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Tisztújítás
a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségében

2016. augusztus 15-ig lehet pályázni
az Év Vállalkozója és Megyei Év Vállalkozója díjra

2016. április–május

Hirdetés

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

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

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

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

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

VOSZ 2016 ápr-máj:VOSZ 2015 aug-szept.qxd

2016.06.06.

12:48

Page 1

Szervezeti Hírek

1

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
Dankó Tibor
Telefon: +36 -20-947-4282
iwt@t-online.hu
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Jelölési és pályázati felhívás
Év Vállalkozója és Megyei Év Vállalkozója
Díj elnyerésére
Beküldési határidő: 2016. augusztus 15.
Szövetségünk életében – Alapszabályunknak
megfelelően – ez év december 2-án (pénteken) a Magyar Vállalkozók Napján immár
tizennyolcadik alkalommal kerül sor ünnepi
rendezvénysorozaton belül az Év Vállalkozója Díjak átadására, amely a tavalyi évhez
hasonlóan ismét a Művészetek Palotájában
kerül megrendezésre.
Hagyományainknak megfelelően, az országos Év Vállalkozója Díjak mellett – az
előző évek sikerére, valamint Szövetségünk
elfogadott éves célkitűzéseire tekintettel –
idén is meghirdetésre kerülnek a VOSZ területi szervezetei elnökségeinek szervezésében
a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjak
pályázatai.
A díjat kizárólag olyan gazdasági szakember - vállalkozó, cégtulajdonos, vállalkozásvezető, üzletember - kaphatja meg, akinek a
gazdasági és közéleti szerepvállalása, társadalmi felelősségvállalása, valamint vállalkozói és üzletemberi tevékenységének sikere és
hasznossága példaképül állítható a gazdaság
többi szereplője és a társadalom minden tagja
számára.

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

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

A 2016. évben kiemelkedő teljesítményt
nyújtó vállalkozóink minél nagyobb körű
elismerése érdekében, az ismert 4 alapkategóriában (ipar, kereskedelem, mezőgazdaság,
szolgáltatás) és tetszőlegesen választható
„alkategóriákban” (szakmai területek, tevékenységi körök szerint) hirdetjük meg a
Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjak
pályázatait.
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Konkrét példákkal: ebben az évben is a
„Megyei Év Vállalkozója” helyett pl. „Az Év
Iparvállalata Nógrád megyében”, „Az Év
Kereskedője Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében”, „Az Év Termelő Vállalkozója a középmagyarországi régióban, „Az Év biztonságtechnikai szolgáltatója Békés megyében”, Az
Év Borásza Heves megyében”, „Az Év
Szőlőtermelője Tolna megyében”, stb. jelenik
meg.
Lehetőség van – a helyi adottságok szerint
– további kategóriák bevezetésére is. A díjazottak száma legalább 2 fő, legfeljebb 10 fő
lehet. A díjak egyediségének és értékének
biztosítása érdekében javasoljuk, hogy kategóriánként 1 díj kerüljön átadásra. A díjak
átadására az adott megyében kerül sor, a
területi VOSZ szervezetek szervezésében. A
Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjakra
vonatkozó feltételek hasonlóak az országos
Év Vállalkozója Díj feltételeivel (alapszabály
10.3. pont).

5
Az előírt feltételek megléte esetén az illetékes Megyei (regionális) elnökség dönt a díj
odaítéléséről, amelyet - az Év Vállalkozója
díjak előterjesztéseivel együtt - az országos
Elnökség hagy jóvá.
III.
További fontos szervezési feladatok,
határidők
Az előterjesztések leadási határideje (az írásos indoklással együtt) – az Elnökség határozata alapján - legkésőbb 2016. augusztus 15.
napja. A jelöléseket első sorban e-mail útján
kérjük eljuttatni a VOSZ titkársága részére
(center@vosz.hu).
Budapest, 2016. május 24.

Dr. Dávid Ferenc s.k.
főtitkár

Perlusz László s.k.
ügyvezető igazgató
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Jegyzőkönyv a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének
2016. április 21-i Elnökségi üléséről

Időpont:
2016. április 21. délelőtt 10.00 óra

és a 2016. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke

Helyszín:
Hunguest Hotel Platánus Budapest
Budapest, VIII. Könyves Kálmán krt. 44.
Jelenlét:
Jelenléti ív szerint
Az Elnökségi ülés határozatképes.

6. Tájékoztató a megyei (területi) szervezetek tisztújításának eredményeiről, javaslat
az új VOSZ Elnökség és Ellenőrző Bizottság személyi összetételére
Előadó: Demján Sándor elnök,
Ádám Imre soros elnök

Napirendi pontok
1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
munkáról
Előadó: Ádám Imre soros elnök

7. Kezdeményezés a WOC Hungária Bt.
(képviseli: Bodnár Pál) tagsági jogviszonyának megszüntetésére
Előadó: Demján Sándor elnök,
Ádám Imre soros elnök

2. Beszámoló a VOSZ 2015. évi tevékenységéről, javaslat a 2016. évi fontosabb célkitűzésekre.
Előadó: Ádám Imre soros elnök

8. Tagfelvétel
Előadó: Perlusz László ügyvezető igazgató

3. Beszámoló a VOSZ 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke

Ádám Imre soros elnök megnyitja az ülést
és szavazásra bocsátja a jegyzőkönyvvezető és
jegyzőkönyv hitelesítők személyét. A testület
egyhangú szavazással választotta meg jegyzőkönyvvezetőnek Szabóné Tóth Teréz aszszonyt, hitelesítőknek Gazsi Attila és Pordán
Zsigmond urakat. A napirendek megtárgyalása előtt a soros elnök rövid bemutatkozásra
kérte fel az újonnan megválasztott megyei
elnököket.
Baranya megye:
Tímár Lajos
Bács-Kiskun megye: Weninger Richárd
Csongrád megye:
Sipos Tamás
Fejér megye:
László István
Vas megye:
Szárnyas János

4. Javaslat a VOSZ 2016. évi költségvetési
előirányzatára (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

9.

Egyebek
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A bemutatkozások után megkezdődött a
napirendek tárgyalása.

Határozatok
2016. 04.21./1.
Az elnökség tájékoztatást kapott az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról. A napirend keretében a testület kialakította a kafetéria rendszer átalakításával és a vasárnapi munkavégzés javadalmazásával kapcsolatos álláspontját, amely egyhangú szavazással került elfogadásra. (A Szép Kártya és Erzsébet utalvány
megtartása, összeolvasztása, öngondoskodási
lehetőséggel kiegészítése javasolt. A bolti kiskereskedelemben dolgozók kapjanak magasabb vasárnapi pótlékot, havi 2 vasárnapi
pihenőnapot, és a kötelező vasárnapi munkavégzés évente max.12 nap lehessen.)
2016. 04.21./2.
Az elnökség egyhangú szavazással fogadta el
– a VOSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó - az alábbi
határozat:
• Az SZMSZ-ben használt fogalmakat és
fordulatokat, így különösen az „Ügyvezető elnök” és „Soros elnök” megnevezéseket értelemszerűen az Alapszabály
szerinti fordulatok, így az „Elnök” és
„Elnökhelyettes(ek)” megnevezések
váltják fel.Az Alapszabály egyéb módosulásait a későbbiekben az SZMSZ-en
is át kell vezetni.
Hatályba lépés: az Alapszabály 4.4.1.
pontja alapján, a soron következő tisztújító küldöttgyűlési választás napjával
(2016. május 19.).
• Az (Ügyvezető) Elnöknek az SZMSZ II.
fejezetében írott hatásköre kiegészül a
következőkkel: - Rendkívüli esetben
előírhatja Elnökségi döntés meghozatalát az ülés összehívása nélkül, írásos
szavazással is. Elnökségi ülés tartása
nélkül döntésre bocsátott határozatok
tervezetét az elnökségi tagok bejelentett elérhetőségükre kapják meg és a
szavazási felkérésben megadott határidőig (beérkezési határidő) küldhetik

7
meg szavazatukat. Az írásos szavazási
eljárás – ha az Elnök másképp nem rendelkezik - e-mail útján történik. A szavazat érvénytelennek tekintendő, ha a
benne foglalt szavazat megjelenése nem
egyértelmű, hiányosan, aláírás nélkül,
vagy határidőn túl került visszaküldésre. A szavazólapokat a jegyzőkönyvvel
együtt és azonosan kell kezelni és irattározni.
Hatályba lépés: azonnal.
• Az (Ügyvezető) Elnöknek az SZMSZ II.
fejezetében írott hatásköre kiegészül a
következőkkel: – az Elnökség eltérő
döntése hiányában az Elnök a tag vagy
a tisztségviselő joggyakorlását egy konkrét, a tagot/tisztségviselőt terhelő ügyre
(megalapozott panasz, súlyos kötelességszegés és a VOSZ alapelvei valamint
Alapszabálya megsértésének gyanúja
stb.) való hivatkozással, meghatározott
időre, de legfeljebb az Elnökségnek,
Ellenőrző Bizottságnak (továbbiakban
EB), vagy Küldöttgyűlésnek az ügyben
hozott végleges döntéséig felfüggesztheti.
Hatályba lépés: azonnal.
2016.04.21./3.
A VOSZ 2015. évi tevékenységéről és a 2016.
évi fontosabb célkitűzésekről szóló beszámolót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta és támogatta az írásos anyag küldöttgyűlés
elé való beterjesztését.
2016.04.21./4.
Az Elnökség - az Ellenőrző Bizottság éves
jelentésének idevonatkozó megállapításait is
megismerve - egyhangú szavazással elfogadta
a 2015. évi szövetségi költségvetés végrehajtásáról, mérlegéről, eredmény kimutatásáról
szóló beszámolót, valamint a 2016. évi költségvetési előirányzatot és szintén egyhangú
szavazattal javasolta a Mérlegzáró Küldöttgyűlésre való előterjesztésüket.
2016.04.21./5.
A négytagú Jelölő Bizottság és a VOSZ
Stratégiai Munkabizottsága ajánlására a kibővített testület – egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül -az alábbi személyeket javasolta
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a Tisztújító Küldöttgyűlésnek a Szövetség
elnöki, elnökhelyettesi, tagozati elnöki, társelnöki, ellenőrző bizottsági elnöki, ellenőrző
bizottság alelnöki, ellenőrző bizottsági tag
tisztségek betöltésére.

Jelöltek (Elnökség)
Elnök:
Demján Sándor
Elnökhelyettesek:
Ádám Imre, Gazsi Attila
Tagozati elnökök:
Krisán László (Kereskedelmi tagozat),
Lóczi Miklós (Agrár tagozat), Pordán
Zsigmond (Ipari tagozat) Vida Péter
(Szolgáltatási tagozat)
Társelnökök:
Beck György dr., Csányi Sándor dr.,
Eppel János, Hodász István dr., Kiss
Zoltán dr., Kovács Patrik, Krisán
László, Tardos János, Tolnay Tibor,
Urbán László dr., Versegi János,
Wáberer György.
Jelöltek (Ellenőrző Bizottság)
Elnök:
Lits József dr.
Alelnök:
Gláser Tamás
Tagok:
Bombera Géza dr., Csík László, Doucha
Ferenc, Nagy Mihály László, Rudas
János
2016. 04.21./6.
A VOSZ Elnöksége az alapszabály 4.13. pontja alapján egyhangú szavazással úgy határozott, hogy a VOSZ meglévő szekciói az alábbi
tagozatokban fejtik ki tevékenységüket:
Szekció
Agrár- és Élelmiszeripari
Egészségügyi
Emberi Erőforrás és
Foglalkoztatási
Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók és Vendéglátóipari
Ifjúsági és Diákvállalkozási
Informatikai
Ingatlan Forgalmazási és
Hasznosítási

Tagozat
Mezőgazdasági
Szolgáltatási
Szolgáltatási
Kereskedelmi
Szolgáltatási
Szolgáltatási
Kereskedelmi

Kereskedelmi
Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási
Oktatási és Szakképzési
Pénzügyi
Sportvállalkozási
Textil és Ruházatipari

Kereskedelmi
Ipari
Szolgáltatási
Szolgáltatási
Szolgáltatási
Ipari

A tagozati elnökök megválasztásukat
követően hívják össze a hozzájuk tartozó
szekciók vezetőit (tagjait) és közösen alakítják ki további működési kereteiket.

2016. 04.21./7.
A VOSZ alapelveinek és Alapszabályának
többszöri, rendkívül súlyos megsértéséért a
VOSZ Elnöke indítványozta, hogy az
Elnökség a WOC Hungária Bt. képviselőjével, Bodnár Pállal - mint szövetségi tisztségviselővel - szemben kezdeményezzen kizárási
eljárást, amelynek során az Ellenőrző Bizottság folytasson le vizsgálatot (Alapszabály
2.7.1.-2.7.4.). Az Ellenőrző Bizottság jelentése alapján dönthet a VOSZ Elnöksége
Bodnár Pál megyei elnök (tisztségviselő)
kizárásáról. A VOSZ Elnöksége – öt tartózkodással, ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot fogadta el:
• A VOSZ Elnöksége – tekintettel az előterjesztésben írottakra és a szóbeli
kiegészítésre – Bodnár Pál tisztségviselő ellen a kizárási eljárás megindítását
indítványozta és felkérte a VOSZ
Ellenőrző Bizottságát az eljárás haladéktalan lefolytatására.
• A kizárási eljárás végleges lezárásáig a
VOSZ Elnöksége – tekintettel a szabályszegés súlyos és ismétlődő jellegére
– Bodnár Pál tisztségeiből eredő joggyakorlását azonnali hatállyal felfüggeszti.
2016. 04.21./8.
Az Elnökség a tagfelvételi bizottság előterjesztésében szereplő tagfelvételi kérelmeket
az előterjesztés szerint, egyhangú szavazással
elfogadta.
2016.04.21./9.
A VOSZ Elnöksége az alapszabály 3.2. pontja alapján egyhangú szavazással azt javasolta
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a Küldöttgyűlésnek, hogy a VOSZ-ban fizetendő tagdíj tekintetében az alábbi szabályozást fogadja el:
A belépés vagy megszűnés időpontjára
tekintet nélkül a rendes tagok által fizetett
tagdíj (továbbiakban: tagdíj) mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb
• 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál;
• 10 millió forintot meghaladó számviteli
nettó árbevételtől 30 millió forint
számviteli nettó árbevételig 24 ezer
forintnál;
• 30 millió forintot meghaladó számviteli
nettó árbevételtől 50 millió forint
számviteli nettó árbevételig 50 ezer
forintnál;
• 50 millió forintot meghaladó számviteli
nettó árbevétel esetén 100 ezer forintnál.
A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendő. Év közben
belépő tag esetén a Belépési Nyilatkozat
alapján kibocsátott számla szerint kell a tagdíjat megfizetni.
2016.04.21./10.
A VOSZ Elnöksége az alapszabály 3.4. pontja alapján a VOSZ-ban fizetendő szűkített
tagdíj tekintetében egyhangú szavazással az
alábbi határozatot hozta: a szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagok által fizetett tagdíj
(továbbiakban: szűkített tagdíj) jelenlegi
összege 17.000 Ft/év, társult tagszervezetek
tagjainak 8.500 Ft év és ez mindaddig érvé-

9
nyes, míg az Elnökség meg nem változtatja. A
szűkített tagdíj a belépéstől számított egy
évre érvényes, esedékessége a Belépési
Nyilatkozat alapján kibocsátott számla szerint alakul.
2016. 04.21./11.
A testület egyhangú szavazással jóváhagytaa
szövetséggel tagsági jogviszonyban lévő vállalkozások, intézmények és a VOSZ által
kötött szerződések 2015. évi listáját, amely
tartalmazza a szerződött felek megnevezését
és a szerződések tárgyát.
2016. 04. 21./12
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött
arról, hogy Tisztújító Küldöttgyűlés és az
éves Mérlegzáró Küldöttgyűlés időpontja:
2016. május 19.
2016. 04.21./13.
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta,
hogy a 2016. május 19-i Tisztújító Küldöttgyűlés levezető elnöke: dr. Dávid Ferenc
VOSZ főtitkár, a 2016. május 19-i Mérlegzáró
Küldöttgyűlés levezető elnöke: Ádám Imre
soros elnök.
Budapest, 2016. április 21.

Szabóné Tóth Teréz
jegyzőkönyvvezető

Dr. Dávid Ferenc
főtitkár

Gazsi Attila
jegyzőkönyv
hitelesítő

Pordán Zsigmond
jegyzőkönyv
hitelesítő
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Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekről
és az elvégzett munkáról
2016. január 19. – 2016. április 21.
1. Január 25-én a VOSZ Gazdaságpolitikai
Bizottságának elnöke és titkára, valamint a szövetség főtitkára találkozott
Lepsényi István NGM államtitkárral,
akivel a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak.
2. Január 28-án Csepreghy Nándor miniszterhelyettes fogadta a Szövetség főtitkárát. A találkozón áttekintették a központi (állami) bürokrácia csökkentésének alkalmazható módozatait, az elképzelés megvalósulásának VOSZ általi
támogatásának eszközeit.
3. Február 5-én és február 17-én ülést tartott a Versenyszféra és a Kormány
Állandó Konzultációs Fórumának
(VKF) Monitoring Bizottsága, amelynek eredményeként létrejött a 2016.
évre érvényes nemzetgazdasági szintű
bérajánlás.
4. Február 10-én részt vettünk az Ifjúsági
Szakmai Egyezető Fórum Foglalkoztatás
munkacsoportjának ülésén.
5. Február 11-12-én a VOSZ elnöki főtanácsadója és nemzetközi igazgatója Kaposváron tárgyalt a VOSZ megyei elnökségével és a város polgármesterével
arról, hogy hogyan tudná a VOSZ támogatni a megye gazdaságfejlesztési célkitűzéseit nemzetközi kapcsolatainak felhasználásával.
6. Február 19-én került sor az ún. „pi-technológiákról” Fülöp László, a Hemotrade
Kft. tulajdonosa által tartott előadásra a
kaposvári vállalkozói inkubátorházban,
amelyen a VOSZ Fejér megyei elnöke,
továbbá a VOSZ ügyvezető igazgatója is
részt vett.
7. Február 24-én a VOSZ központban tárgyalás volt a Seed Alapítvány kuratóriumi elnökével és képviselőjével (az NGM

8.

9.

10.

11.

tisztségviselőivel) az együttműködés
lehetőségeiről (FM, NGM programok
támogatása, vállalkozói mentorprogram,
Dobbantó program, VEP stb.). A szövetséget a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának titkára (kuratóriumi tag) és
az ügyvezető igazgató képviselte.
Február 25-én az ügyvezető igazgató
képviselte a szövetséget a Garantiqa Zrt.
közgyűlésén.
Ugyancsak február 25-én a VOSZ elnöki főtanácsadója és nemzetközi igazgatója részt vett a VOSZ Nógrád megyei
szervezetének találkozóján Romhányban, amelyet Czékmánné Kelecsényi
Ágnes elnök asszony havi rendszerességgel szervez a megye különböző városaiban. Lőrincze Péter elnöki főtanácsadó előadást tartott „Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és erősítése a VOSZ
segítségével”címmel.
2016 február folyamán a VOSZ megküldte Lázár miniszterelnökséget vezető
miniszter úrnak azt a dokumentumot,
amely támogatja a kormányzati munka
bürokrácia leépítését szolgáló erőfeszítéseit. A VOSZ azt várja az intézkedésektől,
hogy megvalósuljon az olcsóbb és hatékonyabb állam rendszere. A VOSZ véleményének kialakítása során megkérte a
megyei szervezeteink elnökeit, szalmai
szekcióink vezetőinek észrevételeit is.
Február hónapban a VOSZ megküldte
Lepsényi államtitkár úr részére javaslatait a vállalati adminisztráció csökkentésével kapcsolatban. A javaslatok három
fő csoportja az adózással, az adózás
rendjével, a bérekhez, a foglalkoztatáshoz, valamint az engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó bürokrácia, csökkentése. A VOSZ véleményének kialakítása
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

során megkérte a megyei szervezeteink
elnökeit, szalmai szekcióink vezetőinek,
valamint az adminisztráció csökkentésében korábban részt vett munkacsoport
tagjainak észrevételeit is.
Február és március hónapban megyei
szervezeteink tizenkilenc helyszínen
rendeztek Területi Küldöttválasztó
Gyűlést. A Szövetség társadalmi és
hivatali vezetése tizennyolc alkalommal
részt vett a fontos eseményen. Ebben az
időszakban több országos szekció is
megtartotta éves gyűlését.
Március 10. napján részt vettünk a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
gazdasági évad nyitóján.
Március 18. napján a VOSZ elnöki főtanácsadója és nemzetközi igazgatója megbeszélést folytatott a Kínai - Magyar
Üzleti Tanács jövőjéről a Tanács titkárával és munkatársaival.
2016. március 29-én a VOSZ képviselője részt vett a NGM Vállalkozásfejlesztési tanács ülésén, amelyek napirendjén szerepelt a tájékoztatás az
Irinyi-tervről, az MKB Gépfinanszírozási Programja, a Mikro-, kis-és
középvállalkozások versenyképességének növelése hitel (GINOP-8.3.1-16)
konstrukció bemutatása, valamint tájékoztatás az eddig megjelent GINOP
pályázati felhívásokról.
Március 30-án tárgyalt a VOSZ közbeszerzési delegáltjával a közbeszerzések
aktuális helyzetéről és a küszöbön álló
közbeszerzési kiírásokkal kapcsolatos kilátásokról a VOSZ ügyvezető igazgatója.
A Hungary Business Zrt. kezdeményezésére, március 31-én tárgyalást folytattunk a SIGNAL Biztosító vezérigazgatójával az együttműködés lehetséges irányairól, ahol a VOSZ-t a főtitkár és az
ügyvezető igazgató képviselte.
Április 4-én ülést tartott a VOSZ
Stratégiai Munkabizottsága. Napirend: a
2016. évi Területi Küldöttválasztó
Gyűlések, ill. a tisztújítás előkészítése,
emellett megtárgyalásra került a szövetségi honlap megújításának, a szekciók
tagozati besorolásának és a VOSZ tagdíj
megállapításának a témája is.
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19. Április 5-én ülést a VKF Monitoring
Bizottsága. Napirend: a hazai cafeteria
szisztéma átalakítása.
20. 2016. április 6-án került sor a KOPINTTÁRKI Zrt., és VOSZ szokásos negyedéves sajtótájékoztatójára, ahol nagy érdeklődés mellett KOPINT-TÁRKI kutatócsoportja prezentálta „A világgazdaság
és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2016 tavaszán” című, 2016/1 számú
Konjunktúrajelentését, valamint a
VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottság részéről Tóth István János, (Igazgató,
Korrupciókutató Intézet) tartott előadást: „Versenyerősség és korrupciós
kockázatok” (A magyar közbeszerzések
statisztikai elemzése, 2009-2015) címmel
21. Április 7-én megtartotta 3. ülését a
Magyar - Román Vegyes Bizottság Temesváron.
22. Április 15. és június 10. között a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal, a Miniszterelnökség és a VOSZ
együttműködése keretében „A vállalati
szektorhoz kapcsolódó közigazgatási
bürokráciacsökkentési program kidolgozása” címmel konferenciasorozat kerül
megrendezésre. 25 helyszínt (várost)
érint a nyilvános program. Az első rendezvény április 15-én került megrendezésre Győrben.
23. Április 22-én részt vettünk a KözépMagyarországi Régió Ifjúsági Garancia
Programjának bemutatóján, amelyet
Budapest Főváros Kormányhivatal
Foglalkoztatási Osztálya szervezett.
24. A beszámolási időszakban 12 alkalommal
készítettünk elektronikus hírlevelet, amely
széles körben került terjesztésre, továbbá
folyamatosan frissítettük hírekkel, beszámolókkal a Szövetség facebook oldalát.
25. 2016. február 9-én, 2016 március 10-én
és 2016. április 12-én a Szövetség állományába tartozó irodavezetők eligazítása, teljesítményük értékelése és elszámoltatása is megtörtént.
Budapest, 2016. április 21.

Dr. Dávid Ferenc s.k.
főtitkár

Perlusz László s.k.
ügyvezető igazgató
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Tisztújító és Mérlegzáró Küldöttgyűlés
A VOSZ 2016. május 19-én megtartotta tisztújító és mérlegzáró küldöttgyűlését. A megjelentek Demján Sándort újabb öt évre megválasztották a szövetség elnökének.

Küldöttgyűlési dokumentumok
Meghívó
A 2016. évben a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségében teljes körű tisztújítás lesz. A VOSZ Elnökségének döntése
értelmében a Tisztújító Küldöttgyűlést 2016.
május 19. napján tartjuk Budapesten, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. A tisztújító
küldöttgyűlésre vonatkozó hirdetményt közzétettük a VOSZ honlapján is.
A Tisztújító Küldöttgyűlésen a VOSZ elnöke, elnökhelyettesei, tagozati elnökei, társelnökei, valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke,
alelnöke és tagjai kerülnek megválasztásra.
A Tisztújító Küldöttgyűlés időpontja:
2016. május 19. (csütörtök) 10.00 óra
Regisztráció 9.00 órától
A Tisztújító Küldöttgyűlés helyszíne:
Hilton Hotel Budapest City (Westend)
1062 Budapest, VI. kerület Váci út 1-3.
A Tisztújító Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén a Tisztújító

Küldöttgyűlés – változatlan helyszínen és
napirenddel – megismétlésre kerül, az eredeti kezdőidőpontot követő 1 óra múlva, határozatképességi követelmény nélkül.
A határozatképes és eredményes
Tisztújító Küldöttgyűlést követően – 2016.
május 19-én délelőtt 10.30 órakor – kerül sor
az éves Mérlegzáró Küldöttgyűlés megtartására, a korábbi évek gyakorlatának megfelelő
napirendi pontokkal és előadókkal.
Határozatképtelenség esetén a Mérlegzáró
Küldöttgyűlést – azonos napirenddel és azonos helyszínen – 2016. május 19. (csütörtök)
napján délelőtt 11:30 órai kezdettel ismételten összehívjuk. Az ismételten összehívott
Mérlegzáró Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Őszinte tisztelettel:

Demján Sándor s.k.
elnök

Ádám Imre s.k.
soros elnök
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Meghívó a VOSZ 2016. évi
Mérlegzáró Küldöttgyűlésére
Résztvevők:

A VOSZ Elnöke, Elnökhelyettesei és a Társelnökök
A VOSZ Ellenőrző Bizottságának Elnöke és Tagjai
A VOSZ Tagozati Elnökei
A VOSZ Területi/Megyei Szervezeteinek Elnökei
A VOSZ Területi/Megyei Küldöttei

Tanácskozási joggal:

A VOSZ Országos Szekcióinak Elnökei
A VOSZ Címzetes Társelnökei

Helyszín:

Hilton Hotel Budapest City (Westend)
1062 Budapest, VI. Váci út 1-3.

Időpont:

2016. május 19. (csütörtök), 10.30 óra

Regisztráció:

9.00–10.00 óra között

A Mérlegzáró Küldöttgyűlés napirendi javaslata
1. Beszámoló a VOSZ 2015. évi tevékenységéről, javaslat a 2016. évi fontosabb célkitűzésekre.
Előadó: Ádám Imre soros elnök
2. Beszámoló a VOSZ 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény
kimutatásáról
Előadó: Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke
3. Javaslat a VOSZ 2016. évi költségvetési előirányzatára
Előadó: Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
2016. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke
5. Egyebek

Megjegyzés:
• Csatoltan küldjük az 1. számú napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztést.
• A VOSZ hatályos Alapszabálya szerint a meghirdetett Mérlegzáró Küldöttgyűlést határozatképtelenség esetén – azonos napirenddel és azonos helyszínen – 2016. május 19.
(csütörtök) napján délelőtt 11:30 órai kezdettel ismételten összehívjuk. Az ismételten
összehívott Mérlegzáró Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
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Beszámoló
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének 2015. évi tevékenységéről
és a 2016. évi fontosabb célkitűzésekről
A 2015. évi gazdasági növekedés alacsonyabb volt a 2014-esnél, de meghaladta a 3
százalékot, emellett az egyensúlyi mutatók is
jól alakultak. Idén valamivel alacsonyabb, 2,5
százalék körüli gazdasági növekedés várható.
Ennek oka, hogy lezárultak az előző uniós
ciklushoz tartozó projektek, és bár az újak
viszonylag gyorsan beindulnak, mégis bekövetkezik egy kisebb törés a beruházásokban.
A pénzromlás prognosztizált üteme 2016ban: 1,6 %.
Az európai uniós források nagyon komoly
szerepet játszottak az elmúlt évek gazdasági
növekedésében, különösen a 2014-es 3,7 százalékos bővülésben. Az elmúlt évek autó-,
gumi- és vegyipari fejlesztései várhatóan
beérnek, és az export növekedését eredményezik. Az előrejelzések szerint a lakossági
fogyasztás részben a devizahitelek lezárultával, részben a viszonylag kiegyensúlyozott
keresetnövekedés és foglalkoztatás-bővülésnek köszönhetően emelkedni fog. Már 2015ben is megfigyelhető volt, és várhatóan idén
is folytatódik a szolgáltatások bővülése. A
lakossági fogyasztás növekedésével lépést tart
a kereskedelem, és kedvezően alakulhatnak a
vendéglátás és a szállodaipar mutatói.
Érdekképviseleti szempontból nem nevezhető különösen sikeresnek a 2015. év, mivel
a magyar kormány az elmúlt esztendőben
sem helyezett kellő hangsúlyt az intézményesített keretek (VKF) között zajló társadalmi
párbeszédre. A végrehajtó hatalom lényeges
kérdésekben nem kérte ki az érdekképviseleti szervezetek, közöttük a VOSZ véleményét.
Hiányoljuk a társadalmi párbeszédet, és azt,
hogy a kormány nem veszi igénybe a szociális
partnereket a jogalkotáshoz. A Szövetség a

2015. évben is legtöbbször csak informális
keretek között vagy a médián keresztül tudta
elmondani álláspontját a tagjait érintő kérdésekben.
Központi kérdésként kezeltük egész évben
a magas élőmunka-terhek csökkentése iránti
igényünket: jelenleg 100 ezer forint bruttó
bér a munkaadónak a járulékok miatt 128,5
ezer forintba kerül, míg a dolgozó 66,5 ezer
forintot kap kézhez. Az adóék közel 50 %-os
mértékű. Egy forint nettó bér kifizetéséhez
tehát csaknem egy forint állami elvonás párosul. Egyetértettünk azzal, hogy a minimálbér
nettó értékét közelíteni kell a létminimumhoz, ez tisztességes törekvés a szakszervezetek részéről, ám a jelenlegi adó- és járulékkörnyezetben a munkaadók ezt nem tudják
vállalni
A közszféra “túlfoglalkoztatása” kiemelkedően nagy kiadás az államnak, amit csak túlzott adóztatással képes egyensúlyban tartani.
Amíg ezt a kiadást nem mérsékli a kormány,
addig nem tud adót és járulékokat csökkenteni, amire pedig a vállalkozói szférának
szüksége volna. Egy olcsóbb, hatékonyabb
államot a gazdaság jobban tudna működtetni.
Minden fórumon támogattuk a lakásépítések
áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentését,
mivel a magas áfakulcs kedvező hátteret biztosít a fekete gazdaságnak. Jelentős beruházásélénkítő és foglalkoztatás-párti intézkedésről van szó, amely a gazdaság kifehérítéséhez is hozzájárul az építőiparban, amely
rendkívül fertőzött terület.
A Szövetség a 2015. évben a kereskedelmi
szektort érintő szabályozások ügyében többször is hallatta hangját. A vasárnapi és éjszakai nyitva tartás tilalmáról szóló törvény elfo-
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gadása közgazdaságilag megalapozatlan és
elhibázott lépésnek bizonyult. Az intézkedés
az idegenforgalomra, elsősorban a Balatonnál
kifejezetten káros hatással volt. A számok azt
mutatják, hogy lassan megszokják az emberek a hatnapos nyitva tartást, azonban nem
mennek át a kisebb élelmiszerüzletekhez, így
a családi keretek között üzemeltetett boltok
nem jutottak forgalmi többlethez. A VOSZ
volt az első szervezet, amely az ügyben népszavazási kezdeményezést adott be.
A Szövetség elutasította azt a szakszervezeti kezdeményezést, miszerint a jelenlegi
nyugdíjrendszerben kétségkívül meglévő
ellentmondásokat a „Harc a férfi 40-ért”
akcióval akárcsak részben is fel lehet oldani.
Egyetlen ésszerű és közgazdaságilag indokolható, a nyugdíjrendszer stabilitását hosszútávon meglapozó megoldást támogattunk: folytatva az egységes 65 éves nyugdíjkorhatárra
való ráállás végrehajtását, rövid időn belül
szükséges kialakítani egy olyan, a korhatár
alatti személyek (nő, férfi) számára alternatívát kínáló – rendkívül szigorú és degresszív
nyugdíj-megállapítási – rendszert, amely
nemhogy nem kedvezményezi a korai nyugdíjba vonulást, hanem egyenesen szankcionálja.
Pozitívnak minősíthető fejlemény, hogy a
kormány – a Szövetség véleményét is meghallgatva és figyelembe véve - nem vezette be
a 400 négyzetméter feletti élelmiszer kiskereskedelmi üzletekben a korábban meghirdetett központi létszámszabályozást. A tervezett intézkedés életszerűtlen és indokolatlan
volt, hiszen egy piacgazdaságban nem megy,
hogy megmondják a magántulajdonosnak,
hány embert foglalkoztasson. Mintegy húszezer embert kellett volna felvenni kötelező jelleggel a már foglalkoztatott törzsállomány
bérének rovására. A VOSZ vitathatónak tartja a közfoglalkoztatás jelenlegi mértékű elterjedését, amelyre idén 340 milliárd forintot
fordítanak a költségvetésből, és immár széleskörű foglalkoztatási formává vált. A felmérések szerint 100 közfoglalkoztatottból 13-15
megy csak vissza az üzleti szférába. Akkor
funkcionálna megfelelően ez az inkubátor
rendszer, ha legalább minden második ember
vissza tudna térni az elsődleges munkaerőpiacra.
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A közfoglalkoztatás rendszerbe állítása
tehát lehet rendkívüli idők rendkívüli intézkedése, de hosszú távon nem játszhat meghatározó szerepet a munka-aktivitás és a gazdaság fellendítésében.
A Szövetség előrelépésként értékeli, hogy
a kormány felkérte a VOSZ-t, nyújtson szakmai segítséget a 2014-2020-as uniós ciklus
pályázatainak véleményezésében, a kiírások
minőségbiztosításában és a vállalkozók számára kedvező konstrukciók kialakításában.
A közfoglalkoztatás rendszerbe állítása
tehát lehet rendkívüli idők rendkívüli intézkedése, de hosszú távon nem játszhat meghatározó szerepet a munka-aktivitás és a gazdaság fellendítésében.
A VOSZ kedvező momentumnak értékeli,
hogy a kormány felkérte a szervezetet, nyújtson szakmai segítséget a 2014-2020-as uniós
ciklus pályázatainak véleményezésében, a
kiírások minőségbiztosításában és a vállalkozók számára kedvező konstrukciók kialakításában. A Szövetség a KAVOSZ Zrt-vel közösen végzi ezt a nagy szakmai hozzáértést
követelő tevékenységet.
2015. december 22-én - két hónapos tárgyalássorozatot követően- három munkaadói
szervezet (Áfeosz-Coop Szövetség, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége), két szakszervezeti konföderáció
(Liga Szakszervezetek, Munkástanácsok Országos Szövetsége) és a kormányzatot képviselő munkaügyi államtitkár kötött egyezséget. A megállapodás nemcsak a bérminimumokra terjed ki, hanem a tél végén, tavasz
elején kezdődő adó- és költségvetési vitában
való együttműködésre is.
Sikeresen zárult az ősszel “A munkáért”
elnevezésű, 1,6 milliárd forint keretösszegű,
uniós finanszírozású projekt, amelyben a
VOSZ a Liga szakszervezetekkel együtt vett
részt. A projekt keretében több mint 100
helyen, 6.000 vállalkozónak tartottak előadást egyebek mellett a pályázatokról, jogszabályokról, tárgyaláskultúráról.
2016. január-februárjában a Szövetség
határozottan és egyértelműen visszautasította azt a miniszteri biztosi kezdeményezést,
melynek értelmében a korábban már kivezetett – a kiskereskedelmet sújtó – ágazati
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(szektorális) különadó ismét az állami jövedelemadó-szabályozás része legyen.
A VOSZ a jövőben is kizárólag szakmai
szempontból vizsgálja a verseny- szférát jellemző tendenciákat és az üzleti szektort érintő kormányzati lépéseket. A Szövetség határozottan támogatja a foglalkoztatás, a versenyképesség növelése, a gazdaság modernizálása, a túlzott bürokrácia és adminisztráció
leépítése irányába mutató intézkedéseket. Az
elkövetkező időszakban is partneri szellemben kíván konzultálni Magyarország Kormányával; együttműködő és konstruktív kapcsolat fenntartásában vagyunk érdekeltek.
Intézményes formában ez a Versenygazdaság
és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keretében valósulhat meg.

I.
Szövetségi munka, szervezési tevékenység
1. Május 21. napján került sor a VOSZ küldöttgyűlésére. A határozatképes testületi ülés valamennyi napirendi pont
vonatkozásában érvényes döntést hozott. Május 28-án Budapesten megtartottuk a TÁMOP pályázat utolsó partneri konferenciáját. Május 29–én ülést
tartott a Versenyszféra és a Kormány
Állandó Konzultációs Fóruma (VKF).
(Napirendek: a Munkatörvénykönyve
korrekciója, a sztrájkról szóló törvény
módosítása, a korkedvezményre jogosító
munkakörök meghatározása).
2. Június 1-én a VOSZ társadalmi és hivatali vezetése találkozott Colleen Bell
nagykövet asszonnyal, amiről MTI közlemény is megjelent. Június 2-án részvétel a „Magyarország a változó világban”
című interjúkötet bemutatóján (szerzők:
Parragh – Patay - Leitner). Június 3-án
Aranydiploma kiosztó ünnepségen vettünk részt a Budapesti Gazdasági
Főiskolán. Június 4. napján találkoztunk
az Európai Bizottság szociális párbeszédért felelős alelnökével. Június 8-án a
VKF munkaadói oldala és a kormány
tárgyalt az iskolaszövetkezeti tag munkavállalók munkabérének védelme érde-

kében az iskolaszövetkezetek számára
fizetendő minimális szolgáltatási díjról
szóló jogszabálytervezetről. Június 9-én
kínai
együttműködő
partnerünk
Szecsuán tartományából érkező üzletember delegációját fogadtuk Szekszárdon. A látogatás keretében a delegáció látogatást tett a Ferropatent Zrt. üzemében és üzletember-találkozóra is sor
került, melynek során a megye gépipar
területén érdekelt vállalkozói találkoztak
kínai partnerekkel. Június 10. napján a
VOSZ képviselője részt vett és felszólalt
a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésén. Június 11-én került sor „A Munkáért!” projekt 300 fős záró konferenciájára, amelyen előadást tartott – többek
között – a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára (Szabó
László), Chikán Attila és Dávid Ferenc.
Június 19-én „Partnerségi Megállapodás”-t kötött a Román Munkaadók
Országos Szövetsége (UNPR) és a
VOSZ. A dokumentumot a két szövetség elnöke látta el kézjegyével Budapesten.
3. Július hónapban az írott és az elektronikus médiában is kifejtettük álláspontunkat a férfiak negyven éves munkaviszony utáni nyugdíjazás kérdésében.
Július 16-án megbeszélést folytattunk az
Európai Bizottság Budapesti Képviseletének gazdasági elemzőjével Zúgó
Liliánával. Július 22-én részt vettünk a
Nemzeti ILO Tanács ülésén.
4. Augusztus 28-án a VOSZ elnöke
Demján Sándor fogadta Kína BelsőMongólia tartományának delegációját.
A rendezvényen több együttműködési
szerződés aláírására is sor került.
Együttműködési szerződés írt alá a
VOSZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
és együttműködő partnerünk a CCPIT
Belső-Mongóliai Tanácsa. Az eseményt
sikeres üzletember-találkozó zárta.
Augusztus 30-án délelőtt a budapesti
városházán együttműködési megállapodást írt alá a VOSZ Közép-Magyarországi Szervezete és együttműködő
partnerünk a CCPIT Hainan Tartományának Tanácsa. Ezt követően 100 fős
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konferenciát szerveztünk a kínai féllel
közösen, ahol különböző hungaricum
termékek is bemutatkozási lehetőséget
kaptak. 2015. augusztus 31. napján ülést
tartott a Prima Primissima Alapítvány
kuratóriuma. A testület megválasztotta
a 2015. év Prima-díjasait.
5. 2015. szeptember 1. – október 31.
között, 2 hónapos időszakra meghoszszabbításra került a TÁMOP pályázat
keretében a szak és regionális tanácsadói tevékenység. Szeptember 7-én
együttműködést előkészítő megbeszélést
tartott az UNPR és a VOSZ delegációja
Nagyváradon. Szeptember 10-én került
sor a takarékszövetkezeti VOSZ-pontok
és a VOSZ irodahálózata számára rendezett, hagyományos szakmai továbbképzésére, ezúttal a Hotel Héliában (Budapesten). A szakmai támogatást a
KAVOSZ szakemberei biztosították,
téma a Széchenyi Kártya Program (és
ehhez kapcsolódó témakörök, pl. pályázati előadás) volt. 2015. szeptember 14én kínai partnerünk a CCPIT Szecsuán
tartományi üzletember delegációjának
látogatása alkalmával szerveztünk konferenciát és üzletember-találkozót. A
delegáció tagjai főleg a turizmus és a
vendéglátás iránt érdeklődtek. Szeptember 28–án a Szövetség főtitkára előadást tartott a Magyar Szakszervezeti
Szövetség tisztségviselői számára Sopronban, majd a hónap 30. napján a
TRADE Magazin által szervezett szakmai kerekasztal beszélgetésen vett részt.
A 2015. május 21. napján a Szövetség
küldöttgyűlése által elfogadott módosított Alapszabályt a Fővárosi Törvényszék jóváhagyta és 2015. szeptember 30án jogerőre emelte. (Az egységes szerkezetbe foglalt dokumentum a VOSZ honlapján elérhető)
6. Október 7-én a VOSZ elnöki főtanácsadója, a VOSZ nemzetközi igazgatója és a
VOSZ Zala megyei elnöke megbeszélést
folytatott Zalaegerszegen a Zala Megyei
Közgyűlés elnökével valamint Zalaegerszeg város polgármesterével és
helyettesével. A megbeszélések témája a
megye gazdaságának fejlesztése, a helyi
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vállalkozások szerepe és növekedése
valamint a külföldi tőke letelepítése
volt. Október 8-án a Szövetség főtitkára
részt vett és előadást tartott a Friedrich
Ebert Alapítvány által szervezett szakmai fórumon. (Téma: a „férfi 40” nyugdíjkezdeményezés). Ugyanezen a napon
került sor a BKIK jubileumi küldöttgyűlésére a Parlamentben, amelyen a VOSZ
hivatali és a társadalmi vezetése is képviseltette magát és amelyen több, a
VOSZ-ban is tisztséget viselő személy
részesült magas szintű kamarai elismerésekben. Október 14-én a VOSZ képviseletében vettünk részt az Ipartestületek
Országos Szövetségének jubileumi ülésén. Október 14-én megbeszélést folytattunk a Magyar Nemzeti Kereskedőház Export Inkubációs főosztályának vezetőjével és munkatársával. A
téma a KKV-k export és verseny képességének fejlesztése volt.
7. November 5. napján a KAVOSZ Zrt.
szervezésében megtartottuk az Európai
Kereskedelem Napja rendezvényt, ami
jelentős média nyilvánosságot kapott.
November 9-én részt vettünk a Széchenyi kártya Program keretében elért
1500 milliárd Ft kihelyezett hitelösszeg,
az első 50 millió forint összegű Széchenyi Kártya és az Agrár Széchenyi
Kártya kibocsátása alkalmából rendezett
ünnepségen. November 29. napjáig
bezárólag tizenkilenc megyében tartották meg a Megyei Prima Díjátadó Gálát.
November 26-án fogadtuk Szecsuán tartomány Chengdu városának gazdasági
delegációját. A delegáció tagjainak különféle magyar beruházási lehetőségeket
mutattunk be. November 27-én, december 3-án, december 9-én, december 14én és december 21-én ülést tartott a
Versenyszféra és a Kormány Állandó
Konzultációs Fóruma. Napirend: minimális bér, garantált bérminimum.
8. December 1-én felkérést kaptunk az
Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős
Államtitkártól a 2014-2020 uniós fejlesztési ciklusban kiírásra kerülő pályázatok szakmai minőség biztosításában
való részvételre. December 4-én tartot-
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9.

10.

11.

12.

tuk a Művészetek Palotájában a
Vállalkozó Napja ünnepi rendezvényünket, amelyen részt vett és felszólalt Lázár
János miniszter. December 8-án szakmai
és pénzügyi vizsgálatot tartott a VOSZ
Ellenőrző Bizottsága a már befejezett
TÁMOP–2.5.3.
C-13/1/-2013-0001
számú projekt kapcsán. A vizsgálat
eredményéről Emlékeztető készült.
December 22. napján kötött bérmegállapodást a Kormány, három munkaadói
szövetség és két szakszervezeti konföderáció. (Minimális bér: 111.000 Ft/hó/fő,
garantált
bérminimum:
129.000
Ft/hó/fő)
Január 7-8-án a VOSZ elnökének főtanácsadója és nemzetközi igazgatója megbeszélést folytatott Kaposváron a VOSZ
Somogy megyei elnökével és elnökségének tagjaival, a megye vezető vállalkozásaival valamint a város polgármesterével. A megbeszélés témája a megye külgazdasági kapcsolatainak erősítése volt.
Január 19-én a Szövetség Elnöksége elfogadta a hivatali vezetés által készített – a
tisztújítás szabályait is tartalmazó –
„Útmutató”-t. A VOSZ 2016. január 1.
– 2018. december 31. között négy képviseleti helyett kapott (Békés, Borsod,
Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom) a Megyei Fejlesztési és Képzési
Bizottságokban. A felékéréseket a nemzetgazdasági minisztertől kapták a
tagok.
2016. februárjában a GpB titkárának
vezetésével összegyüjtöttük az adminisztrációs terhek csökkentésére vonatkozó javaslatokat és szerkesztett formában megküldtük a Miniszterelnökséget
vezető miniszternek.
Február-március hónapban kerültek
megtartásra a Területi Küldöttválasztó
Gyűlések, amelyeken a megyei elnökök,
az országos küldöttek és az országos pótküldöttek kerültek megválasztásra. A
választások valamennyi megyében érvényesen és eredményesen zárultak.
Az elektronikus úton közzétett „VOSZ
Hírlevél” a beszámolási időszakban 53
alkalommal került kiadásra, illetve terjesztésre, megjelenésenként több mint

13.

14.

15.

16.

5.000 példányban. Papíralapú állandó
kiadványunkat („VOSZ Hírek”) továbbra is a szövetségi munkatársak szerkesztik. A VOSZ közösségi (facebook)
oldalának mára közel 3 ezer rajongója
lett, a megjelent tartalmak (cikkek, hozzászólások) havonta több-tízezerszer(!)
érik el a facebook közösségi oldalt használókat.
Szövetségünk több nemzetközi vállalkozói (munkaadói) szövetségnek tagja. A
Nemzetközi Kereskedelmi Szövetségben
(EuroCommerce) 21 éves tagsággal rendelkezünk. Az ügyvezető elnök az
EuroCommerce Elnökségében, a Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciónk
elnöke pedig az Irányító Bizottságban
képviseli szövetségünket. Továbbra is
aktivitást fejtünk ki a Vállalkozók Nemzetközi Szövetségében (IOE), amelynek
140 országgal együtt hosszú évek óta
tagjai vagyunk. Öt éve teljes jogú tagként felvételt nyertünk a BIAC-ba, az
OECD Üzleti és Ipari Tanácsadó
Bizottságába. Kapcsolatban állunk az
ILO-val (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) is.
A VOSZ Információs és Szolgáltató
Irodáinak munkatársai a 2015. évben is
aktívan végezték érdekképviseleti, céginformáció szolgáltatási és a Széchenyi
Kártya Programhoz kapcsolódó termékek értékesítésével összefüggő tevékenységüket. A létszám stabil, a munkavállalók képzését folyamatosan biztosítjuk.
Az irodahálózat munkája kiegyensúlyozott, eredményes és jó minőségű volt az
elmúlt évben.
A VOSZ Elnöksége álta választott
Stratégiai Munkabizottság a beszámolási
időszakban aktívan és eredményesen
tevékenykedett. Végigkísérte és segítette a hatályos Alapszabály Fővárosi törvényszék általi bejegyzését, támogatta a
személyi kérdésekkel foglalkozó Jelölő
Bizottságot és hatélonyan közreműködött a tavaszi tisztségviselő választások
előkészítésében.
A VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága
(GpB) 3 ülést tartott 2015-ben.
Tevékenységének homlokterében a tag-
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vállalatok tájékoztatása állt a nemzetgazdaság aktuális helyzetéről a nemzetközi
környezetbe ágyazva. A VOSZ megrendelésére a KOPINT-TÁRKI negyedévente elkészítette a magyar gazdaság
állapotáról szóló jelentéseit, amelyet a
kibővített ügyvezetőség tagjai rendszeresen megkapnak. A GpB ugyancsak fontosnak tartja, hogy a magyar vállalkozások szempontjából fontos gazdaságpolitikai kérdésekben hallassa a hangját.
Ennek keretét adja a 2015-ben négy alkalommal megtartott sajtótájékoztató,
amelyet a KOPINT-TÁRKI-val közösen
szervezett meg. A sajtótájékoztatókon a
GpB önálló vitaindító előadásokat tartott az alábbi témákban:
• A kis- és közepes vállalatok és a nemzetközi versenyképesség (Chikán
Atilla),
• Vállalati teljesítmények a magyar
gazdaságban a válság után - differenciák, vagy/és a dualitás vetületei
(Reszegi László)
• A vállalati továbblépés korlátai és
lehetőségei Magyarországon (Szepesi
Balázs)
• Az EU-támogatások szerepe a magyar
gazdaságban (Madár István)
A GpB a gazdaságpolitikai véleményformálás érdekében tanulmányokat készített,
amelyeket kormányzati szerveknek, valamint
a VOSZ Hírek útján tagjaihoz is eljuttat. A
tanulmányok a Budapesti Corvinus Egyetem
Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség
Kutató Központ szakértői által készültek:
• A KKV szektor foglalkoztatási képességeinek fokozása: feltételek a kormányzat és a vállalatok oldaláról
• A hazai KKV-k termelékenysége és
befolyásoló tényezői.
A GpB 2016-ban továbbfolytatja a magyar
gazdaság helyzetének elemzését, tájékoztatók
készítését, amelyek a sajtótájékoztató tárgyát
képezik, ezzel is a szélesebb közönség számára megismerhetővé teszik a VOSZ álláspontját több gazdaságpolitikai kérdésben. A GpB
a jövőben a szorosabb együttműködés motorja lesz a VOSZ és a NGM között. Javaslatokat
fogalmaz meg a szaktárca számára a KKV
stratégia, azon belül is a GINOP felhasználá-
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sa, a termelékenység javítása, a vállalkozások
adminisztratív terhei csökkentése érdekében.
Közreműködik a kormányzati munka egyszerűsítése, és racionalizálása érdekében az olcsó
állam program keretében.
2016. februárjában a GpB titkárának vezetésével összegyüjtöttük az adminisztrációs
terhek csökkentésére vonatkozó javaslatokat
és szerkesztett formában megküldtük a
Miniszterelnökséget vezető miniszternek.

II.
TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 számú,
a Munkáért! című pályázat
A VOSZ-LIGA Szakszervezetek együttműködésén alapuló „A Munkáért!” projekt megvalósulásának fázisairól folymatosan tájékoztattuk a választott testületeket. A központi
forrásokból biztosított pénzeszközök felhasználásával a Szövetség maradéktalanul elszámolt, a folyamatos ellenőrzést végző Európai
Szociális Alap Közhasznú Társaság munkánkban hiányosságot nem állapított meg. A
2015. évben a projekt lezárult, a szakmai és
pénzügyi teljesítésről átfogó jellegű összefoglaló készül. A rendezvények lebonyolításában
a megyei elnökök és irodavezetők hatékonyan segítették a szakértők és a projektmenedzserek munkáját.
2015. november 27-én a STEFANO
REDDO Pénzügyi, Számviteli Szolgáltató és
Könyvvizsgáló Kft. (képviselő: Lukácsi
István bejegyzett könyvvizsgáló) jelentésében
az alábbiakat rögzítette: „A Független
Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetsége a „TÁMOP- 2.5.3 C13/1-2013-0001” kódszámú, „A munkáért!”
című program pénzügyi elszámolását megvizsgáltuk és kijelentjük, hogy megfelel a projektre vonatkozó és e jelentésben megadott
követelményeknek.”
Az Ellenőrző Bizottság 2015. december 8.
napján a VOSZ központjában vizsgálta a
TÁMOP- 2.5.3. C - 13/1/-2013-0001 számú
projekt alapján biztosított támogatás felhasználása során keletkezett dokumentumokat,
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bizonylatokat. A vizsgálati munkában résztvevők meggyőződtek arról, hogy a szakmai és
pénzügyi teljesítés dokumentumai megfelelnek az elvárásoknak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. (Az ellenőrzésről és annak
tételes megállapításairól Emlékeztető készült,
amelyet az EB elnök látott el kézjegyével.) A
vizsgálatban rész vett a VOSZ könyvvizsgálója is.

III.
Területi Prima Díjak, Magyar Vállalkozók
Napja, Prima Primissima Díj
• A tavalyi Díjátadó Gálák 2015. szeptember 16. és 2015. november 29. közötti időszakban kerültek megrendezésre. A 2015.
évben - sorozatban hatodszor - tizenkilenc
megyei (regionális) VOSZ szervezet rendezte meg a területi Prima díjátadó
ünnepségeket, azaz az egész országot
lefedte a programsorozat. Valamennyi
ünnepségen jelen voltak a Szövetség társadalmi-gazdasági partnerei valamint a
VOSZ társadalmi és hivatali vezetése. A
vállalkozók – maguk is kitartó munkával
elért eredményeik tükrében - nagyra értékelik a valódi teljesítményt. A maradandó
értékeket alkotók mellé álltak, és példaadó
módon a kezdetektől folyamatosan anyagilag is lehetővé teszik a Megyei
(Regionális) Prima díjak fejlődését.
Mindez valódi közösségszervezést igényelt
és olyan közösségi összetartást eredményezett, ami a mai magyar társadalomból
sok esetben hiányzik. A PP Alapítvány és
a VOSZ együttműködése az átmeneti szabályok érvényesülésének ellenére is harmonikus volt. Színvonalas rendezvényeket
regisztrálhattunk, a díjakhoz kapcsolódó
anyagi elismerések hiánytalanul kifizetésre
kerületek. Pénzügyi zavar, elszámolási szabálytalanság egy esetben sem volt tapasztalható. A szövetségi támogatáson túl több
helyen a KAVOSZ Zrt. közvetlenül is
anyagi segítséget nyújtott az ünnepségek
sikeres megrendezéséhez. A bírálati döntések eredményeiről minden helyszínen
hitelesített jegyzőkönyvek készültek, ame-

lyeket a PP Alapítvány kuratóriuma is
jóváhagyott. A díjátadó ünnepségekről
fényképes beszámolókat közöltünk a
Szövetség újságjában és a facebook oldalunkon megjelent fényképek és filmanyagok is nagy sikert arattak, sok kedvelőt
vonzottak és sok további megosztást
(továbbküldést) értünk el.
• A területi szervezetek vezetésével a
megyei, regionális vállalkozói, önkormányzati és értelmiségi közösségek központi és
saját forrásból a korábbiaknál is elegánsabb és nívósabb ünnepségeket szerveztek.
Sok helyen már tizenegyedik alkalommal
tartottak díjátadó gálát. A helyi vállalkozók roppant komoly tartalékokat mozgósítottak annak érdekében, hogy a díjazottak
megfelelő elismerésben részesüljenek. A
VOSZ hivatali vezetése támogatta a szervező munkát segítette a megyei szervezetek és az új Prima Primissima Alapítvány
Kuratóriuma közötti kapcsolat kiépülését.
• A VOSZ Ügyvezető Elnökének kezdeményezésére a 2007. évben először, három
kategóriában, összesen 30 tehetséges, 30
év alatti fiatal vehette át a Junior Prima
Díjat. A 2008. és 2009. évben hat, a 2010.
évben hét, a 2011. évben nyolc, a 2012.
évben hat, 2013-ban, 2014-ben és 2015ben öt kategóriában részesülhettek kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok a
magas és értékes elismerésben. A junior
sajtó kategóriát a beszámolási időszakban
a KAVOSZ Zrt. gondozta és támogatta. A
díjátadó ünnepséget is a részvénytársaság
szervezte már második alkalommal.
• A 2015. évben is közzétettük az “Év
Vállalkozója” kitüntető cím elnyerésére
vonatkozó pályázati felhívást és a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kaptak a
Megyei/Regionális Év Vállalkozói, számos
egyedi kategóriában (hivatásban, szakmákban). A megyei/regionális szervezetek
testületeinek javaslata és az Elnökség döntése alapján 2015-ben összesen 185 vállalkozó részesült a Szövetség elismerésében.
A VOSZ és vállalkozói közösségének,
valamint szakértői csapatának legkiválóbbjai a legmagasabb szintű állami elismeréseket is megkapták 2015-ben.
Tagjaink és tisztségviselőink legjobbjai
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közül 11 fő részesült állami elismerésben.
A decemberi Vállalkozók Napja ünnepségen a kitüntetéseket Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át.
• A magyar szellemi élet, a művészet, a
tudomány és a sport jeles képviselői vehették át a 13. alkalommal odaítélt Prima
Primissima Díjakat 2015. december 4-én a
Művészetek Palotájában. A hagyományoknak megfelelően az esti órákban került sor az elismerések átadására. Az OTP
által gondozott ünnepség rendkívül nívós
volt, az eseményt kiemelkedő közönség- és
médiaérdeklődés övezte. A műsort a közszolgálati televízió is közvetítette.

IV.
Szolgáltatások mikro-, kis- és
középvállalkozóknak
A mára már közismert és vállalkozók tömegei számára hathatós finanszírozási segítséget nyújtó Széchenyi Kártya Program egyre
kedvezőbb hiteltermékeket kínál a hazai
mikro-, kis- és középvállalkozói szektor vállalkozásai számára. A Program elemei teljesen egymásra épülnek és akár egyidejűleg,
egyszerre is igénybe vehetők. A fennállásának immár 16. évébe lépő és továbbra is a
hazai mikro-, kis- és középvállalkozói szektor
egyik legjelentősebb pénzügyi támogató pilléreként elsimert Program lehetőséget
teremt arra, hogy a vállalkozások testreszabott konstrukciót vehessenek igénybe. A
Széchenyi Kártya Programban eddig több
mint 1500 milliárd forintot folyósítottak a
vállalkozások részére, több mint 300 ezer
igénylést rögzítettek, amelyből közel 230
ezer hitelszerződés jött létre!
A Széchenyi Kártya Program a beszámolási időszakban is vállalkozások tízezreit érte el
és a folyamatos vállalkozói párbeszéden alapuló – a VOSZ és az MKIK együttműködésében megvalósuló – fejlesztés újabb eredményre vezetett: 2016. január 1-jétől újabb
kedvező változások léptek életbe. A Kormány
– a VOSZ, az MKIK és a KAVOSZ által közvetített vállalkozói igények alapján - a konstrukciók feltételrendszerét és kondícióit még

21
kedvezőbbé tette azzal, hogy megemelte a
Széchenyi Kártya Program egyes hitelkonstrukcióihoz nyújtott kamat- és kezességi díjtámogatás mértékét. A 2016. január 1-jétől
megkötött Széchenyi Kártya Folyószámlahitel hitelszerződések esetén már a teljes
hitelösszegre jár a kezességi díjtámogatás
(nemcsak az eddigi 25 millió forintig), a
Széchenyi Forgóeszközhitel esetén a kamattámogatás mértéke az eddigi 2%-ról 3%-ra
emelkedett, a Széchenyi Beruházási, Önerő
Kiegészítő és Támogatást Megelőlegező
Hiteleknél az 5%-os mértékű kamattámogatást és a kezességi díjtámogatást az állam a
továbbiakban már a teljes futamidőre biztosítja a vállalkozások számára.
Az állami támogatások bővülésének kedvező hatásai a gyakorlatban azt jelentik, hogy
például a Széchenyi Forgóeszközhitel nettó
kamata a kamattámogatás emelésének köszönhetően 1%-kal csökkent a 2016. január 1től szerződő ügyfelek esetében. Ez egy 10 millió forintos hitelnél éves szinten 100 ezer
forint megtakarítást jelenthet. Egy másik, fejlesztési célú hitelre vonatkozó példán keresztül is jól látszik a támogatás kiterjesztésének
rendkívül kedvező hatása, hiszen egy átlagosnak tekinthető, 30 millió forint hitelösszegű,
10 éves futamidejű Széchenyi Beruházási
Hitel esetén az 5 százalékos kamattámogatás
teljes futamidőre történő biztosítása a teljes
futamidő alatt 3,8 millió forint, a kezességi
díjtámogatás vonatkozásában pedig további
mintegy 500.000 forint megtakarítást jelent
a vállalkozás számára.
Az agráriumban dolgozó vállalkozások
gazdálkodásának eredményessége nagyban
függ az időjárási körülményektől, az elmúlt
évben pedig nagyon sok gazdának okozott
kárt a jégverés, ezért a Földművelésügyi
Minisztérium (FM) az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció keretein belül is biztosította
a kedvezményes finanszírozási formát a bajba
került termelőknek. A konstrukció lényege,
hogy az állam teljesen átvállalja a hitel költségeit a jogosultsági feltételeknek megfelelő
termelőktől, így az érintett gazdálkodóknak
nem kell sem kamatot, sem kezességi díjat,
sem kezelési költséget fizetniük a felvett
összeg után, ráadásul még további költségelemek (mint pl. bírálati, regisztrációs, közjegy-
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zői díj) tekintetében is 100%-os támogatás
illeti meg a vállalkozásokat.
Az Agrár Széchenyi Kártya standard változta az agrárszektor valamennyi vállalkozása
számára szintén rendkívül kedvező finanszírozási lehetőséget kínál, mivel nettó kamata
mindössze 1,35 százalék/év és a maximálisan
felvehető hitelösszege 2015 őszén a korábbi
25 millió forintról 50 millióra emelkedett.
Ráadásul 25 millió forintig a vállalkozók tárgyi biztosíték nélkül kérhetik a kedvezményes hitelt, és ezentúl a 15 és 25 millió forint
közötti hitel igénylése esetén is elegendő egy
lezárt éves gazdálkodói múlt a hitel igényléséhez (a korábbi kettő helyett).
A KAVOSZ Zrt. a Széchenyi Kártya
Program hiteltermékeinek közvetítésén és a
Program koordinálásán túl - leányvállalatán
keresztül - további, kedvező finanszírozási
lehetőséget nyújt a hazai kis-és középvállalkozások részére. Az Útdíj Hitelprogram egy
olyan kedvező hitellehetőség a fuvarozó vállalkozások számára, amely segít áthidalni az
útdíj fizetés okozta nehézségeket, vagyis az
úthasználat előtt fizetendő útdíj és a később
befolyó fuvardíj megérkezéséig tartó, likviditási nehézségeket okozó időszakot.
A VOSZ-BESZ Zrt. – a VOSZ többségi
tulajdonában álló gazdasági társaságként 2012 májusában kezdte meg üzleti tevékenységét azzal a céllal, hogy a Magyarországon
tevékenykedő vállalkozók vásárlói és beszerzési közösségbe tömörülve, egységes fellépéssel érjék el, hogy a beszállítók vásárlói csoportjukat (ún. beszerzési társulásukat) nagyvásárlóként kezeljék. A vállalat küldetése,
hogy e vásárlói közösségeket és beszerzési
társulásokat megszervezve segítse a kis és
középvállalkozásokat versenyképességük
növelésében.
Ahogy azt a 2015. évi beszámoló is tartalmazta, a társaság növekedése a 2014-es évtől
kezdve megtorpant, amelynek ugyan jórészt
piaci okai voltak, de a kialakult értékesítési és
irányítási struktúra sem bizonyult alkalmasnak arra, hogy a céget az eredeti fejlődési
pályára segítse. Ezért a VOSZ - mint tulajdonos - pótlólagos tőke (fejlesztési forrás) bevonását és új értékesítési, irányítási struktkúra
lehetővé tételét határozta el, abból az elsődletes célból, hogy a VOSZ-BESZ Zrt. számára

biztosítottak legyenek a feltételek a mennyiségi (és minőségi) kitörésre, hogy néhány
éven belül (az eredeti stratégiai célkitűzésnek
megfelelően) a hazai mikro-, kis- és középvállalkozói szféra vezető szolgáltatójává váljon.
A 2015. év második fele már a cég gyökeres megújításának (reorganizációjának)
előkészítése jegyében telt el, amely – a
VOSZ Elnökségének határozatával összhangban - 2016 elejére végül a cég zökkenőmentes és a vállalkozói közösség által
igénybe vett szolgáltatások szempontjából
problémamentes (kvázi észrevehetetlen)
eladásához vezetett. Az új tulajdonos, az új
összetételű irányító testületek és a megújuló termék- és szolgáltatás-kínálat bizakodásra adhat okot, hogy a VOSZ-BESZ Zrt.
új néven – mint Hungary Business
Kereskedőház Beszerzési és Szolgáltató Zrt.
– a VOSZ-t továbbra is stratégiai partnereként maga mögött tudva, nagyságrendi
ugrást tud elérni a vállalkozások bevonását
tekintve. A VOSZ országos szolgáltató irodahálózatával már el is kezdődött – a vállalkozók szempontjából tulajdonképpen folytatódik – a megújuló együttműködés: új termékek, szolgáltatások fokozatos bevezetésével. Mindezzel újabb esély adódik tehát
annak az alapításkori stratégiai célnak a
megvalósulására, hogy a magyar vállalkozók
sokasága kedvezőbb ajánlatokhoz juthasson
a tevékenységük végzéséhez szükséges
beszerzéseket tekintve, és a VOSZ-közeli
cég a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározó szolgáltatójává váljon.

V.
A VOSZ célkitűzései és javaslatai
Magyarország gazdasági és társadalmi felemelkedéséért
• Napjaink - a 2008-ban kezdődött világgazdasági válság utáni időszak - gazdaságpolitikájára Magyarországon és az EU nagyobb részén is az állami szerepvállalás,
irányítás és piacbefolyásolás megerősödése
jellemző, amellyel a deklarált cél az ország
sérülékenységének csökkentése, reakció-
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és védekezőképességének fokozása. A versenyképesség növeléséhez azonban egyaránt fontos a hatékony állam és a jól
működő, versenyző piac. Elengedhetetlen
feltétel, hogy az állam úgy szabályozza és
támogassa a gazdaság szereplőit, hogy ne
sérüljön a verseny, mert ez – a történelemből láthattuk – hosszabb távon komoly
hatékonysági problémákat okozhat. A
VOSZ a piaci verseny védelme mellett
minden támogatást megad az állami
bürokrácia felesleges részeinek lebontásához és egy új, szolgáltató és a vállalkozókat
partnernek tekintő állam kialakításához.
• A kiszámítható gazdaságpolitika a VOSZ
állásfoglalása szerint továbbra is az egyik
legfontosabb tényezője a vállalkozások és
az ország gazdasági és társadalmi fejlődésének, amelynek érvényesüléséért a továbbiakban is minden fórumon határozottan
fel kell lépni. Ez növelheti a gazdasági környezet stabilitását, segítve ezzel a vállalkozások hosszabb távú stratégiai döntéseinek
meghozatalát, illetve a továbbra is szükséges működőtőke és know-how beáramlását.
• A magyar gazdaság egészét és a vállalkozások fejlődését is meghatározó terület az
EU-s források bevonása – vagyis a pályázati rendszer. A 2015. év a 2007-2013-as
EU-s ciklus zárásáról szólt, az elsődleges
cél az volt, hogy Magyarország a rendelkezésre álló összeg egészét lehívja
Brüsszelből, amely jórészt sikerült is. Az,
hogy a kormány a 2014-2020-as ciklus
rendelkezésre álló forrásaihoz 2017 nyaráig minden pályázatot meg szeretne hirdetni, 2018 végéig pedig ki is fizetné ezeket a
pénzeket, egy igen ambiciózus, de támogatandó gazdaságpolitikai célkitűzés!
Ennek megvalósításához azonban jelentős
kihívásokkal kell megbirkózni, kezdve a
már említett bürokrácia drasztikus leépítésével és a rendszer vállalkozásbarátabbá
(elérhetőbbé) tételével. Mindehhez a
VOSZ minden támogatást meg fog adni,
legyen szó a szakmai minőségbiztosításhoz
való hozzájárulásról, népszerűsítésről, a
hozzáféréshez szükséges szolgáltatások
biztosításáról (ld. KAVOSZ), vagy építő
kritikáról!
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• A gazdaság- és vállalkozás-fejlesztés mellett továbbra is stratégiai célja és feladata
kell legyen a gazdaságirányításnak, hogy
csökkenjen országunk eladósodottsága. A
takarékos és hatékony közpénz-kezelésnek
a termelő beruházásokat, a versenypiaci
foglalkoztatást kell priorizálnia, az egészséges munkavállalói környezet fejlesztését
kell megcéloznia és a munkából – vagy
munkával megszolgált nyugdíjból - élő
tömegek jólétéhez kell hozzájárulnia!
• Csak a társadalmilag valóban indokolt
szintre kell leszorítani a presztizsberuházásokat, mert azok csak egyszeri munkalehetőséget és növekedési impulzust jelentenek, fenntartásuk ugyanakkor aránytalan
terheket róhat a közösségekre és más, termelő, folyamatos növekedést és foglalkoztatásbövőülést eredményező beruházásoktól vonhatják el a forrásokat (kiszorító
hatás, opportunity cost). Márpeidg a gazdasági növekedés és a társadalmi jólét
kulcskérdése továbbra is a foglalkoztatás.
• A foglalkoztatás-bővítésnek, miként
magának a növekedésnek is, a termelési és
az azt kiszolgáló szolgáltatási, logisztikai,
K+F szférára kell támaszkodnia. Az alacsony infláció, a GDP növekedést meghaladó minimálbér-növelés és néhány egyszeri intézkedés (pl. devizahitelek kivezetése, CSOK várható hatásai) is hozzájárulnak a reálbérnövekedéshez és ezzel a belső
kereslet növekedéséhez. A foglalkoztatást
ezzel együtt is csak akkor lehet jelentősen
emelni, ha a termelésnövekedés a külpiacot célozza meg. Hazánk logisztikai adottságait tekintve fontos, hogy ne tranzit
ország legyünk, hanem magas hozzáadott
értékű szolgáltatásokat nyújtó logisztikai
csomópont.
• A foglalkoztatási célok eléréséhez a továbbiakban is szükséges a korszerű mezőgazdaság fejlesztése. A VOSZ reméli, hogy az
új földtörvény és az állami földek magánkézbe adása a mezőgazdaságban is a hatékonyság növekedését, a modernizációt és a
foglalkoztatás bővülését fogja eredményezni. A Széchenyi Kártya Programban az
Agrár Széchenyi Kártya szerepének növekedésére számítunk és támogatjuk az
agrárvállalkozások helyzetbe hozásának
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•

•

minden piaci formáját és megoldását! A
VOSZ megújuló szervezetében a korábbiaknál nagyobb szerepet szán az agráriumnak, amely immár önálló tagozatban fogja
össze a különböző szakmai csoportokat.
A hitelintézeti háttér fejlesztése általánosságban is kulcsfontosságú a KKV szektor
támogatásában és konkrétan a Széchenyi
Kártya Program finanszírozási rendszerét
tekintve is. A programot a KKV szektor
finanszírozásának meghatározó eszközének tartjuk továbbra is, a program fejlesztése, megvalósítása – kiegészülve más
finanszírozási szolgáltatásokkal – a
KAVOSZ Zrt. feladata.
A szövetség a 2016. évben is körültekintő
és racionális költségvetési politikát fog
folytatni, ahogy tette azt a megelőző években is. A küldöttgyűlés által elfogadott
éves költségvetési előirányzat betartása
mellett arra is törekszünk, hogy a
Szövetség kiegyensúlyozott működését
perspektivikusan is garantáló tartalékok
állománya megfelelő legyen.
A VOSZ továbbra is kiáll amellett, hogy
a munkavállalók és munkáltatók érdekképviseletei meghatározó szereplői a
munka világának, akik az egymással és a
szakpolitikák irányítóival folytatott párbeszéd révén képesek hozzájárulni a versenyképesség javulásához, a gazdasági
változásokhoz való adaptációhoz. Ezért
továbbra is együttműködünk a meghatározó munkavállalói és a munkaadói érdekképviseletekkel is, a közös célok elérésében.
Pontosítottuk és könnyítettük azokat a
szabályokat, amelyekkel sikeresen folytathatjuk a megyei/regionális és országos Év
Vállalkozója kitüntető cím adományozását, hogy a területi szervezetek még jobban
kiemelhessék és elismerhessék a megyében, régióban kiváló, országos szinten kiemelkedő vállalkozói teljesítmények, hivatásban elért sikerek elismerését és például
állítását.
A területi, Megyei/ Regionális Prima
ünnepségek magas színvonalú megrendezésének segítése az előttünk álló időszakban is kiemelt fontosságú szövetségi feladat.

• A VOSZ egységének fenntartása és értékeinek megőrzése a megújult szervezeti
felépítés keretei között és a 2016. év tavaszán lezajlott tisztújítást követően is stratégiai cél, amelynek védelméért minden
tag és szervezeti egység összefogására és
összehangolt, közös munkájára van szükség.
Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést a VOSZ
Elnöksége által jóváhagyott beszámoló elfogadására.
Budapest, 2016. május 19.

Ádám Imre
soros elnök
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2015. évi tevékenységéről és a
2016. évi fontosabb célkitűzésekről szóló
beszámolót

Mellékletek
1. számú melléklet
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2. számú melléklet

4. számú melléklet

3. számú melléklet

5. számú melléklet
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A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Ellenőrző Bizottságának
2015. évi beszámolója
Az Ellenőrző Bizottság tagjait és alelnökét
2011. május 12. napján ötéves időtartamra
választotta meg a Szövetség küldöttgyűlése.
Dr. Lits Józsefet 2012. május 17-én választotta meg a küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság
elnökének, aki korábban több választási cikluson keresztül a VOSZ Ügyvezető
Elnökségének volt tagja.

Elnök:
Alelnök:
Tagok:

Dr. Lits József
Gláser Tamás
Csík László, Dr. Kiss Zoltán,
Dr. Rudas János,
Pordán Zsigmond, Szakács József,
Zalán Barnabás

Az Ellenőrző Bizottság (EB) a 2015. évben
is - a korábbi évek gyakorlatával egyezően folyamatosan figyelemmel kísérte és ellenőrizte a VOSZ érdekképviseleti és gazdasági
tevékenységét. A testület tagjai aktívan részt
vettek a közös munkában, s a VOSZ tisztségviselőiként bekapcsolódtak a Szövetség gazdaságpolitikai és társadalmi jellegű tevékenységébe. Az EB elnöke tagja a VOSZ
Gazdaságpolitikai Bizottságának is. Számos
testületi tag országos fórumokon is képviselte a VOSZ-t, mások szakmai előadások keretében ismertették érdekképviseleti munkánk
jelentőségét. Többen közülük (megyei elnökként) a Prima Gálák házigazdáiként kulturális küldetésünket is támogatták, ezzel betekintést is nyertek a rendezvénysorozat nyilvántartási és elszámolási rendszerébe. Az
Ellenőrző Bizottság elnöke és egyik tagja a
2015. évben is részt vett a VOSZ Stratégia
Munkabizottság tevékenységében. A VOSZ
Elnökségének döntés értelmében az EB elnöke a 2016. évi tisztújítást előkészítő Jelölő
Bizottságnak is tagja.

Az Ellenőrző Bizottság legfontosabb megállapításai a 2015. év vonatkozásában az alábbiak:
1. Az Ellenőrző Bizottság harmonikusan
működött
együtt
az
Országos
Elnökséggel, az Ügyvezető Elnökséggel, a
Szekciókkal és a hivatali szervezet vezetőivel, munkavállalóival. A VOSZ a
beszámolási időszak alatt összességében
szervezetten és fegyelmezett gazdálkodást folytatva működött. Az Ellenőrző
Bizottság a Szövetség 2015-ben folytatott
gazdálkodását értékelve megállapítja,
hogy a költségtakarékos gazdálkodásra
való törekvés minden elemében jelen
van a racionalitás, a VOSZ – korábbi
évek gyakorlatához igazodva – az elmúlt
esztendőben is körültekintően és takarékosan bánt pénzeszközeivel.
2. Az Ellenőrző Bizottság szakértő véleménnyel és aktivitással segítette a
Szövetség új, hatályos Alapszabályának
előkészítését és testületi elfogadtatását.
Az EB elégedetten nyugtázza, hogy az új
Alapszabályt a Fővárosi Törvényszék
jóváhagyta és 2015. szeptember 30. napján jogerőre emelte.
3. A VOSZ 2015. évi tevékenységének és
gazdálkodásának áttekintése alkalmával
az Ellenőrző Bizottság eseti jelleggel vizsgálta a Szövetség kötelezettség-vállalásait, szerződéseit, a bejövő számlák nyilvántartásának kezelését, a pénzügyi teljesítések megfelelőségét. Az eseti ellenőrzés során egyaránt figyeltek az alaki és
a tartalmi követélmények betartására. A
jogszabályok és a belső szabályzatok által
megfogalmazott követelményekkel ellentétes gyakorlatot a testület nem tapasz-
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talt. A VOSZ gazdálkodásáról megállapítható, hogy a beszámolási időszakban
kötelezettségeit határidőre teljesítette,
fizető képességét folyamatosan fenntartotta; a Szövetség eredményesen és biztonságosan működött. A gazdálkodása a
beszámolási időszakban kiegyensúlyozott
volt, hitelfelvételre nem mutatkozott
igény és nem is került rá sor. Határidőn
túli kifizetetlen szállítói tartozások nem
voltak.
4. A Szövetség megtakarított pénzeszközei
egy része megbízható banki lekötésbe
került, míg másik részét a VOSZ állampapírba fektette. Adó - és járuléktartozás
a 2015. évben sem merült fel, a munkaügyi és a társadalombiztosítási kapcsolatok rendezettek. Valamennyi munkavállalónk szabályszerű munkaszerződéssel
rendelkezik, amelynek minden esetben
elválaszthatatlan része a teljesítménykövetelmény meghatározása. A munkavállalók - minden alkalommal - a Szervezeti
és Működési Szabályzatban meghatározott bérfizetési napig elektronikus átutalással jutottak hozzá munkabérükhöz. A
2015. évben a beosztott munkatársak
esetében figyelemmel voltak a havi legkisebb munkabér és a garantált bérminimum kifizetésének kötelezettségére is, a
Szövetség ugyanígy járt el 2016. év elején
is.
5. A vállalkozói érdekvédelem - a párbeszéd nehézségei ellenére - a médiában, a
szakmai konferenciákon, az állami szervezetek felé történő megkeresésekben
mindig egyértelműek és határozottak
voltak, ezzel is segítve a munkaadói
érdekérvényesítést, kiemelve a vállalkozások jogainak és kötelességeinek szem
előtt tartását. Sok időt és energiát kötött
le a vasárnapi zárva tartással kapcsolatos
szakmai –és érdekvita, de nagy erőket
fordított a VOSZ a 400 nm feletti élelmiszer-kiskereskedelmi egységek kötelező létszámkvótájának bevezetése elleni
harca is. Ez utóbbi sikerrel járt: a miniszterelnökséget vezető miniszter 2015.
december 4-én (a Vállalkozók Napján)
jelentette be, hogy – a Szövetség észrevételeit is figyelembe véve - a kormány
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eláll a tervezett „foglalkoztatást ösztönző” intézkedéstől.
6. A VOSZ jelentős számú megkeresést és
kezdeményezést intézett az állami szervezetek irányába, a gazdaság fejlesztése és
egyes szakmákban fennálló anomáliák
megszüntetése vonatkozásában. A VOSZ
tisztségviselői a múlt évben több szakterületen is eredményesen vállaltak vezető
szerepet, mellyel szélesedett a Szövetség
képviselete és megjelenése. A Szövetség
taglétszáma a gazdasági - és pénzügyi válság ellenére stabilizálódott a 2015.
évben, és az is megállapítható, hogy az
újonnan belépő tagokkal a gazdaság
újabb szakterületeivel szélesedett a
VOSZ tagsága. A 2016. évben a taglétszám szerény mérséklődése és a befolyt
tagdíj összegének csökkenése várható.
Ennek egyik oka, hogy felgyorsult a takarékszövetkezetek összeolvadás (integrációja), ami értelemszerűen mérsékli a
hozzájárulás és a létszám nagyságát.
7. Az Ellenőrző Bizottság 2016. január 19-i
ülésén áttekintette a többszöri felszólítás
ellenére nem fizető szövetségi tagok listáját és az új Alapszabály előírásának
megfelelően javaslatot tett a fizetési
kötelezettséget nem teljesítők egyszerűsített kizárási eljárással való kizárására.
8. A 2015. évben a területi Prima rendezvények pénzügyi hátterének biztosítása
továbbra is kiemelt feladatként szerepelt.
A tavalyi évben 19 helyszínen volt díjkiosztó ünnepség, azaz biztosított volt a
teljes országos lefedettség. A PP
Alapítvány és a VOSZ együttműködése
az átmeneti szabályok érvényesülésének
ellenére is harmonikus volt. Színvonalas
rendezvényeket regisztrálhattunk, a
díjakhoz kapcsolódó anyagi elismerések
hiánytalanul kifizetésre kerületek.
Pénzügyi zavar, elszámolási szabálytalanság egy esetben sem volt tapasztalható. A
bírálati döntések eredményeiről minden
helyszínen hitelesített jegyzőkönyvek
készültek, amelyeket a PP Alapítvány
kuratóriuma is jóváhagyott. A helyi
ünnepi eseményeken kerültek átadásra a
megyei szintű “Év Vállalkozója” kitüntetések is. Valamennyi díjátadó ünnepsé-
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gen volt szövetségi képviselet és minden
rendezvényről tudósított a helyi média.
A 2015. december 4. napján megrendezett Vállalkozók Napja kitüntetési
ünnepség kiemelkedő színvonalú volt,
amely tartalmában és formájában is megfelelt az elvárásoknak. A decemberi rendezvényen a miniszterelnökséget vezető
miniszter is részt vett és előadást tartott.
9. Tizenegy éve (2005. április 18. napjától)
elektronikus utalásra tért át a Szövetség.
A számlák és pénzügyi teljesítések megfelelően ellenőrzöttek, az utalványozók
személye és az utalások jogszerűsége
megállapítható. A pénzügyi bizonylatok
tételes vizsgálata alapján ítélve a takarékos gazdálkodás alakilag és tartalmilag
egyaránt megfelelő, szövetségünk anyagi
helyzete nem rejt magában szokatlan
kockázatokat. A bankkapcsolatok rendezettek (Erste Bank, Gránit Bank). A
kilenc éve érvényes Szervezeti és
Működési Szabályzat (hatályos: 2007.
szeptember 18. napjától) előírásai miatt amely többek között az utalványozás
konkrét szabályait is tartalmazza - az
utalványozási fegyelem megfelelő színvonalú. 2007. januárjától valamennyi
megyei szervezet számára alszámlát nyitott a Szövetség, így a területi rendezvényekkel kapcsolatos elszámolások áttekinthetővé váltak. A bázisévben a
megyei szervezetek a rendelkezésükre
bocsátott keretösszegeket az előre meghatározott céloknak megfelelően használták fel, és azokkal szabályszerűen számoltak el.
10. Az EB tagjai tájékozódhattak a VOSZLIGA Szakszervezetek együttműködésén
alapuló „A Munkáért!” projekt megvalósulásának fázisairól. A beszámolási
évben a testületi tagok közül többen
lehetőséget is biztosítottak szakszervezeti
vezetőknek a helyi VOSZ rendezvényeken való megnyilvánulásra. A központi
forrásokból biztosított pénzeszközök felhasználásával a Szövetség maradéktalanul elszámolt, a folyamatos ellenőrzést
végző Európai Szociális Alap Közhasznú
Társaság munkánkban hiányosságot
nem állapított meg. „A Munkáért!” pro-

11.

12.

13.

14.

jekt pénzügyi rendszere zárt, az elszámolások a Szövetség költségvetésétől elhatároltan, elkülönített módon történnek. A
2015. évben a projekt lezárult, a szakmai
és pénzügyi teljesítéséről átfogó jellegű
összefoglaló készül. A rendezvények
lebonyolításában a megyei elnökök és
irodavezetők hatékonyan segítették a
szakértők és a projektmenedzserek munkáját.
2015. november 27-én a STEFANO
REDDO
Pénzügyi,
Számviteli
Szolgáltató és Könyvvizsgáló Kft. (képviselő: Lukácsi István bejegyzett könyvvizsgáló) jelentésében az alábbiakat rögzítette: „A Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligája, a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége és a
Munkaadók és Gyáriparosok Országos
Szövetsége a „TÁMOP- 2.5.3 C-13/12013-0001” kódszámú, „A munkáért!”
című program pénzügyi elszámolását
megvizsgáltuk és kijelentjük, hogy megfelel a projektre vonatkozó és e jelentésben megadott követelményeknek.”
Az Ellenőrző Bizottság 2015. december
8. napján a VOSZ központjában vizsgálta a TÁMOP- 2.5.3. C - 13/1/-2013-0001
számú projekt alapján biztosított támogatás felhasználása során keletkezett
dokumentumokat, bizonylatokat. A vizsgálati munkában résztvevők meggyőződtek arról, hogy a szakmai és pénzügyi teljesítés dokumentumai megfelelnek az
elvárásoknak és a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak. (Az ellenőrzésről és annak
tételes megállapításairól Emlékeztető
készült, amelyet az EB elnök látott el
kézjegyével.) A vizsgálatban rész vett a
VOSZ könyvvizsgálója is.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai tájékozódtak a Szövetség belső pályázati forrásainak felhasználásáról. A jóváhagyott
megyei pályázatok megalapozottak voltak, a pénzeszközök felhasználása és a
tételes elszámolások szabályszerűen történtek. Az elkülönített keret a 2015.
évben teljes egészében felhasználásra
került.
A VOSZ Információs és Szolgáltató
Irodái tevékenységének értékelése és
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pénzügyi elszámoltatása havi rendszerességgel történt, történik. A szakmai
munka ellenőrzését ún. supervisor végzi,
kapcsolt munkakörben. A gazdasági
vezetés az irodák kiadásainak költségtípusok szerinti alakulását is folyamatosan
figyelemmel kíséri. Az irodákban dolgozó
munkavállalók javadalmazása az új termékek bevezetése esetén is teljesítményarányosan történik. A szövetség a beszámolási időszakban az irodavezetők és (a
vonatkozó együttműködési megállapodás
alapján) a takarékszövetkezeti VOSZPontok szakmai továbbképzését – a
KAVOSZ szakértői közreműködésével elvégezte, amellyel további, vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi szolgáltatások
nyújtására nyílik lehetőség. Az irodák
helyet biztosítanak a „Munkáért!” projekt vállalkozói tanácsadó szolgálatának
is. Az együttműködés harmonikus, az
irodavezetők érdemi módon segítették a
regionális tanácsadók tevékenységét.
15. Az Ellenőrző Bizottság tagjai minden
Elnökségi ülésen részt vettek, amelyek az
írásban meghatározott napirendi javaslatokhoz igazodóan és szabályszerűen
kerültek összehívásra és megrendezésre.
Valamennyi testületi ülés határozatképes
volt. A testületi üléseken hozott határozatok nyilvánosságot kaptak, és végrehajtásra kerültek. Az EB a beszámolási év
során
figyelemmel
kísérte
a
Küldöttgyűlés és az Elnökség által hozott
határozatokat, amelyek megvalósításában elmaradást nem állapított meg.
16. A Szövetség Munka- és Tűzvédelmi
Szabályzata 2007. decembere óta hatályos. A munkavállalók központi munka és tűzvédelmi oktatására a 2015. év első
negyedében került sor, amelyen a munkaviszonyban álló kollégáink hiánytalanul részt vettek. A beszámolási időszakban a központban, az irodahálózatban
sem tűzeset, sem munkahelyi baleset
nem történt. Viszont a Nógrád megyei
szolgáltató irodának helyszínt biztosító
irodaházba betörés történt, mely során a
VOSZ irodába is behatoltak, készpénz
eltulajdonítás történt. Az anyagi kár
6.000.- Ft. mely leírásra került.
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17.

18.

19.

20.

Rendőrségi feljelentés megtörtént, mely
alapján nyomozás folyik, ez azonban még
nem zárult le.
Az Ellenőrző Bizottság külön ülésen
vitatta meg (és fogadta el egyhangú szavazással) a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény
kimutatásáról szóló beszámolót, valamint a 2016. évi költségvetési javaslatot.
A 2015. év munkáját bemutató összegző
adatok valós képet mutatnak a Szövetség
tevékenységéről. Az éves beszámoló
szükségszerű részletességgel foglalkozik a
tárgyévi adatok bemutatásával, a tényszámok kialakulását befolyásoló körülményekkel.
A Szövetségnél a tárgyi eszközök állományát leltár támasztja alá; a pénztár állománya pénztárjelentéssel, számlapénze
bankkivonattal igazolt; vevőköveteléseinek és a szállítói tartozásainak analitikája a főkönyvvel zárt egységet alkot.
A korábbi évekkel megegyezően a 2015.
év zárlati munkáit, a mérlegadatok
helyességét, így számviteli alátámasztottságát, úgyszintén az eredmény kimutatásban szereplő adatok pontosságát az
előírásoknak megfelelően független
könyvvizsgáló ellenőrizte. Az előző években kialakult gyakorlat szerint a könyvvizsgálati tevékenység nem csak az éves
adatok elkészülte után, hanem folyamatosan érvényesült és így rendszeres munkakapcsolat alakult ki a könyvvizsgáló
(Légicon Betéti Társaság, Dobos László)
és a Szövetség gazdasági vezetése között.
Évközben így alkalom nyílt a felmerülő
problémák megbeszélésére, a helyes
álláspont kialakítására, ami segítette a
Szövetség vezetését, ugyanakkor a
könyvvizsgáló sem csak az év végi adatokra támaszkodva alakíthatta ki véleményét, ami az auditálást segítette elő. A
könyvvizsgáló a számviteli tevékenység
ellátásának szakszerűségéről év közben
meggyőződhetett. A zárlati munkákat
folyamatosan követhette. A vevők és
szállítók számláinak lényegi felülvizsgálata, a bizonylati rend, a banki kapcsolat,
az adóbevallások pontossága így nem a
mérleg elkészülte utáni időre sűrűsödve
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jelentett feladatot, hanem az év közben
kialakult ellenőrzéseken alapuló véleményt tükrözi. Az Ellenőrző Bizottság
korábbi tapasztalataira és a rendszeres
tájékozódás során szerzett ismereteire
támaszkodva ezt a könyvvizsgálói értékelést és véleményt elfogadja.
21. A Szövetség könyvvizsgálója a megbízásából fakadó kötelezettségének eleget
tett. Megállapította, hogy a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetségének
könyvei, dokumentumai és a kapott
információk alapján lefolytatott vizsgálat
eredménye szerint a 2015. december 31 i forduló nappal készített éves beszámoló
megfelelnek a számviteli törvényben és
az általános számviteli elvekben foglaltaknak.
22. Az Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az
Elnökségnek a 2016. évi költségvetési
előirányzatra vonatkozó javaslatát, és azt
mind alaki, mind pedig tartalmi szempontból megfelelőnek tartja.
Az Ellenőrző Bizottság összességében – a
korábbi és az új Alapszabályban előírtakkal

összhangban lévőnek - sikeresnek ítéli a
Szövetség 2015. évi tevékenységét.
Összefoglalva: a fentiek alapján az
Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a
Küldöttgyűlésnek
• a VOSZ 2015. évi tevékenységére
vonatkozó beszámolóját és a 2016. évi
célkitűzéseire vonatkozó javaslatot,
• a VOSZ 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról szóló beszámolóját
valamint,
• a VOSZ 2016. évi költségvetési előirányzatára vonatkozó javaslatot.

Budapest, 2016. május 19.

Dr. Lits József s.k.
EB Elnök

Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját a
mérlegzáró küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.
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Jegyzőkönyv a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének
2016. május 19-i tisztújító küldöttgyűléséről
Időpont :
2016. május 19., délelőtt 10.00 óra
Helyszín:
Hilton Hotel Budapest City,
1062 Budapest, Váci út 1-3.
Jelenlét:
Jelenléti ív szerint.
A küldöttek létszáma: 107 fő, megjelent:
84 fő, részvételi arány: 78,5 %.
A küldöttek egyhangú szavazással Dr. Dávid
Ferenc főtitkárt bízták meg a tisztújító küldöttgyűlés levezetésével. A főtitkár üdvözli a
megjelenteket és tájékoztatja a megjelenteket,
hogy a Küldöttgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént. Ezt követően javaslatot tesz
a Mandátumvizsgáló Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság elnökére és tagjaira.
Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása
Elnök: Losonczi István
Tagok: Czomba Csaba, Sipos Tamás
A küldöttgyűlés Czomba Csaba urat és Sipos
Tamás urat a Mandátumvizsgáló Bizottság
tagjainak, Losonczi István urat a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének egyhangú
szavazással megválasztotta
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Elnök: Czékmánné Kelecsény Ágnes
Tagok: Szárnyas János, Sragner László
A küldöttek Szárnyas János urat és Sragner
László urat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, Czékmánné Kelecsény Ágnest a
Bizottság elnökének egyhangú szavazással
megválasztották.

Rögzítésre kerül, hogy mivel a szabályszerűen
összehívott Küldöttgyűlésen a küldöttek több
mint a fele megjelent, így a Küldöttgyűlés
határozatképes. A határozatképességet a
Mandátumvizsgáló Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság folyamatosan vizsgálja. A
levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére és a jegyzőkönyv hitelesítőkre.

Jegyzőkönyvvezető: Szabóné Tóth Teréz
Hitelesítők:
Gulyás Sándor,
Tímár Lajos
A küldöttgyűlés a jegyzőkönyv vezetésével
egyhangú szavazással Szabóné Tóth Teréz
asszonyt, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig
Gulyás Sándor urat és Tímár Lajos urat bízza
meg.
A levezető elnök ismerteti a küldöttgyűlés
napirendjét. A tisztújító küldöttgyűlésen a
VOSZ Elnöke, elnökhelyettesei, tagozati
elnökei, társelnökei, valamint az Ellenőrző
Bizottság elnöke, alelnöke és tagjai kerülnek
megválasztásra.

Elnökség:
Elnökjelölt:
Demján Sándor
Elnökhelyettes jelöltek:
Ádám Imre, a VOSZ Borsod-AbaújZemplén Megyei Szervezetének elnöke
Gazsi Attila, a VOSZ Veszprém Megyei
Szervezetének elnöke
Tagozati elnök jelöltek:
Agrártagozat:
Lóczi Miklós, a JÁSZAPÁTI 2000
Mezőgazdasági Zrt tulajdonosa
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Ipari tagozat:
Pordán Zsigmond, a VOSZ KomáromEsztergom Megyei Szervezetének
elnöke
Kereskedelmi tagozat:
Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója
Szolgáltatási tagozat:
Vida Péter, a Dologidő Munkaerő
Közvetítő Kft. tulajdonosa
Társelnökjelöltek:
Dr. Beck György, a Vodafone Magyarország Zrt. elnöke
Dr. Csányi Sándor, az OTP Nyrt. elnökvezérigazgatója
Eppel János, a Porsche Hungária Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója
Dr. Hodász István, az EGIS Gyógyszergyár
Zrt. vezérigazgatója,
Dr. Kiss Zoltán, a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke
Dr. Kovács Patrik, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke,
Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója,
Tardos János, a Realsas Kft. ügyvezető
igazgatója,
Tolnay Tibor, az Építési Vállalkozók
Országos Szakszövetségének tiszteletbeli elnöke
Dr. Urbán László, a Magyar Suzuki Zrt.
vezérigazgató-helyettese
Versegi János, a Ver-Bau Építőipari és
Szolgáltató Kft. tulajdonos ügyvezetője
Wáberer György, a Wáberer’s Holding
Zrt. elnök-vezérigazgatója

Ellenőrző Bizottság
Elnökjelölt:
Dr. Lits József - a VOSZ Jász-NagykunSzolnok Megyei Szervezetének elnöke
Alelnökjelölt:
Gláser Tamás - a LÁRHEN Kft. tulajdonosa
Tagjelöltek:
Dr. Bombera Géza - a RHESUS-A Orvosi
Bt. tulajdonosa

Csík László - a RIZOL 2001 Kft. tulajdonosa
Doucha Ferenc - a VOSZ Zala Megyei
Szervezetének elnöke
Nagy Mihály László - a VOSZ Békés
Megyei Szervezetének elnöke
Dr. Rudas János - a HMP LOGIC Kft.
tulajdonosa
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta azt a javaslatot, melynek értelmében az
Elnök, az Elnökhelyettesek, a Tagozati elnökök, az Ellenőrző Bizottság elnök és az
Ellenőrző Bizottság alelnök személyére
külön-külön, a társelnökökre együttesen és
az Ellenőrző Bizottság tagjai esetében szintén
együttesen szavaznak. A felsorolt jelölteken
kívül más személyekre vonatkozóan nem
érkezett jelölés.
Határozatok
1./2016.(05.19.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés Demján Sándor urat egyhangú szavazással a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége elnökének
választotta meg.
2/2016. (05.19.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés Ádám Imre urat 3 tartózkodás mellett a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége elnökhelyettesének
választotta meg.
3/2016. (05.19.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés Gazsi Attila urat 4 tartózkodás mellett a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége elnökhelyettesének
választotta meg.
4/2016. (05.19.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés Lóczi Miklós urat egyhangú
szavazással a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége Agrártagozata elnökének választotta meg.
5/2016. (05.19.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés Pordán Zsigmond urat egyhangú szavazással a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Ipari tagozata
elnökének választotta meg.
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6/2016. (05.19.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés Krisán László urat egyhangú
szavazással a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége Kereskedelmi tagozata
elnökének választotta meg.

10/2016 (05.19.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés Gláser Tamás urat egyhangú
szavazással a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége Ellenőrző Bizottsága
alelnökének választotta meg.

7/2016. (05.19.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés Vida Péter urat egyhangú
szavazással a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége Szolgáltatási tagozata
elnökének választotta meg

11/2016. (05.19.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés Dr. Bombera Géza, Csík
László, Doucha Ferenc, Nagy Mihály László,
Dr. Rudas János urakat egyhangú szavazással
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Ellenőrző Bizottsága tagjainak
választotta meg.

8/2016. (05.19.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége társelnökének választotta meg:
Dr. Beck György, Dr. Csányi Sándor, Eppel
János, Dr. Hodász István, Dr. Kiss Zoltán,
Dr. Kovács Patrik, Krisán László, Tardos
János, Tolnay Tibor, Dr. Urbán László,
Versegi János, Wáberer György urakat.
9/2016 (05.19.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés Dr. Lits József urat egyhangú szavazással a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége Ellenőrző Bizottsága
elnökének választotta meg.

A levezető elnök gratulált a megválasztott
tisztségviselőknek és 10.48 perckor bezárta a
tisztújító közgyűlést.

Budapest, 2016. május 19.

Szabóné Tóth Teréz s.k.
jegyzőkönyv vezető
Gulyás Sándor s.k.
jegyzőkönyv
hitelesítő

Tímár Lajos s.k.
jegyzőkönyv
hitelesítő
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Jegyzőkönyv
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének 2016. május 19-i
mérlegzáró küldöttgyűléséről
Időpont :
2016. május 19., délelőtt 10.30 óra
Helyszín:
Hilton Hotel Budapest City,
1062 Budapest, Váci út 1-3.
Jelenlét:
Jelenléti ív szerint
A küldöttek létszáma:122 fő, megjelent:
94 fő, részvételi arány: 77%.
A küldöttek egyhangú szavazással Ádám
Imre elnökhelyettest bízták meg a mérlegzáró
küldöttgyűlés levezetésével. Az elnökhelyettes üdvözli és tájékoztatja megjelenteket,
hogy a mérlegzáró küldöttgyűlés összehívása
szabályszerűen megtörtént. Ezt követően
javaslatot tesz a Mandátumvizsgáló Bizottság
és a Szavazatszámláló Bizottság elnökére és
tagjaira.
Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása
Elnök: Losonczi István
Tagok: Czomba Csaba, Sipos Tamás
A küldöttgyűlés Czomba Csaba urat és Sipos
Tamás urat a Mandátumvizsgáló Bizottság
tagjainak, Losonczi István urat a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének egyhangú
szavazással megválasztotta
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Elnök: Czékmánné Kelecsény Ágnes
Tagok: Szárnyas János, Sragner László
A küldöttek Szárnyas János urat és Sragner
László urat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, Czékmánné Kelecsény Ágnest a

Bizottság elnökének egyhangú szavazással
megválasztották.
Rögzítésre kerül, hogy mivel a szabályszerűen
összehívott Küldöttgyűlésen a küldöttek több
mint a fele megjelent, így a Küldöttgyűlés
határozatképes. A határozatképességet a
Mandátumvizsgáló
Bizottság
és
a
Szavazatszámláló Bizottság folyamatosan
vizsgálja. A levezető elnök javaslatot tesz a
jegyzőkönyvvezető személyére és a jegyzőkönyv hitelesítőkre.

Jegyzőkönyvvezető: Szabóné Tóth Teréz
Hitelesítők:
Gulyás Sándor,
Tímár Lajos
A küldöttgyűlés a jegyzőkönyv vezetésével
egyhangú szavazással Szabóné Tóth Teréz
asszonyt, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig
Gulyás Sándor urat és Tímár Lajos urat bízza
meg.
A levezető elnök ismerteti a küldöttgyűlés
napirendjét.
1. Beszámoló a VOSZ 2015. évi tevékenységéről, javaslat a 2016. évi fontosabb célkitűzésekre
Előadó: Ádám Imre elnökhelyettes
2. Beszámoló a VOSZ 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
3. Javaslat a VOSZ 2016. évi költségvetési
előirányzatára
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
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4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2016. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Lits József,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
5. Egyebek
A küldöttgyűlés a meghívóban jelzett és a
szóban ismertetett napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta. A levezető
elnök javaslatot tesz az 1. sz., 2. sz., 3. sz. és
4. sz. napirendi pontok tárgyalásának összevonására. Jelzi, hogy a szavazás napirendi
pontonként történik. A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a küldöttgyűlés
érdemi határozatai a VOSZ Hírekben kerülnek közlésre.
A mérlegzáró küldöttgyűlés a fent javasolt
pontok összevonását egyhangú szavazással
elfogadta
Határozatok
1./2016.(05.19.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2015. évi tevékenységéről és a

2016. évi fontosabb célkitűzésekről szóló
beszámolót.
2./2016.(05.19.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint
• Egyszerűsített éves
beszámolójának mérleg
főösszegét
1.158.413 eFt,
• Egyszerűsített éves
beszámolójának eredmény
kimutatását
Alaptevékenységénél
81.865 eFt
Vállalkozási tevékenységénél
-17.289 eFt
Összes adózás utáni
nyereség
+64.576 eFt összeggel.
3./2016.(05.19.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2016. évi költségvetési előirányzatára vonatozó javaslatot.
4./2015.(05.19.) küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról és a 2016. évi költségvetési
előirányzatáról valamint a testületi határozatok végrehajtásáról szóló Ellenőrző Bizottsági
jelentést.
A mérlegzáró küldöttgyűlés lezárását követően ünnepélyes keretek között Partnerségi
Megállapodás aláírására került sor. A
Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke, Virág László és a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetségének
elnöke, Demján Sándor látta el kézjegyével a
dokumentumot.
Budapest, 2016. május 19.

Szabóné Tóth Teréz s.k.
jegyzőkönyv vezető
Gulyás Sándor s.k.
jegyzőkönyv
hitelesítő

Tímár Lajos s.k.
jegyzőkönyv
hitelesítő
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KAVOSZ Gazdasági Fórum Körkép
Tájékoztatási dömping:
Végéhez közelít a KAVOSZ Gazdasági Fórum országos
rendezvénysorozata
A 2016-os év nagy kihívása, hogy meg lehete 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 tavasszal
rendezett KAVOSZ Gazdasági Fórum országjáró rendezvénysorozatán vezető piaci szakértőktől – köztük pld. az MKB Banktól, a
ProjectMine Kft-től – kaptak 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 0,55% 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
0,05%, 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
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során kihelyezett több mint 1570 milliárd
forint hitelösszegre, valamint több mint 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 1től 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. 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 kamat- és
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 irodák, 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.
A mostani uniós ciklus fő üzenete minden
szektor számára az, hogy termelő beruházá-

sokra, 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 értesülhettek a pályázati lehetőségekről is Barabás Tamástól, a ProjectMine Pályázati Tanácsadó Kft. ügyvezetőjétől, az
MKB Bank pedig a vállalkozás-finanszírozási
témakörben képviseltette magát, hiszen a
bank domináns szereplőnek számít a
Széchenyi Kártya Program piacán, különösen a magasabb hitelösszegeknél. A rendezvénysorozat állomásai a következők voltak:
Miskolc, Veszprém, Kecskemét, Szombathely, Győr, Tatabánya, Debrecen, Pécs,
Sopron, Zalaegerszeg, Szeged. A rendezvényekre összesen mindezidáig közel 1000 vállalkozás regisztrált. A nagyszabású roadshow
záró állomása Székesfehérvár lesz, június 14én, melyre szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt. A programot, valamint a Gazdasági Fórum rendezvénysorozathoz kapcsolódó valamennyi információ megtalálható a
http://kkvforum.kavosz.hu/ oldalon.

– kavosz –
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Békéscsabán is csökkentenék
a vállalati bürokráciát
A vállalati szektorhoz kapcsolódó bürokrácia
csökkentési program kidolgozására címmel
tartottak 2016. május 5-én csütörtökön
nagyszabású konferenciát Békéscsabán, a
Békés Megyei Kormányhivatalban.
A rendezvény a Miniszterelnökség, a
Nemzetgazdasági Minisztérium, a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal,
valamint a VOSZ (Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége) közös
szervezésében útjára indított sorozat Békés
megyei állomása volt.
Dr. Zöld-Nagy Viktória területi közigazgatás fejlesztésért felelős helyettes államtitkár
az esemény után megtartott sajtótájékoztatón
elmondta, összesen huszonöt helyen rendeztek és rendeznek hasonló konferenciát.
Emlékeztetett rá, hogy a kormány elfogadta a közigazgatás és közszolgáltatás fejlesztési stratégiát, amelynek részeként
olyan gyakorlati tapasztalatokat gyűjtenek a
vállalkozói szférából is, amelyek segítségével érezhetően csökkenteni vagy akár megszüntetni lehet a felesleges bürokratikus
akadályokat.
– Már tavaly és idén is elfogadott az
országgyűlés egy-egy olyan törvénycsomagot,
aminek fő célja a bürokrácia csökkentése —
hangsúlyozta a helyettes államtitkár. — A
második csomag a köztársasági elnök aláírására vár. Mindkét esetben több mint száz jogszabályt módosítottak. Az életbe lépett változásoknak pedig máris kézzel fogható eredményei vannak, hiszen például egyszerűbb
ügyekben bevezették a nyolcnapos ügyintézési határidőt és számos eljárási díjat csökkentettek. Hozzátette, csütörtökön Békéscsabán
is számos olyan javaslatot kaptak, ami megfontolásra érdemes.

Nagy Mihály László, a VOSZ Békés megyei
szervezetének elnöke köszönti a megjelenteket
Dr. Simon Attila István munkaerőpiacért
felelős államtitkár kiemelte, az elmúlt hat
évben számos adminisztratív tehercsökkentést hajtottak végre.
– Kifejezetten hasznos ez a huszonöt állomásból álló roadshow is, hiszen a vállalkozók
konkrét példákon keresztül mutatják be, mi
feszélyezi a viszonyrendszert, amit bürokráciának hívnak — fogalmazott. — A felvázolt
kérdések többsége az adó- és számviteli területet érintette.
A vállalkozók észrevételeit mérlegelve
kormányzati csomagot állítanak össze várha-

VOSZ 2016 ápr-máj:VOSZ 2015 aug-szept.qxd

2016.06.06.

12:49

Page 42

Szervezeti Hírek

42

Békéscsabán is megfogalmaztak a vállalkozók.
Nagy Mihály László, a VOSZ megyei elnöke szintén a bürokráciacsökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet. Aláhúzta, az adminisztráció-csökkentés első hatásai már érezhetőek. Külön kitért a megyei kormányhivatal 21. századi, korszerű gondolkodásmódjára,
együttműködésük fontosságára.
tóan az év végéig, amiben visszaköszönnek
majd azok a vélemények, amelyeket például

(Papp Gábor *** Békés megyei Hírlap)
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Az OECD Nemzeti Tanács Ünnepi ülése

2016. április 26-án a Magyar Tudományos
Akadémia székházában került sor az OECD
Nemzeti Tanácsa azon ünnepélyes ülésére,
melyen megemlékeztek Magyarországnak a
szervezethez történt csatlakozása huszadik
évfordulójáról.
A konferenciát Hornung Ágnes, az NGM
államtitkára, a Nemzeti Tanács elnöke vezette. Az elmúlt húsz évben hazánknak a világszervezethez akkreditált nagykövetségét
vezetők visszaemlékezéseit követően kerekasztal beszélgetésre került sor, melyen
Palotai Dániel MNB vezető közgazdász,
Lepsényi István NGM államtitkár, Pröhle
Gergely EMMI helyettes államtitkár és
Balogh László NGM helyettes államtitkár
mellett szót kapott Lőrincze Péter is, a VOSZ
ügyvezető elnöke főtanácsadója az OECD
mellett működő munkaadói érdekképviselet
(BIAC) alelnöke is.

Az eszmecsere témája az OECD aktuális
kezdeményezése, az „inkluzív növekedés”
volt. Lőrincze Péter – ki a BIAC mindkét
magyar tagszervezete, így az MGYOSZ nevében is beszélt- bevezetőjében utalt arra, hogy
az OECD definíciója szerint az „inkluzív”
növekedés jellemzője az, hogy a társadalom
széles rétegeit eléri illetve a többletjövedelmet „fair módon” osztja szét. Utalt arra, hogy
a munkaadói érdekképviseletek általában-így
a BIAC is-szívesebben foglalkoznak azzal,
hogyan lehetne magasabb növekedési ütemet, több jövedelmet termelni. Jellemző
módon ilyen ajánlásokat tartalmaz a BIAC
tíz pontja, melyet júniusban az OECD
miniszteri tanácsülése elé terjesztenek.
Javasolta, hogy a kormány és a munkaadói
érdekképviseletek az OECD tapasztalatainak
felhasználásával közösen dolgozzanak azon,
hogy a magyar vállalkozások a lehető legjob-
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ban fel tudjanak készülni a digitális gazdaság
kihívásaira illetve minél több magyar kis- és
középvállalat jusson ki a nemzetközi piacokra.
Május 30-án Párizsban ismét alelnökévé
választotta Lőrincze Pétert, a VOSZ elnöke
főtanácsadóját a Business and Industry
Advisory SZ terjesztette elő. A BIAC fő fel-

adata, hogy az OECD napirendjére kerülő
kérdésekben az üzleti élet álláspontját képviselje illetve maga is kezdeményezze, hogy a
vállalkozók számára fontos témák a kormányközi szervezetben megvitatásra kerüljenek.

– VOSZ –
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Kőműves Tehetséggondozó Projekt
Kőműves szakmunkástanulók szakmai továbbképzése

Az ÉVOSZ által a Nemzeti Tehetséggondozó
Program keretében szervezett Kőműves
Tehetséggondozó projekt 18 résztvevője
2016. április 7. és 9. között a Construma
Kiállítás keretében megrendezett háromnapos versenyen adott számot a továbbképzés
során elsajátított új ismereteiről.
Az EMMI „A szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése” című pályázatának anyagi támogatásával megvalósított 60
órás továbbképzésre a budapesti, békéscsabai, kecskeméti, pécsi, székesfehérvári és
zalaegerszegi építőipari szakiskolák másod- és
harmadéves kőműves szakmunkástanulói
jelentkeztek.
A Budapesten az Ybl Miklós Építőipari
Szakiskola Öv utcai tanműhelyében négy
alkalommal megtartott kétnapos foglalkozá-

sokon a kőműves szakma alapjait jelentő látszó téglafalazatok készítésére helyeztük a
hangsúlyt, ugyanis ez a témakör nyújt leginkább lehetőséget a logikus gondolkodást, a
kreativitást, a különleges kézügyességet
igénylő szakmai ismeretek és kivitelezési gyakorlat, a pontosság, a munkaszervezés, a
megfelelő eszközhasználat, a technikai tudás,
és az ezekhez tartozó komplex szemlélet elsajátítására. Az új elméleti és gyakorlati ismereteikről pedig a tanulók a projekt zárásaként
a Construma Kiállítás 16-os pavilonjában
megtartott versenyen egy komplex gyakorlati
feladatot elkészítésével adtak számot.
A versenyen legjobb eredményt Borsodi
Ferenc a Kecskeméti Gáspár András
Szakiskola, második helyezést Silling István,
a Békéscsabai Kós Károly Szakiskola, harmadik helyezést pedig Hédl Ádám Zoltán, a
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Zalaegerszegi Széchenyi István Szakiskola
tanulója érte le.
A verseny első három helyezettje egyúttal
meghívást kapott az idei EuroSkills verseny
kőműves válogatóversenyére is, ami 2016.
április 18-19-én a IX. Szakma Sztár Verseny
keretében került megrendezésre. A válogatón
szintén Borsodi Ferenc bizonyult a legeredményesebbnek, így kőműves szakmában ő
képviseli hazánkat a decemberi Göteborgi
Európa Bajnokságon.

A projekt megvalósításához a pályázati
támogatás mellett a budapesti Ybl Miklós
Építőipari Szakiskola, a Wienerberger
Téglaipari Zrt, a Baumit Kft., a ZÁÉV Zrt., a
Mapei Kft, a JAF Holz Ungarn Kft., és a
Merkbau Kft. nyújtott még további szakmai
és anyagi támogatást.
Budapest, 2016. április 25.

Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes
ÉVOSZ

Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Hungária Takarék Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mohácsi Takarék Bank Zrt.
Szigetvári Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Azúr TakarékTakarékszövetkezet
Azúr TakarékTakarékszövetkezet
Sajóvölgye Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
Polgári Bank Zrt.
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet

Megye
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
Békés
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Fejér
Gyõr-Moson-S

Ir.sz.
6000
6120
6449
6060
6041
6400
6344
6000
7754
7626
7626
7720
7700
7634
3794
3849
3980
9700
3441
3530
3400
3530
5932
6753
6782
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.
Vörösmarty tér 1.
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
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Heves
Heves
Heves
Heves
Heves
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
Komárom-E
Komárom-E
Pest
Pest
Pest
Pest

Ir.sz.
9400
9021
9400
9028
9090
9021
9024
9200
9300
9200
9400
9100
9023
4026
3580
4090
4220
4080
4026
3300
3300
3200
3000
3300
5400
5000
5440
2900
2890
2351
2370
1053
2340

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

Utca
Széchenyi tér 17-18.
Jókai u. 12.
Erzsébet u. 14.
József Attila út 43.
Dózsa Gy. út 1.
Árpád út 25.
Szent Imre u. 92.
Kökény u. 9.
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.
Péterfia u. 4.
Katona tér 7-9.
Széchenyi u. 18.
Magyar u. 1.
Kossuth tér 22.
Törvényház u. 9.
Dózsa Gy. u. 24.
Baross út 15.
Mátyás kir. u. 1.
Igmándi u. 45.
Ady E. út 17.
Fõ út 66/a
Szent István tér 1/D
Képíró u. 9.
Rákóczi u. 9.

Telefon
99-505-445
96-618-650
99-328-004
96-420-677
96-470-097
96-517-885
96-523-017
96-576-264
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
52-500-610
36-514-516
36-511-079
37-312-070
37-541-911
36-515-277
56-350-410
56-514-478
56560-131
34-540-760
34-586-356
29-537-015
29-560-164
1-266-6624
24-430-441

48

Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lövõ és Vidéke 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
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék
Polgári Bank Zrt.
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
Polgári Bank Zrt.
3A Takarékszövetkezet
3A Takarékszövetkezet
3A Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
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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
Hungária takarék
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet

Megye
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
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Ir.sz.
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
9900
8258
8100
8200

Város
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
Körmend
Badacsonytomaj
Várpalota
Veszprém

Utca
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.
Petõfi S. u. 18.
Thököly u.1.
Kert u. 12.
Posta út 8.
Budapest út 16.

Telefon
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
94-512-660/142
94-594-013
87-471-611/107
88-582-750
88-579-165
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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
Zalavölgye Takarékszövetkezet

Megye
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala

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

Város
Veszprém
Szentgál
Pápa
Zirc
Veszprém
Pápa
Bak
Zalaegerszeg
Nagykanizsa
Hévíz
Keszthely
Zalaszentlászló
Zalaegerszeg

Utca
Táncsics M. u. 39.
Fõ u. 30.
Zimmermann u. 1.
József A. u.4.
Munkácsy u. 1.
Korom u. 49.
Széchenyi tér 2.
Eötvös u. 1-3.
Király u. 31/d.
Széchenyi u.66.
Pethõ u. 1.
Kossuth u. 18.
Kovács Károly tér 1.

Telefon
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
92-510-227
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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

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Elnök: dr. Lits József
5000 Szolnok, Óvoda u. 2.
(Tel: 56/377-843,
Fax: 56/342-591)
jlits@auditor-szolnok.hu
Komárom-Esztergom megye
Elnök: Pordán Zsigmond
2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 4/A
(Tel./Fax: 34/510-822)
voszkom@gmail.com
www.voszkom.hu
Nógrád megye
Elnök: Czékmánné Kelecsény Ágnes
3100 Salgótarján, Fô tér 1. II. em. (Tel: 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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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

12:49

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

2016.06.06.

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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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

55
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%
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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%

VOSZ 2016 ápr-máj:VOSZ 2015 aug-szept.qxd

2016.06.06.

12:49

Page 57

Kedvezmények

57

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

Üzleti, befektetési, kereskedelmi tanácsadás Kuba, Karib térségben

ProjectMine Kft.

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

+36-1797-1736

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

10%

20–30%

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

10%
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