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Hirdetés

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

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

A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti
meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ címére (1054
Budapest, Hold u. 21. Telefon: 414-2181,
414-2182), 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.
Székhelycím: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
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

B E L É P É S I N Y I L AT K O Z AT
VOSZ tölti ki!

Beléptetô megye:
Tagszám:
ALAPADATOK (KITÖLTÉSE KÖTELEZÔ):

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

Fôtevékenység
TEÁOR szám:

Kapcsolattartó neve:
Telefon 1 (vezetékes):

Fax:

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

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT:
Alulírott (szervezet, vállalkozó, vállalkozás, cég), mint a VOSZ tagja, a jelen szakasz végén
található „IGEN” vagy „NEM” megjelölésével nyilatkozik, felhatalmazza-e a VOSZ-t arra,
hogy ennek a felhatalmazásnak írásos visszavonásáig a következô adatait (a Vállalkozás ill.
képviselô(i) neve, címe (székhely), vezetékes és mobil telefonszám(ai), e-mail cím, tevékenységi kör) átadhassa a VOSZ-BESZ Zrt.-nek (1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.), amely számára szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kíván nyújtani, illetve ezekrôl szóló tájékoztatókat részére a megadott elérhetôségeken eljuttatni.

✄

 IGEN

 NEM
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A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja .
A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek
részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók, tagdíjfizetés ellenében, viszont az
igénye szerinti szolgáltatás illeti meg. A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló
igazolással vehetô igénybe.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének rendes tagja, pártoló tagja, társult tagja kívánok lenni.
(megfelelô rész aláhúzandó)
A Szövetség Alapszabályát ismerem és elfogadom,
vállalom.

Ft tagdíj fizetését

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

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

…………….......…………..
cégszerû aláírás

Székhely: 1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
Tel.: (+36-1) 414-2181, 82
e-mail: center@vosz.hu
Cím: 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

kozep-magyarorszag@vallalkozo.info
eszak-alfold@vallalkozo.info
eszak-magyarorszag@vallalkozo.info
del-dunantul@vallalkozo.info
del-alfold@vallalkozo.info
nyugat-dunantul@vallalkozo.info
kozep-dunantul@vallalkozo.info

06-70/967-4507
06-70/967-4509
06-70/967-4510
06-70/967-4512
06-70/967-4504
06-70/967-4511
06-70/967-4508

1054 Budapest, Hold u. 21. IV. em.
4025 Debrecen, Iskola u. 3. fszt.
3300 Eger, Trinitárius u. 1. II. em.
7621 Pécs, Király u. 42.
6726 Szeged, Fürj u. 92/B.
9023 Győr, Magyar u. 8.
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 18.

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Cím: 1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.Telefon: +36 (1) 414-2181, +36 (1) 414-2182
E-mail: center@vosz.huHonlap: www.vosz.hu

call center: +36-1/486-1800 web: www.vallalkozo.infovirtuális piactér: http://piacter.vallalkozo.info

adó:ado@vallalkozo.info jog: jog@vallalkozo.infopályázat: palyazat@vallalkozo.info
finanszírozás: finanszirozas@vallalkozo.infomunkavédelem: munkavedelem@vallalkozo.info

Szaktanácsadók elérhetőségei

(KMR) Közép-Magyarországi Régió: Pest megye, Budapest
(ÉAR) Észak-Alföldi Régió: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
(ÉMR) Észak-Magyarországi Régió: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye
(DDR) Dél-Dunántúli Régió: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
(DAR) Dél-Alföldi Régió: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye
(NYDR) Nyugat-Dunántúli Régió: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye
(KDR) Közép-Dunántúli Régió: Komárom-Esztergom megye, Fejér megye, Veszprém megye

dr. Pataki Dezső (KMR)
Gulyásné Váradi Éva (ÉAR)
Nádasdiné Kenessey Andrea (ÉMR)
Zámbori (Bíró) Tamás (DDR)
Hannauerné Szabó Anna (DAR)
dr. Pataki Dezső (NYDR)
dr. Bednár András (KDR)

K, Cs 16-18 óra
K, Cs 16-18 óra
K, Cs 16-18 óra
K, Cs 16-18 óra
H, Sz 16-18 óra
H, Sz 16-18 óra
K, Cs 16-18 óra

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás,
jog, pályázat, finanszírozás, munkavédelem témakörben vállalkozói tanácsadást tartanak az alábbi VOSZ irodákban:

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Szervezeti Hírek
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Tájékoztató
a VOSZ Elnökségének és Ellenôrzô
Bizottságának együttes ülésérôl
Idôpont:
2015. február 3. (kedd) délelôtt 10.00 óra

ményekrôl és a végzett munkáról szóló beszámolót.

Helyszín:
Hotel Platánus
Budapest, VIII., Könyves Kálmán krt. 44.

2015.02.03./2.
Az elnökség a Stratégia Munkabizottság egyes
javaslatait az alábbi szavazati arányokkal fogadta el:
• a szervezeti felépítésre és hatáskörre vonatkozó javaslatot 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett,
• a küldöttgyûlés küldötteire vonatkozó javaslatot egyhangú szavazással, azzal, hogy a
társult szervezetek is elküldhetik képviselôiket a küldöttgyûlésre, ha tagdíjat fizetnek. Továbbá: az 5 legnagyobb (legtöbb
rendes taggal rendelkezô) területi szervezet
1 – 1 plusz jelöltet állíthat.
• az Elnökség összetételére vonatkozó javaslatot 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett,
• a tagozati elnökökre vonatkozó javaslatot
1 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett,
• a megyei elnökökre vonatkozó javaslatot 1
tartózkodás mellett azzal, hogy nem kizáró
feltétel, ha többségi állami tulajdonú cégben dolgozik. Továbbá: a felsorolt kritériumok minden tisztségviselôre kiterjesztésre
kerülnek.
• a szekciók szerepére vonatkozó javaslatot 3
tartózkodás mellett,
• a megyei év vállalkozója díjra vonatkozó
javaslatot egyhangú szavazással,
• a KMRSZ és a Somogy megyei szervezet
önálló jogi személyiségének megszüntetésére vonatkozó, valamint Budapest és Pest
megyei szervezetek elhatárolt, külön szervezeti egységbe sorolására vonatkozó javaslatot a testület egyhangú szavazással elnapolta,
• a sajtóra és a szövetségi arculatra vonatkozó javaslatot egyhangú szavazással,

Jelenlét:
jelenléti ív szerint

Napirendi javaslat
1. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett
munkáról
Elôadó: Ádám Imre soros elnök
2. Javaslat a Szövetség tevékenységének fejlesztésére és szervezeti struktúrájának korszerûsítésére
Elôadó: Ádám Imre, soros elnök,
a Stratégiai Munkabizottság
elnöke
3. Tájékoztató a népszavazási kezdeményezés
helyzetérôl
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
4. Tájékoztató a 2015. évi megyei - és szekció
közgyûlések megtartásának rendjérôl
Elôadó: Perlusz László ügyvezetô igazgató
5. Egyebek

Határozatok
2015.02.03./1.
Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta az
elôzô testületi ülés óta történt fontosabb ese-
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• a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére vonatkozó javaslatot egyhangú szavazással, azzal,
hogy egy társelnök legyen a felelôse ennek a
területnek, beszámolási kötelezettséggel.
2015.02.03./3.
A testület egyhangú szavazással elfogadta a
népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos
ügyvezetô elnöki tájékoztatót.
2015.02.03./4.
A VOSZ ügyvezetô igazgatója tartott tájékoztatót a megyei (regionális, szekció) tavaszi
közgyûlések rendjérôl. Felhívta a figyelmet a
súlyponti napirendi pontok szükségességére és
a lebonyolítás formai szabályaira. A tájékoztatót és az írásos "Útmutató"-t a testület egyhangú szavazással elfogadta.
2015.02.03/5.
A tagfelvételi bizottság által elôterjesztett tagfelvételi kérelmeket a testület egyhangú szavazással elfogadta.
2015.02.03/6.
Az elnökség egyhangú szavazással támogatta,
hogy a VOSZ Gazdaságpolitika Bizottsága a
megyei szervezetek tagjainak bevonásával
adatszolgáltatást nyújtsanak a szövetséggel
partneri viszonyban lévô Kopint-Tárki felmérésének elkészítéséhez.
2015.02.03./7.
Az elnökség egyhangú szavazással támogatta a
VOSZ és a Romániai Munkáltatók Országos
Szövetségének (UNPR) kapcsolat felvételét.
2015.02.03./8.
A VOSZ-BESZ Zrt. tevékenységével összefüggô felvetések, illetve a gazdasági társaság
jogszerû mûködésével kapcsolatos megállapítások hátterének megismerésére az Elnökség
háromtagú eseti bizottság felállításáról - egyhangú szavazással - döntött. A bizottság elnöke a VOSZ soros elnöke, a tagok felkérése soros elnöki hatáskör.
2015.02.03./9.
Az elnökség Sragner elnök úr ügyrendi – minden elnökségi ülésre vonatkozó – javaslatairól
az alábbiak szerint szavazott:

• Egy témához legfeljebb 2x lehet hozzászólni, hozzászólásonként lehetôleg 2
percben – 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadva
• A hozzászólásokban a témától nem lehet eltérni – 2 tartózkodással elfogadva
• Az elfogadott ügyrendi kérdéseket minden elnökségi ülésen be kell tartani – 2
ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett elfogadva
• A közérdekû közlendôket az ülések elôtt
8 nappal írásban kell benyújtani – 12
nem, 4 tartózkodás, 3 igen szavazattal
az elnökség elvetette
Kmf.
Dr. Dávid Ferenc s.k.
fôtitkár
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Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekrôl
és az elvégzett munkáról
2014. november 25. – 2015. február 3.

1. November 27-én az Oberbank meghívására részt vettünk a Magyarországon is
terjeszkedô hitelintézet évzáró üzleti találkozóján, ahol elôadást tartottunk a
magyar gazdaságról a vállalkozási, és beruházási lehetôségek szempontjából.

tartományának delegációját. A delegáció látogatásának a célja többek között
egy magyar vásári megjelenés elôkészítése Belsô-Mongólia tartományban,
amelynek szervezésére a VOSZ kapott
felkérést.

2. Ugyancsak november 27-én a Gépipari
Ágazati Párbeszéd Bizottság szervezésében a Ganz Holding Zrt. üzemében gyárlátogatással egybekötött megbeszélésen
vettünk részt.

6. December hónapban több alkalommal
ülésezett a Versenyszféra és a Kormány
Állandó Konzultációs Fórumának Monitoring Bizottsága. A tárgyalt, állandó napirend: a 2015. évi bérminimumok és az
átlagkereset-ajánlás. A 2015. évre érvényes bérmegállapodást december 30.
napján írtuk alá a Nemzetgazdasági Minisztériumban. (Minimális bér: 105.000
Ft/hó/fô, Garantált bérminimum:
122.000 Ft/hó/fô, Átlagkereset-ajánlás:
3–4 százalék)

3. November utolsó hetében – emlékezetes
gálaestekkel Kecskeméten, Szekszárdon,
Gödöllôn és Egerben – befejezôdött a
2014. évi területi Prima rendezvénysorozat, amely az ország minden megyéjét
felölelte és mindenhol a helyi közélet kimagasló eseménye volt.
4.

December 5. napján tartott ülést a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma
és a VOSZ Elnöksége. Ezt követôen - a
„Vállalkozók Napja” alkalmából - került
megrendezésre kitüntetési ünnepségünk,
amelyen 17 állami –és tárcaelismerés,
valamint 77 „Év Vállalkozója” kitüntetést adtunk át. Az eseményen részt vett
és beszédet mondott a Nemzetgazdasági
Miniszter. Az esti Prima Primissima gálát
– amelyen több száz VOSZ-tag vállalkozó is részt vett - a közszolgálati televízió is
közvetítette.

5. December 19-én fogadtuk kínai partner
szövetségünk a CCPIT Belsô-Mongólia

7. 2015. január 9-én ülést tartott a VOSZBESZ Zrt. igazgatósága (IT) és közgyûlése. A testületek tudomásul vették Szûcs
Péter lemondását igazgatósági tagsági pozíciójáról, továbbá Gablini Gábor lemondását a felügyelôbizottsági (FB) tagsági tisztségrôl. A testületek döntése nyomán az új FB tag Szûcs Péter, az új IT tag
Martinecz Miklós (vezérigazgató-helyettes) lett. A január 16-ai FB ülésen Szûcs
Pétert választotta a grémium FB elnökké.
8. „A Munkáért” projekt keretében megrendezésre került a második partneri találkozó Budapesten, amelyen a szövetséggel együttmûködô szervezetek képviselôi is részt vettek.

Szervezeti Hírek
9. 2015. január 16-án ismét ülésezett a Szövetség tevékenységének fejlesztését és a
szervezeti struktúra korszerûsítését elôkészítô Stratégiai Munkabizottság.
10. Január 19-én elkészítettük a VOSZ területi szervezetei és országos szakmai szekciói részére a 2015. évi (2014. évrôl szóló) beszámoló közgyûléseik megtartásához eligazítást adó útmutató tervezetét.
11. 2015. január 20-án együttmûködési
megállapodást kötött a LIGA és a
VOSZ. Együttes sajtótájékoztatón került
bejelentésre, hogy közös népszavazási
kérdéseinket benyújtottuk a Nemzeti
Választási Bizottsághoz.
12. Január 21-én részt vettünk a Nemzeti
ILO Tanács ülésén, ahol a 2015. évi
program terv is véglegesítésre került.
13. Január 22-én a szociális partnerekkel
együtt megbeszélést folytattunk az Európai Bizottság Foglalkoztatási Igazgatóságának munkatársaival a Bizottság budapesti kirendeltségén.
14. Január végén megtartotta elsô szerkesztôbizottsági ülését a Gazdaság és Pénzügy
címû tudományos folyóirat, amelyben a
VOSZ társkiadóként vesz részt és a
VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának
anyagaira támaszkodva kívánja segíteni
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az igényes szakmai folyóirat fejlôdését és
a szövetség szakmai kompetenciájának –
hazai és nemzetközi - elismertetését.
15. A beszámolási idôszakban a megyei elnökök és a regionális szakértôk segítségével
folytattuk a TÁMOP „Munkáért!” projekt lebonyolítását. (Vállalkozói akadémia: 6 db, Kétnapos konferencia 150 fô
részére: 6 db, Vállalkozások tapasztalatcseréje: 7 db)
16. Február 2-án területi (megyei) elnöki értekezletet tartottunk, amelyen részt vett
a szövetség ügyvezetô elnöke is.
17. A beszámolási idôszakban 7 alkalommal
készítettünk elektronikus hírlevelet,
amely széles körben került terjesztésre,
továbbá folyamatosan frissítettük hírekkel, beszámolókkal, a Megyei Prima díjátadó gálákon készült képekkel szövetségünk facebook-oldalát.
18. 2014. december 11-én és 2015. január
7-én a Szövetség állományába tartozó
irodavezetôk eligazítása, teljesítményük
értékelése és elszámoltatása is megtörtént.
Budapest, 2015. február 3.
Dávid Ferenc
fôtitkár

Perlusz László
ügyvezetô igazgató
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(Az írás a Figyelô 2015. március 12-ei számában jelent meg.)
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Folytatódnak a TÁMOP
2.5.3.C-13/1-2013-0001
számú „A Munkáért” címû
pályázat keretében
a különbözô típusú rendezvények
Mostanáig több mint 70 rendezvényt szerveztünk országosan. 21 helyszínen rendeztünk Vállalkozói Akadémiát, amelyen több mint 700 vállalkozó vett részt országosan. A sorozat célja a
hiányzó ismeretek pótlása, a meglévô ismeretek felfrissítése.
A képek a szombathelyi akadémián készültek

A 2 napos konferencia sorozatunk is folytatódott. A rendezvény sorozat célja az aktuális gazdasági változások megismertetése.
Képek a Tolna megyei teltházas rendezvényrôl

15
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Megrendezésre került több mint 30 vállalkozói tapasztalatcsere is, amelyeket fôleg kisvárosokban, kistérségekben rendeztünk meg.
A képek a tatabányai rendezvényünkön készültek.

–vosz–
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Együttmûködés a Román Munkaadói
Szövetséggel (UNPR)

Az együttmûködés keretében a VOSZ Csongrád megyei szervezetének elnöke és társelnöke
részt vettek március 6-án Nagyváradon a „Gala Top Brunduari Bihoren” elnevezésû nagyszabású rendezvényen.

A rendezvényt a Romániai Munkaadók Szövetsége, az Erdélyi Vállalkozók Szövetsége és a
Nagyváradi Állami Egyetem Társadalomtudományi Kara szervezte, ahol színvonalas mûsor keretében kitüntetéseket adtak át azoknak a sikeres vállalkozóknak, akik nagymértékben hozzájárultak Bihar megye gazdasági és társadalmi fejlôdéséhez.

17
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VOSZ közgyûlés Csongrád megyében
Csongrád megyei szervezetünk március 13-án tartotta 2015. évi közgyûlését.

A Csongrád megyei VOSZ tagok az elmúlt idôszakról szóló beszámolókon kívül meghallgathatták az Exim Bank elôadóit és a TÁMOP pályázat is bemutatásra került. A résztvevôk döntést
hoztak a 2015. évi megyei Prima rendezvény megszervezésérôl és a küldöttek személyérôl. Beszámoló hangzott el a megye 2014 évi nemzetközi tevékenységérôl és a 2015. évi tervekrôl.
–vosz–
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Nemzeti ünnepünk alkalmából
VOSZ tisztségviselôk részesültek
kitüntetésben
A legnagyobb állami elismerés
Csányi Sándornak
Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök elôterjesztésére – a nemzeti ünnep
alkalmából a pénzügyi életben betöltött
meghatározó szerepe és a magyar gazdaság
fellendítését elôsegítô sokoldalú vezetôi és
támogatói tevékenysége elismeréseként Csányi Sándornak, az OTP Bank Nyrt. elnökvezérigazgatójának a Magyar Érdemrend
nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést
adományozta.
Csányi Sándor közgazdász, bankár, üzletember 1953. március 20-án született
Jászárokszálláson. 1974-ben a Pénzügyi és
Számviteli Fôiskolán üzemgazdász, 1980-ban
a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász diplomát szerzett. Pénzügy
szakos közgazda, okleveles árszakértô, bejegyzett könyvvizsgáló. Az egyetem után a Pénzügyminisztérium Bevételi Fôigazgatóságán,
illetve a Pénzügyminisztérium titkárságán
dolgozott, majd 1983–1986 között osztályvezetô volt a Mezôgazdasági és Élelmiszeripari
Minisztériumban. 1986-tól a Magyar Hitel
Bank Rt.-nél fôosztályvezetô volt, 1989–1992
között az Országos Kereskedelmi és Hitelbank
(ma K and H) vezérigazgató-helyetteseként
dolgozott. 1992 óta az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, és a bank stratégiájáért, valamint általános mûködéséért felelôs.
Tagja az egyik legjelentôsebb nemzetközi
kártyatársaság, a MasterCard európai igazgatóságának, valamint 2001-tôl alelnöke a magyar olajipari cég, a MOL Nyrt. igazgatóságának, 2002-tôl társelnöke a Vállalkozók és
Munkáltatók
Országos
Szövetségének
(VOSZ), 2009-tôl 2011 áprilisáig tagja volt a
Magyar
Bankszövetség
elnökségének.

Fotó: MTI
2002–2008-ban a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke volt. 2004 óta a Nyugat-magyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára. Tagja a Cégvezetôk Nemzetközi Társaságának és a Banki Tanulmányok Nemzetközi Intézetének. 2010 júliusa óta a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. 2012 januárja óta a Kínai–Magyar Üzleti Tanács társelnöke.
Karitatív szerepe. Alelnöke a Nemzetközi
Gyermekmentô Szolgálat Magyar Egyesületnek, 2003-as alapítása óta elnöke a Prima Primissima
Alapítvány
Kuratóriumának.
Kiemelkedô szerepet vállalt a Prima Primissima Alapítvány mûködésében, a minden évben megválasztott Közönségdíj nyertesének
járó pénzjutalmat is ô ajánlotta fel magánvagyonából. 2013-tól a Prima Primissima Díjat
Csányi Sándor és az OTP Bank gondozza és finanszírozza.
Forrás: mno.hu
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A legmagasabb
szakmai elismerés
Gláser Tamásnak
Nemzeti ünnepünk, március 15.-e alkalmából, a szellemi tulajdon, az iparjogvédelem és
innováció területén kapható legmagasabb
szakmai kitüntetésben, a Jedlik Ányos-díjban
részesült Gláser Tamás, a VOSZ Ellenôrzô Bizottságának alelnöke.

A magas szakmai elismerést, amelyet a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedô színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerésére
alapítottak, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, Dr. Bendzsel Miklós adományozta Gláser úrnak. A hivatal centená-

riuma alkalmából alapított díj átadására 2015.
március 12.-én került sor.
Gláser Tamás pályáját a Csepeli Egyedi
Gépgyárban kezdte, majd 1970-tôl a KemikálÉpítôanyagipari Vállalatnál dolgozik,
ahol 1991-ben kereskedelmi vezérigazgató
lesz. Ezt a tisztséget az idôközben Rt-vé alakult cégnél közel egy évtizedig betölti, közben megalapítja saját cégeit is.Gláser Tamást 1983-ban az iparjogvédelmi területen
végzett magyar és nemzetközi szakmai
munkájáért a Munka Érdemrend bronz fokozatával tüntették ki. A Magyar Védjegykultúráért Díjat 1997-ben, még a Magyar
Gazdaságért Díjat 2005-ben kapta meg. A
2008-as március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.
Gláser Tamás a VOSZ meghatározó egyénisége: több, mint egy évtizede vesz részt a
VOSZ Ellenôrzô Bizottság munkájában, 2006
óta alelnökként. A KA-VOSZ Zrt. igazgatósági tagjaként már egy évtizede dolgozik a
VOSZ és az MKIK által mûködtetett, egyedülállóan sikeres – és az Európai Unióban is
elismert - vállalkozás-finanszírozási társaság
irányításában és jogvédelmi képviseletében.
A Magyar Védjegy Egyesületnek 25 éve alapító ügyvezetô elnöke. Az építôipar, az építésügy elismert szakembere, számos szakmai testület vezetôje, 2007-ben az Ágazati Építésügyi
Párbeszéd Bizottság elnökségi tagjává választották. Szakminiszteri kinevezésekkel aktív
tagja a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületnek
és a Hungarikum Védjegy és Jogvédelmi Szakbizottságnak is.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!
–pl–
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A nógrádi tévés vállalkozás, ami nem is az

Európában alig találni példát olyan helyi televíziózásra, mint amilyen Magyarországon
mûködik. Míg a kontinensen a regionális televíziózás alakult ki, hazánkban a nyolcvanas évektôl máig is fôként városi, sôt falusi
tv-k a meghatározók. Az ország gazdasági sereghajtó megyéjében, Nógrádban egy megyei
televíziót álmodtak meg, ami néhány év leforgása alatt valóra vált. Az Ipoly Televízió
vezetôje, Házy Attila 2014-ben a VOSZ Év
Vállalkozója-díjat is megkapta a figyelemre
méltó munkáért, vele beszélgettünk a helyi
média jelenérôl és a jövôrôl.
A VOSZ Híreket olvasó vállalkozók valószínûleg feltennék Önnek a kérdést, hogy Nógrádban miféle üzleti lehetôséget lát egy médiavállalkozó.
Ha ismerik a vállalkozók a megye gazdasági mutatóit, akkor azt is sejthetik, hogy a
reklámbevételekbôl aligha lehet mûködtetni
helyi tv-t. Szakmai körben még azt is hozzáteszik mások, hogy általában véve nem is
rentábilis az ilyen televíziózás. A lokális tv
kevésbé az üzletrôl, inkább hivatásról, küldetésrôl szól. Ha pedig nem üzlet, hanem hivatás, akkor mellé nem is befektetôk vagy reklámot megrendelôk a partnerek, hanem mecénások és támogatók. Így aztán a szó eddig
ismert értelmében a mi társaságunk nem is
vállalkozás.
Támogatásokra hogyan tud hosszú távú elképzelést alapozni?
Megfordítom: nálunk a célok vonzzák a támogatókat, akiknek valamiért értelemszerû,
hogy részt vesznek a média mûködésében. A
tévémûsor is termék, de ahogyan az olcsó és
kevésbé jó minôségû terméknek is lesz gazdája, úgy a drága és értékes termék is elkel. A mi
termékünk esetében fôként az jelent többletet, hogy mi nem a keresletre alapozunk, hanem kifejezetten igényt teremtünk egy olyan
térségi televíziózásra, amely nem jellemzô és
nem is vártak rá eddig. Hozzáteszem: kényelmes is a helyzetünk, mert egyelôre versenytárs

nélkül állunk, nincs másik termék, amely hasonló lenne.
Mit láthatok az Ipoly Tv-ben, ami Ön szerint
a többletet adja?
Szerintem Önt is érdekli, hogy Közép-Európa legnagyobb völgyhídját miért temették
el itt, vagy szívesen tudná meg, hogy melyik
megyei templomból vezetett titkos alagút háborús óvóhelyre, esetleg érdekelheti az is,
hogy Madách Imre milyen eredményeket ért
el mint balassagyarmati országgyûlési képviselô. A huszonhétféle mûsorunk között számos
tematikus sorozat készül, olyan témákat veszünk elô, amikrôl ma senki sem beszél. És
ezek a mûsorok Nógrád megyében készülnek,
vagyis a viszonylag nagy terület jó merítési lehetôség nekünk az izgalmas mûsorhoz. Emellett örömmel utazunk el az ország másik végébe, hogy a megye kedvenc kosárlabda csapatának mérkôzését élôben közvetítsük az otthon szurkolóknak. Csak megemlítem, hogy a
táj páratlan szépségû és gazdagságú, ami rengeteg új ötletet ad nekünk a további programhoz. Ha ezt mutatjuk a nézôknek, amitôl aztán jól érzik magukat, sôt, büszkék arra, hogy
mennyi minden van körülöttük és a Nógrádhoz kötôdést erôsíti bennük, akkor az közvetetten a megye fejlôdéséhez is hozzájárul
majd.
Néhány hónapja vehette át az Év Vállalkozója-díjat a Mûvészetek Palotájában, amit elôször is
Nógrád megyei vállalkozók véleménye alapján
ítélt oda a VOSZ. Mit jelent Önnek ez a díj?
A munka eredménye nálunk a tv mûsor.
Akik pedig ezt látják, azok a nézôk. Így tehát
azt jelenti ez a díj, hogy az Ipoly Televízió
munkatársai úgy végzik a dolgukat, hogy a
partnerek és a közönség számára rokonszenves,
tetszô. Nemrég a VOSZ partneri nívódíját is
megkaptuk. Akkor azzal indokolták az elismerést, hogy sokat foglalkozunk a vállalkozók
életével, amit fontosnak tart a szövetség.
Tehát úgy érzi, hogy nem is a vállalkozás példás üzemeltetéséért kapta a díjat?
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Nem tudom, hogy a gazdálkodásunk
mennyire meghatározó a díj odaítélésében.
Sok pénzbôl is lehet gyenge minôséget készíteni, viszont is igaz ez.
Meddig mehet a jelenlegi televíziózás, ha ma
már van olyan generáció, ami az interneten nôtt
fel? Mi lesz, ha elfogynak a nézôk?
Az internet kétségtelenül nagy változást
hozott, de a böngészés élménye nem pótolja
az elôre szerkesztett mûsorfolyam elônyét,
amely egy olyan válogatást nyújt, amit számítógép elôtt ülve az ember önmagától nem is
keresne. Egyelôre annyit látok, törekedni kell
sokféle módon jelen lenni ahhoz, hogy ne
vesszünk el a választási lehetôségek között.
Kissé olyan ez, mint ha szerencsejátékot játszanék, mert ma még nem tudom, miféle
technikát mire, mennyien használnak majd,
illetve milyen szabályozások lesznek. Hogy elfogynak-e a nézôk, azért nem hiszem, mert aki
egy nívós ismeretterjesztô mûsort akar megnézni, maga is igényes lesz arra, milyen környezetben látja. Buszmegállóban állva, napsütésben, mobilkijelzôn, zajban Ön milyen mûsort nézne szívesen?

Például a híreket.
Igen, de ahhoz, hogy egyáltalán eljusson az
internetes hírportálig, letölthessen egy mobilapplikációt, meg kell ismernie valahonnan.
2015-ben is leginkább a tévéreklámokon keresztül tudjuk, hogy mik a legfontosabb hír- és
apróhirdetési oldalak. Ugyanis amíg a böngészô programokban letilthatók a reklámok, addig nehéz lesz interneten hirdetni internetet.
A kedvenc zenei együttesem attól lesz kedvenc, hogy elôször a rádió játsza, aztán mert
tetszik a zene, megkeresem például a neten.
Aki dolgozik és családja is van, az az ember
nem ül le az internethez naponta megszerkeszteni a saját tévé- vagy rádiómûsorfolyamát.
Persze, azt is feltételezem ezzel, hogy a munkán
és az interneten kívül rendszeresen más programja is van az életében a mi nézônknek. A mi
dolgunk, hogy új ismereteket adjunk a környékrôl, megmutassuk a távoli sporteseményeket, ötletet adjunk kirándulásokhoz, aztán legyen lehetôsége a nézônek kikapcsolni a tévét
és együtt lenni azokkal, akiket szeret.

Házy Attila átveszi az Év Vállalkozója-díjat Demján Sándortól

Terék Mária
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Mentôöv
a DRB károsult
Széchenyi Kártyás
ügyfeleknek –
Speciális eljárásrenddel segíti a KAVOSZ a vállalkozásokat
A Magyar Nemzeti Bank 2015. március 2-án
hozott döntést a Buda Cash ügyben érintett
négy hitelintézet (BRB BUDA Regionális
Bank, DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank,
Dél-Dunántúli Takarék Bank és ÉRB Északmagyarországi Regionális Bank), továbbiakban DRB Bankcsoport tevékenységi engedélyének visszavonásáról és felszámolási eljárás
kezdeményezésérôl, amelynek következtében
az érintett négy banknál megkezdôdött a felszámolási eljárás.
A fent említett bankcsoport a magánügyfelek, önkormányzatok mellett jelentôs vállalati ügyfélkörrel is rendelkezett. Az egyik legkomolyabb probléma a céges ügyfeleknél, hogy a
számlák zárolásának következtében a vállalkozások nem jutnak hozzá az érintett pénzintézeteknél vezetett számláikhoz, vagyis például nem tudják kifizetni a mûködéshez szükséges számlákat, nem tudják törleszteni esetlegesen fennálló hitelüket, nem tudnak biztosítani beruházáshoz, pályázathoz szükséges elôleget, aminek eredményeképp a velük kapcsolatban álló alvállalkozók, beszállítók, sôt
munkavállalóik is komoly pénzügyi bajba kerülhetnek és veszteségeik is hatalmasak lehetnek, így közvetve családok ezreit taszítva kétségbeejtô helyzetbe. Az okozott veszteségek
nagyságrendje azonban most még csak sejthetô. A jelenlegi információk szerint összesen
mintegy 8000 vállalkozás tartotta ezekben a
bankokban pénzét, ebbôl mintegy 5700 cég
kizárólagosan a Buda-Cash érdekeltségeibe

tartozó bankoknál vezet számlát. Azonban azt
megjósolni is nehéz, hogy valójában hány vállalkozást érint az utóbbi évek legnagyobb pénzügyi botránya.
Mindezeken túl, még egy nagyon fontos
következményt nem szabad figyelmen kívül
hagyni: a pénzintézetekkel szemben kialakult
bizalomvesztést. Jelen helyzetben minden piaci szereplônek az elsôdleges feladata a tanácstalan ügyfelek tájékoztatása és segítése.Ebben
a különösen problémás helyzetben - a vállalkozások érdekeit szem elôtt tartva-, a KAVOSZ azonnali tárgyalásokat kezdeményezett
annak érdekében, hogy ügyfeleink számára
megtalálja a lehetô legjobb megoldást fennálló Széchenyi Kártya hitelük gyors és zökkenômentes kiváltására.
A Széchenyi Kártya Programban részt vevô
garantôr intézménnyel, illetve hitelintézetekkel együttmûködve napok alatt egy olyan
rendkívüli eljárásrendet dolgoztak ki, amely
lehetôvé teszi a DRB Bankcsoportnál fennálló Széchenyi Kártya Folyószámlahitelek más
hitelintézet általi kiváltását. A folyamat véglegesítése már a felszámoló biztosokkal
együttmûködve történt meg. Az eljárásban a
kiváltást végzô bankok új Széchenyi Kártya
hitelszerzôdést kötnek az ügyféllel és ebbôl az
új hitelkeretbôl elôször kifizetik a DRB bankcsoportnál fennálló Széchenyi Kártya tartozást, az esetlegesen fennmaradó szabad hitelkeretet pedig természetesen a megszokott módon tudják használni a vállalkozások.

Szervezeti Hírek

24

Egyre többen igénylik
az Agrár Széchenyi Kártyát
Az Agrár Széchenyi Kártya bevezetése óta
eltelt idôszakban bebizonyosodott, hogy az
agráriumban is jelentôs igény mutatkozik a
kedvezô feltételekkel igényelhetô hitelek
iránt, egy szabad felhasználású folyószámlahitel pedig komoly segítséget nyújt a vállalkozások számára a folyamatos és zavartalan
mûködéshez.
A tavalyi év során folyamatosan nôtt
mind a mezôgazdasági, mind az élelmiszeripari vállalkozások hitelállománya, ami annak is köszönhetô, hogy a kereskedelmi bankok is egyre nagyobb fantáziát látnak az agrárfinanszírozásban. Mára a nemzetgazdaság
teljes hitelállományának kicsit több mint 10
százalékát mezôgazdasági és élelmiszeripari
cégek használják. Senki nem gondolta a gazdasági válság elôtt, hogy épp az ezer sebbôl
vérzô, folyamatosan „problémás” ágazat lesz
az, amely esetében a bankok komoly versenybe kezdenek. Persze, ez azért érthetô, hiszen más ágazatokhoz képest, az agráriumban
viszonylag „beállt” az uniós támogatási rendszer, amelyeknek köszönhetôen mind a gazdálkodóknak, mind a finanszírozóknak jól
(jobban) tervezhetôek a folyamatok. Emiatt
a hitelállomány csökkenése egy évvel ezelôtt
megállt, s azóta folyamatosan bôvül a kihelyezések állománya. Vannak ugyanakkor
olyan kisebb, felzárkóztatásra váró piaci szereplôk, amelyek kiesnek a hitelintézetek fókuszából, számukra jelent kézenfekvô megoldást a KAVOSZ által kibocsátott Agrár Széchenyi Kártya.

Az agrárium szereplôi a szektor sajátossága miatt korábban nagyon nehezen jutottak
hitelhez. Az Agrár Széchenyi Kártya 2011.
év végi bevezetése óta valódi segítséget jelent a mezôgazdaságban tevékenykedô vállalkozások számára. Mára már az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel is egyre keresettebb terméknek számít – már csak azért
is, mert a konstrukció az eddig „bankidegen”
területek, az ôstermelôk és a családi kisgazdaságok számára is olcsó, az állami kamattámogatás révén igen vonzó finanszírozási lehetôséget kínál.
A konstrukció kapcsolódik a kormány által 2010-ben meghirdetett vidékstratégiához, melynek célja, hogy kiemelt figyelmet
fordítva a hazai agrárgazdaságra, ágazati
programokkal állítsa vissza a hazai agrárium
gazdasági súlyát és versenyképességét. Ennek köszönhetôen az ASZK feltételei számos ponton elônyösebbek a „klasszik” Széchenyi Kártyánál: hosszabb futamidôre igényelhetô, 15 millió forint hitelösszegig nem
szükséges tárgyi biztosíték, magasabb az állami kamattámogatás mértéke valamint a kisebb összegû hitelkeretek esetében – 4,5
millió forintig-, alacsonyabb a kártyadíj is.
Jelenleg 2,1% az ügyfelek által fizetendô
nettó évi kamat, amely egy szabadon felhasználható folyószámlahitel esetében
kiemelkedôen kedvezônek mondható. A
kedvezô feltételeknek köszönhetôen folyamatosan nô az érdeklôdés az Agrár Széchenyi Kártya iránt, az eddigi igénylések száma
mára megközelíti az 5 ezret, a kihelyezett hitelösszeg pedig március elejére meghaladta a
14 milliárd forintot.
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SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM
Az alacsony jegybanki alapkamat és az állam
által nyújtott támogatások következtében a
Széchenyi Kártya Program keretein belül igényelhetô hitelkonstrukciók minden eddiginél
olcsóbban érhetôk el a vállalkozások számára.
Az olcsó hitelek lehetôvé teszik - a napi likviditási problémák megoldásán túl - a gépek,
eszközök korszerûsítését, valamint tovább növelik a kkv-szektor uniós pályázatokon való
részvételének esélyeit.
A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások
finanszírozási lehetôségeinek javítására létrehozott Széchenyi Kártya Program keretein
belül hat különbözô hiteltermék közül választhatják ki a vállalkozások a finanszírozási
igényüknek megfelelô konstrukciót.
A Programban igényelhetô hitelek egymásra épülnek és akár egyidejûleg, egyszerre is
felhasználhatóak. A máig legnépszerûbb
konstrukció, a Széchenyi Kártya „klasszik”
szabadon felhasználható folyószámlahitel a
már legalább egy éve mûködô mikro-, kis- és
középvállalkozások átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására szolgál. Az igénylôk már 3
hét alatt akár 25 millió forint összegû szabadon felhasználható hitelhez juthatnak, gyors
és egyszerûsített hitelbírálatot követôen,
csökkentett adminisztrációval. A folyószámlahitel jelenlegi évi nettó kamata 5,1%.*
A Széchenyi Forgóeszközhitel akár 3 éves
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futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök
(alapanyagok, árukészletek) finanszírozására
szolgál, igénylésével a vállalkozások egy egyszerûen elérhetô és rugalmasan használható,
államilag támogatott hitelhez juthatnak, jelenleg évi 5,1%* nettó kamat mellett. Az igényelhetô hitel 1 millió forinttól maximum 25
millió forintig, 100 000 forintonként emelkedô összegû lehet.
A Kormány évi 5 százalékpont kamattámogatást biztosít a Széchenyi Beruházási Hitel,
az uniós pályázatokhoz igényelhetô Széchenyi
Önerô Kiegészítô Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitel hitelszerzôdések teljes összegéhez, az adott ügylet futamidejének elsô három évére. A kedvezô költségeknek, valamint a rugalmasabb feltételeknek
köszönhetôen a Széchenyi Beruházási hitel az
MNB Növekedési Hitelprogramja mellett az
egyik legkedvezôbb kondíciójú forrás a piacon, ami jó alternatívát kínál a kisebb cégek
számára. A Széchenyi Beruházási Hitelbôl ingatlan megvásárlása, építése, fejlesztése, valamint nemcsak új, hanem használt gépek beszerzése is finanszírozható. A konstrukció 20
százalék önerôvel, 1- 50 millió forint összegben, maximum 10 éves futamidôre igényelhetô, akár 2 éves türelmi idôvel. A Széchenyi
Beruházási és a Széchenyi Önerô Kiegészítô
hitelek jelenlegi évi nettó ügyleti kamata
1,6%*, a Széchenyi Támogatást megelôlegezô
Hitel évi nettó kamata jelenleg 1,1%.*
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Az Agrár Széchenyi Kártya az agrárium
igényeire szabott hitelkonstrukció, amelyhez
a Földmûvelésügyi Minisztérium 4% kamattámogatást nyújt. A folyószámlahitelt a mezôgazdasági termékek elôállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, erdô-, vad- és halgazdálkodással foglalkozó mezôgazdasági ôstermelôk, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozásként mûködô kisés középvállalkozások vehetik igénybe.
A konstrukció évi nettó kamata jelenleg
2,1%*. Futamideje egy, kettô vagy három
éves lehet,az igényelhetô összeg minimum
500 000 forint, felsô határa 25 millió forint.
*A hiteleknél megadott évi nettó kamatok
számítása: 1havi BUBOR az adott konstrukcióhoz tartozó kamatfelárral növelve, és a
konstrukcióhoz nyújtott kamattámogatás
mértékével csökkentve. A tájékoztató készí-

tésének idôpontjában érvényes 1havi BUBOR= 2,10 %.
A Széchenyi Kártya Program keretein belül kihelyezett hitelek összege mára meghaladja az 1420 milliárd forintot. A hiteligénylések száma meghaladja a 285 ezret, és eddig
több mint 214 ezer hitelügylet jött létre.
A Széchenyi Kártya Program hitelei a KAVOSZ Zrt., a VOSZ és a Területi Kereskedelmi és Iparkamarák irodáiban igényelhetôk országszerte közel 300 helyen, ahol az ügyfelek
teljes körû információt kapnak az igénylés feltételeirôl és a benyújtandó dokumentumokról.
Az érdekképviseletek irodai hálózata teljes területi lefedettséget biztosít, tehát valamennyi
régió vállalkozói találhatnak székhelyükhöz
közeli regisztráló irodát, amely a kérelem befogadását követôen továbbítja a hitelkérelmet az
ügyfél által megjelölt hitelintézet részére.

ÚTDÍJ HITELPROGRAM

2010-ben megalakult a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt., melynek fô tevékenysége
hitel- és pénzkölcsön nyújtása a kisvállalati,
ezen belül is fôként a mikrovállalati ügyfélkör
számára.
A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által
nyújtott Útdíj Hitel egy államilag támogatott,
rulírozó jellegû - azaz törlesztés esetén újra
igénybe vehetô - hitelkonstrukció, amely segít a vállalkozások számára áthidalni az úthasználat elôtt fizetendô útdíj és a késôbb befolyó fuvardíj megérkezéséig tartó, likviditási
nehézségeket okozó idôszakot. A hitelhez az

Kedvezményes hitel, fuvarozó vállalkozásoknak
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a
VOSZ a Széchenyi Kártya Program kialakítására és szakmai irányítására hozta létre a KAVOSZ Zrt.-t 2002-ben, mára azonban a program koordinálásán és az új termékek fejlesztésén túl a társaság -leányvállalatán keresztül további szolgáltatásokat is nyújt a hazai kkv
szektor részére.
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állam évi 4% kamattámogatást biztosít, ennek és az alacsony költségeknek köszönhetôen ez a fuvarozó vállalkozások számára elérhetô egyik legkedvezôbb finanszírozási lehetôség, amihez ráadásul kezdô vállalkozások is
hozzájuthatnak.
Az Útdíj Hitelt olyan e-útdíj fizetésre kötelezett, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató
Zrt.-nél regisztrált, devizabelföldi kis- és középvállalkozások igényelhetik, amelyeknek
nincs lejárt hitel- és köztartozásuk, nem állnak csôd-, felszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt, valamint megfelelnek az Útdíj Hitelprogram Általános Szerzôdési Feltételekben (ÁSZF) foglalt egyéb feltételeknek.
Az igényelhetô hitel összege a vállalkozás
által üzemeltett, útdíj fizetésre kötelezett gépjármûvenként minimum 200 ezer – maximum
1 millió Ft. A hitel futamideje egy év.
Az igénylôk által fizetendô nettó kamat: 1
havi BUBOR+1,5% / év, ami jelenleg összesen csupán 3,6% és mindig csak a ténylegesen
igénybe vett kölcsönösszeg után kerül felszá-
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mításra. A hitel igényléséhez nem szükséges
sem ingó- sem ingatlanfedezet és nincs szükség magánszemély kezességvállalására sem, hiszen biztosítékul részben az állam 80%-os
készfizetô kezessége, részben pedig a szerzôdött
hitelösszeg 20 %-a + a hitel 3 havi ügyleti kamatának együttes összegével megegyezô mértékû óvadék szolgál, melyet az igénylônek kell
ugyan biztosítani, de jelentôs könnyebbség,
hogy az óvadék elhelyezése a jóváhagyott útdíj hitel összegébôl is történhet.
A fuvarozó vállalkozások az igényléseket a
KAVOSZ, a területi kereskedelmi és iparkamarák, a VOSZ és egyéb szerzôdött partnerek regisztráló irodáiban nyújthatják be az
ország több mint 70 pontján. A regisztráló
irodák és a benyújtandó dokumentumok listája, valamint az Útdíj Hitelprogram Hirdetménye - amely a hitel valamennyi költségét
és díját is tartalmazza- megtalálható a
www.utdijhitel.hu, illetve a www.kavoszvf.hu weboldalakon.
KAVOSZ
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Menedzserek elismerése

A 25 éves Menedzserek Országos Szövetsége február 28-án, szombaton adta át az Év
Menedzsere, az Év Fiatal Menedzsere valamint a Vezetôi Kiválóság díjakat a XXI. Menedzserbál és Díjátadó Gálán a BudapestMarriott Hotelben. Az Év Menedzsere címet Dr. Fábián Ágnes a HENKEL Magyarország Kft. ügyvezetô igazgatója nyerte
el. Az Év Fiatal Menedzsere címet Szécsi
Gabriella a BI-KA Logisztika Kft ügyvezetô
igazgatója kapta. A Vezetôi Kiválóság különdíjat Vona Tibor az ExperiDanceProduction alapító-ügyvezetô igazgatója vehette át.
Szombaton este adták át Az Év Menedzsere 2014 díjat, a megalakulásának 25 éves évfordulóját ünneplô Menedzserek Országos
Szövetsége, a 21. alkalommal megrendezett
Menedzserbál és Díjátadó Gálán. Az Év me-

nedzsere díjat a zsûria HENKEL Magyarország
Kft.. ügyvezetô igazgatójának, Dr. Fábián Ágnesnek, az Év Fiatal Menedzsere 2014 díjat
idén Szécsi Gabriellának, a szolnoki BI-KA
Logisztika Kft ügyvezetô igazgatójának ítélte
oda a zsûri. Az erôs mezônyre tekintettel a
zsûri az idén különdíjat, a Vezetôi Kiválóság
díját adományozta Vona Tibornak az ExperiDanceProduction alapító-ügyvezetô igazgatójának.
A díjakat a Menedzserszövetség elnöksége
ítélte oda, ügyelve a díj szakmaiságának és
eszmeiségének megôrzésére. A bírálóbizottság
az üzleti eredményesség és hatékonyság, az elmúlt idôszakban elért sikerek, valamint a vállalati elismertség alapján választotta ki a gyôzteseket a jelöltek közül. Az Év Menedzsere díj
rangját nem kis mértékben az adja, hogy magát a szakmát, a menedzserséget helyezi a középpontba és pozitív vezetôi mintát mutat fel,
amely független attól, hogy a vezetô vagy menedzser a gazdaság vagy a társadalom mely
ágában tevékenykedik.
Az Év menedzsere 2014 díjat Kôvágó-Laky
Andrea a FORD Közép- és Kelet-Európai Kft.
ügyvezetô igazgatója, 2013-as Év menedzsere,
valamint Szabó György a Menedzserek Országos Szövetségének elnöke, az Év Fiatal menedzsere 2014 díjat Hegedûs Éva, a Gránit Bank
alelnök-vezérigazgatója a Demján Sándor
Alapítvány képviseletében, és a Vezetôi Kiválóság különdíjat Károlyi László a Legrand Zrt.
vezérigazgatója, a Menedzserszövetség alelnöke nyújtotta át a díjazottaknak.
– MOSZ –
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Állami áruház
Vasárnapi nyitva tartás és munkavégzési lehetôség
a kiskereskedelemben
Talán emlékszik még az Olvasó a címben jelzett, 1952-ben forgatott filmbohózatra! A
mozi címe egyben utal a korszak tulajdoni
viszonyaira, nem véletlen, hogy az 1992-es
munkajogi rendszerváltás kimondottan az
állami tulajdonosi szemléletû szabályozást
szûntette meg a verseny- és nonprofit szektorban. Ugyanakkor a jogalkotói tétlenségbôl eredô túlzott liberalizmusnak tekinthetjük, hogy 2015.III.14-ig Magyarországon
egyetlen kivételtôl eltekintve (boltbezárás
elôírása XII.24-én 14 órától) évtizedek óta
nem voltak nyitva tartási szabályok. A jogalkotói válasz nem aggályoktól mentes, a tulajdonos rendelkezéseire jellemezô részletezettséggel és kötelezô erôvel avatkozik be a
kiskereskedelem gazdálkodási viszonyaiba.
Mintha az állami áruház nyitva- és zárva tartását határoznák meg. Másrészt - egy másik
tulajdonosi optikán keresztül szemlélve – a
családi vállalkozások a versenysemlegességet megkérdôjelezô vásárnapi szabadságot
kapnak…
Az elôbbiekben említett vásárnapból ered
vasárnap szavunk. A vásárnap összetett szó,
jelentése a középkori vásárok megtartásával
kapcsolatos. Szent István király a kereszténység terjedésének elôsegítése miatt a vásárok
megtartását a templomba járással és a munka
szüneteltetésével kapcsolta össze. Az államalapítótól a mába lépve a kiskereskedelmi
szektorban történô vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény [Kisker.tv.] március 15-i életbe lépéséig jogszabály
egy adott munkáltatói körre nem tilalmazta
valamely szolgáltatás vasárnapi biztosítását. A
Munka Törvénykönyve [Mt.] alapján eddig
valamennyi munkaviszonyban álló, bármely
tevékenység elvégzése céljából dolgozhatott

vasárnap. A törvényi különbségtétel csak
annyi volt, hogy beosztás szerinti vagy rendkívüli munkaidôben engedte-e az Mt. a vasárnapi munkát. A Kisker. tv. címétôl eltérôen számos kivétel mellett - a kiskereskedelemben
nem általában a vasárnapi munkát, hanem az
üzletek nyitva tartását tilalmazza. Mert, hogy
abban az üzletben, ahol vasárnap tilos lesz a
nyitva tartás, azért még a „zártkapus” munka
elrendelhetô.
Mielôtt belemélyednék – három jogalkotási kérdés
Elsô kérdésem, inkább problémám a zárva
tartási szabályok elhelyezése. A jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény [Jat.] 3. §-a
szerint az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási
szintenként lehetôleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem
lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintû. Az idézett jogalkotási követelménynek
a cikkem fókuszában álló törvény nem felel
meg, mivel az üzletek általános vasárnapi zárva tartását és - különös szabályokban biztosított – kivételes nyitva tartását nem önálló
jogszabályban [Kiskert tv.], hanem a kereskedelemrôl szóló 2005. évi CLXIV. törvényben
[Kertv.] kellett volna megállapítani. Ez utóbbi
hatálya ugyanis a kereskedelmi tevékenységre
terjed ki, melynek – a nagykereskedelmi, valamint kereskedelmi ügynöki mellett - része a
kiskereskedelmi tevékenység is. A Kertv.
egyetlen tételes nyitva tartási szabályát – miszerint december 24-én - a vendéglátó üzletek, szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek
és az üzemanyagtöltô állomások, továbbá a
közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülôtéren, illetve az üzemanyagtöltô állomáson belül mûködô üzletek kivételével az üzle-
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tek 14 óráig tarthatnak nyitva [6. § (3) bek] –
kellett volna módosítani. Az üzletek nyitva
tartása pedig abszolút azonos életviszony.
Mindez nem kodifikációs öncél, a szabályozás
átláthatóságából eredôen egyszerûbbé teszi az
önkéntes jogkövetést is.
Második kérdés: a szabályozás elôkészítése
A Jat. a jogszabályok elôkészítése során
elôírja a jogszabály elôkészítôjének - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességû - elôzetes hatásvizsgálat elvégzését - felmérve a szabályozás várható következményeit
[17. § (1) bek.]. A kiskereskedelem a legszélesebb körû, általunk leggyakrabban igénybe
vett szolgáltatás. Így a Jat. által megkövetelt
hatásvizsgálatnak meghatározó eleme: miként
lehet egy évtizedek óta kialakult rendszert jelentôs léptékben megváltoztatni.
E tekintetben tanulságos az osztrák példa!
Ausztriában a vasárnapi nyitva tartást tiltó jogszabály 1967 óta hatályos, a mostani rendszer
egy 2008-as törvénymódosítás szerint mûködik. A boltok hétfôtôl péntekig reggel hattól
este kilenc óráig, szombaton reggel hattól este
hatig tarthatnak nyitva. Vasárnap kötelezô a
zárva tartás. Kivételt képeznek az ajándék és
édességboltok, a pályaudvarokon és a reptereken található, nyolcvan négyzetméternél nem
nagyobb alapterületû üzletek, valamint a péksüteményt árusító helyek. A szabályozás szerint
a heti nyitvatartási idô nem lépheti túl a 72
órát. Az osztrák Magánalkalmazottak Szakszervezete által 2014-ben Bécsben végzett felmérés
szerint Ausztriában nemcsak a szakszervezet,
hanem a boltok üzemeltetôi és alkalmazottai is
elutasítják a vasárnapi nyitva tartást, amelyet a
vásárlók többsége sem támogat, elégséges bevásárlási lehetôségre hivatkozva (Forrás:
http://www.origo.hu/nagyvilag/20141119ausztriaban-elutasitjak-a-vasarnapi-nyitva-tartast.html; letöltve: 2015. I. 29.).
Az elfogadott, évtizedek óta fennálló szabályhoz való társadalmi ragaszkodást bizonyítja mindez. Nem meglepô, hogy idehaza éppen
fordított elôjelû folyamatok zajlanak. Ugyan
Magyarországon Ausztriától eltérôen nem félévszázada, de éppen elég ideje szinte minden
üzlet nyitva tart vasárnap. Jelentôs hazai országos szakszervezet és munkáltatói érdekkép-

viselet kíván – egyelôre sikertelenül – népszavazást kezdeményezni, éppen az ellen, amit
osztrák kollégáik többsége támogat. Pedig
egyaránt a vasárnapjukról, a vasárnapunkról
van szó. A szokás hatalma!
Harmadik kérdés: törvényi felhatalmazás
rendeleti szabályozásra
A Jat. 5. § (1) bekezdése szerint a jogszabály alkotására adott felhatalmazásban meg
kell határozni a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit. A Kisker.tv. a Jat-ban említett tárgyak és keretek vonatkozásában meglehetôsen parttalan felhatalmazást ad. E szerint
kormányrendelet az adott település (településrész) sajátosságaira – különösen az idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a vásárlási
szokásokra, a foglalkoztatottak számára és
a lakókörnyezet érdekeire – tekintettel az üzletek Kisker. tv-ben szabályozott vasárnapi
nyitva tartása engedélyezésének részletes feltételrendszerét és a mérlegelés szempontjait,
továbbá az eljárás részletes szabályait megállapíthatja [Kisker.tv. 8. §].
Mit értek „meglehetôs parttalanságon”? A
jogszabály szövegében a különösen szó példálódzó jellegû felsorolást jelent, tehát bármely,
a Kisker. tv-ben nem említett körülményre
tekintettel is biztosítható rendeletben a vasárnapi nyitva tartás. Így nem teljesül a Jat.
fentebb idézett elvárása, miszerint jogszabály
alkotására adott felhatalmazásban – többek
között - meg kell határozni a felhatalmazás
kereteit. Jogbizonytalanságunkat erôsítheti,
hogy a rendeleti szintû jogalkotásra szóló törvényi felhatalmazás maga említi a vásárlói
szokásokat. Sokak az elmúlt két évtizedben
kialakult szokásaik szerint például múzeum
helyett plázázni járnak. (A kézirat lezárásig
kormányrendelet nem került kihirdetésre!)
A kiskereskedelem – módosul az Mt.
Idén március 14-ig a Kertv. hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegû turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be megszorítás nélkül vasárnapra munkaidô. Az elôzô mondathoz magyarázatként: a Kertv. 2. §-a
szerint:
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• kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve
nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység,
• kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység: üzletszerû gazdasági tevékenység keretében bevásárlóközpont,
piac vagy vásár üzemeltetése, ideértve az
ott forgalmazott termékek raktározásával, szállításával összefüggô vagy egyéb,
a kereskedelmi tevékenység folytatásának elôsegítésére irányuló szolgáltatások
nyújtását,
• kereskedelmi jellegû turisztikai szolgáltatási tevékenység: az idegenvezetôi tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezôi és utazásközvetítôi tevékenység.
2015. III. 15-tôl az Mt. a kereskedelemben
megszorítást vezet be, a kiskereskedelmi szektorban a Kiskertv. rendelkezései alapján van
csak mód a vasárnapi munkára [101. § (1)
bek. j) pont].
Vasárnapi nyitva tartási tilalom a kiskereskedelmi szektorban – nem a munkavégzés tiltott
Címével ellentétben (a vasárnapi munkavégzés tilalmáról) a Kiskertv. sem a vasárnapi
munkát tiltja a kiskereskedelemben, csupán
az üzletek bezárását vagy korlátozott nyitva
tartási lehetôségét állapítja meg az Úr napjára. Azaz, egy tevékenységet, a kereskedést tilalmazza, így eladni valóban nem osztható be
vasárnapra az alkalmazott munkaideje, és a
feladatra rendkívüli munkaidô sem rendelhetô el. Ugyanakkor annak nincs jogszabályi
akadálya, hogy zárt bolti bejáratok mögött vasárnap beosztás szerinti munkaidôben dolgozzanak az eladók (pl. leltározás, árazás, árufeltöltés). Maga a Kiskertv. rendelkezik úgy,
hogy hatálya nem terjed ki – többek között a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre [1. § (2) bekezdés 12. pint]. E tevékenység körébe tartozik üzletszerû gazdasági
tevékenység keretében bevásárlóközpont,
piac vagy vásár üzemeltetése, ideértve az ott
forgalmazott termékek raktározásával, szállításával összefüggô vagy egyéb, a kereskedelmi
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tevékenység folytatásának elôsegítésére irányuló szolgáltatások nyújtását [Kertv. 2. § 12.
pont].
A kiskereskedelem meghatározása – és
akik kereskednek, mégis kimaradnak
A Kertv. szerint kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerû gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékû
jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggô szolgáltatások nyújtása a végsô felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is [2. §
13. pont]. A Kiskertv. 1. §-a szerint annak hatálya a kiskereskedelmi tevékenységre tejed
ki, függetlenül attól, hogy e tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy
idôszakonként változó helyszínen folytatják.
A Kiskertv. hatálya alól ugyanakkor kirekeszt
egyrészt számos, a kiskereskedelembe tartozó
üzlet-típust, másfelôl a Kertv. hatálya alá tartozó tevékenységet. Elöljáróban, mindebbôl
az következik, hogy az alábbi felsorolásba tartozó üzletek belátásuk szerint nyitnak ki vasárnap, és a listán szereplô tevékenységek végezhetôk vasárnap akár rendes, akár rendkívüli munkaidôben. A Kiskertv. hatálya nem
terjed ki
• a gyógyszertárak, a nemzetközi közforgalmú repülôtéren kialakított üzlet nyitva tartására;
• a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség esetén a
jegyzô - a pályaudvar üzemeltetôjével
egyetértésben - határozza meg azt, hogy
a pályaudvar területe meddig terjed;
• a katonai objektumon belül, a büntetésvégrehajtási intézetek és az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvényben
meghatározott egészségügyi intézmények területén, valamint a piacon, továbbá helyi termelôi piacon és vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
• az üzemanyagtöltô-állomások nyitva
tartására;
• a kereskedelmi jellegû turisztikai szolgáltatási tevékenységre (a Kertv. meghatározása szerint: az idegenvezetôi tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékeny-
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ség, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezôi és utazásközvetítôi tevékenység);
• a szálláshelyen (a Kertv. fogalom-magyarázata alapján: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy
használt épület, önálló rendeltetési egységet képezô épületrész vagy terület)
végzett kereskedelmi tevékenységre,
• a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató
tevékenységre (a Kertv. definíciója szerint: üzletszerû gazdasági tevékenység keretében bevásárlóközpont, piac vagy vásár üzemeltetése, ideértve az ott forgalmazott termékek raktározásával, szállításával összefüggô vagy egyéb, a kereskedelmi tevékenység folytatásának elôsegítésére irányuló szolgáltatások nyújtását);
• a vendéglátásra, valamint a kulturális
tevékenységet és a fürdô szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre,
továbbá
• a világörökségi területen található üzletekre.
A felsorolás alapján például a budapesti
három nagy vasúti pályaudvara – vasárnap is
nyitva tartó – plázává alakítható át. Az ötlet
nem földtôl elrugaszkodott, ilyen például Berlin fôpályaudvara, csak ott nem a nyitva tartási szabályok, hanem a 2006-os labdarúgó vb
jelentette a motivációt…
Vasár- és ünnepnapon zárva
A Kisker.tv. - a Kertv. 2015. III. 14-ig hatályos szabályaihoz képest - markáns jogalkotói beavatkozást tartalmaz az üzletek mûködésébe. Egyrészt a Kertv. csak Szenteste napján
14 órától teszi általános szabályával kötelezôvé az üzletbezárást, viszont már Karácsony elsô napján – amint a többi munkaszüneti napon – sem tiltja vagy korlátozza a nyitva tartást. Mindennek esélyét eddig jelentôsen csak
az Mt. korlátozta, hiszen munkaszüneti napon
kizárólag olyan üzletekben voltak foglalkoztathatók a munkavállalók, amelyek szolgáltatásainak igénybevétele az e naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredô
igényen alapul. Ha például a betéti társaságként mûködô élelmiszerüzlet beltagja állt a
pult mögé, figyelemmel arra, hogy személyes

közremûködésére a polgári- és a társasági jog
szabályai vonatkoznak, jogszabály egyáltalán
nem akadályozta a munkaszüneti napi nyitva
tartást. Másrészt a Kertv. a december 24-i kivételtôl eltekintve ugyancsak abszolút szabad
teret biztosított a piaci érdekek érvényesülésének. Ezek, és nem a jogi szabályozás határozta meg a nyitva tartás kezdetét és végét.
Mindehhez képest a Kiskertv. általános
szabálya szerint
• kiskereskedelmi napokon (a vasárnap és
a munkaszüneti napok kivételével a
naptári hét többi napja, továbbá a külön jogszabály által meghatározott munkanap) 6 óra és 22 óra között tarthat
nyitva,
• vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart [3. §].
Az advent alatti és egy választott vasárnapon történô nyitva tartás
A Kiskertv. 4. §-a szerint az üzletek
a) adventi vasárnapokon (december 24-ét
megelôzô negyedik vasárnappal kezdôdô, karácsonyig tartó idôszakra esô vasárnapok) 6
óra és 22 óra,
b) december 24-én és december 31-én 6
óra és 12 óra, továbbá
c) minden naptári év tetszôlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra
között nyitva tarthatnak.
Az a) és c) pont szerint biztosított nyitvatartási szándékát a kereskedô köteles elôzetesen a kereskedelmi hatóságnak legalább 15
nappal az érintett idôpont elôtt bejelenteni.
A kereskedelmi hatóság a bejelentett idôpontokról nyilvántartást vezet. Ha december 24e vasárnapra esik, abban az esetben az üzletek
a b) pont szerinti nyitvatartási idôben, 6 és 12
óra között tarthatnak nyitva. Kiskereskedelmi
tevékenységet üzletben csak a törvény által
lehetôvé tett nyitvatartási idôben lehet folytatni. Mindazokat a vásárlókat, akik a nyitvatartási idôn belül beléptek az üzletbe, a nyitvatartási idôn túl - legfeljebb további fél órán
belül - ki lehet szolgálni.
Korábban kelhetnek a pékek…
A Kiskertv. következô különös szabálya a
nyitvatartási idôre vonatkozik. A pékárut és
tejterméket értékesítô üzlet

Tájékoztató
• kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22
óra,
• vasárnap és munkaszüneti napokon 5
óra és 12 óra
között nyitva tarthat [5. § (1) bekezdés].
Kérdés, mely követelmény vezette a jogalkotót azon differenciált szabályozáshoz, melynek
következtében a reggelihez való kifli, vaj és
sajt hajnali 5 és 6 óra között megvásárolható,
ugyanakkor a hentesre majd egy órát várni
kell, miután kiskereskedelmi napon 6 óra
elôtt nem nyithat ki.
Vasárnapi nyitva tartási lehetôség – a
szolgáltatástól függôen
A kivételes rendelkezést tovább olvasva a
pékárut és tejterméket értékesítô üzleteken
kívül
• az újságot árusító üzlet (a Kiskertv. szerint az az 50 négyzetmétert meg nem haladó árusítótérrel rendelkezô üzlet,
amelyben a keletkezô árbevétel legalább
kétharmada újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány értékesítésébôl származik), valamint
• a virágot árusító üzlet (150 négyzetmétert meg nem haladó árusítótérrel rendelkezô üzlet, amelyben a keletkezô árbevétel legalább kétharmada vágott virág - vágott zöld -, illetve cserepes dísznövény értékesítésébôl származik)
vasárnap és munkaszüneti napokon ugyancsak nyitva tarthat – de kizárólag 6 óra és 12
óra között [Kiskertv. 5. § (2) bekezdés]. E szabályhoz kapcsolódó szerzôi aggály: ha már a
jogalkotó megengedi e kétféle üzletben a vasárnapi nyitva tartást, miért zárat be vasárnap
délben? Mindennek folyománya egy, a racionális munkaidô-gazdálkodást érinthetô probléma: az általános napi teljes munkaidôre (8
óra) szerzôdött munkavállaló esetében nem
biztos, hogy megfelelôen használható fel a
munkaidô. Egyenlô munkaidô-beosztás alkalmazása esetén, ha az újság- vagy a virágüzlet
eladójának nem kell két óra a nyitáshoz és a
záráshoz, munkaideje rövidebb lesz nyolc óránál, figyelemmel arra, hogy vasárnap legfeljebb hat órát árulhatja a sajtót, vagy a cserepes és vágott virágot. Kérdés, más napokra, ha
a munkáltatónál átállnak az egyenlôtlen
munkaidô-beosztásra, az említettek miatt fel
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nem használt munkaidô racionálisan beosztható-e?! Egy másik kétely: újságot valóban
korán veszünk, de például a vasárnap esti
vendégség esetén az Olvasó már 12 óráig megvásárolja-e majd a virágcsokrot?
Végül a kivételek e körét a sportlétesítményekben üzemelô üzletek zárják, melyek vasárnap és munkaszüneti napokon a sportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak [Kiskertv. 5. § (3) bek.]. Áttekintve a sportrendezvényeknek a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglalt szabályait, konkrét rendelkezést nem találva, véleményem szerint a rendezvény tartama alapvetôen a szervezô döntésén múlik. Attól, hogy mennyi idôt tart szükségesnek a nézôk beléptetésére, amelynek
kezdô idôpontjával megítélésem alapján maga
a sportrendezvény is kezdetét veszi. A befejezés idôpontja vélhetôen az, amikor az utolsó
nézô is elhagyta az arénát.
Családi vállalkozások, legfeljebb 200
négyzetméteres üzlettel – szabad a vásár
Azon üzletek, amelyeknek árusítótere a
200 négyzetmétert nem haladja meg az általános zárva tartási idôszakban (lásd a Kiskertv.
3-4. §-át!) is nyitva tarthatnak, ha az általános zárva tartási idôszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató
• egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy
gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni
résszel bíró természetes személy tagja
maga, vagy
• az elôbbiekben felsoroltak segítô családtagja (az egyéni vállalkozónak, az egyéni
cég tagjának, a gazdasági társaság
legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagjának a Polgári
Törvénykönyvrôl szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozója, aki
a kereskedelmi tevékenység folytatásában személyesen vesz részt)
folytatja a kereskedelmi tevékenységet [Kiskertv. 6. §].
Két kérdés – a preambulum és a tisztességes verseny
Az elvi kérdés: a családi vállalkozások alkalmazottai vonatkozásában a jogalkotó eltekintett-e a Kiskertv. preambulumában megfo-
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galmazott azon elvtôl, hogy biztosítani kell a
munkavállalók testi és lelki egészségének
megôrzését, továbbá a megfelelô pihenôidôt.
A preambulum egy másik mondata már kifejezetten a családra utal. Vajon mely jogalkotói szándék áll azon mondata mögött, miszerint „.. a kereskedelem szabadságának érdeke
és a magyar társadalom legfontosabb építôkövének, a családnak a védelméhez fûzôdô érdeke összeütközésbe kerül, akkor a családi közösségek megtartóerejét kell erôsíteni”. Mintha
ezen követelmény éppen a családi vállalkozásoknál fordulna visszájára, hiszen a Kisker.tv.
kivételes szabálya a családi kisvállalkozások
mûködésének szabadságát biztosítja. Lehet,
hogy a vasárnapi kereskedés szolgálja a családi közösség megtartóerejének erôsítését?!
A piaci kérdés: a rendelkezés összhangban
áll-e az Alaptörvény M. cikkének (2) bekezdésével, mely szerint Magyarország biztosítja a
tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Megfelel-e a tisztességes gazdasági verseny feltételeinek az a rendelkezés, amely gazdasági
elônyt (eltérési lehetôség a kiskereskedelmi
napi és vasárnapi nyitva tartási szabályoktól)
biztosít a szolgáltatás nyújtása tekintetében
kizárólag
• a vállalkozásban fennálló tulajdonosi
státuszra és hozzájuk kapcsolódó közeli
hozzátartozói viszonyra, valamint
• a kiskereskedelmi szolgáltatás nyújtásához szükséges üzlet alapterületére
figyelemmel.
A Kiskertv. alapján a családi üzletek a kiskereskedelmi napokon és vasárnap akár 0-tól
24 óráig is nyitva tarthatnak. A családi kiskereskedésekre nem vonatkozik a kiskereskedelmi napokra elôírt, 6 óra és 22 óra közötti nyitva tartást lehetôvé tévô törvényi rendelkezés
sem.
Akik vasárnap kiszolgálhatnak (1.) – akiké az üzlet
A Kisker.tv. 6. §-a alapján két személyi kör
végezhet olyan üzletben, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az
általános zárva tartási idôszakban kereskedelmi tevékenységet. Egyrészt ide sorolandók az
üzletek tulajdonosai vagy résztulajdonosai
(egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel

bíró természetes személy tagja). Fogalommagyarázat a a felsoroláshoz:
A 2009. évi CXV. törvény állapítja meg az
egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrôl szóló
szabályokat. A 2. § (1) bekezdése szerint Magyarország területén természetes személy a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerû
- rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett
folytatott - gazdasági tevékenységet egyéni
vállalkozóként végezhet.
Az egyéni cég az egyéni vállalkozó által
alapított jogi személyiség nélküli cég. A 2009.
évi CXV. törvény az egyéni cég alapításához
többletkövetelményeket állapít meg: a 21. §
(1) bekezdés alapján az egyéni cég alapításához közjegyzô által készített közokiratba vagy
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a
tagnak (alapítónak) alá kell írnia. Az alapító
okirat aláírásának legkorábbi napja az egyéni
vállalkozói nyilvántartásba vételt követô nap.
A Polgári Törvénykönyv [Ptk.] 3:159. §
szerint a korlátolt felelôsségû társaság (kft.)
olyan gazdasági társaság, amely elôre meghatározott összegû törzsbetétekbôl álló törzstôkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége
a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerzôdésben megállapított egyéb vagyoni értékû szolgáltatásra terjed
ki. Így kft. esetében legalább a törzsbetétek
1/5-vel rendelkeznie kell a tulajdonosnak ahhoz, hogy – személyes munkavégzése mellette
- a 2014. évi CII. törvény egyéb feltételeinek
teljesülése esetén kinyithasson az üzlet vasárnap. A Ptk. 3:154. §-a szerint a betéti társaság
(bt.) létesítésére irányuló társasági szerzôdés
megkötésével a társaság tagjai arra vállalnak
kötelezettséget, hogy
• a társaság gazdasági tevékenységének
céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, továbbá
• legalább az egyik tag (a továbbiakban:
beltag) vállalja, hogy a társaságnak a
társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért a többi beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni, míg
legalább egy másik tag (a továbbiakban:
kültag) a társasági kötelezettségekért -
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ha e törvény eltérôen nem rendelkezik nem tartozik helytállási kötelezettséggel.
Miután a Ptk. a bt. esetében nem állapít
meg minimális alaptôkét, véleményem szerint
a vasárnapi nyitva tartáshoz megkövetelt 1/5
tulajdoni részt a bt-ét létesítô okirat alapján
lehetséges megítélni.
Akik vasárnap kiszolgálhatnak (2.) – a
segítô családtagok
A másik csoport az üzletek tulajdonosai
vagy résztulajdonosai (egyéni vállalkozó,
egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság
legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes
személy tagja segítô családtagja. A Kisker.tv.
2. § 10. pontja szerint ez esetben segítô családtag az elôbb felsorolt személyeknek a Ptk.
8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, aki a kereskedelmi
tevékenység folytatásában személyesen vesz
részt. Így vasárnap nyithatja és zárhatja 0 és
24 óra között a boltot a házastárs, az egyenes
ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostohaés a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelôszülô és a testvér. A kereskedelmi tevékenység folytatása esetén a segítô
családtag jogi státuszát felmérésem szerint jogszabály nem definiálja, az erre vonatkozó
meghatározás a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérôl szóló 1997.
évi LXXX. törvénybôl hatályon kívül helyezésre került.
A Közép-dunántúli Regionális Adó Fôigazgatóság 2014.XII.18-án nyilvánosságra hozott
értelmezése szerint (http://nav.gov.hu/nav/regiok/kozep_dunantul/kozepdunantul/helyihirek/A_segito_csaladtag_al20141218.html) a
családtag (a Ptk. szerinti hozzátartozó) díjazás
ellenében történô foglalkoztatása megbízási
jogviszonyban, munkaviszonyban, vagy egyszerûsített foglalkoztatás keretében történhet.
Az említett lehetôségek természetesen nem
jelentik a szerzôdés típus megválaszthatóságának abszolút szabadságát, a munkavégzésre
irányuló jogviszony típusát az elvégzett tevékenység jellege határozza meg. Így például az
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egyéni vállalkozó beosztás szerinti munkaidôben dolgozó felesége esetén vélhetôen a munkaszerzôdést leplezi a megbízási kontraktus.
A vasárnapi munkavégzés tilalmának ellenôrzése
A Kisker.tv. 7. §-a szerint a vasárnapi zárva
tartással kapcsolatos rendelkezések megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenôrzi. A
szabályok megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság - a fogyasztóvédelemrôl szóló törvényben írt jogkövetkezmények bármelyikének alkalmazása mellett - köteles
• az elsô jogsértés esetén legalább 5, legfeljebb 15 napra,
• a második jogsértés esetén 30 napra,
• a harmadik jogsértés esetén 90 napra,
• bármelyik következô jogsértés esetén
365 napra
az üzlet ideiglenes bezárásáról határozni.
Az újságot árusító üzletben, valamint a virágot árusító üzletben tevékenységet folytató
köteles a fogyasztóvédelmi hatóság felhívására hitelt érdemlôen igazolni, hogy az árbevételre vonatkozó törvényi követelményeknek az ellenôrzés kezdô napját megelôzô éves idôszak átlagában - megfelel. Arról, hogy a „Családi vállalkozások, legfeljebb 200 négyzetméteres üzlettel – szabad a vásár” cím alatti üzletben kiskereskedelmi tevékenységet folytató
személy a törvényi követelményeknek megfelel, a kereskedô az ellenôrzéskor köteles teljes
bizonyító erejû magánokirati formában nyilatkozni, amelyet - kétség esetén - a fogyasztóvédelmi hatóság felhívására köteles hitelt érdemlôen - de legalább közokiratba foglalt nyilatkozattal - igazolni.
Dr. Horváth István
Dr. P. Horváth Ügyvédi Iroda
Weboldal:http://www.drphorvathugyved.hu
Iroda: 1068, Budapest Felsôerdôsor u. 1.
Telefon: +36-30-619-66-28
+36-30-942-72-26
Email: dr.p.horvath.istvan@gmail.com
dr.szladovnyik.k@gmail.com
Postacím: 1039, Budapest, Jókai u. 25.
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Tiroli távirat
Szerzô: Dr. Dávid Ferenc
Március elsô felében családommal Tirolban
pihentem, pontosan Ried im Zillertalban, 50
kilométerre Innsbrucktól. Csodálatos vidék,
óriási nyüzsgés a sípályák környéken, a szállodákban szabad szoba nincs, az éttermek, kávézók rekordforgalmat regisztrálhatnak.
Csavargásaim során – tekintettel az otthoni
boltbezárási kereszteshadjáratra – külön figyelmet fordítottam a bolti kiskereskedelmi
egységek vasárnapi nyitva, illetve zárva tartására. Láss csodát! A legszigorúbb zárvatartóként emlegetett Ausztriában – közelebbrôl a
tiroli tartományban – a Spar és a Billa üzletei
vasárnap is a vásárlók rendelkezésére állnak,
4-6 órás vasárnapi üzemidôvel.
A boltok nem 200 négyzetméter alattiak (inkább 4-500 négyzetméteresek), és alkalmazottak végzik a kereskedelmi munkát. Egyébként
a Billa nemcsak vasárnapokon, hanem ünnepnapokon (!) is kiszolgálja a vásárlókat 13
és 18 óra között. A Spar pedig osztott nyitva
tartással kedveskedik a síelôknek: vasárnap
reggel kinyit 3 óra idôtartamra (8 és 11 óra
között), délután pedig még egyszer (15 és 18
óra között).
Ezt a gyakorlatot folytatják a környék valamennyi üdülôfalujában és kisvárosában a
sportolók és kirándulók nagy örömére. A
megszállott KDNP-s hittérítôk tehát hosszú
ideje folyamatosan hazudoznak az egységes
osztrák kereskedelmi gyakorlatról, holott
Ausztria – racionális és rugalmas szabályozási
rendszer keretében – igény szerint „nyitva
van”. A tartomány gazdaságpárti vezetése
nyilván hamar felfogta, hogy a „szabad vasárnapot minden dolgozónak” népszerû és jópofa
jelszavát felülírja a gazdasági és vállalkozói érdek, valamint a tömeges vásárlói igény.
Igen, tiroli barátaink elôttünk járnak, érdemes odajárni nemcsak síelni, hanem tanulni
is. Az ostoba magyar szabályozást készítôk
még arra is lusták voltak, hogy elemezzék a sikeres osztrák gyakorlatot. Ha megtették volna, akkor nem került volna Magyarország abba a bolond helyzetbe, amelybe a március 15.

napján hatályba lépô törvénnyel került. Tirol
falvaiban és kisvárosaiban a tulajdonosok és
az alkalmazottak egyaránt nyugodtan kereskednek. Arról nem is szólva, hogy a lécek, kötések, védôsisakok, kesztyûk, túracipôk stb.
értékesítésével foglalkozó szakboltok minden
(!) nap reggeltôl estig nyitva vannak.
Harrach Péter és tehetségtelen kisegyüttese
valószínûleg csak a Tokaj környéki világörökségi zónáig lát el, pedig nem ártana néha fényes tekintetüket az osztrák havasok fele fordítani. Ott ugyanis ismerik az „élni és élni
hagyni” bölcs elvét. Értik, alkalmazzák. Nem
tudom, hogy a tiroli óriáshegyek a világörökséghez tartoznak-e, vagy sem, mi viszont biztosan a „világ ökörségi” szektorhoz tartozunk.
Tirol nyitva van, Tirol kereskedik és szolgáltat, Tirol jól teljesít. Lehet, hogy Ausztria is?
Utóirat. Az írás idôpontjában még nem volt
ismert a törvény „korrekt” végrehajtását szolgáló rendelet.
Az írás a Népszabadság 2015. március 14-i számában jelent meg.

Tájékoztató

37

38

Tájékoztató

Tájékoztató

39

40

Tájékoztató

Tájékoztató

41

42

Tájékoztató

Tájékoztató

43

44

Tájékoztató

Tájékoztató

45

46

Tájékoztató

Tájékoztató

47

48

Tájékoztató

Tájékoztató

49

50

Tájékoztató

Tájékoztató

51

52

Tájékoztató

Tájékoztató

53

54

Tájékoztató

Tájékoztató

55

56

Tájékoztató

Tájékoztató

57

58

Tájékoztató

Tájékoztató

59

60

Tájékoztató

Tájékoztató

61

62

Tájékoztató

Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Hungária Takarék Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mohácsi Takarék Bank Zrt.
Szentlõrinc-Ormánság Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Abaúj TakarékTakarékszövetkezet
Sajóvölgye Takarékszövetkezet
Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.
Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
Polgári Bank Zrt.
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Partiscum XI Takarékszövetkezet

Megye
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
Békés
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád

Ir.sz.
6000
6120
6449
6060
6041
6400
6344
6000
7754
7626
7626
7720
7700
7623
7634
3794
3849
9700
3530
3910
3441
3530
3400
3530
5900
6753
6782
6722
6723

Város
Kecskemét
Kiskunmajsa
Mélykút
Tiszakécske
Kerekegyháza
Kiskunhalas
Hajós
Kecskemét
Bóly
Pécs
Pécs
Pécsvárad
Mohács
Pécs
Pécs
Boldva
Forró
Kazincbarcika
Miskolc
Tokaj
Mezõkeresztes
Miskolc
Mezõkövesd
Miskolc
Orosháza
Szeged-Tápé
Mórahalom
Szeged
Szeged

Utca
Szabadság tér 3/a.
Fõ u. 57./D
Petõfi tér 3.
Szet Imre tér 3. fsz.33.
Fõ u. 82/a.
Kossuth u. 4.
Rózsa u. 2.
Dobó I. körút 15.
Rákóczi u. 7/a.
Király u. 75.
Király u. 66.
Kossth L. u. 10
Dózsa Gy. u. 31.
Petõfi u. 29/1.
Páfrány u. 2/a.
Mátyás király u. 76.
Fõ út 58.
Egressy B. út 52.
Bajcsy-Zs. E. u. 18.
Bethlen G. u.1.
Dózsa Gy. u. 37.
Vörösmarty u. 43.
Mátyás király u. 70.
Széchenyi u. 94.
Thököly u.15.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Millenium sétány 1.
Honvéd tér 7.
Retek u. 23-25.

Takarékszövetkezeti VOSZ Pontok
Telefon
76-486-711/129
77-481-789/201.
30-6800-876
30-563-9412
76-371-132
77-421-228
78-404-394
76-502-160
69-569-981
72-518-149
72-200-460
72-465-125
69-511-093
72-511495
72-552-282
46-399-036
46-386-045
48-512-916
46-344-451
47-352-022
49-530-519
46-515-923
49-505-540
46-507-918
68-512-356
62-552-473
62-581-006
62-540-017
62-312-925
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Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lövõ és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
Polgári Bank Zrt.
AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet
Eger és Környéke Takarékszövetkezet
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
Jász Takarékszövetkezet
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet

Megye
Fejér
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Gyõr-Moson-S
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Heves
Heves
Heves
Heves
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
Komárom-E
Komárom-E
Komárom-E

Ir.sz.
8000
9330
9400
9021
9155
9400
9023
9022
9028
9090
9021
9024
9300
9200
9400
9100
9023
4026
3580
4090
4220
4080
3300
3300
3200
3000
5000
5400
5000
5440
2851
2900
2890

Város
Székesfehérvár
Kapuvár
Sopron
Gyõr
Lébény
Sopron
Gyõr
Gyõr
Gyõr
Pannonhalma
Gyõr
Gyõr
Csorna
Mosonmagyaróvár
Sopron
Tét
Gyõr
Debrecen
Tiszaújváros
Polgár
Hajdúböszörmény
Hajdúnánás
Eger
Eger
Gyöngyös
Hatvan
Szolnok
Mezõtúr
Szolnok
Kunszentmárton
Környe
Komárom
Tata

Utca
József A. u. 5-7.
Fõ tér 21.
Széchenyi tér 17-18.
Jókai u. 12.
Fõ u. 85.
Erzsébet u. 14.
Lehel u. 27.
Schweidel u.11.
József Attila út 43.
Dózsa Gy. út 1.
Árpád út 25.
Szent Imre u. 92.
Soproni u. 93.
Palánk u. 8.
Kõszegi út 5.
Fõ u. 86.
Buda u. 16.
Bethlen G. u. 6-8.
Szent István u. 25/b.
Hõsök útja 8.
Bocsaki István tér 13.
Kossuth u. 12-14.
Katona tér 7-9.
Széchenyi u. 18.
Magyar u. 1.
Kossuth tér 22.
Sólyom u. 3.
Dózsa Gy. u. 24.
Baross út 15.
Mátyás kir. u. 1.
Alkotmány u. 14.
Igmándi u. 45.
Ady E. út 17.

Telefon
22-801-055
96-240-222
99-505-445
96-618-650
96-564-439
99-328-004
96-523-350
96-327-151
96-420-677
96-470-097
96-517-885
96-523-017
96-593-307
96-576-250
99-506-635
96-561-245
96-510-910
52-422-767
49-540-730
52-573-035
52-228-526
52-382-013
36-514-516
36-511-079
37-312-070
37-541-911
56-513-475
56-350-410
56-514-478
56560-131
34-573-204
34-540-760
34-586-356
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Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Polgári Bank Zrt.
Zirci Takarékszövetkezet
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Somogy Takarék Szövetkezet
Somogy Takarék Szövetkezet
Rétköz Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Polgári Bank Zrt.
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Hungária Takarék

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

Ir.sz.
2360
2351
2370
1053
2340
1065
2220
2200
1181
2700
2117
2760
2377
2364
1093
2310
1201
8700
7400
7500
8630
4600
4405
4401
4400
4400
4700
4900
7140
7030
7150
7100
7200

Város
Gyál
Alsónémedi
Dabas
Budapest
Kiskunlacháza
Budapest
Vecsés
Monor
Budapest
Cegléd
Isaszeg
Nagykáta
Örkény
Ócsa
Budapest
Szigerszentmiklós
Budapest
Marcali
Kaposvár
Nagyatád
Balatonboglár
Kisvárda
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Mátészalka
Fehérgyarmat
Bátaszék
Paks
Bonyhád
Szekszárd
Dombóvár

Utca
Kõrösi út 116.
Fõ út 66/a
Bartók Béla út 90.
Képíró u. 9.
Rákóczi u. 9.
Bajcsy-Zs. u. 37.
Telepi u. 50/a.
Kossuth L. u. 77.
Üllõi út 399.
Eötös tér 6.
Kossuth u. 15.
Dózsa Gy. út 10.
Kossuth L. u. 34/a.
Falu Tamás u. 65.
Czuczor u. 2-10.
Tököli u. 19/b.
Kossuth u. 32-36.
Rákóczi u. 16.
József u. 19.
Kossuth L. u. 16.
Sétáló utca 7.
Szent László u. 68.
Kállói u. 34-39.
Fazekas J. tér 9/a.
Szarvas u.5-9.
Országzászló tér 4.
Bajcsy-Zs. u. 30.
Móricz Zs. u. 19.
Budai út 24.
Villany u. 4.
Szabadság tér 9.
Széchenyi u. 62.
Hunyadi tér 42.

Telefon
29-540-040
29-537-015
29-560-164
1-266-6624
24-430-441
1-354-3960
29-350-354
29-410-396
1-297-1635
53-506-114
28-582-270
29-640-266
29-510-023
29-378-160
1-456-5072
24-444-599
1-421-5809
85-515-164
82-411-220
82-552-820
85-350-629
45-410-161
42-371-333
42-455-526
42-504-448
42-597-562
44-500-278
44-511-018
74-493-805
75-511-240
74-550-940
74-529-400
74-464-190
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Takarékszövetkezet
Hungária Takarék
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
KINIZSI BANK Zrt.
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Zalavölgye Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.
7090
9653
9700
9600
9700
9900
8258
8100
8200
8200
8444
8500
8420
8200
8500
8945
8900
8800
8380
8360
8788
8900
8900

Város
Tamási
Répcelak
Szombathely
Sárvár
Szombathely
Körmend
Badacsonytomaj
Várpalota
Veszprém
Veszprém
Szentgál
Pápa
Zirc
Veszprém
Pápa
Bak
Zalaegerszeg
Nagykanizsa
Hévíz
Keszthely
Zalaszentlászló
Zalaegerszeg
Zalaegerszeg

Utca
Szabadság tér 41.
Petõfi S. u. 50.
Széll K. u. 3-5.
Bathyány u. 42/B.
Petõfi S. u. 18.
Thököly u.1.
Kert u. 12.
Posta út
Budapest út 16.
Táncsics M. u. 39.
Fõ u. 30.
Zimmermann u. 1.
József A. u.4.
Munkácsy u. 1.
Világos u. 19.
Széchenyi tér 2.
Eötvös u. 1-3.
Király u. 31/d.
Széchenyi u.66.
Pethõ u. 1.
Kossuth u. 18.
Tompa u. 1-3.
Kovács Károly tér 1.

Telefon
74-471-831
95-588-666
94-511-530
95-521-709
94-512-660/142
94-594-013
87-471-611/107
88-582-750
88-579-165
88-423-623
88-506-505
89-313-710
88-593-510
88-569-260
89-510-377
92-581-906
92-549-150
93-516-711
83-545-951
83-510-990
83-335-007
92-511-328
92-510-227
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A VOSZ megyei szervezetek székhelye,
elérhetôsége
Közép-Magyarországi Regionális Szervezet
Elnök: Marjay Gyula
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b.
(Tel/Fax.: 1- 222-6234)
marjay.gyula@vosz-kmrsz.hu, www.vosz-kmrsz.hu
Baranya megye
Elnök: Dr. Kiss Endre
7621 Pécs, Király u. 42.
voszbaranya@t-online.hu
www.voszbaranya.hu
Bács-Kiskun megye
Elnök: Versegi János
6000 Kecskemét, Garai u 11. (Tel/fax: 76/5o8-211)
versegi.janos@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: Szakács József
6726 Szeged, Szerb u 176. (Tel/fax: 62/4o5-010)
csongradvosz@vnet.hu
www.voszcsongrad.hu
Fejér megye
Elnök: Varga István
8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 63. (Tel.: 30944-3650)
vargamost@gmail.com
www.voszfejer.hu
Gyôr-Moson-Sopron megye
Elnök: Sragner László
1137 Budapest, Újpest rakpart 8. (Tel: 96/319-875)
sl@sragner-sragner.hu
Hajdú-Bihar megye
Elnök: Gulyás Sándor
4032 Debrecen, Füredi út 98. (Tel: 52/249035)
elnok@unicornwork.hu
Heves megye
Elnök: Bodnár Pál
3300 Eger, Bem út 2. (Tel: 20-349-9966)
vosz.hevesmegye@gmail.com

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Elnök: dr. Lits József
5000 Szolnok, Óvoda u. 2.
(Tel: 56/377-843,
Fax: 56/342-591)
jlits@auditor-szolnok.hu
Komárom-Esztergom megye
Elnök: Pordán Zsigmond
2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 4/A
(Tel./Fax: 34/510-822)
voszkom@gmail.com
Nógrád megye
Elnök: Gazsi Ferenc
3100 Salgótarján, Fô tér 1. II. em. (Tel: 32423-860; Fax: 32-423-860)
gfprimus@gfprimus.hu
www.vosznograd.hu
Somogy megye
Elnök: Daxner Gábor
7400 Kaposvár, Ibolya u. 63. (Tel.: 82/526733, fax: 82/526-734)
daxnerg@t-online.hu
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: Szônye József
9700 Szombathely, Thököly Imre u. 38.
(Tel/fax: 94/323-193)
vajda.magda@fulgerit.hu
Veszprém megye
Elnök: Gazsi Attila
8200 Veszprém, Budapest u. 13.
Tel.: 88-420-710
Gazsi.Attila@VOSZveszprem.hu
voszveszprem@mailbox.hu
Zala megye
Elnök: Doucha Ferenc
8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. u. 2/A. (Tel.:
93/536-770, Fax: 93/536-771)
doucha.ferenc@world2000.hu, www.voszzala.hu
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A VOSZ szekciók székhelye, elérhetôsége
Agrár- és Élelmiszeripari Szekció
Dr. Kiss József
kissjozsef@magyarkutato.hu
Egészségügyi Szekció
Dr. Bombera Géza
2030 Érd, Petôfi u. 100.
(Tel.: 23/366-143)
bombera@t-online.hu
Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási Szekció
Vida Péter
(Tel.: 06-20-339-6261)
vida.peter@dologido.hu
Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók és
Vendéglátóipari Szekció
Kári János
1077 Budapest, Dob u. 73.
(Tel.: 06-30-9223-612, Fax: 295-0537)
info@uniohotel.hu
Ifjúsági és Diákvállalkozási Szekció
Gazsi Attila
8200 Veszprém, Budapest u. 8. 3/315. (Tel.:
88-420-710)
Gazsi.Attila@VOSZveszprem.hu
Informatikai szekció
Dr Kádas Péter
1013 Budapest, Pauler u. 11.
06-20579-6659
peter.kadas@protege.hu
Ingatlan Forgalmazási és Hasznosítási Szekció
Dr. Sztranyák József
1134 Budapest, Kassák L. u. 78./Lepény épület
06-20-965-1961
j.sztranyak@primordial.hu

Kereskedelmi és Szolgáltató Szekció
Krisán László
1062 Budapest, Váci út 1-3. West End „A”
irodatorony
krisan@kavosz.hu
Környezetvédelmi és Hulladékfeldolgozó
Szekció
Zalán Barnabás
9024 Gyôr, Puskás Tivadar út 12.
Tel.: 96-313-109
info@edmeh.hu
Nemzetközi Szekció
Dr. Kiss Zoltán
kiss.zoltan@universitas.hu
Oktatási és Szakképzési Szekció
Sepsi Zsigmond
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.
30-9863-099
sepsi.zsigmond@adu-csepel.hu
Pénzügyi Szekció
Illy Katalin
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
(Tel: 414-2481; Fax: 414-2180)
illykati@gmail.com
Sportvállalkozási Szekció
Horváth Ferenc
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
(Tel.: 06-30-931-6711)
horferserleg@horferserleg.axelero.net
Textil és Ruházatipari Szekció
Hannauerné Szabó Anna
6800 Hódmezôvásárhely, Vöröskereszt u. 6.
(Tel./fax: 62-241-348, 06-30-7393-119)
anna.hannauer@innowear.hu

1066
1158
1215
1221

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

Budapesti út 13.
Bíbor Center,
Petôfi u. 1.
Teréz krt. 38. I/118.
Késmárk u. 7/b
Duna u. 55.
Mária Terézia u. 60.

Bajcsy-Zs. u. 50
Dózsa Gy. u. 9. 2/201.
Arany János u. 6–8.
Thököly Imre u. 38.

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.

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

8200 Veszprém
8800 Nagykanizsa

Veszprém
Zala

Kaposvár
Nyíregyháza
Szekszárd
Szombathely

7400
4400
7100
9700

Utca
Király u. 42.
Katona József tér 18.
I/111.
5600 Békéscsaba
Irányi u. 4–6.
3526 Miskolc
Szentpéteri kapu 80.
6726 Szeged
Fürj u. 92/B
8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 18.
9023 Gyôr
Magyar u. 8.
4025 Debrecen
Iskola u. 3. fsz. 1.
3300 Eger
Trinitárius u. 1. 2. em.
5000 Szolnok
Óvoda u.2.
2800 Tatabánya
Bárdos lakópark 4/a
fsz. 3.
3100 Salgótarján
Fô tér 1. II/5.

Ir.sz. Város
7621 Pécs
6000 Kecskemét

Somogy
Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas

Nógrád

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

Megye
Baranya
Bács

1-705-7082

92-316-062

1-599-9300
92-310-800

1-302-4737
1-414-0661
1-425-2078
229-3801

88-420-710
93-317-733

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

32-423-860

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

1-302-4706
1-414-0660
1-425-2078
1-229-3801

88-420-710
93-317-733

82-410-475
42-504-337
74-510-593
94-323-193

32-423-860

46-413-643
62-409-127
22-319-772
96-424-719/132
52-541-301
36-817-562
56-512-370
34-305-092

Tel.
72-227-800

hitel@vosz-besz.hu
szkartya@zmva.hu

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

koblos.kati@vosz-besz.hu
v.agi@szkvoszbp.t-online.hu
fuvosz@fuvosz.com
ugyvezetes@mobil-modul.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
zalavosz@chello.hu

vosznograd@starjan.hu

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

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

Spivák Kinga
Nádor Péter
Varga Katalin
Marokity Erika
Gerencsér Hajnalka

Köblös Katalin
Dr. Varga Józsefné
Gugcsó Zoltánné
Nemes Anikó

Spengler Veronika

Baranyi Róbertné Rácz
Veronika
Kiss Jánosné
Czomba Tímea
Takács Sándorné
Csonka Ferencné

Paulik Mihályné
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

30-228-8090

20-501-1962
30-547-9469

30-547-8506

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

30-546-6019

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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Kedvezmények
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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.

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

Vincze László és Fiai
2000 Szentendre,
Papírmerítô Mûhely Kft. Anna u. 14.

(06-26)
314-328

(06-26)
314-328

Exkluzív névjegykártya, meghívó,
emléllap, díszoklevél és ajándék
merített papírból

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

10%

Kedvezmények
CÉG

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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

(06-1)
344-5212

(06-1)
344-5211
344-5194

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

5%

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

5-50%

1047 Budapest,
Baross u. 99.

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

(06-1)
380-5403

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

15%

OPEN Szoftverház

Horfer Serleg

CÍM

71

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,
Dráva u. 18-20.
suhajda@foltech.datanat.hu
www.csomagolo.hu

(06-30)
928-3629
(06-49)
540-325,
540-351

(06-49)
540-326,
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

KEDVEZMÉNY

10%

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

Anyag:
5%
Díj:
10%

10%

Kedvezmények
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Innowear Kft.

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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

(06-62)
246-842

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

Parragi Ügyvédi Iroda

1054 Budapest,
Tüköry u. 3.

(06-1)
354-3080

(06-1)
354-3085

Megbízási díjakból
Budapesten történô ügyintézés során
15% költségátalány elengedés

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

1132 Budapest,
Borbély u. 5–7.

06-30620-0500

(06-1)780-55-31

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

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

RPE Nonprofit Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

Magic Tools
Munkavédelmi Kft.

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

KEDVEZMÉNY

20%

20%

20–25%

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

5–10%

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

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

(06-46)505-267

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,
stratégiák készítése

25–50%

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

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

+36-46382-933

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

10-20%

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

+36-30754-9711

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

+36-1347-0242
06-70394-3862

Stratégiai elemzések, integrált városi, területi fejlesztési stratégiák kidolgozása önkormányzatoknak, ingatlan vagyonértékelések, értékbecslések készítése
Rrojekt megvalósíthatósági tanulmányok készítése, pályázatok üzleti
tervek készítése, finanszírozási programok készítése, hitelek elôkészítése,
ügyintézése 4 banknál
Vagyonkezelés, ingatlangazdálkodás,
ingatlanfenntartás, üzemeltetés,
takarítás nagyban és kicsiben, beruházások elôkészítése és lebonyolítása, ingatlan-értékesítési stratégiák
+36-1377-0176

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

15%

10%

5%

15%

Kedvezmények
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TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Klick Computer Kft.

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

06-46413-347,
06-46505-450

06-46505-452

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

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztô Kft.

Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és
Kézi autómosó

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

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

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

06-46
507-709

GUMISZERVIZ: Gumiabroncs értékesítés; gumiszerelés; centrírozás;
javítás; gumiabroncs tárolás;
KÉZI AUTÓMOSÓ: Külsô kézi
autómosás; belsô takarítás; kárpittisztítás; utastér atkátlanítás; klíma
fertôtlenítés; polírozás; motormosás;
alvázmosás

KEDVEZMÉNY

munkadíj
árából
VOSZ
tagoknak
15%

10%

10%
Kivéve
gumiabroncs
értékesítésbôl,
a webáruházunkban
folyamatos
téligumi,
nyárigumi
AKCIÓKkal!

MTB-TECH Kft.

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

(06-1)
297-4069

(06-1)
297-0470

Munka-, tûz és környezetvédelmi
tanácsadói szolgáltatások
Szakmai és általános képzések: tûzvédelmi szakvizsga, munkahelyi elsôsegélynyújtó, munkavédelmi képviselôk
továbbképzés, daruirányító és teherkötözô, ipari alpintechnika

Languages
International Bt.

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

36-209346-101
36-30
8646-584

06-1259-1162

Tolmácsolás, Fordítás, Hiteles
fordítás, Konferenciatechnika

Inis Business Kft.

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

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

06-1210-2478

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

15%

10%

10–25%

sikerdíjukból
15%

Kedvezmények
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TELEFON

Balogh Endre e. v.

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

06-88329-915
06-306304-688

Soft Up
Magyarország Kft.

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

06-70511-762
06-30528-2426

Baricska Csárda

8230 Balatonfüred,
Baricska dûlô

+36-20223-0910

CFD Engineering
Hungary Kft.

2100 Gödöllô,
Rét u. 41/a.
www.cfdengineering.hu
www.infrapanel.net
ugyfelszolgalat@infrapanel.net

05-28510-260

7100 Szekszárd,
Tartsay V. u. 30.

06-74511-833

SZ+C Stúdió Kft.

NICOpro Kft.

WOC Hungária Bt.
CubaInvest

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

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

+36-79326-581

06-20349-9966

TELEFAX

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

06-1
74-511-763

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

06-28510-261

06-74511-836

+36-79326-581

KEDVEZMÉNY

10%

10–15%

10%

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

5–10%

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

5–50%

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

10%

20–30%

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