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Tájékoztató a VOSZ Elnökségének ülésérôl
Bemutatták a Prima Primissima díj jelöltjeit
Széchenyi Kártya Program
– kedvezô feltételekkel igényelhetô hitelek
Kínai üzletember delegációkat fogadott a VOSZ

2015. augusztus–szeptember

Hirdetés

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

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

A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti
meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ címére (1054
Budapest, Hold u. 21. Telefon: 414-2181,
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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Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekrôl
és az elvégzett munkáról
(2015. április 21. – 2015. szeptember 15.)
1.

A beszámolási idôszakban folytatódott a
TÁMOP pályázat megvalósítása. Vállalkozói konferenciákat (4 helyszínen) és
vállalkozói tapasztalatcseréket (8 helyszínen) szerveztünk az ország különbözô
pontjain.
2. Április 22-én a fôtitkár és az ügyvezetô
részt vett a Bács-Kiskun megyei közgyûlésen, Kecskeméten.
3. Április 27-én részt vettünk a Szakma
Sztár szakmunkás verseny megnyitóján.
4. Április 28-án tárgyalás a vasárnapi nyitva tartásért kezdeményezett népszavazás
ügyében szakszervezeti és civil szervezeti
vezetôkkel.
5. Április 30-án a Garantiqa Zrt. rendkívüli közgyûlést tartott, ahol a VOSZ részvényesként jelent meg.
6. A VOSZ képviselôje részt vett a Budapesti Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Program munkájában (május 6. és
május 20.)
7. Május 19-én részt vettünk a Nemzeti
ILO Tanács ülésén.
8. Május 21. napján került sor a VOSZ küldöttgyûlésére. A határozatképes testületi
ülés valamennyi napirendi pont vonatkozásában érvényes döntést hozott.
9. Május 28 -án Budapesten megtartottuk a
TÁMOP pályázat utolsó partneri konfrenciáját.
10. Május 29 –én ülést tartott a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs
Fóruma (VKF). (Napirendek: a Munkatörvénykönyve korrekciója, a sztrájkról
szóló törvény módosítása, a korkedvezményre jogosító munkakörök meghatározása).

11. Június 1-én a VOSZ társadalmi és hivatali vezetése találkozott Colleen Bell
nagykövet asszonnyal, amirôl MTI közlemény is megjelent.
12. Június 2-án részvétel a „Magyarország a
változó világban” címû interjúkötet bemutatóján (szerzôk: Parragh – Patay Leitner).
13. Június 3-án Aranydiploma kiosztó ünnepségen vettünk részt a Budapesti Gazdasági Fôiskolán.
14. Június 4. napján találkoztunk az Európai
Bizottság szociális párbeszédért felelôs
alelnökével.
15. Június 8-án a VKF munkaadói oldala és
a kormány tárgyalt az iskolaszövetkezeti
tag munkavállalók munkabérének védelme érdekében az iskolaszövetkezetek
számára fizetendô minimális szolgáltatási
díjról szóló jogszabálytervezetrôl.
16. Június 9-én kínai együttmûködô partnerünk Szecsuán tartományából érkezô üzletember delegációját fogadtuk Szekszárdon. A látogatás keretében a delegáció
látogatást tett a Ferropatent Zrt. üzemében és üzletember-találkozóra is sor került, melynek során a megye gépipar terültén érdekelt vállalkozói találkoztak
kínai partnerekkel.
17. Június 10. napján a VOSZ képviselôje
részt vett és felszólalt a Magyar Olimpiai
Bizottság közgyûlésén.
18. Június 11-én került sor „A Munkáért!”
projekt 300 fôs záró konferenciájára,
amelyen elôadást tartott – többek között
– a Külgazdasági és Külügyminisztérium
államtitkára (Szabó László), Chikán Attila és Dávid Ferenc.

Szervezeti Hírek
19. Június 19-én „Partnerségi Megállapodás”-t kötött a Román Munkaadók Országos Szövetsége (UNPR) és a VOSZ.
A dokumentumot a két szövetség elnöke
látta el kézjegyével Budapesten.
20. Július hónapban az írott és az elektronikus médiában is kifejtettük álláspontunkat a férfiak negyven éves munkaviszony
utáni nyugdíjazás kérdésében.
21. Július 16-án megbeszélést folytattunk az
Európai Bizottság Budapesti Képviseletének gazdasági elemzôjével Zúgó Liliánával.
22. Július 22-én részt vettünk a Nemzeti ILO
Tanács ülésén.
23. Augusztus 28-án a VOSZ elnöke Demján Sándor fogadta Kína Belsô-Mongólia
tartományának delegációját. A rendezvényen több együttmûködési szerzôdés
aláírására is sor került. Együttmûködési
szerzôdés írt alá a VOSZ Hajdú-Bihar
Megyei Szervezete és együttmûködô
partnerünk a CCPIT Belsô-Mongóliai
Tanácsa. Az eseményt sikeres üzletember-találkozó zárta.
24. Augusztus 30-án délelôtt a budapesti városházán együttmûködési megállapodást
írt alá a VOSZ Közép-Magyarországi
Szervezete és együttmûködô partnerünk
a CCPIT Hainan Tartományának Tanácsa. Délután 100 fôs konferenciát szerveztünk a kínai féllel közösen, ahol különbözô hungaricum termékek is bemutatkozási lehetôséget kaptak.
25. 2015. augusztus 31. napján ülést tartott a
Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma. A testület megválasztotta a 2015. év
Prima-díjasait.
26. 2015. szeptember 1. – október 31. között,
2 hónapos idôszakra meghosszabbításra
került a TÁMOP pályázat keretében a
szak és regionális tanácsadói tevékenység.
27. Szeptember 7-én együttmûködést elôkészítô megbeszélést tartott az UNPR és a
VOSZ delegációja Nagyváradon.
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28. Szeptember 10-én került sor a takarékszövetkezeti VOSZ-pontok és a VOSZ
irodahálózata számára rendezett, hagyományos szakmai továbbképzésére,
ezúttal a Hotel Héliában (Budapesten).
A szakmai támogatást a KAVOSZ szakemberei biztosították, téma a Széchenyi Kártya Program (és ehhez kapcsolódó témakörök, pl. pályázati elôadás)
volt.
29. 2015. szeptember 11-én ülést tartott a
VOSZ Stratégiai Munkabizottsága.
30. 2015. szeptember 14-én kínai partnerünk a CCPIT Szecsuán tartományi üzletember delegációjának látogatása alkalmával szerveztünk konferenciát és üzletember-találkozót. A delegáció tagjai fôleg a turizmus és a vendéglátás iránt érdeklôdtek.
31. A beszámolási idôszakban 22 alkalommal készítettünk elektronikus hírlevelet,
amely széles körben került terjesztésre,
továbbá folyamatosan frissítettük hírekkel, beszámolókkal a Szövetség facebook
oldalát.
32. 2015 május 12-én, 2015. június 11-én,
2015. július 14-én, augusztus 11-én és
szeptember 8-án a Szövetség állományába tartozó irodavezetôk eligazítása, teljesítményük értékelése és elszámoltatása is
megtörtént.
33. Szeptember 8-án és szeptember 14-én
elôkészítô jellegû tárgyalásokat folytatattunk a Magyar Szakszervezeti Szövetség
vezetôivel a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program (GINOP-5-3.3-15) keretében – a jogszerû foglalkoztatást célzó
szolgáltatásnyújtás támogatása – kiírt pályázat közös megvalósításáról.

Budapest, 2015. szeptember 15.

Dr. Dávid Ferenc s.k. Perlusz László s.k.
fôtitkár
ügyvezetô igazgató

Szervezeti Hírek
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Tájékoztató
a VOSZ Elnökségének és Ellenôrzô
Bizottságának együttes ülésérôl

Idôpont:
2015. szeptember 15. (kedd) délelôtt
10.00 óra
Helyszín:
Hotel Tulip Inn Budapest
Budapest, VIII. kerület, Üllôi út 94-98.

culati elemek érvényesítésének fontosságáról
Elôadó: Perlusz László
6. Egyebek

Határozatok
Jelenlét:
jelenléti ív szerint

Napirendi javaslat
1. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett
munkáról
Elôadó: Ádám Imre
2. Elôterjesztés az Év Vállalkozója és a Megyei/Regionális Év Vállalkozója 2015. évi
díjazottjaira
Elôadó: Perlusz László
3. Konzultáció a jövô évet érintô bérpolitikai kérdésekrôl (legkisebb havi munkabér, garantált bérminimum, átlagkeresetajánlás)
Elôadó: Demján Sándor
Dávid Ferenc
4. Tájékoztató és konzultáció a „férfi 40”
nyugdíjprogram alapvetô kérdéseirôl
Elôadó: Demján Sándor
Dávid Ferenc
5. Tájékoztató a megyei/területi Prima rendezvények elôkészületeirôl, az egységes ar-

2015.09.15./1.
Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta az
elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett munkáról szóló beszámolót.

2015. 09.15./2.
a) A VOSZ Elnöksége jóváhagyja az eddigi
lépéseket és határozatban megerôsíti a
VOSZ részvételi szándékát a (GINOP5.3.3.-15) Pályázatban.
b) Az Elnökség felhatalmazza a VOSZ fôtitkárát, hogy a Pályázat elôkészítése és megvalósítása során a VOSZ-t teljes körûen,
önállóan képviselje; ennek keretében különösen:
– a Pályázatot és minden kapcsolódó
okiratot a VOSZ képviselôjeként aláírjon,
– a Pályázat elôkészítésével, megvalósításával kapcsolatos döntéseket – ide értve a megvalósításban részt vevô partnerekkel (munkatársak, alkalmazottak,
alvállalkozók) kapcsolatos mindennemû döntést – meghozza, így gyakorolja
a pályázat során alkalmazott munkatársakkal és üzleti (együttmûködô) part-
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nerekkel szembeni munkáltatói, vagy
megbízói jogokat,
– a pályázati költségvetéssel kapcsolatos
döntéseket meghozza, a szükséges szerzôdéseket megkösse és a kapcsolódó
jogügyleteket megtegye
c) Az Elnökség felkéri a VOSZ fôtitkárát,
hogy a projekt elôrehaladásáról az Elnökséget és a VOSZ rendes Küldöttgyûlését
rendszeresen tájékoztassa.

2015.09.15/3.
Az Év Vállalkozója és Megyei (Regionális) Év
Vállalkozója kitüntetô cím adományozására
vonatkozó elôterjesztést (helyszíni kiegészítéssel) az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.

2015. 09.15./4.
A bérpolitikai kérdések vonatkozásában (minimális bér, garantált bérminimum, átlagkereset-ajánlás) fontos a peremfeltételek meg-
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határozása. A 2016. évi konkrét mértékek
kialakításakor során figyelembe kell venni a
jövô évben várható nemzetgazdasági teljesítmény (GDP) változását, a pénzromlás ütemét, az üzleti szféra várható foglalkoztatási aktivitását, a vállalkozások verseny - és költségviselô képességének alakulását, valamint a jogi környezet alakulását. A testület tudomásul
vette, hogy a tárgyalásokon a Szövetség fôtitkára képviseli a VOSZ-t, aki folyamatosan
konzultál az ügyvezetô elnökkel. Az Elnökség
egyhangú szavazással fogadta el a bértárgyalásokon képviselhetô VOSZ álláspontot.

2015. 09.15./5.
A VOSZ Elnöksége megvitatta a „Férfi 40”
nyugdíjprogram bevezetésére vonatkozó népi
kezdeményezést. A testület egyhangú szavazással elutasította a nyugdíjrendszer fellazítására irányuló törekvést. ( Megjegyzés: az Alkotmánybíróság (Ab) szeptember 15-i döntése szerint alkotmányellenes a Kúria azon döntése, amely lehetôvé tette a férfiak - nôkhöz
hasonlóan - 40 év munkaviszony utáni nyug-
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díjazásáról szóló népszavazási kezdeményezést.
Így nem lehet megtartani az errôl szóló népszavazást.)

2015. 09.15./10.

A tagfelvételi bizottság által elôterjesztett tagfelvételi kérelmeket a testület egyhangú szavazással elfogadta.

a.) Az Elnökség tagjai egyhangú szavazással
támogatták a VOSZ Nemzetközi Bizottságának létrehozását. Ezzel egyidejûleg a
VOSZ Nemzetközi Szekciója megszûnik,
tagjai automatikusan a VOSZ Nemzetközi
Bizottságának tagjaivá válnak.
b.) Ugyancsak ellenszavazat és tartózkodás
nélkül támogatta a testület a Bizottság személyi összetételét, amelynek elnöke: Lepsényi István, tagjai Varga Julianna, Krisán
László, dr. Kiss Zoltán, Lôrincze Péter,
Tardos János, Szabó Helga és Weninger
Richárd.
c.) A testület felkéri a Nemzetközi Bizottság
elnökségét, hogy készítse el a Bizottság
távlatos stratégiáját és a jövô évre érvényes részletes munkatervét, amelyet a
VOSZ Elnökségének kell majd jóváhagynia.
d.) A Bizottság tevékenységérôl rendszeresen
tájékoztatni köteles a VOSZ Elnökségét.

2015.09.15./8.

2015. 09.15./11.

A testület egyhangú szavazással támogatta és
jóváhagyta a VOSZ Közép-magyarországi Regionális Szervezete és a FUTURA Nemzetközi Gazdaságfejlesztési Klaszter Egyesület közötti szerzôdés megkötését.

A Szövetség elnöksége egyhangú szavazással
elfogadta, hogy minden megyei Elnök köteles
írásban nyilatkozni arról 2015. november 30.
napjáig, hogy kívánja-e a 2016. évi tisztújításkor ismét megpályázni a megyei elnöki pozíciót, kiket javasol a megyei elnökségbe, illetve kik azok a küldöttjelöltek az adott megyébôl/régióból, akik vállalják - megválasztásuk
esetén - a küldött tisztséget.

2015.09.15./6.
A Szövetség ügyvezetô igazgatója tájékoztatást tartott a megyei Prima rendezvények elôkészületeirôl. Felhívta a figyelmet a díjátadó
ünnepségek színvonalas megrendezésének
fontosságára és az anyagi vonzattal is járó elismerés során felmerülô bizonylati fegyelem,
jegyzôkönyv-vezetési kötelezettség szigorú betartására. A tájékoztatót a testület egyhangú
szavazással, jóváhagyólag tudomásul vette.

2015.09.15./7.

2015. 09.15./9.
A Szövetség elnöksége egyhangú szavazással
támogatta a Román Munkaadók Nemzeti
Szövetsége (UNPR) és a VOSZ által alapított
Román – Magyar Vegyes Bizottság létrejöttét.
A testület ugyancsak egyhangú szavazással támogatta a Román – Magyar Vegyes Bizottság
mûködési szabályzatát.

Kmf.

Dr. Dávid Ferenc s.k.
fôtitkár
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Demján Sándor egymillió eurót ajánlott fel
a menekült gyerekeknek

„Nem feladatom a politikai döntéshozatalban
való részvétel, vagy annak bármilyen irányú befolyásolása, azonban mind magánemberként, mind a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének elnökeként egyaránt
kötelességemnek érzem, hogy segítsünk az arra rászorulóknak, elsôsorban a saját magukról
önállóan gondoskodni képtelen, hazánkban
és határainkon tartózkodó menekült gyermekeknek.

Az anyagi támogatást, hazánkban és Magyarország határain tartózkodó, kiskorú menekült gyermekek körülményeinek javítására ajánljuk fel, elsôsorban élelmiszer ellátásra, ruházat biztosítására, országon belüli utaztatásra, egészségügyi ellátásra, információs
anyagok elôállítására, valamint a szituáció
megoldásán fáradhatatlanul dolgozó hivatalos és civil személyek munkájának megsegítésére

Ennek érdekében felhívással fordulok minden
magyar és külföldön élô, a szolidaritás eszmeiségét magáénak valló magánszemélyhez, vállalkozóhoz és intézményhez, hogy csatlakozzanak ahhoz a pénzügyi alaphoz, amelyet a 4
millió euró Európai Uniós támogatás 25%nak megfelelô, 1 millió euró befizetésével a
Demján Alapítvány hozott létre a GRÁNIT Bank elkülönített számláján.

A pénzügyi forrás konkrét felhasználásáról a
Demján Alapítvány, az illetékes állami szervek és a témával aktívan foglalkozó, független
civil szervezetek bevonásával dönt.
A további felajánlásokat a Gránit Bank Zrt.
12100011-10000001 számú forint és
HU54 12100011-11111111-00000000 számú
euró elkülönített számlákon fogadjuk.”
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Kínai delegációkat fogadott a VOSZ

Kína Belsô Mongólia tartományának kormányzati és üzletember delegációja tett látogatást Magyarországon.

sége valamint kínai együttmûködô partnere a
Kínai Nemzetközi Kereskedelemfejlesztési Tanács (CCPIT).

2015. augusztus 28-án délután közös konferenciát és üzletember-találkozót szervezett a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövet-

A delegációt Yun Guangzhong a tartomány kormányzó-helyettese vezette. A kínai
üzletemberek fôleg a mezôgazdaság, a könnyûipar és az animációs filmgyártás területén kerestek magyar együttmûködô partnereket. A
rendezvényt Demján Sándor a VOSZ elnöke
nyitotta meg.
Csutora Zsolt a Külgazdasági és Külügyminisztérium keleti nyitásért felelôs helyettes államtitkára megbeszélést folytatott a tartomány kormányzó helyettesével és rövid beszédet mondott a konferencián. A rendezvényen
együttmûködési szerzôdések és szándék nyilatkozatok aláírására is sor került. Együttmûködési szándék nyilatkozatot ír alá többek között
Tasi Sándor a Hajdú-Bihar Megyei Közgyûlés
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alelnöke és Yun Guangzhong Belsô-Mongólia kormányzó helyettese. Gulyás Sándor
VOSZ Hadú-Bihar megyei elnöke és Liu

Tingshan CCPIT Belsô Mongóliai Tanácsának elnöke együttmûködési szerzôdést írtak
alá.

2015. 08. 30-án
Kína Hainan tartományának
delegációja látogatott Budapestre

gyarországi szervezete együttmûködési megállapodást írt a alá a budapesti városházán.

Együttmûködô partnerünk a CCPIT Hainan
Tartományi Tanácsa és a VOSZ Közép-Ma-

Délután nagyszabású szemináriumot tartott
a két szövetség, ahol kínai és magyar cégek
bemutatkozására is sor került.
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Szecsuán tartományának
üzletember delegációja
Együttmûködô partnerünk a CCPIT gasztronómiában és vendéglátásban érdekelt delegációjának látogatása alkalmából rendeztünk

konferenciát és üzletember-találkozót szeptember 14-én. A rendezvényen elôadást tartott Kári János a VOSZ Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók és Vendéglátóipari szekciójának elnöke is.
– VOSZ –
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Nagy tervekhez
nagy pénz

Egy kedvezô feltételekkel igényelhetô, szabadon felhasználható folyószámlahitel megfelelô alapot teremthet egy vállalkozás finanszírozásának tudatos tervezéséhez, segítségével kiküszöbölhetôk a késve kifizetett
számlákból adódó fizetési nehézségek, így
biztonságban vannak a vállalkozás pénzügyei.
A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel éppen ezt a biztonságot nyújtja, segíti a már
legalább egy éve mûködô, hazai mikro-, kisés középvállalkozások napi likviditási problémáinak megoldását. A jelenleg 1,35 százalékos alapkamatnak és az állam által nyújtott támogatásoknak köszönhetôen a hitelkonstrukció minden eddiginél olcsóbban és
egyszerûbben érhetô el a kkv- szektor számára. Ráadásul augusztustól - a korábbi 25
millió forint helyett-, akár 50 millió forintos
hitelkeretet is igényelhetnek a vállalkozások, mivel a Széchenyi Kártya Programot
irányító KAVOSZ Zrt. javaslatára a kormány a duplájára emelte a Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel maximálisan igényelhetô
összegét.
A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel a
Program máig legnépszerûbb hitelkonstrukciója, amely kedvezményes feltételekkel segí-

ti a már legalább egy éve mûködô, hazai mikro-, kis- és középvállalkozások likviditási
problémáinak megoldását. A szabadon felhasználható folyószámlahitel éves nettó kamata jelenleg 4,35%*, és az igénylôk már 3
hét alatt minimum 500 ezer, maximum 50
millió forint összegû szabadon felhasználható
hitelhez juthatnak, gyors és egyszerûsített hitelbírálatot követôen, csökkentett adminisztrációval, akár ingatlanfedezet nélkül is. A
Program valamennyi hiteltípusához hasonlóan a folyószámlahitelhez is állami kamattámogatás- és kezesi díjtámogatás kapcsolódik,
amelyek lényegesen csökkentik a vállalkozások által fizetendô hiteldíjakat. *1 havi BUBOR=1,35% esetén.
Az elsô Széchenyi Kártyát 2002-ben adták
át, ezt megelôzôen forgóeszköz-finanszírozásra, átmeneti likviditási nehézségek áthidalására csak korlátozott lehetôségek álltak a mikro-, kis- és középvállalkozások rendelkezésére.
A Program egyik alapelve, hogy a vállalkozások igénye és visszajelzései alapján a KAVOSZ folyamatosan fejleszti tovább a termékeket, hogy a kkv- szektor valódi pénzügyi
problémáira valódi megoldást adhasson. Ennek eredményeként az induláskor maximálisan igényelhetô 1 millió Ft-os hitelösszeg a
Széchenyi Kártya Program eddigi mûködése
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alatt három alkalommal emelkedett, 2003 júliusában 5 millió forintra, 2004 júliusában 10
millió forintra, 2006 májusában 25 millió forintra.

Bankváltás a Széchenyi Kártyában
Nem csak az igényelhetô hitelkeret emelkedése számít jelentôs újdonságnak idén. A 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

Agrár Széchenyi Kártya
Egyszerûbb igénylési feltételek,
duplájára emelt hitelkeret
Még kedvezôbb finanszírozási lehetôséget
kínál az a mezôgazdaságban tevékenykedô
vállalkozások, fiatal gazdák, családi gazdaságok és ôstermelôk számára az Agrár Széchenyi Kártya, mivel a Földmûvelésügyi Mi-

az OTP Banknál lehetett élni a bankváltás
lehetôségévell, a Széchenyi Kártya Programban részt vevô bankok fokozatosan vezetik
be az eljárást.
A 13 éve futó Széchenyi Kártya Program az
elmúlt évtized legsikeresebb hazai vállalkozásfejlesztési terméke. A Program keretében eddig összesen több mint 295 ezer igénylést regisztráltak, 222 ezer hitelügylet jött létre, a kihelyezett hitelek összege meghaladja a 1490
milliárd forintot.
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. 25 millió forint feletti folyószámlahitel igénylést jelenleg az UniCredit Bank, az
OTP Bank, az MKB Bank, valamint a Takarékbank által koordinált takarékszövetkezetek és bankok fogadnakbe.
KAVOSZ

nisztérium duplájára, a korábbi 25 millióról
50 millió forintra emelte az maximálisan
igényelhetô hitelösszeget és jelentôsen enyhítettek az igénylési feltételeken is. Az egy,
kettô vagy három éves futamidôre igényelhetô szabadon felhasználható folyószámlahitel jelenleg évi nettó 1,35 százalékos kamat
mellett érhetô el a gazdálkodók számára. A
vállalkozások által fizetendô díjakat évi 4
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százalékos mértékû kamattámogatás és a garantôr intézmény kezesi díjához nyújtott kezesi díjtámogatás csökkenti.
A megduplázott, immár 50 millió forintos
maximális hitelösszegen felül jelentôs
könnyítés többek között, hogy banki döntés
függvényében akár 25 millió forint összegû
hitel is jóváhagyható tárgyi biztosíték nélkül, illetve ezentúl 25 millió forint összegû
hitel igényléséig a korábbi kettô helyett elegendô egy lezárt éves gazdálkodói múlt.
Megemelkedett az egy éves gazdálkodói múlt
nélküli fiatal mezôgazdasági termelôk részére nyújtható hitel összege is: a korábbi 10
millióról 15 millió forintra.
Sok vállalkozás számára jelent kedvezô
változást, hogy már kezesi díjtámogatás nélkül is hozzájuthatnak az Agrár Széchenyi
Kártyához, amennyiben nincs elegendô szabad támogatási keretük a díjtámogatás
összegére.
A vállalkozások igénye alapján az Agrár
Széchenyi Kártya (ASZK) esetében is lehetôség van a bankváltásra, azaz az ASZK-val rendelkezô vállalkozások fennálló hitelüket másik, a jelenlegitôl eltérô hitelintézetnél is
meghosszabbíthatják anélkül, hogy azt vissza
kellene fizetniük. Az új hitelintézet által rendelkezésre bocsátott ASZK hitelkeretbôl történik a korábbi hitelintézetnél fennálló tartozás kiegyenlítése. A korábbi szabályok szerint
ugyanis, ha valaki más bankhoz akarta az Agrár Széchenyi Kártyáját átvinni, akkor azt
elôtte vissza kellett fizetnie vagy saját forrásból vagy valamilyen kiváltó hitelbôl. Az Agrár Széchenyi Kártya Programban részt vevô
bankok fokozatosan vezetik be ezt az eljárást,
amelynek részleteirôl a www.kavosz.hu olda-
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lon folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklôdôket.
Az agrárium az egyik legstabilabb, hitelezési szempontból az egyik legkevésbé kockázatosnak számító ágazat, a hiteligénylések száma
dinamikusan nô, és a kedvezô feltételeknek
köszönhetôen az Agrár Széchenyi Kártya egyre népszerûbb a szektor vállalkozóinak körében. Mára a kártyát közel ötezer gazdálkodó
igényelte, az átadott kártyák száma pedig meghaladja a kétezer-hétszázat. A kihelyezett hitelösszeg elérte a közel 19 milliárd forintot. Az
átlagos hitelösszeg az idei évben létrejött ügyeket tekintve 7,3 millió Ft, ami csak kissé marad el a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 8,4
millió Ft-os átlagától. Agrár Széchenyi Kártya
esetében az igénylôk nagyobb része családi gazdaságként, egyéni vállalkozóként vagy ôstermelôként mûködô vállalkozás, kisebb mértékû
a társas vállalkozások aránya, mint a „klasszik”
Széchenyi Kártya esetében. Fele-fele részben 1
vagy 3 éves futamidejû ügyletek jönnek létre,
a 2 éves hitelek aránya elenyészô. A legtöbb
ügyfél Csongrád, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és
Békés megyébôl érkezett.
Az Agrár Széchenyi Kártya a KAVOSZ
Zrt., a VOSZ és a Területi Kereskedelmi és
Iparkamarák irodáiban igényelhetô 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 gazdálkodói találhatnak székhelyükhöz
közeli regisztráló irodát, amely a kérelem befogadását követôen továbbítja a hitelkérelmet az ügyfél által megjelölt hitelintézet részére. 25 millió forint feletti igénylést jelenleg
az OTP Bank fogad be.
KAVOSZ
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Junior Prima Díj 2015
A KAVOSZ Zrt. idén is támogatja a fiatal tehetségeket

A Széchenyi Kártya Programot irányító KAVOSZ Zrt. kezdetek óta a Prima Primissima
Díj egyik fôtámogatója volt, de 2014-tôl önálló szerepet is felvállal a tehetségek támogatásában, mert Társalapítóként a Junior Prima
Díj magyar sajtó kategóriájának gondozója is
egyben. A Díj komoly ösztönzést szeretne adni az ifjú tehetségek kibontakozásához: egy
erôs visszajelzést arról, hogy érdemes dolgozni, jól teljesíteni, mert ahol eredmény van,
oda az elismerés is megérkezik.
A KAVOSZ Zrt. 2015-ben is a meghatározó szakmai szervezeteket, médiavállalatokat, szerkesztôségeket és médiaszemélyisége-

ket kéri fel, hogy jelöljék a díjra az általuk
kiemelkedôen tehetségesnek tartott, magyar
sajtóban dolgozó fiatalokat. A jelölések
leadási határideje szeptember 30-án járt le.
Az érvényes jelölések közül idén is a zsûri választja ki a legkiválóbbakat, illetve – az elôzô
évhez képest újításként – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége is egy-egy
különdíjat ajánl fel két tehetséges fiatalnak,
akik elnyerik a Junior Prima díjat 2015-ben
a magyar sajtó kategóriában. A díjazottak
nettó 2 millió forint pénzjutalomban részesülnek, valamint megkapják az ez alkalomra
terveztetett kisplasztikát is, amelyet Horváth

Szervezeti Hírek
Csaba Árpád, a NextArt Galéria mûvésze
készít el.
A KAVOSZ által felkért zsûri tagjai: Vitray
Tamás – többek között – Kossuth- és Prima
Primissima Díjas újságíró, fôszerkesztô, Kálmán Olga, Pulitzer-díjas újságíró, televíziós
mûsorvezetô, Krizsó Szilvia, kommunikációs
szakember, aki újságírói munkásságért többek
között Prima Díjat és Pulitzer Emlékdíjat is
kapott. Balogh Gabriella, a Prima Primissima
Alapítvány kuratóriumának tagja, dr. Gazsó
L. Ferenc az MTI Zrt. vezérigazgatója, Simon
Zsolt, a TV2 vezérigazgatója, dr. Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének fôtitkára, dr. Parragh László, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,
valamint Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.
2014-ben 54 tehetséges fiatal kapott jelölést, közülük a szakmai zsûri szavazatai alapján
a díjazottak voltak: Oroszi Babett (Átlátszó),
Jenei Miklós (Index), Máté Bence természetfotós, Seres Gerda (InfoRádió), Bihari Ádám
(TV2) és Csiki Gergely (Portfolio).
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A Prima Primissima küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé: azokat a kiválóságokat, akiknek teljesítménye, emberi
tartása, értékrendje követendô lehet mindannyiunk számára. A Demján Sándor által, a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének támogatásával 2003-ban alapított
elismerés célja a magyar értelmiség szellemi
eredményeinek megôrzése, a hazai tudomány,
mûvészet, kultúra és sport fejlesztésének erôsítése egy olyan, hatalomtól és politikától független kitüntetô cím adományozásával,
amelynek megkérdôjelezhetetlen értéke van a
közvélemény szemében. A díjat 2013-tól
kezdve Csányi Sándor és az OTP Bank gondozza és finanszírozza.
A Prima Primissima életre hívói 2007-ben
úgy döntöttek, hogy önálló díjjal kívánják jutalmazni a fiatal korosztály körébôl azokat,
akik a jók között is a legjobbak. A kiemelkedô teljesítményt nyújtó harminc év alatti fiatalok ekkortól érdemelhetik ki a minden évben odaítélt Junior Prima Díjat.
KAVOSZ
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Legjobb
a legjobbak közt
2015. szeptember 9., Budapest – Immár tizenharmadik alkalommal adják át idén a Prima Primissima díjakat. A több mint egy évtizedes múltra visszatekintô díj jelöltjeit sajtótájékoztató keretében jelentette be Dr. Csányi Sándor, az alapítvány kuratóriumának elnöke. A kiválóságok között idén is olyan mûvészek, sportolók és a tudományos élet, a népmûvelés, oktatás és a sajtóképviselôi szerepelnek, akik munkásságukkal kiérdemelték a legkiválóbbaknak járó elismerést.
Egy díj értékét nemcsak az alapító szándéka, hanem azok köre is meghatározza, akik az
elismerésben részesülnek. A Prima Primissima
díj értékállóságát nem csupán a több mint egy
évtizedre visszatekintô múltja, hanem széles
körû társadalmi elfogadottsága is jól szemlélteti. A Prima Primissima nem más, mint ragaszkodás a minôség és a kiemelkedô teljesítmény elismeréséhez, aminek a mai, változó
világban különösen nagy a jelentôsége. A díj
széles körû elismertségét az is jól mutatja,
hogy évrôl-évre több ezer szavazat érkezik a
jelöltekre.
„Örömmel látjuk, hogy évrôl évre sikeresen
tudjuk teljesíteni az Alapítvány célkitûzéseit,
azaz megmutatjuk és méltóképpen honoráljuk a
kiválóságokat. A díjjal nem csupán elismerésünket kívánjuk kifejezni, hanem azt reméljük, hogy
társadalomformáló erôvel is bír, inspirációt és
példamutatást ad a minél magasabb szintû teljesítményhez. Az eddigi évek tapasztalatai alapján
bátran állíthatom, hogy jó úton haladunk és az
idei jelöltek is egytôl-egyig kiérdemelnék a Primissima címet, így nehéz helyzetben leszünk a
döntéskor” – mondta Dr. Csányi Sándor, a
Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának elnöke.
A jelöltek a hagyományoknak megfelelôen
idén is tíz kategóriában:magyar irodalom, magyar színház és filmmûvészet, magyar képzômûvészet, magyar tudomány, magyar oktatás
és köznevelés, magyar építészet és építômûvé-

szet, magyar sajtó, magyar sport, magyar népmûvészet és közmûvelôdés, magyar zenemûvészet szerepelnek. A Primák fejenként 5 millió forint jutalomban részesülnek.
Minden kategóriában három kiválóság
kap helyet, az Alapítvány kuratóriumának
tagjai és a VOSZ kibôvített elnöksége pedig
titkos szavazással közülük választja ki a Primissimákat, minden területrôl egyet. Emellett a korábbi éveknek megfelelôen idén is
SMS szavazással dôl el ki lesz a közönségdíjas. Szavazni szeptember vége és december
eleje között lehet. A Primissimák és a közönségdíjas 15 millió forinttal lesznek gazdagabbak.
„Mindenkit arra buzdítunk, hogy szavazzon
arra a jelöltre, aki szerinte a leginkább megérdemli a Közönségdíjat. Annál is inkább érdemes részt
venni a voksolásban, mert a szavazók között kisorsoljuk a legújabb Mercedes-Benz A-osztály
személygépkocsit. A szavazás részletei rövidesen
elérhetôek lesznek a www.primaprimissima.hu
weboldalon és a Prima Primissima Facebook oldalán” – ismertette Honti Hanna, a Prima
Primissima Alapítvány ügyvivôje.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelôen
ebben az évben is önálló, Junior Prima díjjal
jutalmazzák a kiemelkedô teljesítményt nyújtó, harminc év alatti fiatalokat. A Junior Prima Díj társalapítói, a Magyar Fejlesztési Bank,
az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt., a Docler Holding, a KAVOSZ Zrt., az FHB Bank, a
tudomány, a zene, a népmûvészet, a sajtó és a
színház mûvészet terén kiemelkedô fiatal tehetségeket támogatja, kategóriánként akár tízet is. A Junior Primák jutalma 2-2 millió forint.
Emellett idén is átadják a területi Prima díjakat, melyeket 19 megyében hárman nyerhetnek el. A díj célja a helyi közösségek erôsítése és az értelmiségi eredmények elismerése. A díjazottak jutalma 1-1 millió forint.
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2015. évi Prima díjazottak
MAGYAR IRODALOM
Kodolányi Gyula, költô, esszéista
Marosi Gyula, író, dramaturg
Oravecz Imre, költô, író, mûfordító
MAGYAR SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZET
Börcsök Enikô, színmûvész
Máté Gábor, színmûvész, rendezô
Sándor Pál, rendezô
MAGYAR KÉPZÔMÛVÉSZET
Csáji Attila, képzômûvész
Károlyi Zsigmond, festômûvész
Vojnich Erzsébet, festômûvész
MAGYAR TUDOMÁNY
Csíkszentmihályi Mihály, pszichológus,
egyetemi tanár
É. Kiss Katalin, nyelvész
Dr. Stépán Gábor, gépészmérnök, egyetemi
tanár
MAGYAR OKTATÁS ÉS KÖZNEVELÉS
Csapó Benô, oktatáskutató, egyetemi tanár
Dr. Gyarmathy Éva, klinikai és nevelés lélektani szakpszichológus
Petôfi Irodalmi Múzeum
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MAGYAR ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTÔMÛVÉSZET
Benczúr László, okleveles építészmérnök
Dévényi Tamás, okleveles építészmérnök,
belsôépítész
Tomay Tamás, okleveles építészmérnök
MAGYAR SAJTÓ
Hajdú B. István, sportújságíró
Stumpf András, újságíró, publicista
Vinkó József, újságíró, dramaturg, mûfordító
MAGYAR SPORT
Kásás Tamás, háromszoros olimpiai bajnok
vízilabdázó
Keleti Ágnes, ötszörös olimpiai bajnok tornász
Taróczy Balázs, teniszezô
MAGYAR NÉPMÛVÉSZET ÉS KÖZMÛVELÔDÉS
Ifjú Csoóri Sándor, népzenész, zenetanár
Fonó Budai Zeneház
Levente Péter - Döbrentey Ildikó, közösségalkotó társak
MAGYAR ZENEMÛVÉSZET
Baráti Kristóf, hegedûmûvész
Budapest Klezmer Band
Kovács János, karmester
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2015. évi
Prima díjazottak
bemutatása
MAGYAR IRODALOM
Kodolányi Gyula
A Mikes Kelemen-, József Attila-díjas költô,
mûfordító, esszéista, irodalomtörténész az ELTE Bölcsészettudományi Karának angol szakán diplomázott. 1966-tól 1970-ig a Corvina
Kiadóban volt angol szerkesztô, részt vett a
modern magyar költészet angolra fordításában. 1989-ben az ELTE amerikai tanszékének
társalapítója volt. Anglistaként és amerikanistaként ösztöndíjakkal számos tanulmányúton
vett részt. Vendégprofesszorként amerikai és
magyar irodalmat tanított az USA több egyetemén. 1991 óta a Magyar Szemle, 2010 óta a
HungarianReview fôszerkesztôje. Elsô verskötete 1981-ben, elsô esszékötete 1999-ben jelent meg. 2012-ben irodalmi és közéleti tevékenységéért a Magyar Érdemrend Középkereszt a csillaggal kitüntetésben részesült. A
Magyar Mûvészeti Akadémia rendes tagja.
Marosi Gyula
Író, dramaturg, a József Attila Kör alapító tagja majd
titkára.1966 óta jelennek meg mûvei. 1971-ben a
Kortárs folyóirat munkatársa, 1975 és 78 között a
Mozgó Világ prózarovatának vezetôje. 2001-ig a
Magyar Televízió dramaturgja. A József Attila és Balázs Béla díjas író prózai kötetein túl tucatnyi moziés tévéfilm forgatókönyvét írta, saját témái és klasszikus mûvek felhasználásával. Dramaturgként vagy
negyven produkció készítésében vett részt. Írásai
nagyrészt önéletrajzi ihletésûek, de a dühökkel, iróniával, humorral és féltô aggodalommal elôadott
történetei nemcsak egyéni sorsáról, hanem az ország
és népének az elmúlt hetven esztendôben megélt
megpróbáltatásairól is szólnak. Szerelmetes szavakkal beszél a szûkebb hazájának tekintett Dunakanyarról. Egyénisége meghatározója a természet jelenségeihez való áhítatos viszonya, leírásaiból a mindenség sugallatát érezzük.

Oravecz Imre
A Kossuth-, Kassák Lajos-, Füst Milán-,
Weöres Sándor-díjas költô, író, mûfordító
1967-ben magyar–német szakon végzett a
Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Elsô
versei az Alföldben jelentek meg 1962-ben.
Elsô kötete 1972-ben jelenhetett meg Héj
címmel. 1982-tôl az Élet és Irodalom versrovatának szerkesztôje, késôbb fômunkatársa.
1985-86-ban a Kaliforniai Egyetem Santa
Barbara-i campusán volt vendégtanár, a modern német líráról tartott elôadásokat és angol versírást tanított. Amerikai élményeibôl,
a hopi indiánok történetének és kultúrájának megismerésébôl született meg Ahopik
könyve, amelynek verseiben anyag és szellem, ember és természet egybetartozása fedezhetô fel. Nagy sikert aratott az egy szerelem pusztulását önkínzó részletességgel feltáró 1972. szeptember címû prózavers-kötete,
valamint a költôi fômûvének is tartott Halászóember, a szülôfaluját néprajzi alapossággal
feltérképezô versciklus. 2007-ben jelent meg
az Ondrok gödre címû faluregénye, családtörténete a magyar paraszti sors talán eddigi
legjobb rajza. A 2012-ben megjelent Kaliforniai fürj címû regényéért megkapta a Magyar
Szépírók Társaságának díját. 1995-tôl 2005ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára volt, ahol német irodalmat és amerikai ôskultúrát tanított. A Magyar Mûvészeti Akadémia rendes tagja.

MAGYAR SZÍNHÁZ–
ÉS FILMMÛVÉSZET
Börcsök Enikô
1987-tôl 1991-ig járt a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemre, Marton László osztályába. A
diploma megszerzése után 1991-tôl 1994-ig a
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Kaposvári Csiky Gergely Színházban játszott,
1994 ôsze óta pedig a Vígszínház tagja. Több
mint 90 színházi és két tucat film-, illetve tévészerep köthetô a nevéhez. A Jászai Mari-díjas színésznôt, érdemes mûvészt fôleg drámai
szerepek találják meg, azonban vicces oldalát
is volt alkalma megmutatni. Közismertté a
Melodráma (1991) címû filmben történt bemutatkozása tette. Passzport címû filmjéért a
2001-es Magyar Filmszemlén megkapta a legjobb nôi alakítás díját. Rendszeresen önkéntes segítô a szervátültetésen átesett gyerekek
táborában, de foglalkozik autistákkal, és szervez nyári színjátszóiskolát is a kicsiknek. Több
éve a Nemzeti Veseprogram Nagykövete.A
Halhatatlanok Társulatának örökös tagja,
2014-óta a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem tanára.
Máté Gábor
1980-ban végzett a Színmûvészeti Fôiskola
színész szakán. Diplomájának megszerzését
követôen a kaposvári Csiky Gergely Színház
mûvésze lett. 1987-ben szerzôdött a Katonához, ahol nem csak színészként, hanem rendezôként is dolgozik. A Kossuth- és Jászai Maridíjas színész, érdemes mûvész 1993 óta tanít a
Színház- és Filmmûvészeti Fôiskolán. 2011tôl a Katona József Színház igazgatója. Színpadi szerepei és rendezései mellett számos filmben is szerepelt. A filmes pályát Radványi Gézánál kezdte a Circus Maximusban, ô maga
legfontosabb filmjeinek Tímár Péter Mire befejezi röptét a denevér, Pacskovszky József Esti Kornél címû alkotását és a Sas Tamás rendezte Presszót tartja. A tévénézôk a nagy sikerû Terápia címû minisorozatban is láthatták.
Nevéhez, illetve hangjához több CD és hangoskönyv köthetô. 2013-tól a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia tagja.
Sándor Pál
Filmrendezô, forgatókönyvíró, producer.
Érettségi után a filmgyárban dolgozott filmgyári gyakornokként. 1959-ben vették fel a
Színház- és Filmmûvészeti Fôiskolára, Herskó
János osztályában végzett rendezôi szakon. Elsô játékfilmje, az 1967-es Bohóc a falon már
kiforrott alkotóra vallott, filmjeire azóta is jellemzô a groteszk hangvétel. 13 játékfilmet készített többek között a nagy népszerûségnek
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örvendô a Régi idôk focija, a Ripacsok és a
Szerencsés Dániel. Látványos televíziós showt rendezett az LGT-dalaiból. A filmes és televíziós munkái mellett színházi rendezôként a
Vígszínházban és a Rock Színházban is dolgozott. A Kossuth-díjas, Balázs Béla-díjas, Kiváló és Érdemes Mûvész 24 nemzetközi rangos
szakmai elismerése közül a legjelentôsebbek a
Berlini Ezüst Medve-, a Cannes-i FIPRESCIdíj, a Chicago-i Ezüst Hugo-, és a Karlovy
Vary-i Kritikusok Díja a teheráni fesztivál legjobb rendezési díja és taorminai fesztivál Donatello-díja.

MAGYAR KÉPZÔMÛVÉSZET
Csáji Attila
A Munkácsy Mihály-díjas, érdemes mûvész az
Egri Tanárképzô Fôiskolán szerzett rajzszakos
diplomát 1964-ben. Az 1960-as évek közepétôl induló magyarországi képzômûvészeti
avantgárd „újhullámának” egyik fô szervezôje.
Kezdeti lírai szürrealisztikus képei után fôleg
az anyagstruktúrák és a velük kialakított
plaszticitás foglalkoztatta. A gesztus-festészeten, az assamblage-okon, konceptuális grafikákon keresztül vezetett az útja a koherens lézerfény képi lehetôségeinek kutatásához, de
mint fénymûvész sem hagy fel a festéssel, s
ugyanakkor ezzel parallel, képzômûvészeti filmeket rendez és tanulmányokat ír. A hetvenes évek közepétôl a Központi Fizikai Kutató
Intézet támogatásával a lézer képi lehetôségeit kutatja, társa a munkában Dr. Kroó Norbert a magyarországi lézerkutatás vezetôje. Új
képi transzformációs módszert kísérletezik ki,
az ún. szuperpozíciós módszert. Az eszközrendszert és módszert 1980-ban szabadalmaztatták.
Fénymûvészeti munkássága alapján a Massachusetts Institute of Technology/ CAVS intézete taggá választja. A Magyar Mûvészeti
Akadémia rendes tagja, 2011-2014. között az
egyik alelnöke volt.
Károlyi Zsigmond
A magyar képzômûvészek középgenerációjának kutató szellemû festôje, akit fôiskolai tanulmányai kezdetei óta a festészetelméleti és
mûvészetbölcseleti kérdések vizualizálása foglalkoztat. 1987-tôl a Magyar Iparmûvészeti Fô-
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iskola oktatója. 1990-tôl a Magyar Képzômûvészeti Egyetem festôtanára. A fôiskolai tanítás megkezdése idôben egybeesett a monokróm festészet iránt mutatott érdeklôdésével,
ezért a pedagógiai munkát összekapcsolta az ôt
foglalkoztató mûvészi problémákkal, és bevezette a fôiskolán a monokróm festészeti programot. A nyolcvanas évek elején megjelenô új
festészeti tendenciák ôt sem hagyták érintetlenül, mûveiben univerzális, a keleti bölcseletet
és azeurópai filozófiát magában foglaló gondolkodásmód testesül meg. Alapvetôen a természetes és mesterséges képi világ, a festett és gépi kép, tágabb értelmezésben a valóság és mûvészet viszonyát vizsgálja, változatos vizuális
megoldásokkal. Meglehetôsen összetett,
ugyanakkor rendkívül festôi fogalmazásmódot
alakított ki. Festményei egyszerre intellektuálisak és anyagszerûen érzékletesek. 1991-ben
Munkácsy Mihály-díjat kapott, 1997-ben Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült.
Vojnich Erzsébet
1981-ben végzett a Képzômûvészeti Egyetem
festô szakán. Festményeit mindig fénykép ihleti. Korai mûveinek jellegzetes mûfaja a kollázs. 1986-tól mûveinek tematikus eleme az
enteriôr. E képek óriási csarnokait, elhagyott
termeit, az üres lépcsôforduló, rideg gépházak,
sötét cellák, zárt alagsori helyiségek meghatározhatatlan rendeltetését, a meztelen, koszos
falakat a fény titokzatos, derengô jelenléte eleveníti meg. Ez a fénytôl átitatott színekbôl, az
árnyékokból és reflexekbôl kialakuló atmoszféra az egyértelmûség hiánya miatt egyszerre
misztikus és ôriz valamiféle fojtogató idegenséget. A bizonytalanságot a szín- és fényhatások
többértelmûsége mellett a centrálperspektíva
ábrázolási problémái is tovább növelik. 1998ban Munkácsy-díjjal tüntették ki.

MAGYAR TUDOMÁNY
Csíkszentmihályi Mihály
A Széchenyi-díjas pszichológus szakterülete a
fejlôdés- és neveléslélektan, valamint a kreativitás- és tehetségkutatás. Már gyermekként
is foglalkoztatta az emberek viselkedésének
megértése. Pszichológiai tanulmányait az illinois-i egyetemen kezdte meg, majd tehetségét

felismerô tanárai javaslatára átjelentkezett a
chicagói egyetemre, PhD fokozatát 1965-ben
szerezte meg. 1971-1987 között a chicagói
egyetem humán fejlôdéstani professzora. 1999
óta a kaliforniai ClaremontGraduate University professzora. A tevékenységbe való belefeledkezés, a teljes bevonódás érzésének tanulmányozása foglalkoztatta: miért van az, hogy
egyes emberek élvezik munkájukat, pedig
gyakran nem is kapnak fizetséget érte. A kérdést körüljárva született meg a flow (áramlat)
elmélete, amely ma már a pozitív pszichológia
egyik leghíresebb elmélete, és az arra épülô
oktatási mód is világsiker. 1998-ban az MTA
külsô tagjává választották.
É. Kiss Katalin
Széchenyi-díjas magyar nyelvész, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja. A Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar–angol
szakán végzett. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének kutatóprofesszora, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem egyetemi tanára, Nyelvtudományi Doktori Iskolájának vezetôje. A magyar nyelvészet és a generatív nyelvelmélet
mûvelôje. A természettudományok egzakt
módszertanát alkalmazó kutatásai megújították a magyar nyelvtant, és általános nyelvészeti felismerésekhez is vezettek. Nyelvtörténeti kutatásai során rekonstruálta az ôsmagyar
mondat alapszerkezetét és a kései ómagyar
korban végbement mondatszerkezeti változások okait és lefolyását. Tucatnyi könyve és
kétszáz tanulmánya jelent meg nemzetközi és
hazai tudományos kiadóknál, illetve nemzetközi és hazai folyóiratokban.
Dr. Stépán Gábor
Széchenyi-díjas akadémikus. 1978-ban a Budapesti Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán
diplomázott. Doktoranduszi évek után a Csepel Mûvek Szerszámgépgyárában volt tervezômérnök. Késôbb akadémiai kutató lett, majd
angol, dán, holland és amerikai egyetemeken
dolgozott. 1995 óta vezeti a Mûegyetem Mûszaki Mechanikai Tanszékét, 2008-ban a Gépészmérnöki Kar dékánjává választották. Kutatási területei a gépek dinamikája, stabilitása és
rezgései. Olyan géprendszerekkel foglalkozik,
amelyekben a holtidô szerepe meghatározó.
Modelljeit világszerte alkalmazzák robotok és
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emberek mozgásában a reflexkésések elemzésére, egyensúlyozási problémák és forgalmi dugók
kialakulásának magyarázatára. További témája
a jármûkerekek rezgése, ami szoros összefüggésben van a fogyasztással, fékezéssel és kormányozhatósággal. 2001-ben az MTA, 2013-ban
az Európai Akadémia tagjává választották,
2006-ban megkapta a Simonyi Károly mérnöki díjat, 2011-ben a Széchenyi-díjat, 2015-ben
az Amerikai Gépészmérnök Egyesület Dinamikai díját. 2013-ban elsô magyarországi mérnökként nyerte el az Európai Kutatási Tanács professzori kutatói pályázatát, amelynek témája a
szerszámgépek rezgéscsökkentése.

MAGYAR OKTATÁS ÉS KÖZNEVELÉS
Csapó Benô
Kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet a József Attila Tudományegyetemen szerzett
1977-ben. 1985-ben megszerezte a kandidátusi
fokozatot, 2002-ben elnyerte az MTA doktora
címet. A SZTE Neveléstudományi Intézet, a
Neveléstudományi Doktori Iskola, az MTASZTE Képességfejlôdés Kutatócsoport és az
SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetôje.
A jövô pedagógusai a felsôoktatásban az ô mûvein nônek fel. Számos nemzetközi kutatási
programban vett részt. 1989-ben Humboldt
ösztöndíjas, 1994-95-ben Stanfordban vendégkutató volt, 1997-99 között a demokratikus
gondolkodás fejlesztésével kapcsolatos programban dolgozott. A 2003-as és 2012-es PISA
vizsgálatokban a problémamegoldó gondolkodás elméleti kereteit kidolgozó munkacsoportok tagja volt. 2011-15 között egy európai természettudomány-tanítás projekt magyarországi
munkáinak irányítója. Fô kutatási területei a
kognitív fejlôdés, a pedagógiai értékelés és a
technológia alapú tesztelés.
Dr. Gyarmathy Éva
Pszichológusi, majd nevelés lélektani szakpszichológusi diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1999-tôl a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai
Kutatóintézet tudományos fômunkatársa.
Megalakította a Serdülô és Felnôtt Diszlexia
Központot, a Sajátos Nevelési Igényû Tehetségeket Segítô Tanácsot. Fô kutatási területe
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a tehetség, tanulási zavarok, hiperaktivitás, figyelemzavar és a különbözô személyiségzavarok. Több egyetemen óraadó tanár. Rendszeresen tart elôadásokat és tanfolyamokat a tehetség és egyéb eltérô képességek, sajátos viselkedés témakörében. Nemzetközi kutatási
projektekben elsôsorban a szokásostól eltérô
képességû gyerekek és felnôttek megfelelô ellátásának kérdéseivel foglalkozik.
Petôfi Irodalmi Múzeum
A Petôfi Irodalmi Múzeumot 1954-ben alapították a Petôfi Ház (1909) jogutódaként. A
Petôfi Társaság által indított értékôrzô vállalkozás a Petôfi és Jókai hagyatékok bemutatásán
túl késôbb József Attila és Ady Endre emlékeinek gyûjtésével egészült ki. Az országos hatókörû Irodalmi Múzeum feladata a vásárolt és
örökölt írói hagyatékok korszerû feldolgozása,
kutathatóvá tétele, s a kortárs magyar irodalom
muzeális becsû anyagainak mindenkori gyûjtése. Alapfeladatai közé tartozik az irodalmi emlékházak hálózatának gondozása is. Gyûjtôköre
kiterjed a hazai és határon túli magyar nyelvû
irodalom írott, nyomtatott, tárgyi, képi és
hangzó anyagaira, illetve az emigráns sajtó,
könyv-és kéziratgyûjtemény folyamatos bôvítésére. Az intézmény feladata e kulturális javak
bemutatása korszerû interaktív eszközöket alkalmazó kiállításokban, az iskolai oktatást, valamint az élethosszig tartó tanulást segítô közmûvelôdési, közönségkapcsolati, múzeumpedagógiai és képzési tevékenység segítségével.

MAGYAR ÉPÍTÉSZET
ÉS ÉPÍTÔMÛVÉSZET
Benczúr László
A Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével kitüntetett, Ybl-díjas, Károly Gáspár -, EuropaNostra- és Csonka Pál díjas építész a kortárs
evangélikus templomépítészet meghatározó
alakja, nevéhez számos templom és egyéb
szakrális épület kötôdik. Gondolkodásmódjára az egyszerûség, az áttekinthetôség, formálására visszafogott nagyvonalúság jellemzô. Ipari épületektôl, sportlétesítményeken keresztül, lakóházakon át, az egyházi épületekig,
mûemléki épületrekonstrukciókig, filmstúdióig számtalan épületet jegyez. Résztvevôje a
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Millenáris Park, valamint a Megyeri híd építészeti megformálásának. A sportlétesítmények és az irodaházak mindegyikét alapvetôen a használhatóság, azaz a jó funkció jellemzi. Egyházi épületei is olyan homlokzat és
tömegformálásúak, hogy azokba belépve az
ember meg sem lepôdik a magától értetôdô, az
egyént befogadó látványtól.
Dévényi Tamás
Építômûvészete a helybôl és a hely minôségébôl ered, amelyhez az építészet globális nyelvezete iránti fogékonyságával és érzékenységével közelít. Tudatosan és racionálisan ahhoz
a tájhoz köti munkáit, amelybôl azok kinônek
és amelyhez illeszkednek. A több száz éves
múlttal rendelkezô Rácz fürdô az ô tervei
alapján éledt újra. Legutóbbi munkái között
szerepel még a négyes metró Rákóczi téri állomásának tervezése és a Várkert bazár belsôépítészeti megújítása.
Tomay Tamás
Az Ybl-díjas építész bár korábban különféle
kórházépületek és lakóépületek is születtek a
tervezôasztalán, ma elsôsorban családi házakat
tervez. Elegáns, tiszta vonalú, egyszerû, természetes anyagokból készült építmények jellemzik munkásságát. Az ô házain mindig érzékien
tapintható a tégla, a kô, a fa és az üveg. Úgy
gondolja, a környezethez való alkalmazkodás
lényeges módja a jelenidejûség felismerése, hiszen bármely kapcsolódásnak ez elemi feltétele. Azt tapasztalja, amikor a kép többet mutat,
mint a megkomponáltság, számára akkor nyeri el a ház az "érvényességét". Az egyszerûség
eleganciájával megtervezett, nyugodt, harmonikus házai olyan inspiráló példái az illeszkedésnek és a környezettel folytatott párbeszédnek, ami csak keveseknél születik meg. A Magyar Építômûvész Szövetség Mesteriskolájának oktatója, és az Iparmûvészeti Egyetemen a
leendô építészdoktorokat tanítja, a Széchenyi
Irodalmi és Mûvészeti Akadémia tagja.

ságot olvasott és barátainak kommentálta a
gombfocimérkôzéseket. 25 éve jelentkezett az
elsô sportriporter stúdióba, amelynek elvégzése után szakmai pályafutása az MTV sportosztályán kezdôdött. Több televíziós és rádiós
csatornánál dolgozott az elmúlt negyed század
során, tudósított többek között 5 nyári és 2 téli olimpiáról, járt labdarúgó világ- és Európa
bajnokságon, közvetített 12 Bajnokok Ligája
döntôt.
Stumpf András
2004-ben Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett német-kommunikáció szakon. A
diploma után a Heti Válasz munkatársa lett,
majd 2015 márciusában a Mandinerhez érkezett, ahol fômunkatársként számítanak munkájára. Fôleg címlapos interjúi és publicisztikái
tették ismertté az olvasóközönség számára. Televíziós vitamûsorok gyakori szereplôje, zenei
érdeklôdésébôl
fakadóan
az
MTV
Dob+Basszus címû mûsorának is állandó szakértôje volt. Szörényi Leventével készített sok
– sok órányi beszélgetés alapján írta és szerkesztette meg Szörényi - Rohan az idô címû
könyvét, amely idén jelent meg. 2009-ben Junior Prima Díjjal ismerték el munkáját. A Minôségi Újságírásért-díjat 2013-ban vette át.
Vinkó József
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészeti Karának magyar–francia szakán végzett. Újságíróként dolgozott, majd a
József Attila Színház, 1981-tôl pedig a Vidám
Színpad dramaturgja. Cikkei, riportjai jelentek meg különbözô kulturális folyóiratokban.
1985-tôl a Stúdió címû tv-magazin, késôbb a
Helló, világ!, az Exkluzív címû televíziós mûsorok szerkesztô-mûsorvezetôje. A Heti Válasz gasztronómiai rovatát írja, a Magyar
Konyha fôszerkesztôje. Szellem a fazékból
címmel rádiómûsort készít. Több kötete jelent meg.

MAGYAR SPORT
MAGYAR SAJTÓ
Hajdú B. István
Már gyermekkorában központi szerepe volt a
sportnak az életében. Hétévesen már sportúj-

Kásás Tamás
Háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó.
Hatéves korában kezdett vízilabdázni. 1993ban ifjúsági Európa-bajnokságot nyert.
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Ugyanebben az évben már tagja volt a felnôtt
válogatott keretnek. Sydneyben, Athénban
és Pekingben lett olimpiai bajnok, 2003-ban
tagja volt a világbajnokságot nyert csapatnak,
kétszer világligát, kétszer világkupát nyert
együttesével és kétszer volt Európa legjobbja.
Nyert olasz bajnokságot, Euroligát (BEK), európai Szuperkupát, KEK-et, LEN-kupát.
2010-ben az Évtized vízilabdázójának is megválasztották.
Keleti Ágnes
Nemzet Sportolója címmel kitüntetett ötszörös olimpiai bajnok magyar tornász; a magyar
tornasport legeredményesebb versenyzôje, 46
alkalommal nyert magyar bajnokságot, hétszeres csapatbajnok. 18 évesen mutatkozott
be a válogatottban. 1940-ben nyerte elsô magyar bajnoki érmét. Az 1952-es olimpián a talaj bajnoka volt, ezen kívül egy ezüst- és két
bronzérmet nyert. 1954-ben felemás korláton
világbajnokságot nyert, a ’49-es budapesti fôiskolás vébén pedig négyszer szólították a dobogó tetejére. 1956-ban 3 szeren (talaj, gerenda, felemás korlát) és a kéziszercsapatban
nyert olimpiát.
Taróczy Balázs
Tíz éven át benne volt az egyéni tenisz-világranglista elsô ötvenében, 1978-82 között az
elsô húszban. Hétévesen már versenyen szerepelt, és összességében négy korosztályban is
országos bajnok lett, amire korábban nem
akadt példa Magyarországon. Tizenhárom
évesen versenyzett elôször külföldön. Taróczy
Balázs tizenhárom egyéni ATP-, huszonhét
páros versenyt nyert. Háromszoros páros világbajnok (1982., 1983. és 1986.). A magyar
teniszsport elsô és mindmáig egyetlen wimbledoni bajnoka(páros 1985) és egyetlen kétszeres Grand Slam gyôztese (Roland Garros
páros 1981. és Wimbledon 1985). Érdekes,
hogy éppen elsô tornagyôzelmének színhelyén, Kitzbühelben vívta 1986-ban utolsó
mérkôzését egyesben, 1989-ig párosban még
versenyzett. 2004-ben a Magyar Teniszszövetség szakmai igazgatója. Visszavonulása után is
a sportág szolgálatában maradt, szövetségi kapitányként is dolgozott, napjainkban pedig ô
szervezi a legrangosabb hazai teniszeseményt,
a TennisClassics gálát.
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MAGYAR NÉPMÛVÉSZET
ÉS KÖZMÛVELÔDÉS
Ifjú Csoóri Sándor
A hazai hangszeres népzenei mozgalom egyik
elindítója.1973-ban alapító tagja a Muzsikás
együttesnek, amiben 23 évig zenélt itthon és
külföldön. 1977 és 2002 között az Óbudai
Népzenei Iskola tanára, ahol népi hegedût,
brácsát, és az országban elsôként tekerôlantot
és magyar dudát tanított. A duda gyakorlati
feltámasztásában vitathatatlan a szerepe. A
hangszer méreteinek és sípjának újításával
összehangolhatóvá tette a dudákat, így kezdeményezésére létrejöhetett 1989-ben a Magyar
Dudazenekar. 2000-ben Jézus születése címmel folk operát írt, valamint megjelentette a
zenetanításról szóló, Varázsjelek címû könyvét. Ezt követte 2004-ben pentaton népdalaink rendszerezett gyûjteménye, amit Zeneszavak címmel jelentetett meg. 2012-tôl két
fiával az Ádám István Emlékzenekarban viszi
tovább a hagyományôrzô zenélést.
Fonó Budai Zeneház
Az 1995-ben Lukács József magánalapításában megnyílt Fonó Budai Zeneház az elmúlt
20 év alatt mindvégig megôrizte eredeti küldetését: a közös gyökereinkbôl táplálkozó magyar és határon túli népzenének és néptáncnak, emellett az (etno)jazz és világzenei irányzatoknak nyújt állandó bemutatkozási lehetôséget a hagyományok és az értékteremtés
mentén. Egyszerre koncert- és próbahelyszín,
több rendszeres táncház otthona, valamint lemezkiadó és fesztiválok – köztük a Budapest
Folk Fest és a Héttorony Fesztivál - szervezôje. Táncházaikat rendszeresen több százan látogatják. Fennállásuk két évtizedében vendégül látták a Kárpát-medence összes adatközlôjét a Rábaköztôl Moldváig. Itt zajlott az elmúlt idôszak legnagyobb – Európában egyedülálló - népzenei gyûjtése, az Utolsó Óra, a
Hagyományok Házával közösen, amelybôl a
zeneház 50 lemezbôl álló sorozatot adott ki.
1997 és 2001 között majd 2014-ben közel
másfélezer órányi népzenét rögzítettek a Fonó
stúdiójában a magyar nyelvterület minden részérôl. Az alapítás óta több mint 200 lemezt
jelentettek meg. 2013 óta minden évben szerepelnek a Womex Top Label listáján a világ
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legjobb 20 világzenei kiadója között, egyetlen
magyarként.
Levente Péter ésDöbrentey Ildikó
Levente Péter feleségével és alkotótársával,
Döbrentey Ildikóval több mint négy évtizede
szolgálja magyarul értô közönségét, mindig
úgy nyújtva szórakozást, hogy közben „a gyermekek és az értük felelôs felnôttek lélekben és
szellemben növelôdjenek”. A mese titkát Döbrentey Ildikó osztja meg a publikummal feszült figyelem, halk derû, és sokatmondó csendek harmóniája közepette. Negyvennyolc éve
ô a színházi, televíziós, rádiós, vándorszínházi,
gyermekújságos mûfajteremtô alkotások
megálmodó-kitaláló szerkesztôje, írója, költôje, festôje, az együttmûködô mûvészek múzsája. Ifjakat és felnôtteket inspirál a páros élet
és a gyermeknövelés mûvészetére. A játék titkát Levente Péter a közönséggel együtt deríti
fel ötvenhárom évad óta, nem csak lelki-szellemi összhangban, hanem a személyes, fizikai
részvételt is felajánlva, öt féle médiumban, a
legkülönbözôbb szóló és csoportos szerepek
formájában. Az alkotómûvészek menedzsere,
játszó-, és rendezôtársa. Magatartáskultúra
kutatóként harminc éve tanulva tanít óvodást, egyetemistát, érett felnôttségre törekvô
embereket.

MAGYAR ZENEMÛVÉSZET
Baráti Kristóf
Gyermekkorát Venezuelában töltötte, nyolc
évesen ott adta elsô zenekari koncertjét. A
Zeneakadémián Szenthelyi Miklós és Tátrai
Vilmos voltak a tanárai, majd 1998-tól Párizsban tanult Eduard Wulfson irányítása alatt.
Több nagy nemzetközi verseny után 2010ben megnyerte a Moszkvai Paganini Versenyt, amelynek elsô díját a hegedûsök Oscardíjának tekintik. Tökéletes technikája, elmélyült zeneisége gyorsan a nemzetközi zenei
élet élvonalába emelte: a világ legrangosabb
zenekaraival és karmestereivel lép fel, szívesen látott vendég a New York-i Carnegie
Halltól a moszkvai Csajkovszkij-termen át az
amszterdami Concertgebouwig. 2014-ben a
világ legkeresettebb hegedûmûvésze volt.
2011-ben a legmagasabb zenei elismeréssel, a

Liszt Ferenc-díjjal tüntették ki, 2014-ben
Bartók—Pásztory-díjat és Kossuth-díjat kapott. A Magyar Mûvészeti Akadémia tagja.
2012-14 között a pécsi Zsolnay Központ rezidens mûvésze, 2015-tôl a Kaposfest nemzetközi kamarazenei fesztivál egyik mûvészeti vezetôje.
Budapest Klezmer Band
Az 1990 óta mûködô Budapest Klezmer Band
a tradicionális zsidó zenét szólaltatja meg. Zenei átiratokat játszanak, amelyeket az együttes alapítója és vezetôje, Jávori Ferenc komponál. Ezek a dallamok Közép-Kelet-Európa
azon területérôl származnak, ahol a zsidó zenei
kultúra egykor virágzó volt. 25 Èves p·lyafut·suk sor·n bej·rt·k szinte az egÈsz Fˆldet Ès a
vil·g sz·mos ismert koncerthelyein lÈptek m·r
fel. Az egy¸ttesnek kˆszˆnhetıen a klezmer zene rÈszese lett a magyar kult˙r·nak. A Liszt
Ferenc Kamarazenekar felkérésére a Budapest
Klezmer Band alapítója egy olyan mûvet
komponált, amelyben a két együttes együtt
játszhat. Ez a „Klezmer Szvit”, amelyet 1999ben mutattak be a Dohány utcai zsinagógában.A Band több sikeres színházi produkcióban is részt vett, többek között a "Purim vagy
a sorsvetés" c. mûben (a Gyôri Balettel), a
"Hegedûs a háztetôn" produkcióban (korábban a Madách Színházzal, most a veszprémi
Pannon Várszínházzal), a Menyasszonytánc c.
darabban (az Operett Színházzal), valamint a
"Getto" c. darabban (a Pécsi Nemzeti Színházzal). 2000-ben az MTA Pro Kultúra Alapítványának kuratóriuma Kodály Zoltán Közmûvelôdési díjat adományozott a Budapest
Klezmer Band-nek; emellett az együttes 2003ban Artisjus-díjat,2004-beneMeRTon DÌjat
kapott. J·vori Ferenc "FEGYA" zeneszerzıt,
elıadÛm˚vÈszt, Èrdemes m˚vÈszt, a Budapest
KlezmerBand alapÌtÛ zenekarvezetıjÈt 2014ben Kossuth-dÌjban rÈszesÌtettÈk.
Kovács János
1976 óta a Magyar Állami Operaház karmestere, 1987-tôl 1990-ig ugyanitt vezetô karmesterként dolgozott. 1978-1980 között a Bayreuth-i Ünnepi Játékok zenei asszisztense
volt. Rendszeresen fellép a három nagy budapesti zenekar karmestereként és többször szerepelt a Budapesti Fesztiválzenekar vendége-

Szervezeti Hírek
ként is. 2003-ban, valamint 2006-2007-ben
megbízott fôzeneigazgató volt a Magyar Állami Operaházban,ahol 2007 ôszétôl jelenleg is
elsô karmester. Nagy sikerrel szerepelt és elismertségre tett szert Karlsruheban a BadischesStaatstheaterben, a pozsonyi Nemzeti Színházban és a berlini KomischeOperben. Vendégmûvészként Európán kívül Dél-Amerikában és Japánban is fellépett.Több éven át volt
a Szlovén Filharmonikus Zenekar és a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának elsô
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vendégkarmestere,jelenleg a Tokiói Filharmonikusok tiszteletbeli karmestere. Munkássága felöleli a klasszikus-romantikus operarepertoár mûveit, valamint a kortárs darabokat
- több magyar mû ôsbemutatóját dirigálta. A
2014/15-ös évadban az MR Szimfonikusok
vezetô karmestere volt. Számos CD-felvétele
jelent meg.Kovács János Érdemes Mûvész,Liszt-díjas,Bartók-Pásztory-díjas,Kossuth-díjas,a Magyar Állami Operaház örökös
tagja.
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WorldSkills – Sao Paulo 2015
Magyar fiatalok sikere

A WorldSkills fiatal szakemberek világversenyén augusztus 11. és 16. között 63 ország
több mint 1200 versenyzôje mérte össze tudását 50 versenyszámban, Magyarországot 13
szakmában 14 fiatal szakember képviselte.
Aranyérmet szerzett László Attila a bútorasztalos és ezüstérmes lett Csongrádi Dávid az
informatikai hálózati rendszergazda kategóriában a szakmák olimpiáján.
Kiválósági érmet vett át a Zilahi Krisztián
és Balázs Dávid alkotta mechatronikai csapat,
Kunfalvi Melinda virágkötô és Mózer Gergely
épületasztalos az 500 pont feletti teljesítményért.
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Menekülôk, munkahelyek

Nézem a televízióban a drámai képsorokat,
olvasom a neten a legfrissebb híreket, hallgatom a rádió tudósításait. A téma természetesen ugyanaz: a távoli hazájukat elhagyó tíz és
százezrek európai vándorlása. Eltérôen a csúf
szakzsargon által használt kifejezésektôl, én
menekülôknek nevezem az Afganisztánból,
Szíriából, Pakisztánból érkezôket, azokat az
embereket, akik új otthont keresnek földrészünkön. Az elnevezésekkel nem foglalkozom,
a kiváltó okok boncolgatását és a felelôsök
megnevezését meghagyom a politikusoknak,
politológusoknak, elemzôknek. A kérdést –
bízva abban, hogy az olvasók nem tartanak érzéketlen és antiszociális lénynek –, a magyar
gazdaság szempontjából, ezen belül a honi
munkaerô-piac aspektusából szeretném megközelíteni.
A szokatlanul nagyméretû vándorlási hullám lecsillapodását követôen a menekülôk
közül bizonyára sokan maradnak majd Magyarországon. Néhány ezren biztosan itt rekednek. Ez már csak azért is valószínûsíthetô,
mert hazánkat elôbb-utóbb úgyis belekényszerítik valamilyen kvótarendszerbe. Az alkalmazott technika témánk szempontjából pillanatnyilag lényegtelen, de azzal számolnunk
kell, hogy több ezer fiatalember hazánkban
fog letelepedni. Az viszont egyáltalán nem
mindegy, hogy eltartottként töltik-e itt mindennapjaikat, vagy a munkaerô-piacaktív szereplôjeként.
A nagy befogadási rutinnal rendelkezô Németország nemcsak ételrôl, italról és szállásról
gondoskodik, hanem ésszerû intézkedések sorával azonnal megkezdi a nyelvtanítást, a képzést, az átképzést és ezt követôen aktívan segíti a munkahely kiválasztását. Intenzív kurzusok szervezésével könnyítik az idegen közegbe
való beilleszkedést, mozgósítják a teljes állami
és önkormányzati apparátust a nehéz feladat

megoldása érdekében. Német barátaink ugyanis jól tudják, hogy 81 milliós országukban
hamarosan számos ágazatban lesz munkaerôhiány, öregedô társadalmuk kizárólag belsô
forrásokból nem fiatalodhat meg. Kevés gyermek születik náluk is, és az újonnan integráltak néhány év távlatában adó- és járulékfizetô polgárokká válnak. Európa vezetô hatalmának politikusait tehát nemcsak emberiességi
megfontolások vezérlik, hanem a segítségnyújtást emberi erôforrás befektetésnek is tekintik egyben. (Elnézést a ronda és lelketlen
kifejezésért). Az alapos elôkészítést igénylô,
nagy volumenû és költséges invesztíciók megtérülési ideje általában hosszú, és ez igaz a humán szférában is. A magyar gondolkodás sajnos ma még nem tart itt: a laikus és a szakmai
közvélemény pillanatnyilag nem törôdik a
hazánkban esetleg letelepedô családok jövôbeni sorsával. Izgalmasabb (és kényelmesebb)
nézni az országúti, pályaudvari jeleneteket, a
határzárépítést és a megrázó határátlépéseket.
A megnyilvánulások érzelmi és pártalapon
nyugszanak, racionalitásnak nyoma sincs. A
társadalom megosztottságáról továbbra is politikusaink gondoskodnak. Rendületlenül.
Magyarországon a hivatalos kormányzati
álláspont szerint nem kellenek az „idegenek”,
mivel speciális helyzetünknél fogva, a környezô országokból tudjuk pótolni az esetleges
munkaerôhiányt. Ez illúzió, hiszen az erdélyi
magyarság Budapestet már csak átszállóhelynek tekinti. Pedig a vándorló tömegben – a
képzetleneken kívül – lehetnek kiváló szakmunkások és felsôfokú végzettségû emberek
is. A kötelezô kvótarendszer egyik negatív következménye lehet, hogy az értékes munkaerôt a németek és a skandinávok fölözik le,
nekünk pedig a szakképzetlen gyenge jut. Már
most indokolt azon gondolkozni, hogy milyen
ágazatokban lehetne az itt maradókat hasznosan foglalkoztatni. Szótárak, ismertetôk, prog-
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ramok, nyelvtanfolyamok, képzési anyagok és
nem utolsó sorban mentorok kellenek. Az is
lehet, hogy nagy számban. A kormányzat nem
nézheti tétlenül néhány ezer itt élô – magyarul egy szót sem beszélô – tájékozatlan fiatal
céltalan és szomorú vergôdését.
Míg mi azon vitatkozunk, hogy jár-e a menekülôknek hideg idôben takaró és kánikulában ivóvíz, addig a kontinens egyik legfejlettebb országa a jövôbe tekint. Németország
távlatokban gondolkodik, a világ negyedik
legerôsebb gazdasági hatalmától ez nem is
meglepô. Berlin tárgyal, elôkészít, közvetít
(sokszor diktál), befogad, és közben frissíti
nemzeti munkaerô-piacát. Demokratikus magatartást tanúsít, másokat is erre ösztönöz, de
nem feledkezik meg saját érdekeirôl sem. Szorongatott helyzetben igyekszik emberséges, finanszírozható és elôremutató megoldást találni. Nehéz utat választ Európa legsikeresebb
gazdasági hatalma. Otthont és egzisztenciát
kínál a menekülôk százezreinek, bízva abban,

hogy az újonnan érkezôk viszonylag hamar
bekapcsolódnak az ország társadalmi vérkeringésébe és értékteremtô tevékenységébe.
Lessük el a korszerû német gyakorlati
megoldásokat, és ne szégyelljük azokat Magyarországon bevezetni! A korszerû munkaerô-piaci technikák adaptálása és rendszeresítése nem egyszerû feladat, viszonylag gyors
honosításuk kétségtelenül elmélyültebb gondolkodást igényel, mint a fizikai akadályok telepítése. A bezárkózás és a korlátok építése a
recesszió, a tartós visszaesés veszélyét hordozza magában, ezzel ellentétben a gazdasági és
politikai nyitottság a dinamikus fejlôdés
számtalan elemét, esélyét kínálja. Van, aki ezt
az állítást vitatja?
Dr. Dávid Ferenc közgazdász

Az írás a Népszava 2015. 09. 08. számában jelent meg.

Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Hungária Takarék Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mohácsi Takarék Bank Zrt.
Szigetvári Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Azúr TakarékTakarékszövetkezet
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
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.
6000
6120
6449
6060
6041
6400
6344
6000
7754
7626
7626
7720
7700
7634
3794
3849
9700
3441
3530
3400
3530
5932
6753
6782
6722
6723
8000
9330
9400

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

Utca
Szabadság tér 3/a.
Fõ u. 57./D
Petõfi tér 3.
Szet Imre tér 3. fsz.33.
Fõ u. 82/a.
Kossuth u. 4.
Rózsa u. 2.
Dobó I. körút 15.
Rákóczi u. 7/a.
Király u. 75.
Király u. 66.
Kossth L. u. 10
Dózsa Gy. u. 31.
Páfrány u. 2/a.
Mátyás király u. 76.
Fõ út 58.
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.
Széchenyi tér 17-18.

Takarékszövetkezeti VOSZ Pontok
Telefon
76-486-711/129
77-481-789/201.
30-6800-876
30-563-9412
76-371-132
77-421-228
78-404-394
76-502-160
69-569-981
72-518-149
72-200-460
72-465-125
69-511-093
72-552-282
46-399-036
46-386-045
48-512-916
49-530-519
46-515-923
49-505-540
46-507-918
68-490-590
62-552-590
62-581-006
62-540-017
62-312-925
22-801-055
96-240-222
99-505-445
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Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lövõ és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannon Takarék Takarékszövetkezet
Pannon Takarék 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.
Pannon Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 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
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
Pest
Pest
Pest
Pest

Ir.sz.
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
2900
2890
2360
2351
2370
1053

Város
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
Komárom
Tata
Gyál
Alsónémedi
Dabas
Budapest

Utca
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.
Igmándi u. 45.
Ady E. út 17.
Kõrösi út 116.
Fõ út 66/a
Bartók Béla út 90.
Képíró u. 9.

Telefon
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
34-540-760
34-586-356
29-540-040
29-537-015
29-560-164
1-266-6624
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Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
Polgári Bank Zrt.
B3 Takarékszövetkezet
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Somogy Takarék Szövetkezet
Somogy Takarék Szövetkezet
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
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet

Megye
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
Vas
Vas
Vas
Vas

Ir.sz.
2340
1065
2220
2200
1181
2700
2117
2760
1093
2310
1201
8700
7400
7500
8630
4600
4405
4401
4400
4400
4700
4900
7140
7030
7150
7100
7200
7090
9653
9700
9600
9700
9900

Város
Kiskunlacháza
Budapest
Vecsés
Monor
Budapest
Cegléd
Isaszeg
Nagykáta
Budapest
Szigerszentmiklós
Budapest
Marcali
Kaposvár
Nagyatád
Balatonboglár
Kisvárda
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Mátészalka
Fehérgyarmat
Bátaszék
Paks
Bonyhád
Szekszárd
Dombóvár
Tamási
Répcelak
Szombathely
Sárvár
Szombathely
Körmend

Utca
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.
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.
Széll K. u. 3-5.
Bathyány u. 42/B.
Petõfi S. u. 18.
Thököly u.1.

Telefon
24-430-441
1-354-3960
29-350-354
29-410-396
1-297-1635
53-506-114
28-582-270
29-640-266
1-456-5072
24-444-599
1-421-5809
85-515-164
82-411-220
82-552-820
85-350-629
45-410-161
42-371-333
42-455-526
42-504-448
42-597-562
44-500-278
44-511-018
74-493-805
75-511-240
74-550-940
74-529-400
74-464-190
74-471-831
95-588-666
94-511-530
95-521-709
94-512-660/142
94-594-013
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Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
KINIZSI BANK Zrt.
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Zalavölgye Takarékszövetkezet

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

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

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

Utca
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
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

62

Tájékoztató

Tájékoztató

63

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

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
1-951-5538

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

30-227-7089

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

66

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
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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.datanet.hu
www.foltech.hu

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

(06-49)
540-350

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

Varga Márfy Kft.

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

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

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

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

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

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

(06) 76
321-202

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

Hotel Unió

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

KEDVEZMÉNY

10%

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

Anyag:
5%
Díj:
10%

10%

Kedvezmények

68
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%
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TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Klick Computer Kft.

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

06-46413-347,
06-46505-450

06-46505-452

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

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztô Kft.

Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és
Kézi autómosó

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

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

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

06-46
507-709

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

KEDVEZMÉNY

munkadíj
árából
VOSZ
tagoknak
15%

10%

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

MTB-TECH Kft.

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

(06-1)
297-4069

(06-1)
297-0470

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

Languages
International Bt.

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

36-209346-101
36-30
8646-584

06-1259-1162

Tolmácsolás, Fordítás, Hiteles
fordítás, Konferenciatechnika

Inis Business Kft.

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

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

06-1210-2478

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

15%

10%

10–25%

sikerdíjukból
15%
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TELEFON

Balogh Endre e. v.

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

06-88329-915
06-306304-688

Soft Up
Magyarország Kft.

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

06-70511-762
06-30528-2426

Baricska Csárda

8230 Balatonfüred,
Baricska dûlô

+36-20223-0910

CFD Engineering
Hungary Kft.

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

05-28510-260

7100 Szekszárd,
Tartsay V. u. 30.

06-74511-833

SZ+C Stúdió Kft.

NICOpro Kft.

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

+36-79326-581

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.

WOC Hungária Bt.
CubaInvest

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

06-20349-9966

Üzleti, befektetési, kereskedelmi tanácsadás Kuba, Karib térségben

ProjektMine Kft.

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

+36-1797-1736

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

10%

20–30%

10%

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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