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Szolnokon és Tatabányán átadták
az idei Megyei Prima díjakat

VOSZ elnökségi ülés

2016. augusztus–szeptember

Hirdetés

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

negyedoldalas fekete-fehér hirdetés:
(80 mm x 120 mm)
100.000 Ft + ÁFA
színes hirdetés: 50% felár
A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti meg
a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink
megrendeléseiket a VOSZ címére (1054 Budapest, Hold u. 21. Telefon: 414-2181, 4142182), míg az ellenértékét számla alapján
rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben.
VOSZ-Hírekben való hirdetés
egyúttal
a VOSZ célkitûzéseinek
támogatása is!

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

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Iroda tölti ki!

VOSZ tagszám:
VOSZ iroda kód:

VOSZ tölti ki!

Beléptetô megye:
Tagszám:

ALAPADATOK (KITÖLTÉSE KÖTELEZÔ):

Tag neve:
Adószám:
KSH szám:
Megye:
Székhely város; út, utca,
tér, stb.; házszám:
Alakulás éve:
Web:
Fôtevékenység:
Tag képviseletében
eljáró személy:
Telefon 1 (vezetékes):
Telefon 2 (mobil):
E-mail:
Levelezési cím város; út,
utca, tér, stb.; házszám:
Választott szekció:

Létszám (fô):
Fôtevékenység
TEÁOR szám:

Fax:

Széchenyi Kártya Program (KAVOSZ) termék igénylése esetén kitöltendő:

Termék típusa:
Utalás/befizetés dátuma/
csekk sorszáma:

Termék igénylésének
összege:
Kiállított számla
sorszáma:

$

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT:
Alulírott (szervezet, vállalkozó, vállalkozás, cég), mint a VOSZ tagja, a jelen szakasz végén található „IGEN” vagy „NEM” megjelölésével nyilatkozik, felhatalmazza-e a VOSZ-t arra, hogy ennek a felhatalmazásnak írásos visszavonásáig a következô adatait (a Vállalkozás ill. képviselô(i)
neve, címe (székhely), vezetékes és mobil telefonszám(ai), e-mail cím, tevékenységi kör) átadhassa a Hungary Business Zrt.-nek, (a VOSZ-BESZ Zrt. jogutódjának; címe: 1205 Budapest,
Nagykőrösi út 57.) amely számára szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kíván nyújtani, illetve ezekrôl szóló tájékoztatókat részére a megadott elérhetôségeken eljuttatni.
c IGEN
c NEM
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Szervezeti Hírek
Tájékoztató a tagságról és a tagdíjakról
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségnek (továbbiakban: Szövetség) rendes tagja lehet
minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni, vagy jogi személy vállalkozás, illetve egyéb
jogi személy szervezet aki, illetve amely a Szövetség Alapszabályát elfogadja és a részére megállapított tagdíj megfizetését vállalja.
A Szövetség pártoló tagja az a természetes, vagy jogi személy lehet, aki/amely a Szövetség céljaival
egyetért, az Alapszabályában foglaltakat elfogadja és a Szövetség működését vagyoni vagy/és személyes hozzájárulásával támogatni kívánja. A pártoló tag a Szövetség által a tagsági viszony alapján
nyújtott mindazon szolgáltatás igénybevételére jogosult, amelyet a Szövetség a tagjainak
általánosan nyújt.
A Szövetség szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagja lehet minden, a 2004. évi XXXIV. Kis- és
középvállalkozásokról szóló törvény szerint meghatározott vállalkozás, amely Alapszabályát elfogadja és az éves szűkített tagdíj megfizetését vállalja, amiért a Szövetség által a szűkített tagdíjat
fizetők részére megállapított szolgáltatások igénybevételére jogosult, az adott szolgáltatásra
vonatkozó eljárásrend alapján.
A pártoló és a szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag küldöttválasztási, illetve szavazati joggal nem
rendelkezik, tisztségre nem jelölhet, nem jelölhető és nem is választható.
A Szövetség társult tagjának az a rendes vagy pártoló tag minősül, aki munkaadói, gazdasági, szakmai és vállalkozói érdekképviseletet ellátó szervezetként saját tevékenységében a Szövetséggel
koordináltan kíván fellépni. A társult tag a tagsági viszonya jellegétől függő kötelezettségein és
jogain felül a társulási megállapodásban meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére köteles,
illetve jogainak gyakorlására jogosult.
A belépés vagy megszűnés időpontjára tekintet nélkül a rendes tagok által fizetett éves tagdíj
mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb
• 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál;
• 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 30 millió forint számviteli nettó
árbevételig 24 ezer forintnál;
• 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 50 millió forint számviteli nettó
árbevételig 50 ezer forintnál;
• 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevétel esetén 100 ezer forintnál.
A rendes tagok által fizetett tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága
által kibocsátott számla alapján fizetendő. Év közben belépő tag esetén a Belépési Nyilatkozat
alapján kibocsátott számla szerint kell a tagdíjat megfizetni.
A szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagok által fizetett tagdíj (továbbiakban: szűkített tagdíj)
jelenlegi összege 17 ezer Ft/év és ez mindaddig érvényes, míg az Elnökség meg nem változtatja. A
szűkített tagdíj a belépéstől számított egy évre érvényes, esedékessége a Belépési Nyilatkozat alapján
kibocsátott számla szerint alakul.
Szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag tagsági viszonya az érvényesen kitöltött Belépési Nyilatkozata beérkezésével és az éves szűkített tagdíj megfizetésével jön létre. A tagsági viszony létrejöttéhez egyéb esetekben a tagfelvételi kérelem beérkezésén és a tagdíj megfizetésén túl az Elnökség
támogató döntése is szükséges.
Ezen tájékoztató nem helyettesíti a Szövetség mindenkori alapszabályában írottakat.
Alulírott ezúton nyilatkozom, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ)
q rendes tagja q pártoló tagja q szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagja q társult tagja
kívánok lenni*, a VOSZ alapszabályát megismertem és elfogadom, továbbá
........................................................ Ft tagdíj** megfizetését vállalom.
* (kérjük „x”, vagy „+” jellel jelölni a kívánt tagsági jogállást; többes jelölés érvénytelen!)
** kérjük a tagdíj összegének megadását, összhangban a fenti tájékoztatással!

Kelt: ………………………………, …… év …………………..…… hónap …… nap
…………….......…………..
cégszerû aláírás
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Tel.: (+36-1) 414-2181, 82
e-mail: center@vosz.hu
1054 Budapest, Hold u. 21.
Fax: (+36-1) 414-2180
web: www.vosz.hu
Bírósági bejegyzés: Fôvárosi Törvényszék Pk.60099/1989
Gránit Bank: 12100011-10004878-00000000
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Jegyzőkönyv a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségének
2016. szeptember 13-i Elnökségi
üléséről
Időpont:
2016. szeptember 13. délelőtt 10.00 óra
Helyszín:
Hunguest Hotel Millennium Budapest
1089 Budapest, Üllői út 94-98.
Jelenlét:
Jelenléti ív szerint

5. Előterjesztés az Év Vállalkozója és a
Megyei/Regionális Év Vállalkozója 2016.
évi díjazottjaira
Előadó: Perlusz László ügyvezető igazgató
6. Konzultáció a jövő évet érintő bérpolitikai
kérdésekről (legkisebb havi munkabér,
garantált bérminimum, átlagkereset-ajánlás)
Előadó: Demján Sándor elnök

Az Elnökségi ülés határozatképes.
7. Címzetes társelnökök választása
Előadó: Demján Sándor elnök
Napirendi pontok
1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
munkáról
Előadó: Ádám Imre elnökhelyettes,
Gazsi Attila elnökhelyettes

8. Tájékoztató a megyei/területi Prima rendezvények előkészületeiről, az egységes
arculati elemek érvényesítésének fontosságáról
Előadó: Perlusz László ügyvezető igazgató
9. Egyebek

2. Tájékoztató a VOSZ Gazdaságpolitikai
Bizottságának tevékenységéről, előadás a
nemzeti versenyképesség intézményrendszeréről (Nemzetközi tapasztalatok és hazai
tanulságok)
Előadó: Chikán Attila, a GPB elnöke,
Tardos János, a GPB titkára

Ádám Imre elnökhelyettes megnyitja az
ülést és szavazásra bocsátja a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők személyét. A
testület egyhangú szavazással választotta meg
jegyzőkönyvvezetőnek Szabóné Tóth Teréz
asszonyt, hitelesítőknek Gazsi Attila és
Czomba Csabaurakat.

3. A tagozati elnökök elképzeléseinek bemutatása, rövid beszámoló eddigi tevékenységükről
Előadók: Tagozati elnökök

Határozatok
2016.09.13./1.

4. Kizárási eljárással kapcsolatos javaslattétel
és döntéshozatal Bodnár Pál, a WOC
Hungária Bt. képviselője ügyében
Előadó: Lits József EB elnök,
Demján Sándor elnök

A testület egyhangú szavazással elfogadta az
előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról szóló beszámolót.
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2016.09.13./2.
A VOSZ Elnöksége megállapítja, hogy az
ország fejlődőképességének egyik kulcspontja a versenyképesség javítása. Nemzetközi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy ennek egyik fontos motorja a kormányzati és szakmai támogatással bíró versenyképességet javító szervezet létrehozása
és céltudatos működtetése. Az Elnökség javasolja, hogy a VOSZ a Gazdaságpolitikai
Bizottság vezetésével dolgozzon ki javaslatot
a versenyképességet javító szervezet létrehozására. Javaslatát jutassa el a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetőjének és a
Miniszterelnöknek.
Határidő: 2016. október 31. A határozatot a
testület egyhangú szavazással elfogadta.

Állandó meghívottak:
Ádám Imre, a VOSZ elnökhelyettese,
Gazsi Attila, a VOSZ elnökhelyettese
Perlusz László, a VOSZ ügyvezető igazgatója

2016. 09.13./4.
A testület egyhangú szavazással elfogadta a
Szövetség Ipari tagozatának, Agrár tagozatának és a Kereskedelmi tagozatának szóbeli
tájékoztatását. Az Elnökség támogatta, hogy
a tagozati elnökök a következő testületi ülésre készítsenek írásos összefoglalót eddigi tevékenységükről, elképzeléseikről.

2016. 09.13./5.
2016.09.13./3.
A VOSZ Elnöksége egyhangú szavazással az
alábbiak szerint erősítette, illetve újította
meg a Gazdaságpolitikai Bizottság személyi
összetételét:
Elnök:
Chikán Attila egyetemi tanár
Titkár:
Tardos János, a VOSZ társelnöke
Tagjai:
Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára
Harsányi Gábor, a Goodwill Consulting
ügyvezetője
Kállay László, a Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központjának
vezetője
Kálózdi Tamás, a SIGNAL Biztosító Zrt.
elnök-vezérigazgatója
Inotay Petra, a FIVOSZ Elnökségi tagja
Lits József, a VOSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke,
Lőrincze Péter, a VOSZ elnökének főtanácsadója
Madár István, vezető elemző (portfolio.hu)
Palócz Éva, a KOPINT-TÁRKI vezérigazgatója
Siklós Márta, az Adótanácsadók Egyesületének alelnöke
Szepesi Balázs, a HÉTFA Kft. stratégiai
igazgatója

A VOSZ Elnöksége ismételten megállapította,
hogy Bodnár Pál a szövetség tisztségviselőjeként
több alkalommal és súlyosan megsértette a
VOSZ alapelveit, a VOSZ Alapszabályát.
Megismerve a VOSZ Ellenőrző Bizottságának
idevonatkozó jelentését és javaslatát a VOSZ
Elnöksége 2016. szeptember 13. napján 18 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett kizárta a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségéből a WOC Hungária Betéti Társaságot és
képviselőjét Bodnár Pált. A kizárással a vállalkozás képviselőjének minden – a szövetséggel
kapcsolatos – joggyakorlása és tisztsége azonnali hatállyal megszűnik. A határozattal szemben
fellebbezés a Küldöttgyűléshez nyújtható be.

2016.09.13./6./a
Az Elnökség a 2016. Év Vállalkozója és
Megyei Év Vállalkozója Díjak jelöltjeiről szóló
előterjesztésében a Baranya Megyei Év
Vállalkozóját érintő, megyei elnök által kért
jelölt-cserét egyhangúlag jóváhagyta, így a
díjazott az új jelölt lett.

2016.09.13./6./b
Az Elnökség a 2016. Év Vállalkozója és
Megyei Év Vállalkozója Díjak jelöltjeiről szóló
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előterjesztésben szereplő Heves megyei jelölések megyei elnökségi kiegészítéseként +1 Év
Vállalkozója, valamint +4 Megyei Év Vállalkozója díjat egyhangúlag jóváhagyott (ezzel
tehát Heves megyében összesen 2 Év Vállalkozója és 8 Megyei Év Vállalkozója díj
került odaítélésre).

2016.09.13./6./c
Az Elnökség a 2016. Év Vállalkozója és
Megyei Év Vállalkozója Díjak jelöltjeiről szóló
előterjesztést a VOSZ Sportvállalkozási
Szekció elnöke által az ülésen előterjesztett +1
Év Vállalkozója díjat – hangsúlyozva a kivételes eljárást - egyhangúlag jóváhagyott.

2016.09.13./6./d
Az Elnökség a 2016. Év Vállalkozója és
Megyei Év Vállalkozója Díjak jelöltjeiről szóló

5
előterjesztést a fent említett módosításokkal
együtt egyhangúlag jóváhagyta.
2016.09.13./7.
A bérpolitikai kérdések vonatkozásában
(minimális bér, garantált bérminimum, átlagkereset-ajánlás) fontos a peremfeltételek meghatározása. A 2017. évi konkrét mértékek
kialakítása során figyelembe kell venni a jövő
évben várható nemzetgazdasági teljesítmény
(GDP) változását, a pénzromlás ütemét, az
üzleti szféra várható foglalkoztatási aktivitását, a vállalkozások verseny - és költségviselő
képességének alakulását, valamint a jogi környezet alakulását. A testület tudomásul vette,
hogy a tárgyalásokon a Szövetség főtitkára
képviseli a VOSZ-t, aki a végleges szövetségi
álláspont kialakítása előtt egyeztet az elnökkel, az elnökhelyettesekkel és az ügyvezető
igazgatóval. Az Elnökség egyhangú szavazással fogadta el a bértárgyalásokon képviselhető VOSZ álláspontot.
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2016.09.13/8.
A testület egyhangú szavazással elfogadta,
hogy Kiss Endre dr. (Szigetvári Takarékszövetkezet), Takács László (FUVOSZ
elnök), Várlaki Imre (Folpress Nyomda,
ügyvezető-tulajdonos) és Zettwitz Sándor (77
Elektronikai Vállalat, ügyvezető igazgató) –
újabb öt éves időtartamra – a Címzetes
Társelnök kitüntető címet használja.

2016.09.13./9.
A Szövetség ügyvezető igazgatója tájékoztatást
tartott a megyei Prima rendezvények előkészületeiről. Felhívta a figyelmet a díjátadó
ünnepségek színvonalas megrendezésének
fontosságára és az anyagi vonzattal is járó elismerés során felmerülő bizonylati fegyelem,
jegyzőkönyv-vezetési kötelezettség szigorú
betartására. A tájékoztatót a testület egyhangú szavazással, jóváhagyólag tudomásul vette.
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2016.09.13.10.

2016.09.13./11. /b

Az Elnökség egyhangú szavazással felhatalmazta a VOSZ főtitkárát, hogy tárgyalásokat
kezdjen és folytasson a Magyar Szakszervezeti
Szövetség és a Liga Szakszervezetek képviselőivel egy közös pályázat benyújtása érdekében.

Az Elnökség a Tagfelvételi Bizottság előterjesztésében szereplő tagfelvételi kérelmeket –
egyben helyt adva a Maja-Méh Kft. és a
Hungeclipse Kft. tagdíjmérséklésre vonatkozó kérelmének - az előterjesztés szerint, 19
igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadta.

2016.09.13./11./a
Budapest, 2016. szeptember 13.
Az Elnökség a Tagfelvételi Bizottság előterjesztésében szereplő, Dr. Nyilas János
(Solybor Kft.) és Nagy Róbert Károly (Radír
Reklám Kft.) tagfelvételi kérelmeit – tekintettel a fenti cégeket képviselő uraknak a
Heves megyei VOSZ szervezet stabilizálásáért
és megújításáért vállalt elkötelezettségére - az
előterjesztés szerint, 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Szabóné
Tóth Teréz sk.
jegyzőkönyvvezető

Dr. Dávid Ferenc sk.
főtitkár

Gazsi Attila sk.
jegyzőkönyv
hitelesítő

Czomba Csaba sk.
jegyzőkönyv
hitelesítő

Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről és az elvégzett munkáról
(2016. április 21. – 2016. szeptember 12.)
1.

2.

Április 15. és június 10. között a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal,
a Miniszterelnökség és a VOSZ együttműködése keretében „A vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokráciacsökkentési program kidolgozása”
címmel konferenciasorozat került megrendezésre. 21 helyszínt (várost) érintett
a nyilvános program. Számos rendezvényen részt vettek a Szövetség dolgozói,
illetve a VOSZ társadalmi vezetésének
tagjai.
Április 25-én látogatást tett a VOSZ központjában a kínai EU Projekt Innovációs

3.

4.

5.

Központ vezetője, aki az együttműködés
lehetséges területeit mutatta be.
Április 25-én megbeszélést folytattunk
Tajvan Budapesti Kereskedelmi Képviseletének vezetőivel. A megbeszélés
témája a felek közötti együttműködés
volt.
Április 29-én részt vettünk a Nemzeti
ILO Tanács ülésén a Nemzetgazdasági
Minisztériumban.
Fenti országjáró rendezvénysorozattal
párhuzamosan - márciustól május elejéig - futott a KAVOSZ által szervezett
országos gazdasági fórumsorozat is, ame-
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lyen a vállalkozások kompetens előadóktól – szakpolitikusoktól, gazdasági vezetőktől - kaphattak képet és hasznos infókat a gazdaságpolitika vállalkozásokat
támogató aktuális lehetőségeiről, gazdaságfejlesztésről, EU-s forrásokhoz való
hozzáférésről és a Széchenyi Kártya
Programról is.
6. Elkészítettük és 2016. május 2-án megküldtük a VOSZ megyei/területi elnökeinek a 2016. évi megyei/területi Prima
Díjátadó Gálák színvonalas megrendezését segítő Útmutatónkat. A dokumentumot egyeztettük a PP Alapítvány munkatársaival is.
7. Május 5 –én a Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligája, a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a VOSZ közös
ajánlást fogalmazott meg és tett közzé a
kiskereskedelmi szektorban dolgozók
vasárnapi munkavégzésének és díjazásának gyakorlatára.
8. Május 5-én és június 9-én ülést tartott a
VOSZ Ellenőrző Bizottsága. Mindkét
alkalommal kizárási eljárásra vonatkozó
vizsgálat és javaslattétel szerepelt napirendként.
9. Ugyanezen a napon a VOSZ az USA
budapesti nagykövetségével együttműködve szakmai fórumot tartott Dr.
Sharon Freeman professzor részvételével. Az előadás a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség
(TTIP) aktuális kérdéseit érintette.
10. Május 12-én részt vettünk a Garantiqa
HG. Zrt. közgyűlésén.
11. Május 18-án tartotta a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága idei első ülését,
amelyen kiegészítésekkel elfogadta az ez
évi munkatervet, valamint meghallgatta
Szepesi Balázs „Továbblépők a vállalkozói
siker lehetőségei és korlátai” c. prezentációját és az előadás kapcsán vitát rendezett
a témáról. Az ülést megelőzően bemutatkozott a GpB két új meghívottja: Inotay
Petra a FIVOSZ képviselője, valamint
Gazsi Attila, a VOSZ elnökhelyettese.
12. Május 19- n Budapesten, a Hilton City
Hotelben (Westend) tartotta a Szövetség
Tisztújító Küldöttgyűlését, majd azt
követően Mérlegzáró Küldöttgyűlését.

13. A VOSZ 2016. évi küldöttgyűlésének
keretében partnerségi megállapodást
írtunk alá a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségével. Az együttműködés
célja a kapcsolatok szorosabbra fűzése a
tagjaink által képviselt gazdasági ágazatokban.
14. Elkészítettük és május 24-én közzétettük
az Év Vállalkozója és a Megyei Év
Vállalkozója kitüntetés idei évre vonatkozó pályázati felhívását.
15. Május 26-án a Kínai Nemzetközi Promóciós Tanács Zheinjang városi delegációjának látogatása alkalmával szerveztünk konferenciát és üzletember találkozót.
16. Június 13-án magyar üzletemberek társaságában fogadtuk a kínai Nemzetközi Kereskedelmi Promóciós Tanács (CCPIT)
Jiangxi tartományi delegációját. A találkozó során Jiangxi tartomány Nemzetközi
Kereskedelmi Promóciós Tanácsa és a
VOSZ Borsod-Abaúj-Zemlén megyei szervezete együttműködési szerződést írt alá.
17. A budapesti olimpia témájában rendezett júniusi rendezvényen – amelyen
részt vett a VOSZ GpB titkára, Tardos
János is - Demján Sándor, a VOSZ elnöke tartott előadást a „Nemzetközi és
hazai városfejlesztési modellek – Hogyan
alakítják a városok arculatát a nagyberuházások?” címmel.
18. Június 2-án a Juliushard kreatív műhely
munkatársai bemutatták az új VOSZ
web-megjenelés koncepcióját, az elkészült struktúrát és terveket, amelyeket a
résztvevő VOSZ-tisztségviselőkkel – a
VOSZ elnökhelyettesei, a főtitkár és az
ügyvezető igazgató - részletesen megtárgyaltak és ez alapján a megrendelés véglegezésre került.
19. Június 9-én a Hungary Business Zrt.
(korábban VOSZ-BESZ Zrt.) szervezésében részt vettünk a Signal Biztosító
székházában tartott tájékoztatón és tárgyaláson, amelyen a VOSZ információs
és szolgáltató irodáinak vezetői részére
bemutatták a VOSZ mikro-, kis- és
középvállalkozói számára kidolgozott,
ingyenes kockázatkezelési (biztosítási)
audit lehetőségeit és jelentőségét.
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20. Június 27-én megyei elnöki értekezletet
tartottunk Telkiben, amelyen a következő
öt év stratégiai céljairól váltottunk szót. Az
NGM képviselőjétől tájékoztatást kaptunk
az iparpolitikát tartalmazó Irinyi tervről.
21. Július 26-án együttműködési és támogatási megállapodást kötött a VOSZ és a
SIGNAL Biztosító Zrt.
22. Július 27-én a Magyar-Román Vegyes
Bizottság rendkívüli ülést tartott
Debrecenben. A találkozó témája a közös
pályázati lehetőségek feltárása volt.
23. Júliusban folytatódott a KOPINTTÁRKI Zrt. és a VOSZ közös sajtókonferencia-sorozata, „A világgazdaság és a
magyar gazdaság helyzete és kilátásai
2016 nyarán” című, 2016/2 számú
Konjunktúrajelentésének bemutatásával.
A konferencia második részében a jelen
lévők „Beszállítói hálózatok empirikus
elemzése” címmel hallhattak előadást.
24. Augusztus 9-én a VOSZ központban
fogadtuk a Kínai Befektetési Ügynökség
(CIPA) európai képviselőjét és a budapesti iroda munkatársait. A látogatás
célja az együttműködési lehetőségek megbeszélése volt, a kínai befektetések előmozdítása Magyarországon és a magyar
befektetők támogatása a kínai piacon.
25. Augusztus 10-én a VOSZ elnökhelyettesei a szövetség Hold utcai székhelyén tárgyaltak a főtitkárral és az ügyvezető igazgatóval a VOSZ előtti kihívásokról és a
szervezet megújításáról.
26. Augusztus 11-én a KAVOSZ szakértői
tájékoztatták a VOSZ információs és
szolgáltató irodáinak vezetőit az Agrár
Széchenyi Kártya programban igényelhető fagykárt és jégkárt szenvedett termelők kedvezményrendszeréről és a
program várható változásairól.
27. Augusztus 12-én fogadtuk a CCPIT szecsuáni delegációját. A delegáció látogatásának célja a szervezeteink közötti
együttműködés erősítése volt.
28. Augusztus 23-án a VOSZ hivatali vezetése Egerben találkozott helyi vállalkozókkal a regionális Prima Díjátadó Gála
előkészítése ügyében.
29. Augusztus 29. napján a VOSZ főtitkára
részt vett a Prima Primissima Alapítvány

9

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Kuratóriumának ülésén, ahol megválasztásra kerültek a 2016. évi Prima Díjjal
elismert személyek.
Augusztus 30-án a Családi Vállalkozások
Országos Egyesülete (CSVOE) társelnöke ismertette az egyesület kezdeményezését a családi vállalkozások fogalmi
(jogi) meghatározása, mint társadalmigazdasági szerepük vizsgálatát és elismerését szolgáló alapfeltétel tárgyában. A
CSVOE a projektindító tárgyalásra meghívta VOSZ-t is.
Szeptember 1-jén előzetes tárgyalást folytatottunk egy mobiltelefonos alkalmazás
átvétele (elindítása) tárgyában, amely a szövetség megújuló kommunikációs stratégiája részeként egy új és korszerű szolgáltatást jelentene a VOSZ tagjainak, testre szabott (tevékenységi kör szerint szűrt) információk (gazdasági, pályázati hírek stb.)
mobiltelefonra történő megküldésével.
Szeptember 2. napján a Szövetség főtitkára részt vett a Tolnai Népújság és a Magyar
Vállalkozói Szalon által szervezett találkozón illetve kerekasztal beszélgetésen.
Szeptember 3-án a társadalmi és hivatali vezetés tagjai részt vettek a VOSZBPMRSZ által szervezett, nagyszabású
Üzletember-találkozón és sportnapon,
Budapesten.
A VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága és
a Corvinus Egyetem Versenyképesség
Kutató Központja július-augusztus
hónapban kérdőíves felmérést végzett a
vállalkozói bizalomról. A felhívást és az
íveket széles körben tettük közzé.
A beszámolási időszakban 16 alkalommal
készítettünk elektronikus hírlevelet, amely
széles körben került terjesztésre, továbbá
folyamatosan frissítettük hírekkel, beszámolókkal a Szövetség facebook oldalát.
2016. május 10-én, június 9-én, július 12én és augusztus 11-én a Szövetség állományába tartozó irodavezetők eligazítása, teljesítményük értékelése és elszámoltatása is megtörtént.

Budapest, 2016. szeptember 13.

Dr. Dávid Ferenc sk. Perlusz László sk.
főtitkár
ügyvezető igazgató
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Átadták
a megyei Prima-díjakat
2016. szeptember 16. Szolnok

A megye legkiválóbbjait ünnepelhettük
péntek este a 2016-os Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Prima Díj ünnepélyes
díjátadó gálaestjén. Az Új Néplap munkatársa, Daróczi Erszébet közönségdíjat vehetett át.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége (VOSZ) megyei elnöksége immár
tizenkettedik alkalommal rendezte meg ezt a
nagyszabású ünnepséget, melynek ezúttal is a
szolnoki Szigligeti Színház adott otthont. Az
est házigazdájaként Balázs Péter, a színház
igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve, milyen nagy jelentőségű is ez a gála,
hiszen odafigyelést, szeretetet, valamint egymás munkájának az elismerését jelenti. Elmondta, bár sokan bábáskodtak e rendezvény
megvalósulásán, de egy személyhez szeretne
most szólni, aki lokálpatrióta és európai is
egyben, a kiválóságok mecénása: – Köszönjük
odaadásodat, Józsi!
Ki másról is lehetett volna szó, mint Lits
Józsefről, a VOSZ megyei elnökéről, aki átvéve a szót, beszédében azt is elárulta, immár
tizenkét éve izgul, hogy sikerül-e a gála, majd
rendre megfogadja, hogy a következő lesz az
utolsó, mert sok gond, kudarc is éri az embert
a szervezés során, de mindig sikerül erőt
meríteni a folytatáshoz. Demján Sándor, a
VOSZ elnökeként éppen azokat kívánta elismerni, akik minden körülmények között
kitartanak és helytállnak, ezért hívta életre a
Prima Primissima Díjat. Ezt ismerte fel
Csányi Sándor is, aki tíz év után átvette, és
továbbviszi, a mai napig élteti a Prima-díjat
– hangsúlyozta, és megemlékezett azon a
Prima-díjasainkról is, akik már nem lehetnek
közöttünk.

A Szigligeti Színházban megrendezett gálaműsort kulturális programok színesítették. Az
est során fellépett többek között a Tisza
Táncegyüttes is.
A megyei Prima-díj átadása előtt tízen kaptak Megyei Vállalkozói Díjat, mellyel olyanok
teljesítményét ismerik el, akik az élet különböző területén magas színvonalon, elismerten
végzik munkájukat. A díjat a tavalyi év kitüntetettjeitől vehette át az év cipészmestereként
Nagy Ákos, az év asztalosmestereként Bíró
Ottó, az év kozmetikusaként Petrik Istvánné,
az év fodrászaként Kónya Judit, az év pedagógusaként Lengyel Zoltánné, az év tárlatvezetőjeként Szőke Tibor, míg az év helikopterszerelője Juhász Péter, az év oktatója Nagy
Róbert, az év rendőre pedig Halmai Ferenc
lett, valamint díjazták az év különleges műveleti katonáját is.
A különböző kategóriák megyei Prima-díj
jelöltjeire idén is szép számú szavazatot adtak
le az Új Néplap lapjaiból kivágott szelvényeken keresztül. Tízen jutottak a döntőbe –
Lázár Balázs (irodalom), Gombos Judit (színház), Révész Márta (képzőművészet), dr.
Grúber Károly (tudomány), Pókász Endre
(oktatás), Bajzáth Béla (építészet), Daróczi
Erzsébet (sajtó), Czupp Pál (népművészet és
közművelődés), Kacsó Hanga Borbála (zeneművészet), Kővári Lászlóné (sport) –, a rendezvényen mindannyian átvehettek egy-egy
arany medált.
Aztán elérkeztünk az est legizgalmasabb
pillanatához, amikor is fény derült az idei
– Tanácsadó Testület véleményét is figyelembe véve kiválasztott – Primák személyére.
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Hárman vehették át a Területi Prima Díjjal
járó nettó egymillió forintot és Pogány Gábor
Benő szobrászművész erre az alkalomra készített Kincsem című plakettjét: Kővári Lászlóné, dr. Grúber Károly és Czupp Pál. A
közönség Prima-díját és vele a nettó ötszázezer forintot pedig az Új Néplap újságírója,
Daróczi Erzsébet érdemelte ki.
– Nagyon meg vagyok hatva – köszönte
meg Kővári Lászlóné a szavazatokat a színpadon. Ezt a díjat megosztottnak tekintem, igazából a Kővári házaspár kapta. Az elmúlt
ötven évben a sport legkülönfélébb területén
dolgoztunk, a hátralévő időben még többet
fogunk tenni a diáksport érdekében.
Czupp Pál is díja jelképes megosztása mellett érvelt, mondván, felesége, fia, szűkebb
családja is kiérdemelte, hiszen az alkotáshoz
kell a biztos háttér.

11
– Nagyon nehéz most szavakat találnom,
pedig a szavakból élek – vallotta meg átvéve
a díjat Daróczi Erzsébet.– Nagyon jólesett,
ahogy a postaládámban találtam tíz-húsz szavazatot. De ott áll mögöttem a szerkesztőség
minden munkatársa is, és a férjem.
Egy tiszteletbeli Prima-díjat is átadtak: a
Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület
válogatottja (Varga Tamás, Hirschler Gábor,
Gál Szabolcs, Asztalos István és Bánszki
Tamás) Györfi Sándor szobrászművész „Ég és
föld között” című kisplasztikáját vehette át.
A zenei és táncos műsorszámokkal színesített gála után a díjazottakat tűzijáték köszöntötte, a kiválóságoknak pedig a fogadáson gratulálhattak az ismerősök.

forrás: szoljon.hu
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Prima Gálaest
Tatabányán

A VOSZ Komárom-Esztergom Megyei
Szervezete 2016. szeptember 17-én rendezte
meg a XII. Területi/Megyei Prima Díjátadó
Gálaestet Tatabányán, a Jászai Mari
Színházban.
Először a Komárom-Esztergom Megyei
Prima-Díjas képzőművészek alkotásaiból nyílt
tárlat a Színház Galériájában, Pordánné Balázs
Ibolya VOSZ-titkár és a Kernstok Alapítvány
gondozásában. A kiállítást Miglinczi Éva
művészeti szakíró nyitotta meg.
Az országosan egyedülálló, példa értékű
kezdeményezésben Kaposi Endre, Muzsnai
Ákos, Nagy Alexandra, Nagy Gábor, Papp
Albert, Szunyogh László, Dr. Zsemberi Dezső
műgyűjtő, Rochlitz György és a Bányász
Képzőművészeti Szakkör tagjai – egyben
Príma Díjas képzőművészek – ajánlották fel
alkotásaikat. A kiállítás 2016. október 16-áig
még megtekinthetők Tatabányán, a Jászai
Mari Színház Galériájában
A Gálaesten megjelent Czunyiné Dr. Bertalan Judit kormánybiztos, Dr. Kancz Csaba
kormánymegbízott, Popovics György, a
megyei közgyűlés elnöke, Dr. Szerencsés
László a KEMKIK elnöke, 5 város polgár-

mestere, illetve alpolgármestere. A VOSZ
vezetők közök Ádám Imre, a VOSZ elnökhelyettese, Dr. Lits József, a VOSZ Ellenőrző
Bizottság elnöke, Dr. Urbán László, a VOSZ
társelnöke, valamint Perlusz László, a VOSZ
ügyvezető igazgatója, illetve több társmegye
VOSZ elnöke is megtisztelte részvételével az
estélyt.
Pordán Zsigmond, a VOSZ megyei elnöke
köszöntőjében kiemelte, hogy egy ország, egy
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megye csak akkor lehet gazdag, ha az sikeres
gazdaság, virágzó szellemi élettel párosul. Ez a
rendezvény egy olyan alkalom, ahol együtt
ünnepelnek a megye gazdasági-társadalmi és
szellemi életének meghatározó szereplői.
Példaértékű az a széles körű összefogás, amikor
az egyéni vállalkozótól a nagy multinacionális
vállalatokig támogatják ezt a nemes ügyet.
Az est folyamán 10 vállalkozás kapta meg
az Év Vállalkozója kitüntető címet. További
4 vállalkozás Budapesten, a Vállalkozók
Napján veheti majd át az oklevelet.
Az Év vagyonvédelmi vállalkozása Komárom-Esztergom megyében:
Farkas Mária ügyvezető igazgató és Lázár
Sándor cégvezető, az APEX Gazdasági
Tanácsadó Kft.
Az Év címzetes főorvos háziorvosa
Komárom-Esztergom megyében:
Dr. Turóczi Béla, a Dr. Turóczi Egészségügyi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója
Az Év építőipari mélyépítő vállalkozása
Komárom-Esztergom Megyében:
Gombos István, Gombos-Földgép Kft.
ügyvezető igazgatója
Az Év ingatlan bérbeadója Komárom-Esztergom Megyében:
Újvári György, a GRAN ÁFÉSZ elnöke
Az Év nyomdaipari vállalkozása KomáromEsztergom Megyében:
Szombath Gábor ügyvezető igazgató és
Szombath Zoltán értékesítési igazgató, a

13

KOMPRESS Nyomdaipari és Szolgáltató
Kft. tulajdonosai.
Az Év villanyszerelési kis- és nagykereskedője Komárom-Esztergom Megyében:
Devecseri Attila, az MD-VILL Kft. ügyvezető igazgatója
Az Év hangszerkészítő mestere KomáromEsztergom Megyében:
Kónya Lajos, egyéni vállalkozó
Az Év építőanyag kereskedője KomáromEsztergom Megyében:
Andrási Tamás, a Renovatio Kft. ügyvezető igazgatója
Az Év könyvvizsgálója és adószakértője
Komárom-Esztergom Megyében:
Szücsné Posztovics Ilona, a SZÁM-ADÓS
Kft. cégvezetője
Az Év egyéni vállalkozója Komárom-Esztergom megyében:
Zsidek Ferenc, egyéni vállalkozó
2016. december 2-án Budapesten, a
Vállalkozók Napja alkalmából az alábbi vállalkozások vehetnek majd át elismerést:
Sebestyén Balázs, a DelpiConnection
Systems Hungary Kft. ügyvezető igazgatója
Tóth Béla vezérigazgató, a Gyermelyi Zrt.
vezér igazgatója,
Petkovics Zoltán, a GEOTECH Kft. ügyvezető igazgatója,
Bogár Attila, a BorgWarnerTurbo Systems
Kft. ügyvezető igazgatója.
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Az Év Vállalkozóinak elismerését követően - színvonalas és megyei produkciókkal tarkítva - a Prima Díj jelöltek bemutatása következett. A műsorban fellépett Horsa István és
népi zenekara, illetve kislányával egy kihalóban lévő hangszeren játszott, a tatabányai
Árpád Gimnázium énekkara a tatai Pötörke
Néptánc Együttes, valamint a Népház Show
Formációs Táncegyüttese.
Az est folyamán Prima Díja vehetett át Dr.
Major Balázs régész, a Magyar Tudomány
kategóriában, az Árpád Gimnázium, a Magyar

Oktatás és Köznevelés kategóriában, Plásztán
Attila vívóedző, a Magyar Sport Kategóriában. Prima Közönségdíjat kapott a Pötörke
Népművészeti Egyesület, Prima Különdíjban
részesült Mudrák Attila fotóművész. Átadásra
került az 50. Jubileumi Prima Díj, melyet
Horsa István népzenész vihetett haza.
A díszvacsorát követően Szeredy Krisztina
operett énekesnő és partnere szórakoztatták a
Gála résztvevőit, majd a 300 fős Gálaest bállal fejeződött be.
– VOSZ –

VOSZ 2016 aug-szept_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2016. 09. 29. 13:03 Page 15

Szervezeti Hírek

15

Minden követ meg kell mozgatni
az EU-s pályázati értékelés felgyorsításáért!

Gyökeres fordulatról döntött nyár közepén a
kormány az EU-pályázatoknál – tudósított a
napokban a portfolio.hu.
A változások kapcsán Krisán Lászlóval, a
KAVOSZ Zrt. vezérigazgatójával készítettek
interjút.
Hogyan ítéli meg az állami projektértékelői rendszer eredeti célkitűzéseit és felállításának tervezett kereteit a gyors, hatékony,
átlátható pályázatértékelés szempontjából
(tekintettel a július végéig elmaradt tolongásra a regisztrálók körében)?
Piaci szempontból kettős a gondolkodásunk. Egyfelől érthető és elfogadható az, hogy
az előző ciklus lezárási szakaszában az uniós
intézmények szinte állandósult támadásait és
vádjait a túlárazásokra, közbeszerzésekre a
Miniszterelnökség, mint az uniós pénzek gazdája jó előre kivédte, illetve igyekszik is kielőzni azzal, hogy egyrészt létrehozta a közbeszerzési új jogszabályrendszert (ami így azért
elég erősre, sőt túl erősre sikeredett), valamint
döntést hozott egy új pályázati bírálói rendszer
létrehozásáról. A logikát értjük, viszont az
időzítés tekintetében talán ésszerűbb lett
volna vagy egy korábbi stádiumban bejelenteni és megindítani ezt a folyamatot – hiszen
ez most megtorpanásra késztette az egyébként
gőzerővel meginduló pályázati boom-ot –
vagy a csövön lévő pályázatok, illetve a tömeges kisértekűprojektek esetén engedni még
azokat végigfutni és csak utána belevágni a
struktúra átalakításába. Így beadás után pályázatok ezrei álltak meg a bírálati szakaszban és
a régi bírálók már nem, az újak pedig még
nem fértek hozzá érdemben, ezért ha tartani
akarjuk az idei kifizetési célt 2048 MRD
összegben akkor nagyon fel kell gyorsulnia az
év utolsó negyedére az apparátusnak.

Az meglepő is meg nem is, hogy kisebb
érdeklődés volt a vártnál a bírálói pozíciókra.
Én személy szerint több jelentkezőre számítottam és a menetközbeni kiírási módosítások
is afelé mutattak, hogy a kiírók is ennél többet vártak volna. A jelenlegi módosítások
után már anyagilag mindenképpen nagyon
érdemes pályázati bírálónak lenni, ezért úgy
vélem ilyen ösztönzők mellett meglesz a létszám, viszont azt is gondolom, hogy a feladat,
amiről szó van, komoly szakmai felkészültséget igényel, és ez, valamint a szoros megfigyelés következményei vélhetően visszatarthatták az érdeklődőket. Önmagában a jogosultsági elbírálás folyamatát tekintve, már az
egy komoly munka, de ha még mellé tesszük
a tartalmi bírálatot is, mely a nagyon különböző területekről nagyon különböző projektek
üzleti megítélését, egyben a projekt életképességét, valamint a gazdaságpolitikai prioritásokkal és szándékokkal való összhangját is
vizsgálja, láthatjuk, milyen összetett feladatról
van szó. Ennek felvállalása csak valóban
elkötelezett és kellően motivált kollegák által
oldható meg jól.
Így korábbi aggodalmaink, melyek szerint
a feltételek, a hozzáértés és tapasztalatok híján
nem biztos, hogy összejön ekkora létszám,
valamint a már említett időzítésbeli probléma
miatt úgy gondoljuk, hogy ez – tehát az eredetileg megfogalmazott tervek nem papírforma szerinti megvalósulása – benne volt a pakliban. Ha viszont ez most felgyorsul, akkor az
nagy előrelépés lenne.

Az IH-munkatársak jelentős része számára kvázi kötelezővé tett jelentkezést a rendszerbe hogyan ítéli meg, tekintettel arra, hogy
a kormányzati kommunikáció többször megbélyegezte ezt a kört a korábbi magatartásáért?

VOSZ 2016 aug-szept_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2016. 09. 29. 13:03 Page 16

Szervezeti Hírek

16
Nem tudom, hogy kötelezővé tették-e a
jelentkezést, de még ha így is lenne, az jó döntés és érthető finomhangolás. Nekem a piaci
logika azt diktálja, hogy onnan kell meríteni,
ahol a tudás és tapasztalat rendelkezésre áll,
és ez egyértelműen az elmúlt 10 év alapján az
IH-s kollegák sajátja. Egyébként sem lehet
közel 3000 emberre egységesen kimondani,
hogy esetleges összejátszások vagy részrehajlások lehetnek. Bizonyára voltak és lehettek egyedi esetek, de ezek zöme is inkább a
külsős cégeknek kiszervezett bírálatok esetében fordult elő ezeket pedig valóban tűzzel
vassal ki is kell irtani a rendszerből, de ez
egyértelműen nem a teljes bírálói csoportra
kell, hogy igaz legyen, hanem csak az érintettekre. E tekintetben logikus is a belső
humán erőforrás bevonása a rendszerbe és
nagyon úgy érzem, hogy az állandó – és meg
kell mondjam: általam erősen szubjektívnek
és akár túltoltnak is tartott –uniós vizsgálati
nyomások indukálták szerintem az erős korrekciót és emiatt született meg ez a döntés. Ha
pedig menet közben ez a fajta megítélés némileg felpuhul vagy változik, akkor az jó, mert:
egyrészt gyorsíthatja az indulást, másrészt
pedig garantáltabbá teszi a zökkenőmentes
feladatátvételt.
A hazai kkv szektor szempontjából tehát azt mondhatjuk, hogy teljesen mindegy
milyen színű macska fogja meg az egeret, csak
fogja meg.
Azaz bárki, aki szakmailag megbízhatóan
tudja értékelni a pályázatokat, az a vállalkozások számára hasznos és támogatandó. Nekünk teljesen mindegy, hogy ez most egy
korábbi MVH-s, GINOP-os kolléga vagy
akár egy tanár Pécsről vagy egy uniós munkából hazatérő közigazgatási szakember, csak
valaki végezze el a feladatokat és gyorsan.

Hogyan működhet így egy hibriddé változó pályázatértékelési rendszer (értékelési
tapasztalat nélküli állami alkalmazottak és
korábbi értékelők együtt kapják majd feladatba az értékeléseket) és elérheti-e az így megváltoztatott rendszer az eredeti célkitűzéseit?
Az előző válaszban már említettem,
hogy komoly szakmai múlttal egyszerűbb a
pályázatokat elbírálni, de azért túlmisztifikálni
sem szabad a feladatot. Főleg a tömegszerűen

beérkezett rutinpályázatok tekintetében semmi
kétségem nincs, hogy viszonylag hamar fel
lehet venni a fonalat még egy új bíráló esetében is, ráadásul az egyszerűbb ügyeken keresztül könnyebb beletanulni a bonyolultabb pályázatokba, így itt a belsős bírálói rendszer
hibridsége tekintetében nem érzékelem a
problémát. Újak vagy régiek együtt bizonyos
betanulás után képesek lesznek a feladatra. A
külsős vagy belsős bíráló témája az már komolyabb probléma és én személyesen a tartsuk
házon belül a folyamatot gondolkodás híve
vagyok. Az időzítés az elmúlt fél év kihagyása
után – ismerve a hazai vállalkozói kör türelmetlenségét és uniós forrásokra való éhségét
– viszont arra ösztönöz bennünket, hogy minden követ megmozgassunk a bent levő pályázatok soron kívüli elbírálása érdekében,
akár az új akár a régi bírálói folyamat keretében.

A kkv-pályázók szempontjából milyen értékelési rendszer lenne kívánatos, illetve a jelenleg körvonalazódó rendszerhez képest mely
pontokon lenne célszerű a változtatás?
Nem akarom elbagatellizálni a kérdést, de
a leggyorsabb értékelési rendszer lenne a leghasznosabb. Komolyra fordítva a szót azt gondolom, hogy már a pályázat kiírásának szakaszában a szempontrendszerek meghatározásakor kifejezetten fontos , hogy projekteket értékeljünk, és ne feltétlenül abból induljunk ki, hogy a kipipálandó pályázati
szempontoknak megfelelő egy pályázó vagy sem. Nem elsősorban csak az értékelési rendszer a fontos tehát, hanem arra kell
a teljes folyamatot kalibrálni, hogy az a hatékony uniós forrásfelhasználást szolgálja.
Az eddigi rendszerre, illetve számos jelenlegi kiírásra igaz, hogy nem a projekt, valamint a pályázat életképességét, fenntarthatóságát és produktivitását vizsgálta, hanem
a pályázót minősítette: a legfontosabb szempont az volt, hogy az adott pályázó milyen
gazdasági mutatószámokkal rendelkezik,
holott nagyobb hangsúlyt kellene helyezni
arra, hogy projekt-orientáltan határozzuk
meg a szempontokat és magát a projektet
helyezzük fókuszba. Jó projekt mehet, rossz
projekt nem mehet. Szerintem ez ennyire
egyszerű.
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Fontos még szót ejteni arról is, hogy az
elmúlt időszakban sok vád érte a pályázatírói
tanácsadói rendszert, ami nekem az általánosítás problémáját vetíti előre. Egy teljes szakmát nem lehet elítélni, néhány elszigetelt
negatív esetből nem lehet általános következtetéseket levonni. Addig, amíg a pályázatok
túladminisztráltak és ilyen bonyolultak – bár
tény, hogy az elmúlt időszak intézkedéseinek
már számos egyszerűsítést köszönhetünk – a
hazai kkv szektor óhatatlanul rá van utalva a
pályázatírók szakmunkájára. Ameddig a
pályázati kiírások több tucat oldalas bonyolult
dokumentációt jelentenek rengeteg visszakérdezéssel és a pályázati rendszerek beható
ismerétének szükségességével, addig kell és
igénye is lesz a vállalkozásoknak a külső segítségre. Nem túlárazott és maffiamódszerű
„segítségre”, hanem korrekt, ár-érték arányos
segítségre.
A pályázatok egyszerűsítése egyrészt
lehetőséget teremtene arra, hogy csökkent-

17
se a vállalkozások külső segítségre való ráutaltságát, ami egyben az értékelők munkáját is segítené, hiszen az anyagokat gyorsabban, könnyebben és nagyobb biztonsággal
lehetne elbírálni. Ugyanez a veszély áll fent
az új Közbeszerzési Törvény kapcsán is,
hiszen ahogy már mondtam egyrészt elég
erős lett, másrészt a bonyolultság miatt
ebben is külsős tanácsadók segítségét kérik
- természetesen díjazás fejében – a pályázó
vállalkozások, hisz nem értik, nem ismerik és
túl sok múlik rajta, ezért itt is szorgalmazzuk
az egyszerűsítés és könnyítés irányában való
elmozdulást.
Tehát a kérdésre válaszul egyszerűen azt
mondhatnánk, hogy egyszerű pályázatok, ezáltal gyors és korrekt kérdések és válaszok kellenek, amivel gyors bírálat és eredményhirdetés az elérendő cél, és bár sok döntés efelé irányul, de azért van még teendő bőven.

– KAVOSZ –
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Nemzetközi kapcsolatok

VOSZ képviselő
a B20 csúcstalálkozón
Szeptember 3-án és 4-én tartották a kínai
Hangzhouban a legfejlettebb 19 ország és az
Európai Unió vezetői csúcstalálkozóját, a
G20-at megelőző B20-at, az üzleti világ csúcstalálkozóját, melynek - valószínűleg az esemény történetében először-magyar résztvevője volt, a VOSZ képviselője.
A konferencián-melyen felszólalt többek
között a Kínai Népköztársaság elnöke, az
OECD főtitkára, az IMF és a WTO vezér-

igazgatói - sok biztató nem hangzott el a világgazdaság jelenlegi állapotáról és rövidtávú
kilátásairól. 2016-ban az elmúlt 30 év legalacsonyabb termelékenységnövekedését látjuk,
a gazdasági növekedés üteme pedig a közeljövőben legjobb esetben is csak 3% lesz miközben a társadalmi egyenlőtlenség 2008 óta
érezhetően nőtt.
Az OECD országokban emelkedett azon
családok száma, melyek anyagiak hiányában
nem tudnak gyermekeik nevelésébe fektetni
így azok csak alacsony fizetéssel járó és alacsony presztízsű munkaköröket tudnak majd
betölteni. Márpedig a műszaki fejlődés és
innováció - ez volt egyébként a tanácskozás
központi témája - először ezeket fogja feleslegessé tenni.
A B20-as konferencia húsz ajánlást fogadott el az állam- és kormányfők számára, ezen
belül kiemelt szerepet kaptak a kkv-szektorra
vonatkozó javaslatok. Magam a kkv. munkacsoportban vettem részt az előkészítés során,
ez alkalmat adott arra, hogy sikeres magyar
tapasztalatokról, például a Széchenyi Kártyáról tudjak beszámolni. Voltak persze – ha
kisebbségben is - pozitív hangok. Többen
hangsúlyozták, hogy a Világkereskedelmi
Szervezet keretében egyeztetett kereskedelem
előmozdítási egyezményt 2016 végéig biztosan
ratifikálni fogják, ennek következtében pedig
valószínűleg 21 millió új munkahely fog keletkezni. A világon azonban 200 millió munkanélkülit tartanak nyilván.
Egy ilyen esemény módot ad arra is, hogy
a résztvevő új kapcsolatokra tegyen szert
melyeket a VOSZ szervezete és tagjai javára
tudunk majd közösen felhasználni. Az is világossá vált, hogy a magyar kkv-szektor előtt
álló egyik legfontosabb kihívás az új üzleti
modellre, a digitalizációra való felkészülés lesz.
Lőrincze Péter
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Fogadtuk a Kínai Befektetési Ügynökség (CIPA) vezetőit

Augusztus 9-én a VOSZ központban fogadtuk a Kínai Befektetési Ügynökség európai és magyarországi vezetőit. A látogatás
célja az együttműködési lehetőségek megbe-

szélése volt, a kínai befektetések előmozdítása Magyarországon és a magyar befektetők
támogatása a kínai piacon.
– VOSZ –
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Együttműködik
a VOSZ és a SIGNAL Biztosító
A VOSZ és a SIGNAL Biztosító vezetői szeptember elején együttműködési szerződést írtak
alá, mely céljai között szerepel az információs és tanácsadási szolgáltatások körének bővítése, a pénzügyi kultúra fejlesztése a vállalkozói körben, valamint a vállalkozói kockázatok
testre szabott kezelése.
A német SIGNAL IDUNA csoport és külföldi leányvállalatai, így a SIGNAL Biztosító
is mindig kiemelt szerepet tulajdonított a vállalkozókkal, kézműves-iparos-kereskedelmi
testületekkel való együttműködésnek. Ilyen
volt a 90-es évek elején az IPOSZ (Ipartestületek Országos Szövetsége) együttműködés, sőt annak tulajdonosi szerepvállalása a
SIGNAL-ban.
A VOSZ ma Magyarországon a legnagyobb
önkéntes tagságon alapuló vállalkozói és
munkaadói testület. Erős érdekképviseleti és
érdekérvényesítő képességével aktívan részt
vállal a hazai üzleti környezet, a gazdaságpolitikai irányok alakításában a vállalkozók versenyképességének növelése érdekében. A
VOSZ vezető szereplője a legmagasabb szintű hazai érdekegyeztetési fórumoknak és részt
vesz a legfontosabb nemzetközi szervezetek
munkájában is (EuroCommerce, BIAC stb.)
„A VOSZ fontos feladata továbbá, hogy a
több mint 50 ezer tagvállalkozása számára –
az egyéni vállalkozótól az őstermelőn át a multinacionális nagyvállalatokig – konkrét hatékonyságot növelő vagy költségeket csökkentő
üzleti szolgáltatásokat is nyújtson. Ezek közül
a legismertebb a Széchenyi Kártya Program,

amely keretében eddig 230 ezer hitelügylet
jött létre 1550 milliárd forintot meghaladó
hitelkihelyezéssel. – fejtette ki Dávid Ferenc,
a VOSZ főtitkára.
Ezen a ponton találkoztak a VOSZ és a
SIGNAL üzleti elképzelései és kezdődtek
meg a tárgyalások a lehetséges együttműködési területekről. Egy vállalkozás létrehozásához komoly anyagi és/vagy szellemi tőkére van
szükség, amely különböző kockázatoknak van
kitéve. Legjobb, ha ezt szakember méri fel és
ad rá megoldási javaslatot. A VOSZ- takarékszövetkezetek – SIGNAL hármas együttműködése további kölcsönösen előre mutató
lehetőségeket rejt magában.
„Hálózati kollégáink a VOSZ tagvállalkozók számára díjmentes kockázati auditot
végeznek, mely során felmérik a biztonsági
réseket, az esetleges alulbiztosítottságot és ez
alapján konkrét javaslatot tesznek a sérülékenység kivédésére. Aki ilyen átvilágítást szeretne készíttetni cégéről, ezt a VOSZ irodákban igényelheti. Tervezzük a szolgáltatásaink
körének kiszélesítését ezeken a VOSZ pontokon” - nyilatkozta Kálózdi Tamás, a SIGNAL
elnök-vezérigazgatója.
Az együttműködés kiterjed a társadalmi
felelősségvállalás és a közéleti tevékenység
területeire is. A SIGNAL Biztosító –a magyar
tudományos és kulturális értékek iránti elkötelezettségét kifejezve - már 2016-ban bekapcsolódik a VOSZ által létrehozott Megyei és
Regionális Prima mozgalomba és 3 megyében
anyagilag is hozzájárul a díjak átadásához.
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Ragyogó napsütés, üzleti megbeszélések,
sport, jó ételek, remek hangulat!
Ez jellemezte a XIX. Üzletember találkozó a
szabadidős programok jegyében című rendezvényt, melyet a VOSZ Budapesti és Pest
megyei Regionális Szervezete hagyományosan
szeptember első szombatján rendezett meg.
Már fél 8 után sorra érkeztek a “bográcsos”
vállalkozók, majd követték őket a foci mezbe
bújt vállalkozó társak. A rejtélyt feloldva:
megkezdődött az üzletember találkozó, aminek az első lépései a főzőverseny bográcsai
alatti tüzek csiholása, a foci körmérkőzések
elkezdése volt.
Immár második éve a zuglói Mogyoródi úti
sportpályán került az esemény megrendezésre, ahova 10 óra körül más ingbe, zakóba öltözött urak is jöttek, akik a megnyitó hivatalos
vendégei, és az ünnepélyes aláírási ceremóniai
részesei voltak.
10 órát követően sok száz ember részvételével, rövid ünnepi köszöntővel Marjay Gyula elnök úr megnyitotta a rendezvényt.

Ezt követően dr. Zöld-Nagy Viktória a
Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős helyettes államtitkára a vállalkozókra
nehezedő bürokratikus terhek csökkentését is
jelezte a megjelenteknek, majd hozzátette,
hogy ebben a munkában komoly segítséget
jelentett a vállalkozók véleménye, melyet a
nyár eleji országos bürokrácia csökkentő konferencia sorozaton mondtak el.
dr.Tarnay Richárd Pest megye kormánymegbízottja a vállalkozók és a kormányhivatalok egymás melletti működéséről szólt, mely
egyre jobb lesz, de még mindig szükséges a
részletek csiszolása.
Karácsony Gergely, Zugló polgármestere, a
rendezvény helyszínének házigazdája a zuglói
vállalkozókon keresztül üzent minden vállalkozónak, hogy fontos az önkormányzatoknak
a vállalkozókkal való együttműködés és ezt
támasztja alá jelen rendezvény is.
dr. Kiss Zoltán a BKIK elnöke köszöntőjében üdvözölte a rendezvény minden részt-
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vevőjét. Kiemelte, hogy hagyományosan jó a
kapcsolat a BKIK és a VOSZ BPMRSZ
között, így minden évben kiemelten támogatják ezt a rendezvényt is. A jó hangulat garantált, ahol ennyi tenni akaró vállalkozó jelenik
meg, zárta beszédét.
A megnyitót követően ünnepélyes aláírási procedúra következett. A NAV Keletbudapesti Igazgatósága, Dél-budapesti Igazgatósága, Észak-budapesti Igazgatósága, Pest
megyei Igazgatósága és a VOSZ Budapesti és
Pest megyei Regionális Szervezete együttműködési megállapodást írt alá. A dokumentumot a NAV részéről dr. Szarvák Jenő,Vörös
Attila, Heinrich János, Polgár Péter igazgatók,
a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális
Szervezete részéről Marjay Gyula látta el kézjegyével. (Az aláírt dokumentumot a honlapunkon tekinthetik meg az érdeklődők.) A
rendezvényen jelen volt dr. Dávid Ferenc a
VOSZ főtitkára és Perlusz László a VOSZ
ügyvezető igazgatója.
A megnyitó ünnepségen került átadásra a
VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális
Szervezete és a Lyoness Hungary Kft. között
kötött együttműködési megállapodás alapján
az első három kedvezményes vásárlásra jogosító tagkártya, melyet tagjaink, igény szerint
fogják megkapni a következő hónapokban.
A nap folyamán a vállalkozókat tanácsadással segítették a NAV kitelepült szakemberei, a Pest megyei Kormányhivatal munkatársai. De jelen voltak pénzügyi tanácsadó,
vállalkozási tanácsadó cégek, valamint több
média is képviseltette magát.
Az egészségügyi szűrősátorban az Uzsoki
Modell munkatársai várták a vállalkozókat,

koleszterin, cukor, vérnyomás mérésre és
tanácsadással segítették az egészséges életmód
fenntartását.
De az egyik legfőbb szerep a sportnak
jutott. A VOSZ BPMRSZ-BKIK vándorkupáért folyó kispályás foci bajnokságon 15 csapat versengett. A körmérkőzéseket követően
egyenes kieséssel döntötték el a helyezéseket.
A sportszerűség jegyében zajló meccsek végeredménye:
I. hely: GÉNIUSZ,
II. hely: NAVGOROD,
III. hely: NETINFOBANK.
A focin kívül páros lábtengó verseny
komoly küzdelmet hozott.
I. hely: BKIK (dr. Kiss Zoltán–Vér Ferenc),
II. hely: Mester (Nemestóti Zoltán– Herczku Iván),
III. hely: Amatőrök (Molnár Péter–Takács
András).
Asztali teniszben, kosár dobásban, atlétikában, dartsban, skanderben és nem utolsó
sorban ultiban is keményen küzdöttek a vállalkozók és családtagjaik egymással a győzelemért.
A bográcsos magyaros főzőverseny is
nagyon szép, jó ízű ételekkel örvendeztette
meg a kostolókat és persze a csapatokat is,
akik esetenként komoly mennyiségű 30-40
literes bográcsban főtt pörköltöt készítettek. A
zsűrit, mint mindig mesterszakácsok és a társadalmi zsűri alkották. Jó tanácsokkal, esetenként kritikával is ellátták a szabad tűzi
főzésben jeleskedőket.
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A főzőverseny vádorkupáját a Gablini Kft
csapata nyerte el. II. helyezett lett a Horfer
Kft csapata, III. pedig a Zuglói Polgárőrség.
A színpadon is folyamatosan zajlottak a
produkciók:Néptáncbemutató, Szkander bemutató Turcsányi Ferenc személyi edző,
szkander EB ÉS VB. 4.helyezett vezetésével,
Női alakformáló torna a VÁLLALKOZÓ
NŐK SZÁMÁRA Medgyessy Ildikó vezetésével, CAPOEIRA bemutató, TÁNCMŰVÉSZETI bemutató a FÓRUMHÁZ EGYESÜLET táncosaival
A vendégek szórakoztatásáról a Trimédió
csoport jóvoltából Madár Veronika gondoskodott.
Újdonságnak számított a veterán autók
bemutatkozása és “szépség versenye”. Több
mint 30 gyönyörű járművet tekinthetett meg
a nagyérdemű közönség.
A sportversenyek, főzőverseny díjait a
szponzoraink ajánlották fel, akiknek ezúton is
köszönjük a támogatást. (Szponzorainkat
külön táblázatban tekinthetik meg.)

23

A díjakat Marjay Gyula és a szponzorok
képviselői adták át. Ezt követően baráti
beszélgetésekkel zárult a nap, de felmerült a
kérdés: Mikor lesz a XX.?
Reméljük, hogy 2017. szeptember első
szombatján!

Budapesti és Pest megyei
Regionális Szervezet
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Így teremt értéket
a Hungary Business Zrt. a VOSZ tagok
számára
A VOSZ 2011-ben azzal a céllal alapította meg
a VOSZ-BESZ Zrt.-t (a Hungary Business
Zrt. elődjét), hogy azon keresztül szolgáltatásokat nyújtson a VOSZ tagok részére. A cél
a vállalkozások olcsóbb beszerzési forrásokhoz
való hozzásegítése volt.
Működésének első két évében a szolgáltatási portfolió kialakítása nagyvállalatokkal
történő stratégiai együttműködésen alapult. A
vállalat a VOSZ tagság által alkotott vásárlói
csoport (mint beszerzési társulat) nevében fellépve kedvezményes árszintet ért el ezeknél a
szolgáltatóknál a VOSZ tagok számára.
A stratégiai kapcsolat és a szoros együttműködés az immáron Hungary Business Zrt.
néven működő vállalat és az érdekvédelmi
szervezet között változatlanul fennáll.
2016 kiemelt ajánlata a VOSZ tagoknak
A Hungary Business Zrt. már egy ideje tárgyalásokat folytatott a vállalati biztosítások
terén meghatározó szereppel bíró Signal
Biztosító Zrt-vel. A cél ugyan az volt, mint a
Társaság többi stratégiai partnere esetében:
kedvező ár elérése a VOSZ tagvállalatai részére. A 2016 elején megszületett megállapodás
eredménye egy háromoldalú együttműködés
lett. A Signal Zrt egy átfogó, és igen kedvező
díjú biztosítási csomagot alakított ki a VOSZ
tagok számára, amelyet a tagok a VOSZ országos irodahálózatán keresztül rendelhetnek
meg. A Hungary Business technikai megoldásaival segíti ezt az értékesítési folyamatot,
továbbá a saját rendszerén keresztül is hozzáférhetővé teszi ezt a szolgáltatást.

Kedvezmények csak VOSZ tagoknak!
Az együttműködés keretében a Signal Biztosító olyan komplex ajánlatot dolgozott ki a
VOSZ tagvállalatok számára, amely minden
bizonnyal egyedül álló a magyar piacon. Az
ajánlat főbb elemei:
1. A biztosítási csomag tartalmaz vállalati
vagyonbiztosítást, felelősségbiztosítást,
csoportos balesetbiztosítást, kulcsember és lojalitási programokat.
2. A csomag tartalma rugalmasan használható fel, azon elemek megtartásával,
amelyek az adott vállalkozás esetében
aktuálisnak bizonyulnak.
3. A csomaghoz tartozó kedvezményeket a
tagvállalatok alkalmazottai is igénybe
vehetik. A nekik kínált biztosítások:
lakossági vagyon- és casco biztosítás,
kockázati életbiztosítás és balesetbiztosítás, megtakarítási programok hosszú
távra, mint nyugdíj, gyermekjövő és
pénzügyi tervezés.
4. A Signal Biztosító a rendszerében elérhető maximális kedvezmények mellett
plusz 12% árengedményt nyújt a VOSZ
tagok részére.
5. Extra szolgáltatások: segítség a biztosítási portfolió racionalizálásában, dedikált kapcsolattartó, nyugdíjtervezési
tanácsadás.
6. Bónusz: a Signal Biztosító minden
VOSZ tagvállalat számára ingyenes kockázatelemzést végez (igény esetén),
amely során felméri a vállalkozás lehetséges kockázatait és megoldási tervet
készít. A tanácsadás minden kötelezettség nélkül vehető igénybe.
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A VOSZ tagsággal nem rendelkező vállalkozások is hozzáférhetnek a különleges ajánlathoz, amennyiben VOSZ pártolói tagságot
létesítenek. Ez a korlátozott tartalmú tagsági
viszony lehetővé teszi, hogy az adott vállalkozás igénybe vehesse a Hungary Business szolgáltatásaira vonatkozóan a speciális VOSZ
kedvezményeket. Tekintettel e tagsági forma
alacsony díjára (3 eFt/év), a belépés kapcsán
elérhető kedvezmények révén a belépő vállalkozás nettó megtakarítást érhet el, növelve
ezzel nyereségességét.
A Hungary Business további szolgáltatásai
A vállalat a szolgáltatásait a VOSZ tagvállalatoknak díjmentesen, vagy árengedménnyel
kínálja. A Hungary Business a speciális biztosítási konstrukción kívül az alábbi szolgáltatásokkal áll vállalkozások rendelkezésére:
• Üzleti Hírlevél, amelyben a cégek nagy
hatékonysággal juttathatják el ajánlatu-
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kat a vállalkozókhoz. A heti rendszerességű kiadványközel 300 ezer vállalkozói
e-mail címre kerül kiküldésre.
• Internetes megjelenési lehetőség azon
vállalkozók számára, akik nem rendelkeznek saját weboldallal.
• Üzleti Események Nyilvános Adatbázisa, amely bárki számára elérhető a
világhálón, és egy helyen teszi hozzáférhetővé a vállalkozókat érintő konferenciákat, kiállításokat, üzleti találkozókat,
képzéseket és más üzleti jellegű eseményeket.
• Kedvezményes gépkocsi vásárlás és
MOL üzemanyag kártya.
A Hungary Business továbbá Széchenyi
Kártya értékesítési pontot is üzemeltet.
A vállalat teljes szolgáltatási köre megtekinthető a www.hbzrt.hu honlapon.

Hungary Business Zrt.
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A szárazépítő szakma oktatása
a négy Visegrádi országban

Az ÉVOSZ a Nemzetközi Visegrádi Alapnál
elnyert támogatással megvalósított projektben
a cseh, lengyel és szlovák partnerekkel együttműködve a szárazépítő szakma V4 országokban megvalósuló oktatásának helyzetét térképezte fel. A téma „Visegrád specifikumát” az
adja, hogy a szárazépítő szakma oktatása
jelenleg mind a négy visegrádi országban
különböző módon történik. Van ahol már
régóta önálló szakmaként oktatják, van ahol
csak nemrég lett önálló szakmaként elismer-

ve. De van, ahol más építőipari szakma keretében csak érintőlegesen említik meg ezt a
technológiát.
Azonban az építőipari szakember-utánpótlás problémái, az építőipari szakmát választó
fiatalok számának folyamatos csökkenés, a
pályaelhagyás, valamint a szakemberek
Nyugat-Európába vándorlása mind a négy
országban egyaránt komoly problémát jelent.
Éppen ezért projektünk egyik fontos célkitűzése a szárazépítő oktatás V4 országokban
meglévő követendő példáinak feltérképezés és
bemutatása, továbbá a pályaorientáció elősegítése, azaz a szárazépítő szakmának a fiatalok – és szüleik – körében történő megismertetése és népszerűsítése volt.
A projektben a Libereci és a Dunaszerdahelyi Építőipari Szakiskola mellett a Lengyel
Szárazépítő Szövetség és az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozata vett részt. A partnerek elsőként áttekintették a szárazépítő szakma oktatásának a V4 országokban megvalósuló helyzetét. Ezt követően a négy ország kétfős csapatai 2016 áprilisában Budapesten, a Szakma
Sztár verseny keretében megtartott szárazépítő szakmai versenyen mérték össze tudásukat.
Mivel a szárazépítő szakma oktatása a négy
visegrádi országban jelenleg nincs azonos színvonalon, ezért ez nem egy „éles” verseny,
hanem inkább egy bemutató volt. A rendezvény egyúttal a résztvevők közötti szakmai
tapasztalatcserére, valamint a hazai és a külföldi szakiskolák közötti kapcsolatfelvételre is
lehetőséget nyújtott.
A szárazépítő versenyről készített videó
összeállítás a partnerek honlapjára feltöltve a
szárazépítő szakma pályaválasztók körében
történő népszerűsítését segíti majd elő.
Budapest, 2016. július 26.

Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes ÉVOSZ
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Bevezetés
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±± ×    Ú±ǡ  
±±ǡ×±± Ǥ
ïǡ    Úò  
±± ±± × Ǥ   ö ò±
±ͳǡǷ ǳ±±
±ÚÚ±.Atanulmányfókuszábana
versenyképességet támogató intézményi környezet vizsgálata áll. Ý
××   ×    ±ÝǤ ïǡ 
±ò   ±± ±ò ±    Ý ǡ 
× ±    öÚ±±ǡ   × Ú ȋ
ò      Ȍ   ï  ǡ
±±Ǥ  ±
ÝòöÚ±±ò±±±Ǥ
A vizsgálatba bevont országok körének À Úò 
Àö±ǡ À     ±±Ǥ  × ï ǡ  
À×Ú±×ǡ×±Ý
Ǥ  ± Ý     ÚÝ ȋ× 
     ȋ Ȍ ʹͲͳͳǦͳʹ ± ʹͲͳͷǦʹͲͳǤ ± ±±
±òȌǣ

ͳ±±Ǧ×ȋʹͲͲͻȌǤ
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òȋͷǢ͵Ȍ

ǦȋͳͲǢͳͲȌ

ȋ͵ͳǢ͵ͷȌ

±ȋͳʹǢͳʹͶȌ

ȋ͵ͺǢ͵ͳȌ

Y±ȋͻʹǢͺʹȌ

ȋͻͶǢͳͳȌ

±ȋ͵ǢͻȌ

ȋͶǢͺȌ

ïȋʹǢʹȌ

ȋǢȌ

±ȋͷǢͷͻȌ

AȋʹͻǢʹͶȌ

ÚÚȋͷͻǢͷͳȌ

ȋͳǢͶȌ




±ǣ͵Ǥ±Ȃ±
×±ǡÚ±Ý±
Ǥ
 ±× Ǥ
ǡï± ÀÚÚÝ
Ǥ
1.táblázat. Àʹ
 ±


Ú

Y


ï±±




ʹ
Ͷ
Ͷ
ͳ
ͳ
Ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
Ͷ

ͷ


Y
ͳͲ
ʹ
͵
ͳͷ

l±òǡÀö±±ǡ 
±ö±Ý± ï±Ǥ

Az alábbiakban elÝször a versenyképesség és intézmények kapcsolatát
tárgyaló irodalom egy összefoglalóját adjuk, majd az országǦ
esettanulmányokból adódó átfogó következtetéseket fogalmazzuk meg,
három szakaszban (kitérve az alapelvekre, a programok jellemzÝire,


ʹ

×ÚÝǣ  ȋ ȌǡǦ ȋÚ
Ȍǡ Ǧ   ȋ Ȍǡ     Úò  ͳͲǡ ʹ ± ͵
 Ǥï±±ÚÝ×±±òǣ
ʹͲͳͳȀͳʹ±±Ƿ ǳ±Ƿǳ×òǡ
ΪȀǦͳͲΨǦÚÀȀ±±±±ǡ±ǷǳǤ

VOSZ 2016 aug-szept_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2016. 09. 29. 13:04 Page 32

Tanulmány

32

valamint az intézményi háttérre), végülpedig az országtanulmányok
következnek.
òǡ       ï ±
ǤÝ±Úòòǣ×±
ÚÚȋ±±Ȍ Àöǡ
   ʹͲͳͲǤ  ʹǤ   ±ǡ 
±×ǡǷǳ
 ö   ǡ Ƿ ±±
±± ± ǳ
À ȋ  ǡ
±± × Úǡ ʹͲͳ͵ȌǤ   Ú± 
ǡÀÝÀòǡ±Àò×Ý
±ǡ  Ýò    ± ±Ǥ 
Ú±   Ý 
ïǤ±±±±ǡ
 Úò       Ý× Ý
±±±±ÝǤ
±±Ú±±±ǡ±ǡ
ÚÝ±± ±ǡ
×±±±ǡ
 ǡ   Ý  ±  ×
×Ǥ
   Úò     À×
±± ǡ   ± ±  Ýò 
Ú± ×±±
±±öÚ±±Ǥ±±±
±±±ÝǤ
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1.Versenyképességipolitikákésintézmények:fogalmi
keretrendszerésazországtanulmányoktapasztalatai
1.1.Alapelvek,alapkövetelményekanemzetiversenyképességhez
   ±ǡ   ±  
 ±  Úò ±   ǡ
 ±ò     ±Ý   
±±ǦǤ
   ±± nem csak gazdasági kérdésǤ 

ǡ ÀÚ±±±
±± ǡ   ±± 
 ï    ×± Ú±± òǤ  
 Ý Ú±   ±±
 ±ǡ   ±    
ǡǤ
   ±±   ǡ  minél átfogóbb

társadalmi támogatásra támaszkodjonǤ  Ý ±ǡ   
Ú×Ú±ÝǤȋÚ
  Ú   ǡ    Ý Ú
× Ý ǤȌ Ennek jegyében igen gyakori egyrészt a többpárti
bizottságok, tanácsok möködtetése, másrészt a társadalom különbözÝ
szféráinak (üzleti világ, munkavállalók, oktatók, tudósok, civil szervezetek)
részvétele a versenyképességre vonatkozó döntésǦelÝkészítésbenǤ 
ǡ    ǡ  öÚ   
±±ǡ     ×À× ±
rendszerszeröen±±×ÀǤ
   ±±  karakteresnek kell lennieǡ

  ǡ       
Ý±ǡ   À   ±Ǥ   ǡ
   Ý± × ± ×À×Ǥ  
±ǡ  × Ý    ±±
±±Ǥò ǡ
 ï ǡ    ±Ý Ú±Ý ÀǤ 
Ú± × ± ±  ï ± 
±ò±ǡ±±±Ǥ
 

±±  ±Ý ××  
±±  középpontjában a társadalom szellemi
képességeinek fejlesztésének és hasznosításának kell állnia 
Ú   ǡ  ǡ  ± ± ±Ý
 ï    ×   ± Ǥ 
ï  ±  ± ÚÚ  ±±ǡ  
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  ±   ×   
ǡ×ǡ±×ǡ
        Ý±±
ÚǤ
  ±±  beépített tulajdonságnak kell lennie az

átfogóan értelmezett fenntarthatóságnakǤ     
±Ý  ±òǣ  ±ò × ȋÀ 
±±  ×À ò±  ±
ÀÀǡï×ÚÝ
Ú± ±±Ȍǡ    
±± ȋ Ȁ ±À  ×ǡ   
 Ȍ ± ±  ± Ú 
Ǥ
   ǡ   ±± ×

±òǡ  ï  a megfelelÝ szervezetiǦ
intézményiháttér Ǥ   Ú ±Ý   ×
ǡ   ǡ  × ±  öÚ  ±±
Ú±±   ǣ ±  Àöǡ ȋ
ÚȌ ±±  ǡ  ×  ×ïǡ  ö
ǤÚòÚǡÚ
 ±ǡ Ý±    ö   
ò   Ǥ    Ú±ǡ 
 ±±±ǡǡǡ
±± ±  × ±  
Ǥ±±ͳǤ͵ǤǤ

1.2.AnemzetiversenyképességipolitikákésprogramokjellemzÝi
    Ý  Úǡ  ȋ Ȍ
 Ý    ±±  ±
Ǥ ±    ± Àǡ  ±
    Ǥ ±Ý   
×  × ǡ    Ý     ×
±ǡ±Ǥ
±Ú±×Ú±Ú
 × ±   ±±±ǡ       Àǡ   ±
±± ± ±  Ú± ×Ǥ  ò 
 ǡ    ± × ×  
ÚÚǤ

1.2.1.Hosszútávúgondolkodás
 ±± × ±±     
ǡ  ï  ±ò  ±  Ǥ   ǡ  ò 
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ò±±±±±À±±ǤAtapasztalatokszerinta
versenyképességi politikákban a rövid táv kétǦhárom év  Ý 
±ò    ±±ǡ  ±  Ú Ý 
±ȋ×± ǡǡÀï±ȌǤ
Ǥ±ǡ
 ǡ   ǡ   òǡ   ± 
±± ï ±ò±±ǡ   ±± Ǧ Ú±ǡ ï
òǡ±±Ǥ
A tudatos kormányzati politika a képességek építését szolgálja  
   Úòǡ    ±  ±±ǦÀ×
±± ȋ±   Ú± ±Ý ×Ȍ  
ïǡ±ï××ǡÚ×ǡ
ï±ȋ±Ȍ ȋ
À  ǡ  ±ǡ    Àǡ   ±  ï ȌǤ   
    ±± ×Ǥ A hosszú távú
gondolkodásérvényesüléséneklegfÝbbakadályaiarövidtávúérdekekelÝtérbe
kerülését okozó politikai ciklusok, illetve a politikai érdekek által keltett
türelmetlenség.Ezeknekelkerülésétnagymértékbensegíti,haaversenyképességet
támogatóintézményrendszerstruktúrájábanjelentÝssúllyaljelennekmegapolitikai
ciklusokhoz kevésbé kötÝdÝ rétegek (civil szféra, tudomány, munkavállalók) és
szabályozások.


1.2.2.Általánosszabályokésnemzetisajátosságok
A versenyképességet befolyásoló nemzeti képességek egyéniek, tehát
országonként, idÝszakonként más konkrét eszközökkel fejleszthetÝek. Ezek
az eszközök azonban általános szabályok szerint möködnekǡ   ±
ÝÀòǤ
   ± ± ǡ   
±À±ǤÚï
×  ȋ  Ǧǡ   Ǧ
À ÝÀ±±ȌǡǷòÚ
ǳ   × ȋ    ï× ±òÝȌ
 ÝǤ  ǡ   öÚ±± 
ȋÝȌÚ±ö±ǡ±Ú±Ǥ
A nemzeti versenyképesség lényegébÝl adódóan csak nemzetközi keretek
között értelmezhetÝ. A  ±±    
òÚò   × × ǡ  Ý Ǧ ± ǡ  
± ÝǤ ±    ±± 
 ±ǡ  Ú± Ǥ  ǡ 
versenyképességi szempontból értelmetlen dolog egy adott országban
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általában „a multik” szerepérÝl beszélni. ± òÚ±  
Ú    ǡ   ÚÚ ±
ÝǤ    ò ǡ  ïǡ 
±± öÚ±ǡ Ý   ±Ý  ±± 
 ±± Ǥ       
±ǡ± ±ȋ
±Ú±ȌǤ ×±ȋǡȌ±Ú
 ǡ  „nemzeti hÝs” vállalatok kiemelése gyakrabban jár
negatív, mint pozitív következményekkel.  ±± 
 Ý  ǡ    Ú 
ǡÝ×Ǥ
ǡÝ± ǡǡ
± À     ×Ǥ 2±   
Ú±Ýǡò±Ǥ


1.2.3.Areálgazdaságbecsülete
 ±±   ± Ú   
±±ȋ±ǡǡȌǤ
ǡÝï±±×±ǡ
±ò ±  ± À ò±±ǡ   ǡ  a
versenyképességi politikák elemzésének egyik fÝ hozama a reálgazdaság
becsületének helyreállítása, a javak és szolgáltatások termelésében
kifejezÝdÝértékteremtÝerÝelismerésevolt.
   ±Ý   Ý ǡ   ×   Ý
± ±  Úò  ǡ  Àǡ  
±±×Ý.Aversenyképességipolitika
megalapozásának kulcskérdése, hogy sikerülǦe azonosítani azokat a lényegi
képességeket ȋ ò ±    Ƿ   ǳ
±Ȍǡ amelyekre a gazdaság versenyképessége építhetÝ.   
Ý±ǡ   ò Ú± À    Ý±
Ý × ǡ ±Ǧ    Ý Àï ±
±ö ǡ ö ± ± Ýï ±±ö
ǡï ×± ÀǤ
   ǡ   òǣ    
ǡÝ ×±±Ý
ǡ ±±± Ǥ  Ǧ±  ö ±±
± ǡ   × ± 
À ×±±Ǥ
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1.2.4.Intézmények,államéspiac
 ±± Ý±  ±Ǧ ±   ï 
Ǥ  ±±    
 ǡ    öÚ±± ±± ±±
±± ö. Az átlátható, pártatlan, stabil és szakszerö intézményi
struktúra, a jogszeröség uralma elvben elengedhetetlen versenyképességi
követelmény, megvalósulásának mértéke meghatározó egy adott ország
szempontjából.   ǡ     × Ý± 
Ǥ
ȀǷǳ×±×
±±Ý  ±   ± 
ǡ     òÝ Ý ±À  ǡ  
 Ý±±     Ý± 
Ú±ǤMasemtudunkjobbat,mintavilágosállamiszabályozás
és a rugalmas piac hatékony együttélését.   × 
Ý±Ú±±ǡ
  À±  Ǥ    Ú±
  ±  ±±  ò  
±±±ǡ À ×±±± ÝÀ±Ǥ 
Ý ±± ǡ  ±     
  ± ±  ò   
Ú± ÚÚǤ A rugalmasság a gazdaságban alapvetÝen struktúra
kérdése  miként a fizikában, itt is érvényes, hogy a rugalmatlan, merev
rendszereknemalkalmazkodnak,hanemtörnek.Arugalmassághozmozgási
szabadság kell, ezt a kormányzatnak a szándékok és szabályok világos,
hosszú távra szóló megfogalmazásával és a részletfolyamatok
önszabályozásának
engedésével
kell
segítenie.


×À ±ǡ       ±± ±
ǡÝ±Ǥ
  ±± ï   ǡ  ï
±± Ú± Ǥ  Ú±ǡ  
±±     ï ± ǡ 
 ǡ  ±±  Ǥ  ±± ï
 ±±ÚÚ ±
À  ±±   ÚÚ±ǡ  
 ǡ ǡ À× × À  ïǤ  
Ú ǡ    ±±  ÚÚÝ  ±
±±±Ǥ


37

VOSZ 2016 aug-szept_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2016. 09. 29. 13:04 Page 38

Tanulmány

38
1.2.5.Átfogókoncepció

Y   ǡ   ±± ±Ý ±± 
 ×±   ǡ  ±±  ±
±ǦȋÚȌò±±
Úòǡ    ±  ±± ±  
 Ǥ
A kormányzati szándékok kifejezése általában olyan aggregált állításokban
fogalmazódik meg, mint a foglalkoztatás növelése, az exportképesség
fokozása. Nagyon fontos, hogy világos legyen, hogy ezek a szándékok akkor
vezetnek kedvezÝ eredményhez, ha létezik az a vízió, amelynek
megvalósítása érdekében a tételeket megfogalmazzukǤ   ±
   Ú ±ï    Ú±± ±  
 ± ȋ   ± ïȌǡ    ±
± ±  À Ýǡ    ÝÀ±±  ×
×±Ú±±×Ǥ
   Ý   ±± ×ǡ 
   ± ȋÀ×Ȍǡ   ±Ý ±
Ý±ÀǡÝǤ

1.2.6.Ajelentésekésjavaslatoktartalma
  ± ± ±  ǡ   öÝ ±
òǣ
± ò±Ý±
± Ý±±
ï
± Ú±òÚ
± ± ±òǡ
ÚÀ±
± ×ïǡÀ
±

Ý × ±ǡ
ǡÚ±±±±ǷÝÚǳ

±  ×Ý±±±ïï±±
 ±Ǥò±
±±± ×ǡ×Ƿ ǳ
ÚÝÝǡïǤ


VOSZ 2016 aug-szept_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2016. 09. 29. 13:04 Page 39

Tanulmány
1.3.AszervezetiǦintézményiháttér
   ͳͷ   ±±  òǡ  
  ÚÚ   × × 
Ǥ       ±±
  À     Ú± ±     ±ǡ 
±ÚÚ±Ý±À±öǡÚ±ö
Ǥ±ǡ ×
××Ǥ
     ±± ȋ±±  Ȍ
±± ǡ  ï ± ±±±
±Ý±òÚ±ÚǤ


1.3.1AversenyképességǦfelfogásésösszetevÝi
  ±±    ±±   
 × ±Ý ±Ǥ     Ú±   
±±ǡ    ×  ±ò    
ÚÚǤ Y±±  ± ×ǡ  ±ǡ ÚÚ ±
±±± × ±  ÚÚ  ×  
 ÚÚǤ    òÚÚÝ ±±  
±±Ǧ±±±òǤ
Az összevetések során két olyan forrásra találtunk, amelyek (vagy
valamelyikük)csaknemmindenesetbenszerepetjátszanak:azegyikazOECD
ȋ ×   ÚÚǡ ±ǡ ǡ Ú± Ȍǡ a
másikMichaelPorterharvardiprofesszormunkásságaȋÝǡïǡ
ǡÀ±ȌǤòÚ±±±ǡ±Ƿ
ǳÚ±Ȁȋ±ÚöȌ
òǤ
× òǡ   Ú  ͳǤͳǤ    
   ±±Ǧ±±± kiemelt helyen szerepel a
társadalmi jólétǡ ȋ ±  ±Ý±Ȍ Ú±ǡ  À ȋÀǡ
ǡǡǡ ǡïȌǤ±À ±±
±   ǡ ±   Ú  ǡ Ý  
± ±   Ú±± ±Ý Ǥ  ǡ  
± ×ǡ òÚÚÝ ±Ý Ǧ ± 
ò±ǤöÝ× ǡǡÀǡǡ±ǡ
ǡ  Ú± ±  ï  ÚÚǤ  ±± 
ÚÝ ± Ýǡ   ×±  ï  Ý 
  ± òÚ±  Ȃ    
ǡ±À±ǡòÚÚÝÚòÚ±ǤÀ
 ȋ ǡ Aǡ Y±Ȍ   Úǡ
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Ú Ý ±òǡ    ±± ǡ
± öÝ   ȋǡ ǡ ±ǡ
±±±ȌǤ
JellemzÝen piramis szerkezetben, vagy ahhoz hasonló rendszerben helyezik
elazegyestanácsokaversenyképességrÝlalkotottdefiníciójukat,
Ý ±Ýǡ ÚÚÝ ± ±Ȁ ± Ǥ   ±
± Àǡ     Ý
±ö±± ǡ   Ý   Ý
×Ǥ  ÚÚ ±Ý   ×ǡ   ǡ  ò
Úǡ  ò  Ý±ǡ  Ú ±  ï 
ïǤòÚÚ±Ǧȋ±ǡǡÀȌ±
 ×    Ý ±Ý ÚÚǤ  ± 
±±     × ±   ±
±±±±±±±ò±±Ý±Ǥ ×
±ǡ ××ǯͶǯ±
Ý ±  ±± ±ǡ  Ý Ú± 
±ö   ×   Ǥ   ±±
 Ý   ïǡ     òÚ±
±Ý ± ± Úǡ  ÚÀ± ±  
±Ǥ ÚÚ ±  ±±   
 ï ±ö±  Ǧǡ  ±±
À±±Ú±Ǥïǡ
  ǯ ±±   ×ǯ ±ǡ  ± 
ò   ±Ý ±   ±± ± ò 
×Ǥ  Ý ±Ý ȋȌ  ×   À
Ǥ
AszélesértelembenvettversenyképességikoncepcióalapvetÝtényezÝiésaz
eredmények közti összekötÝ elemekben is van hasonlóság. À  À ±
±  ±±ǡ  ±ǡ    ± Ú±  
ÚÚÝǡ   ǡ  Ú± ±  ÚÚ ±  ǡ ǡ
± ±    × ò   ÚÚÝ Ú± Ǥ 
Ú±±±Ú± ×ǡ±±
Ú±Ǥ
Aversenyképességitanácsokelveialapjánalegnagyobbhatástapolicyinput
szintjénlehet±ǡ±±
   ±Ý    ǡ Ǥ 
±±×±Ý
ǡ±ò
±ÝÀǤ
   ±± ±ï   
ȋ ×±Ȍ   Ú ǡ ×ǡ  a kormányzati
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gazdaságpolitika nem helyettesíti a versenyképességi politikát,  
ǡÀ±Ú±Ǥ± 
 òÚÀÝǡ    Ú±   × ±
  Ǥ  ÚÀ± ±±  ò±  ±Ý
±± Ú±ǡ      Ǧǡ 
 × ǡ  Ý± ±   ×Ǥ    ±
Àǡ  fenntarthatóság, a tudás és a termelékenység vezethet teljes
versenyképességhez, amellyel végül elérhetÝ a kívánt gazdasági növekedés
ésprosperitás.


1.3.2.Szervezetistruktúra,összetétel
A versenyképességi tanácsok elsÝ képviselÝjének és alapvetÝ mintájának az
USAǦban1988ǦbanlétrejöttCompetitivenessPolicyCounciltekinthetÝǡ
Ý±ï±ȋ×ǡ×ǡǡȌ
Ú ± ±   öÚ±±Ǥ    Ú ±   ÚÚ
 ǡ   ±   ±  ± 
ȋ±ǡ ǡ ǡ ±ȌǤ  
 ±± ± ×ǡ  Ú±ò    ×
×ÀǡÚÝǣÚ±±
ȋ±ǡ±ǡȌǡòǡÀǡ ×±
öÚ ±     ±± ÀǤ 
 òǡ    ×  ±±  ±± ±
ǡ  ò±    ±± ×ǡ  Ý
  ǡ        
Ǥ
  À À×       ±À±±
ǣ Az amerikai modellhez nagyon közel állnak a horvát, a chilei, az
egyiptomiésazírpéldák.±×ǡÚ±
± ± Úö ± ×ǡ  Ý  ò ǡ
Ý×±±±
ÀǤ  òöÚ    ±  ×
ÚÚÀȋǡÚǡòÝ
ͳͷǦʹͲÝȌǤ ÝòÚ±ǡÀÀ± 
×ǡÚ± òǤ
Azállamkiemeltszerepemiattmáskategóriábasoroljukaszlovén,finn,svéd
és brit intézményeket,      öÚǡ 
  Ú ǡ  ±± ò À 
±± ± ± Ǥ    Ú  
 ±  ÚöÚǤ  ò±  ±
±ÝÝ ȋ ±  ±  ×  
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±±ǡ  ± ±    òÚ ± ±  ±
  Ȍǡ  × ± Àǡ 
ÀïǯǯÀ±òǤ
Különcsoportbasoroljukazokatazintézményeket,amelyekvalamilyenerÝs
külföldi (pénzügyi) támogatásra vagy más hatásra jöttek létre.  ǡ 
Ú±± ±òÀ±ǡï±ÚÚ
 Ý     ×Ǥ    
   ǡ    Ú ± òÚ±
Àǡ±±±±ò±×
±±ǤÚ±±±À±ǡ
 ± × ± Ý  ò ǡ  
Ú±  ±    òÚ Ý  ±
ȋǡ ǡ  ± Ú ȌǤ ±Ý ÚÚ Ú ò
Ýǡ   ï  Ý ±  ×  
±Ý ×Ǥ     ±   Ú ±ǡ
±Ýǡò±Ú±×±±±Ǥï±
ÚÚ ± Ý  Àǡ   ±±
òÚǤ


1.3.3.Tevékenységek
 ±±       Ý
±±   a versenyképesség témájának szélesebb körben való
elterjesztése, az egyes szférák közti párbeszéd erÝsítése és a közvélemény
tájékozottságának növelése.     ±± ÚÚ Ý
 òÚ±ǡ  ± ×ǡ      Ú
jelentések, ajánlások, elemzések ± ±  ±À±±ǡ Ú 
±±±Ǥ±±
 ±±  ×ǡ  À ± 
 Ǥ  ± ±ǡ Àǡ  ± ±  ×
±± ǡ  ± ±Ú  Ý ±
×Ǥ
Mindegyik tanács készít versenyképességi jelentéseket az adott országról.
  ±      Ú
ÚÀǡ   ±Ý  Ú  ÝÝ ±
×ǡ × Ǥ  ï ±  Ú 
òÚÚ±±Ǥ
± ±   × ±  ȋöÚ± Úǡ
Ǧ ± ǡ  ×ǡ Ýǡ Ý±ǡ ±Ȍ
     ×   ± ȋ± ǡ ±ò
ǡǡÝ ǡ×Ý±ǡǤȌÀ ǡǡ
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ÀǡÚ±± ±±±
Ú×ǡ ǡǡ±±ÚǷ±
±òǳǡÚͲǦͳͲͲǤÝ 
Ýǡ± ×±±
   Ú ± Ý À±±±Ǥ  
×ǡ  Ý Ú±  ×  ÝÀ± ± ï
±ÚÚ×±À±ǤÝ ×
±±ȋÀǡǡȌǡ±Ǧ×
ȋÀǡ Ȍ  ÀǤ  òÚǡ    ±Ú  ±À
±±±ÝòòǤ± ǡ
Ǥ±ǡ±±±Ý
± ×±Ϊ Ǥ
Vannak olyan tanácsok, amelyek az éves jelentések mellett rövidebb,
rendszeresebb hírleveleket, ajánlásokat is megfogalmaznak 
±ÚÚǤ     ±     Ý
Àǡ   ±±ǡ    × ± 
±±Úò±ÝǤ À
 ȋÚ  ͳͺͲ  Ȍǡ    ǡ   ±
±ǡ À  ÚÚ  ±±   Ý   Ý
±Ǥ
ǡÚ ×ǡǡaz
általános nemzetközi kitekintések mellett egyre nagyobb hangsúly
helyezÝdik az egyes régiókra és a szomszédos országokkal való
összehasonlításraǤ  ± ×  ǡ  ǡ  À ȋ
± ͳ   ± Ú  Ȍǡ  Ú± ±  ï
ȋ× ±±±±×ȌǤ
±ǡÚ ×±
ȋǡǡǡ ǡïǡǡÚÚȌǡ
 ± Àǡ  ǡ Ǧ ±± ±
±±±±òǤ


1.4.Összefoglalás
 ±   ǡ  ±Ȁ  
   ±   Ý   ±±
±±±Ǥ    ï    ±  ǡ  a
versenyképességi politika meghatározása ésvégrehajtása ȋ 
   À±Ǧ  ±   
 À ±Ȍ önállóan értelmezhetÝ feladata a politikai
vezetésnek.    ± ±Ý  À ò  
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 ± ±Ýǡ ×  ± ±Ý  
×ǡ±±±Ǥ
 ÚÚ  ±     
   ± ͳͶ Ǥ   Ú 
 Ý Ýǡ  ±Ý   ǡ 
  ò    ±± 
ǡò±±±±Ǥ
Az adatok elemzése alapján Ýszintén meg kell állapítani, hogy nincs
közvetlenül látható versenyképességi eredménye a tanácsok möködésének.
±    ÚÚǤ ±    Ú Ú  öÚǡ 
±± ± ǡ  òǡ ï ï Ǥ  ǡ
  ±±    ±Ý ò 
Ú±ǡ    Ýǡ      ±Ý
±  ±Ý ȋ±    Ú±Ȍ
òÀǤ
Elmondható ugyanakkor, hogy a céltudatosan kialakított intézményi
struktúra,sokesetbenaspecializálttanácsokmöködésealegtöbbországban
nyilvánvalóan hozzájárult a versenyképesség fontosságának felǦ és
elismeréséhez, s meggyÝzÝdésünk, hogy a jól möködÝ tanácsok a tényleges
versenyképességihelyzetjavításáhozishozzájárulnak.

1.5Kitekintés:Magyarországikezdeményezések
 ÚÝ     ÝǦ ǡ 
  ±±Ý ×ǡ    Ú±Ý
±±À±Ǥ
±±±±ÝÝ±Ý
  ±ǡ  Ú   ǡ  ÚǦ ± ±
Ú  Ú ±   ×× ±±ȋȌǤ 
 ÀöÚÝǡÚ×ǡ
± ±ǡ   öÚ ±   
±± ÝÀ±ǡ    ±ǡ  × ï
Ǥ
ïͳͷ±±±±ǡ±Ú±
 ±± ÝÀ± ǣ  Ý   ʹͲͲ͵Ǧ À
±±  ǡ     ʹͲͲǦ  
±±Ǥ
 ±±   ʹͲͲ͵Ǧ ± ± ± ± ×Ǧǡ
×±± Ǧ
± Ú±  ±± À ǡ Ý ±   
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±±±ÝÀ±Ǥ͵±±
±±±×ï ×±òÚǤöÚ±±Ý
± ×Ǥ
  ±±  ± ± ±Ýǡ ʹͲͲǦ 
 ÚÚ  Ú±Ǥ      ±± ±
±±±±Ͷǣ
ͳȌ  adórendszer továbbfejlesztésével ×   ǣ
ȋÚ±ÚȌǡ×ȋ
× ×  ò±  ÚȌǡ   ȋ
 ÚȌǡ   ȋ   × 
ÝȌǢ
ʹȌ  üzleti környezettel ×   ǣ  ǡ
 × ȋ   ±   ÚȌǡ
× 2ȋǦ±×Ȍǡȋ
ÚǦ±×ȌǡÚÚȋ±ȌǢ
͵Ȍ K+Fésazinnováció±±× ±
±ȋ   ×ǤÝȌÝǤ

±×±Ý ×ǡ
 ±± ±Ý Ú± ×± Ǥ  ʹͲͲ   
±±±  Magyarország Holnap ö ± 
±òǡ±ÝǦ
Ý±  ±±ǣ ǡ À ± ±±Ǥ
  ±   ±±   ǡ 
ǡ±ï±Ýͷȋ±ò±Ý
   Ȍǣ   ȋ ï Ȍǡ ± 
ȋ ±ò ±ȌǡÝ ±ȋǤȌǡ × 
ȋ Ȍǡ  × ȋ  Ȃ Ú
±Ȍǡ    ȋÝ  Ȍǡ   ȋ  
òȌǡ×  ȋ± ȌǤ
×ǡ     ò ± ±  Ú± × Ý
öǡ À    ±  ±±  ×

͵ÚÝÝ

ǡ±òǦǡ ǦǡòǦ±
±±ÝÚÚǡ× Ǥ
ǣǣȀȀǤȀ̴ͳͺ͵ͶȀǦǦǦ Ǧͻ͵ͷ͵ͳ
Ͷ±Ý  ȋʹͲͲȌǣ±±×
 Ǥ Ǥ±±À ×Ǥ
ǣȀȀǤȀȀʹͲͲͲ͵ʹʹ̴
ͷ±Ý±ǣ
ǣȀȀǤǤȀȀ̴̴̴̴
̴̴̴ǤͺͲͶͳǤ
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±±Àǡ±±±
±±ÝǤÚǦ±ÝǡÝ
Ý±  × ± ÚǦ ± ò ± ÚÚǢ  ǡ   
 ±ǡ ± ± Ú± À À
 ×Ǥ
    ×    Ý 
±ǡÝ ±±±
ǡ±ï
   ±±Ǥ     ǡ   
öÚ±       ±×Ǥ Ý   
ǡ×òöÚ±±ÝÚ
  ± ±  ö ǡ    
×Ǥ
    Ú ò  ×ǡ 
 ±    ʹͲͲ ± ʹͲͲͻ ÚÚǤ 
×Ǧ±±À××× ǡ
   Ǧ × ±ò ͺǡ 
ò ± ±   × ± × ͻ ÚÚ  ȋʹͲͲȌ
  ±±  ±  ±±ÝǤ   
±Ý   ÚÚ  ± À öÚ± ʹͲͲͻ Ú±±
öǡ  ÚÝ Ý   ×  ×ǡ ×
  × ± ±À ±±Ǥ Ú ± 
  ï ǡ   ± öÚǡ  ±
 ±   ×ǡ Ú±  ×ǡ
ï  ±   × À×
±±  ±Ý  À   ±ǡ
  ò±  ǡ    
±±×ǡÝ±±òÚ
Ý±±Ǥ






±ò±± ±ǣ
ǣȀȀǤǤȀȀ̴̴̴̴ǤͺͳͳͲ͵Ǥ
ǣ
ǣȀȀǤǤȀͲͳ̴ȀȀʹͲͲȀʹͲͲͻǤ
ͺǦ±ǣ
ǣȀȀǤǤȀȀȀ ̴Ȁ̴ͲͲͲͲͲͲͶͻȀ̴̴
Ǥ
ͻ±±̶±±± ×̶ Ǥ ʹͲͲͺ
±Ý×ǣ
ǣȀȀǤǤȀȀ Ȁ Ȁ ̴ʹͲͲͺ̴̴̴ͲͺͳͳͳͻǤ

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

48

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
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
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
4600
4400
4700
4900
6000
7634
9100
9023
8900

Város
Mosonmagyaróvár
Sopron
Sopron
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Rakamaz
Répcelak
Kazincbarcika
Szombathely
Körmend
Nagyatád
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.
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
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

1158 Budapest
1215 Budapest
1221 Budapest

Zala

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

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

Budapesti út 13.

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.

8200 Veszprém

1-705-7082

92-316-062

1-599-9300
92-310-800

1-414-0661
1-425-2078

93-317-733

88-420-710

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

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

Fax
72-227-800

47-523-080
1-705-7081

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

93-317-733

88-420-710

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

Veszprém

Nógrád
Somogy
Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas

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

Megye
Baranya
Bács

hitel@hbzrt.hu
szkartya@zmva.hu

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

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

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

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

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

Spivák Kinga
Nádor Péter
KöblösKatalin
Marokity Erika
Gerencsér Hajnalka

Dr. Varga Józsefné
Gugcsó Zoltánné
Nemes Anikó

Glavák Tünde

Farkasdy Tamás

Baranyi Róbertné
Kiss Jánosné
Czomba Tímea
Takács Sándorné
Csonka Ferencné

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

Irodavezetô
Kosztolányi Anikó
Lovas Beáta

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

30-547-4018
70-703-4846

30-227-7089

30-547-9469

30-547-9274

30-547-8506

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

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

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

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

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

Számviteli szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

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

(06-93)
541-925

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

11. 01.-04.14.

Bringóhintó Kkt.

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY

20%

20%

20%
04. 15.-10. 31.

10%
ART Hotel*** Zalakaros

8749 Zalakaros
Üdülô sor 2.

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

(06-26)
314-328

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

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

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

15%
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CÉG

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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

(06-1)
344-5212

(06-1)
344-5211
344-5194

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

5%

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

5-50%

1047 Budapest,
Baross u. 99.

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

(06-1)
380-5403

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

OPEN Szoftverház

Horfer Serleg

CÍM

55
KEDVEZMÉNY

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

(06-1)
460-6933

(06-1)
460-6933

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

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

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

(06-1)
280-6509

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

Foltech Kft.

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

(06-49)
540-350

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

Varga Márfy Kft.

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

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

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

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

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

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

(06) 76
321-202

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

Hotel Unió

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

15%

10%

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

Anyag:
5%
Díj:
10%

10%
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CÉG

CÍM

TELEFON

Innowear Kft.

6800 Hódmezôvásárhely, (06-62)

(06-62)

Kötött munkaruházat-, formaruhá-

Vöröskereszt u. 6.

246-842

zat tervezés és kivitelezés, promócios

241-348

TELEFAX

www.innowear.hu

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

pólók, nôi-férfi sportos fehérnemûk

20%

természetes anyagokból, esetleg baktériumtaszító, lángmentes kivitelben
Parragi Ügyvédi Iroda

1055 Budapest,

(06-1)

(06-1)

Megbízási díjakból

Szent István krt. 23. I/5

354-3080

354-3085

Budapesten történô ügyintézés során

www.parragi.hu

20%

15% költségátalány elengedés

Lárhen Tanácsadó,

1132 Budapest,

06-30-

(06-1)-

Iparjogvédelmi,

Borbély u. 5–7.

620-0500

780-55-31

Iparjogvédelem (találmány, védjegy,
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

FORINT-Soft

6500 Baja,

Pénzügyi Tanácsadó

Roosevelt tér 1.

letnyilvántartó, könyvelô, bérszám-

és Szoftverfejlesztô Kft.

www.forintsoft.hu

fejtô, tárgyi eszköz nyilvántartó,

KEDVEZMÉNY

– Ügyviteli szoftvert (számlázó, kész-

forintsoft@forintsoft.hu

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

10%

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

3531 Miskolc,

06-46

06-46

GUMISZERVIZ: Gumiabroncs ér-

10%

Gumiszerviz és

Nagyváthy J. út 36.

507-708;

507-709

tékesítés; gumiszerelés; centrírozás;

Kivéve

www.autogumiplaza.hu

06-30

Kézi autómosó

javítás; gumiabroncs tárolás;

info@autogumiplaza.hu 268-7161;

KÉZI AUTÓMOSÓ: Külsô kézi

gumiabroncs
értékesítésbôl,

06-30

autómosás; belsô takarítás; kárpit-

a webáru-

370-5873

tisztítás; utastér atkátlanítás; klíma

házunkban

fertôtlenítés; polírozás; motormosás;

folyamatos

alvázmosás

téligumi,
nyárigumi
AKCIÓKkal!

MTB-TECH Kft.

1188 Budapest,

(06-1)

(06-1)

Munka-, tûz és környezetvédelmi

Lajos u. 69.

297-4069

297-0470

tanácsadói szolgáltatások

15%

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

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

10%

továbbképzés, daruirányító és teherkötözô, ipari alpintechnika
Languages

1174 Budapest,

36-20-

06-1-

Tolmácsolás, Fordítás, Hiteles

International Bt.

Bulyovszky u. 35.

9346-101

259-1162

fordítás, Konferenciatechnika

www.languages.hu

36-30

Díjtalan pályázatfigyelés, cégek és

10–25%

8646-584
Inis Business Kft.

1097 Budapest,

06-20-

06-1-

Boráros tér 7.

310-5381

210-2478

(Duna ház)

06-20-

minôsítése, pályázatok elkészítése,

III. lépcsôház 3.

949-2277

teljes körû projektmenedzsment

és 1/2 em. 5. ajtó

06-20-

(támogatási összeg lehívása/elszámo-

www.inispalyazat.hu

985-8763

lása), tanácsadás projektötletek ki-

önkormányzatok pályázatra való
sikerdíjukból
15%

dolgozásában
Soft Up

7100 Szekszárd,

06-70-

06-1

Magyarország Kft.

Akácfa u. 7.

511-762

74-511-763

Szennyezôdés fellazító termékek,

www.softup.hu

06-30-

fogyóanyagaik, tisztítás

Facebook: softup

528-2426

Tisztítószerek és eszközök, irodák,

személyhigiéniai rendszerek és
10–15%

közösségi helyek, csatornák tisztítása
Baricska Csárda

8230 Balatonfüred,

+36-20-

Minden fogyasztásból egyedi ked-

Baricska dûlô

223-0910

vezmény

10%
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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.

ProjectMine Kft.

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

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

06-74511-833

+36-79326-581

+36-1797-1736

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

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

10%

10%
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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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