögül a számok mögül egyszerƾ szabályként bújik elƅ egy egyszerƾ törvény:
fejletlenebb vállalatok alacsonyabb GDPͲt termelnek, és kevesebb embert foglalkoztatnak.
Magasabb foglalkoztatáshoz jobb vállalatok kellenek. Ha ezeknek egy optimális szerkezete
biztosított, akkor nem probléma az, hogy vannak kicsik és nagyok, hogy vannak jobbak és
gyengébbek,hiszavállalatifejlƅdéstörvényszerƾsége,hogyilyenkülönbségekmindigvoltak,
éslesznekis,sƅtezeknélkülavállalatokfejlƅdésesohasemleszoptimális.

Fontos megemlíteni, hogy a korszerƾ vállalatszerkezet nem csak a német vállalati
arányokmellettképzelhetƅel.Vanmásútis.PéldáulFranciaországban,vagySvédországban
a vállalatszerkezet pont olyan, mint a magyar. Ez esetben ahhoz, hogy az ország GDPͲje
megkétszerezƅdjék és a foglalkoztatás növekedjen, maguknak a kis és közép vállalatoknak
kell jóval hatékonyabbaknak lenniük. A francia és svéd kis és középvállalatok egy

12

Elsƅdlegesmunkahelyenavállalatiszférábankeletkezƅmunkahelyetértjük.Aközmunkamunkahelyeésa
külföldöndolgozóállampolgármunkahelyenemtartozikide.
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nagyságrenddelhatékonyabbakjóvalnagyobbfoglalkoztatóképességmellett,mintanémet
kis és középvállalatok. Emiatt tudnak ezek az országok ugyanakkora egy fƅre jutó GDPͲt
elƅállítani, mint Németország és ugyanazt a foglalkoztatottsági szintet biztosítani. Ez arra
figyelmeztet, hogy a vállalatszám fontosságát nem szabad túldimenzionálni. Alacsonyabb
vállalatszámmal is lehet jó egy gazdaság, de ehhez a vállalati gazdálkodás színvonalát kell
jelentƅsen megemelni. Az alaptörvény tehát ez esetben is érvényes marad. Több GDPͲhez
jobbvállalatokkellenek.Minéljobbakavállalatok,annálkevesebbiselégbelƅlük.
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A foglalkoztatók 69 százalékánál valami nem stimmelt
A Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti FĘosztálya 2016. március 11.
napján nyilvánosságra hozta a 2015. évre vonatkozó munkaügyi ellenĘrzésekrĘl szóló
beszámolóját. Az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi
hatósági beszámolót követĘen most a munkaügyi szabálykövetés helyzetébe is bepillantást
nyerhetünk. Kiderült, hogy a hatóság a foglalkoztatók 69 százalékánál talált munkaügyi
jogsértéseket, a bírságok összege elérte 222 millió forintot.
A munkaügyi ellenĘrzések keretében a hatóság leginkább a foglalkoztatással összefüggĘ
bejelentési kötelezettség teljesítését, a jogviszony létesítésére, megszüntetésére vonatkozó
szabályok betartását, a munka- és pihenĘidĘre, a munka díjazására, a munkaerĘ-kölcsönzésre,
valamint a munkavállalási engedély meglétére vonatkozó szabályok követését vizsgálja.
Megtudhatjuk, hogy a hatóság tavaly a vizsgált foglalkoztatók 69 százalékánál tárt fel
munkaügyi jogsértéseket, mely adat nagyjából az elĘzĘ évek adataihoz hasonló. A 2015. ében
az elsĘfokú munkaügyi hatóságok összesen közel 222.000.000 forint összegben szabtak ki
munkaügyi bírságot. A legtöbb bejelentés BudapestrĘl érkezett és a feketefoglalkoztatás
területét érintette.

A jogsértések között a feketefoglalkoztatás dominál
A jelentés kiemeli, hogy a munkaügyi jogsértések között még mindig a munkaszerzĘdés és a
bejelentés nélküli foglalkoztatás dominál. Ezek vonatkozásában pedig fontos arra is felhívni a
figyelmet, hogy a munkaügyi ellenĘrzésrĘl szóló 1996. évi LXXV. tv. (Met.) 6/A§ (1) (b)
bekezdése alapján ebben az esetben bírság kiszabása kötelezĘ. A bejelentés nélküli
foglalkoztatással összefüggésben egyebekben az is kitĦnik az anyagból, hogy az különösen
nagymértékben érinti a személy- és vagyonvédelem, valamint az egyszerĦsített foglalkoztatás,
illetve alkalmi munka területeit. Ezen utóbbi, atipikus foglalkoztatási forma visszaélésszerĦ
alkalmazására az építĘiparban, a vendéglátásban, illetve a kereskedelemben kerül
leggyakrabban sor.
Célja egyértelmĦen a közterhek fizetésének az elkerülése, valamint az egyszerĦsített
foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. tv.-ben foglalt havi idĘkorlát kijátszása.
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Szintén gyakori a színlelt (megbízási szerzĘdéssel történĘ) foglalkoztatás, illetve a teljes
munkaidĘs foglalkoztatás részmunkaidĘs foglalkoztatásként történĘ bejelentése is. A
megbízási szerzĘdéssel történĘ színlelt foglalkoztatás vonatkozásában arra is szükséges
felhívni a figyelmet, hogy a hatóság a Met.1.§ (5) bekezdés alapján jogosult a foglalkoztatási
jogviszony átminĘsítésére is.

Hiányzó munkaidĘ-beosztás, valótlan munkaidĘ-nyilvántartás, gyakori túlmunka
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A munka- és pihenĘidĘre vonatkozó szabályok megszegése is a gyakori jogsértések között
található. Ez leginkább abban nyilvánul meg, hogy a munkáltatók sok esetben nem
tájékoztatják a munkavállalókat a munkaidĘ-beosztásukról, valamint a munkaidĘ-keret kezdĘ
és befejezĘ idĘpontjáról. A munkaidĘ beosztása az Mt.96.§-a alapján ugyanakkor nem csupán
joga, hanem kötelezettsége is a munkáltatónak. ErrĘl pedig az Mt.97.§ (4) bekezdése alapján a
munkavállalókat elĘzetesen (hét nappal elĘre 7 napra), írásban tájékoztatni köteles. A
munkaidĘ-keret felállítása és alkalmazása vonatkozásában pedig az Mt.93-94.§-ok
tartalmaznak rendelkezéseket. Ezen túlmenĘen a munkaidĘ sok esetben túllépi a maximális
napi (általában 12 óra), illetve heti mértéket (általában 48 óra), s az Mt. 103.§-ában rögzített
20, illetve 45 perc munkaközi szünetet sem minden esetben biztosítják a munkavállalók
részére. A jogsértések ezen a területen is a személy- és vagyonvédelem, vendéglátás,
kereskedelem területeit érintik leginkább. Ezeket a jogsértéseket pedig a szabályszegĘ
munkáltatók sok esetben hiányos vagy valótlan tartalmú munkaidĘ-nyilvántartással leplezik.
Ezzel összefüggésben pedig fontos arra is rámutatni, hogy az Mt.134.§-ában a munka- és
pihenĘidĘ nyilvántartásával összefüggésben elĘírt szabályokat minden esetben, egyszerĦsített
foglalkoztatás keretében is be kell tartani, hiszen az Mt. 201-203.§-ai nem adnak alóla
felmentést.
Bérfizetésnél is sok a szabályszegés
A bérezés területén nem csupán az a probléma, hogy egyes munkavállalók a kötelezĘ
legkisebb munkabér összegének megfelelĘ munkabérben nem részesülnek (111.000,-Ft.),
hanem az is, hogy a legalább középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylĘ
munkakörökben a munkáltató nem emelt összegĦ minimálbért (garantált bérminimumot)
fizet. Ezzel összefüggésben pedig arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a garantált
bérminimum mértéke 2016-ban havi 129.000 forintra emelkedett. Gyakori szabálysértés
továbbá az is, hogy a havi díjazás kifizetése az Mt.157.§ (1) bekezdésben rögzítettekhez
képest idĘben csúszik, azaz nem történik meg a következĘ hónap 10. napjáig vagy az
egyáltalán nem történik meg. Az is elĘfordul, hogy a munkavállaló a munkabérérĘl nem kap
megfelelĘ, írásos elszámolást, melyet az Mt.155.§-a megkövetel. Végezetül a pótlékok
megállapítása és megfelelĘ kifizetése sem történik minden esetben a Munka törvénykönyve
rendelkezéseinek megfelelĘen. A vasárnapi, munkaszüneti napi pótlék, mĦszakpótlék,
éjszakai munkavégzési pótlék, rendkívüli munkavégzési pótlék, ügyeleti és készenléti pótlék
szabályaitól ugyanakkor csupán kollektív szerzĘdéssel lehet eltérni a munkavállaló
hátrányára, s bizonyos körben a megállapodás lehetĘsége fennáll. A Met. 6/A § (1)(c) pontja
szerint a hatóságnak a munkabér összegére, illetve kifizetésének határidejére vonatkozó
szabályok megsértése esetén ugyanakkor kötelezĘ bírságot kiszabnia. Mentesülhet a fizetési
kötelezettsége alól a munkáltató, amennyiben az elmaradását az eljárás folyamán a kitĦzött
határidĘ figyelembe vételével teljesíti.
Különösen a feldolgozóipar területén sérül a szabadsághoz való jog
A pihenĘidĘvel kapcsolatos jogsértések között nagy arányban fordulnak elĘ a szabadság
kiadásával kapcsolatos, sok esetben a jogszabály nem megfelelĘ ismeretén alapuló
jogsértések. Ide tartozik a szabadság papíron és nem ténylegesen történĘ kiadása, a 14
egybefüggĘ napot magában foglaló munkavégzés alóli mentesülés elmaradása, valamint a
szabadság jogellenes áttolása a következĘ évre.
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A munka- és pihenĘidĘt a munkáltatónak ráadásul
kötelezĘ megfelelĘen nyilvántartania. Ennek keretében
nem csupán a munkaidĘ-beosztást kell elkészítenie,
hanem abban az egyes napok vonatkozásában a
tényleges állapotot is fel kell minden nap tĦntetnie. Ezt
ráadásul a munkavállalónak is alá kell írnia. Fontos,
hogy ennek elmaradásáért a munkáltató felel. A
szabadságot pedig az Mt.123.§ (1) bekezdése szerint az
esedékesség évében kell kiadni, ettĘl csupán szĦk
körben lehet eltérni. A szabadságot megváltani csupán a munkaviszony megszĦnésekor
lehetne. A törvény bizonyos körben lehetĘvé teszi a szabályoktól való megállapodáson
alapuló eltérést, mellyel a munkáltatók sokszor azonban nem élnek. Ennek hiányában
ugyanakkor a gyakorlatuk jogsértĘnek minĘsülhet.

Versenyhátrányban a jogkövetĘ munkáltatók
A jogsértések leginkább a kis- és közepes
munkáltatókat jellemzik, éppen azt a foglalkoztatói
kört, amelyet a kormányzatok a gazdasági válságot
követĘen
védelmükbe
vettek.
A
kis
és
középvállalkozásokról, fejlĘdésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV.tv. 12/A§-a például kimondja, hogy
a hatósági ellenĘrzést végzĘ szervek kis- és
középvállalkozásokkal szemben az elsĘ esetben
elĘforduló jogsértés esetén - az adó- és vámhatósági eljárást és a felnĘttképzési tevékenységet
folytató intézmények ellenĘrzésére irányuló eljárást kivéve - bírság kiszabása helyett
figyelmeztetést alkalmaznak. A Kúria 2/2013. KMJE jogegységi határozata ezt a szabályozást
a jogalkalmazó szervektĘl is határozottan számon kéri. Ennek következtében az érdemi
döntések 90 százalékában anyagi szankció nem került alkalmazásra. Ezen kímélĘ üzemmód
indokoltsága mára már erĘsen kérdésessé vált, hiszen ez egyetlen szereplĘ érdekeit sem
szolgálja. Az állam adó és járulékbevételei csökkenését tapasztalja. Ezen túlmenĘen a
jogkövetĘ munkáltatók a piaci versenyben versenyhátrányt szenvednek el. A
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munkavállalóknak pedig olyan alapvetĘ, foglalkoztatással összefüggĘ jogai csorbulnak, mint
például az egészséges és biztonságos munkavégzéshez való jog, a létbiztonsághoz való jog, de
sérülnek a munka- és pihenĘidĘ, valamint a munka díjazásának is a szabályai. A kormányzat
is érzékelte ezen tendenciákat, amely abból is látható, hogy több alkalommal jelezte, hogy a
munkaügyi, valamint a munkavédelmi ellenĘrzéseken egyértelmĦen szigorítani kívánnak.
Ennek a tényleges realizálódása mindannyiunk érdekében állna. A jogsértĘ munkáltatók sok
esetben egyebekben munkaügyi ellenĘrzési szankció hiányában sem ússzák meg a szabályok
betartását, hiszen az egyes munkavállalók munkaügyi perekben is felléphetnek a
munkáltatókkal szemben, mely jelentĘs költségeket okozhat számukra. Tanácsos tehát a
szabályok megismerése és tényleges követése.

dr. Kéri Ádám
Ügyvéd
KRS Ügyvédi Iroda
Ábrák forrása: NGM
Forrás: HR Portal
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Hajléktalan volt,
most Berki Krisztiánt láthatja vendégül
Gábor 15 év hajléktalanság után jutott otthonhoz a HabitatforHumanity Elsőként
Lakhatást! programjának köszönhetően.
Berki Krisztián olimpiai bajnok, a program
nagyköveteként maga is részt vett annak az
újpesti szociális bérlakásnak a felújításában,
ahová Gábor karácsony előtt beköltözhetett.
Krisztián, a Habitat munkatársaival és a
lakást felajánló Újpest Önkormányzatának
alpolgármesterével együtt látogatta meg új
otthonában Gábort.
„Itt minden nagyon príma”

Kunyhóban élni nem könnyű: nincs víz és
áram, fűteni sem lehet rendesen, a biztonság
pedig csak a házőrző kutyák éberségén múlik.
„Ott mindenért meg kellett küzdeni..., a
kényelem az hiányzik” - mesélte még a
nyáron, amikor javában folyt annak az újpesti bérlakásnak a felújítása, amit ma már otthonának hívhat. Gábor élete nagyot változott, mióta beköltözhetett a lakásba. Egy éve
még nem is álmodott arról, hogy mindez
valósággá válik. „Itt minden nagyon príma” –
néz körbe Gábor az új lakásában.
Ő maga még mindig leginkább a kényelemnek örül, valójában ennél sokkal többet
jelent számára ez a lakás. A beköltözés óta
számtalanszor tapasztalta, hogy mennyi
előnnyel jár az, ha valakinek van állandó lakcíme, vagy van hol tervezni a jövőjét. Gábort
a fia is így találta meg újra: korábban rendszeresen találkoztak, de egy ideje már nem
tudták utolérni egymást, mert Gábornak
sokáig nem volt se telefonja, se lakcíme és a
fiának is megváltozott a telefonszáma. Végül

egy riportból értesült róla a fia, hogy merre
kell keresnie az édesapját.
Megdolgoznak az otthonukért
A HabitatforHumanity Magyarország Elsőként Lakhatást! programjának köszönhetően
az elmúlt évben Gáborral együtt tíz hajléktalan ember jutottvalódi otthonhoz, közülük
hatan Újpesten. „Önkénteseink segítségével
és a program résztvevőinek bevonásával rossz
állapotú önkormányzati bérlakásokat újítunk
fel.A lakásokba hajléktalan emberek költöznek be bérlőként, akiket a program szociális
munkása segít a beilleszkedésben és abban,
hogy képesek legyenek otthonukat fenntartani. Leendő ügyfeleink felkutatásában segítségünkre vannak - többek között - a Twist
Olivér Alapítvány utcai szociális munkásai
is. A programunk sikeres, ezért idén is folytatódik négy szociális bérlakás felújításával.”
- magyarázta Szekér András a Habitat for
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vagy kunyhóban élő embereket tartós lakhatáshoz juttatni. „Boldog lennék, ha minél
több utcán élő ember kaphatna Gáborhoz
hasonlóan új esélyt!” - nyilatkozta Berki
Krisztián, az Elsőként Lakhatást program
nagykövete. Ahhoz, hogy Gáboron és a programban résztvevőkön kívül a többi, több ezer
hajléktalan embernek legyen esélye hasonló
módon, tartósan kikerülni a hajléktalanságból, szükség van arra, hogy még több önkormányzat és a kormányzat is elköteleződjön az
Elsőként lakhatás modell széleskörű bevezetése mellett.

Humanity Magyarország igazgatója a programról.
Sokaknak lehetne tartós megoldás
A Habitat programja is bizonyítja, hogy
Elsőként Lakhatás egy olyan modell, amellyel
hatékonyan lehet akár évtizedek óta utcán

Elérhetőségeik:
Makádi Zsófia
zsofia.makadi@habitat.hu
Adományszervező menedzser
Habitat for Humanity Magyarország
1065 Budapest, Hajós u. 9. IV/16.
www.habitat.hu
https://www.facebook.com/habitathungary
http://habitat.blog.hu/
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Requiem Erzsébetért
Szerző: Dr. Dávid Ferenc

A miniszterelnök véleménye szerint az
Európai Bizottság szétzúzta a magyar cafeteriarendszert, és miután azt a kedvezőtlen
döntés miatt úgysem lehet fenntartani, célszerű lenne „készpénzesíteni”, és úgy kifizetni a dolgozóknak. Azonnal tisztázzuk, senki
nem zúzott szét semmit, mindössze annyi
történt, hogy az Európai Unió Bírósága 2016.
február 23-i ítéletében kimondta, hogy a
jelenleg alkalmazott Széchenyi Pihenőkártya
és az Erzsébet étkezési utalvány több szabályozó eleme ellentétes az uniós joggal.
A hatályos SZÉP-kártya- és Erzsébetkonstrukciót 2011ben, illetve 2012ben fabrikálták. Uniós tagságunk első hét évében
(2004– 2011) is voltak Magyarországon cafeteriaelemek (étkezési jegyek, üdülési csekkek
stb.), amelyek, ha nem is hiba nélkül, de rendeltetésszerűen funkcionáltak. Az EU-nak
nem volt és ma sincs semmi gondja a béren
kívüli juttatások rendszerével, kizárólag a
diszkriminációt és a monopolhelyzetet létrehozó torz magyar változatot nem fogadja el,
mivel az gátolja a vállalkozások letelepedési
és szolgáltatásnyújtási szabadságát. Franciaországban, a Benelux államokban és a skandináv országokban évtizedek óta változatos
cafeteria-rendszerek működnek, így közösségi szinten fel sem merülhet a különféle juttatások megszüntetésének szándéka. Ugyanakkor számítani lehetett arra az elmarasztaló
ítéletre, amelynek értelmében az Európai
Unió Bírósága szerint jogellenes a francia
utalványforgalmazó cégek magyarországi
leányvállalatainak száműzése, míg a SZÉPkártya vonatkozásában nem elfogadható számukra a három kijelölt – jelentős fiókhálózattal rendelkező – hazai pénzintézet kizárólagos helyzetbe hozása.
Gyorsan rögzítsük azt is, hogy az Európai
Unió Bírósága nem a komplett magyar cafeteriaszisztémát „meszelte el”, hanem annak két
elemére vonatkozóan kötelez bennünket kor-

rekcióra. Azaz: a hibák kiküszöbölése után
maradhat az Erzsébet-utalvány is, a SZÉPkártya és természetesen az összes többi béren
kívüli juttatási forma is (bérlet, iskolakezdési
támogatás, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári befizetés stb.). A március 10-i kormányfői
mondat viszont a teljes rendszer megszüntetésére és „készpénzesítésére” utal, tehát félő,
hogy a ma már nem kedvelt utalvány- és kártyarendszerrel együtt likvidálják az összes
cafeteriaelemet. Hangsúlyozom: sem a bizottság, sem a bíróság nem ír elő felszámolást,
pusztán a fent nevezett két tétel esetében
követel kiigazítást.
Ma már kevesen emlékeznek arra, hogy
milyen hatalmas médiakampány keretében
igyekeztek népszerűsíteni 2013-ban a kormányzati tisztségviselők az új Erzsébet-programot. Előkerestem egy három évvel ezelőtti
sajtótájékoztató vezérgondolatát, amelyet
Dorkota Lajos kormánymegbízott és Nagy
Anna, az Erzsébet-program szóvivője osztott
meg velünk: „Magyarország legsikeresebb
szociális programja az Erzsébet-program, sőt
– a kedvezményes üdülésben részt vevők számát az egész lakosságra vetítve – Európában
is kiemelkedő. (...) Az Erzsébet-program
nemcsak sikertörténet, hanem egy szép és
emberi történet is egyben.” Sajnos mára az is
elfelejtődött, hogy az Erzsébet-program keretében ellátott közfeladatok megvalósítását az
Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó
jutalékbevétel biztosítja. Az Árpád-házi
Szent Erzsébetről elnevezett utalványra a
jövőben még sincs szükség, hiszen a hallottak
szerint 2017. január elsejétől – a többi cafeteriaelemmel együtt – a munkabér része lesz. A
tervezett intézkedés több tízezer munkáltatót
és csaknem kétmillió embert érint. Végiggondolatlan és bizonytalan kimenetelű
kísérletezésre senki nem tart igényt, ennél
sokkal egyszerűbb és olcsóbb lenne az uniós
joggal harmonizált szabályozás visszaállítása.
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Beszéljünk a gazdasági összefüggésekről is.
A „kötött pályás” felhasználás törvényi előírása arra is biztosíték, hogy a munkavállalók
nem bevásárlóturizmus keretében és nem
külföldi szállodákban váltják árura, szolgáltatásra a kapott utalványt vagy kártyát. Itthon
költik el a pluszjövedelmet: a hazánkban
működő élelmiszer-kereskedelmi láncok üzleteiben, éttermekben, vidéki szállodákban,
panziókban, vendégházakban. A közösen
elfogadott céloknak megfelelően, ellenőrzött
módon történik a beváltás, ami jól szolgálja a
kereskedelem minden ágának tisztulását és
dinamikus fejlődését. Évente 230-250 milliárdos belföldi forgalmat biztosít az utalványés kártyaalapú fogyasztás, ami garantált és
egyáltalán nem elhanyagolható nagyságrend.
Már most teljes bizonyossággal állítható,
hogy a SZÉP-kártya kiiktatása érzékenyen
fogja érinteni a belföldi turizmusban érdekelt
vállalkozásokat, hiszen a szállodai bevételek
20-30 százalékát „kártyaágon” realizálják. A
Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének
elnöke azonnal jelezte is, hogy a cafeteriarendszer esetleges eltörlését kifejezetten
veszélyes lépésnek tartja.
A vállalati szinten biztosított béren kívüli
juttatás azt is igazolja, hogy a munkahelyen

rendezettek a munkaügyi kapcsolatok, és a
munkáltató a teljesítményhez kötött díjazáson felül többletjövedelmet is kíván biztosítani munkavállalói számára. A munkaadó célzott felhasználású anyagi hozzájárulással
(utalvány, kártya, biztosítás stb.) támogatja a
dolgozó magasabb színvonalú étkezését, biztonságát és pihenését. A munkahelyi bizalom, a szolidaritás, a megbecsülés, a vállalati
gondoskodás jelképeként is felfogható a széles körben működtetett cafeteria-rendszer. A
kedvezményes adóztatása pedig azért logikus,
mert a munkáltató által adott béren kívüli
juttatás ugyan értelmes és társadalmilag elfogadott, de szigorúan behatárolt célok eléréséhez nyújt segítséget. A juttatás nem helyettesíti a bért, nem átváltható, és csak kijelölt
körben felhasználható fizetési eszköz, hiszen
a fogyasztási vagy támogatási irányokat, lehetőségeket jogszabály határozza meg. Az előzőekben leírtakból egyenesen következik, hogy
bért emelni a cafeteria rovására nem igazán
előremutató megoldás.
A „készpénzesítés” technikáját, a „kettős
bérrendszer” szakmai koncepcióját nem
ismerem, így arról érdemben nyilatkozni nem
tudok. Véleményem szerint a cafeteria-rendszer végleges megszüntetése és speciális –
ellátási alapot nem képező – munkabérelemmé való átalakítása nem oldja fel a magyar
munkaerőpiac régóta meglévő feszültségeit,
és érdemben nem csökkenti a dolgozói nettó
munkajövedelmek, valamint a vállalkozásokat terhelő bérköltségek közötti óriási távolságot. A béren kívüli juttatások újragondolását, az adóztatás egységesítését, a nyilvántartások egyszerűsítését, valamint a felhasználás, a beváltás szabályainak korszerűsítését
lehet szorgalmazni, de a több évtizedes múlttal rendelkező és méltán közkedvelt tradicionális intézményrendszer teljes felszámolását
nem szabad támogatni.

Az írás a Népszabadság 2016. március 17.
számában jelent meg.
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Bérdilemma
Szerző: Dr. Dávid Ferenc

„A kérdés az, hogy meddig komédiázik a
magyar gazdasági kormányzat a több évtizedes múltra visszatekintő, méltán népszerű
hazai cafeteria-szisztémával? Tényleg megszületett már a »bölcs« döntés a béren kívüli
juttatások megsemmisítéséről, vagy miután
nyíltan eltörölni nem merik, a konstrukció
lassú, sok szenvedéssel járó kivéreztetését
választják?”
A fenti két kérdést három és fél évvel
ezelőtt tettem fel a Népszabadság című napilap hasábjain, de részleges és viszonylag
nehezen értelmezhető választ csak 2016.
március 10én kaptam. Annyi talán kijelenthető, hogy a „meccs” eldőlni látszik, mivel a
miniszterelnök egy nyilvános rendezvényen
kijelentette: az EU szétzúzta a magyar cafeteria-rendszert, tehát lépnünk kell. Pedig az
Európai Unió Bírósága nem semmisítette
meg a honi cafeteriarendszert, csak korrekciós követelményt fogalmazott meg az
Erzsébet-utalvány és a Széchenyi Pihenő
Kártya vonatkozásában. Ennyi történt, nem
több, de a magyar kormányfő mégis új irányt
fogalmazott meg, melynek értelmében a jövő
évtől a béren kívüli juttatások rendszerét
meg kell szüntetni. Szerinte az eddig adott
cafeteria-elemeket „készpénzesíteni” kell és
„kettős bérrendszert” indokolt életbe léptetni 2017. január 1. napjától. Az alkalmazásra
kerülő technológiát ma még nem ismerjük,
csak annyit tudunk, hogy a tervek szerint a
jövő évtől kezdve a dolgozói bérszerkezetnek
két eleme lesz: egy adóval és járulékkal terhelt hányada, és egy nettó típusú, központi
elvonástól részben mentesített szelete.
Ha így lesz, akkor a hazai cafeteria-rendszer végleges kiiktatása egy hosszú - szerintem sikeres - történet végleges lezárását is
jelenti. Az Erzsébet-utalvány, a SZÉP Kártya
és a többi kedvezményezett elem megszüntetése valószínűleg sokáig hiányozni fog a
kereskedő és vendéglátó-ipari vállalkozók-

nak, valamint több millió magyar munkavállalónak. Jegyzetemben mégsem a várható
üzleti és forgalmi veszteségről (pl.: vidéki
szállodák) szeretnék írni, hanem a bevezetésre kerülő „kettős bérrendszerrel” kapcsolatos
előzetes kétségeimről és a lehetséges negatív
hatásokról.
Jóhiszeműen fogalmazom meg gondolataimat, tehát azzal a feltételezéssel, hogy a változtatást indítványozók javító szándékkal és
megfontoltan akarnak korszerűsíteni, és nem
meggondolatlan kísérletezéssel kívánják büntetni a dolgozó magyar népet.
1. Milyen magatartás várható azoktól a
vállalkozóktól (ezek vannak többségben),
akik eddig soha semmiféle béren kívüli juttatást nem biztosítottak munkavállalóiknak?
Ha ők is áttérhetnek a „kettős bérrendszerre”, akkor elképzelhető, hogy a jelenlegi bérszerkezetüket módosítva akár 1020 százalékot is átcsoportosíthatnak a tehermentes
sávba. A nettó kifizetés persze nőhet (látszólag mindenki jól jár), de az ellátási alap és az
ellátás összege (táppénz, gyed stb.) csökken,
vagy jó esetben stagnál. A jelenlegi, korántsem kedvező demográfiai és egészségügyi
helyzetben nem biztos, hogy célszerű a teljesítményarányos munkajövedelem egy részének kivonása a járulékfizetési kötelezettség
alól.
2. Nem tartanak-e attól az elképzelés
kigondolói, hogy a ma még béren kívüli juttatást fizető vállalkozók az új szabályok nyáriőszi közzétételekor az év második felében
megszüntetik a még működő cafeteria-rendszerüket csak azért, hogy jövőre a lehető legtöbb valódi bérelemet „áttolhassák” a járulékmentes sávba? Lesz rá idejük, mivel az
első félévben elfogadott - az állami költségvetésről - törvény már világosan mutatni fogja
az új bérpolitikai tendenciát.
3. A járulékköteles és a „megtisztított”
bérek egy banki utalással kerülnek majd a
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munkavállalók számlájára. Öt-tíz év elteltével nagy meglepetéssel konstatálhatják a
nyugállományba készülő dolgozók, hogy az
évtizedekig bérként kapott és így számon tartott jövedelmük egy része nem képezi a nyugdíjjárulék és így a nyugdíj számításának alapját. Ma ugyanis tisztában vannak azzal a
munkavállalók, hogy a „kajajegy” és az „üdülési csekk” nem ellátási alap, de vajon ugyanilyen biztonsággal fogják tudni azt is, hogy a
számlájukra érkező pénz egy része nem biztosítéka a nyugdíjuknak?!
4. Közfoglalkoztatás, minimális bér, garantált bérminimum. A három fogalomhoz kapcsolódó kifizetések tiszta értékére nem lehetünk túlságosan büszkék, a kontinens pénzügyi közösségének közös valutájában számolva ezek a tételek havi nettó 170-280 EUR
között mozognak. Hozzávetőlegesen egymillió
ember érintett a három kategóriában. A közfoglalkoztatás után kapott díjazás, a legkisebb
havi munkabér és a garantált bérminimum
egyaránt adó-és járulékköteles munkajövedelmek. Munkapiaci kategóriák - tehát nem
segélyek -, így a közös teherviselésbe való
bevonásuk indokolt. A jövőben a legalacsonyabb bértételek esetében is lesz járulékmentes sáv, vagy azok teljes egészében megmaradnak járulékköteles jövedelmeknek? Nehogy
egy meggondolatlan - esetleg differenciálatlan
szabályozással - felkeltsük az illegális munkaadás/munkavállalás iránti kedvet!
5. A cafeteria-szisztémát nem kedvelőktől
sokszor hallottam, hogy az alkalmazott rendszer, a nyilvántartás, az egyes elemek eltérő
kerete és a bonyolult adóztatás súlyos terhet
ró az érintett kb. ötvenezer munkáltatóra. A
kérdésem: a nemzetgazdaság teljes egészére
vonatkozó „kettős bérrendszer” bevezetése
milyen hatással lesz a több mint félmillió (!)

vállalkozó és munkaadó ügyviteli rendszerére, adminisztrációs kötelezettségére?
6. Eddig technikai ügyeket vetettem fel,
amire remélhetőleg megnyugtató válaszokat
fogok kapni. De az én igazi dilemmám az,
hogy a cafeteria-elemek béresítése feloldja-e
a mai alacsony nettó keresetek és a rendkívül
magas munkabérterhek ordító ellentmondását, hatalmas különbségét? A béren kívüli
juttatások „készpénzesítése” tényleg érdemben segíti a nettó bérek reálértékének emelkedését? Előremutató megoldás-e az, ha a
munkabérek egy részét kivonják a közteherviselés alól? Ne feledjük: a béren kívüli juttatás nem szabadon elkölthető jövedelem, ami
társadalmilag támogatott és kötött felhasználása miatt kerülhetett kedvezményes adó- és
járulékkulcs alá. Racionális ugyanezt a megoldást alkalmazni a bérek egy részének esetében is?
7. Félve kérdezem, hogy a március 10-én
bejelentett elképzelés és az általam még nem
ismert - a jövőbeni gyakorlatot leíró - szabályrendszer illeszkedni fog a hatályos közösségi joghoz? Világ csúfsága lenne, ha az
Európai Bizottság és az Európai Unió
Bírósága a későbbiekben „elkaszálná” az új
magyar bérrendszert.
Várom a szakmai anyagokat, várom, hogy
a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fóruma megvitassa az idevonatkozó
koncepcionális anyagot és a végrehajtást előíró normaszöveg tervezetét. Izgalmas időszak
előtt állunk. Hosszú pályám során már sok
megkezdett, félbehagyott és elbukott bérreform-kezdeményezésnek voltam tanúja. Ugye
ez a mostani sikeres lesz?

Az írás a Népszava 2016. március 21. számában jelent meg.
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6722
6723
8000
9330

Város
Kecskemét
Kiskunmajsa
Mélykút
Tiszakécske
Kerekegyháza
Kiskunhalas
Hajós
Kecskemét
Bóly
Pécs
Pécs
Pécsvárad
Mohács
Pécs
Boldva
Forró
Sátoraljaújhely
Kazincbarcika
Mezõkeresztes
Miskolc
Mezõkövesd
Miskolc
Gádoros
Szeged-Tápé
Mórahalom
Szeged
Szeged
Székesfehérvár
Kapuvár

Utca
Szabadság tér 3/a.
Fõ u. 57./D
Petõfi tér 3.
Szet Imre tér 3. fsz.33.
Fõ u. 82/a.
Kossuth u. 4.
Rózsa u. 2.
Dobó I. körút 15.
Rákóczi u. 7/a.
Király u. 75.
Király u. 66.
Kossth L. u. 10
Dózsa Gy. u. 31.
Páfrány u. 2/a.
Mátyás király u. 76.
Fõ út 58.
Széchenyi tér 8.
Egressy B. út 52.
Dózsa Gy. u. 37.
Vörösmarty u. 43.
Mátyás király u. 70.
Széchenyi u. 94.
Nagy u. 63.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Millenium sétány 1.
Honvéd tér 7.
Retek u. 23-25.
József A. u. 5-7.
Fõ tér 21.

Takarékszövetkezeti VOSZ Pontok
Telefon
76-486-711/129
77-481-789/201.
30-6800-876
30-563-9412
76-371-132
77-421-228
78-404-394
76-502-160
69-569-981
72-518-149
72-200-460
72-465-125
69-511-093
72-552-282
46-399-036
46-386-045
47-322-444
48-512-916
49-530-519
46-515-923
49-505-540
46-507-918
68-490-590
62-552-590
62-581-006
62-540-017
62-312-925
22-801-055
96-240-222
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Megye
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Heves
Heves
Heves
Heves
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
Komárom-E
Komárom-E
Pest
Pest
Pest

Ir.sz.
9400
9021
9155
9400
9023
9022
9028
9090
9021
9024
9300
9200
9400
9100
9023
4026
3580
4090
4220
4080
3300
3300
3200
3000
5000
5400
5000
5440
2900
2890
2360
2351
2370

Város
Sopron
Gyõr
Lébény
Sopron
Gyõr
Gyõr
Gyõr
Pannonhalma
Gyõr
Gyõr
Csorna
Mosonmagyaróvár
Sopron
Tét
Gyõr
Debrecen
Tiszaújváros
Polgár
Hajdúböszörmény
Hajdúnánás
Eger
Eger
Gyöngyös
Hatvan
Szolnok
Mezõtúr
Szolnok
Kunszentmárton
Komárom
Tata
Gyál
Alsónémedi
Dabas

Utca
Széchenyi tér 17-18.
Jókai u. 12.
Fõ u. 85.
Erzsébet u. 14.
Lehel u. 27.
Schweidel u.11.
József Attila út 43.
Dózsa Gy. út 1.
Árpád út 25.
Szent Imre u. 92.
Soproni u. 93.
Palánk u. 8.
Kõszegi út 5.
Fõ u. 86.
Buda u. 16.
Bethlen G. u. 6-8.
Szent István u. 25/b.
Hõsök útja 8.
Bocsaki István tér 13.
Kossuth u. 12-14.
Katona tér 7-9.
Széchenyi u. 18.
Magyar u. 1.
Kossuth tér 22.
Sólyom u. 3.
Dózsa Gy. u. 24.
Baross út 15.
Mátyás kir. u. 1.
Igmándi u. 45.
Ady E. út 17.
Kõrösi út 116.
Fõ út 66/a
Szent István tér 1/D

Telefon
99-505-445
96-618-650
96-564-439
99-328-004
96-523-350
96-327-151
96-420-677
96-470-097
96-517-885
96-523-017
96-593-307
96-576-250
99-506-635
96-561-245
96-510-910
52-422-767
49-540-730
52-573-035
52-228-526
52-382-013
36-514-516
36-511-079
37-312-070
37-541-911
56-513-475
56-350-410
56-514-478
56560-131
34-540-760
34-586-356
29-540-040
29-537-015
29-560-164

72

Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lövõ és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannon Takarék Takarékszövetkezet
Pannon Takarék Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet
Eger és Környéke Takarékszövetkezet
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
Jász Takarékszövetkezet
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Pannon Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
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Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
Polgári Bank Zrt.
B3 Takarékszövetkezet
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Somogy Takarék Szövetkezet
Somogy Takarék Szövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Polgári Bank Zrt.
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet

Megye
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Somogy
Somogy
Somogy
Somogy
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Vas
Vas
Vas
Vas

Ir.sz.
1053
2340
1065
2220
2200
1181
2700
2117
2760
1093
2310
1201
8700
7400
7500
8630
4600
4405
4401
4400
4400
4700
4900
7140
7030
7150
7100
7200
7090
9653
9700
9600
9700

Város
Budapest
Kiskunlacháza
Budapest
Vecsés
Monor
Budapest
Cegléd
Isaszeg
Nagykáta
Budapest
Szigerszentmiklós
Budapest
Marcali
Kaposvár
Nagyatád
Balatonboglár
Kisvárda
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Mátészalka
Fehérgyarmat
Bátaszék
Paks
Bonyhád
Szekszárd
Dombóvár
Tamási
Répcelak
Szombathely
Sárvár
Szombathely

Utca
Képíró u. 9.
Rákóczi u. 9.
Bajcsy-Zs. u. 37.
Telepi u. 50/a.
Kossuth L. u. 77.
Üllõi út 399.
Eötös tér 6.
Kossuth u. 15.
Dózsa Gy. út 10.
Czuczor u. 2-10.
Tököli u. 19/b.
Kossuth u. 32-36.
Rákóczi u. 16.
József u. 19.
Kossuth L. u. 16.
Sétáló utca 7.
Szent László u. 68.
Kállói u. 34-39.
Fazekas J. tér 9/a.
Szarvas u.5-9.
Országzászló tér 4.
Bajcsy-Zs. u. 30.
Móricz Zs. u. 19.
Budai út 24.
Villany u. 4.
Szabadság tér 9.
Széchenyi u. 62.
Hunyadi tér 42.
Szabadság tér 41.
Petõfi S. u. 50.
Széll K. u. 3-5.
Bathyány u. 42/B.
Petõfi S. u. 18.

Telefon
1-266-6624
24-430-441
1-354-3960
29-350-354
29-410-396
1-297-1635
53-506-114
28-582-270
29-640-266
1-456-5072
24-444-599
1-421-5809
85-515-164
82-411-220
82-552-820
85-350-629
45-410-161
42-371-333
42-455-526
42-504-448
42-597-562
44-500-278
44-511-018
74-493-805
75-511-240
74-550-940
74-529-400
74-464-190
74-471-831
95-588-666
94-511-530
95-521-709
94-512-660/142
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Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
KINIZSI BANK Zrt.
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Zalavölgye Takarékszövetkezet

Megye
Vas
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala

Ir.sz.
9900
8258
8100
8200
8200
8444
8500
8420
8200
8500
8945
8900
8800
8380
8360
8788
8900
8900

Város
Körmend
Badacsonytomaj
Várpalota
Veszprém
Veszprém
Szentgál
Pápa
Zirc
Veszprém
Pápa
Bak
Zalaegerszeg
Nagykanizsa
Hévíz
Keszthely
Zalaszentlászló
Zalaegerszeg
Zalaegerszeg

Utca
Thököly u.1.
Kert u. 12.
Posta út
Budapest út 16.
Táncsics M. u. 39.
Fõ u. 30.
Zimmermann u. 1.
József A. u.4.
Munkácsy u. 1.
Világos u. 19.
Széchenyi tér 2.
Eötvös u. 1-3.
Király u. 31/d.
Széchenyi u.66.
Pethõ u. 1.
Kossuth u. 18.
Tompa u. 1-3.
Kovács Károly tér 1.

Telefon
94-594-013
87-471-611/107
88-582-750
88-579-165
88-423-623
88-506-505
89-313-710
88-593-510
88-569-260
89-510-377
92-581-906
92-549-150
93-516-711
83-545-951
83-510-990
83-335-007
92-511-328
92-510-227
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A VOSZ megyei szervezetek székhelye,
elérhetôsége
Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet
Elnök: Marjay Gyula
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b.
(Tel.: 70-436-5253)
marjay.gyula@vosz-kmrsz.hu, www.vosz-kmrsz.hu
Baranya megye
Elnök: Tímár Lajos
7623 Pécs, Hőgyes E. u. 26.
timarl.tt@gmail.com
www.voszbaranya.hu
Bács-Kiskun megye
Elnök: Weninger Richárd
6000 Kecskemét, Garai u 11. (Tel/fax: 76/5o8-211)
weninger.richard@verbau.hu
www.voszbkm.hu
Békés megye
Elnök: Nagy Mihály László
5600 Békéscsaba, Irányi u. 4–6. I/20.
(Tel/Fax: 66-448-190)
nmihalylaszlo@gmail.com
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Elnök: Ádám Imre
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. fsz. 5. (Tel.:
46/413-643, Tel./Fax: 46/505-160)
voszborsod@upcmail.hu
www.voszborsod.hu
Csongrád megye
Elnök: Sipos Tamás
6726 Szeged, Fő fasor 96.
vosz.csongradmegye@gmail.com
www.voszcsongrad.hu
Fejér megye
Elnök: László István
Tel./fax: 06-22-500-830)
laszlovill@t-online.hu
www.voszfejer.hu
Gyôr-Moson-Sopron megye
Elnök: Sragner László
1137 Budapest, Újpest rakpart 8. (Tel: 96/319-875)
sl@sragner-sragner.hu
Hajdú-Bihar megye
Elnök: Gulyás Sándor
4032 Debrecen, Füredi út 98. (Tel: 52/249035)
elnok@unicornwork.hu
Heves megye
Elnök: Bodnár Pál
3300 Eger, Bem út 2. (Tel: 20-349-9966)
vosz.hevesmegye@gmail.com

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Elnök: dr. Lits József
5000 Szolnok, Óvoda u. 2.
(Tel: 56/377-843,
Fax: 56/342-591)
jlits@auditor-szolnok.hu
Komárom-Esztergom megye
Elnök: Pordán Zsigmond
2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 4/A
(Tel./Fax: 34/510-822)
voszkom@gmail.com
Nógrád megye
Elnök: Czékmánné Kelecsény Ágnes
3100 Salgótarján, Fô tér 1. II. em. (Tel: 32423-860; Fax: 32-423-860)
czekmanne@invitel.hu
www.vosznograd.hu
Somogy megye
Elnök: Daxner Gábor
7400 Kaposvár, Ibolya u. 63. (Tel.: 82/526733, fax: 82/526-734)
daxner.gabor@gmail.com
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Elnök: Czomba Csaba
4400 Nyíregyháza, Kótaji út 62. (Tel/Fax:
42/451-601, 42/509-050)
elkekft@elke.hu
Tolna megye
Elnök: Dr. Fajszi Lajos
7100 Szekszárd, Arany János u. 6–8. (Tel.: 74510-593
vosztm@t-online.hu
Vas megye
Elnök: Szárnyas János
Tel/fax: +36-94-561-512
szarnyas.janos.vosz@t-online.hu
Veszprém megye
Elnök: Gazsi Attila
8200 Veszprém, Budapest u. 13.
Tel.: 88-420-710
Gazsi.Attila@VOSZveszprem.hu
voszveszprem@mailbox.hu
Zala megye
Elnök: Doucha Ferenc
8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. u. 2/A. (Tel.:
93/536-770, Fax: 93/536-771)
doucha.ferenc@world2000.hu, www.voszzala.hu
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A VOSZ szekciók székhelye, elérhetôsége
Agrár- és Élelmiszeripari Szekció
Dr. Kiss József
kissjozsef@magyarkutato.hu
Egészségügyi Szekció
Dr. Bombera Géza
2030 Érd, Petôfi u. 100.
(Tel.: 23/366-143)
bombera@t-online.hu
Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási Szekció
Vida Péter
(Tel.: 06-20-339-6261)
vida.peter@dologido.hu
Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók és
Vendéglátóipari Szekció
Kári János
1077 Budapest, Dob u. 73.
(Tel.: 06-30-9223-612, Fax: 295-0537)
info@uniohotel.hu
Ifjúsági és Diákvállalkozási Szekció
Gazsi Attila
8200 Veszprém, Budapest u. 8. 3/315. (Tel.:
88-420-710)
Gazsi.Attila@VOSZveszprem.hu
Ingatlan Forgalmazási és Hasznosítási Szekció
Dr. Sztranyák József
1134 Budapest, Kassák L. u. 78./Lepény épület
06-20-965-1961
j.sztranyak@primordial.hu
Kereskedelmi és Szolgáltató Szekció
Krisán László
1062 Budapest, Váci út 1-3. West End „A”
irodatorony
krisan@kavosz.hu

Környezetvédelmi és Hulladékfeldolgozó
Szekció
Zalán Barnabás
9024 Gyôr, Puskás Tivadar út 12.
Tel.: 96-313-109
info@edmeh.hu
Nemzetközi Szekció
Dr. Kiss Zoltán
kiss.zoltan@universitas.hu
Oktatási és Szakképzési Szekció
Sepsi Zsigmond
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.
30-9863-099
sepsi.zsigmond@adu-csepel.hu
Pénzügyi Szekció
Illy Katalin
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
(Tel: 414-2481; Fax: 414-2180)
illykati@gmail.com
Sportvállalkozási Szekció
Horváth Ferenc
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
(Tel.: 06-30-931-6711)
horferserleg@horferserleg.axelero.net
Textil és Ruházatipari Szekció
Hannauerné Szabó Anna
6800 Hódmezôvásárhely, Vöröskereszt u. 6.
(Tel./fax: 62-241-348, 06-30-7393-119)
anna.hannauer@innowear.hu

8800 Nagykanizsa

1066
1158
1215
1221

Zala

VOSZ-BESZ
Bp.i Regionális
FUVOSZ-Bpest
Budafok–Tétény
Ált. Ipartestület
ZRVA
Haller Vállalkozói
Hiteliroda
VOSZ-BESZ
ZMVA

3980 Sátoraljaújhely Rákóczi út 18.
1096 Budapest
Haller u. 23–25.
B. ép. fsz. 1.
1205 Budapest
Nagykörösi út 57.
8900 Zalaegerszeg
Köztársaság útja 17.

Bíbor Center,
Petôfi u. 1.
Teréz krt. 38. I/118.
Késmárk u. 7/b
Duna u. 55.
Mária Terézia u. 60.

Budapesti út 13.

1-705-7082

92-316-062

1-599-9300
92-310-800

1-302-4737
1-414-0661
1-425-2078

93-317-733

88-420-710

47-523-080
1-705-7081

1-302-4706
1-414-0660
1-425-2078
1-951-5538

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@vosz-besz.hu
szkartya@zmva.hu

zrva@t-online.hu
szkhaller@digikabel.hu

koblos.kati@vosz-besz.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

Spivák Kinga
Nádor Péter
Varga Katalin
Marokity Erika
Gerencsér Hajnalka

Köblös Katalin
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

30-547-4018
70-703-4846

30-227-7089

20-501-1962
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

13:27

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

8200 Veszprém

Utca
Tel.
Király u. 42.
72-227-800
Katona József tér 18.
I/111.
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

2016.04.06.

Veszprém

Nógrád
Somogy
Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas

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

Megye
Baranya
Bács

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái
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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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Kedvezmények
CÉG

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KOTK Külkereskedelmi 1074 Budapest,
Oktatási és Továbbképzô Szövetség u. 37.
Központ Kft.

(06-1)
344-5212

(06-1)
344-5211
344-5194

Gazdasági típusú felnôttképzés
(ügyintézô, irodavezetô, közbeszerzési
referens, külkereskedelmi üzletkötô,
vámkezelô stb.), nyelvi képzés,
szakmai és nyelvkönyvek értékesítése

5%

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

5-50%

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

CÍM

79
KEDVEZMÉNY

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

(06-1)
460-6933

(06-1)
460-6933

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

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

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

(06-1)
280-6509

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

Foltech Kft.

1133 Budapest,
(06-30)
Dráva u. 18-20.
928-3629
suhajda@foltech.datanet.hu (06-49)
www.foltech.hu
540-351

(06-49)
540-350

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

Varga Márfy Kft.

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

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

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

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

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

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

(06) 76
321-202

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

Hotel Unió

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

15%

10%

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

Anyag:
5%
Díj:
10%

10%

VOSZ 2016 febr-márc:VOSZ 2015 aug-szept.qxd

2016.04.06.

13:27

Page 80

Kedvezmények

80
CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Innowear Kft.

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.

06-30620-0500

(06-1)780-55-31

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

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

RPE Nonprofit Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

Magic Tools
Munkavédelmi Kft.

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

KEDVEZMÉNY

20%

20%

20–25%

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

5–10%

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

1107 Budapest,
Száva u. 9.
www.magictools.hu
www.portwestkepviselet.hu

+36-1347-0242
06-70394-3862

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
+36-1377-0176

Puma, Portwest, Diadora, Goodyear,
Sir Safety munkavédelmi márkák
magyarországi képviselete
Minôségi munkaruházat, munkavédelmi eszközök importálása,
forgalmazása

15%

10%

5%

15%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Klick Computer Kft.

3530 Miskolc,
Meggyesalja u. 93.
www.klickcomp.hu
sales@klickcomp.hu

06-46413-347,
06-46505-450

06-46505-452

Magánszemélyek, kis- és középvállalkozások számítógépeinek (PC,
laptop, szerver), informatikai eszkö- munkadíj
zeinek (nyomtató, monitor, hálózat)
árából
javítása és karbantartása
VOSZ
Számítógépes hálózatát, rendszertagoknak
gazdai tevékenység ellátását bízza
képzett szakembereinkre. (Microsoft
15%
Kisvállalati Specialista minôsítéssel
rendelkezik cégünk.)
Megbízhatóság, szakszerûség, 20 éves
tapasztalat a számítógépes rendszerek
üzemben tartása terén Miskolcon.

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztô Kft.

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

Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és
Kézi autómosó

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

KEDVEZMÉNY

– 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

10%

GUMISZERVIZ: Gumiabroncs ér10%
Kivéve
tékesítés; gumiszerelés; centrírozás;
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!

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
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

15%

10%

10–25%

sikerdíjukból
15%
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CÉG

CÍM

TELEFON

Balogh Endre e. v.

8200 Veszprém,
Kistó u. 25.
www.balend.hu
beszerzes@balend.hu

06-88329-915
06-306304-688

Soft Up
Magyarország Kft.

TELEFAX

06-70511-762
06-30528-2426

Baricska Csárda

8230 Balatonfüred,
Baricska dûlô

+36-20223-0910

CFD Engineering
Hungary Kft.

2100 Gödöllô,
05-28Rét u. 41/a.
510-260
www.cfdengineering.hu
www.infrapanel.net
ugyfelszolgalat@infrapanel.net

06-28510-261

7100 Szekszárd,
Tartsay V. u. 30.

06-74511-836

NICOpro Kft.

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

06-74511-833

+36-79326-581

KEDVEZMÉNY

Professzionális higiéniai rendszerek
kialakítása és felügyelete foglalkozásszerû felhasználók számára
Tisztító szerek, papírtermékek, takarító eszközök kis- és nagykereskedelme
Veszprém megye területén térítésmentes kiszállítás
Partnereinknek lehetôséget biztosítunk egyedi, piacvezetô árak kialakítására

7100 Szekszárd,
Akácfa u. 7.
www.softup.hu
Facebook: softup

SZ+C Stúdió Kft.

SZOLGÁLTATÁS

06-1
74-511-763

Szennyezôdés fellazító termékek,
személyhigiéniai rendszerek és
fogyóanyagaik, tisztítás
Tisztítószerek és eszközök, irodák,
közösségi helyek, csatornák tisztítása

10%

10–15%

Minden fogyasztásból egyedi kedvezmény

+36-79326-581

10%

Irodaházak, irodák teljes, illetve kiegészítô fûtése infrapanellel.
Hôveszteség számítás.
Áramlás-, és hôtani szimuláció segítségével gyártástechnológia fejlesztése, kapacitás növelése, selejtek csökkentése. Részletes információk a
www.cfdengineering.hu-n az alkalmazási példák menü alatt

5–10%

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

5–50%

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

WOC Hungária Bt.
CubaInvest

3300 Eger, Bem út 2.
pal.bodnar@gmail.com

06-20349-9966
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