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Hirdetés

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

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

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

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

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

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
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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Megyei Elnöki értekezlet

Június végén került megrendezésre a VOSZ
megyei elnöki értekezlete. A rendezvény fő
gondolata a szövetség jövőbeni tevékenységének, működésének, stratégiájának megbeszélése volt.

A résztvevők a jövő tervezésén túl meghallgatták Erdős Zsuzsanna dr. előadását az
üzleti élet főbb protokoll szabályiról.
A rendezvényen Lepsényi István államtitkár úr bemutatta az Irinyi Tervet.
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A terv célja többek között az ipar fejlesztése, a GDP-hez való hozzájárulásának jelentős növelése, az export fokozása, a foglalkoztatás bővítése, a területi egyenlőtlenségek
oldása.
A Nemzetgazdasági Minisztérium a terv
keretében négy területen számít a VOSZ
együttműködésére:

5

• Kiemelt ágazatok munkacsoportjaiban
való részvétel
• Ágazati stratégiák verifikálása
• Javaslatok a szabályozási környezet alakítására
• Javaslatok a fejlődés gátját jelentő akadályok elhárítására
– VOSZ –
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Célom a VOSZ elismertségének
további növelése
Interjú Weninger Richárddal,
a VOSZ újonnan megválasztott Bács-Kiskun Megyei elnökével
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége alapszabálya szerint idén teljes
körű tisztújításra kerül sor a szövetség vezetőségében. A VOSZ Bács-Kiskun Megyei
Szervezete is megtartotta területi küldöttválasztó gyűlését, ahol Weninger Richárdot
választották meg a szervezet elnökének. A
kecskeméti vállalkozó öt évig irányítja társadalmi megbízatásban a szövetség helyi szinten történő érdekképviseleti munkáját, segítve ezzel a vállalkozások eredményes működését. A VOSZ új Bács-Kiskun megyei elnökével eddigi pályafutásáról és a vállalkozók
előtt álló kihívásokról beszélgetünk:
Amint a megyei elnökké választásakor
megjelent sajtóközleményben olvasható (lásd
keretes anyagunk), közgazdász végzettségű és
évekig a bankszektorban dolgozott. Hogyan
került az építőiparba?
Az építőiparral már a banki tevékenységem során is kapcsolatba kerültem, ugyanis a
vállalati finanszírozás területén alkalmam
volt – ügyfélköröm révén – több iparággal és
képviselőikkel is megismerkedni. Aztán eljött
a pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy szögre akasztva a banki karrieremet, egy vállalatnál folytatom pályafutásom. Ebben döntő
szerepe volt Versegi János személyének és az
általa vezetett, stabil, növekedési szakaszban
lévő vállalkozásnak. Abban az időben még
ritka számba ment, hogy egy építőipari cég
élén közgazdász állt, de az idő minket igazolt.
A kecskeméti VER-BAU ügyvezetőjeként
mi a feladata és milyen szakmai célokat szeretne elérni?
Az elmúlt évtizedben sokat dolgoztam kollégáimmal együtt azon, hogy a biztos alapokról tovább építsük a céget, fejlesszük a szervezetet és növeljük a hatékonyságot. Természetesen mindezt azért tettük, hogy a megbí-

zóink elégedettek legyenek velünk és az eredménnyel. A végső cél az volt, hogy bármely
magyar, vagy akár nyugat-európai vállalat
számára is képesek legyünk magas szinten
építeni, értéket létrehozni. A megbízóink
visszajelzései alapján ezt sikerült elérnünk.
Természetesen itt nem állunk meg, hiszen az
ügyfelek elégedettségéért a továbbiakban is
nap mint nap meg kell dolgoznunk.
Az előző megyei elnök, Versegi János a
VER-BAU-t képviselte a szervezetben, az új
elnök a VOSZ-nak a WohnPark Alsószéktó
Ingatlanfejlesztő Kft. tulajdonos-ügyvezetőjeként a tagja. Mit érdemes tudni erről a vállalkozásról?
Mára a VER-BAU csoporttá nőtte ki
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magát, ezt azt jelenti, hogy az építőipari társaságon kívül jelenleg még négy leányvállalat
is működik, melyekben jómagam is tulajdonos vagyok. A WohnPark Alsószéktó Kft.
immáron ötödik éve egy 50 ingatlanból álló
lakóparkot üzemeltet és ad bérbe a Mercedes
gyár munkavállalói és családtagjaik részére.
A VOSZ tagjai a tisztújító közgyűlésen az
eddig elnök ajánlására, egyhangú szavazással
választották a következő öt évre a szervezet
megyei elnökévé. A megválasztását követő
beszédében hangsúlyozta a folyamatosságot.
Mit szeretne megőrizni?
A VOSZ megyei szervezetének elmúlt 17
esztendőjét országos szinten is rendkívül
sikeresnek aposztrofálják. Nem csak azért,
mert ezen időszak alatt a megyei vállalkozói
gyakorlatilag a semmiből építették fel, hanem
mert a folyamatos megújulás is jellemezte.
Gondolok itt például a megyénken belüli,
helyi szervezetek alapítására, felállítására is
Baján, Kiskunfélegyházán és Kiskőrösön.
Fontosnak tartom továbbá a korrekt, nyílt és
őszinte párbeszéd folytatását mind a szervezeten belül, mint az egyéb fórumokon is,
valamint a szuverenitás, semlegesség megőr-

7
zését, mely a hitelességünk egyik alapvető
záloga. De említhetném még a társszervezetekkel való kiváló és kiegyensúlyozott kapcsolatot is, mely bizony kuriózumnak számít
az országban. És természetesen folytatni szeretném a nagy sikerű Príma Gálák megrendezését is, melyek azon túl, hogy szép és színvonalas estét jelentenek a résztvevők számára, azt is jól mutatják, hogy bizony a vállalkozók egy emberként támogatják a magyar kultúra, a tudomány és a sport kiemelkedő
tehetségeit.
Miben szeretne változtatni a VOSZ
megyei szervezetének működésén?
Fő célom a VOSZ elismertségének és
érdekérvényesítő erejének további növelése. Ezt részben a tagok számának bővítésével, a nagy gazdasági erővel rendelkező,
nemzetközi és magyar vállalatok megnyerésével lehet elérni. Természetesen feltétlenül számítok a kis- és közepes vállalkozásokra is. Egy másik fontos törekvésünk,
hogy ne csak Kecskeméten, de a megye
egyéb településén is vonjanak be minket az
önkormányzatok a vállalkozókat érintő kérdések eldöntésébe.

Díjátadóként Hosszú Katinkával az egyik kecskeméti megyei Prima-díj gálaesten
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Megválasztásával tagja lett a VOSZ országos elnökségének is. Melyek a vállalkozókat
foglalkoztató legfontosabb országos gazdasági
ügyek?
Központi kérdésként kezeljük évek óta 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. Egy forint
nettó bér kifizetéséhez tehát csaknem egy
forint állami elvonás párosul. Ez sokáig
már nem tartható, különösen amiatt, hogy
egyre égetőbb probléma a munkaerő-hiány.
Magasabb bért azonban csak úgy tudnának
versenyképességük veszélyeztetése nélkül
fizetni a vállalkozók, ha az állami elvonás
csökkenne. A másik súlyponti kérdés a
kiszámítható gazdaságpolitika, mely álláspontom szerint továbbra is az egyik legfontosabb tényezője a vállalkozások és az
ország gazdasági és társadalmi fejlődésének. A kiszámíthatóság növeli a gazdasági
környezet stabilitását, segíti a vállalkozásokat abban, hogy fejlődésüket biztosító,
hosszabb távú stratégiai döntéseket hozzanak.
Az országos roadshow keretében, június
8-án, a megyei kormányhivatallal közös fórumot rendezett a VOSZ Kecskeméten a vállalkozókat terhelő bürokrácia csökkentéséről.
Milyen eredményeket vár a kormány sokszori nekirugaszkodással meghirdetett programjától?
Úgy tűnik, hogy szemben a korábbiakkal,
most tényleg elszántnak tűnik a kormányzat
ennek a kérdésnek a rendezésére. Ezt
támasztja alá Lázár János miniszter úr részvétele a VOSZ országos elnökségi ülésén is,
mellyen támogatást kért a szükséges intézkedések véghezviteléhez. Ezen támogatásunk
egyik kinyilvánítása volt a június 8-i fórum is,
melyen számos Bács-Kiskun megyei tagtársunk mondhatta el véleményét erről a sokakat érintő, fontos témáról. Többen írásos
javaslatokat is eljuttattak a fórumon megjelent állami vezetőkhöz, köztük Lepsényi
István államtitkár úrhoz, akit sok szál köt

Kecskeméthez és a VOSZ Bács-Kiskun
megyei szervezetéhez.
Szakmai önéletrajzában úgy fogalmaz
önmagáról, hogy csapatjátékos. A tisztújító
közgyűlésen újraválasztották a VOSZ megyei
elnökségét is. Az immár Ön által vezetett
csapat mivel kezdte meg munkáját?
Nagy örömömre szolgál, hogy az újraválasztott elnökség tagja között többségében
vannak azok, akik a korábbi években is aktívan részt vettek a VOSZ megyei szervezetének munkájában. Nélkülözhetetlen az ő
jelenlétük, tapasztalatuk, támogatásuk. Az
első elnökségi ülésünk házigazdája a kiskőrösi helyi csoportunk volt. A helyszín kiválasztásával is jelezni szerettük volna, hogy a
megye minden térségére, a kisebb településeken élő és tevékenykedő vállalkozókra is
nagymértékben számítunk.
Lovas Dániel

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

A Kínai Nemzetközi Kereskedelmi Promóciós Tanács
Zhenjiang városi delegációjának látogatása
Májusban kínai együttműködő partnerünk Zhenjiang városi szervezetének népes üzletember
delegációja számára szerveztünk konferenciát és üzletember-találkozót.
A rendezvényen előadás keretében ismertettük az EU-s piacokon történő kínai megjelenéshez szükséges alapvető feltételeket.
Ezt követően került sor a résztvevő magyar üzletemberek bemutatkozására és az üzletember-találkozóra.

A Kínai Nemzetközi
Kereskedelmi Promóciós
Tanács Jiangxi tartományi
delegációját fogadtuk június
hónapban
A delegáció tagjai a tartományi adminisztráció és a Nemzetközi Kereskedelmi
Promóciós Tanács vezetői valamint helyi
üzletemberek voltak.
A megbeszélés témája a két ország szervezetei közötti együttműködési lehetőségek kialakítása volt. Az üzletemberek első-

9
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sorban a megújuló energiák hasznosítási lehetőségei iránt érdeklődtek.
A találkozó során Jiangxi tartomány
Nemzetközi
Kereskedelmi
Promóciós
Tanácsa és a VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei szervezete együttműködési megállapodást írt alá.

Magyar–Román Vegyes Bizottsági ülés Debrecenben

Rendkívüli ülést tartott a Magyar - Román
Vegyes Bizottság 2016. július 7-én Debrecenben.
Az ülés témája a közös pályázati lehetőségek feltárása volt.

– VOSZ –
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Rekord alacsony
kamatok
a Széchenyi Kártya
Programban
A Széchenyi Kártya Programban 2016. január 1-jétől újabb kedvező változások léptek
életbe. A Kormány a Konstrukciók feltételrendszerét és kondícióit még kedvezőbbé
tette azzal, hogy megemelte a Széchenyi
Kártya Program egyes hitelkonstrukcióihoz
nyújtott kamat- és kezességi díjtámogatás
mértékét. Az alacsony jegybanki alapkamatnak köszönhetően a Program hiteltermékei
rekord alacsony kamattal érhetők el.
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.
Változások a gyakorlatban
Az állami támogatások bővülésének kedvező
hatásai a gyakorlatban azt jelentik, hogy például a Széchenyi Forgóeszközhitel nettó

kamata a kamattámogatás emelésének
köszönhetően 1%-kal 3 százalékra csökkent a
2016. január 1-től 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.

Széchenyi Kártya Program
A Széchenyi Kártya Program különböző
hiteltípusokat kínál a kkv szektor vállalkozásai számára, elemei teljesen egymásra épülnek és akár egyidejűleg, egyszerre is igénybe
vehetők. A Program lehetőséget teremt arra,
hogy a vállalkozások különböző finanszírozási céljaik megvalósítására a számukra megfelelő konstrukciót vehessék igénybe
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A Széchenyi Kártya „klasszik” Folyószámlahitel állami (kamat- és kezességi díj) támogatásban részesített konstrukció, amellyel a
vállalkozások már 3 hét alatt akár 50 millió
forint hitelhez juthatnak akár ingatlanfedezet
nélkül is, gyors és egyszerűsített hitelbírálatot
követően.
A
Széchenyi
Kártya
Folyószámlahitelt a már működő mikro-, kisés középvállalkozások igényelhetik átmeneti
pénzügyi gondjaik megoldására.
A Széchenyi Forgóeszközhitel konstrukció
nem pusztán az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál, hanem hosszabb,
akár 36 hónapos futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök (alapanyagok, árukészletek) finanszírozására alkalmas. Az igényelhető hitel összege 1 millió forinttól maximum
25 millió forintig 100 000 forintonként emelkedő összegű lehet, így rugalmasan alkalmazkodik a vállalkozás finanszírozási igényeihez.
Tárgyi biztosíték nélkül is elérhető.
A kedvező költségeknek, valamint a hitel
teljes futamidejére biztosított jelentős mérté-

kű állami támogatásoknak köszönhetően a
Széchenyi Beruházási Hitel az egyik legkedvezőbb kondíciójú beruházási célú finanszírozási forrás a piacon. A Széchenyi
Beruházási Hitelből ingatlan megvásárlása,
építése, fejlesztése, valamint nemcsak új,
hanem használt gépek beszerzése is finanszírozható. A konstrukció 20 százalék önerővel,
1-50 millió forint összegben, maximum 10
éves futamidőre igényelhető, akár 2 éves
türelmi idővel. A Széchenyi Beruházási Hitel
jelenlegi évi nettó ügyleti kamata 0,5%*.
A Széchenyi Önerő Kiegészítő, illetve a
Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitelek
által kínált lehetőség a KKV-k pályázati esélyeinek növelését és a pályázatból történő
beruházások sikeres, mielőbbi megvalósítását
célozzák.
*A hiteleknél megadott évi nettó kamatok
számítása: 1havi BUBOR az adott konstrukcióban meghatározott kamatfelárral növelve
és a konstrukciókhoz nyújtott kamattámogatás mértékével csökkentve. A tájékoztató
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készítésének időpontjában érvényes 1havi
BUBOR=1%
A Széchenyi Kártya Program az elmúlt
évben számos, a vállalkozások kedvező hitelhez jutását segítő eredményt ért el, a
Programba tartozó hitelkonstrukciók feltételrendszerében számos könnyítés is bevezetésre került.
A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
(SZK) és az Agrár Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel (ASZK) maximálisan igényelhető keretösszege 50 millió forintra
emelkedett, megteremtették a Folyószámlahitel konstrukciókon belül a bankváltás lehetőségét, 25 millió forint összegű hitel igényléséig pedig már elegendő egy teljes lezárt
éves gazdálkodói múlt (SZK, ASZK).
Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció
keretében a fagykárt szenvedett vállalkozások

13
a jogosultsági feltételeknek való megfelelés
esetén akár költségmentesen (nulla kamattal
és egyéb díj, költség nélkül) juthatnak kedvező finanszírozási lehetőséghez 2016. november 30-ig hatályba lépett hitelszerződések
esetén.
A Széchenyi Kártya Programban eddig
több mint 1636 milliárd forintot folyósítottak
a vállalkozások részére, több mint 315.000
igénylést rögzítettek, amelyből több mint
230.000 hitelügylet jött létre.
A Széchenyi Kártya Program hitelei a
regisztráló irodahálózatban, vagyis a
KAVOSZ Zrt., a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége, a területi kereskedelmi
és iparkamarák irodáiban érhetők el, ahol az
ügyintézők segítséget nyújtanak a vállalkozások számára a hitelkérelem kitöltésében és a
szükséges dokumentumok beszerzésében is.

Még több vállalkozás számára lesz elérhető
költségmentesen az Agrár Széchenyi Kártya
Mostantól a jégkárt szenvedett gazdák után
már a fagykár sújtotta agrárvállalkozások is
részesülhetnek teljes támogatásban az Agrár
Széchenyi Kártya Konstrukció keretében.
A Földművelésügyi Minisztérium a fagykárt szenvedett és Agrár Széchenyi Kártyával
(ASZK) már rendelkező, illetve a
Konstrukció keretében 2016. november 30ig hatályos hitelszerződést kötő vállalkozásoknak a jelenlegi 4%-os kamat- és kezesi díjtámogatáson felül további, akár teljes hiteldíj-támogatást nyújt - a 2016. július 22-ét
követően esedékes díjtételek vonatkozásában, az adott hitelügylet teljes futamidejére.
Az állam az érintett agrárvállalkozás
„ültetvény” besorolású földterületei után
hektáronként legfeljebb 500 ezer Ft hitelkeretig teljes költségtérítést biztosít, azaz ezen
esetekben 100%-os kamat-, kezességi díj-,

illetve kezelési költségtámogatással, valamint
egyéb költségek megtérítésével (mint pl. bírálati díj, regisztrációs díj, közjegyzői díj, értékbecslési díj, stb.) segíti a fagykárt szenvedett
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vállalkozások akár nullaköltségű szabad felhasználású finanszírozási forráshoz jutását.
Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója kifejtette, hogy a részletes feltételeket
tartalmazó 2016. július 21-én megjelent rendelet szerint többek között azok az agrárvállalkozások élhetnek ezzel a lehetőséggel,
amelyek a hivatkozott rendeletben nevesített
településeken székhellyel/fiókteleppel/telephellyel rendelkeznek. A vezérigazgató felhívta a figyelmet, hogy a támogatás mértéke függ
a vállalkozás ültetvény minősítésű földterületének nagyságától, valamint a rendelkezésére
álló szabad támogatási keret mértékétől,
továbbá meg kell felelniük a rendeletben
meghatározott jogosultsági feltételeknek. Az
érdeklődők a magasabb összegű támogatás
igénybevételének feltételeiről részletes tájékoztatást a www.kavosz.hu oldalon, az ugyfelszolgalat@kavosz.hu e-mail címen, valamint a hitelkérelmeket befogadó Regisztráló
Irodákban kaphatnak.

Az utóbbi időszakban dinamikusan növekedett az ASZK hiteligénylések száma, és
fokozott érdeklődés mutatkozott a jégkárral
sújtott vállalkozók részére biztosított nullaköltségű Agrár Széchenyi Kártya iránt is,
amelynek igénybevételére a vállalkozások
2016. június 30-ig köthettek hitelszerződést.
Az Agrár Széchenyi Kártyát igénylők nagyobb része családi gazdaságként, egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként működik.
Krisán kiemelte: az agrárium az egyik legstabilabb, hitelezési szempontból az egyik legkevésbé kockázatosnak számító ágazat, a szezonalitás és az időjárási körülményeknek való
kiszolgáltatottság ellenére is. Mára a kártyát
több mint 9000 gazdálkodó igényelte, az
átadott kártyák száma megközelíti az 5000et, a kihelyezett hitelösszeg pedig meghaladja
a 37 milliárd forintot. Az átlagos hitelösszeg
az idei évben létrejött ügyeket tekintve 8,6
millió forint.
– KAVOSZ –
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Országos felmérés
a vállalkozói bizalomról 2016
A VOSZ július 13-án elektronikus kommunikációs csatornákon - internetes és közösségi
oldalán, e-mail-ben és Hírlevelében – felhívást tett közzé a vállalkozói közösség részére,
kérve a vállalkozók részvételét a vállalkozói
bizalomról készítendő kérdőíves felmérésben. A felhívást alábbiakban – emlékeztetőül
– ezúton is közzé tesszük abban a reményben, hogy azok a vállalkozótársaink is csatlakoznak a felméréshez, akik eddig valamilyen
okból nem töltötték ki a web-es (internetes)
kérdőívet.
Tisztelt Vállalkozótársunk!
A kis-és közepes vállalatok vezetői gyakran
sorolják a fejlődésüket akadályozó legfontosabb tényezők közé azt, hogy nem bízhatnak
az üzleti környezet kedvező alakulásában.
Különösen a gazdaságirányítás, a szabályozás
sokszor nehezen kiszámítható alakulása okoz
komoly gondokat.
A VOSZ felkérésére a Budapesti Corvinus
Egyetem Versenyképesség Kutató Központja
most kérdőíves felmérést végez a tagvállalatok vezetőinek körében. A felmérés célja,
hogy képet kapjunk a cégek vezetőinek véleményéről arra vonatkozólag, hogy milyen
tényezők befolyásolják a vállalkozások bizalmát környezetük alakulásával kapcsolatban,
és hogyan lehetne a vázolt helyzeten javítani.
Az elemzés eredményeit a kérdőívet kitöltők
természetesen megismerik az ősz folyamán.
KÉRJÜK, SEGÍTSE MUNKÁNKAT ÉS
OSSZA MEG VELÜNK VÉLEMÉNYÉT!
A kérdőív elektronikus kitöltése mintegy 20
percet vesz igénybe. Arra kérjük, hogy a kérdésekre megadott válasz lehetőségek közül
válasszon. A válaszok igen-nem választást, 15 értékelési skálán történő értékelést és esetenként százalékos becslést kérnek Öntől. A
kérdőívet a

http://goo.gl/forms/iGUPJJroiJ3ajp4D3
linken tudja elérni és kitölteni, amely megtalálható a VOSZ hivatalos honlapján
(www.vosz.hu),
Facebook-oldalán
(www.facebook.hu/vosz.hu)
valamint a VOSZ Hírlevelében szereplő felhívás szövegébenis, de szívesen el is küldjük
Önnek, ha szükséges.
A felmérés kérdőíve arra szolgál, hogy a vélemények alapján a legfőbb általános tendenciákat és összefüggéseket emeljük ki, semmilyen formában nem használjuk és nem azonosítjuk az egyes válaszadói véleményeket.
Annak érdekében, hogy figyelemmel tudjuk
kísérni a kitöltést, és a kitöltőknek személyesen is vissza tudjunk jelezni, tisztelettel kérjük, hogy néhány információt adjanak meg a
kérdőívtől függetlenül, a következő linken:
http://goo.gl/forms/20b2pbrfhu6zdU032
(megtalálható a fenti link-kel együtt).
KÉRJÜK, SZÁNJON RÁNK 20 PERCET
AZ IDEJÉBŐL, HOGY JOBBAN
KÉPVISELHESSÜK ÉRDEKEIT!
Bízunk abban, hogy eredményeink mind a
VOSZ, mind pedig tagvállalatai számára
hasznosak és érdekesek lesznek!
Előre is köszönjük a válaszadást, amelyre legkésőbb 2016. augusztus 20-ig számítunk!
Budapest, 2016. július 11.

Dr. Dávid Ferenc
a VOSZ főtitkára
Chikán Attila
a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának
elnöke,
a BCE Versenyképesség Kutató Központ
igazgatója
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A Belügyminisztérium tájékoztatója
a polgári peres ügyekben a bíróságokkal
történő elektronikus kapcsolattartásról
2016. szeptember 30-ig az ihat@bm.gov.hu
elektronikus levelezési címen lehet jelezni az
elektronikus kapcsolattartással összefüggő
tapasztalatokat, esetleges javaslatokat.

KÖTELEZŐ ELEKTRONIKUS
KAPCSOLATTARTÁS
A BÍRÓSÁGOKKAL, PERKAPU
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél,
a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet,
valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. E jogalanyok a hatályos szabályozás szerint a keresetlevelet elektronikus úton, általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek
benyújtani. A jelzett időpont előtt az elektronikus kapcsolattartást az érintettek önként
választhatják.
A Pp. szerint gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság,
az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés,
az európai területi társulás, a szövetkezet, a
lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a
vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági
társulat, az állami vállalat, az egyéb állami
gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a
közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös
biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az
egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az
állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési
szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az

alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.
Folyamatban van az elektronikus kapcsolattartást elősegítő új szolgáltatás, a perkapu kidolgozása és a bevezetésével összefüggő
jogszabály-módosítás. A Pp. módosításáról
rendelkező törvényjavaslat a T/10308. számon került benyújtásra, megtekinthető
a www.parlament.hu honlapon. Rövidesen
közigazgatási és társadalmi egyeztetésre kerül
a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012.
(IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló
előterjesztés, amely a szolgáltatás részletes
szabályozását tartalmazza.
A perkapuval kapcsolatban a nisz.hu/
eperkapu felületen érhetők el részletes információk. A felmerülő kérdéseket az eperkapu@nisz.hu címre lehet megküldeni.

KERESETLEVÉL
ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA
KÖZIGAZGATÁSI ÉS BIRTOKVÉDELMI
PEREKBEN
A közigazgatási perekben, illetve a jegyző
birtokvédelmi ügyben hozott határozatának
megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára szintén kötelező
az elektronikus kapcsolattartás 2016. július 1től. Ezekben a perekben a keresetlevelet
elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási
határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvé-
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delmi határozatot hozó jegyzőhöz kell
benyújtani.
Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet az ügy irataival együtt öt napon belül
felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, amely azokat - a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt - tizenöt napon belül továbbítja a
bírósághoz. Ha a keresetlevél a végrehajtás
felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első
fokon eljáró közigazgatási szerv három napon
belül terjeszti fel a másodfokon eljáró közigazgatási szervnek, amely azt nyolc napon
belül továbbítja a bírósághoz (Pp. 330. § (2)
bek.).
Ha a keresetet az első fokon eljáró közigazgatási szerv ellen kell megindítani, a 330.
§ (2) bekezdés alkalmazása során rá a másodfokú szervre vonatkozó rendelkezések irányadók.
Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet és mellékleteit hivatali kapun továbbítja a másodfokú közigazgatási szerv részére.
Az elsőfokú közigazgatási határozatot
hozó szerv, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző a hatályos szabályok értelmében köteles gondoskodni a felülvizsgálni kért
határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, akkor is, ha a keresetlevél papír
alapon kerül előterjesztésre.
A kötelező vagy kizárólagos elektronikus
kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket
a 2016. július 1. napján és az azt követően
indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben,
illetve a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás
során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben kell alkalmazni.
A közigazgatási és birtokvédelmi perekben az ÁNYK űrlapok egységesítése érdekében az IM-mel és az OBH-val történt egyeztetés alapján a következő eljárás került elfogadásra:

17
Minden érintett szervezet saját űrlapot
készít, melyen megtörténhet nála a keresetlevél benyújtása az alábbiak szerint:
1. Az OBH által adott elektronikus nyomtatvány (közigazgatási perekben a K01,
birtokvédelmi perekben a P26 jelzésű)
szolgál mintaként a közigazgatási szervek és a jegyzők számára a saját határozataikkal szembeni keresetlevél benyújtására kialakítandó ÁNYK űrlapjuk
elkészítéséhez;
2. Ezt az adattartalmat a közigazgatási
szerv, illetve a jegyző kiegészíti a Pp.
által (330. § (1) bek., illetve 341/F. § (1)
bek.) előírt speciális tartalmi elemekkel;
3. Az űrlapot közzéteszi honlapján és célszerű, hogy az OBH honlapján is legyen
megjelenítve az elérhetősége;
4. Az OBH mintaként szolgáló elektronikus űrlapjának verzió-váltása esetén a
közigazgatási szerv, illetve a jegyző gondoskodik az új verzióval egyező tartalmú saját ÁNYK űrlap elkészítéséről és
közzétételéről;
5. A minta-űrlapot és a közigazgatási szervek, jegyzők feladataival kapcsolatos
tájékoztatót központilag közzé kell
tenni (OBH honlapján, az Önkormányzati Értesítőben), a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért felelős államtitkárának megkeresésével
gondoskodni kell a kormányhivatalok
tájékoztatásáról.
Hivatali kapuval rendelkező szervezetek az
ÁNYK űrlap elkészítése érdekében ingyenesen igényelhetik az ÁNYT tervező szoftver
rendelkezésükre bocsátását. Az ÁNYT-t a
HKP csatlakozási kérdőíven lehet igényelni,
az ezzel kapcsolatos tudnivalók a következő
webhelyen érhetők el: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/csatlakozaskr.
Az elsőfokú közigazgatási határozatot
hozó szervnél, birtokvédelmi határozatot
hozó jegyzőnél az ÁNYK űrlapot alapvetően
a minta-űrlapok szerinti tartalommal kell
elkészíteni, az alábbi eltérésekkel:
1. A K01 űrlap címét célszerű megváltoztatni a következőre: „Űrlap közigazga-
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tási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához”;
2. A két űrlap 1.1. pontjában „Benyújtó”
szerv, közigazgatási szerv neve helyett
„Címzett” szerv neve szerepeljen, és az
adott közigazgatási szerv, jegyző neve
legyen feltüntetve.

P26
•
•
•
•
•
•
•
•

Kötelezően kitöltendő adatok:
K01
• 1.1. Benyújtó közigazgatási/egyéb szerv
neve
• 1.2. Bíróság kiválasztása
• 1.3. Felülvizsgálni kért határozat száma
• 2.1. A fél minősége
• 2.2. A fél neve
• 2.3. „Cég” választása esetén a Cégforma
• 2.4. A fél címe
• 3.1.1. Keresetlevélben megnevezett
alperes megnevezése
• Keltezés
A keresetlevél ÁNYK mintájának kialakításakor a Pp. 121. § és 330. § (1) bekezdésében foglaltakra kell mindenképp figyelemmel
lenni.

•
•
•
•
•
•

1.1. Benyújtó szerv neve
2.1. Bíróság kiválasztása
2.4. Pertárgyérték
2.4.1. Lerótt illeték
2.5. Felülvizsgálni kért határozat száma
3.1. A fél minősége
3.2. A fél neve
3.3. „Cég” választása esetén a Cégforma
3.4. A fél címe
4.1. A fél minősége
4.2. A fél neve
4.3. „Cég” választása esetén a Cégforma
4.4. A fél címe
Keltezés

A keresetlevél ÁNYK mintájának kialakításakor a Pp. 121. § és 341/F. § (1) bekezdésében foglaltakra kell mindenképp figyelemmel
lenni.
A birtokvédelmi perek esetében az elektronikus illetékfizetés lehetőségét célszerű (az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény rendelkezései értelmében
2018. január 1-től kötelező) biztosítani.
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A vállalati továbblépés korlátai
és lehetőségei Magyarországon
Szepesi Balázs 2015. október 13-i előadásának leirata

Köszönöm a felkérést az előadásra. A következőkben a Hétfa és más műhelyek versenyképességgel kapcsolatos kutatásaira építve
tekintem át, miért megy ma nehezen a vállalkozás Magyarországon, illetve milyen megközelítés és milyen lépések segítségével léphetnénk ki a kátyúból.

A magas adminisztrációs terhek zsibbasztó
hatása
Magyarországon a legutóbbi – immár elég
régi - felmérések szerint a vállalkozások
adminisztrációs terhei a GDP 10,5%át teszik
ki. Ha a vállalkozásoknak a papírmunkával,
engedélyekkel töltött ideje nem lenne több,
mint az Európai Unióbeli hasonló vállalkozásoké, akkor 2000 milliárd forintot lehetne
megspórolni. Ez lényegében egy, az ÁFA
bevételek kétharmadát kitevő implicit adó.
Ezek az adminisztrációs terhek a kisvállalkozásokat jobban sújtják, mint a nagyobb cégeket. Az elemzések szerint a legkisebb vállalkozások számára árbevétel arányosan háromszor akkora az adminisztrációs terhek mértéke, mint a nagyobb cégeknek. Tehát egyes
piacokon maga az állam támasztotta bürokrácia képez jelentős belépési korlátot a vállalkozásoknak.
Az adminisztrációs terhek emellett pótlólagos kockázatot is jelentenek, mivel egy vállalkozó gyakran nem tudja, hogy egy adott
szabályt éppen betart vagy sem. Például ha
megkérdezünk agy adószakértőt egy bizonyos
gazdasági tranzakcióval kapcsolatban, akkoráltalános, hogy nem mer azonnal válaszolni,
mert nagyon gyorsan és követhetetlenül változik a szabályozás.
Ennek következménye, hogya magas
adminisztrációs terhek és az ezzel járó kockázatok felértékelik az informális alternatívá-

kat, a szabályozást és adóztatást kikerülő
tevékenységeket. Teljes ágazatok működnek
nagyrészt a jogon kívül. Ezzel nem csak az a
probléma, hogy hiányzik az adóbevétel egy
része, hanem az is, hogy a gazdaság informális része a fejlődésben megreked. A papíron
nem látszó üzleti tevékenységekre nem lehet
fejlesztési támogatásokat bevonni sem az
államtól, sem a bankoktól.
A magas adminisztrációs terhek miatt a vállalkozások számára az egyik legfontosabb partner az állam, amit vagy ki kell kerülni, vagy
jóban kell lenni vele. Ez erősenállamorientált
működéshez vezet. Ha valaki jól tudja intézni a
bürokratikus folyamatokat akkor üzleti előnyre
tesz szert, ha pedig ki tudja kerülni az állami
működést, akkor ugyancsak előnye van. Tehát
vagy jól kell együttműködni az állammal, vagy
jól kell elbújni előle. Mindez pedig nem arra
ösztönzi a vállalkozásokat, hogy a termelést, a
termékszerkezetet, a piacra jutást erősítsék,
hanem arra, hogy az állammal való kapcsolataikat tudják jobban intézni. Az állammal kapcsolatos tevékenységekbe éri meg pénzt, időt,
energiát, fektetni, ez pedig a versenyképessé
válástól vonja el az erőforrásokat.
A tovagyűrűző negatív hatások jelentősek,
pedig ha figyelmen kívül hagyjuk őket, akkor
is az adminisztrációs terhek uniós szintre
csökkentése akkora hatással lenne mintha az
ÁFA szintjét hirtelen 9%-ra mérsékelnénk.

Kis cégeink teljesítménye elmarad a visegrádi társaikétól
Az adminisztratív költségek magas szintje az
egyik legjobban megragadható eleme a
magyar gazdaság fejlődési korlátainak. Minél
kisebb egy vállalkozás, annál inkább elmarad
az egy főre jutó termelékenység a másik
három visegrádi ország átlagától.
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Forrás: SME Performance Review
A nagyvállalatok esetében az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott értéke 2 százalékkal
magasabb Magyarországon mint a többi
visegrádi ország átlagában. A közepes vállalkozások estében 8, a kisvállalkozások esetén
18, a mikrovállalkozások esetén pedig 21 százalékkal alacsonyabb a termelékenység mint
a cseh, lengyel, szlovák cégek esetében.
Minél kisebb egy vállalkozás, annál kevésbé
termelékeny. A számok a válság előtt is
hasonlóak voltak, stabil jellemzője gazdaságunknak, hogy a kisvállalkozások nem tudják
úgy felvenni a versenyt a nagyobb cégekkel,
mint ahogy a többi visegrádi országban.
A European SME Performance Review
adatai azt mutatják, hogy a középvállalkozásoknak jelentős a gazdasági szerepük, azonban részesedésük a hozzáadott érték előállításában jelentősen csökken. A nagy cégek foglalkoztatása jóval alacsonyabb, mint az uniós
átlag, azonban sokkal termelékenyebbek a
többi vállalathoz képest. A 10 fő alatti mikrovállakozásoknál ez pont fordítva igaz: a foglalkoztatásban nagyon nagy a szerepük, míg
az egy főre jutó hozzáadott értékükben sokkal
nagyobb az elmaradásuk, mint az EU más
országaiban.

Ha a mikro-, kis- és középvállalkozásaink
ugyanúgy teljesítenének a nagy cégekhez
képest, ahogy Szlovákiában, Csehországban
és Lengyelországban, akkor ez önmagában
10%-al több hozzáadott értéket eredményezne. Ez a magyar gazdaság egyik legnagyobb
tartaléka: 10%-al lehetne nagyobb a GDP, ha
kisebb cégeink úgy tudnának teljesíteni, mint
visegrádi társaik.

Miért nehéz?
Miért ilyen nehéz a kicsiknek? Mi az oka az
elmaradásnak? Miért ennyire szétszakadó a
magyar gazdaság? Ezt a kérdést az Összkép
magazin Továbblépők című sorozatában jártuk körbe. Úgy lehetne összefoglalni az eredményeket, hogy aki nincs bekapcsolódva a
nemzetközi hálózatba, nem jól szervezett és
jobban ki van téve az üzleti környezet változásainak, annak nehezebben megy. A magyar
közgazdaságtudományi irodalomban négy fő
magyarázatot találunk a fenti kérdésekre.
Az egyik magyarázat szerint a nemzetközi
munkamegosztásba való bekapcsolódás a
meghatározó, ennek vizsgálatában a KTI
kutatóinak jelentős a szerepe. Azok a cégek
növekednek gyorsabban, állítanak elő
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nagyobb hozzáadott értéket, amelyek, exportálnak, importálnak, külföldi tőkét vonnak
be – azaz beépültek a globális üzleti láncolatokba. Adam Smithnek igaza van, a munkamegosztásba való bekapcsolódás a lényeg:
vannak a bekapcsolódók és a kimaradók.
A második magyarázat mögötti elemzések
meghatározó műhelye a Corvinus Egyetem
Versenyképesség Kutatóközpontja. Eszerint a
fő probléma a cégvezetés kompetenciájában
van. Minél szervezettebb egy cég, minél jobban használja a különböző üzleti menedzsment technológiákat, annál jobban sikerül
megfelelni a versenyképességi kihívásoknak.
A harmadik magyarázat a Hétfa
Kutatóintézet elemzéseiben kap kiemelt
hangsúlyt. Az általunk követett intézményi
megközelítés szerint az üzleti környezet és az
üzleti kapcsolatok a meghatározóak. Magyarországon a szabályozást, az adminisztrációt és a szerződéseket működtető intézmények
viszonylag gyengék ezért a személyes kapcsolatok, társadalmi normák, és a kulturális elemek határozzák meg az üzleti kapcsolatokat.Kapitalizmusunk arcos kapitalizmus, a
vállalkozó legnagyobb értéke a telefonkönyve.
Emiatt a magyar vállalkozások óvatosak az új
partnerekkel, a működést átalakító újításokkal szemben. Emiatt nehezebben lépnek új
piacra, kevésbé vonzó számukra azinnováció.
A kutatások negyedik Oriens által fémjelzett iránya a rossz adóstruktúrával és költségvetési politikával magyarázza a kisvállalkozások nehézségeit. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy magyar adórendszer ezen kutatások óta jelentősen átalakult, érdemes lenne
újra megvizsgálni az adó- és költségvetési
politika vállalkozásokra gyakorolt hatásait.

Keveset tudunk
A sokféle magyarázat ellenére nagyon keveset tudunk a magyar kis- és középvállalkozások mindennapi működéséről. Ennek három
fő oka van. Az egyik az, hogy az adatok gyakran félrevezetőek, azaz amennyire megbízhatóak az adóbevallások, annyira megbízhatóak
az adatok. Egy másik ok, hogy csak keresztmetszeti képünk vannak a gazdaságról, de
olyasfajta elemzésből nagyon kevés készült
Magyarországon, mely egyes vállalkozások
történetét kíséri végig. Általában azt vizsgál-

juk, hogy hogyan néznek ki a győztesek és a
vesztesek a gazdaságban, de a folyamatról
nagyon keveset tudunk. Harmadrészt legtöbbször nem a vállalkozók nézőpontjából
vizsgáljuk a gazdaságot, hanem valamilyen
külső nézőpontból: hogyan lehetne több
hitelt eladni nekik, hány munkahelyet terveznek létrehozni, mi kellene, hogy exportáljanak, innováljanak, rugalmasan foglalkoztassanak stb. Nem a gazdaság működését,
hanem valamilyen szempontú diszfunkcióit
vizsgáljuk. A magyar gazdaság megértéséhez
új szemléletű kutatásra van szükség, erre tettünk javaslatot a Hétfa egyik műhelytanulmányában.

Multik, Olgik, Picik
A fentebbi adatok jól mutatják, hogy a
magyar gazdaság erősen szegmentált.
Szereplőit három fő csoportra oszhatjuk.
Vannak a nagy cégek (multik), melyeknek
gazdasági, foglalkoztatási súlyuk ad alkuerőt.
Gazdasági alapon tudnak alkut kötni az
állammal. Vannak azok a cégek (olgik),
melyek vezetője, tulajdonosa a hatalmi rendszeren belül bír pozícióval. Ezek a vállalkozások politikai tőkéjükre építve alakítják a
működésükhöz szükséges szabályozási hátteret és a támogatásokat. A harmadik csoportba a kisvállalkozások (kicsik) tartoznak.
Ezeknek a cégeknek társadalmi súlyuk van.
Egyenként nem jelentősek, de sokan vannak,
és ha összefognak, jelentős befolyással rendelkezhetnek. Ilyen szereplők például a
könyvelők, a kisgazdák, a panziósok. Ők társadalmi erejüket tudják használni az állammal folytatott kapcsolatukban.
A három szegmens működési logikája,
érdekérvényesítő technikái jelentősen eltérnek egymástól. Közös bennük, hogy egyrészt
nem a gazdaság egészére, hanem saját helyzetükre vonatkozó igények mentén szervezik
fellépéseiket, másrészt általában informális
alkukra törekszenek. Vannak kivételek, de
ritka, hogy egy térség, ágazat vállalkozói és az
állam között tartalmában és lebonyolításában
nyilvános megállapodás szülessék. Ugyanarra
a témára (szabályozás, adózás, fejlesztési
támogatás) de jure egységes, de facto azonban cégcsoportonként eltérő tartalmú alkuk
születnek. Az állam lényegében a különböző
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típusú ügyfelekkel különböző informális
megállapodásokat köt. Emiatt a gazdaságpolitikát mozgató erők nehezen figyelhetőek
meg.

A jó kivételt keressük a jó szabály helyett
A gazdasági környezetet alakító informális
alkuk természete az egyik fő oka annak, hogy
miért magasak az adminisztrációs terhek,
miért változnak gyakran a szabályok és miért
nehéz stratégiai megállapodásokat megkötni.
Miért van szükség informális alkukra?
Egyrészt az intézményrendszer gyengesége
miatt a vállalkozók nem mernek kalkulációkba bocsátkozni, az állammal sem mernek
hosszútávon megállapodni. Minden lobby
arra irányul, hogy hogyan lehetne rövidtávon
előnyre váltható támogatási és szabályozási
döntéseket hozni. Mindenki a jó kivételt
keresi, nem a jó szabályt – ez pedig mindig
intim expedíció.
A másik probléma az, hogy a formális
intézményjavítás önmagában is kihívás. Egy
ilyen reformhoz csökkenteni kellene az adminisztrációs terheket, meg kellene erősíteni a
szerződések szentségét, javítani kellene a
közszolgáltatásokat. Ezek mind olyan tevékenységek, melyekkel hosszútávon mindenki
jól járna, azonban költségeik és a belőlük
következő konfliktusok rövidtávon jelentkeznek. A gazdaságpolitika működési logikájában a hosszú távon sokaknak picit jót jelentő
lépések hátránnyal indulnak a rövidtávon
keveseknek sok hasznot hozó lépésekkel
szemben. El kell fogadni, hogy ez így van,
ehhez igazítva kell a gazdasági környezetet
javító lépésekre vonatkozó javaslatainkat
kidolgozni. Mindig a vevő fejével kell gondolkozni – gazdaságpolitikai lépések esetében
pedig a demokratikus választásokon megméretődő döntéshozók azok, akik megvehetik az
elképzeléseket.
Nem veszett a fejsze nyele
Amiről eddig volt szó: beragadt adminisztráció, beragadt kisvállalkozások, beragadt gazdaságpolitikai környezet. A helyzet azonban
korántsem ennyire rossz. Több példa is
mutatja, hogy a magyar vállalkozások számára is van mozgástér, a versenyképességet
növelő kormányzati cselekvés lehet sikeres.
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Először is, valamennyire belénk van kódolva a magyar pesszimizmus. Az adatok,
melyekkel dolgozunk, a negatív érzéseiket
megfogalmazó emberek interjúválaszaiból
érkeznek, miközben a gazdaság egy részére
nem látunk rá. Régi jó szokásunk, hogy ami
működik azt rejtegetjük, ami nem működik
azt mutogatjuk
Vannak ígéretes történetek a magyar gazdaságban. Jó példa erre a gasztroforradalom,
vagy a vidék városközpontok megújulása. A
minőségi ételek megjelenése és a városok
köztereinek megújulása észrevétlenül hozott
létre új minőséget az életünkben. A magyar
vendéglátóiparban néhány év alatt teljesen új
minőségi szegmens jelent meg. Az elmúlt 10
évben Magyarország városközpontjai megújultak és megteltek élettel. Ezek a gazdaságot formáló de nem gazdasági megfontolásra
épülő változások voltak.
Vannak olyan sikertörténetek is, melyek
mögött komoly üzleti szándékok állnak.
Gondolhatunk a magyar gépipar megújulására, a nemzetközi porondon sikeresen szereplő informatikaiés kreatív ipari cégekre,
Budapest növekvő turisztikai vonzerejére,
vagy a fürdővárosok fejlődésére. Mindez arra
utal, hogy sokan mégis tovább tudtak lépni.
A magas adminisztrációs terhek, a változó
üzleti környezet, agyenge intézményrendszer
ellenére sok vállalkozó sikeresen szervezi az
üzletét.
Egy versenyképességet erősítő politika
építhet arra is, hogy vannak jól azonosítható,
más országokban nem jelentkező - így megoldható - problémáinkPéldául ha a kulturálisan és történelmileg hasonló tapasztalatokkal
rendelkező Szlovákiában harmad akkorák a
bürokratikus terhek, mint itthon, akkor egy
ilyen tehercsökkentő program valószínűleg
Magyarországon is megvalósítható.
Emellett vannak a magyar gazdaság versenyképesség javításátsegítő momentumok
is:
Az informatikai fejlődés sok a kisebb vállalkozások számára is lehetővé tette sok,
korábban csak a nagy cégeknek, drágán elérhető technológiai megoldás használatát.
Felnőtt a rendszerváltás utáni első nemzedék, az az ezredvégi vagy európai nemzedék.
Ők már a mai világ nyelvén beszélnek és gon-
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dolkoznak. Nem értik azokat a megközelítéseket és magyarázatokat, melyeket a Kádárkorban belénk szocializáltak. Régóta várjuk,
hogy egy ilyen tiszta nemzedék a színpadra
lépjen – itt vannak.
Optimizmusra adhat okot az is, hogy
Magyarország nagyon nyitott gazdaság, erősen kapcsolódik az EU-hoz. Szeglet vagyunk,
nem sziget. Nemcsak arról van szó, hogy
mennyi mindent adunk el és mennyi mindent veszünk. Hanem arról is, hogy
Magyarország kulturálisan, politikailag és
szabályozási rendszerét tekintve az EU integrált része. Ebből azt következik, hogy a nemzetközi vérkeringésbe bekapcsolódók köre
egyre nagyobbá válik.

A továbblépés koncepciója
Kisebb adminisztrációs terhek, jó kivételek
helyett jó szabályokat eredményező gazdaságpolitikai környezet, a kínálkozó lehetőségek
kihasználására képes vállalkozások - a feladat
megvan, az a kérdés, hogy mit lehet és mit
érdemes tenni ennek érdekében.
Először is meg kell mutatnunk: lehetséges. Olyan projekteket, olyan koncepciót
kell kidolgozni a vállalkozók számára,
melyek fejlesztésre, újításra ösztönzik a vállalkozókat. Rá kell mutatni, hogy a mai gazdaságpolitika egyes részein hogyan lehet
javítani. Avállalkozók számára be kell bizonyítanunk, hogy érdemes a továbblépésen
gondolkodni, a politikai döntéshozókat
pedig arról kell meggyőzni, hogy a továbblépés lehetőségeit támogassák, mert ezzel
mindenki jól jár.
Másodsorban ki kell dolgozni azokat a
technikákat, javaslatokat, amelyek a lehetőséget cselekvéssé alakíthatják. Segíteni kell az
agilis vállalkozókat, mihez és hogyan fogjanak hozzá. Kezdeményezéseket és azokat
támogató érveket kell kidolgozni a vállalkozókat képviselők és a gazdaságpolitikai döntéshozók számára. Lényegében grammonként
kell eladni a versenyképesség javítására
vonatkozó politikát.
Mindehhez arra van szükségünk, hogy
megértsük hogyan is működik a magyar gazdaság. Fel kell tárnunk, hogy milyen tényezők
mozgatják és gátolják a magyar vállalkozásokat. Ennek érdekében dolgoztuk ki a Hétfa

Kutatóintézetben a továbblépés koncepcióját. Nem arra keressük a választ, hogy miért
nem működik jól egy vállalkozás. Ez a kérdés
ritkán érdekes: vagy a vezető is tudja mi a baj,
csak nem/tud akar tenni ellene vagy pedig
szerinte nincs is komoly probléma – ne jajveszékeljenek a kibicek. Inkább az a kérdés, egy
vállalkozás hogyan és miként akar tenni valamit azért, hogy jobban működjön. Mi a motivációja cégeinknek, milyen korlátokat, lehetőségeket látnak maguk előtt. Ezért kulcsfogalom a Továbblépés.
Sok oka és formája lehet annak, hogy egy
vállalkozás valami újba fog. Meg akarja erősíteni alkupozícióját, jobban akar teljesíteni, nagyobb biztonságban szeretne lenni,
terjeszkedni akar, nagyobb szakmai elismerést szeretne stb. A formája is sokféle lehet:
új gép, új kapcsolatok, átszervezés stb. A
továbblépések kicsi mozzanatai jelentik
azokat a pici robbanásokat, melyek a
motort beindítják és a gazdaság egészének
fejlődését lehetővé teszik. Sok pici továbblépésből tevődik össze a gazdaság versenyképessé válása.
Ezért azt kell megértenünk, hogy ezek a
továbblépések mikor mennek könnyen,
mikor nehezen – és miért. Az nyilvánvaló,
hogy a továbblépés mindig hordoz magában
bizonytalanságot és kockázatot, hiszen
ahhoz, hogy elinduljunk, fel kell emelnünk az
egyik lábunkat és új területre kell lépnünk.
Ha megértenénk, hogy mik azok a kockázatok és költségek, melyek a vállalkozókat viszszatartják, valamint megfigyelnénk, hogy mit
és hogyan csináltak azok, akik már sikerrel
továbbléptek, akkor többet tudnánk arról,
hogy milyen lehetőségei vannak a magyar
gazdaság fejlődésének.
A továbblépés fogalma gyakorlatilag is
hasznos. A vállalkozók számára a követhető
példákkal és a vállalható méretű változtatásokkal közelebb kerülhetnek egymáshoz a
vágyak és a tettek. A gazdaságról gondolkozók a problémák megértése helyett a lehetőségek megértésére fókuszálhatnak. A politikusok számára pedig olyan kezdeményezéseket nyújthat a továbblépés koncepciója, amelyek egyszerre erősítik a gazdaságpolitika
hitelességét és a magyar vállalkozói társadalommal való együttműködést.
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Monori Sándor Program
Magyarországon a vállalkozókról viszonylag
kevés könyv és film készült. Az egyik legélettelibb ábrázolás Bereményi Géza
Eldorádó című filmjének főhőse, Monori
Sándor. Ő a Teleki téri piac királya volt a II.
világháborúutáni
néhány
évben.
Szomorúan kellett megélnie azt, hogy az
államszocializmusban hogyan veszít el mindent. Immár több mint 25 éve, hogy Monori
Sándor unokája újra megnyithatta vállalko-
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zását. Ahogy Ma gyarország tragédiája
Monori Sándor tragédiája volt ’45 után, úgy
Magyarország felemelkedését jelentheti az,
ha a Monori Sándorok újra lehetőséget kapnak arra, hogy kreativitásukat és világformáló akaratukat a javunkra fordíthassák. A
tenni akaró vállalkozók programja lehet a
magyar felemelkedés programja, ezért lenne
érdemes ezt a programot Monori Sándorról
elnevezni. Persze előtte még ki is kellene
dolgoznunk.
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Vállalati teljesítmények a magyar gazdaságban
a válság után – differenciák, vagy/és a dualitás
vetületei1
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Itt a lé(t) a tét
Szerző: Dr. Dávid Ferenc

A Világgazdasági Fórum aktuális versenyképességi rangsorában Svájc az első helyen áll.
Magyarország ugyanezen a listán a 63. A
nyolcmilliós alpesi országban az egy főre eső
GDP meghaladja a 85 ezer amerikai dollárt,
hazánkban ez az érték 14 ezer USD körül
van. Két évvel ezelőtt, 2014. májusában a
világ legmagasabb minimálbérének bevezetéséről szavazhattak a svájciak, de a referendumon résztvevő polgárok 76,3 százaléka nemmel voksolt az országos minimális bér intézményének rendszerbe állítására. Ez a döntés
nemzeti valutánkra átszámolva 6.200 forintos minimális órabér elutasítását jelentette,
azaz hozzávetőlegesen bruttó 1.050.000 Ft/fő
havi legkisebb munkabérre (nálunk ez az
érték 111.000 Ft/hó/fő) mondtak nemet az
emberek a permanens népszavazások országában. A magyarázat egyszerű: a polgárok
óvták a gazdaság versenyképességét és féltették munkahelyeiket. A két ország gazdasági
paramétereit nem igazán érdemes összehasonlítani, hiszen mindenki által tudott, hogy
Svájc ipara, mezőgazdasága kiemelkedően
hatékony és magas színvonalú, bankrendszere és turisztikai vonzereje sem igényel hosszú
méltatást. A munkanélküliségi ráta 3,5 százalék.
A svájci szövetségi parlament által kiírt 2016. június 5-i - népszavazáson a résztvevők
76,9 százaléka nem támogatta a Feltétel
Nélküli Alapjövedelem (FNA) bevezetését,
amely a felnőttek részére 2.500 frank/hó
(710.000 Ft/hó), a gyermekek részére 625
frank/hó (178.000 Ft/hó) összeget biztosított
volna.
Az egész Európát sokkoló bevándorlási
hullám, valamint az a megállapodás, amely
lehetővé teszi az EU állampolgárok korlátozás nélküli Svájcba költözését, nyilván elgondolkodtatta a szavazók meghatározó többségét, és ez nagymértékben befolyásolhatta a
végeredményt. Pedig az előzetesen végzett

reprezentatív közvélemény-kutatások egyértelműen kedvező képet mutattak a dolgos
svájciakról, hiszen a megkérdezetteknek
több, mint 50 százaléka továbbképezné
magát, 22 százaléka önálló vállalkozásba kezdene és csak 10 százalék válaszolta azt, hogy
az FNA bevezetése esetén azonnal felhagyna
a munkájával. Összegezve: nem nagyon kellett félni attól, hogy a dolgos helvétek az
FNA intézményesítése esetén azonnal „elhajítanák a kalapácsot”, de a józan népakarat –
más szempontokra is tekintettel - nem
engedte át az erősen reklámozott és minden
bizonnyal humánus megfontolásokon nyugvó
FNA-kezdeményezést. Tehetős és tájékozott
polgárok körültekintő döntése eredményezte
a határozott elutasítást.
Az FNA gondolatával, részleges, majd teljes bevezetésének lehetőségével - eltérő szerkezeti rendszerben és mélységben - már
Finnországban, Hollandiában és Kanadában
is foglalkoznak. A három említett ország versenyképessége, gazdasági teljesítménye sem
összehasonlítható Magyarországéval, mivel
az egy főre jutó GDP esetükben is jóval
magasabb, mint a hazai érték. Egyéb gazdasági mutatóik is kiválóak: vállalataik, termékeik és szolgáltatásaik minden kontinensen fellelhetők, nem beszélve arról, hogy szociális,
családi és munkanélküli ellátórendszereikkel
a világ élvonalában foglalnak helyet. Szóval
egyre több helyen kísérleteznek a nem szokványos szociális modellekkel, de rendszer - és
országos szintű tapasztalat - még nem áll rendelkezésünkre. Az érdekes gondolat és a
megálmodott struktúra próbálgatása napjainkban a stabil és fejlett demokráciákban is
csak kísérleti stádiumban van. Talán finn
barátaink állnak a legközelebb a nemzetgazdasági méretű megvalósításhoz, de kiterjedt
módon még ott sem működik az intézményrendszer. Ma úgy tűnik, hogy az FNA rendszeresítését, tehát az állami gondoskodás -
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szigorú feltételekhez nem kötött - új módjának alkalmazását elsősorban a gazdaságilag
erős, a demokratikus alapértékeket tiszteletben tartó, kis/közepes népességű országokban kezdeményezik.
Néhány éve Magyarországon is felbukkant az FNA gondolata. Rendkívül fontosnak tartom a problémakört övező vitát, a
műhelymunkát, a szakmai érvek ütköztetését, a tudományos és gazdasági élet kiváló
képviselőinek megnyilvánulásait. A magyar
alapkoncepciót a „LÉT” független szakmai
munkacsoport 2014. január 11-i dátummal
tette közzé, a lényegre utaló 25-50-70 címmel (25 ezer forint FNA minden gyermeknek, 50 ezer minden felnőttnek, 75 ezer a
várandós anyukáknak), azaz a magyar társadalom csaknem valamennyi tagja alanyi
jogon részesülhetne a központi juttatásból.
Ezzel párhuzamosan - többek között - megszűnne a szociális segélyezés, a családi ellátások rendszere és az álláskeresési támogatás.
Sokat gondolkoztam azon, hogy miként
lehetne az izgalmas és igen magas színvonalú tanulmányról rövid, érthető reflexiót írni,
de bevallom, hogy többszöri próbálkozásom
ellenére sem sikerült. Viszont találtam és
olvastam egy számomra teljesen elfogadható
– tömör, nem felszínes - értékelést, amellyel
száz százalékosan azonosulni tudok, és
amelynek utolsó mondatait érdemes felidézni és megszívlelni:
„(...) a munkára való ösztönzés a társadalmi összetartozás és gazdasági hatékonyság
első feltétele. 50 ezer forintos alapjövedelem
ígérete mellett 200 ezer forintos minimálbérre lenne szükség ahhoz, hogy a jelenlegi csaknem ötven százalékos adóék mellett a minimálbéres dolgozónak maradjon legalább kétszer annyi, mint amennyi munka nélkül is
megilletné. Nyilvánvaló, hogy a magyar gazdaság termelékenysége nem enged meg ilyen
magas minimálbért. Az 50 ezer forintos alapjövedelem már itt elvérzik. (...) Szigorúan
mért és nyilvánosan ellenőrzött rászorultság
nélkül semmiféle szociális támogatás nem
elfogadható. Nem azért, mert én kőszívű
vagyok, hanem azért, mert az adózásnak azt a
fokát, amit az alapjövedelemhez szükséges
költségvetési újraelosztás igényelne, a magyar
társadalom dolgozó egyharmada önkéntes
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szolidaritás alapján nem fogadja el. Az alapjövedelemhez durva kényszer-szolidaritás
kellene, ami a szabadsággal és a demokráciával nem egyeztethető össze. Nem beszélve
arról, hogy ezzel búcsút mondanánk a gazdasági növekedésnek.” (Bokros Lajos 2014.
január 15.)
Bokrost lehet szeretni, lehet nem szeretni,
de logikus érvelését és markáns álláspontját
botorság figyelmen kívül hagyni. Persze az
alapos és szigorú bírálat sohasem lehet olyan
vonzó és közkedvelt, mint a központi pénzosztás. Bokros közgazdász-politikus fent idézett mondataival nem törekedett olcsó népszerűségre, hanem szakszerűen világított rá
az elképzelés neuralgikus pontjaira. Menynyivel hatásosabb volt a közelmúltban közzétett felmérés eredményét harsányan propagálni, miszerint a magyarok háromnegyede
(!) támogatja az FNA-szisztéma jogrendbe
iktatását. Honfitársaink többsége minden
olyan törekvést nagy elánnal támogat, amely
azonnali és érzékelhető lakossági jövedelempozíció javulást eredményez. Kerül, amibe
kerül. A svájci megközelítés, a józan megfontolás és a mostani népszavazás eredménye
nem érinti meg a magyarokat. A pénz most
kell, a jövő meg úgyis bizonytalan! Svájc fejlett és gazdag, lakossága pontos és megbízható. Magyarország és a magyarok ilyenek?
Itt szeretnék emlékeztetni a 13. havi nyugdíj szomorú történetére: „diadalmenet” volt
megalapozatlan bevezetése, gyötrelmes kudarc hirtelen megszüntetése. Pedig „mindössze” a lakosság egyharmadára vonatkozott,
míg az FNA a népesség 95 százalékát érintené. Ne feledjük, a már működő FNA-ból
szinte lehetetlen kiszállni, ugyanis 9,5 millió
ember esetében nem lehet később azt mondani, hogy bocsánat, tévedtünk és visszavonjuk az intézkedést. Nem véletlen, hogy az
FNA gondolatával foglalkozó országok már a
modellezés időszakában is rendkívül óvatosan járnak el, jól érzékelve a magas kockázati
szintet.
Szegény ország, reménykedő és tájékozatlan népét nem nehéz elkábítani szociális
karakterű juttatások beharangozásával.
Rossz hír, hogy a pártpolitika szereplői közül
néhányan azonnal és direkt módon „rárepültek” az ügyre, olyannyira, hogy a
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Párbeszéd Magyarországért a 2017. év állami
költségvetést már az FNA keretszabályaira
figyelemmel alakítaná át. Az erre vonatkozó
módosító javaslatot beterjesztették a Magyar
Köztársaság Országgyűlése elé. Az indítványt bizottsági szinten a kormányzó pártokon kívül az MSZP képviselői sem támogatták. Helyesen döntöttek, bízzunk abban,
hogy a hatalmon lévők és a demokratikus
ellenzék józanabbik felének e tárgykörben
tapasztalt konszenzusa kitart 2018. tavaszáig.
Ha valaki mégis a bérpozíciók javításában
valamint a szociális ellátórendszer korszerűsítésében akar kiteljesedni, annak javaslom a
minimális bér, a közfoglalkoztatási javadalmazás és a legkisebb öregségi nyugdíj
viszonyrendszerének alapos elemzését és
szakmai alapokon nyugvó méltányos rendezését. Ha ez sikerrel teljesül, még mindig ott
van korrigálásra szoruló tételként a segélyezési szisztéma modernizálása, és ha tényleg
már minden “gömbölyű”, akkor lehet elmélkedni az állampolgári jogon alapuló nyugellátás problematikáján. Ez a következő öt-tíz

év feladata, és nem az FNA jövő évi rendszeresítésének erőltetése!
Nem győzőm hangsúlyozni: óriási a pártok
felelőssége, mivel az FNA folyamatos és hangos propagálása be nem teljesülő vágyakat,
reményeket ébreszthet a nehéz sorsú és alacsony jövedelmű emberek szívében. Megvan
annak a veszélye, hogy az intenzíven kampányoló közszereplők ezzel a kérdéssel, és az
ebből eredő folyamatos licittel 2018. áprilisáig fogják szédíteni és szórakoztatni a lakosságot. Felelőtlen megnyilvánulásnak tartom, ha
a közélet választott szereplői közül sokan –
értelmes program és előremutató kezdeményezés hiányában – azt a csalóka képet vetítik a társdalom elé, hogy az FNA eredményes
csodafegyverként bevethető a szegénység és a
nincstelenség elleni küzdelemben. Itt és most
ki kell mondani: az FNA nemzetgazdasági
szintű bevezetése még évtizedes távlatban
sem időszerű Magyarországon.

Az írás a Népszava 2016. június 7. számában
jelent meg.

Takarékszövetkezet
3A Takarékszövetkezet
3A Takarékszövetkezet
3A Takarékszövetkezet
AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet
Azúr Takarék Takarékszövetkezet
Azúr Takarék Takarékszövetkezet
B3 Takarék Szövetkezet
B3 Takarék Szövetkezet
B3 Takarék Szövetkezet
B3 Takarék Szövetkezet
B3 Takarék Szövetkezet
B3 Takarék Szövetkezet
B3 Takarék Szövetkezet
B3 Takarék Szövetkezet
B3 Takarék Szövetkezet
B3 Takarék Szövetkezet
B3 Takarék Szövetkezet
B3 Takarék Szövetkezet
B3 Takarék Szövetkezet
B3 Takarék Szövetkezet
B3 Takarék Szövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.
5400
5000
5440
3300
3849
3980
8100
8200
2351
2370
2360
1191
1093
1201
8258
8444
8500
8420
8200
8500
8000
8945
8900
3794
7754
7626
3441
3530
3400

Város
Mezőtúr
Szolnok
Kunszentmárton
Eger
Forró
Sátoraljaújhely
Várpalota
Veszprém
Alsónémedi
Dabas
Gyál
Budapest
Budapest
Budapest
Badacsonytomaj
Szentgál
Pápa
Zirc
Veszprém
Pápa
Székesfehérvár
Bak
Zalaegerszeg
Boldva
Bóly
Pécs
Mezőkeresztes
Miskolc
Mezőkövesd

Utca
Dózsa Gy. u. 24.
Sólyom u. 3.
Mátyás kir. u. 1.
Katona tér 7-9.
Fő út 58.
Széchenyi tér 8.
Posta út 8.
Budapest út 16.
Fő út 66/a
Szent István tér 1/D
Kőrösi út 116.
Ady E. út 42-44.
Czuczor u. 2-10.
Kossuth u. 32-36.
Kert u. 12.
Fő u. 30.
Zimmermann u. 1.
József A. u.4.
Munkácsy u. 1.
Korona u. 49.
Vörösmarty tér 1.
Széchenyi tér 2.
Eötvös u. 1-3.
Mátyás király u. 76.
Rákóczi u. 7/a.
Király u. 75.
Dózsa Gy. u. 37.
Vörösmarty u. 43.
Mátyás király u. 70.

Takarékszövetkezeti VOSZ pontok
Telefon
56-350-410
56-513-475
56560-131
36-514-516
46-386-045
47-322-444
88-582-750
88-579-165
29-537-015
29-560-164
29-540-040
1-266-6624
1-456-5072
1-421-5809
87-471-611/107
88-506-505
89-313-710
88-593-510
88-569-260
89-510-377
22-801-055
92-581-906
92-549-150
46-399-036
69-569-981
72-518-149
49-530-519
46-515-923
49-505-540
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Megye
Zala
Heves
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Pest
Békés
Heves
Hajdú-Bihar
Bács-Kiskun
Heves
Zala
Zala
Zala
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Baranya
Tolna
Baranya
Somogy
Veszprém
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Baranya
Somogy
Tolna
Zala

Ir.sz.
8800
3300
6000
6120
6449
6060
6041
6400
2340
5932
3200
4026
6344
3000
8380
8360
8788
7150
7100
7200
7090
7626
7140
7720
8700
8200
9330
9400
9400
7720
7400
7030
8900

Város
Nagykanizsa
Eger
Kecskemét
Kiskunmajsa
Mélykút
Tiszakécske
Kerekegyháza
Kiskunhalas
Kiskunlacháza
Gádoros
Gyöngyös
Debrecen
Hajós
Hatvan
Hévíz
Keszthely
Zalaszentlászló
Bonyhád
Szekszárd
Dombóvár
Tamási
Pécs
Bátaszék
Pécsvárad
Marcali
Veszprém
Kapuvár
Sopron
Sopron
Pécsvárad
Kaposvár
Paks
Zalaegerszeg

Utca
Király u. 31/d.
Széchenyi u. 18.
Szabadság tér 3/a.
Fő u. 57./D
Petőfi tér 3.
Szet Imre tér 3. fsz.33.
Fő u. 82/a.
Kossuth u. 4.
Rákóczi u. 9.
Nagy u. 63.
Magyar u. 1.
Bethlen G. u. 6-8.
Rózsa u. 2.
Kossuth tér 22.
Széchenyi u.66.
Pethő u. 1.
Kossuth u. 18.
Szabadság tér 9.
Széchenyi u. 62.
Hunyadi tér 42.
Szabadság tér 41.
Király u. 66.
Budai út 24.
Kossuth L. u. 32.
Rákóczi u. 16.
Táncsics M. u. 39.
Fő tér 21.
Széchenyi tér 17-18.
Erzsébet u. 14.
Kossth L. u. 10
József u. 19.
Villany u. 4.
Tompa u. 1-3.

Telefon
93-516-711
36-511-079
76-486-711/129
77-481-789/201.
30-6800-876
30-563-9412
76-371-132
77-421-228
24-430-441
68-490-590
37-312-070
52-422-767
78-404-394
37-541-911
83-545-951
83-510-990
83-335-007
74-550-940
74-529-400
74-464-190
74-471-831
72-200-460
74-493-805
72-566-046
85-515-164
88-423-623
96-240-222
99-505-445
99-328-004
72-465-125
82-411-220
75-511-240
92-511-328
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Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Eger és Környéke Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Hungária Takarék
HungáriaTakarék
Hungária Takarék
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet
KINIZSI BANK Zrt.
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
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Takarékszövetkezet
Mohácsi Takarék Bank Zrt.
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkény Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Megye
Baranya
Pest
Pest
Győr-Moson-S
Komárom-E
Komárom-E
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
BAZ
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Heves
Pest
Szabolcs-Sz.B
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S

Ir.sz.
7700
2760
2377
9021
2900
2890
9028
9090
1065
2220
2200
1181
2700
2117
6723
6753
6782
6722
6800
6900
6762
3530
3580
4090
4220
4080
4026
3300
2310
4400
9024
9200
9300

Város
Mohács
Nagykáta
Örkény
Győr
Komárom
Tata
Győr
Pannonhalma
Budapest
Vecsés
Monor
Budapest
Cegléd
Isaszeg
Szeged
Szeged-Tápé
Mórahalom
Szeged
Hódmezővásárhely
Makó
Sándorfalva
Miskolc
Tiszaújváros
Polgár
Hajdúböszörmény
Hajdúnánás
Debrecen
Eger
Szigerszentmiklós
Nyíregyháza
Győr
Mosonmagyaróvár
Csorna

Utca
Dózsa Gy. u. 31.
Dózsa Gy. út 10.
Kossuth L. u. 34/a.
Árpád út 25.
Igmándi u. 45.
Ady E. út 17.
József Attila út 43.
Dózsa Gy. út 1.
Bajcsy-Zs. u. 37.
Telepi u. 50/a.
Kossuth L. u. 77.
Üllői út 399.
Eötös tér 6.
Kossuth u. 15.
Retek u. 23-25.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Millenium sétány 1.
Honvéd tér 7.
Andrássy u. 50.
Úri u. 1.
Alkotmány u. 21/a.
Széchenyi u. 94.
Szent István u. 25/b.
Hősök útja 8.
Bocsaki István tér 13.
Kossuth u. 12-14.
Péterfia u. 4.
Törvényház u. 9.
Tököli u. 19/b.
Szarvas u.5-9.
Szent Imre u. 92.
Kökény u. 9.
Soproni u. 93.

Telefon
69-511-093
29-640-266
29-510-030
96-517-885
34-540-760
34-586-356
96-420-677
96-470-097
1-354-3960
29-350-354
29-410-396
1-297-1635
53-506-114
28-582-270
62-312-925
62-552-473
62-581-006
62-540-017
62-245-455
62-510-071
62-573-981
46-507-918
49-540-730
52-573-035
52-228-526
52-382-013
52-500-610
36-515-277
24-444-599
42-504-448
96-523-017
96-576-264
96-593-307
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Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Sajóvölgye Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
Somogy Takarék Szövetkezet
Somogy Takarék Szövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Zalavölgye Takarékszövetkezet

Megye
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Szabolcs-Sz-B
Vas
BAZ
Vas
Vas
Somogy
Somogy
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Bács-Kiskun
Baranya
Győr-Moson-S
Győr-Moson-S
Zala

Ir.sz.
9200
9400
9400
4405
4401
4465
9653
9700
9700
9900
7500
8630
4600
4400
4700
4900
6000
7634
9100
9023
8900

Város
Mosonmagyaróvár
Sopron
Sopron
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Rakamaz
Répcelak
Kazincbarcika
Szombathely
Körmend
Nagyatád
Balatonboglár
Kisvárda
Nyíregyháza
Mátészalka
Fehérgyarmat
Kecskemét
Pécs
Tét
Győr
Zalaegerszeg

Utca
Palánk u. 8.
Kőszegi út 5.
Várkerület 18.
Kállói u. 34-39.
Fazekas J. tér 9/a.
Szent István u. 25.
Petőfi S. u. 50.
Egressy B. út 52.
Petőfi S. u. 18.
Thököly u.1.
Kossuth L. u. 16.
Sétáló utca 7.
Szent László u. 68.
Országzászló tér 4.
Bajcsy-Zs. u. 30.
Móricz Zs. u. 19.
Dobó I. körút 15.
Páfrány u. 2/a.
Fő u. 86.
Buda u. 16.
Kovács Károly tér 1.

Telefon
96-576-250
99-506-635
99-508-855
42-371-333
42-455-526
42-570-508
95-588-666
48-512-916
94-512-660/142
94-594-013
82-552-820
85-350-629
45-410-161
42-597-562
44-500-278
44-511-018
76-502-160
72-552-282
96-561-245
96-510-910
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

13:05

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

2016.07.28.

Veszprém

Nógrád
Somogy
Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas

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

Megye
Baranya
Bács

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái
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Hogy Ön is jól járjon!
Kedvezményes szolgáltatások
csak VOSZ-tagoknak!

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

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

Számviteli szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

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

(06-93)
541-925

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

11. 01.-04.14.

Bringóhintó Kkt.

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY

20%

20%

20%
04. 15.-10. 31.

10%
ART Hotel*** Zalakaros

8749 Zalakaros
Üdülô sor 2.

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

(06-26)
314-328

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

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

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

15%
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Kedvezmények
CÉG

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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

(06-1)
344-5212

(06-1)
344-5211
344-5194

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

5%

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

5-50%

1047 Budapest,
Baross u. 99.

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

(06-1)
380-5403

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

OPEN Szoftverház

Horfer Serleg

CÍM

57
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

Innowear Kft.

6800 Hódmezôvásárhely, (06-62)

(06-62)

Kötött munkaruházat-, formaruhá-

Vöröskereszt u. 6.

246-842

zat tervezés és kivitelezés, promócios

241-348

TELEFAX

www.innowear.hu

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

pólók, nôi-férfi sportos fehérnemûk

20%

természetes anyagokból, esetleg baktériumtaszító, lángmentes kivitelben
Parragi Ügyvédi Iroda

1055 Budapest,

(06-1)

(06-1)

Megbízási díjakból

Szent István krt. 23. I/5

354-3080

354-3085

Budapesten történô ügyintézés során

www.parragi.hu

20%

15% költségátalány elengedés

Lárhen Tanácsadó,

1132 Budapest,

06-30-

(06-1)-

Iparjogvédelem (találmány, védjegy,

Iparjogvédelmi,

Borbély u. 5–7.

620-0500

780-55-31

formatervezési minta stb.); fogyasz-

Menedzser, Kereskedelmi

tóvédelem; gazdasági-, pénzügyi-,

és Szolgáltató Kft.

jogi tanácsadás; brandépítés; interim

20–25%

menedzsment; outsourcing; cégeladás, felvásárlás
Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,

(06-1)-

(06-1)-

II. Rákoczi F. u. 176.

277-3703

277-3703

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

5–10%

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

3525 Miskolc,

(06-46)-

(06-46)-

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt

Dayka G. u. 1-7.

505-266,

505-267

menedzsment, vállalkozásfejlesztés,

„A” ép. fsz. 6.

(06-46)-

25–50%

stratégiák készítése

320-169
Hronszky Ügyvédi

3525 Miskolc,

+36-46-

+36-46-

Iroda

Szent L. u. 64.

382-933

382-933

Teljes körû jogi szolgáltatás.

iroda@hronszky.hu

+36-70-

szellemi tulajdonhoz kapcsolodó jog,

www.hronszky.hu

507-1509

versenyjog, gazdasági- és cégjog, köz-

Kártérítési jog, szerzôdések joga,
10-20%

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

levelezési cím:

+36-30-

Stratégiai elemzések, integrált váro-

és Tanácsadó Kft.

1025 Budapest,

754-9711

si, területi fejlesztési stratégiák ki-

Zöldlomb u. 52-54.

dolgozása önkormányzatoknak, in-

talenta.kutsch@

gatlan vagyonértékelések, értékbecs-

mail.datanet.hu

15%

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

10%

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

5%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

FORINT-Soft

6500 Baja,

– Ügyviteli szoftvert (számlázó, kész-

Pénzügyi Tanácsadó

Roosevelt tér 1.

letnyilvántartó, könyvelô, bérszám-

és Szoftverfejlesztô Kft.

www.forintsoft.hu

fejtô, tárgyi eszköz nyilvántartó,

forintsoft@forintsoft.hu

házipénztár, szabályzatkészítô, kiegészítô melléklet készítô stb.) vásárló
új felhastnálóink (akik még nem

10%

vásároltak tôlünk programot) részére okt. 1. és dec. 31. között 20%,
jan. 1. és szept. 30. között 10% kedvezmény a www.forintsoft.hu oldalon szereplô listaárainkból.
– Adótanácsadás egész évben 10%
kedvezmény.
Mez&Mol Kft.

3531 Miskolc,

06-46

06-46

GUMISZERVIZ: Gumiabroncs ér-

10%

Gumiszerviz és

Nagyváthy J. út 36.

507-708;

507-709

tékesítés; gumiszerelés; centrírozás;

Kivéve

www.autogumiplaza.hu

06-30

Kézi autómosó

javítás; gumiabroncs tárolás;

info@autogumiplaza.hu 268-7161;

KÉZI AUTÓMOSÓ: Külsô kézi

gumiabroncs
értékesítésbôl,

06-30

autómosás; belsô takarítás; kárpit-

a webáru-

370-5873

tisztítás; utastér atkátlanítás; klíma

házunkban

fertôtlenítés; polírozás; motormosás;

folyamatos

alvázmosás

téligumi,
nyárigumi
AKCIÓKkal!

MTB-TECH Kft.

1188 Budapest,

(06-1)

(06-1)

Munka-, tûz és környezetvédelmi

Lajos u. 69.

297-4069

297-0470

tanácsadói szolgáltatások

15%

www.mtb-tech.com
info@mtb-tech.com

Szakmai és általános képzések: tûzvédelmi szakvizsga, munkahelyi elsôsegélynyújtó, munkavédelmi képviselôk

10%

továbbképzés, daruirányító és teherkötözô, ipari alpintechnika
Languages

1174 Budapest,

36-20-

06-1-

Tolmácsolás, Fordítás, Hiteles

International Bt.

Bulyovszky u. 35.

9346-101

259-1162

fordítás, Konferenciatechnika

www.languages.hu

36-30

Díjtalan pályázatfigyelés, cégek és

10–25%

8646-584
Inis Business Kft.

1097 Budapest,

06-20-

06-1-

Boráros tér 7.

310-5381

210-2478

(Duna ház)

06-20-

minôsítése, pályázatok elkészítése,

III. lépcsôház 3.

949-2277

teljes körû projektmenedzsment

és 1/2 em. 5. ajtó

06-20-

(támogatási összeg lehívása/elszámo-

www.inispalyazat.hu

985-8763

lása), tanácsadás projektötletek ki-

önkormányzatok pályázatra való
sikerdíjukból
15%

dolgozásában
Soft Up

7100 Szekszárd,

06-70-

06-1

Szennyezôdés fellazító termékek,

Magyarország Kft.

Akácfa u. 7.

511-762

74-511-763

személyhigiéniai rendszerek és

www.softup.hu

06-30-

fogyóanyagaik, tisztítás

Facebook: softup

528-2426

Tisztítószerek és eszközök, irodák,

10–15%

közösségi helyek, csatornák tisztítása
Baricska Csárda

8230 Balatonfüred,

+36-20-

Minden fogyasztásból egyedi ked-

Baricska dûlô

223-0910

vezmény

10%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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

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%

7100 Szekszárd,
Tartsay V. u. 30.

06-74511-836

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

5–50%

SZ+C Stúdió Kft.

NICOpro Kft.

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

06-74511-833

+36-79326-581

+36-79326-581

KEDVEZMÉNY

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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