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A VOSZ megtartotta
éves küldöttgyûlését

Pályázati felhívás az Év Vállalkozója
és Megyei Év Vállalkozója díj elnyerésére

2015. április–május

Hirdetés

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

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

A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti
meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ címére (1054
Budapest, Hold u. 21. Telefon: 414-2181,
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 Ágnes (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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Jelölési és pályázati felhívás
Év Vállalkozója és Megyei Év Vállalkozója
Díj elnyerésére
Beküldési határidô: 2015. augusztus 17.
Szövetségünk életében – Alapszabályunknak
megfelelôen – ez év december 4-én (pénteken) a Magyar Vállalkozók Napján immár tizenhetedik alkalommal kerül sor ünnepi rendezvénysorozaton belül az Év Vállalkozója
Díjak átadására, amely a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Mûvészetek Palotájában kerül
megrendezésre.

Pályázat benyújtására maga a vállalkozó
(munkáltató; vállalkozás vezetôje, tulajdonosa, management tagja) is jogosult.
A pályázati felhívás megjelenik a VOSZ
Hírek április-májusi számában, valamint a
VOSZ Hírlevélben is.

II.
A rendezvény elôkészítését Szövetségünk
titkársága megkezdte, ebbôl adódóan, feladatainknak megfelelve, az alábbiakról tájékoztatjuk.
I.
Év Vállalkozója Díj
Az országos elôterjesztés keretei
és szabályai
Ez évben is
– megyénként maximum 2 fô, mint vállalkozás vezetôje, tulajdonosa, management tagja (Közép-Magyarországi Regionális Szervezet: legfeljebb 4 fô),
– szekciónként maximum 1 fô
– VOSZ-hoz csatlakozott Szövetségek
(szervezetek) részérôl maximum 1 fô
– MKIK részérôl maximum 2 fô
terjeszthetô fel a kitüntetô díjra.
Az elôterjesztett személyeknek Szövetségünk Alapszabálya 4.4.1. pontjában leírt
elôírásainak meg kell felelnie! Kiemelten fontos kitüntetési feltétel, hogy a felterjesztett
személy által vezetett (tulajdonolt) vállalkozás a VOSZ tagja legyen!

Megyei, Regionális Év Vállalkozója Díj
Hagyományainknak megfelelôen, felhívjuk a
VOSZ területi szervezeteit, hogy az országos
Év Vállalkozója Díjak mellett – az elôzô évek
sikerére, valamint Szövetségünk elfogadott
éves célkitûzéseire tekintettel – idén is kerüljenek meghirdetésre a VOSZ területi szervezetei elnökségeinek szervezésében a Megyei
(Regionális) Év Vállalkozója Díjak pályázatai. Cél, hogy a területi szervezet elnöksége
10 vállalkozó (munkáltató) részére adományozzon díjat.
A 2014. évben kiemelkedô teljesítményt
nyújtó vállalkozóink minél nagyobb körû elismerése érdekében, a tagság összetételét elemezve, az ismert 4 alapkategóriában (ipar, kereskedelem, mezôgazdaság, szolgáltatás) és
tetszôlegesen választható „alkategóriákban”
(szakmai területek, tevékenységi körök szerint) javasoljuk a Megyei (Regionális) Év
Vállalkozója Díjak odaítélését:
Konkrét példákkal: ebben az évben is a
„Megyei Év Vállalkozója” helyett pl. „Az Év
Iparvállalata Nógrád megyében”, „Az Év Kereskedôje Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-

Szervezeti Hírek
ben”, „Az Év Termelô Vállalkozója a középmagyarországi régióban, „Az Év biztonságtechnikai szolgáltatója Békés megyében", Az
Év Borásza Heves megyében”, „Az Év Szôlôtermelôje Tolna megyében”, stb. jelenik
meg.
Ezzel nagyszámú vállalkozótársunk elismerésére nyílik lehetôség, de a díjak – ha
egy-egy külön kategóriában, szakmában
csak egy-egy díj kerül átadásra – megôrzik
egyediségüket, értéküket, presztízsüket. Lehetôség van – a helyi adottságok szerint – további kategóriák bevezetésére is. A díjak átadására is az adott megyében kerüljön sor, a
Megyei (Regionális) Vállalkozói Napon, a
Megyei (Regionális) Prima Díj gálával
együtt.
A Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjak rendszere hozzájárulhat a nagyobb vállalkozói részvételhez a Szövetség életében, valamint a Prima Primissima (Megyei Prima)
mozgalomban.
A Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjakra vonatkozó feltételek egyebekben
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megegyeznek az országos Év Vállalkozója Díj
feltételeivel.

III.
További fontos szervezési feladatok, határidôk
A VOSZ Ügyvezetô Elnöksége várhatóan
2015. szeptemberi ülésén fog dönteni az Év
Vállalkozója Díjak személy szerinti adományozásáról.
Az elôterjesztések leadási határideje (az
írásos indoklással együtt) – az Elnökség határozata alapján - legkésôbb 2015. augusztus
17. napja. A jelöléseket küldjék meg a titkárságunk részére (1054 Budapest, Hold u. 21.;
center@vosz.hu).
Budapest, 2015. május 26.
Ádám Imre s.k.
soros elnök
Dr. Dávid Ferenc s.k.
fôtitkár

Perlusz László s.k.
ügyvezetô igazgató

Szervezeti Hírek
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Tájékoztató
a VOSZ Elnökségének és
Ellenôrzô Bizottságának együttes ülésérôl
Idôpont:
2015. április 21. (kedd) délelôtt 10.00 óra

Helyszín:
Hotel Tulip Inn Budapest
Budapest, VIII.kerület, Üllôi út 94-98.

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. Beszámoló a VOSZ 2014. évi tevékenységérôl, javaslat a 2015. évi fontosabb célkitûzésekre.
Elôadó: Ádám Imre soros elnök,
Demján Sándor ügyvezetô
elnök
3. Beszámoló a VOSZ 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és
eredmény kimutatásáról (küldöttgyûlési
elôterjesztés)
Elôadó: Dr. Lits József,
az Ellenôrzô Bizottság elnöke
4. Javaslat a VOSZ 2015. évi költségvetési
elôirányzatára (küldöttgyûlési elôterjesztés)
Elôadó: Dr. Lits József,
az Ellenôrzô Bizottság elnöke

5. Az Ellenôrzô Bizottság jelentése a VOSZ
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2015. évi költségvetési elôirányzatáról, valamint a testületi határozatok
végrehajtásáról (küldöttgyûlési elôterjesztés)
Elôadó: Dr. Lits József,
az Ellenôrzô Bizottság elnöke
6. A VOSZ Alapszabályának részleges módosítása a hatályos Polgári Törvénykönyv
elôírásainak figyelembe vételével
Elôadó: Ádám Imre soros elnök
7. A származtatott önálló jogi személyiséggel rendelkezô VOSZ-KMRSZ jövôbeni
mûködésének feltételei
Elôadó: Ádám Imre soros elnök,
Demján Sándor ügyvezetô
elnök,
Marjay Gyula VOSZ-KMRSZ
elnök
8. A VOSZ-BESZ Zrt. tevékenységével
összefüggô felvetések, illetve a gazdasági
társaság jogszerû mûködésével kapcsolatos megállapítások hátterének megismerésére irányuló vizsgálati jelentés ismertetése
Elôadó: Ádám Imre soros elnök
9. Soros elnök választása
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô
elnök
10. Tagfelvétel
Elôadó: Perlusz László
ügyvezetô igazgató
11. Egyebek
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Határozatok
2015. 04. 21./1.
Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett munkáról
szóló beszámolót.
2015. 04. 21./2.
A VOSZ 2014. évi tevékenységérôl és a
2015. évi fontosabb célkitûzésekrôl szóló
beszámolót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta és támogatta az írásos anyag
küldöttgyûlés elé való beterjesztését.
2015. 04. 21./3.
Az Elnökség - az Ellenôrzô Bizottság éves
jelentésének idevonatkozó megállapításait
is megismerve - egyhangú szavazással elfogadta a 2014. évi szövetségi költségvetés
végrehajtásáról, mérlegérôl, eredmény kimutatásáról szóló beszámolót, valamint a
2015. évi költségvetési elôirányzatot és támogatta az elnökségi ülés 3., 4., és 5. számú
napirendi pontjaihoz benyújtott írásos
anyagok küldöttgyûlés elé változatlan tartalommal való beterjesztését.
2015. 04. 21./4.
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött
arról, hogy az éves szövetségi küldöttgyûlés
idôpontja: 2015. május 21.
2015. 04. 21./5.
Az Elnökség – négy tartózkodással, ellenszavazat nélkül – támogatta a hatályos Polgári Törvénykönyv elôírásainak figyelembe vételével készített módosított szövetségi
Alapszabály-tervezet küldöttgyûlés elé való
terjesztését.
2015. 04. 21./6.
A VOSZ Elnöksége 2015. április 21-i ülésén – a 2015. február 3-ai ülésen elhangzott, a VOSZ stratégiai megújulásáról szóló
elôterjesztéshez kapcsolódva - napirendre
tûzte és megvitatta a származtatott önálló
jogi személyiséggel rendelkezô VOSZKMRSZ jövôbeni szervezeti önállóságának
feltételeit. Az alábbi kritériumok teljesülése esetén az Elnökség egyhangú szavazással
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hozzájárult ahhoz, hogy a VOSZ részét képezô regionális szervezet – határozatlan
idôtartamra – a jövôben is a VOSZ szervezeti rendszerének keretein belül származtatott jogi önállósággal mûködjön, az alábbi
kritériumok szerint:
1. 2015. december 31. napjától a regionális szervezet neve megváltoztatásra kerül. Az új név: VOSZ Budapesti és Pest
megyei Regionális Szervezete. (Rövidített névváltozat nem alkalmazható).
2. A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete tudomásul veszi és
vállalja, hogy
• vállalkozási tevékenységet nem végezhet (kivéve a tevékenységével
összeegyeztethetô marketing és oktatási tevékenység), új vállalkozást
nem alapíthat, a régión kívül irodát
nem mûködtethet.
• alapszabályát módosítja a VOSZ
Alapszabályának megfelelôen.
• nemzetközi szervezettel saját jogon
intézményesített kapcsolatot kizárólag a VOSZ Elnökségének elôzetes
engedélyével létesíthet.
• országos kiterjedésû szervezetekkel,
intézményekkel, hatóságokkal megkötésre kerülô megállapodásokhoz
megszerzi a VOSZ Elnökségének elôzetes engedélyét.
• regionális – saját alapítású - szekcióit
és azok tevékenységét 2016. július 1.
napjától integrálja az Országos Szövetség által alapított és mûködtetett
szekciókba, ha indokolt alszekciók
formájában, a VOSZ Alapszabályához igazodóan
• a VOSZ gazdasági vezetôjének gazdasági ügyeit érintôen ellenôrzési jogot
biztosít.
• a testületi üléseire vonatkozó meghívókat és az elôterjesztésekhez kapcsolódó írásos anyagokat minden esetben megküldi a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének és
meghívja üléseire a VOSZ fôtitkárát,
vagy megbízottját.
• kommunikációs, tagtoborzási tevékenysége során szem elôtt tartja és
hangsúlyozza, hogy a VOSZ Budapes-
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ti és Pest megyei Regionális Szervezete nem elkülönült szervezet, hanem a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének integráns része és
a VOSZ Alapszabályát tekinti irányadónak.
• hírlevelét 2015. december 31. napjától új felirattal és természetesen az új
név használatával készíti el, amely
tükrözi, hogy a VOSZ Budapesti és
Pest megyei Regionális Szervezete a
VOSZ része.
• a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (Elnökség, Ellenôrzô
Bizottság, Küldöttgyûlés) által hozott
döntéseket tiszteletben tartja, magára nézve is kötelezônek tekinti, és
azokat maradéktalanul végrehajtja.
• a 2. számú pontban felsorolt feltételek maradéktalan betartását a VOSZKMRSZ (VOSZ Budapesti és Pest
megyei Regionális Szervezete) Elnöksége és Közgyûlése teljes egészében elfogadja, és ennek megfelelôen
gondoskodik alapszabályának és a
szervezeti és mûködési szabályzatának
módosításáról legkésôbb 2015. december 31-ig.

• a fentiekben felsorolt feltételek és
vállalások bármelyikének bizonyított
megsértése esetén a származtatott önálló jogi személyiségû státuszt a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének Elnöksége az Alapszabályában foglaltak szerint megvonhatja.
2015.04.21./7.
A testület egyhangú szavazással elfogadta
a VOSZ eseti vizsgáló bizottságának
(Ádám Imre, Czomba Csaba, Lits József
dr.) a VOSZ-BESZ Zrt. tevékenységével
és jogszerû mûködésével kapcsolatos jelentés megállapításait. Az Elnökség megbízta a VOSZ-BESZ Zrt. tisztségviselôit,
vezérigazgatóját és a Szövetség hivatali
vezetését, hogy dolgozza ki a részvénytársaság jövôbeni fejlesztésének koncepcióját.
Egyhangú szavazással vette tudomásul a
testület, hogy Gablini Gábor úr 2015. április 21-i hatállyal lemondott ügyvezetô elnökségi tagságáról, és a VOSZ által delegált valamennyi társadalmi megbízatásáról.
Gablini Gábor úr távolléte miatt döntését
az ügyvezetô elnök jelentette be.
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2015.04.21./8.
Az Elnökség egyhangú szavazással - 2015.
április 21 -i hatállyal - a szövetség ügyvezetô elnökségi tagjává választotta Marjay
Gyula urat. Megbízatása a 2016. év májusi
szövetségi küldöttgyûlés idôpontjáig érvényes.
2015.04.21./9.
Az Ügyvezetô Elnökség egyhangú szavazással - 2015. május 21 -i hatállyal - a szövetség soros elnökének választotta Ádám Imre urat, a VOSZ társelnökét. Soros elnöki
tevékenységét - általános helyettesi státuszban - Versegi János és Krisán László
társelnök urak segítik. A soros elnök és helyetteseinek megbízatása a 2016. év májusi
szövetségi küldöttgyûlés idôpontjáig érvényes.
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2015.04.21/10.
A tagfelvételi bizottság által elôterjesztett
tagfelvételi kérelmeket a testület egyhangú
szavazással elfogadta.
2015.04.21./11.
Az Elnökség egyhangú szavazással támogatta a soros elnök által elôterjesztett, a
VOSZ és az UNPR (Románia Haladásáért
Országos Szövetség), illetve a VOSZ és
Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége
közötti partnerségi megállapodás megkötését, aláírását.

Kmf.
Dr. Dávid Ferenc s.k.
fôtitkár
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Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekrôl
és az elvégzett munkáról
(2015. február 3. – 2015. április 21.)

1. Február 2-án a Szövetség ügyvezetô elnöke, fôtitkára és a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója részt vett az MNB fôigazgatója,
Nagy Róza asszony által kezdeményezett
tárgyaláson. Tárgy: Növekedési Hitelprogram Plusz (nhp+).

6. Február hónapban több alkalommal részt
vettünk az EU-USA Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Megállapodásról
szól konzultáció sorozat rendezvényein,
amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendezett.

2. Február 9. napján a Versenyszféra és a
Kormány Állandó Konzultációs Fórumának Monitoring Bizottságának ülésén
megállapodtunk egy háromelemû szakmai együttmûködés kereteiben. Három
munkabizottság alakult (amely azóta
rendszeresen dolgozik), a Munka Törvénykönyve, a sztrájktörvény és a korkedvezményes nyugdíj intézményének
szükséges módosításával kapcsolatban. A
VOSZ mindhárom szakmai csoport munkájában részt vesz. (Tardos János, Dávid
Ferenc, Erzse Tibor munkaügyi szakértô)

7. Március 13-án képviselônk részt vett a
Csongrád megyei közgyûlésen.

3. Február 16-án A VOSZ központban fogadtuk a thaiföldi kereskedelmi tanácsos
asszonyt és kíséretét. A látogatás célja a
június 10-re tervezett magyar-thaiföldi
konferencia és üzletember találkozó elôkészítése volt.
4. Február 18-án a Szövetség ügyvezetô igazgatója és fôtitkára Alsópetényben részt
vett a VOSZ Nógrád Megyei Szervezetének Elnökségi ülésén.
5. Február 26-án a VOSZ központban fogadtuk a Követ Egyesület munkatársait.
A megbeszélés témája az együttmûködési
lehetôségek és a partnerség volt.

8. Március 17-én a jövôbeni együttmûködés
kiszélesítésének lehetôségeirôl tárgyaltunk a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség vezetôivel.
9. Március 18-án a VOSZ Borsod- AbaújZemplén megyei Szervezetének éves közgyûlésén, március 26. napján a VOSZ
Bács-Kiskun megyei Szervezete Kiskunfélegyházi Csoportja és a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztô és Munkahelyteremtô Együttes ülésén vettünk részt (ügyvezetô igazgató, fôtitkár)
10. Március 23-án az Ingatlanforgalmazási
Szekció, március 31-én az Oktatási Szekció, április 1. napján a Nemzetközi Szekció április 8-án az Idegenforgalmi Szekció
közgyûlésén vettünk részt.
11. Március 27-én a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájával közösen tartottunk sajtótájékoztatót a népszavazási
kezdeményezésünk aktuális kérdéseirôl.
12. Április 1. napján ülést tartott a VOSZ
Stratégiai Munkabizottsága.
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13. Április 9. napján megbeszélést folytattunk a LIGA Szakszervezetekkel a további pályázati együttmûködések témájában.
14. Április 9. napján a VOSZ Békés megyei
Szervezetének közgyûlésén vettünk részt.
15. Ugyancsak április 9-én a VOSZ állandó
partnerével a Kopint-Tárkival összefogva
közös sajtó tájékoztatót és sajtóbeszélgetést tartott. A sajtótájékoztató keretében
a Kopint-Tárki kutatócsoportja Palócz
Éva vezetésével bemutatta a „A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2015. tavaszán” címû konjunktúra
jelentését, valamint Chikán Attila professzor úr a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottság elnöke elôadást tartott a „A kis- és
közepes vállalatok és a nemzetközi versenyképesség” címmel.
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tett intézkedésekrôl” címû anyag került
megvitatásra.
20. Április 14-én ülést tartott a Vállalkozásfejlesztési Tanács, a VOSZ-t Tardos János
társelnök képviselte. Tárgyalt témakörök: 1.) Tájékoztatás a 2015. évi elsô pályázati kiírások koncepciójáról 2.) Státuszjelentés a pénzügyi eszközök tervezési
folyamatáról 3) Beszámoló a pénzügyi tudatosság elterjesztésére és a vállalkozói
készségek oktatásának köznevelésbe történô beültetésére irányuló intézkedésrôl
4.) A Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért pályázat rövid ismertetése
21. Április 17-én a BKIK, a VOSZ Nemzetközi Szekciója és a Budapesti Fôpolgármesteri Hivatal üzletember-találkozót
szervezett a Sanghaji Ipari és Kereskedelmi Szövetség delegációja számára.

16. Elkészítettük a Megyei (Regionális) Prima Díjátadó Gálák megrendezéséhez segítséget nyújtó útmutató tervezetét, amelyet véleményezésre és véglegezésre megküldtünk a PP Alapítvány munkatársainak.

22. A beszámolási idôszakban 15 alkalommal
készítettünk elektronikus hírlevelet,
amely széles körben került terjesztésre,
továbbá folyamatosan frissítettük hírekkel, beszámolókkal a Szövetség facebook
oldalát.

17. A VOSZ képviselôje részt vesz a Budapesti Önkormányzat felkérésére a Gazdaságélénkítés és Munkahelyteremtés Tematikus Fejlesztési Program tervezési folyamatában.

23. A beszámolási idôszakban folytatódott a
TÁMOP pályázat megvalósítása. 24 db
30 fôs vállalkozói tapasztalatcserét szerveztünk meg az ország különbözô kisvárosaiban. Megrendeztünk 10 db 2 napos és
150 fôs rendezvényt is a résztvevôk teljes
megelégedésére.

18. A VOSZ képviseletében Tardos János
részt vett az Ifjúsági Szakmai Egyeztetô
Fórum (ISZEF) plenáris és forrásallokáció
munkacsoport (NGM és az EMMI) közös
ülésein, valamint a Hétfa Kutatóintézet
elemzô munkájában.
19. A VOSZ társelnöke (Tardos János) részt
vett az Országgyûlés Vállalkozásfejlesztési
Bizottságának ülésén. A „KKV 2011-12
évi helyzetérôl, gazdasági feltételrendszerérôl, a vállalkozásfejlesztés érdekében

24. 2015 február 10-én, 2015. március 10-én
és 2015. április 14-én a Szövetség állományába tartozó irodavezetôk eligazítása,
teljesítményük értékelése és elszámoltatása is megtörtént.
Budapest, 2015. április 21.
Dr. Dávid Ferenc s.k.
fôtitkár

Perlusz László s.k.
ügyvezetô igazgató
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2015. évi Küldöttgyûlés

Résztvevôk:
A VOSZ Ügyvezetô Elnöke és a Társelnökök
A VOSZ Ellenôrzô Bizottságának Elnöke
és Tagjai
A VOSZ Országos Szekcióinak Elnökei
A VOSZ Területi Szervezeteinek Elnökei
A VOSZ Címzetes Társelnökei
A VOSZ Területi Szervezetek és Országos Szekciók Küldöttei
Helyszín:
Hotel Tulip Inn Millennium
Budapest, Üllôi út 94–98.

4. Az Ellenôrzô Bizottság jelentése a VOSZ
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2015. évi költségvetési elôirányzatáról,
valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
Elôadó: Dr. Lits József,
az Ellenôrzô Bizottság elnöke
5. A VOSZ Alapszabályának részleges módosítása a hatályos Polgári Törvénykönyv
elôírásainak figyelembe vételével
Elôadó: Ádám Imre soros elnök
6. Egyebek

Idôpont:
2015. május 21. (csütörtök), 10.00 óra

Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége

Regisztráció:
9.00 – 10.00 óra között
Megjegyzés:
A Küldöttgyûlés napirendi javaslata
1. Beszámoló a VOSZ 2014. évi tevékenységérôl, javaslat a 2015. évi fontosabb célkitûzésekre.
Elôadó: Ádám Imre soros elnök
2. Beszámoló a VOSZ 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásáról
Elôadó: Dr. Lits József,
az Ellenôrzô Bizottság elnöke
3. Javaslat a VOSZ 2015. évi költségvetési
elôirányzatára
Elôadó: Dr. Lits József,
az Ellenôrzô Bizottság elnöke

• Csatoltan küldjük az 1. és 5. számú napirendi ponthoz kapcsolódó írásos elôterjesztést.
• Az 5. sz. napirend vonatkozásban kérjük,
hogy észrevételeit írásban, lehetôség szerint 2015. május 18. napjáig szíveskedjen
eljuttatni a VOSZ Titkárságára.
• A VOSZ hatályos Alapszabálya szerint a
meghirdetett Küldöttgyûlést határozatképtelenség esetén – azonos napirenddel és
azonos helyszínen – 2015. május 21. (csütörtök) napján délelôtt 11:00 órai kezdettel ismételten összehívjuk. Az ismételten
összehívott Küldöttgyûlés a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes.
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BESZÁMOLÓ
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének
2014. évi tevékenységérôl
és a 2015. évi fontosabb célkitûzésekrôl
A hazai gazdaság 2014-ben pozitív eredményû, de igen nehéz évet zárt, és a 2015. év sem
tûnik könnyûnek. A költségvetés hiánya idén
is 3 % alatt lesz tartható, a gazdasági növekedés meghaladhatja a 2,4 %-ot, a pénzromlás
üteme a kormányzati prognózis szerint kisebb
lesz 2 százaléknál. Valószínûsithetô, hogy a lakossági fogyasztás emelkedést mutat majd (1,0
– 1,5 %), ebben szerepe van a devizahitelesek
tehercsökkentésének is. A lakosság nettó hitel-visszafizetô marad. Várható a GDP arányos beruházási index emelkedése. Az ország
eladósodottsági szintje lényegesen nem változik, árfolyamtól függôen 77-80 százalék között
mozog. Hazánk gazdasági lehetôségeit az idei
évben nagymértékben determinálhatja az
orosz-ukrán konfliktus alakulásának iránya.
Kedvezôtlen tendenciák érvényesülése esetén
az Oroszországba irányuló exportteljesítményünk jelentôsen csökenhet, aminek negatív
elôjelû hatása nemzetgazdasági szinten is érzékelhetô lehet.
Érdekképviseleti szempontból nem nevezhetô sikeresnek a 2014. év, mivel a magyar
kormány az elmúlt idôszakban nem helyezett
kellô hangsúlyt az intézményesített keretek
között zajló társadalmi párbeszédre. A végrehajtó hatalom lényeges kérdésekben nem kérte ki az érdekképviseleti szervezetek, közöttük
a VOSZ véleményét. A Szövetség a 2014. évben legtöbbször csak informális keretek között vagy a médián keresztül tudta elmondani
álláspontját a tagjait érintô kérdésekben. Hiányoljuk a társadalmi párbeszédet, és azt, hogy
a kormány nem veszi igénybe a szociális partnereket a jogalkotáshoz. Elfogadhatatlan,
hogy a gazdasági szereplôket nem kérdezik
meg gazdasági döntések meghozatala elôtt:
példaként említhetô az ôszi bértárgyalás-sorozat, amikor úgy ültek le tárgyalni a felek a
2015. évi minimálbérekrôl, hogy elôtte nem
egyeztettek adókról, járulékokról, költségvetésrôl.

Az egyik legnagyobb probléma a jogbiztonság hiánya a gazdaságban, ami nagymértékben
veszélyezteti a magyar befektetôk fennmaradását és a külföldi befektetôk idejövetelét. Az
országban a legnagyobb munkaadóként 330
ezer embert munkaviszonyban foglalkoztató
kereskedelmi szektor versenyviszonyait szétzilálták a tavaly év végén elfogadott jogszabályokkal, többek között a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szólóval, illetve a mûködési engedély két veszteséges év utáni visszavonásáról szóló törvénnyel, a láncfelügyeleti díjjal, a
plázastop intézményének fenntartásával. A
VOSZ népszavazást kezdeményezett az üzletek vasárnapi nyitva tartásáért. A Szövetség
érdekeinek érvényesítése csak és kizárólag
törvényes, konszolidált eszközökkel történhet, mint a jogi fórumok és a média. Népszavazási kérdésünket már január végén benyújtottuk a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A
tavaly bevezett, majd idén kiagazított reklámadó is kártékony hatású, 14. különadóként
került rendszeresítésre. Ezt az adónemet nem
csak a médiaszektor, hanem a teljes vállalkozói közösség is idegenkedve fogadta. Tiltakoztunk a kiterjesztett – és szakmaiatlan – útdíjszisztéma ellen, és visszautasítottuk az elôkészítetlen Elektronikus Közúti Ároforgalom Ellenôrzô Rendszer (EKÁER) indokolatlanul
gyors bevezetését.
Pozitív intézkedésnek minôsíthetô az Növekedési Hitelprogram kiteljesítése, mivel ezzel szélesedett a hitelezési paletta, kevés kezelési költséggel, alacsony kamattal lehet külsô
forráshoz jutni. A közfoglalkoztatást, mint
szociális eszközt tisztességesnek és korlátok
között támogathatónak tartjuk, ugyanakkor
az nem jó irányválasztás, hogy a magyar költségvetésbôl több mint 300 milliárd forintot
fognak erre fordítani a 2015. évben, mivel a
program konzervál, és az ebben résztvevôk
csak csekély számban (10 % alatt) tudnak átkerülni az elsôdleges munkaerôpiacra. Jó üze-
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net, hogy a 2014-2020-as európai uniós pénzügyi ciklusban a Magyarországra érkezô források kétharmada nagy valószínûséggel a versenyszférába megy. Fontos, hogy a külföldrôl
kapott pénzt a termelési és a szolgáltató szektorba fektessék be. Az ország sérülékenységét
csökkentô, ezért támogatható törekvésnek
tartjuk, hogy az adósságállomány egyre nagyobb része forintban álljon fenn. A felsôoktatás átalakítása terén helyes az a törekvés,
hogy az állam a nemzetgazdaság számára "direkt módon hasznos" felsôoktatási ágakat részesíti elônyben a források elosztásánál. Amikor az ország mély gazdasági válságból igyekszik kilábalni, akkor azokat a képzéseket kell
elsôsorban menedzselni, amelyek a gazdaságba gyorsan beépülnek és viszonylag gyorsan
megtérülnek.
A VOSZ emellett alapvetôen egyetért a
kormány több vállalt céljával, fôképp a termelésközpontú gazdaság létrehozásával. Ezzel
a céllal összhangban a 2010-ben hivatalba lépett kabinet támogatta a szervezetünket az
Agrár Széchenyi Kártya bevezetésében. Ennek azért volt nagy jelentôsége, mert az agrárium munkaigényes termelô ágazat. Ha az
iparban vagy a mezôgazdaságban létrejön egy
munkahely, az a szolgáltató ágazatban szinte
automatikusan létrehoz 2–2,5 új munkahelyet. Ez a tény is jól mutatja, hogy egy ország
gazdasági fejlôdését érdemes a termelésre, és
így a vállalkozásokra alapozni. Az viszont nem
szerencsés, ha szembe állítják egymással a
multinacionális és a hazai tulajdonú vállalatokat. Az elôbbiek ugyanis éppúgy magyar
munkaerôt alkalmaznak, a magyar állammal
vannak költségvetési kapcsolatban, csúcstechnológiát hoztak az országba és az esetükben szinte sosem kérdés a foglalkoztatás tisztasága. A VOSZ sok kritikát kap azért, hogy noha a tagjainak több mint 95 százaléka hazai
kis- és középvállalkozás (kkv), a Magyarországon mûködô multinacionális cégeket is képviseli.
Továbbra is úgy ítéljük meg, hogy a takarékszövetkezeti szektorral kapcsolatos korábbi
parlamenti döntések és kormányzati intézkedések önkényesek, részben értelmetlenek
(szakmaiatlanok) és jogszerûtlenek is voltak.
A Szövetség számos fórumon kiállt a szövetkezeti hitelintézetek érdekében, védelmében.

A hazai jogszolgáltatás testületei elôtt a
2014. évben minden ezirányú kezdeményezésünk kudarcot vallott, ezért a takarékszövetkezetek szakmai érdekképviselete az elmúlt év
végén - a VOSZ támogatásával - nemzetközi
fórumokhoz fordult, nevezetesen: kártésítésért az Emberi Jogok Európai Bíróságához és
panasszal az Európai Bizottsághoz.
A VOSZ egyik feladata, hogy erôsítse a hazai vállalkozói kultúrát. 2014-ben indítottuk
el a LIGA szakszervezetekkel közösen az
összesen 1,6 milliárd forintos „A munkáért!”
címû, uniós finanszírozású pályázat megvalósítását, amely – a VOSZ által felhasználható
500 milliós forrásból - egy több szintû – virtuális és tényleges – vállalkozói fórum létrehozását és mûködtetését célozza, amellett,
hogy folyamatos és ingyenes konzultációt, információszolgáltatást biztosít a hazai vállalkozásoknak. A vállalkozói ismeretek bôvítését
szolgálja, hogy az ország minden megyéjében
tartunk úgynevezett vállalkozói akadémiát és
egy-egy kétnapos konferenciát. Ezeken a rendezvényeken neves elôadók, illetve sikeres
vállalkozók tartanak elôadásokat. Ezen kívül
minden megyében három vállalkozói konzultációt is szervezünk. A projekt másik fô eleme
az információs központok országos hálózata,
amit azért hoztunk létre, mert a mikro- és kisvállalkozások gyakran nem tudnak eligazodni
a gazdasági és jogi „dzsungelben". A vállalkozások mind a hét hazai régióban személyesen,
telefonon és e-mailben is térítésmentesen
kaphatnak tanácsot, illetve szakmai tájékoztatást a jog, az adó, a pályázat, a finanszírozás
és a munkavédelem témáiban. A projekt a
felvilágosítás és a tájékoztatás mellett, az információszerzést is szolgálja, hiszen a vállalkozók konkrét szabályozásokról is elmondhatják
a véleményüket. A megyei rendezvények
többségét már megtartottuk. A projekt eredményeit összegzô záróesemény 2015. júniusában lesz. A pályázat keretében létrehoztunk
egy információs weboldalt is (www.vallalkozo.info), ahol a pályázattal kapcsolatos tudnivalók és konzultációs lehetôségek mellett,
gazdasági, jogi és további, a vállalkozásokat
érintô kérdésekben is tájékozódhatnak az érdeklôdôk.
Összességében továbbra is az a Szövetség
álláspontja, hogy fenntartható fejlôdést,
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eladósodottság-csökkentést, versenyképességnövelést kizárólag gazdasági növekedés alapozhat meg, így a gazdaságpolitikának a jövôben – az elért eredmények megtartásával - erre kell koncentrálnia.
Fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy ne
egy „monokultúrás” gazdaságfejlesztés valósuljon meg, ahol néhány kedvezményezett
vállalkozó, néhány nagy nemzetközi vállalat
és ezek szûk beszállítói köre fejlôdjön és ezzel kizárólagosan ettôl a gazdasági erôtôl
függjön a növekedés, miközben a mikro-,
kis- és középvállalkozások tömegei továbbra
is versenyképtelenül vegetálnak. Stabil gazdasági növekedést és országunk sérülékenységének (kitettségének) csökkenését csak
akkor tudjuk elérni, ha a gazdasági szereplôk
széles köre felelmelkedik, folyamatosan fejlôdik. Ehhez egy jól tervezett és piackonform módon mûködtetett, hatékony gazdasági ösztönzési rendszerre ugyanúgy szükség
van, mint hosszú távon kiszámítható és versenyképességet támogató vállalkozói környezetre. A piaci verseny szabályain és a
magángazdaságon, magántulajdonon alapuló gazdaságpolitika az egyedüli, hosszú távon
is sikeres keret a magyar mikro-, kis- és középvállalkozói szféra versenyképessé és sikeressé válásához.
A 2014. decemberben elfogadott állami
költségvetés alapvetôen az egyensúlyi szempontokat tükrözi, nem lelhetô fel benne a gazdaság ösztönzését szolgáló világos stratégia. A
Kormány és az Országgyûlés jogalkotói munkája továbbra is kiszámíthatalan és esetleges.
Többek között a jogbizonytalanság az okozója
a vállalkozói hit, bizalom és bátorság megrendülésének. A vállalkozások elôrelátását, tervezését jelentôsen rontja, hogy a központi
gazdaságpolitika továbbra sem átlátható, továbbra sem kiszámítható. Ezt az is erôsíti,
hogy az egyes intézkedések kidolgozásába a
vállalkozói szervezeteket kevéssé vonják be,
az utólagos – sok esetben elkerülhetetlen –
módosítások pedig szétzilálják a jogalkalmazói
rendszereket.
A VOSZ a jövôben is kizárólag szakmai
szempontból vizsgálja az üzleti szférát jellemzô
tendenciákat és a versenyszektort érintô kormányzati lépéseket. A Szövetség határozottan
támogatja a foglalkoztatás, a versenyképesség
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növelése, a gazdaság modernizálása, a túlzott
bürokrácia és adminisztráció leépítése irányába mutató intézkedéseket. A VOSZ az elkövetkezô idôszakban is partneri szellemben kíván konzultálni Magyarország Kormányával;
együttmûködô és konstruktív kapcsolat fenntartásában vagyunk érdekeltek. Intézményes
formában ez a Versenygazdaság és Kormány
Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keretében valósulhat meg.

I.
Szövetségi munka, szervezési tevékenység
1. 2014. május 15-én tartottuk a VOSZ éves
mérlegzáró küldöttgyûlését a Hotel Platánusban.
2. Május 19-20-án szakmai továbbképzést
tartottunk a VOSZ irodahálózata és a takarékszövetkezeti VOSZ-Pontok munkatársai részére a Széchenyi Kártya Programot illetôen, a KAVOSZ közremûködésével.
3. Június hónapban elkészítettük és közzétettük az „Év Vállalkozója” és a „Megyei
Év Vállalkozója” kitüntetésre vonatkozó
felhívást (levélben, a VOSZ Hírekben és
elektronikus Hírlevélben).
4. Elkészítettük és a megyei elnököknek
megküldtük a Prima Primissima Alapítvány Titkárságával egyeztetett Útmutatót
és a jegyzôkönyv mintáját. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a leírtaknak megfelelôen kell eljárni az elôkészítés, a döntéshozatal, a díjazás/díjátadás és a gálaest
megrendezése során.
5. Június 3-án a svájci pályázat keretében
megtartottuk a záró fókuszcsoportos megbeszélést. A rendezvényen a VOSZ-tagvállalatok HR szakemberei vettek részt a
VOSZ Emberi Erôforrás Szekciójának
szervezésében. A pályázatot a Munkástanácsokkal konzorciumban valósítottuk
meg. E napon tárgyaláson vettünk részt a
Magyar Bankszövetségben, a szervezet vezetésével és a VOSZ részvételével
megalapítandó új tudományos-szakmai
folyóirat – a Gazdaság és Pénzügy - témájában.
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6. Június hónapban a VOSZ Nemzetközi
Szekciója elôször „Együttmûködési lehetôségek Ausztráliában” címmel konferenciát, majd ezt követôen Kolumbiai Üzleti
Fórumot szervezett. Késôbb –ugyancsak a
szekció szervezésében - „Közelebb a kanadai magyarokhoz – esélyek és lehetôségek” címmel rendhagyó konferencia került megrendezésre.
7. Június közepén a megyei elnökök és szekció elnökök részére átfogó tájékoztatást
adtunk a folyamatban lévô TÁMOP projekt állásáról és az elkövetkezô idôszak
feladatairól.
8. Június 17-én részt vettünk a LIGA szakszervezetek által a TÁMOP pályázat keretében rendezett foglalkoztatási konferencián.
9. Július 3-án elindítottuk a Szövetség facebook közösségi oldalát.
10. Augusztus 5-én került sor a VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciója szervezésében a Reklámtörvénnyel kapcsolatos
szakmai egyeztetésre, amelyen nagy számban részt vettek a jelentôsebb érintett
magyar szakmai (kereskedelmi, reklám,
PR) szervezetek. A szekció ezt követôen
kidolgozta és egyeztette a Reklámtörvénnyel kapcsolatos üzleti-piaci állásfoglalást, amelyet eljuttattak a szakminisztériumba is és amely – megfelelô formában
- ezek után széles körben publikálásra is
került.
11. Ugyancsak augusztusban megbeszélést
tartottunk a FÁK Üzleti Klub szakembereivel az Automotiv Hungary autóipari
szakkiállításhoz kapcsolódó nemzetközi
beszállítói szeminárium megrendezésének
lehetôségeirôl. A kiállítás november 5-7
között került megrendezésre a Hungexpo
területén.
12. Szeptember elsô napjaiban a Nemzetgazdasági Minisztérium felkérése részt vettünk az orosz-ukrán konfliktus közvetlen
és közvetett nemzetgazdasági hatásaira
vonatkozó felmérés kérdôíveinek véleményezésében és szerkesztésében. A kérdôív a VOSZ honlapján és facebook oldalán is olvasható, kitölthetô.
13. Szeptember 1. napján kuratóriumi ülést
tartott a PP Alapítvány, ahol megválasz-

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

tásra kerültek a 2014. évi országos Prima
Primissima jelöltek. (30 fô). A választás
eredményét ismertetô sajtótájékoztató
2014. szeptember 8-án került megrendezésre.
Szeptember 3. napján részt vettünk a
Nemzeti ILO Tanács ülésén, ahol a Magyarország által ratifikált ILO egyezmények végrehajtásához kapcsolódó jelentéseket vitatta meg a kormány a szociális
partnerekkel.
Szeptember 16 -án Szolnokon – a szokott
magas színvonalon - került megrendezésre a X. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Prima Díjátadó Gála. Ezzel az ünnepséggel kezdôdött a 2014. évi Prima rendezvénysorozat.
Szeptember 23. napján megalakult a
VOSZ Stratégiai Munkabizottsága,
amelynek feladata a Szövetség szervezeti
átalakításának és a tevékenység korszerûsítésének elôkészítése.
Szeptember 30-án és október 1-jén a KAVOSZ szakmai támogatásával megtartottuk hagyományos képzésünket – a Széchenyi Kártya Program témaköreihez
kapcsolódva - a takarékszövetkezeti
VOSZ-Pontok és a VOSz információs és
tanácsadó irodák vezetôi számára (Szilvásváradon).
Október 2-án együttmûködô partnerünk
a CCPIT szecsuáni szervezetének 30 fôs
gépipari delegációja számára szerveztünk
üzletember-találkozót.
Október 28-án a VOSZ képviselôi megbeszélést folytattak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) európai igazgatójával a szervezet budapesti irodájában. Október 29-én a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet egész napos fórumot rendezett „
Az ILO nemzetközi munkaügyi normáinak szerepe a foglalkoztatás, a munkaerôpiac és a méltányos munka szabályozásában” címmel. A rendezvényen és a panelbeszélgetésen a VOSZ képviselôi is részt
vettek.
November 4. napján a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács plenáris ülésén a kormány tisztségviselôi ismertették a 2015.évi adótörvények tervezetét.
A VOSZ fôtitkára nehezményezte az

Szervezeti Hírek

21.

22.

23.

24.

élelmiszerlánc felügyeleti díj emelésének indítványát, valamint a környezetvédelmi termékdíj kiterjesztését a napi
tisztálkodási szerekre. Visszautasította a
Szövetség képviseletében a bérek kívüli
juttatások adó és járulékterheinek indokolatlan emelését célzó szándékot. November 6-án a KAVOSZ Zrt. gondozásában került megrendezésre a Junior Prima Díj (sajtó kategória átadása, majd
ugyancsak a részvénytársaság gondozásában került megrendezésre Budapesten
az Európai Kereskedelem napjára emlékezô ünnepség.
Október-november hónapban 18 helyszínen zajlott Prima rendezvénysorozat,
amelyeken a VOSZ társadalmi/hivatai
vezetése csaknem minden alkalommal
résztvett.
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.
December 19-én fogadtuk kínai partner
szövetségünk a CCPIT Belsô-Mongólia
tartományának delegációját. A delegáció
látogatásának a célja többek között egy
magyar vásári megjelenés elôkészítése
Belsô-Mongólia tartományban, amelynek
szervezésére a VOSZ kapott felkérést.
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)
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25. 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.
Ezt követôen Martinecz Miklóst vezérigazgatóvá választották.
26. 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.
27. 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.
28. 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 az igényes szakmai folyóirat fejlôdését és a szövetség szakmai kompetenciájának – hazai
és nemzetközi - elismertetését.
29. Február 5-én a VOSZ vezetése az MNB
fôigazgatójával tárgyalt a Növekedési Hitelprogram kiterjesztésének lehetôségeirôl, 11-én ülésezett a Versenyszféra és a
Kormány Állandó Konzultációs Fóruma,
13-án pedig találkoztunk a Külgazdasági
és Külügyminisztérium államtitkárával
(téma: EU-USA Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Megállapodás)
30. Március-áprlis hónapokban elsôrsorban a
megyei szervezetek és a szekciók közgyûléseinek megszervezése, illetve az azokon
való részvétel kötötte le a hivatali vezetést.
31. Az elektronikus úton közzétett „VOSZ
Hírlevél” a beszámolási idôszakban 55 alkalommal került kiadásra, illetve terjesztésre, megjelenésenként több mint 5.000
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példányban. Papíralapú állandó kiadványunkat („VOSZ Hírek”) továbbra is a
szövetségi munkatársak szerkesztik. A
VOSZ közösségi (facebook) oldalának
mára közel 2,5 ezer rajongója lett, a megjelent tartalmak (cikkek, hozzászólások)
havonta több-tízezerszer(!) érik el a facebook közösségi oldalt használókat.
32. Szövetségünk több nemzetközi vállalkozói (munkaadói) szövetségnek tagja. A
Nemzetközi Kereskedelmi Szövetségben
(EuroCommerce) 20 éves tagsággal rendelkezünk. Az ügyvezetô elnök az EuroCommerce Elnökségében, a Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciónk elnöke pedig
az Irányító Bizottságban képviseli szövetségünket. Továbbra is aktivitást fejtünk
ki a Vállalkozók Nemzetközi Szövetségében (IOE), amelynek 140 országgal
együtt hosszú évek óta tagjai vagyunk.
Négy éve teljes jogú tagként felvételt
nyertünk a BIAC-ba, az OECD Üzleti és
Ipari Tanácsadó Bizottságába. Kapcsolatban állunk az ILO-val (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) is.
33. A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodáinak munkatársai a 2014. évben is aktívan végezték érdekképviseleti, céginformáció szolgáltatási és a Széchenyi Kártya
Programhoz kapcsolódó termékek értékesítésével összefüggô tevékenységüket. A
létszám stabil, a munkavállalók képzését
folyamatosan biztosítjuk. Az irodahálózat
munkája kiegyensúlyozott, eredményes és
jó minôségû volt az elmúlt évben.
34. Az Elnökség döntése alapján a VOSZ
Gazdaságpolitikai Bizottsága megújult.
Kibôvült, szakmailag megerôsödött a bizottság, új feladatokkal bôvült a tevékenység. A bizottság 3 ülést tartott, 8 tanulmányt készített el. A tanulmányok,
amelyek a gazdaság múltbéli folyamataival kapcsolatos értékelést és a jövôre kitekintô javaslatokat fogalmaztak meg, a
VOSZ vezetésének támogatásául szolgáltak a kormánnyal folytatott tárgyalások
vitájában. A tanulmányok a kibôvített
elnökség részére kiküldésre kerültek, illetve megjelenek folyamatosan a VOSZ
Hírekben. Az elmúlt év során a KopintTárki szerkesztésében negyedéves jelenté-

sek láttak napvilágot az ország aktuális
gazdasági helyzetének elemzése. Az elemzés tartalmazza a hazai GDP termelési és
felhasználási összetevôit, a beruházások
alakulását ágazati mélységben, a foglalkoztatás és jövedelmek alakulását, az ágazatok termelési szolgáltatási trendjeit, különösen az építôipar helyzetét, a kül-és
belkereskedelem alakulását, a lakossági
jövedelmek alakulását és az infláció
trendjét. Külön téma a vállalkozások, a
KKV-k hitelállománynak konjunktúra
tesztjének elemzése. A Corvinus Egyetem
Versenyképesség Kutató központ és a
VOSZ szerzôdése alapján több átfogó tanulmány készült az alábbi témakörökben:
A KKV szektor differenciált kezelése c.
tanulmány bemutatta a KKV szektor több
szempontú - pl.: méret, gazdasági ág (tevékenységi kör), régió, tulajdonosi szerkezet, exportorientáció - vizsgálatát és
meghatározta az egyes szegmensek fô mûködési, vezetési és a környezeti kihívásokra adott válaszait. A KKV szektor foglalkoztatási képességeinek fokozása, valamint a kormányzati beavatkozások lehetôségei c. tanulmány megvizsgálta, mit és
mennyiben éreznek foglalkoztatási akadálynak a szektor szereplôi, mik ezeknek a
következményei az egyes vállalattípusok
szempontjából. Elemzésre került, hogy
mennyiben van valódi vállalati igény a
többlet-foglalkoztatásra, illetve mik ennek bôvítési feltételei. A Vállalatközi
kapcsolatok, beszállítói hálózatok, és
klaszterek c. tanulmány megpróbált választ adni arra a kérdésre, hogy a nemzeti
és vállalati versenyképességet nagymértékben akadályozó tényezô az együttmûködési készség és lehetôség hiánya. A felmérés alapján feltárásra került ezen akadályok mibenléte és megfigyelhetô mértéke, az együttmûködés alacsony szintjének valós következményei, illetve a vállalkozások felfogása arról, hogy hogyan
változtatható meg a jelenlegi helyzet. A
Pénzügyi stabilitás és forráshoz jutás c. tanulmány elemezte a vállalati szféra önfinanszírozási képességét és forrásigényének változását, a hitelfelvétellel kapcsolatos üzletpolitikai, szakmai és technikai
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megfontolásokat és ezek következményeit, beleértve az EU forrásokhoz jutás,
illetve ezek felhasználásának kérdéskörét.

II.
TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 számú,
a Munkáért! címû pályázat
A TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 számú, a
Munkáért! címû pályázat keretében a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
egy sokrétû/sokszintû ingyenes szolgáltatás
csomagot nyújt a magyar vállalkozásoknak.
Cél a vállalkozások ismereteinek bôvítése az
aktuális gazdasági változások megismertetése
ezáltal a versenyképesség növelése, a foglalkoztatás bôvítése. A pályázat keretében regionális tanácsadói hálózatot hoztunk létre. A
vállalkozások mind a 7 régióban személyesen,
telefonon és e-mailben is kaphatnak tanácsot
térítés mentesen. 5 fô virtuális szaktanácsadó
is a vállalkozások rendelkezésére áll jog, adó,
pályázat, finanszírozás és munkavédelem témákban. A virtuális tanácsadóktól e-mailben
lehet tanácsot kérni.
A pályázati támogatással létrehoztuk és
mûködtetjük a www.vallalkozo.info honlapot,
amelyen naponta jelennek meg új szakmai
anyagok és gazdasági hírek. A honlaphoz kapcsolódik a piactér, ahol a vállalkozások térítésmentesen bemutathatják termékeiket,
szolgáltatásaikat illetve megjeleníthetik szükségleteiket.
„Vállalkozói füzetek” címmel tájékoztató
kiadványokat készítettünk, a vállalkozásokat
leginkább érdeklô témákban pl. foglalkoztatás, finanszírozás. A kiadványok könnyen áttekinthetôek, kézikönyvként használhatóak.
Összefoglaló füzetek készülnek a pályázat során összegyûlt tapasztalatokból. Már ma - a
pályázat félidejében – is látszik, hogy a magyar
KKV-k részére komoly problémát jelent a vállalati stratégia hiánya.
A vállalkozói ismeretek bôvítését célozza
az ország valamennyi megyéjében megrendezésre kerülô „vállalkozói akadémia” címû rendezvény sorozat, ahol neves elôadók tartanak
elôadásokat vállalati stratégia, kommunikáció, protokoll stb. témákban.
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Az aktuális gazdasági változások kommunikálása és megismertetése céljából valamennyi
megyében 2 napos konferenciát szervezünk.
A konferenciákon sor kerül kitûnôen mûködô klaszterek és beszállítók bemutatására is.
Sikeres vállalkozók tartanak hiteles kedvcsinálót és adnak hasznos útmutatást. Ezen rendezvények sláger témája az új pályázati periódus pályázatai lehetôségeinek megismertetése.
TÁMOP RENDEZVÉNYEK
2014. 09. 15 – 2015. 06. 11.
Rendezvénytípus

db

Vállalkozói Akadémia 21
2 napos konferencia
21
Vállalkozások strukturált
tapasztalatcseréje
57
Partneri rendezvény
3
Záró konferencia
1
Összesen
103

rendez- össz.
vény/fô létszám
30
630
150 3150
30
50
300

1710
150
300
5940

III.
Területi Prima Díjak,
Magyar Vállalkozók Napja,
Prima Primissima Díj
• A tavalyi Díjátadó Gálák 2014. szeptember 16. és 2014. november 29. közötti idôszakban kerültek megrendezésre. A 2014.
évben - sorozatban ötödször - tizenkilenc
megyei (regionális) VOSZ szervezet rendezte meg a területi Prima díjátadó ünnepségeket, azaz az egész országot lefedte a
programsorozat. Valamennyi ünnepségen
jelen voltak a Szövetség társadalmi-gazdasági partnerei valamint a VOSZ társadalmi
és hivatalai vezetése. A vállalkozók – maguk is kitartó munkával elért eredményeik
tükrében - nagyra értékelik a valódi teljesítményt. A maradandó értékeket alkotók
mellé álltak, és példaadó módon a kezdetektôl folyamatosan anyagilag is lehetôvé
teszik a Megyei (Regionális) Prima díjak
fejlôdését. Mindez valódi közösségszervezést igényelt és olyan közösségi összetartást
eredményezett, ami a mai magyar társadalomból sok esetben hiányzik. A PP Alapít-
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vány és a VOSZ együttmûködése az átmeneti szabályok érvényesülésének ellenére is
harmonikus volt. Színvonalas rendezvényeket regisztrálhattunk, a díjakhoz kapcsolódó anyagi elismerések hiánytalanul
kifizetésre kerületek. Pénzügyi zavar, elszámolási szabálytalanság egy esetben sem
volt tapasztalható. A szövetségi támogatáson túl több helyen a KAVOSZ Zrt. közvetlenül is anyagi segítséget nyújtott az ünnepségek sikeres megrendezéséhez. A bírálati döntések eredményeirôl minden
helyszínen hitelesített jegyzôkönyvek készültek, amelyeket a PP Alapítvány kuratóriuma is jóváhagyott. A díjátadó ünnepségekrôl fényképes beszámolókat közöltünk a Szövetség újságjában és a facebook
oldalunkon megjelent fényképek és filmanyagok is nagy sikert arattak, sok kedvelôt vonzottak és sok további megosztást
(továbbküldést) értünk el.
• A gazdasági recesszió ellenére a területi
szervezetek vezetésével a megyei, regionális vállalkozói, önkormányzati és értelmiségi közösségek központi és saját forrásból a
korábbiaknál is elegánsabb és nívósabb ünnepségeket szerveztek. Sok helyen már tizedik alkalommal tartottak díjátadó gálát.
A helyi vállalkozók roppant komoly tartalékokat mozgósítottak annak érdekében,
hogy a díjazottak megfelelô elismerésben
részesüljenek. A VOSZ hivatali vezetése
támogatta a szervezô munkát segítette a
megyei szervezetek és az új Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma közötti kapcsolat kiépülését.
• A VOSZ Ügyvezetô Elnökének kezdeményezésére a 2007. évben elôször, három kategóriában, összesen 30 tehetséges, 30 év
alatti fiatal vehette át a Junior Prima Díjat.
A 2008. és 2009. évben hat, a 2010. évben
hét, a 2011. évben nyolc, a 2012. évben
hat, 2013-ban és 2014-ben öt kategóriában
részesülhettek kiemelkedô teljesítményt
nyújtó fiatalok a magas és értékes elismerésben. A junior sajtó kategóriát a beszámolási évben a KAVOSZ Zrt. gondozta és
támogatta, a díjátadó ünnepséget is a részvénytársaság szervezte.
• A 2014. évben is közzétettük az "Év Vállalkozója" kitüntetô cím elnyerésére vonat-

kozó pályázati felhívást és a korábbiaknál
nagyobb hangsúlyt kaptak a Megyei/Regionális Év Vállalkozói, számos egyedi kategóriában (hivatásban, szakmákban). A megyei/regionális szervezetek testületeinek javaslata és az Elnökség döntése alapján
2014-ben összesen 77 vállalkozó részesült a
Szövetség elismerésében. A VOSZ és vállalkozói közösségének, valamint szakértôi
csapatának legkiválóbbjai a legmagasabb
szintû állami elismeréseket is megkapták
2014-ben. Tagjaink és tisztségviselôink
legjobbjai közül 17 fô részesült állami elismerésben. A decemberi Vállalkozók Napja
ünnepségen a kitüntetéseket Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter adta át.
• A magyar szellemi élet, a mûvészet, a tudomány és a sport jeles képviselôi vehették át
a 12. alkalommal odaítélt Prima Primissima Díjakat 2014. december 5-én a Mûvészetek Palotájában. A hagyományoknak
megfelelôen az esti órákban került sor az
elismerések átadására. Az OTP által gondozott ünnepség rendkívül nívós volt, az
eseményt kiemelkedô közönség- és médiaérdeklôdés övezte. A mûsort a közszolgálati televízió is közvetítette.

IV.
Szolgáltatások mikro-, kis- és
középvállalkozóknak
A 2002-ben elindult, a hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások finanszírozási lehetôségeinek javítására létrehozott Széchenyi Kártya
Program mára a vállalkozások hitelességének
jelképe lett. A „Széchenyi Kártyás Vállalkozások” a tulajdonosok személyes garanciájának és a többlépcsôs hitelbírálatnak köszönhetôen nemcsak megbízhatóvá váltak üzleti
partnereik szemében, de a kártyabirtokosok
gazdasági stabilitása, pénzügyi ereje is megnövekedett. 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. Ez annak köszönhetô, hogy a
Program hiteltermékei rugalmasan igazodnak
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a piaci kamatokhoz, amely az elmúlt idôszakban - köszönhetôen az MNB kamatpolitikájának - csökkenô tendenciát mutat. 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 évi nettó kamata
2015 márciusában 5% alá került.
A Széchenyi Forgóeszközhitel akár 3 éves
futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök
(alapanyagok, árukészletek) finanszírozására
szolgál, igénylésével a vállalkozások egy egyszerûen elérhetô és rugalmasan használható,
államilag támogatott hitelhez juthatnak, a
klasszikus Széchenyi Kártyához hasonló nettó
kamatszinten. 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 in-
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gatlan 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
1,5% alatti, a Széchenyi Támogatást megelôlegezô Hitel évi nettó kamata az 1% alatti
szintre esett 2015 márciusában.
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.
Az Agrár Széchenyi Kártya tehát egy sikeres és önálló, az agrárium igényeire szabott hitelkonstrukcióvá vált, 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 kis- és középvállalkozások vehetik igénybe. A konstrukció évi nettó kamata szintén csökkenô
tendencát mutatott és 2015 márciusában már
2% alá került. Futamideje egy, kettô vagy há-
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rom éves lehet,az igényelhetô összeg minimum 500 000 forint, felsô határa 25 millió forint.
A Magyar Nemzeti Bank 2015. március 2án hozott döntést a Buda Cash ügyben érintett DRB Bankcsoport tevékenységi engedélyének visszavonásáról és rövidesen megkezdôdött a felszámolási eljárás is. A fent említett bankcsoport a magánügyfelek, önkormányzatok mellett jelentôs vállalati ügyfélkörrel is rendelkezett, így a számlák zárolásának következtében a vállalkozások nem jutottak hozzá az érintett pénzintézeteknél vezetett
számláikhoz.
Ebben a különösen problémás helyzetben 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, hitelintézetekkel és a
felszámolóval együttmûködve napok alatt egy
olyan rendkívüli eljárásrendet dolgoztak ki,
amely lehetôvé tette a DRB Bankcsoportnál
fennálló Széchenyi Kártya Folyószámlahitelek más hitelintézet általi kiváltását.
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
állam évi 4% kamattámogatást és készfizetô
kezességet biztosít. Ennek és az alacsony költségeknek köszönhetôen ez a fuvarozó vállalkozások számára elérhetô egyik legkedvezôbb
finanszírozási lehetôség, amihez ráadásul kezdô vállalkozások is hozzájuthatnak.
Az igénylôk által fizetendô nettó kamat –
amely 2015 márciusában 3,5% alatti szinten
volt - mindig csak a ténylegesen igénybe vett
kölcsönösszeg után kerül felszámításra. A hitel igényléséhez nem szükséges sem ingó-, sem
ingatlanfedezet és nincs szükség magánszemély kezességvállalására sem.
A VOSZ-BESZ Zrt. 2011-es ôszi bejegyzését követôen 2012 májusában kezdte meg üzleti tevékenységét azzal a céllal, hogy a Ma-

gyarországon tevékenykedô vállalkozók vásárlói és beszerzési közösségbe tömörülve, egységes fellépéssel érjék el, hogy a beszállítók vásárlói csoportjukat (ún. beszerzési társulásukat) nagyvásárlóként kezeljék. A vállalat küldetése, hogy e vásárlói közösségeket és beszerzési társulásokat megszervezve segítse a kis és
középvállalkozásokat versenyképességük növelésében.
A kezdeti szolgáltatási portfolió kialakítása
2012-ben megtörtént és olyan nagyvállalatokkal történô együttmûködésen alapult,
mint a Shell, MVM, Vodafone, Porsche Hungária és a Galbilini Autószalonok. A cég átvette a Széchenyi Kártya Klub VOSZ-hoz kötôdô ügyfélkörének kiszolgálását is. A minimális tulajdonosi (alapítói) tôkébôl elindult
és „saját lábára állt” a cég, amely 2013-ban
igéretes fejlôdést mutatott. A rendszeres termékkörön kívül gyorsan és hatékonyan tudott reagálni olyan szezonális (ad-hoc) feladatok megoldására, mint a pl. a pénztárgépcsere
segítése kedvezményes készülék-ajánlatokkal,
vagy a kötelezô cégadat-módosítások egyszerûsítésében való közremûködés.
A vállalkozás továbbra is megbízhatóan
mûködik és alacsony panaszhányaddal szolgálja ki ügyfélkörét. A VOSZ-BESZ mikro-,
kis- és középvállalkozások számára elindított
üzleti hírdetési (hírlevél) szolgáltatása a 2014.
évben gyorsan fejlôdô, nyereséges üzletággá
vált. A cég növekedési üteme azonban a beszámolási idôszakban összességében lassult:
nem sikerült az eredeti tervekben szereplô
vállalkozói tömeget bevonni a szolgáltatási
körbe.
A termékkínálati, piaci oldaláról az alapvetô problémát az okozza, hogy nem sikerült
az együttmûködô partner-cégekkel megfelelôen megújítani a szolgáltatási portfoliót (az
ajánlatok egyre kevésbé vonzók) és nem sikerült megfelelô számú új, kedvezô ajánlatot
sem bevonni a VOSZ-BESZ szolgáltatások
közé. Az üzleti környezet nem segített a partnercégeknek sem, hogy termékajánlatukat,
árképzésüket kedvezôbbé tehessék: az adózási
szabályok, a piaci viszonyok átrendezôdése
(pl. tulajdonosi változások, rezsicsökkentési
folyamat, szabályozói szigor), egyes szolgáltatók kivonulása mind-mind nehezítették a termékportfolió javítását.
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Ezzel részben összefügg az értékesítési csatornáktól várt eredmények elmaradása is. Az
elért értékesítési volumenek a VOSZ-BESZ
saját munkájának (internetes, elektronikus,
automatizált értékesítés és ügyfélszolgálati lekövetés) és részben a VOSZ szolgáltató irodahálózat munkájának köszönhetôek. Az eredeti tervekben hangsúlyosan szereplô, megyei
szervezetekre épülô értékesítési hálózat kiépülése – részben a piacon elérhetô alacsony jutalékszinteknek, részben a nem eléggé vonzó
ajánlatoknak köszönhetôen – továbbra sem
indult el, így nem is hozhatott üzletet. Az
elindított, alternatív értékesítési csatornák
sem váltották be a hozzájuk fûzött reményeket: sem a HVK-k (pilot projekt a somogy
megyei HVK-nál folyt), sem a független ügynökhálózatok nem aktivizálódtak az ügyfélszerzésben, termékeladásban.
Fennakadásokat okozott – és a szûkös erôforrásokat jelentôsen lekötötte – az értékesítési jutalékok behajtása is. Az együttmûködô
partnerek sok esetben nem voltak készek
megbízható elszámolásokat küldeni, a VOSzBESZ fejlesztési kapacitásai pedig nem tettek
lehetôvé adekvát, automatizált és a partnerek
által is elfogadott elszámolási rendszer kifejlesztését. Az üzleti volumen a jelenleg igényelt manuális feldolgozáshoz már túl nagy,
ugyanakkor a teljesen automatikus kezeléshez (az ennek kiépítéséhez szükséges erôforrásigényhez) még alacsony. A korlátozott erôforrások nem tették lehetôvé a komolyabb PR
és reklámtevékenységet és a komolyabb ITfejlesztéseket sem.
A szövetségnek elemi érdeke, hogy a
VOSZ-BESZ-nek a vállalkozások költségeit
csökkentô szolgáltatásai fennmaradjanak, körük bôvüljön, az elért vállalkozások száma növekedjen. A cég ügyfélkörének megtartására
és elért értékeinek megôrzésére továbbra is
törekedni kell, de nem mondhatunk le a növekedés gyorsításáról, az eredményesség jelentôs növelésérôl és a megfelelô stabilitás elérésérôl. A VOSZ-BESZ Zrt.-tôl a szövetség – az
említett célok elérésén túl - továbbra is anyagi támogatást (pl. a területi Prima rendszer jelentôs támogatását) vár.
A VOSZ vállalkozásának a jövôjét meghatározza, hogy sikerül-e nagyságrendi ugrást
elérjen a csatlakozott vállalkozások számát il-
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letôen, sikerül-e termékajánlataiban bôvülést
és tartósan kedvezményes kondíciókat ajánlania, ill. tud-e a nyersanyag- és alapanyagbeszerzésben is elôre lépni. A VOSZ – mint tulajdonos - nyitott kell legyen arra, hogy más
(vállalkozói) szervezetek, ill. pótlólagos tôke
(fejlesztési forrás) bevonásának lehetôvé tételével a VOSZ-BESZ Zrt. számára biztosítottak
legyenek a feltételek a mennyiségi (és minôségi) kitörésre, hogy néhány éven belül (az
eredeti stratégiai célkitûzésnek megfelelôen)
a hazai mikro-, kis- és középvállalkozói szféra
vezetô szolgáltatójává váljon.

V.
A VOSZ célkitûzései és javaslatai
Magyarország gazdasági és társadalmi
felemelkedéséért
• A VOSZ állásfoglalása szerint a vállalkozások és az ország gazdasági és társadalmi fejlôdése szempontjából az egyik legfontosabb
tényezô a kiszámítható gazdaságpolitika. Ez
növelheti a gazdasági környezet stabilitását, segítve ezzel a vállalkozások hosszabb
távú stratégiai döntéseinek meghozatalát.
A versenyképesség növeléséhez egyaránt
fontos a hatékony állam és a jól mûködô,
versenyzô piac. Emiatt elengedhetetlen
feltétel, hogy az állam úgy szabályozza és támogassa a gazdaság szereplôit, hogy ne sérüljön a verseny, mert ez komoly hatékonysági problémákat okozhat. A gazdaság- és
vállalkozás-fejlesztés mellett továbbra is
stratégiai célja és feladata kell legyen a gazdaságirányításnak, hogy csökkenjen országunk eladósodottsága.
• A gazdasági növekedés kulcskérdése a foglalkoztatás. Több területen kritikus szintet
ért el az alulfoglalkoztatás és a szakképzett
munkaerô csökkenése. Egyfelôl jelentôs
erôfeszítéseket kell tenni a foglalkoztatási
ráta növelésére, ezzel az állampolgárok a
munkanélküliségi és szociális támogatásból
kikerülnek, továbbá foglalkoztatásuk GDP
termelés és adófizetôként a költségvetés
bevételi oldalát gyarapítják.
• A foglalkoztatás-bôvítésnek, miként magának a növekedésnek is, a termelési és az azt
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kiszolgáló szolgáltatási, logisztikai, K+F
szférára kell támaszkodnia. A stagnáló vagy
lassan növekvô belsô keresletet tekintve
csak akkor lehet jelentôsen emelni a foglalkoztatást, ha a termelésnövekedés a külpiacot célozza meg. Hazánk logisztikai
adottságait tekintve fontos, hogy ne tranzit
ország legyünk, hanem magas hozzáadott
értékû szolgáltatásokat nyújtó logisztikai
csomópont.
Magyarország Alaptörvénye és a népszavazás kezdeményezésérôl, az európai polgári
kezdeményezésrôl, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény elôírásainak, és a VOSZ Elnökségének idevonatkozó határozatának megfelelôen hajtjuk végre a a kiskereskedelmi
szektorban történô vasárnapi munkavégzés
tilalmáról szóló törvény hatályon kívül helyezését célzó népszavazási kezdeményezésünket.
A foglalkoztatási célok eléréséhez szükséges a korszerû mezôgazdaság fejlesztése. Ebbôl fakadóan a mezôgazdaságot kiszolgáló
mezôgazdasági gépgyártás, illetve a mezôgazdasági feldolgozást elôsegítô élelmiszer
feldolgozóipar kezelése kiemelt jelentôségû.
A hitelintézeti háttér fejlesztése kulcsfontosságú a KKV szektor támogatásában. A
Széchenyi Kártya Program finanszírozási
rendszerét a KKV szektor finanszírozásának
meghatározó eszközének tartjuk továbbra
is, a program fejlesztése, megvalósítása –
kiegészülve más finanszírozási szolgáltatásokkal - a KAVOSZ Zrt. feladata.
Az elôzô évek gyakorlatával egyezôen a
2015. évben is körültekintô és racionális
költségvetési politikát kell folytatnunk. A
küldöttgyûlés által elfogadott éves költségvetési elôirányzat betartása mellett arra is
törekszünk, hogy a Szövetség kiegyensúlyozott mûködését perspektivikusan is garantáló tartalékképzés biztosított legyen.
Tovább kell dolgoznunk azért, hogy szövetségünk szolgáltatási köre bôvüljön, amely-
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ben egyre jobban támaszkodnunk kell a
VOSZ-BESZ Zrt. tevékenységére.
A VOSZ továbbra is kiáll amellett, hogy a
munkavállalók és munkáltatók érdekképviseletei meghatározó szereplôi a munka
világának, akik az egymással és a szakpolitikák irányítóival folytatott párbeszéd révén képesek hozzájárulni a versenyképesség javulásához, a gazdasági változásokhoz
való adaptációhoz. Ezért továbbra is
együttmûködünk a meghatározó munkavállalói érdekképviseletekkel is (pl. „A
Munkáért!” projekt), a közös célok elérésében
Folytatjuk a megyei/regionális és országos
Év Vállalkozója kitüntetô cím adományozásának ösztönzését, hogy a területi szervezetek még jobban kiemelhessék és elismerhessék a megyében, régióban kiváló, országos szinten kiemelkedô vállalkozói teljesítmények, hivatásban elért sikerek elismerését és például állítását.
A területi, Megyei/ Regionális Prima ünnepségek magas színvonalú megrendezésének segítése továbbra is kiemelt fontosságú
szövetségi feladat.
A VOSZ egységének fenntartása és értékeinek megôrzése továbbra is stratégiai cél,
amelynek védelméért minden tag és szervezeti egység összefogására és összehangolt,
közös munkájára van szükség.

Kérem a Tisztelt Küldöttgyûlést a VOSZ
Elnöksége által jóváhagyott beszámoló elfogadására.
Budapest, 2015. május 21.
Ádám Imre
soros elnök

A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2014. évi tevékenységérôl és a
2015. évi fontosabb célkitûzésekrôl szóló beszámolót.
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A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Ellenôrzô Bizottságának
2014. évi beszámolója
Az Ellenôrzô Bizottság tagjait és alelnökét
2011. május 12. napján ötéves idôtartamra
választotta meg a Szövetség küldöttgyûlése.
Dr. Lits Józsefet 2012. május 17-én választotta meg a küldöttgyûlés az Ellenôrzô Bizottság
elnökének, aki korábban több választási cikluson keresztül a VOSZ Ügyvezetô Elnökségének volt tagja.
Elnök:
Dr. Lits József
Alelnök: Gláser Tamás
Tagok:
Csík László,
Dr. Kiss Zoltán,
Dr. Rudas János,
Pordán Zsigmond,
Szakács József,
Zalán Barnabás
Az Ellenôrzô Bizottság (EB) a 2014. évben
is - a korábbi évek gyakorlatával egyezôen folyamatosan figyelemmel kísérte és ellenôrizte a VOSZ érdekképviseleti és gazdasági tevékenységét. A testület tagjai aktívan részt vettek a közös munkában, s a VOSZ tisztségviselôiként bekapcsolódtak a Szövetség gazdaságpolitikai és társadalmi jellegû tevékenységébe. Az EB elnöke tagja a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának is. Számos testületi tag
országos fórumokon is képviselte a VOSZ-t,
mások szakmai elôadások keretében ismertették érdekképviseleti munkánk jelentôségét.
Többen közülük (megyei elnökként) a Prima
Gálák házigazdáiként kulturális küldetésünket is támogatták, ezzel betekintést is nyertek
a rendezvénysorozat nyilvántartási és elszámolási rendszerébe.
A testület legfontosabb megállapításai a
2014. év vonatkozásában az alábbiak:
1. Az Ellenôrzô Bizottság harmonikusan
mûködött együtt az Országos Elnökséggel,
az Ügyvezetô Elnökséggel, a Szekciókkal
és a hivatali szervezet vezetôivel, munkavállalóival. A VOSZ a beszámolási idôszak alatt összességében szervezetten és fe-

gyelmezett gazdálkodást folytatva mûködött. Az Ellenôrzô Bizottság a Szövetség
2014-ben folytatott gazdálkodását értékelve megállapítja, hogy a költségtakarékos gazdálkodásra való törekvés minden
elemében jelen van a racionalitás, a
VOSZ – korábbi évek gyakorlatához igazodva – az elmúlt esztendôben is körültekintôen és takarékosan bánt pénzeszközeivel.
2. A Szövetség 2014. évi tevékenységének
és gazdálkodásának áttekintése alkalmával az Ellenôrzô Bizottság eseti jelleggel
vizsgálta a Szövetség kötelezettség-vállalásait, szerzôdéseit, a bejövô számlák nyilvántartásának kezelését, a pénzügyi teljesítések megfelelôségét. Az eseti ellenôrzés
során egyaránt figyeltek az alaki és a tartalmi követélmények betartására. A jogszabályok és a belsô szabályzatok által
megfogalmazott követelményekkel ellentétes gyakorlatot a testület nem tapasztalt. A VOSZ gazdálkodásáról megállapítható, hogy a beszámolási idôszakban
kötelezettségeit határidôre teljesítette, fizetô képességét folyamatosan fenntartotta; a Szövetség eredményesen és biztonságosan mûködött. A gazdálkodása a beszámolási idôszakban kiegyensúlyozott volt,
hitelfelvételre nem mutatkozott igény és
nem is került rá sor. Határidôn túli kifizetetlen szállítói tartozások nem voltak.
3. A Szövetség megtakarított pénzeszközei
megbízható banki lekötésbe kerültek.
Adó - és járuléktartozás nem merült fel, a
munkaügyi és a társadalombiztosítási kapcsolatok rendezettek. Valamennyi munkavállalónk szabályszerû munkaszerzôdéssel rendelkezik, amelynek minden esetben elválaszthatatlan része a teljesítménykövetelmény meghatározása. A
munkavállalók - minden alkalommal - a
Szervezeti és Mûködési Szabályzatban
meghatározott bérfizetési napon elektro-
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nikus átutalással jutottak hozzá munkabérükhöz. A 2014. évben a beosztott munkatársak esetében figyelemmel voltunk a
havi legkisebb munkabér és a garantált
bérminimum kifizetésének kötelezettségére is, ugyanígy tettünk a 2015. év elején is.
4. A vállalkozói érdekvédelem - a párbeszéd
nehézségei ellenére - a médiában, a szakmai konferenciákon, az állami szervezetek felé történô megkeresésekben mindig
egyértelmûek és határozottak voltak, ezzel is segítve a munkaadói érdekérvényesítést, kiemelve a vállalkozások jogainak
és kötelességeinek szem elôtt tartásával.
(Pl.: takarékszövetkezeti kérdés, pénztárgépek ügye, elektronikus útdíj stb.) A
Szövetség jelentôs számú megkeresést és
kezdeményezést intézett az állami szervezetek irányába, a gazdaság fejlesztése és
egyes szakmákban fennálló anomáliák
megszüntetése vonatkozásában. A VOSZ
tisztségviselôi a múlt évben több szakterületen is eredményesen vállaltak vezetô
szerepet, mellyel szélesedett a Szövetség
képviselete és megjelenése. A Szövetség
taglétszáma a gazdasági - és pénzügyi válság ellenére stabilizálódott a 2014. évben,
és az is megállapítható, hogy az újonnan
belépô tagokkal a gazdaság újabb szakterületeivel szélesedett a VOSZ tagsága. A
2015. évben viszont a taglétszám szerény
mérséklôdése és a befolyt tagdíj összegének csökkenése várható.
5. A 2014. évben a területi Prima rendezvények pénzügyi hátterének biztosítása továbbra is kiemelt feladatként szerepelt. A
tavalyi évben 19 helyszínen volt díjkiosztó ünnepség, azaz biztosított volt a teljes
országos lefedettség. A PP Alapítvány és
a VOSZ együttmûködése az átmeneti szabályok érvényesülésének ellenére is harmonikus volt. Színvonalas rendezvényeket regisztrálhattunk, a díjakhoz kapcsolódó anyagi elismerések hiánytalanul kifizetésre kerületek. Pénzügyi zavar, elszámolási szabálytalanság egy esetben sem
volt tapasztalható. A bírálati döntések
eredményeirôl minden helyszínen hitelesített jegyzôkönyvek készültek, amelyeket
a PP Alapítvány kuratóriuma is jóváha-

gyott. A helyi ünnepi eseményeken kerültek átadásra a megyei szintû "Év Vállalkozója" kitüntetések is. Valamennyi
díjátadó ünnepségen volt szövetségi képviselet és minden rendezvényrôl tudósított a helyi média. A 2014. december 5.
napján megrendezett Vállalkozók Napja
kitüntetési ünnepség kiemelkedô színvonalú volt, amely tartalmában és formájában is megfelelt az elvárásoknak. A decemberi rendezvényen a nemzetgazdasági
miniszter jelenlétében 17 állami és 77
szövetségi kitüntetés került átadásra.
6. A VOSZ tulajdonosi érdekeltségébe tartozó vállalkozások eredményes évet zártak a 2014. évben. A három gazdasági
társaság (KAVOSZ Zrt., VOSZ-TAN
Kft., VOSZ-BESZ Zrt.) tevékenysége
hasznosan és hatékonyan szolgálta közös
céljaink elérését. A KAVOSZ Zrt. és a
VOSZ-BESZ Zrt. eredményes tevékenysége jelentôsen hozzájárult mind a VOSZ
ismertebbé tételéhez, mind a szövetség
kiegyensúlyozott gazdálkodásához. A két
részvénytársaság több megyei Prima rendezvény megrendezésének anyagi támogatásában is részt vett. Tíz éve (2005. április 18. napjától) elektronikus utalásra
tért át a Szövetség. A számlák és pénzügyi
teljesítések megfelelôen ellenôrzöttek, az
utalványozók személye és az utalások jogszerûsége megállapítható. A pénzügyi bizonylatok tételes vizsgálata alapján ítélve
a takarékos gazdálkodás alakilag és tartalmilag egyaránt megfelelô, szövetségünk
anyagi helyzete nem rejt magában szokatlan kockázatokat. A bankkapcsolatok
rendezettek (Erste Bank, Gránit Bank).
A nyolc éve érvényes Szervezeti és Mûködési Szabályzat (hatályos: 2007. szeptember 18. napjától) elôírásai miatt amely többek között az utalványozás
konkrét szabályait is tartalmazza - az utalványozási fegyelem megfelelô színvonalú.
2007. januárjától valamennyi megyei
szervezet számára alszámlát nyitott a Szövetség, így a területi rendezvényekkel
kapcsolatos elszámolások áttekinthetôvé
váltak. A bázisévben a megyei szervezetek a rendelkezésükre bocsátott keretösszegeket az elôre meghatározott célok-
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nak megfelelôen használták fel, és azokkal szabályszerûen számoltak el.
Az EB tagjai tájékozódhattak a VOSZ-LIGA Szakszervezetek együttmûködésén
alapuló „A Munkáért!” projekt megvalósulásának fázisairól. A beszámolási évben
a testületi tagok közül többen lehetôséget
is biztosítottak szakszervezeti vezetôknek
a helyi VOSZ rendezvényeken való megnyilvánulásra. A központi forrásokból
biztosított pénzeszközök felhasználásával
a Szövetség maradéktalanul elszámolt, a
folyamatos ellenôrzést végzô Európai Szociális Alap Közhasznú Társaság munkánkban hiányosságot nem állapított
meg. „A Munkáért!” projekt pénzügyi
rendszere zárt, az elszámolások a Szövetség költségvetésétôl elhatároltan, elkülönített módon történnek. A 2015. évben a
projekt lezárul, a szakmai és pénzügyi teljesítésérôl átfogó jellegû összefoglaló készül. A rendezvények lebonyolításában a
megyei elnökök és irodavezetôk hatékonyan segítették a szakértôk és a projektmenedzserek munkáját.
Az Ellenôrzô Bizottság tagjai tájékozódtak a Szövetség belsô pályázati forrásainak felhasználásáról. A jóváhagyott megyei pályázatok megalapozottak voltak, a
pénzeszközök felhasználása és a tételes elszámolások szabályszerûen történtek.
Az Ellenôrzô Bizottság Elnöke és egy tagja aktívan részt vett a 2014. szeptemberében alakult – a Szövetség szervezeti struktúrájának átalakítását és tevékenységének korszerûsítését elôkészítô - Stratégiai
Munkabizottság tevékenységében. A
Munkabizottság a 2014. évben hat alkalommal ülésezett.
A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodái tevékenységének értékelése és pénzügyi elszámoltatása havi rendszerességgel
történt, történik. A szakmai munka ellenôrzését ún. supervisor végzi, kapcsolt
munkakörben. A gazdasági vezetés az irodák kiadásainak költségtípusok szerinti
alakulását is folyamatosan figyelemmel
kíséri. Az irodákban dolgozó munkavállalók javadalmazása az új termékek bevezetése esetén is teljesítményarányosan történik. A szövetség a beszámolási idôszak-
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11.

12.

13.

14.

ban az irodavezetôk és (a vonatkozó
együttmûködési megállapodás alapján) a
takarékszövetkezeti VOSZ-Pontok szakmai továbbképzését – a KAVOSZ szakértôi közremûködésével - elvégezte, amellyel további, vállalkozásoknak nyújtott
pénzügyi szolgáltatások nyújtására nyílik
lehetôség. Az irodák helyet biztosítanak a
„Munkáért!” projekt vállalkozói tanácsadó szolgálatának is. Az együttmûködés
harmonikus, az irodavezetôk érdemi módon segítik a regionális tanácsadók tevékenységét.
Az Ellenôrzô Bizottság tagjai minden Elnökségi ülésen részt vettek, amelyek az
írásban meghatározott napirendi javaslatokhoz igazodóan és szabályszerûen kerültek összehívásra és megrendezésre. Valamennyi testületi ülés határozatképes volt.
A testületi üléseken hozott határozatok
nyilvánosságot kaptak, és végrehajtásra
kerültek. Az EB a beszámolási év során figyelemmel kísérte a Küldöttgyûlés és az
Elnökség által hozott határozatokat, amelyek megvalósításában elmaradást nem
állapított meg. Az Ellenôrzô Bizottság külön ülésen vitatta meg (és fogadta el egyhangú szavazással) a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásáról szóló beszámolót, valamint a 2014. évi költségvetési javaslatot.
A Szövetség Munka- és Tûzvédelmi Szabályzata 2007. decembere óta hatályos. A
munkavállalók központi munka - és tûzvédelmi oktatására a 2015. év elsô negyedében került sor, amelyen a munkaviszonyban álló kollégáink hiánytalanul
részt vettek. A beszámolási idôszakban
sem a központban, sem pedig az irodahálózatban nem történt rendkívüli esemény
(sem tûzeset, sem munkahelyi baleset).
A 2014. év munkáját bemutató összegzô
adatok valós képet mutatnak a Szövetség
tevékenységérôl. Az éves beszámoló szükségszerû részletességgel foglalkozik a
tárgyévi adatok bemutatásával, a tényszámok kialakulását befolyásoló körülményekkel.
A Szövetségnél a tárgyi eszközök állományát leltár támasztja alá; a pénztár állo-

Szervezeti Hírek

28
mánya pénztárjelentéssel, számlapénze
bankkivonattal igazolt; vevôköveteléseinek és a szállítói tartozásainak analitikája
a fôkönyvvel zárt egységet alkot.
15. A korábbi évekkel megegyezôen a 2014.
év zárlati munkáit, a mérlegadatok helyességét, így számviteli alátámasztottságát, úgyszintén az eredmény kimutatásban szereplô adatok pontosságát az elôírásoknak megfelelôen független könyvvizsgáló ellenôrizte. Az elôzô években kialakult gyakorlat szerint a könyvvizsgálati
tevékenység nem csak az éves adatok elkészülte után, hanem folyamatosan érvényesült és így rendszeres munkakapcsolat
alakult ki a könyvvizsgáló (Légicon Betéti Társaság, Dobos László) és a Szövetség
gazdasági vezetése között. Évközben így
alkalom nyílt a felmerülô problémák
megbeszélésére, a helyes álláspont kialakítására, ami segítette a Szövetség vezetését, ugyanakkor a könyvvizsgáló sem csak
az év végi adatokra támaszkodva alakíthatta ki véleményét, ami az auditálást segítette elô. A könyvvizsgáló a számviteli
tevékenység ellátásának szakszerûségérôl

év közben meggyôzôdhetett. A zárlati
munkákat folyamatosan követhette. A
vevôk és szállítók számláinak lényegi felülvizsgálata, a bizonylati rend, a banki
kapcsolat, az adóbevallások pontossága
így nem a mérleg elkészülte utáni idôre
sûrûsödve jelentett feladatot, hanem az
év közben kialakult ellenôrzéseken alapuló véleményt tükrözi. Az Ellenôrzô Bizottság korábbi tapasztalataira és a rendszeres tájékozódás során szerzett ismereteire támaszkodva ezt a könyvvizsgálói értékelést és véleményt elfogadja.
16. A könyvvizsgáló a megbízásból fakadó
kötelezettségének eleget tett. Megállapította, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének könyvei, dokumentumai és a kapott információk alapján lefolytatott vizsgálat eredménye szerint a 2014. december 31 -i forduló nappal készített éves beszámoló megfelelnek
a számviteli törvényben és az általános
számviteli elvekben foglaltaknak.
17. Az Ellenôrzô Bizottság megtárgyalta az
Elnökségnek a 2015. évi költségvetési
elôirányzatra vonatkozó javaslatát, és azt
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mind alaki, mind pedig tartalmi szempontból megfelelônek tartja.
Az Ellenôrzô Bizottság összességében - az
Alapszabályban elôírtakkal összhangban lévônek - sikeresnek ítéli a Szövetség 2014. évi tevékenységét.
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• a VOSZ 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény
kimutatásáról szóló beszámolóját valamint,
• a VOSZ 2015. évi költségvetési elôirányzatára vonatkozó javaslatot.
Budapest, 2015. május. 21.

Összefoglalva: a fentiek alapján az Ellenôrzô Bizottság elfogadásra javasolja a Küldöttgyûlésnek
• a VOSZ 2014. évi tevékenységére vonatkozó beszámolóját és a 2015. évi célkitûzéseire vonatkozó javaslatot,

Dr. Lits József s.k.
EB Elnök
Az Ellenôrzô Bizottság beszámolóját a küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta.

Szervezeti Hírek

30

Megtartotta 2015. évi Közgyûlését
a VOSZ Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei
Szervezete
Miskolc – Csak „bónusz” a vasárnapi zárva
tartás a kereskedelmet sújtó intézkedések
között.

Ádám Imre, a VOSZ B.-A.-Z. megyei elnöke
bemutatta a 2014 évben a VOSZ megyei elnöksége által elvégzett munkát és ismertette a
2015 évre vonatkozó terveket. Úgy nyilatkozott, hogy a VOSZ markánsan, határozottan
kiállt a vállalkozások érdekei mellett és a
VOSZ nem is kíván változtatni eddigi stratégiáján, legfontosabb feladatuknak továbbra is
a vállalkozások, munkaadók érdekeinek hatékony képviseletét tartják, de közvetlen szolgáltatásaikkal is (Széchenyi kártya konstrukciók, kedvezményes beszerzési lehetôségek,
stb.) a vállalkozókat fogják továbbra is segíteni.
Uniós pályázatok
Rövid idôn belül összeállhatnak a megyei pályázati kiírások, és a jóváhagyást követôen augusztus-szeptemberben indulhat a pályázatok
benyújtása, hogy október-novemberben megszülessenek a döntések – tudatta a VOSZ me-

gyei szervezetének éves közgyûlésén Török
Dezsô, a B-A-Z. Megyei Önkormányzat elnöke.
A miskolci City Hotelben tartott szerdai rendezvényen elmondta, hogy a gazdaság fejlesztése és élénkítése, valamint a munkahelyteremtés segítése volt az elsôdleges szempont a
fejlesztési stratégia megalkotásakor, s ez alapján kell majd döntést hozni a megyei területfejlesztési forrásokról is.
Dr. Olasz AndrásNAV B-A-Z. Megyei Adó
Igazgatóságigazgatója részletesen ismertette az
Adóhatóság 2014 évi eredményeit, tájékoztatást adott az EKAER rendszerben történt változásokról és bemutatta az új adónemek költségvetésre gyakorolt hatásait is.
Bihall Tamás, a megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke a kamarai aktualitásokat ismertetve hangsúlyozta, hogy a regisztrációs
kötelezettségnek egyre nagyobb számban – a
35 ezer megyei érintettbôl 33 ezren – tesznek
eleget. Tudatta: 8 hatósággal kötik össze az év
végéig az információs rendszerüket, hogy az
ily módon rendelkezésre álló adatokkal is segítsék a vállalkozások mûködését.
Az ülésen részt vett Perlusz László, a
VOSZ ügyvezetô elnöke, aki a VOSZ 2014-ben
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elért eredményeinek ismertetése mellett a
Megyei PRIMA díjak sikerességérôl tájékoztatott.

Elhibázott döntések
Dávid Ferenc, a VOSZ fôtitkára elmondta: a
kormány számos intézkedésével értenek
egyet, de sok olyan van, amit nem tudnak támogatni.
– Minden évben beállunk például a minimálbér emelése mögé, még akkor is, ha tudjuk, hogy ez sok munkaadónak fájó pont.
Ugyancsak támogatjuk a munkahelyvédelmi
programot, és a felsôoktatás átalakításával is
egyetértünk. Emellett a tiszta verseny pártján
vagyunk, ezt szolgálná az EKÁER is, de elôzetes szakmai egyeztetés nélkül vezették be.
Elhibázottnak tartja, amit a kormány a
közfoglalkoztatásról kommunikál.
Ennél is nagyobb bajnak tartja a tulajdon
és a jogbiztonság hiányát.
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– Ilyen bizonytalanságban nem lehet beruházni és létszámot növelni. Hiszen nem tudható, mikor milyen különadót vetnek ki –
mondta.
A vasárnapi zárva tartást már csak bónusznak tartja a kereskedelmet sújtó intézkedések
között.
– Nem lehet úgy szabályozni, hogy kiemelünk 7 áruházláncot, és ellenük hozunk intézkedéseket. Ez piacellenes és versenytorzító.
Ráadásul hamis ideológiára ültették rá a törvényt, mely szerint a cél, hogy senki ne dolgozzon vasárnap, mert minimum 1 millió embernek minden körülmények között dolgoznia kell. És ezt senkivel sem egyeztették, pedig
a munkaadókra, a munkavállalókra és a lakosságra is jelentôs hatással van. Keresetcsökkenést és elbocsátásokat hozhat, ezért is kezdeményeztük a népszavazást, és végig is visszük –
jelentette ki.
VOSZ B-A-Z Megyei
Szervezete
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TÁMOP
2.5.3.C-13/1-2013-0001
számú „A Munkáért” címû
pályázat
A TÁMOP pályázat keretében befejezôdött az országos rendezvénysorozat.
A 2 napos konferenciák utolsó helyszíne Visegrád volt.

Hajdúszoboszló

Lillafüred

A képek a visegrádi telt házas rendezvényen készültek.
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A vállalkozások strukturált tapasztalatcseréje címû elôadássorozat befejezô állomása Jászberény volt.

Hódmezôvásárhely

Kiskörös

Répcelak

VOSZ
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Bankváltás
a Széchenyi
Kártyában

A Széchenyi Kártya Programot koordináló
KAVOSZ Zrt. a vállalkozások igénye alapján megteremtette a bankváltás, azaz a Széchenyi Kártya Konstrukció keretein belüli
hitelkiváltás lehetôségét a program máig legnépszerûbb terméke, a Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel esetében.
A Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel
(SZK) rendelkezô vállalkozások fennálló hitelüket a jelenlegitôl eltérô hitelintézetnél is
meghosszabbíthatják anélkül, hogy azt vissza
kellene fizetniük, mivel az új hitelintézet által
rendelkezésre bocsátott SZK hitelkeretbôl
történik a korábbi hitelintézetnél fennálló
tartozás kiegyenlítése. A korábbi szabályok
szerint ugyanis, ha valaki más bankhoz akarta
a Széchenyi Kártyáját átvinni, akkor azt elôtte saját forrásból vagy valamilyen kiváltó hitelbôl vissza kellett fizetnieés új igénylést benyújtania a regisztráló irodában. Elsôként az
MKB Banknál, illetve az OTP Banknál lehet
élni a bankváltás lehetôségévell, a Széchenyi
Kártya Programban részt vevô bankok fokozatosan vezetik be az eljárást.

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 szabadon felhasználható hitelhez juthatnak, gyors és
egyszerûsített hitelbírálatot követôen, csökkentett adminisztrációval. A folyószámlahitel jelenlegi évi nettó kamata 4,8%.* Jelentôs változás, hogy az eddigi 25 millióról 50
millió forintra emelkedik az igényelhetô keret összege, a hitelszerzôdések összegébôl 10
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millió forintig 1% állami kamattámogatás,
25 millió forintig pedig kezesi díjtámogatás
is kapcsolódik.
A Széchenyi Forgóeszközhitel akár 3 éves
futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök
(alapanyagok, árukészletek) finanszírozására
szolgál, igénylésével a vállalkozások egy egyszerûen elérhetô és rugalmasan használható,
államilag támogatott hitelhez juthatnak, jelenleg évi 4,8%* 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 1,3%*, a Széchenyi
Támogatást megelôlegezô Hitel évi nettó kamata jelenleg 0,8%.*
Az Agrár Széchenyi Kártya az agrárium
igényeire szabott hitelkonstrukció, amelyhez
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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
1,8%*. Futamideje egy, kettô vagy három
éves lehet,az igényelhetô összeg minimum
500 000 forint, felsô határa a KAVOSZ javaslatára 25 millió forintról 50 millió forintra
emelkedik.
*A hiteleknél megadott évi nettó kamatok
számítása: 1havi BUBOR az adott konstrukcióhoz tartozó kamatfelárral növelve, és a
konstrukcióhoz nyújtott kamattámogatás
mértékével csökkentve. A tájékoztató készítésének idôpontjában érvényes 1havi BUBOR= 1,80%.
A Széchenyi Kártya Program keretein belül kihelyezett hitelek összege mára megközelíti az 1450 milliárd forintot. A hiteligénylések száma közel a 290 ezer, és eddig 217ezer
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.
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ÚTDÍJ HITELPROGRAM
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.
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, fizetési nehézségeket okozó idôszakot. A hitelhez az 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 áll-

nak 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 3,3% és mindig csak a ténylegesen igénybe vett kölcsönösszeg után kerül
felszámításra. 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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Rekordszámú díjazott
az Invitel idei InnoMax pályázatán
A KAVOSZ különdíjat alapított
Az InnoMax Díj 6 éves fennállása óta idén
minden eddiginél több, összesen 10 elsô díj
talált gazdára az Invitel InnoMax Gálán: most
elôször minden hazai nagyvállalat megmérettethette magát, illetve a civil szervezetek és a
tehetséges fiatal fejlesztôk mellett az általános
és középiskolák is bemutathatták kreatív elképzeléseiket. Az Invitel fontosnak tartja a
korszerû üzleti infokommunikáció elterjedését, támogatni kívánja a vállalatok ez irányú
törekvéseit, és a Díjjal kívánja felhívni a figyelmet a valóban kreatív, innovatív cégekre.
Az Invitel InnoMax Díjat a szakmai zsûri
azoknak a vállalatoknak és intézményeknek
ítéli oda, amelyek a pályázatukban olyan innovatív, egyedi beruházási, fejlesztési ötletet,
projekt tervet mutatnak be, amelyek felhasználása nem csak saját, hanem mások üzleti sikereihez is hozzájárulnak.
Az Invitel 2015-ös innovációs seregszemléjén a felhô alapú technológiák valamint az integrált megoldások álltak a fejlesztések középpontjában.
A KAVOSZ– amelynek vezérigazgatója,
Krisán László a kezdetektôl a zsûri tagja –
célja nem csak a jelen vállalkozóinak, hanem a jövô generációjának támogatása is,
így idén elsô alkalommal egy különdíjjal jutalmazta a leginnovatívabb iskolai pályamûvet. A pályakezdôk és fiatalok továbbtanulási szándékának, majd késôbb vállalkozói
kedvének növelése, és az ehhez szükséges
kompetenciák elsajátításának támogatása
teremtheti meg az alapot az új generáció
gazdasági aktivitásának és szerepvállalásának növeléséhez, így a fiatalokra feltétlenül
kiemelt figyelmet kell fordítani. A különdíjat az egyik leginnovatívabb módon pályázó
Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskolának ítélte oda a szervezet. Az

„Álom, álom, édes álom” címû pályamûben
két diák egy rapvideóban számol be a jövô
iskolájáról, ahol szintén információs táblák,
okos asztalok, saját eszközök segítik és színesítik a tanulást.

InnoMax vállalati kategória gyôztesei
Az InnoMax megújuló üzleti kategóriáiban az
5-19 fôs, a 20-69 fôs és a 70 fô feletti hazai
gazdasági társaságok projektötleteit díjazták.
A kisvállalatok között, az 5-19 fôs vállalati kategóriában a Mol-Control Automatizálási és Fejlesztési Kft. bizonyult a legjobbnak. Pályázatuk címe: „ECO-MOD-CLOUD
SYSTEM®: Hatékony energiagazdálkodás –
épületgazdálkodás – épületfelügyelet felhô
alapon!”.
A közepes méretû cégek, 20-69 fôs vállalati kategóriájának gyôztese a Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. lett,
„Wildom Családbarát Szoftvercég v2015.0”
címû pályamûvével.
A nagyvállalati kategóriában, a 70 fô feletti munkatársat foglalkoztató cégek kö-
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Különdíjasok
zött a Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztô
és Szerviz Kft. nyerte el az elsô díjat „Új nanoScan® Plus termékcsalád kifejlesztése
PET kombinálása nagy térerejû 7T MRI-vel

való egyidejû adatgyûjtésre” címû pályázatával.
KAVOSZ
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Szerb–magyar üzletember találkozó
Magyarkanizsán
VOSZ tisztségviselôk és vállalkozók a rendezvényen
Hannauerné Szabó Anna a Textil Szekció elnöke és Palik Vera a VOSZ Bács-Kiskun megyei szervezetének elnök helyettese képviselték a VOSZ-t az eseményen.
Szerb–magyar üzletember-találkozót tartottak május 7-én Magyarkanizsán, amelyen
magyarkanizsai, zentai, csókai, törökkanizsai,
valamint magyarországi üzletemberek és vállalkozók vettek részt. A Gyógyfürdôben megtartott mintegy háromórás találkozó résztvevôit Bimbó Mihály, Magyarkanizsa polgármestere köszöntötte. A megjelentek egyebek
mellett tájékoztatót hallottak a hamarosan
Szerbiában is irodát nyitó Magyar Nemzeti
Kereskedôház tevékenységérôl, a határ menti
befektetési és ipartelepítési programról, a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi
Egyenjogúsági Titkárság idei pályázatairól és
Magyarkanizsa község gazdaságtámogatási politikájáról is.

A határon átnyúló együttmûködésre kész
üzletemberek mellett az eseményen megjelent
Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete és Babity János, Magyarország szabadkai
fôkonzulja is. A nagykövet kiemelte az információközvetítés fontosságát, amely elengedhetetlen az üzleti kapcsolatok létrejöttéhez. Juhász Bálint tartományi titkárhelyettes elégedetten állapította meg, hogy ma már nemcsak
a kamarák, hanem az önkormányzatok is igyekeznek segíteni gazdaságuk fejlôdését, ami
megkönnyíti a munkahelyteremtést, a tartomány pedig pályázataival kíván segíteni ebben.
A találkozó végén Algyô és Magyarkanizsa
polgármesterei együttmûködési szándéknyilatkozatot írtak alá, majd közvetlen beszélgetés
kezdôdött az együttmûködésben konkrétan érdekelt vállalkozók és üzletemberek között.
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Magyar üzletember delegáció Kínában
a Bank of China szervezésében
A Bank of China szervezésében 150 fôs magyar delegáció vett részt üzleti konferenciákon és sikeres üzletember találkozókon Kína
HEBEI és GANSU tartományaiban 2015.
május hónapban.
A delegációban helyet kaptak a VOSZ - kínai kapcsolatok iránt érdekelôdô - tagjai és
tisztségviselôi is.
VOSZ
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Mielôtt baj lenne:
szánjon fél órát önmagára!
Lapunkban sokat foglalkozunk azzal, hogy segítsük az vállalkozások mûködését, hogy –
úgymond – egészségesen fejlôdhessenek. A
hosszú távú sikerhez, a kimagasló teljesítményekhez azonban egészséges vállalkozók és
munkatársak is kellenek, hogy együtt legyen a
csapat, amely a mindennapi kihívásoknak
meg tud felelni. Nagyanyáink bölcsességét,
hogy a legfontosabb az egészség, mindenki
tudja – de vajon eleget teszünk-e egészségünk
megôrzéséért? Lehet-e gyorsan és hatékonyan
tesztelni a fizikai és lelki kondíciónkat és kaphatunk-e egyszerû, testre szabott tanácsokat a
természetesen egészséges életmóddal, táplálkozással kapcsolatban?
Szövetségünkbe – egyben Sportvállalkozási
szekciónkba – újonnan belépett tagunk, a Primus Labor alapítója, dr. Ketskés Norbert állítja, hogy a vállalkozóknak és munkavállalóknak ugyanúgy szükségük van egészségi állapotuk felmérésére, mint az élsportolóknak, színészeknek, közéleti szereplôknek. A mindennapi kihívások is megviselik a testet-lelket,
amelynek így megfelelô támogatásra, energiabevitelre és karbantartásra van szüksége.
Ketskés doktor speciális vizsgálata a páciensek sejtszintû állapotfelmérését teszi lehetôvé gyorsan és szemléletesen, emellett a szellemi kondíciónkról is megfelelô visszajelzést
kaphatunk.
A test sejtszintû feltérképezésérôl
A vizsgálat során egy különleges eljárással
a szervezet sejtszintû állapotáról kaphatunk
pillanatfelvételszerû átfogó képet. Az eljárás
alkalmával a vércukor vizsgálatokhoz vett
gyorstesztnek megfelelô módon egy speciális
mikroszkóp segítségével mind az orvos, mind
a páciens a szervezet sejtszintû állapotába pillanthat bele. Amit a orvos a mikroszkópban
lát - egy különleges szoftverprogramnak köszönhetôen - ugyanazt láthatja a páciens egy
monitorra kivetítve, vagyis a sejtszintû elemzés során az orvosnak módja van a látottakat
a páciensnek is megmutatva elemezni. Ez a

vizsgálat rendkívül informatív, hiszen a táplálkozási rendellenességektôl kezdve, a szervezetben feldúsult többletterheléseken át a
hiányjelenségekig valójában nagyon sok minden “leleplezôdik”. A szervezet antioxidáns
állapota és szabadgyök-terhelése, a sav–bázis
egyensúlya, a különbözô szervek, szervrendszerek kóros mûködésének jelei is kiválóan
feltérképezhetôek a látottak alapján. A szívés érrendszer, az immunrendszer, a gyomor–,
bélrendszer, a máj, a vese és más fontos szervek aktuális mûködésének pillanatfelvételszerû állapotáról is kiválóan tájékozódhatunk.
Az orvos rögzítheti a képeket a késôbbi összehasonlítás kedvéért, hogy könnyebb legyen a
hosszú távú elemzés és a változások nyomon
követése.
A vizsgálat során személyre szabott táplálkozási tanácsadás is történik, amelynek során
az orvos és a páciens együttesen beszélik át a
megismert problémákat és keresnek közös
megoldásokat a páciens életmódjához igazodó
módon. Táplálkozási rendellenességek, “nem
mûködô” divatos diéták, az “egyszerûen nem
tudok fogyni” szindróma, és még számos más
gond, mind egy azon témakörök közül, amivel
érdemes felkeresni a Primus Labort. Élsportolók és „civilek” optimális állapotfelmérése,
egy eltervezett életmód váltás, vagy akit valóban érdekel a prevenció fontossága, mind a
Primus Labor profiljába vág, vagyis segíthetnek ezekben az esetekben is.
Kapcsolat (a VOSZ tagoknak a vizsgálatok
árából 10% kedvezményt biztosítanak, ezenkívül a VOSZ megyei-, vagy szekcióelnökei
szervezésében zajló (többes) vizsgálatoknál
további 5 %-ot, azaz összesen 15% kedvezményt ad a Primus Labor):
Dr. Ketskés Norbert
orvos-természetgyógyász, táplálkozástudományi szakértô
+36-20-333-5512
primuslabor@gmail.com
www.primuslabor.hu
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A korlátolt felelôsségû társaságok
saját tôke problematikája
A 2014. március 15. napján hatályba lépett
Polgári Törvénykönyvrôl szóló 2013. évi V.
törvény (új Ptk.) lényeges változásokat tartalmaz a korlátolt felelôsségû társaságok (kft.)
törzstôke minimumával kapcsolatban. Az új
szabály értelmében 2016. március 15-ig a
jegyzett tôkét a jelenlegi 500ezer forintról 3
millió forintra kell megemelniük az érintett
cégeknek.

Aki a fentiek szerinti törvényes lehetôség
szerint így szeretné jegyzett tôkéjét megemelni a kötelezô 3 millió Ft-ra, annak legkésôbb
2015. 06.30-ig szükséges ezt meglépnie, de a
további teendôk tekintetében mindenképpen
ügyvédjével konzultáljon.

Ennek egyik lehetséges módja az eredménytartalékból való jegyzett tôke emelés,
amennyiben erre a cég mérleg adatai fedezetet
nyújtanak.

A jegyzett tôke emelésére kizárólag szabad
(nem lekötött) eredménytartalék használható
fel.

Most van a 2014. évi zárások idôszaka, és a
2014. évi beszámoló elkészítésének, elektronikus beadásának 2015. május 31-i határideje.
Ennek a beadandó beszámolónak kötelezô
mellékleti eleme az osztalék fizetési határozat,
amelyben a társaság a beszámoló elfogadásával
egyidôben érvényesen dönthet, hogy a korábbi években felhalmozott eredménytartalékából pld. fel szeretné emelni a jegyzett tôkéjét.
Ez ld. lejjebb a törvényi hivatkozást, jelenleg nem jár + adó kötelezettséggel.

Jegyzett tôke emelése eredménytartalékból.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény (Szja tv.) 77/A. § (2) bek.
szerint "nem minôsül bevételnek a magánszemély által értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték, ha a magánszemély a társas vállalkozás jegyzett tôkéjének a saját tôke terhére történô
felemelése révén szerezte".
Az szja adókötelezettség tehát csak a jegyzett tôke leszállításakor – esetleg megszûnéskor - esedékes, de addig nyilvántartási kötelezettség terheli az alanyokat.
Budapest, 2015. április 8.

Vigyázat:
a 2014. évi + mérleg szerinti eredmény még
nem eredménytartalék most a döntéskor.

Illy Katalin
VOSZ Pénzügyi Szekció elnök

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
Azúr TakarékTakarékszövetkezet
Sajóvölgye Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
Polgári Bank Zrt.
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Partiscum XI Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.
6000
6120
6449
6060
6041
6400
6344
6000
7754
7626
7626
7720
7700
7623
7634
3794
3849
9700
3441
3530
3400
3530
5932
6753
6782
6722
6723
8000
9330

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

Utca
Szabadság tér 3/a.
Fõ u. 57./D
Petõfi tér 3.
Szet Imre tér 3. fsz.33.
Fõ u. 82/a.
Kossuth u. 4.
Rózsa u. 2.
Dobó I. körút 15.
Rákóczi u. 7/a.
Király u. 75.
Király u. 66.
Kossth L. u. 10
Dózsa Gy. u. 31.
Petõfi u. 29/1.
Páfrány u. 2/a.
Mátyás király u. 76.
Fõ út 58.
Egressy B. út 52.
Dózsa Gy. u. 37.
Vörösmarty u. 43.
Mátyás király u. 70.
Széchenyi u. 94.
Nagy u. 63.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Millenium sétány 1.
Honvéd tér 7.
Retek u. 23-25.
József A. u. 5-7.
Fõ tér 21.

Takarékszövetkezeti VOSZ Pontok
Telefon
76-486-711/129
77-481-789/201.
30-6800-876
30-563-9412
76-371-132
77-421-228
78-404-394
76-502-160
69-569-981
72-518-149
72-200-460
72-465-125
69-511-093
72-511495
72-552-282
46-399-036
46-386-045
48-512-916
49-530-519
46-515-923
49-505-540
46-507-918
68-490-356
62-552-590
62-581-006
62-540-017
62-312-925
22-801-055
96-240-222
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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
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.
9400
9021
9155
9400
9023
9022
9028
9090
9021
9024
9300
9200
9400
9100
9023
4026
3580
4090
4220
4080
3300
3300
3200
3000
5000
5400
5000
5440
2851
2900
2890
2360
2351

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

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

Telefon
99-505-445
96-618-650
96-564-439
99-328-004
96-523-350
96-327-151
96-420-677
96-470-097
96-517-885
96-523-017
96-593-307
96-576-250
99-506-635
96-561-245
96-510-910
52-422-767
49-540-730
52-573-035
52-228-526
52-382-013
36-514-516
36-511-079
37-312-070
37-541-911
56-513-475
56-350-410
56-514-478
56560-131
34-573-204
34-540-760
34-586-356
29-540-040
29-537-015
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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
Hungária Takarék
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet

Megye
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
Tolna
Vas

Ir.sz.
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
7090
9653

Város
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
Tamási
Répcelak

Utca
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.
Szabadság tér 41.
Petõfi S. u. 50.

Telefon
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
74-471-831
95-588-666
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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
Vas
Vas
Vas
Vas
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala

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

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

Utca
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
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: Czékmánné Kelecsény Ágnes
3100 Salgótarján, Fô tér 1. II. em. (Tel: 32423-860; Fax: 32-423-860)
czekmanne@invitel.hu
www.vosznograd.hu
Somogy megye
Elnök: Daxner Gábor
7400 Kaposvár, Ibolya u. 63. (Tel.: 82/526733, fax: 82/526-734)
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
Ingatlan Forgalmazási és Hasznosítási Szekció
Dr. Sztranyák József
1134 Budapest, Kassák L. u. 78./Lepény épület
06-20-965-1961
j.sztranyak@primordial.hu
Kereskedelmi és Szolgáltató Szekció
Krisán László
1062 Budapest, Váci út 1-3. West End „A”
irodatorony
krisan@kavosz.hu

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

8800 Nagykanizsa

1066
1158
1215
1221

Zala

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

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

Budapesti út 13.

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

Veszprém

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

93-317-733

88-420-710

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

93-317-733

88-420-710

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
voszveszprem@gmail.com
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

Glavák Tünde

Farkasdy Tamás

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

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

Irodavezetô
Kosztolányi Anikó
Lovas Beáta

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

30-547-4018
70-703-4846

30-228-8090

20-501-1962
30-547-9469

30-547-9274

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

50

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

51

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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CÉG

CÍM

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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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Klick Computer Kft.

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

06-46413-347,
06-46505-450

06-46505-452

Magánszemélyek, kis- és középvállalkozások számítógépeinek (PC,
laptop, szerver), informatikai 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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CÍM

TELEFON

Balogh Endre e. v.

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

06-88329-915
06-306304-688

Soft Up
Magyarország Kft.

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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