VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
INTERNET: WWW.VOSZ.HU
WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU

2015. OKT.–NOV. 20. ÉVF. 6. SZÁM

VOSZ Alapszabály

2015. október–november

Hirdetés

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

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

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

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

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

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
VOSZ tölti ki!

Beléptetô megye:
Tagszám:
ALAPADATOK (KITÖLTÉSE KÖTELEZÔ):

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

Fôtevékenység
TEÁOR szám:

Kapcsolattartó neve:
Telefon 1 (vezetékes):

Fax:

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

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



 IGEN

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

Ft tagdíj fizeté-

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

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

…………….......…………..
cégszerû aláírás

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Tel.: (+36-1) 414-2181, 82
e-mail: center@vosz.hu
Fax: (+36-1) 414-2180
web: www.vosz.hu
Bírósági bejegyzés: Fôvárosi Törvényszék Pk.60099/1989
Gránit Bank: 12100011-10004878-00000000

Szervezeti Hírek

VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL
Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára?
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni?
Látogasson el virtuális piacterünkre!
Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint!
A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen
és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása számára.
Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt
vagy megvásárolni kívánt termékeket/szolgáltatásokat.
A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat.
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Alapszabály
A Fővárosi Bíróság által 1989. évi II. törvény 5 §-ának (1) bekezdése alapján 1989. 04. 25-én Pk.
60099/1989/1 számú határozatával 99. számon a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vett
VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK
2015. május 21. napján megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott 5-6/2015 (05.21) határozatok
szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPSZABÁLYA

1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A Szövetség neve, székhelye, jogállása
1.1.1 A Szövetség neve:
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (rövidítve: VOSZ)
Angolul: National Association of Entrepreneurs and Employers (NAEE)
Németül: Landesverband Ungarischer Unternehmer und Arbeitgeber
(LUUA)
1.1.2 A Szövetség székhelye:
1054 Budapest, Hold u. 21.
1.1.3 A Szövetség az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a
2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint működő tulajdonosi és munkáltatói
érdekvédelmet ellátó országos társadalmi szervezet, jogi formáját tekintve
egyesület (Ptk. 3:63. § (1)).
1.1.4 A Szövetségnek jogában áll, hogy az érdekképviselet és az érdekegyeztetés
nemzetközi intézményrendszerébe való bekapcsolódása végett külföldön
(képviseleti joggal rendelkező) irodát hozzon létre.
1.1.5 A Szövetség Logójának elnevezése: VOSZ-Logó. A VOSZ-Logó 50 fokban
döntött, stilizált kulcs, melynek felső része piros-fehér-zöld színű kerekített V
betű. A kulcs szára és tolla piros színű, a kulcs tolla fogazott.

A VOSZ Logó védjegy oltalom alatt áll.
A VOSZ-Logó kiegészítő szöveggel is megjeleníthető. A kiegészítő szöveg a
kulcs felső része alatt, a kulcs szára és tolla mellett írva, a következő forma
szerint történhet:
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Vállalkozók és
Munkáltatók
Országos Szövetsége
VOSZ

A VOSZ-Logót kizárólag a Szövetség levélpapírján, a Szövetség céljait szolgáló
nyomdatermékeken, kiadványokon, ajándéktárgyakon, a Szövetség zászlóján,
tisztségviselői névjegyén, tagjai névjegyén és levélpapírján lehet feltüntetni.
Egyéb felhasználása (megjelenítése) tilos.
1.2. A Szövetség célja és feladatai
1.2.1 A Szövetség célja: A Szövetség vállalkozások (Ptk. 8:1 § 4.), valamint ezek,
illetve ezek tagjai által létrehozott jogi személyek tulajdonosi és munkáltatói
érdekképviseletét látja el Magyarországon és az ez irányú nemzetközi
szervezetekben. Tevékenysége során a Szövetség képviseli a Magyarországon
működő tőke és a tőkét működtető vállalkozások, és menedzserek érdekeit.
A Szövetség független a politikai pártoktól, mozgalmaktól, de azokkal
együttműködésre törekszik.
Együttműködik szociális partnereivel, mindenek előtt a Munkaadói és
munkavállalói érdekképviseletekkel, társadalmi és gazdasági szervezetekkel és
az illetékes kormányzati szervekkel.
1.2.2 A Szövetség feladatai különösen:
• A tagság egészét vagy egyes ágazatokat, szövetségeket stb. érintő általános,
illetve speciális ügyek képviselete az országos és helyi (megyei, regionális,
helyi) döntéshozó fórumok előtt (országgyűlés, kormány, helyi önkormányzatok, közhivatalok előtt);
• részvétel a tagságot érintően belföldön a makroszintű érdekegyeztetésben,
továbbá munkaadói szervezetek nemzetközi kapcsolatrendszereiben,
szövetségeiben, szervezeteiben;
• közvetlen kapcsolatot tart országos és helyi szinten az érdekegyeztető
fórumok más résztvevőivel, a gazdasági kamarákkal;
• széleskörűen tájékoztatja a tagokat a szabályozó változásokról, előmozdítja
a vállalkozásfejlesztést, a piacépítést, a szakmunkásképzést és a felnőttképzést, ennek érdekében az illetékes szerveknek javaslatokat tesz, illetve
ilyen tartalmú törvényeket és más jogszabályokat kezdeményez,
véleményez;
• törekszik, hogy a tagok, illetőleg a tagsággal kapcsolatba kerülő partnerek vitás
ügyeiket az érdekeltek maguk, társadalmi úton, érdekeik egyeztetésével, szükség esetén felkérésre a Szövetség közvetítésével (jószolgálatával) oldják meg;
• a Szövetség saját tevékenységéről és szakmai kérdésekről kiadványokat,
más sajtótermékeket ad ki; fórumokat teremt felhasználva az elektronikus
és írott sajtó, a médiák lehetőségeit;
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• tagjai számára szervezetei útján különböző üzleti szolgáltatásokat (ingyenes
és térítéses szolgáltatásokat) nyújt.
• a Szövetség együttműködik a Prima Primissima Alapítvánnyal, támogatja
annak munkáját, ezen belül különösen szervezi és lebonyolítja a Területi
(Megyei, Regionális) Prima Díjakkal kapcsolatos tevékenységeket.
1.2.3 A Szövetség szolgáltatásait a tagdíj, vagy a közvetlen költségek ellenében biztosítja tagjai részére. A tagdíjakkal szembeni szolgáltatások körét évente közli
tagjaival.
1.2.4 A Szövetség a céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult, céljai elérése érdekében önállóan illetve
másokkal jogi személy(eke)t (pl. gazdasági társaságot, alapítványt,
egyesületet) hozhat létre, illetve ilyenbe tagként/tulajdonosként beléphet,
csatlakozhat.
1.2.5 A Szövetség feladatainak ellátása során politikai tevékenységet nem folytat,
politikai pártot, parlamenti, önkormányzati képviselőt, vagy képviselőjelöltet
nem támogat.

2.

A TAGSÁGI VISZONY
2.1. Tagsági formák
2.1.1 Rendes tag
A Szövetségnek tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett
egyéni, vagy jogi személy vállalkozás, illetve egyéb jogi személy szervezet aki,
illetve amely a Szövetség Alapszabályát elfogadja és a részére megállapított
tagdíj megfizetését vállalja.
2.1.2 Különleges jogállású tagsági viszonyok
2.1.2.1 Pártoló tag
A Szövetség pártoló tagja az személy lehet, aki a Szövetség céljaival
egyetért, az Alapszabályában foglaltakat elfogadja és a Szövetség
működését vagyoni vagy/és személyes hozzájárulásával támogatni
kívánja.
2.1.2.2 Szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag
A Szövetség szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagja lehet minden, a
2004. évi XXXIV. Kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerint
meghatározott vállalkozás, amely Alapszabályát elfogadja és az éves
szűkített tagdíj megfizetését vállalja.
2.1.2.3 Társult tag
A Szövetség társult tagjának az a rendes vagy pártoló tag minősül, aki
munkaadói, gazdasági, szakmai és vállalkozói érdekképviseletet ellátó
szervezetként saját tevékenységében a Szövetséggel koordináltan
kíván fellépni.
2.2. A tagok jogai és kötelezettségei
2.2.1 A rendes tag
• jogosult az állandó lakcíme, jogi személy tag esetében a székhelye szerinti
területi küldöttválasztáson egy szavazati joggal részt venni.
• a Küldöttgyűlésen a saját területi küldöttje útján a Szövetséget érintő
bármely kérdést felvetni, annak napirendre tűzését indítványozni.
• jogosult rendszeres tájékoztatást kapni a Szövetség tevékenységéről, és
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jogosult részt venni a Szövetség által szervezett – az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - valamennyi rendezvényen, azokon véleményének
hangot adni, javaslatot tenni.
• jogosult a Szövetség szolgáltatásainak igénybevételére.
• a tag jogosult tevékenyen részt venni a székhelye szerinti területi/regionális
szervezet működésében, valamint a tevékenysége alapján választott szekcióban.
• jogosult javaslatot és indítványt intézni a Szövetség tisztségviselőihez,
testületeihez.
• a tag érdekeinek veszélyeztetése, sérelme esetén jogosult a Szövetségtől a
Szövetség lehetőségei szerint védelmet kérni.
• köteles a tagdíj szabályszerű megfizetésére.
• köteles minden olyan információt a Szövetség rendelkezésére bocsátani,
amely annak működése szempontjából jelentőséggel bír- és nem képezi
üzleti titok tárgyát, illetve amely a szavazati jog (mandátum) és a tagdíj
mértékének megállapításához szükséges.
2.2.2 A különleges jogállású tagot az alábbi korlátozott jogok és kötelezettségek
illetik és terhelik:
2.2.2.1 Pártoló tag
• vállalása alapján vagyoni vagy/és személyes hozzájárulásával
közreműködik a Szövetség céljainak elérésében.
• küldöttválasztási, illetve szavazati joggal nem rendelkezik.
• tisztségre nem jelölhet, nem jelölhető és nem is választható.
• a Szövetség által a tagsági viszony alapján nyújtott mindazon szolgáltatás igénybevételére jogosult, amelyet a Szövetség a tagjainak
általánosan nyújt.
• a pártoló tag az általa esetlegesen vállalt vagyoni vagy/és személyes
hozzájárulás teljesítésére köteles.
2.2.2.2 Szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag
• küldöttválasztási, illetve szavazati joggal nem rendelkezik.
• sem eseti sem állandó tisztségre nem jelölhet, nem jelölhető és
nem is választható.
• a Szövetség által a szűkített tagdíjat fizetők részére megállapított
szolgáltatások igénybevételére jogosult.
• tagdíjfizetési kötelezettsége kizárólag a szűkített tagdíj fizetésére
terjed ki.
2.2.2.3 Társult tag
• társult tag a tagsági viszonya jellegétől függő kötelezettségein és
jogain felül a társulási megállapodásban meghatározott
kötelezettségeinek teljesítésére köteles, illetve jogainak gyakorlására jogosult.
2.2.3 Valamennyi tagra kiterjedő kötelezettségek:
2.2.3.1 a tag nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a
Szövetség tevékenységét, jogát és jogos érdekét.
2.2.3.2 a tag köteles az Alapszabály, valamint a Küldöttgyűlés határozatainak, továbbá a Szövetség szerveinek kötelező rendelkezéseit betartani.
2.2.3.3 önkéntes vállalása, vagy a Szövetséggel kötött egyéb megállapodása
esetében köteles a vállalását, vagy megállapodás szerinti kötelezettségét teljesíteni.
2.2.3.4 a tag köteles etikus vállalkozói magatartást tanúsítani.
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2.2.3.5 A Szövetség szervezetében tisztséget (ideértve a Küldötteket, illetve
Tisztségviselőket) betöltők kötelesek egy olyan egyedi elektronikus
postafiókot (e-mail cím) a Szövetség részére írásban bejelenteni,
amelyre a Szövetség és/vagy a Szövetség szerve a részére elektronikus levelet küldhet. Ezen címet az érintett a szervezeti tisztségre
történő jelölését/választását elfogadó nyilatkozatában köteles
legkésőbb megadni. Az így megadott elektronikus postafiók fenntartása és tartalmának rendszeres ellenőrzése az érintett
felelőssége és kockázta. Az érintett köteles biztosítani, hogy az általa megadott elektronikus postafiók tartalmához illetéktelen személy
ne férhessen hozzá.
2.2.3.6 A tag köteles állandó lakcíme, illetve nem természetes személy tag
esetén székhelye és a szervezeti formája szerinti képviselőjének
(vezető tisztségviselőjének), valamint elérhetőségeinek változását
haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 3. munkanapon belül
írásban bejelenteni a Szövetség részére. Az érintett ezen
kötelezettsége elmulasztásából, vagy késedelméből eredő
következményekért a Szövetséget felelősség nem terheli.
2.3. Tagsági jogok gyakorlása:
2.3.1 A tagságból eredő jogokat a tag jogosult gyakorolni, a tagsági jog harmadik
személyre nem engedményezhető.
2.3.2 A Szövetségbe nem természetes személyként belépő tag a tagsági jogait a Ptk.
3:21 § (3) szerinti vezető tisztségviselője (”törvényes képviselő”) útján gyakorolja, aki jogszabály, vagy az Alapszabály eltérő rendelékezése hiányában
személyében a Szövetség bármely tisztségére választható.
2.3.3 A tag tagsági jogainak gyakorlására legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban a polgári jog szabályai szerint eseti vagy állandó meghatalmazást adhat.
A meghatalmazott csak cselekvőképes természetes személy lehet.
2.3.4 A tagot a személyes eljárása során (küldött választásszavazás) mindenkor egy
természetes személy képviselheti, ezért amennyiben a tag képviseleti joggyakorlására együttes joggyakorlás vonatkozik, úgy a tag a személyes eljárással
történő joggyakorlásra minden esetben köteles a 2.3.3. pont szerint egy adott
személyt kijelölni/meghatalmazni.
2.3.5 Egy személy egy adott eljárásban csak egy tagot képviselhet.
2.3.6 A fentiek megfelelően irányadóak a jogi személy tag Küldött képviseletére is
azzal, hogy a Küldötti jog gyakorlására a 2.3.4 pontban írtak kivételével
meghatalmazás nem adható.
2.3.7 A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
2.4. A tagsági viszony keletkezése
2.4.1 A tagfelvételi kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelmező tagfelvételi
kérelmében egyben azt is kijelenti, hogy a Szövetség Alapszabályát megismerte és azt magára nézve elfogadja.
2.4.2 A tagsági viszony létesítési kérelemről a kérelem beérkezését követően az
Elnökség saját hatáskörben meghozott határozatával dönt. Az Elnökség a döntését nem köteles külön indokolni. A Szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag
tagsági viszonya a tagsági viszony létesítési kérelemének beérkezésével és az
éves szűkített tagdíj megfizetésével jön létre.
2.4.3 A tagsági viszony létrejöttéhez a rendes tag esetében az Elnökség tag
felvételéről szóló határozaton felül az is szükséges, hogy a tagdíjfizetés rendje
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szerint befizetendő éves tagdíj a Szövetség pénzforgalmi számláján, vagy házi
pénztárában történő befizetésre (jóváírásra) kerüljön.
2.4.4 A tagsági viszony létrejöttéről - kivéve a Szűkített szolgáltatást igénybe vevő
tagot - az Elnökség határozatot hoz és rendes tag esetén a tagdíj befizetése
alapján a Főtitkár írásban igazolást (Tagsági igazolás) állít ki. Az új belépő tag
ezen Tagsági igazolás keltétől jogosult tagsági jogai gyakorlására.
2.4.5 A tagokról a Szövetség tagnyilvántartást vezet.
2.5. A tagsági viszony megszűnése
2.5.1 A tagsági viszony megszűnik:
• a tag egyoldalú írásbeli nyilatkozatával (kilépés),
• a tag halálával, illetve a tag jogutód nélküli megszűnésével - a halál, illetve
jogutód nélküli megszűnés napján,
• a tag kizárásával - a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésének
napján,
• a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával – a felmondás közlésével.
2.5.2 A tag tagsági jogviszonyát írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül
megszüntetheti (kilépés). Kilépés esetében a tagsági jogviszony a nyilatkozat
Szövetséghez történő beérkezésével szűnik meg.
2.5.3 Jogi személy tag jogutódlása esetében a megszűnő tag jogai és köztelezettségei
a jogutódlás hatályával átszállnak a jogutódjára. Amennyiben tag jogutóddal
történő megszűnésére azonban úgy kerül sor, hogy a tag jogutódja már maga
is a Szövetség tagja, úgy a megszűnő tag tagsági jogai és kötelezettségei a jogi
formájára irányadó jogutódlással formálisan megszűnnek.
2.6. A tagsági viszony felmondása
2.6.1 Ha a tag nem felel meg az Alapszabály 2.1. pontjában írt feltételeknek, úgy az
Elnökség döntése alapján az Elnök a tagsági jogviszonyt harmincnapos
határidővel, indokolva, írásban felmondhatja.
2.6.2 A felmondás ellen a közléstől számított 8 napon belül lehet a Szövetség
Ellenőrző Bizottságához kifogást benyújtani.
2.6.3 Az Ellenőrző Bizottság a kifogást a beérkezést követő 8 napon belül megvizsgálja és ha a kifogással egyetért, úgy a felmondást határozatával hatályon kívül
helyezi, egyéb esetben a kifogást elutasítja.
2.6.4 Az Ellenőrző Bizottság kifogást elutasító határozata ellen az érintett tag a
közléstől számított 15 napon belül a Küldöttgyűléshez fellebbezhet.
2.6.5 A fellebbezésről a Küldöttgyűlés a következő ülésén dönt. A Küldöttgyűlés
határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.
2.7. A kizárás
2.7.1 A tag jogszabályt, Alapszabályt vagy Küldöttgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén - bármely egyesületi tag vagy egyesületi
szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárás indítható.
Különösen ilyenek minősül, ha a tag a Szövetség céljait veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy vállalkozói magatartásával a Szövetségnek erkölcsi vagy
anyagi kárt okoz.
2.7.2 A tag kizárására irányuló kezdeményezést írásban az Elnökséghez kell bejelenteni.
2.7.3 A bejelentett kezdeményezés alapján az Elnökség a következő ülésén dönt a
kizárási eljárás megindításáról, vagy az eljárás megtagadásáról. Az Elnökség
ezen határozata ellen fellebbezésnek nincs helye.
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2.7.4 Kizárási eljárást elrendelő határozat alapján az Elnökség felkérésére az
Ellenőrző Bizottság vizsgálatot folytat le. A vizsgálat megindításáról az
Ellenőrző Bizottság írásban értesíti az érintett tagot. Az Ellenőrző Bizottság a
vizsgálata során tisztázza a tényállást és a bizonyítékok alapján határozati
javaslatot is tartalmazó jelentését az Elnökség felkérésétől számított 15 napon
belül készíti el az Elnökség részére. A vizsgálat időtartamát az Elnök – akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes - indokolt esetben 15 nappal meghosszabbíthatja. A tag az Ellenőrző Bizottság vizsgálatának lezárását követő 3
munkanapon belül az Ellenőrző Bizottság jelentésére és javaslatára írásbeli
észrevételt tehet. Az Ellenőrző Bizottság a jelentését a tag esetleges
észrevételével együtt küldi meg az Elnökségnek. Az Elnökség az Ellenőrző
Bizottság jelentésének kézhezvételét követő ülésén dönt a kizárásról.
Az Elnökség kizáró határozata ellen az érintett tag, míg a kizárási
kezdeményezésnek helyt nem adó határozat ellen pedig a kezdeményezést
benyújtó tag, továbbá az Elnökség bármely tagja fellebbezéssel élhet a
Küldöttgyűléshez. A fellebbezést a határozat közlésétől számított 15 napon
belül írásban kell a Szövetséghez benyújtani. A fellebbezésről a Küldöttgyűlés
a soron következő ülésén dönt.
2.7.5 Egyszerűsített kizárási eljárás: A tagdíjfizetési kötelezettség szabályszerű teljesítése kiemelt tagsági kötelezettség. Ezért tagdíjfizetéssel összefüggő
kötelezettség megszegése esetére egyszerűsített kizárási eljárás indulhat a tag
ellen az alábbiak szerint:
A tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesítő tagot a
Szövetség legalább egy alkalommal írásban felszólítja a teljesítésre.
Az Ellenőrző Bizottság minden tárgyévet követő első Elnökségi üléséig írásbeli határozati javaslatot tesz az Elnökség részére a tárgyévi tagdíjat felszólítás
ellenére sem fizető tagok egyszerűsített kizárására.
Az Elnökség a tagdíjfizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesítő
tagot az Ellenőrző Bizottság javaslatára egyszerűsített kizárási határozattal
kizárhatja.
2.7.6 A Küldöttgyűlésnek a tag kizárása tárgyában hozott határozata ellen, valamint
az Elnökség egyszerűsített kizárási eljárásban meghozott határozata ellen
fellebbezésnek helye nincs.

3.

A TAGDÍJ
3.1. A Szövetség kiadásainak fedezésére elsődlegesen a rendszeres tagdíjbevételek szolgálnak.
3.2. A rendes tagok által fizetett tagdíj számításának alapját/mértékét, számításának
módját és a fizetésének rendjét a Küldöttgyűlés határozza meg.
3.3. Rendkívül indokolt esetben és időkorláttal az esedékes tagdíj mérsékelhető vagy
elengedhető, amelyről az Elnökség határoz. Az Elnökség döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
3.4. A Szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagok által fizetendő szűkített tagdíj mértékét
és fizetésének módját az Elnökség jogosult megállapítani.
3.5. A Szövetség tagja önkéntes felajánlásával, vagy a Szövetséggel kötött megállapodása
alapján a fentiek szerint megállapított tagdíjon felüli (kiegészítő tagdíj), vagy az
általános elvek szerinti megállapítandó tagdíjat meghaladó tagdíjat (megállapodásos
tagdíj) is fizethet. Az ilyen megállapodás megkötése a Főtitkár hatáskörébe tartozik.
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4.

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
4.1. Szövetség szervezete
4.1.1 Küldöttgyűlés
4.1.2 Elnökség
4.1.3 Ellenőrző Bizottság
4.2. Küldöttgyűlés
4.2.1 A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a tagok által, maguk közül 5 évre
megválasztott személyekből álló Küldöttgyűlés. (Tekintve, hogy a Szövetség
tagjai közül a küldöttválasztási és választhatósági jog csak a rendes tagokat
illeti meg, így e körben tag alatt értelemszerűen a rendes tagot kell érteni!)
4.2.2 A Küldötteket a Szövetség országosan az adott küldöttválasztási területhez
(ld. 4.3.3) tartozó tagok választási gyűléseken (Területi Küldöttválasztó
Gyűlés) választja meg, az adott küldött választási területhez tartozó tagok
közül.
4.3. Küldöttválasztási eljárás
4.3.1 Az országos küldöttválasztás („Küldöttválasztás”) megszervezése és lebonyolítása az Elnökség feladata. A Küldöttválasztást az Elnökség szükség szerint,
de a 4.2.1 pontban foglaltaknak megfelelően legalább ötévente köteles akként
megszervezni, hogy a Küldöttgyűlés működésének folyamatossága biztosítható
legyen.
4.3.2 Az Elnökség a 4.3.1 pontban foglaltak biztosítása érdekében köteles az új
Küldöttgyűlés
megalakulásához
szükséges
valamennyi
Területi
Küldöttválasztó Gyűlést az aktuálisan megválasztott, működő Küldöttgyűlés
megalakulásától számított 5 év elteltét megelőző 365 napon belül lebonyolítani.
4.3.3 A küldöttválasztási területek száma 18+1 (18 megye, valamint a központi
régió /főváros és Pest megye együttesen)
4.3.4 A tag a Szövetség által nyilvántartott állandó lakcíme, jogi személy tag
esetében a Szövetség által nyilvántartott székhelye szerint kerül
küldöttválasztási területi besorolásra.
4.3.5 A Küldöttválasztás során a tag egy szavazati joggal rendelkezik és csak egy
Területi Küldöttválasztó Gyűlésen szavazhat függetlenül attól, hogy az adott
Küldöttválasztási eljárás során a lakcíme/székhelye utóbb egy olyan választási
területre kerül át, ahol még az adott választási eljárás szerinti Területi
Küldöttválasztó Gyűlésre nem került sor.
4.3.6 A Szövetség a Küldöttválasztásra vonatkozó hirdetményét legkésőbb a
Küldöttválasztás sorrendben első Területi Küldöttválasztó Gyűlésének napját
megelőző 15 nappal megelőzően internetes honlapján, valamint két országos
napilapban teszi közzé.
4.3.7 Az Szövetség Küldöttválasztására vonatkozó hirdetményben a Területi
Küldöttválasztó Gyűlések helye és ideje, a napirendje (ld. 4.3.11.), választási
területeken választható küldöttek száma, valamint azok határozatképtelensége
miatt megismételt Területi Küldöttválasztó Gyűlésekre irányadó (ld. 4.3.16)
szabályok kerülnek meghirdetésre.
4.3.8 Területi Küldöttválasztó Gyűlésen az oda tartozó tagok nyílt szavazással 1+4
fő Küldöttet (1 fő „megyei/regionális szervezeti elnök” + 4 küldött) választanak. A Szövetség Főtitkára a Küldöttválasztásra vonatkozó hirdetmény közzétételének napját megelőző hónap első napján a 4.3.4 és 4.3.5 pont
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figyelembe vételével megállapítja a küldöttválasztási területek taglétszámát.
Az 1-5. legnagyobb taglétszámú küldöttválasztási területen további 2-2, míg
sorrendben a 6-10. legnagyobb taglétszámú küldöttválasztási területen további 1-1 Küldöttet választanak. (a továbbiakban, illetve együttesen:
Küldött/Küldöttek).
4.3.9 A megválasztott Küldöttek mellé egyben küldöttválasztási területenként a
megválasztott Küldöttek számának 50 %-ával azonos számú pótküldött is
megválasztásra kerül. Az adott küldöttválasztási területhez tartozó Küldött
küldötti viszonyának lejárat előtti megszűnése esetében a helyébe a sorrendben az adott Területi Küldöttválasztó Gyűlésen legtöbb szavazatot
kapott pótküldött lép. (Ha esetlegesen a „megyei/regionális szervezeti
elnök” funkciót ellátó Küldött küldötti viszonya szűnne meg, úgy ez esetben az adott küldöttválasztó területhez tartozó Küldöttek (a kieső helyére
lépő pótküldöttel együtt) maguk, illetve jogi személy tag vezető tisztségviselője közül 30 napon belül megtartott eseti ülésükön egyszerű többséggel jelölik ki a „megyei/regionális szervezeti elnök”funkciót ellátó
személyt.)
4.3.10 Az adott küldöttválasztási terület Küldöttje, illetve pótküldöttje azok a
küldöttjelöltek lesznek, akik az adott Területi Küldöttválasztó Gyűlésen
leadott érvényes szavazatok alapján sorrendben az adott küldöttválasztási
területhez rendelt Küldött, illetve pótküldött számnak megfelelő legtöbb
szavazatot kapták.
4.3.11 A Területi Küldöttválasztó Gyűlésnek a levezetésével összefüggő tisztségek
(pl. levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők és szavazatszámlálók) megválasztásán felül kizárólag az adott választási területhez tartozó tagok küldötti képviseletét ellátó Küldöttek (pótküldöttek)
megválasztása tartozik.
4.3.12 A Területi Küldöttválasztó Gyűlésen
• az adott küldöttválasztási területhez tartozó és a választásra regisztrált
tagok, valamint
• az Elnökség által írásban felkért, vagy meghívott (szavazati joggal nem
rendelkező) személyek vehetnek részt.
4.3.13 Az adott küldöttválasztási területhez tartozó tagokat közvetlenül az adott
Területi Küldöttválasztó Gyűlés előtt és helyszínén, az Elnökség által
meghatározott formában, írásban regisztrálni kell (jelenléti ív).
4.3.14 A természetes személy tag, illetve képviselője a regisztráció során köteles
személyazonosságát és lakcímét hitelt érdemlően (eredeti személyi irataival)
igazolni. A tag képviselője ezen túlmenően a képviseleti jogosultságát is
köteles hitelt érdemlően igazolni.
4.3.15 A Területi Küldöttválasztó Gyűlés akkor határozatképes, ha a
küldöttválasztási területhez tartozó tagok 50 %-a + 1 tag jelen van.
4.3.16 Határozatképtelenség miatt megtartásra kerülő megismételt Területi
Küldöttválasztási Gyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A megismételt Területi Küldöttválasztó Gyűlés az eredeti Területi
Küldöttválasztó Gyűlés kezdőidőpontját követően, lehetőleg ugyanazon a
napon legkorábban egy órával későbbi időpontra, de legkésőbb 15 napon
belülre hívható össze.
4.3.17 Küldött jelölése
4.3.17.1 Küldöttnek bármelyik, az adott küldöttválasztási területhez tartozó
tag jelölhető. (A „megyei/területi elnök” tisztségre természetes
személy tag, vagy jogi személy tag vezető tisztségviselője jelölhető.)
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4.3.17.2 Küldöttjelöltet jelölni az adott küldöttválasztási területhez tartozó
tag jogosult. Egy tag több tagot/személyt, valamint saját magát is
jelölheti Küldöttnek.
4.3.17.3 Küldöttet jelölni az Elnökség által erre a célra rendszeresített – a
Szövetség internetes oldaláról letölthető, vagy a Szövetség székhelyén, illetve megyei szervezeteinél igényelhető - a jelölt és a jelölő
személyének beazonosításra alkalmas, valós adatokkal és teljes
körűen kitöltött jelölő lapon, minimálisan teljes bizonyító erejű
magánokirati formában lehet. A küldöttjelölt a jelölés elfogadásáról a jelölő lap aláírásával nyilatkozik.
4.3.17.4 A Küldött a jelölése elfogadásakor anyagi és büntetőjogi
felelőssége tudatában köteles nyilatkozni arról, hogy személyében
az adott tisztség tekintetében jogszabályi, vagy alapszabályi összeférhetetlenség nem áll fenn.
4.3.17.5 A jelölés akkor érvényes, ha az alakszerűen kitöltött – a jelölt elfogadó nyilatkozatát is tartalmazó - jelölőlap legkésőbb az adott
Területi Küldöttválasztó Gyűlés szavazási eljárása megkezdéséig a
Levezető Elnök részére eredetben átadásra kerül. A meghirdetett
küldöttválasztásra vonatkozó jelölést az adott Küldöttválasztás
napját megelőző második munkanapig a Szövetséghez és/vagy a
Szövetség adott megyei/regionális szervezetéhez is le lehet adni.
4.3.17.6 Az adott küldöttválasztási területre vonatkozóan beérkezett
érvényes jelölések alapján a küldöttjelöltek listája az adott Területi
Küldöttválasztó Gyűlés helyszínén folyamatosan megtekinthető.
4.3.17.7 Ha egy természetes személy tagot és az általa törvényes
képviselőként képviselt jogi személy tagot is jelölték Küldöttnek,
vagy egyidejűleg több olyan jogi személy tagot jelöltek, akiknek
ugyanazon személy a törvényes képviselője, úgy csak az egyik
jelölés alapján szerezhető küldötti mandátum.
4.3.18 A Küldött jogállása
4.3.18.1 Az adott küldöttválasztási területhez tartozó tagokat a Területi
Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott Küldött képviseli a
Küldöttgyűlésen. A tagok a Küldöttgyűléssel összefüggő tagsági
jogaikat a Küldötteken keresztül gyakorolhatják. A
Küldöttgyűlésen a Küldöttnek egy szavazati joga van.
4.3.18.2 Ugyanaz a természetes személy csak egy küldötti mandátummal
bírhat, illetve rendelkezhet (lsd. 4.3.17.7.).
4.3.18.3 Amennyiben nem természetes személy a Küldött, úgy Küldött
képviseletében történő mindenkori eljárásra a 2.3.2. pontban írtak
megfelelően irányadók.
4.3.18.4 A Küldött megbízása öt évre, a Küldöttválasztást követő első
Küldöttgyűléstől (tisztújító Küldöttgyűlés) a következő
küldöttválasztást követő első Küldöttgyűlés (új tisztújító
Küldöttgyűlés) ülésének napjáig szól. A Küldött újraválasztható.
4.3.18.5 A Küldött a megbízásáról bármikor, de legkésőbb a Küldöttgyűlés
előtt 30 nappal a Szövetséghez megérkező írásbeli nyilatkozatával
lemondhat.
4.3.18.6 A Küldött küldötti viszonyának megszűnése esetén, a megválasztás
szerint soron következő pótküldött lép a helyére. Amennyiben
nincs több pótküldött, abban az esetben a Küldöttgyűlést az ötéves
választási ciklus végéig (ld. 4.3.18.4.) a megmaradt Küldöttek
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alkotják és új Küldötteket nem választanak, csak abban az esetben,
ha a Küldöttek létszáma 50 % alá csökken.
4.3.18.7 A Küldöttet a Szövetségről, annak Tisztségviselőiről, tagjairól
tudomására jutott mindennemű adat, információ tekintetében,
mint banki és/vagy üzleti titokra vonatkozó titoktartási
kötelezettség terheli. A Küldött a megválasztása esetén elfogadó
nyilatkozatában ezen kötelezettsége felvállalását írásban is köteles
megerősíteni.
4.4. A Küldöttgyűlés hatásköre
4.4.1 A Küldöttválasztást követő első Küldöttgyűlés („tisztújító Küldöttgyűlés”)
egyetlen érdemi napirendi pontja keretében a Küldöttválasztáson megválasztott Küldöttek megválasztják a Szövetség elnökét, elnökhelyettesé(i)t,
Társelnökeit, az Ellenőrző Bizottsága tagjait és elnökét, valamint a tagozati
elnököket.
4.4.2 A Küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre:
• az Alapszabály módosítása;
• a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
• a tisztségviselők (azon belül a vezető tisztségviselők) megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
• az éves költségvetés elfogadása;
• az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek az Szövetség vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
• a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll;
• a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és az Ellenőrző
Bizottság tagjai vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
• az Ellenőrző Bizottság tagjainak (azon belül elnökének) megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
• jogszabályi kötelezés, vagy a Küldöttgyűlés ez irányú döntése alapján a
választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
• a végelszámoló kijelölése;
• döntés a Szövetség stratégiai kérdéseiben;
• az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása;
• a tagdíjfizetés rendjének és mértékének megállapítása;
• döntés a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó jogorvoslatról;
• döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály, vagy az Alapszabály nem
telepített a Szövetség más szerve/tisztségviselője kizárólagos hatáskörébe.
4.5. Küldöttgyűlés határozatképessége, határozathozatal
4.5.1 A Küldöttgyűlésen a Küldöttek, az Elnökség tagjai, az Ellenőrző Bizottság tagjai és a tagozati elnökök tanácskozási és szavazati joggal vehetnek részt azzal
azonban, hogy egy személyt csak egy címen illeti meg szavazati jog a
Küldöttgyűlésen (sorrendben: Küldöttként, Elnökség tagjaként, Ellenőrző
Bizottság tagjaként, a 4.10.4 szerinti sorrendben, és tagozati elnökként).
4.5.2 A Küldöttgyűlésen a szekcióelnökök állandó meghívottként tanácskozási joggal vehetnek részt.
4.5.3 A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon Küldöttgyűlésen szavazásra
jogosultak több mint 50 %-a jelen van.
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4.5.4 A határozatképes Küldöttgyűlés határozatait - jogszabály, vagy az Alapszabály
eltérő rendelkezése hiányában - a jelenlévő szavazásra jogosultak szavazatainak egyszerű (több mint 50 %) többségével hozza.
4.5.5 Az Alapszabályának módosításához a Küldöttgyűlésen jelen lévő szavazásra
jogosultak háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, míg a Szövetség
céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló döntéshez
Küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkezők háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
4.5.6 Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.
4.5.7 A Küldöttgyűlés – az Küldöttgyűlés eltérő rendelkezései hiányában –
határozatait nyílt szavazással hozza. Ezen belül a szavazás történhet:
4.5.7.1 a szavazati jog számának azonosítására és számolására alkalmas,
egyidejű vélemény kinyilvánítással (kéz, vagy szavazólap felemelése),
4.5.7.2 a napirendi pont jellegétől függően az Elnökség által meghatározott
formájú és tartalmú, a küldött aláírását tartalmazó szavazólap
értelemszerű kitöltésével és leadásával,
4.5.7.3 elektronikus (nyomógombos) szavazással /amennyiben ennek biztonságos és megbízható technikai feltételei adottak/
4.5.8 Írásbeli szavazás esetén a teljes szavazólap érvénytelennek tekintendő, ha
abban javítás, elírás van, vagy a tartalomtól, formától eltérően, vagy
hiányosan kerül leadásra. Írásbeli szavazás esetén a szavazólapokat a
jegyzőkönyvvel együtt és azonosan kell kezelni és irattárazni.
4.5.9 A Küldöttgyűlés a jelenlévő Küldöttek 1/5-ének javaslatára szótöbbséggel
titkos szavazásról is dönthet.
4.5.10 Küldöttgyűlésen a Küldött a jogait a 2.3.2. pontban írtak megfelelően csak
személyesen gyakorolhatja.
4.5.11 A szavazás módját a Küldöttgyűlés a jelenlévő szavazásra jogosultak
egyötöde a javaslatára egyszerű szótöbbséggel a 4.5.7. pontban írtaktól
eltérően is meghatározhatja eseti jelleggel, akár adott napirendi pontra
vonatkozóan.
4.6. A Küldöttgyűlés összehívása
4.6.1 Az Elnökség a Küldöttgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles összehívni.
4.6.2 Az Elnökség a Küldöttgyűlés időpontját minimum 15 nappal korábban köteles
kitűzni és azt a Szövetség internetes oldalán közzétenni. A Küldöttválasztást
követő első Küldöttgyűlés (tisztújító Küldöttgyűlés) összehívására a Főtitkár a
Küldöttválasztást követően legkésőbb 30 napon belül a rendkívüli
Küldöttgyűlés összehívásának szabályai szerint jogosult és köteles (ld. 4.8.)
4.6.3 A Küldöttgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a Küldöttek egy ötöde az ok
és cél megjelölésével indítványozza, vagy ha az összehívását a bíróság, vagy a
törvényességi felügyeletet ellátó szerv a napirendi pontok megjelölésével
elrendeli. Az Elnök kezdeményezésére az Elnökség a Küldöttgyűlést bármikor
összehívhatja.
4.6.4 A meghívót a Küldöttgyűlésen szavazati joggal részvevőkkel legalább a
Küldöttgyűlést megelőző 8 nappal korábban közölni kell. A meghívó akkor is
határidőben közöltnek tekintendő, ha azt a Küldöttgyűlésen szavazásra jogosultnak a Szövetséghez bejelentett nyilvántartott lakcímére, székhelyére
(2.2.3.6). a Küldöttgyűlés időpontja előtt 15 nappal korábban, igazolhatóan
postára adták, vagy az ezen határidőben a Szövetség nyilvántartáshoz írásban
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4.6.5

4.6.6

4.6.7

4.6.8

bejelentett elektronikus postafiókja (ld. 2.2.3.5. és 2.2.3.6) címére
megküldték.
A napirendi pontokat és annak sorrendjét az Elnökség határozza meg. A
napirendre fel kell venni azt a kérdést, amelynek megtárgyalását az Elnökhöz
írásban a tagok/Küldöttek 10 (tíz) %-a, vagy az Elnökség tagja, vagy a
Ellenőrző Bizottság legkésőbb 30 nappal a Küldöttgyűlés tervezett időpontja
előtt az Elnöknél írásban kérte. Amennyiben a napirendi pontra történt
javaslat a fenti határidő után érkezik az Elnökhöz, úgy a javaslatot a
Küldöttgyűlésen a napirendi pontokkal összefüggésben ismertetni kell. Az
ilyen napirendre vonatkozó javaslat tárgyalására a javaslat fenntartása esetén
a soron következő Küldöttgyűlésen kerül sor.
A Küldöttgyűlésre vonatkozó meghívóban közlésre kerül a Küldöttgyűlés
helye és ideje, a fentiek szerinti napirendi pontok, valamint határozatképtelensége miatt megismételt Küldöttgyűlések időpontja és helye, valamint a
megismételt Küldöttgyűlésre irányadó szabályok (ld. 4.8.1).).
A Küldöttgyűlés a meghívóban nem szereplő napirendi pontot csak abban az
esetben tárgyalhatja, ha a Küldöttgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult
jelen van és a napirend felvételét a Küldöttgyűlés elhatározza.
Az Elnökség köteles a küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
• a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
• a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
• a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.

4.7. Küldöttgyűlés határozatképtelensége:
4.7.1 Határozatképtelenség miatt megtartásra kerülő megismételt Küldöttgyűlés a
megjelent szavazásra jogosultak számától függetlenül határozatképes.
4.7.2 A megismételt Küldöttgyűlésen az eredeti meghirdetett napirendi pontokon,
illetve azok sorrendjén nem lehet változtatni kivéve, ha ezen valamennyi a
Küldöttgyűlésen szavazásra jogosult jelen van és ezt a megismételt
Küldöttgyűlés elhatározza.
4.7.3 A megismételt Küldöttgyűlést az eredeti Küldöttgyűlés kezdőidőpontját
követően, lehetőleg ugyanazon a napon legkorábban egy órával későbbi
időpontra, de legkésőbb 15 napon belülre hívható össze.
4.8. A Rendkívüli Küldöttgyűlés
4.8.1 Rendkívüli Küldöttgyűlés összehívására az Elnökség döntése alapján az Elnök,
illetve az 4.15.9. pont alapján az Ellenőrző Bizottság jogosult.
4.8.2 A Rendkívüli Küldöttgyűlést az Elnökség által javasolt napirenddel 48 órán
belüli időpontra is össze lehet hívni.
4.8.3 A Rendkívüli Küldöttgyűlésre egyebekben a Küldöttgyűlésre vonatkozó rendelkezések az irányadóak.
4.9. Küldöttgyűlés lebonyolításának technikai szabályai
4.9.1 A Küldötteket közvetlenül a Küldöttgyűlés előtt a helyszínen az Elnökség által
meghatározott formában, írásban regisztrálni kell (jelenléti ív).
4.9.2 A Küldött, illetve a jogi személy Küldött képviselője a regisztráció során köteles személyazonosságát személyi azonosító okmánnyal, továbbá lakóhelyét
lakcímkártyával igazolni. A jogi személy Küldött képviselője ezen túlmenően
képviseleti jogosultságát is köteles igazolni.
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4.9.3 A Küldöttgyűlésen az azon szavazati joggal résztvevőkön kívül csak az országos szekcióelnökök és az Elnökség által meghívott személyek vehetnek részt.
4.9.4 A Küldöttgyűlés Levezető Elnöke
4.9.4.1 A Küldöttgyűlést az Elnök, vagy az általa előzetesen felkért levezető
elnök, míg akadályoztatásuk esetében a Küldöttgyűlés által esetileg
választott személy vezeti le.
4.9.4.2 A Küldöttgyűlés Levezető Elnöke:
• biztosítja a napirendi pontok folyamatos és hatékony tárgyalásának
lehetőségét,
• biztosítja a határozatok meghozatalának (szavazási eljárás) alakszerűségét,
• amennyiben a Küldöttgyűlés a napirendekkel összefüggő felszólalások, észrevételek időtartamát megállapítja, úgy biztosítja az
időkorlátok betartását.
• saját hatáskörben jogosult a szót megvonni bármelyik felszólalótól,
amennyiben a felszólalásának tartalma, magatartása a
Küldöttgyűlés munkáját hátráltatja, akadályozza kivéve, ha a
Küldöttgyűlés az érintett személy további felszólalása mellett dönt.
4.9.4.3 Amennyiben a Levezető Elnök az adott napirendi pontban érintett,
az érintettség időtartamára a Küldöttgyűlés által esetileg megválasztott helyettes helyettesíti.
4.9.5 A Küldöttgyűlés jegyzőkönyve
4.9.5.1 A Küldöttgyűlésről írásbeli jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a
Levezető Elnök által javasolt, és Küldöttgyűlés által nyílt szavazással
megválasztott jegyzőkönyvvezető vezeti. A szavazásra jogosultak
bármelyike indítványára a Küldöttgyűlés akként határozhat, hogy az
elhangzottakról szószerinti jegyzőkönyv készüljön.
4.9.5.2 A Küldöttgyűlés a szavazásra jogosultak 1/3-ának javaslatára akként
határozhat, hogy az elhangzottakról hangfelvétel készüljön, amennyiben ehhez a technikai lehetőségek rendelkezésre állnak. Az írásbeli
jegyzőkönyv a felvétel alapján készítendő el, legkésőbb a
Küldöttgyűlést követő 15 munkanapon belül. Amennyiben a felvétel
készítését a Küldöttgyűlés érdemi megkezdését követőn határozzák el,
úgy a felvétel megkezdése előtt elhangzottakról készült írásbeli
jegyzőkönyvrészt a Levezető Elnök, a jegyzőkönyvezető és a két
jegyzőkönyv-hitelesítő köteles aláírásával külön is hitelesíteni. A
hangfelvételt a Küldöttgyűlést követő 365 napig, vagy az adott
Küldöttgyűlésen hozott határozat elleni felülvizsgálati eljárás
kezdeményezése esetében az eljárás jogerős befejezéséig kell megőrizni.
4.9.5.3 A jegyzőkönyvet a Levezető Elnök, a jegyzőkönyvvezető és a
Küldöttgyűlés által nyílt szavazással megválasztott kettő jegyzőkönyvhitelesítő aláírásával hitelesíti.
4.9.5.4 A jegyzőkönyv, illetve a felvétel megőrzését és irattárazását a
Szövetség erre vonatkozó szabályzata szerint kell elvégezni
4.9.6 Mandátumvizsgáló Bizottság
4.9.6.1 A Mandátumvizsgáló Bizottság feladata a Küldöttgyűlés előtt és az
alatt érkezők részvételi jogosultságának ellenőrzése, a Küldöttgyűlés
határozatképességének felügyelete.
4.9.6.2 Ennek keretében:
• a regisztráció adatait ellenőrzi, megállapítja a jelenlevő küldöttek
számát, személyét,
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• elnöke útján indítványt tesz a Küldöttgyűlés Levezető Elnökének a
határozatképesség megállapítására vonatkozóan,
• folyamatosan ellenőrzi a határozatképesség meglétét.
4.9.6.3 Amennyiben a Mandátumvizsgáló Bizottság bármikor határozatképtelenséget állapít meg, mindaddig nem lehet a Küldöttgyűlésen
további érdemi határozatot hozni, amíg a határozatképesség helyre
nem áll, tartós határozatképtelenséget a Levezető elnök jogosult
megállapítani ez esetben szükség szerint megismételt Küldöttgyűlést
kell tartani.
4.9.6.4 A Mandátumvizsgáló Bizottság három főből álló bizottság, melyet az
Elnökség jelöl ki a Küldöttgyűlést megelőzően eseti jelleggel.
4.9.6.5 A Mandátumvizsgáló Bizottság munkáját a Szövetség titkársága
segíti. A regisztráció technikai lebonyolításában a Szövetség munkaszervezetének az Elnök által felkért tagjai működnek közre.
4.9.7 Szavazatszámláló Bizottság
4.9.7.1 A Küldöttgyűlés határozatai meghozatalakor a szavazatokat össze kell
számolni. A szavazatszámlálás módját az Alapszabály rendelkezése
szerint a Levezető Elnök határozza meg.
4.9.7.2 A napirendi pontokkal összefüggő szavazatokat a Szavazatszámláló
Bizottság számolja össze, ide nem értve az elektronikus szavazatszámlálást.
4.9.7.3 A Szavazatszámláló Bizottságnak a Küldöttgyűlés nyílt szavazással,
alkalmanként egy fő elnököt és minimum 2 tagot választ.
4.9.7.4 A Szavazatszámláló Bizottság ellenőrzi a szavazás szabályszerűségét,
elvégzi a szavazatszámlálást és beszámol a Küldöttgyűlésnek a
szavazás eredményéről.
4.9.7.5 A szavazatszámlás eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
4.10. Elnökség
4.10.1 A Szövetség választott tisztségviselőkből álló operatív ügyintéző szerve.
4.10.2 Az Elnökség tevékenységéért a Küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel.
4.10.3 Az Elnökség a Szövetség valamennyi olyan ügyében döntésre jogosult szerv,
amely nem tartozik a Küldöttgyűlés vagy az Elnök kizárólagos hatáskörébe,
vagy amelyet az Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe.
4.10.4 Elnökség tagjai:
• Elnök
• Elnökhelyettes(ek)
• Társelnökök
• Megyei/regionális szervezetek elnökei
• Tagozati elnökök
4.11. A Szövetség Elnöke és elnökhelyettese(i)
4.11.1 A Szövetségnek a Küldöttgyűlés által 5 évre választott egy fő Elnöke és
legfeljebb 2 fő elnökhelyettese van.
4.11.2 Ellátják a Szövetség képviseletét és az Alapszabály keretei között
koordinálják a Szövetség különböző testületeinek munkáját.
4.11.3 A Szövetséget az Elnök, akadályoztatása esetében az Elnökhelyettes(ek)
képviseli(k). Az Elnököt vagy Elnökhelyettest akadályoztatása esetén az
általa felkért, az ügy szerint illetékes Társelnök, vagy a Főtitkár is
helyettesítheti.
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4.12. A Szövetség Társelnökei
4.12.1 A Szövetségnek legfeljebb 15, a Küldöttgyűlés által 5 évre választott
Társelnöke lehet.
4.12.2 A Társelnökök közül 12-t a Küldöttválasztást követő első Küldöttgyűlés
nyílt szavazással választ a természetes személy tagok, illetve a jogi személy
tagok törvényes képviselői közül. Többes jelölés esetén a sorrendben
legtöbb szavazatot elnyert személyek tekintendők megválasztottnak.
4.12.3 Amennyiben a Szövetség feladatainak bővülése indokolja, úgy az Elnökség
a kibővült feladatok ellátása érdekében jogosult a tisztújító Küldöttgyűlésig
további, legfeljebb 3 természetes személy tagot, illetve jogi személy tag
törvényes képviselőjét kooptálni.
4.13. Az Elnökség kizárólagos hatásköre
• a Szövetség küldöttgyűlési beszámolójának előterjesztése,
• a Szövetség stratégiai kérdéseiben döntés a két Küldöttgyűlés között,
• nemzetközi szerződések jóváhagyása,
• állandó vagy eseti bizottságok létrehozása; a bizottságokat az Elnökség által
felkért szakemberek vezetik, akik meghatározzák a bizottság tagjait,
• a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása és módosítása,
• döntés tagfelvételről és tag kizárásáról, tagsági viszony felmondásáról.
• a Szövetség legfeljebb 3 társelnökének kooptálása.
• a Főtitkár megválasztása
• a szekcióalapítás feltételeinek a meghatározása, a szekciók alapítása és megszüntetése.
• az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Ellenőrző Bizottsága tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
• döntés a Szövetség által, vagy részvételével történő jogi személy alapítása, vagy
ilyenben tagság szerzése kérdésében;
• a Szövetség nemzetközi szervezeti tagsága tárgyában hozott döntés;
4.14. Az Elnökség összehívása és működése
4.14.1 Az Elnökséget az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnök által korábban
kijelölt Elnökhelyettes is összehívhatja.
4.14.2 Az Elnökséget szükség szerint, de legalább minden naptári félévben
legalább kétszer össze kell hívni.
4.14.3 Az Elnökség üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnök által felkért
Elnökhelyettes, vagy a Főtitkár vezeti.
4.14.4 Az Elnökség feladatainak ellátásáról a Küldöttgyűlést rendszeresen tájékoztatja.
4.14.5 Az Elnökség határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van.
4.14.6 Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, általában nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni,
ismételt szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.
4.14.7 Az Elnökség ülésén szavazásra jogosult egy személyt csak egy címen (a
4.10.4. szerinti sorrendben) illeti meg szavazati jog.
4.14.8 Az Elnökség ülésére az Ellenőrző Bizottság Elnökét, alelnökét és a
Főtitkárt, az Ügyvezető Igazgatót, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága
elnökét és titkárát és az országos szekcióelnököket tanácskozási joggal meg
kell hívni.
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4.15. Ellenőrző Bizottság (Felügyelő Bizottság)
4.15.1 A Szövetség a jogszabályok, az Alapszabály rendelkezéseinek, a Szövetségi
szervek határozatai végrehajtásának, betartásának ellenőrzésére a Területi
Küldöttválasztásokat követő első Küldöttgyűlés által 5 évre választott 1 fő
elnökből és legfeljebb 6 tagból álló Ellenőrző Bizottságot (Felügyelő
Bizottság) választ a természetes személy tagok, illetve a jogi személy tagok
törvényes képviselői közül.
4.15.2 Az Ellenőrző Bizottság feladatai körében többek között
• figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Szövetség alapszabályszerű munkáját,
működését, a Küldöttgyűlés, az Elnökség működésének és határozatainak jogszerűségét,
• ellenőrzi a Szövetség költségvetésének végrehajtását, a Szövetség pénzügyeit, gazdálkodását.
4.15.3 Ennek során a Szövetség bármely Tisztségviselőjétől jelentést, a szervezet
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá
Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az
Ellenőrző Bizottság – az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – a
Szövetség bármely szervének ülésén tanácskozási joggal vehet részt.
4.15.4 Az Ellenőrző Bizottság munkáját valamennyi testület és a Szövetség tagjai
támogatni kötelesek.
4.15.5 Az Ellenőrző Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
4.15.6 Az Ellenőrző Bizottság munkájáról évente köteles írásban beszámolni a
Küldöttgyűlésnek.
4.15.7 Az Ellenőrző Bizottság Elnöke feladata az Ellenőrző Bizottság tevékenységének koordinálása. Az Ellenőrző Bizottság elnökének akadályoztatása esetén az Ellenőrző Bizottság ügyrendjében tagjai közül az elnök
jogkörének ideiglenes ellátására helyettest (alelnök) jelölhet.
4.15.8 Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának
megfelelően a Küldöttgyűlést vagy Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
• a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult a Küldöttgyűlés, illetve az Elnökség döntését teszi szükségessé;
• a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
4.15.9 Küldöttgyűlést, vagy az Elnökséget az Ellenőrző Bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából
össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Küldöttgyűlés és
az Elnökség összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.
4.15.10 Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

5.

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE
5.1. A Szövetség képviseletét
• az Elnök,
• az Elnökhelyettes(ek)
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• a Főtitkár
látja el, akik képviseleti jogosultsága önálló és a Szövetséget nyilvántartó bíróságnál
a megválasztásukról szóló Küldöttgyűlési határozat alapján bejegyzésre kerül.
5.2. Az Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata a képviselők eljárási jogosultságát
általánosan, vagy meghatározott ügycsoportokra korlátozhatja. A nyilvántartásába
bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez
vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, kivéve,
ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel bekövetkeztének vagy a
jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudott vagy tudnia kellett
volna
5.3. A Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata egyes ügycsoportok tekintetétben
általánosan, és eseti jelleggel is eljárási, utalványozási és aláírási jogosultságot a biztosíthat a Szövetség tisztségviselőjének, munkavállalójának.

6.

A SZÖVETSÉG SZAKMAI SZERVEZTE
6.1. A Szövetség szakmai szervezete
6.1.1 Területi (regionális) szervezeti egységek
6.1.2 Tagozatok
6.1.3 Szekciók
6.1.4 A Szövetség által alakítható más szervezeti egységek
6.1.5 Titkárság
6.2. Megyei, regionális szervezeti egységek
6.2.1 A Szövetség a Küldöttválasztás szerinti küldöttválasztási területenként
megyei, illetve regionális szervezeti egységekben fogja össze és szervezi tagságát illetve tevékenységét.
6.2.2 A megyei/regionális szervezeti egységek működésükre saját belső
szervezetükre az Elnökség által elfogadott ügyrendet alkothatnak. A szervezeti
ügyrend nem lehet az Alapszabállyal ellentétes.
6.2.3 A megyei/regionális szervezeti egységeket a Területi Küldöttválasztó Gyűlésen
megyei/regionális elnökként megválasztott személy vezeti, aki egyébként a
Szövetség Elnökségének ülésén tanácskozási és szavazati joggal részt vehet.
6.2.4 A megyei/regionális elnök évente legalább egyszer személyesen beszámol az
adott megyei/területi tagság részére megyei/regionális szervezeti egység
működéséről (megyei/regionális beszámoló gyűlés). A megyei/regionális
beszámoló gyűlésnek információ és véleményközlő szerepe van, hatáskörrel
nem bír, azonban elnökén keresztül javaslatot, ajánlást fogalmazhat meg az
Elnökség felé.
6.2.5 A Szövetség stratégiai céljai érdekében az Elnökség egyéb megyei, regionális,
vagy más területi szintű szervezetet is létrehozhat, és azok számára az önálló
jogi személyként való működést is engedélyezheti, illetve e szervezeteket
megszüntetheti. A döntés ellen nincs fellebbezésnek helye.
6.3. A tagozatok
6.3.1 A Szövetség a tagjainak szövetségen belüli tevékenységét munkáját 4 szakmai
tagozat keretében felosztva végzi és koordinálja.
6.3.2 A tagozatok elnökét az Elnökség választja öt évre, nyílt szavazással.
6.3.3 A tagozat elnöke tanácskozási és szavazati joggal vehet részt a Küldöttgyűlésen
és az Elnökség ülésein.
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6.3.4 A Szövetség tagozatai
• Ipari tagozat
• Kereskedelmi tagozat
• Szolgáltatási tagozat
• Mezőgazdasági tagozat
6.3.5 A tagozatok működését, tevékenységének koordinálását az adott tagozat
elnöke végzi.
6.3.6 A tagozatok feladata a Szövetség ágazati, szakmai érdekképviseletének szakmai és adminisztratív előkészítse.
6.3.7 A tagozat vagy annak elnöke önálló jogkörrel, hatáskörrel nem rendelkezik.
Az Elnökség eseti, vagy állandó jelleggel felhatalmazhatja a tagozat elnökét,
hogy adott szakmai kérdésben harmadik személy felé a Szövetség nevében a
Szövetség hivatalos álláspontjának megfelelően véleményt, álláspontot
közöljön.
6.3.8 A tagozati elnök a saját, valamint az általa irányított tagozat tevékenységéről
szükség szerint köteles beszámolni az Elnökségnek, illetve az Elnöknek,
Elnökhelyettes(ek)nek.
6.4. Szekciók
6.4.1 A Szövetség a tagozatai tevékenyégének elősegítésére, szakirányú támogatására a Tagozati elnök felügyelete alatt tevékenykedő országos és/vagy
megyei szerveződésű szekciókat hozhat létre a Szövetség tagjaiból.
6.4.2 A szekció alapításról és megszüntetéséről az Elnökség dönt. Szekciót érintő
egyéb kérdésekben történő döntés az Elnökség eltérő rendelkezése hiányában
- a felügyeletét ellátó tagozati elnök hatáskörébe tartozik.
6.4.3 A szekció alakulásának feltételeit az Elnökség állapítja meg. A szekciók megalakításához – Elnökség eltérő döntése hiányában - minimálisan 25 az adott
szekcióban érdemi közreműködést vállaló tag alapítási szándéka szükséges. A
szekció – Elnökség eltérő döntése hiányában - évente legalább egy szakmai
rendezvényt (szekcióülés) köteles tartani.
6.4.4 A szekciók az Elnökség által elfogadott saját ügyrendjük alapján működnek,
amely nem lehet ellentétes a Szövetség Alapszabályával.
6.4.5 Szekció Elnökét, Társelnökét és elnökségét a szekció tagjai választják.
Tevékenységük a szekció szakmai működésére és működtetésére korlátozódik.
6.4.6 A szekció önálló jogkörrel, hatáskörrel nem rendelkezik, a Szövetség nevében
harmadik személy felé nyilatkozattételre az Elnökség jóváhagyásával jogosult.
A szekció tevékenységét a felügyeletüket ellátó Tagozati elnökkel közösen fejti
ki a Szövetség felé.
6.4.7 A szekciók üléseiről Emlékeztetőt kell készíteni, melyet a jelenléti ívvel együtt
a Tagozati elnökön keresztül 5 munkanapon belül meg kell küldeni a
Titkárságnak.
6.4.8 A szekciók ülésein a Szövetség bármely tisztségviselője tanácskozási joggal
részt vehet.
6.4.9 Az országos szekciók elnöke tanácskozási joggal a Küldöttgyűlés és az
Elnökség ülésének állandó meghívottja.
6.5. A Szövetség által alakítható más szervezeti egységek
6.5.1 Az Elnökség jogosult egyéb eseti és állandó bizottság létrehozására, vagy
megszüntetésére.
6.5.2 A Szövetség stratégiai céljai elérése érdekében az Elnökség az eddigiekben fel
nem sorolt szervezetet is létrehozhat. Ilyen szervezeti formát általában akkor
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lehet engedélyezni, ha létrehozatalából a Szövetségnek kimutatható haszna
származik, és az abban tömörülő tagság a Szövetség általánosan elfogadott
tagdíján felüli forrásokból önmagát eltartja és képes a jogi előírások szerinti
jogkövető feladatoknak teljes körűen megfelelni.
6.6. Titkárság
6.6.1 A Titkárság dolgozói a Szövetséggel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre
irányuló más jogviszonyban álló munkatársak. A Titkárság döntés-előkészítő,
operatív ügyintéző, és végrehajtó szervezet, mely a Szövetség folyamatos és
szakszerű működését hivatott biztosítani.
6.6.2 A Titkárság gondoskodik a Küldöttgyűlés, az Elnökség határozatainak
előkészítéséről és végrehajtásáról.
6.6.3 Segíti a Szövetség szakmai szervezetének (pl. tagozatok, szekciók) munkáját.
6.6.4 Szervezi a tagok véleményeinek és javaslatainak összehangolását, majd gondoskodik azoknak az illetékes testületekhez, szervezetekhez történő továbbításáról.
6.6.5 Előkészíti a Szövetség éves tevékenységéről szóló küldöttgyűlési előterjesztést.
6.6.6 Évente beszámol a Szövetség gazdálkodásáról a Küldöttgyűlésnek.
6.6.7 A Főtitkár
6.6.7.1 munkaviszony keretében az Alapszabály, a Közgyűlés és az Elnökség
határozatainak megfelelően vezeti és irányítja a Szövetség munkaszervezetét
6.6.7.2 A főtitkárt az Elnökség választja meg, a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.
6.6.7.3 Gyakorolja a Szövetség munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.
6.6.7.4 Irányítja, koordinálja a Szövetséggel munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban álló munkatársak tevékenységét.
6.6.7.5 Gondoskodik a Közgyűlés/Küldöttgyűlés, az Elnökség határozatainak
előkészítéséről és végrehajtásáról, valamint a Szövetség munkaszervezete
tevékenységének és a Titkárság működésének felelős irányításáról.
6.6.7.6 Irányítja a Szövetség alaptevékenységet és a szolgáltatásokat,
6.6.7.7 a Szövetség gazdálkodásának irányítása a Küldöttgyűlés által jóváhagyott
éves költségvetésnek megfelelően,
6.6.7.8 Önálló jogkörrel képviseli a Szövetséget a Küldöttgyűlés erre vonatkozó
határozata alapján, ennek hiányában az Elnök és/vagy a Elnökhelyettesek felhatalmazásával meghatalmazottként járhat el a Szövetség nevében .
6.6.8 A Főtitkárt eseti vagy tartós akadályoztatása esetén a Szövetséggel munkaviszonyban álló Ügyvezető Igazgató helyettesítheti. Az Ügyvezető Igazgató a
Főtitkár helyettesítésén kívül rendszeres feladatként ellátja az országos
testületi ülések, összejövetelek technikai szervezési feladatait, továbbá a
Szövetség szolgáltató irodáinak irányítását és ellenőrzését.

7.

A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
SZABÁLYOK
7.1. A Szövetség Tisztségviselője alatt a Szövetség Küldöttjei, Elnökségének tagjai,
Ellenőrző Bizottságának elnöke és tagjai, valamint a Megyei/Regionális szervezetek
elnökei, Tagozati elnökök, továbbá a Szekció elnökök értendők.
7.2. A Tisztségviselő a választott tisztségéből eredő a jogai gyakorlása és a kötelezettségei
teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően, a Szövetség más
tisztségviselővel kölcsönösen együttműködve köteles eljárni.
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7.3. Tisztségviselő a tisztsége fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel Szövetség jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.
7.4. A Tisztségviselőtől a szövetségi tevékenységén kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas a Szövetség jó hírnevének, jogos
gazdasági érdekének vagy a választott tisztsége céljának veszélyeztetésére.
7.5. A Tisztségviselő véleménynyilvánításhoz való jogát a Szövetség jó hírnevét, jogos
gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja.
7.6. A Tisztségviselő köteles a tevékenysége során, vagy azzal összefüggésben a
tudomására jutott szervezeti, személyes és üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően
sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amelyet a tisztsége betöltésével
összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a Szövetségre vagy más
személyre hátrányos következménnyel járhat. (A titoktartás nem terjed ki a
közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó,
törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.)
7.7. A Tisztségviselők tisztségviselői tevékenységesükért díjazásban nem részesülnek, de
a Szövetség érdekében kifejtett konkrét feladatok után - előre történt megállapodással - költségtérítésre (pld: utazás, szállás, napidíj) igényt tarthatnak.
7.8. A Tisztségviselő megbízatása megszűnik
• választása szerinti mandátuma lejártával,
• lemondással,
• visszahívással,
• a közügyektől eltiltó jogerős bírói ítélettel,
• a jogi személy tag vezető tisztségviselői megbízatása megszűnésével,
• a tagként, illetve jogi személy tag vezető tisztségviselőjeként tisztségre választott
személy esetében a tag tagsági viszonyának megszűnésével,
• természetes személy tag, illetve jogi személy tag vezető tisztségviselőjeként tisztségre választott személy esetén a tag halálával.
7.9. A Tisztségviselőt, ha megszegi az Alapszabályban írt kötelezettségei bármelyikét, az
őt megválasztó fórum szavazásra jogosult tagjainak legalább 1/5-ének indokolt, írásbeli kezdeményezésére az adott választó fórum a választással azonos eljárással visszahívhatja.
7.10. Kötelező tisztség, vagy minimális létszámú szerv esetében a visszahívással egyidejűleg a Tisztségviselő szükségszerű pótlásáról is gondoskodni kell.
7.11. Elnökség tagjai a Szövetség Ptk. szerinti vezető tisztségviselőjének minősülnek.

8.

A TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
SZABÁLYOK
8.1. Tisztségviselő csak az nagykorú személy lehet, aki a Szövetség tagja, illetve a jogi
személy tagjának vezető tisztségviselője, és akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
8.2. Nem lehet a Szövetségben Tisztségviselő
8.2.1 akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült;
8.2.2 akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. (Akit valamely foglalkozástól jogerős
bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.);
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8.3.
8.4.
8.5.

8.6.
8.7.

9.

8.2.3 az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az
Elnökség tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Egy adott Szövetségi szerv – ide nem értve a Küldöttgyűlést - tagjai nem állhatnak
egymással a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói kapcsolatban.
Az Ellenőrző Bizottság tagja, elnöke nem lehet az Elnökség tagja és az Elnökség
tagjának Ptk. szerinti közeli hozzátartozója sem.
A Szövetség Tisztségviselői országos politikai párt (politikai szervezet, politikai mozgalom) országos, megyei (regionális) vagy helyi vezető testületeinek és szerveinek
tisztségviselői nem lehetnek, vezetői megbízást nem végezhetnek, közigazgatási és
közszolgálati jogviszonyban nem állhatnak. A megyei (regionális) vagy helyi önkormányzati képviselői tisztség azonban nem jelent összeférhetetlenséget.
A Tisztségviselők munkavállalói érdekképviseleteknek nem lehetnek tagjai.
A Tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a Főtitkárra is alkalmazni kell.

A SZÖVETSÉG SZERVEZETEINEK (TESTÜLETEINEK, SZERVEKNEK)
HATÁROZATHOZATALÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
9.1.1 A Szövetség szervei testületként tevékenykednek.
9.1.2 A Szövetség szerveinek ülését az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában
az elnöke hívja össze. A meghívó kiküldését megelőzően a szerv tagjai az ülés
napirendi pontjára javaslatot tehetnek.
9.1.3 A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.
9.1.4 Az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában meghívó közzétételétől számított 8 napon belül a tag az elnöktől a napirend kiegészítését kérheti, a
kiegészítés indokolásával. Az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a
napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a szerv a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában.
9.1.5 Szövetség szervei a döntéseiket határozati formában hozzák.
9.1.6 A Szövetség szervei határozataikat Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában
egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozzák. Szavazategyenlőség esetén
szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén a határozati
javaslat elvetettnek tekintendő.
9.1.7 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
• akit, illetve jogi személy tagot képviselő személy esetében az által képviselt
tagot a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a
Szövetség terhére másfajta előnyben részesít;
• aki, vagy akinek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója egyébként személyesen
érdekelt adott döntésben (ide nem értve az tagokra általánosan vonatkozó
döntéseket).
9.1.8 Tisztségviselő választás során ugyanazon személy nem lehet egyben a jelölő és
szavazatszámláló bizottság tagja. Sem a jelölő bizottságban sem a szavazatszámláló
bizottságban nem járhat el az, aki maga, vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója,
illetve ezek által képviselt jogi személy tag az adott eljárásban jelöltként szerepel.
9.1.9 A szavazás eredményét, valamint a határozat rendelkező részét az azt meghozó
ülés jegyzőkönyvében írásban is rögzíteni kell.
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9.1.10 A határozatot naptári évenként és a naptári évente újra induló folyamatos
sorszámozással kell ellátni.
9.1.11 A Szövetség szervei – Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – akkor
határozatképesek, ha azon az adott szervben szavazati joggal rendelkezők
több mint fele jelen van.
9.1.12 A szerv ülésére a meghívót 8 nappal korábban kell legalább elektronikus
úton (ld. 2.2.3.5.) megküldeni az adott testület/szerv ülésén szavazati joggal
rendelkezők részére.
9.1.13 A tag tagsági viszonya megszüntetéséről (kizárás, felmondás) hozott
határozatot a döntés alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat tartalmazó
indokolással, továbbá a biztosított jogorvoslatra, vagy a bírósági felülvizsgálat
lehetőségére való kioktatással ellátva, írásban külön íven szerkesztve kell a
kizárással, felmondással érintett taggal közölni.
9.2. Határozat bírósági felülvizsgálata
9.2.1 A Szövetség bármely tagja, Elnökségének tagja és Ellenőrző bizottságának
tagja kérheti a bíróságtól a jogi személy bármely szerve által hozott jogerős
határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a
létesítő okiratba ütközik. Az eljárásra a Ptk. 3:35-37. § rendelkezései az
irányadók.
9.3. A Szövetég szerveinek (testületeinek) határozatait
9.3.1 a határozat meghozatalát követő 15 napon belül a Szövetség a weboldalán közzéteszi.
9.3.2 a közzétételkor fel kell tűntetni a közzététel időpontját.
9.3.3 a konkrét, a tagot érintő egyedi ügyekben hozott határozatot a határozat
meghozatalát követő 15 napon belül a taggal külön is közölni kell.
9.3.4 A Határozatok közzétételért, illetve megküldésért a Főtitkár felel.
9.4. A határozat közöltnek minősül
9.4.1 a Szövetség weboldalán közzétett határozat esetében a közzététel napjával.
9.4.2 egyedi ügyben (pl. felmondás, kizárás) hozott határozat esetben a személyes
átadáskor, a tag Szövetségnél nyilvántartott címére/székhelyére posta regisztrált küldeményként feladás esetében a kézhezvételkor, azzal azonban, ha a
kézhezvétel a címzett érdekkörében felmerülő okból sikertelen (nem kereste,
nem vette át, ismeretlen, elköltözött) a határozat akkor is közöltnek minősül
a regisztrált küldeménykénti feladást követő 3. munkanapon. (Ez egyébként
irányadó a tag részére küldött felszólítások esetében is!)
9.5. A határozat eredeti példányát bármely rendes tag a Szövetség mindenkori bejegyzett
székhelyén, az Elnök értesítése mellett a Főtitkárral előzetesen egyeztetett időpontban megtekintheti, arról az adatvédelmi rendelkezések megtartása mellett másolatot
kérhet.

10. A SZÖVETSÉGBEN ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ
CÍMEK
10.1. A Szövetség Tiszteletbeli Elnök/ei/
10.1.1 Azon szervezet /intézmény/ képviselője, melyet az Elnökség tagszervezetei
érdekérvényesítése szempontjából kiemelkedő jelentőségűnek tart.
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10.1.2 A Tiszteletbeli Elnök/ök/ a Küldöttgyűlésen és az Elnökség ülésein tanácskozási joggal vehet/nek/ részt.
10.1.3 Tiszteletbeli Elnök/ök/nek állami, vagy politikai tisztségviselő nem
választható.
10.2. Év Vállalkozója díj
10.2.1 Az Év Vállalkozója díjat évente egy alkalommal, lehetőleg december
hónapban, ünnepélyes keretek között kell átadni.
10.2.2 Az Év Vállalkozója díjat pályázat, vagy jelölés alapján lehet elnyerni. A
pályázat nyertese lehet az a vállalkozó (munkáltató), aki:
• lehetőleg a Szövetség tagja;
• vállalkozása a közterheket maradéktalanul megfizette, ellene büntetőeljárás nem indult;
• a megyében (a fővárosban), a szakmában elismert vállalkozó (munkáltató);
• köztiszteletben álló személyiség.
10.2.3 Pályázatot (jelölést) nyújthat be a díj elnyerése érdekében:
• a tag;
• a Szövetség területi szervezete, országos szekciója, társszövetsége, bel- és
külföldi partnerszervezete;
• gazdasági, hivatásrendi, szakmai kamara.
10.2.4 A pályázat lebonyolításának rendjét és a díjazás módját az Elnökség szabályozza. A pályázati kiírást a Szövetség internetes oldalán is közzé kell tenni.
10.2.5 A díj odaítéléséről az Elnökség dönt.
10.3. Megyei Év Vállalkozója díj:
10.3.1 Megyei Év Vállalkozója díjat (min 2 db–ot - maximum 10 db-ot) évente egy
alkalommal, ünnepélyes keretek között, a Megyei PRIMA Díj rendezvényeken kell átadni.
10.3.2 A Megyei Év Vállalkozója díjat pályázat, vagy jelölés alapján lehet elnyerni.
10.3.3 A pályázat nyertese lehet az a vállalkozó (munkáltató), aki:
• lehetőleg a Szövetség tagja;
• a megyében, a szakmában elismert vállalkozó (munkáltató);
• köztiszteletben álló személyiség.
10.3.4 Pályázatot (jelölést) nyújthat be a díj elnyerése érdekében:
• a tag;
• a Szövetség területi szervezete, országos szekciója, társszövetsége, bel- és
külföldi partnerszervezete (jelölés);
• gazdasági, hivatásrendi, szakmai kamara.
• a megyei szervezet által felkért grémiumok
10.3.5 .Mindezen feltételek megléte esetén az illetékes Megyei (regionális)
Elnökség dönt a díj odaítéléséről és az Elnökség hagyja jóvá.
10.3.6 A pályázat lebonyolításának pontos rendjét és a díjazás módját az Elnökség
határozatban szabályozza.
10.4. Címzetes Társelnök kitüntető cím
10.4.1 Címzetes Társelnök kitüntető címben részesíthető a Szövetség tagja (jogi
személy tag képviselője), aki a Szövetség helyi vagy országos ügyeire
meghatározó jelentőségű hatással bír és ezt a Szövetség Elnöksége az általa
adott megbízás, vagy elismert feladatvállalás, vagy a tag által nyújtott támogatás alapján megítéli.
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10.4.2 A Címzetes Társelnök cím viselésének joga/lehetősége meghosszabbítható
és visszavonható.
10.4.3 A Címzetes Társelnök kitüntető címet (feliratot) a részesített jogosult névjegyén, levélpapírján feltüntetni és az elismerésnek megfelelő módon
használni (gyakorolni) az adott címet odaítélő Elnökség ciklusa alatt. A
Címzetes Társelnök cím következő ciklusra történő meghosszabbításáról az
újjáválasztott Elnökség megalakulását követő fél éven belül dönt, addig a
címet a tag (mandátum lejártát követően is) használhatja.
10.5. Küldöttgyűlés határozatával egyéb kitüntetést is jogosult alapítani, illetve kitüntető
címet adományozni.

11. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
11.1. A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
11.2. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért – a tagdíjfizetési valamint és az
önkéntes, vagy megállapodás szerinti fizetési kötelezettségükön túlmenően – nem
felelnek.
11.3. A Szövetség a vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a
társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok
alapján végzi.

12. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
12.1. Az Egyesület megszűnik:
12.1.1 ha a Küldöttgyűlés a Szövetség feloszlását kimondja;
12.1.2 ha feloszlatják;
12.1.3 a Szövetség megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
12.1.4 a Szövetség a tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt;
12.1.5 ha más szervezettel egyesül;
12.1.6 ha megszűnését megállapítják.
12.2. A Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és
csak egyesületekre válhat szét.
12.3. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben
e minőségükben a Szövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős
bírósági törléstől számított egy éven belül – a Szövetség törlésének időpontjában
tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a
megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna
vagyon, át kellett volna adni.
12.4. A Szövetség megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők a Szövetség
megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni a Szövetség
hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket a Szövetség vagyona vagy
a vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy
általános szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett.
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12.5. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott - ennek
hiányában a nyilvántartó bíróság által kijelölt -, a Szövetség céljával megegyező
vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.
12.6. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot
rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog a Szövetség törlésével száll át az új jogosultra.

13. ÁTMENETI SZABÁLYOK, VEGYES, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13.1.1 A Szövetség és tagjai közötti gazdálkodási kapcsolatokat a tagsági viszony
határozza meg.
13.1.2 A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítás elfogadásakor
már tagsági viszonnyal rendelkezők Tagsági igazolás nélkül is a Szövetség
tagjainak tekintendők.
13.1.3 A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítást követő első
tisztújító Küldöttgyűlésig
13.1.3.1 a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szerinti Elnök
funkciót a módosítás előtti Alapszabály szerinti ”Szövetség
Ügyvezető elnöke” látja el.
13.1.3.2 az Elnökhelyettes funkcióit a hatálybalépés előtti Alapszabály
szerinti ”Soros elnök” (más néven)” Szövetség Elnöke” látja el.
13.1.4 A Szövetség jelenleg már a Törvényszéki nyilvántartásba bejegyzett két,
önálló képviseleti jogkörrel rendelkező képviselője mellett a Főtitkár
képviseleti jogának bejegyzésére a jelen egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabály módosítást elfogadó Küldöttgyűlés vonatkozó határozata
alapján kerül sor.

ZÁRADÉKOK
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései az irányadók.
Jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Szövetség Küldöttgyűlésének
2015. május 21. napján megvitatta és a 5/2015. (05.21.) számú határozatával (székhelyváltozást a 6/2015. (05.21.) sz. hat.) jóváhagyta.

Budapest, 2015. május 22.

Demján Sándor
Elnök (ügyvezető elnök)

Megjegyzés: Az Alapszabályt a Fővárosi Törvényszék jóváhagyta és 2015. szeptember 30-án
jogerőre emelte.
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Jegyzőkönyv
a VOSZ 2015. május 21-i küldöttgyűléséről
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Miért érdemes VOSZ-tagnak lenni?

A VOSZ mindenek előtt érdekszövetség,
érdekképviselet, érdekvédelmi szervezet. A
VOSZ-nak tehát legfontosabb rendezőelve: a
vállalkozók érdeke. A 2016. évi tisztújító
választásokra való felkészülés kapcsán az is
többször felmerül, hogy egy vállalkozónak
egyáltalán miért is áll érdekében a VOSZ-hoz
csatlakoznia. A bizalmatlanokat sem könnyű
meggyőzni, a „potyautasok” véleménye pedig
első hallásra - ha nem is szimpatikusnak, de még igaznak is tűnhet: amit a VOSZ elér, az
utána minden vállalkozásra úgyis érvényes
lesz, vagyis mindenki profitálhat belőle anélkül, hogy vállalná a VOSZ-tagságot…

Megfelelő választ adni a kétkedőknek és a
távolmaradóknak a címbeli kérdésre csak
akkor lehet, ha számba vesszük mindazt,
amit a VOSZ adhat. Meggyőződésem, hogy a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségében elnyert tagsági viszony minden vállalkozó - tulajdonos, vagy menedzsment, kis, vagy nagyobb cég, magyar, vagy
nemzetközi tulajdonosi körrel – számára
nyújthat olyan előnyöket, hogy józan mérlegelés után is megérje a szövetség tagjának
lenni. Erről szól ez a jegyzet.
Az előnyök eltérően érvényesülnek, tehát
a mégoly homogénnek tekinthető csoportok,
mint pl. az elsődlegesen a Széchenyi Kártya
Programban való részvétel miatt a VOSZ-ba
belépők között is jelentős különbségek vannak a kihasználható előnyök tekintetében:
számos lehetőség pl. csak a belépést követően derül ki, így az elsődleges szándék
(Széchenyi Kártya Program finanszírozási
termék igénybe vétele) mellett a későbbiekben – a szövetséget jobban megismerve – számos esetben további pozitív elemek (igénybevett szolgáltatások, érzelmi kötődés, kommunikációs lehetőségek stb.) érvényesülnek.
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De fordítva is igaz: egy rendezvény, egy személyes kapcsolat miatt belépett tag a szolgáltatásokat, lehetőségeket megismerve továbbléphet és egyre jobban kihasználhatja a
VOSZ tagsági előnyeit, legyen szó akár konkrét szolgáltatásokról, vagy akár pl. egy szakmai szekcióban való részvételről, szponzorációs lehetőségről vagy más lehetőségről.
A szövetség hivatali vezetésében eltöltött
évek tapasztalatai alapján, a címben feltett
kérdésre a magam részéről az alábbiakat
emelném ki:
A VOSZ-tagság elsősorban is lehetőséget
biztosít tagjainak – illetve a tagokat képviselő tulajdonosoknak és menedzsment tagoknak – a részvételre a legjelentősebb országos
vállalkozói, munkaadói érdekképviselet,
érdekvédelem tevékenységében. De miért is
vonzó ez?
Az első válasz kissé filozofikus, de igaz: az
ember életében előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor úgy érzi, hogy erkölcsi, érzelmi és
pragmatikus alapon is, egyszerűen „tartoznia
kell valahova”. A VOSZ megteremti a lehetőséget arra, hogy a vállalkozó, az egyén részt
vegyen a közügyekben, ezzel hasznos társadalmi szerepvállalási lehetőséget biztosít a
számára és a sokszor távolinak és megfoghatatlannak tűnő „demokrácia” működése is
testközelivé válik. Fontos tenni valamit, nyomot hagyni – érezzük sokszor. A VOSZ erre
országos és akár nemzetközi szinten (nemzetközi szervezeti tagságain keresztül) is lehetőséget biztosít vállalkozói tagjai számára.
A gyakorlati hasznosságok köre sokkal
bővebb: a szövetségi tagsággal támogatni
lehet a közös (tulajdonosi, cégvezetői, üzletemberi) célokat: jobb vállalkozói környezet
kialakítását, a vállalkozás fennmaradásának
és átadásának a lehetőségét a következő
nemzedék számára. Fontos szerepet kap a
párbeszéd lehetősége a szakszervezetekkel
(ill. a civil szféra többi országos szereplőjével), hogy megfelelően érvényesüljön azok
(értsd: a vállalkozók) véleménye, akik – úgymond – megtermelik az országban az elosztható jövedelmeket!
A VOSZ-tagság biztosítja a részvétel lehetőségét a törvények előkészítésében is, gondoljunk csak a jogszabályok előzetes és utólagos véleményezési lehetőségére. Így tehát

véleményt lehet mondani pl. az adó- és járulékszabályokról, a Munka Törvénykönyvéről,
a közbeszerzésekről, sőt, kisebb-nagyobb
mértékben befolyásolni is lehet egy-egy előírást. A vállalkozó megfelelő információkhoz
juthat hozzá és ki is fejtheti véleményét, ezáltal a jogszabályi környezet esetleges alakíthatósága mellett mindenképp segítséget kap a
jogi útvesztőkben való eligazodáshoz, a jogrend jobb megértéséhez.
A VOSZ tehát – közvetlenül, vagy a küldötteken keresztül – a párbeszéd lehetőségét
biztosítja tagjainak a gazdasági kormányzattal, amelyet a vállalkozói programok, fórumok személyessé is tesznek. Ily módon a vállalkozás, mint gazdasági tevékenység keretei
(adók, járulékok, vállalkozási feltételek stb.)
tekintetében kedvező irányú változásokat
érhetünk el együtt, amely az egyes vállalkozók számára nyújtott kézzelfogható előnyök
mellett az ország nemzetközi gazdasági versenyképességének is használnak.
Emellett legalább ilyen fontos a párbeszéd
a végrehajtó hatalommal: a hivatalokkal,
hatóságokkal, hiszen az ellenőrzések, szabályozások végrehajtási módjaival, technikáival, céljaival, célterületeivel kapcsolatos
információk nagyban hozzájárulnak ahhoz,
hogy a legális és jogkövető vállalkozásokat ne
érhesse kellemetlen meglepetés munkájuk
során.
A vállalkozó számára elérhető közvetlen
hasznok között feltétlenül meg kell említeni a
közéleti szerepvállalással együtt járó ismertség, személyes kapcsolatrendszer bővülését
is, amely kedvezően hathat vissza a vállalkozás ismertségére is: a részvétel (vagy javaslat-
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tétel, esetleg szponzoráció, mecenatúra)
lehetőségét a VOSZ nagy publicitást kapó
elismerési rendszereiben: az országos Év
Vállalkozója díjakban, állami elismerésekben, a Prima mozgalomban.
A fent érintett „országos ügyek” és általános vállalkozói érdekek mellett az aktív
VOSZ tagsági szerepvállalás lehetőséget
teremt az ágazati, iparági, szakmai (szakmacsoportokkal kapcsolatos) beágyazódás erősítésére, véleményalkotásra, véleményformálásra, fejlesztésre is. Ezeket a törekvéseket
fogják össze jellemzően a VOSZ szakmai
szekciói és más szakmai szervezetei és a társult szakmai szervezeti kapcsolatrendszere is.
Ezek a lehetőségek mindazoknak ajánlhatóak, akik fontosnak érzik szakmájuk, hivatásuk területén erősíteni a szakma, az ágazat,
az iparág érdekérvényesítését és van is lehetőségük – affinitásuk, idejük, elszántságuk –
ebben tevékenyen részt vállalni. A VOSZ
segítségével támogatni lehet a közös célokat
az érintett szakmai területeken a fejlesztéspolitika, szabályozórendszer, nemzetközi versenyképesség tekintetében, hogy a szakma, az
iparág hosszú távú fennmaradása és fejlődése
biztosított legyen!
Ennek érdekben párbeszéd folytatható az
adott terület szakszervezeteivel (ill. a civil
szféra többi ágazati szereplőjével) is és –
hasonlóan az általános gazdálkodási feltételekhez – a szabályozórendszer konkrét befolyásolása (a konkrét szabályok és előírások
előzetes és utólagos véleményezése; „testreszabása”) is lehetővé válik, gondolok itt olyan
szakmaspecifikus témakörökre, mint pl. a
rezsióradíj, az infrastrukturális közbeszerzések kiírásának keretei. Nagyban segítheti a
versenyképességet, ha a szabályozás az adott
területen (iparágban) érintett legjelentősebb
szereplők (véleményformálók) elvárásai szerint történik, nem pedig steril íróasztalokon
alakulnak ki a folyton változó, betarthatatlan, vagy értelmetlen szabályok! Ugyanígy,
párbeszédre nyílik lehetőség az ágazat állami
irányítóival (minisztérium, hivatalok) és a
végrehajtó hatalom, az egyes szakhatóságok
képviselőivel, hogy pl. az ellenőrzések, szabályozások egyes szakmai területekre jellemző
végrehajtási módjai megfeleljenek a legális,
korrekt vállalkozások elvárásainak. A legális
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vállalkozók így hozzájárulnak a szakmában
„szürkén és feketén” tevékenykedők kiszűréséhez, ezzel a piac tisztításához, továbbá a
hatékonyság és a versenyképesség növeléséhez is.
Közvetlen hasznot jelenthet az egyes szakmákon belüli ismertség bővülése is - a közéleti szerepvállalás folytán -, a személyes kapcsolatrendszer fejlődése, az egymástól való
tanulás lehetősége az adott szakmában, vagy
éppen az ismertség növekedése az érintett
piacokon. Erre koncentrálva további szövetkezési, társulási lehetőségek használhatóak
ki, amelyek a külpiaci fellépés esélyeinek
javulását eredményezik.
A vállalkozók a VOSZ-ban nem csak szakmai alapon specializálódhatnak: lehetőség
van erre földrajzi területenként is! Kereskedő
és termelő cégek, de a szolgáltató, vagy agrárvállalkozók is tudják, hogy az egyes földrajzi
területeken való vállalkozásra mennyire
eltérő, sajátos megoldások lehetnek üdvözítőek, mennyire eltérhetnek a feltételek, a
keresleti-kínálati viszonyok a különböző
országrészekben, beszéljük akár vásárlóerőről, akár munkaerőpiaci viszonyokról, vagy
más keretfeltételről, adottságról. A tájegységekre – megyékre, régiókra - jellemző sajátos
viszonyok között is lehetséges az adott területi érdekképviselet, érdekérvényesítés hatékony megvalósítása a VOSZ-ban, amelyhez a
VOSZ területi (megyei, regionális) szervezetei biztosítanak kereteket.
A VOSZ területi szervezeteinek célja
tehát a megyei (regionális, kistérségi) vállalkozók összefogása a helyi vállalkozói környezet
javítására. Eszközei a megyei
vállalkozói fórumokon való
részvétel biztosítása, akár előadóként, akár vitapartnerként,
vagy szponzoráló „házigazda”
szerepben is. Gazdasági célként az adott terület fejlesztésében való részvétel erősítése
(területi, önkormányzati közbeszerzések, pályázati kiírások) kiemelt hangsúlyt kap, de
a párbeszéd a terület munkaerőpiaci (kínálati oldal) szereplőivel (munkaügyi hivatalok,
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munkaerőkölcsönzők stb.), a megyében
működő hivatali, hatósági, önkormányzati
szereplőkkel szintén a tevékenyég gerincét
alkotják. A szövetség a legális, adó- és járulékfizető és a közügyeket támogató helyi vállalkozások érdekében informális és formális
fórumokat szervez, amelyeken – a szakmai
aktivitásokhoz hasonlóan – az adott terület
hivatali és hatósági vezetőivel való egyeztetésre is sor kerül. Ezzel összefüggésben hasznos hozadéka a hatóságokkal való párbeszédnek a megyében működő „szürkén és feketén” tevékenykedő, foglalkoztató fantom-vállalkozások visszaszorítása, ezzel az adózási
fegyelem és a legálisan működő cégek piaci
lehetőségeinek – esélyegyenlőségének – biztosítása.
Az adott városban és térségben is fontos a
személyes ismertség fokozása, a kapcsolatok
építése és ápolása, amellyel a cég és a cégtulajdonosok, menedzserek a helyi közélet véleményformáló szereplőivé válnak, így tovább
nő ismertségük (és cégeik ismertsége) és
befolyásuk. Ezzel pl. a területfejlesztésben is
komparatív előnyökre tehetnek szert és
nagyobb esély nyílik annak a sokszor, sok
helyszínen felvetett problémának a megoldására is, hogy ti. miért nem a helyi vállalkozók
kapják meg a helyi önkormányzatok által
megrendelt munkákat, hiszen van eszközük
és tudásuk is, de mégis kimaradnak. A személyes kapcsolatok révén mind a piaci fellépés, mind a vállalkozás környezete (hatósági
elvárások stb.) javul, átláthatóbbá és jó értelemben véve befolyásolhatóbbá (értsd: piac-

konformabbá tehetővé) válik. A Megyei Év
Vállalkozója díj, Megyei Prima mozgalom a
helyi, célzott szponzoráció, mecenatúra
ismert és egyre jobban elismert lehetősége:
ezáltal az adott térségben jelentősen nőhet a
VOSZ-tag reputációja, elfogadottsága, tekintélye, információkhoz való hozzájutása,
amelynek a vállalkozás eredményességére
gyakorolt jótékony hatása nehezen vitatható.
A VOSZ arra is büszke lehet, hogy az
érdekvédelem, érdekképviselet fentebb írt
elemei mellett konkrét üzleti szolgáltatásokkal, kedvezményes (vagy ingyenes) ajánlatokkal is áll tagjai rendelkezésére. Ezen szolgáltatások köre egyre bővül, tehát előbbutóbb mindenki találhat olyat, amely előnyös
a számára! Vagy ha mégsem: tegyen javaslatot valami újdonságra és ha a közösség támogatja, a VOSZ keretein belül és támogatásával valósítsa meg!
Mindenek előtt a Széchenyi Kártya
Programot kell megemlíteni, amely egyedülálló finanszírozási, sőt, mikro-, kis- és középvállalkozás-fejlesztési programot jelent
immár 13. éve. A vállalkozók forrásbevonási
szükségleteinek legnagyobb részét lefedi a
program, indulva a folyószámlahiteltől, a forgóeszköz- és beruházási hitelen át az EU-s
pályázatokhoz való hozzáférést segítő megoldásokig. A Program ma már az agrár vállalkozásoknak is kínál hiteleket, sőt, néhány
speciális területen is áll a vállalkozók rendelkezésére (pl. Útdíj hitel). Ez a program nem
kirakati dísz: negyedmillió megkötött hitelszerződés és 1500 milliárd forintos nagyságú
szerződött hitelösszeg bizonyítja a 13 év valós
sikerét és hatását!
A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodái
a Széchenyi Kártya Program hitelkérelmeinek menedzselésén túl a különböző szövetségi programok és szolgáltatások (céginformációk; kiadványok; finanszírozói információk
és tanácsadás; pályázati tanácsadás) elérési
pontjai is. Az irodákban koncentrálódnak a
vállalkozók részére szolgáltatásokat nyújtók
ajánlatai, így a kapcsolat révén hasznos (és
testre szabott) információkat kaphat a VOSZ
tag, amellyel üzleti előnyre tehet szert.
A VOSZ azon dolgozik, hogy a vállalkozások a napi tevékenységükhöz ne csak kedvező (kamat- és garanciadíj-támogatott) hite-
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lekhez jussanak, de egyéb kedvezményes
üzleti ajánlatokhoz is. A VOSZ tagjai vásárlói, fogyasztási, beszerzési közösség tagjaként
költségcsökkentést érhetnek el, vagy ajánlattevői oldalon is beléphetnek, amellyel piachoz jutnak. Ezek a vállalkozói piacterek már
ma is működnek és minél több tag lép be bármely oldalon és bármely termék, vagy szolgáltatás kapcsán, annál jobb és több kedvező
ajánlat jelenik meg a vállalkozói közösség
felületein.
A tájékoztatási és képzési tevékenység
mind pályázati pénzből, mind saját szövetségi forrásból hangsúlyt kap a VOSZ-ban. A
vállalkozói tanácsadási program, regionális és
szakmai tanácsadás adózás, jog, pályázatok,
finanszírozás és munkavédelem témakörökben, telefonos ügyfélszolgálattal nagysikerű
és emlékezetes rendezvényekben öltött testet
az elmúlt években. Az időről időre megszervezett vállalkozói találkozók a személyes párbeszéd, tanulás, tapasztalat-átadás kedvelt
színterei. Az Európai Kereskedelem Napját –
mint hivatalos nevezetes napot Magyarországon – a VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciója szervezi.
A VOSZ kommunikációs csatornái célzottan a vállalkozói szférához szólnak, mégis, ma
már közéleti érdeklődésre is számot tartanak.
A VOSZ Hírek, amely szövetségi „közlönyként” is szerepel és az e-mail útján terjesztett
VOSZ Hírlevél az információátadáson túl a
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bemutatkozás, hirdetés lehetőségét is jelentik
a tagok számára. Egyre nagyobb ismertsége
van és egyre jobban figyelnek a VOSZ szakmai közleményeire és tanulmányaira. A szövetség hivatalos honlapja fejlesztés előtt-alatt
áll, de már ma is az információk bőséges tárházát kínálja. A korszerű és népszerű tájékoztatás legújabb formája a VOSZ közösségi
médiában (a Facebook-on) való megjelenése.
A VOSZ által írt, szerkesztett, vagy terjesztett kiadványok is a vállalkozók képzését,
fejlesztését, helyzetbe hozását szolgálják.
Nos, mindezért igazán érdemes VOSZtagnak lenni! (És ha tudnák, hogy még mi
minden kimaradt…)

Pelrusz László
VOSZ ügyvezető igazgató
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Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekről
és az elvégzett munkáról
2015. szeptember 15. – 2015. november 24.
1. Szeptember 28 –án a Szövetség főtitkára előadást tartott a Magyar
Szakszervezeti Szövetség tisztségviselői
számára Sopronban, majd a hónap 30.
napján a TRADE Magazin által szervezett szakmai kerekasztal beszélgetésen
vett részt.
2. A 2015. május 21. napján - a Szövetség
küldöttgyűlése által - elfogadott módosított
Alapszabályt
a
Fővárosi
Törvényszék jóváhagyta és 2015. szeptember 30-án jogerőre emelte. (Az egységes szerkezetbe foglalt dokumentum a
VOSZ honlapján elérhető)
3. Szeptember hónapban a VOSZ képviselője részt vett a Nemzeti Ifjúsági
Stratégia 2016-2017. évekre szóló cselekvési tervének előzetes vitáján.
4. Október 6-án egyeztetést tarottunk a
LIGA Szakszervezetek székházában
(LIGA, MSZSZ, MGYOSZ, VOSZ) projekt ügyekben (TÁMOP-2.5.3.C-13
lezárás, GINOP 5.3.3.-15. esetleges
indulás).
5. Október 7-én a VOSZ elnöki főtanácsadója, a VOSZ nemzetközi igazgatója és a
VOSZ Zala megyei elnöke megbeszélést
folytatott Zalaegerszegen a Zala Megyei
Közgyűlés
elnökével
valamint
Zalaegerszeg város polgármesterével és
helyettesével. A megbeszélések témája a
megye gazdaságának fejlesztése, a helyi
vállalkozások szerepe és növekedése
valamint a külföldi tőke letelepítése
volt.
6. Októberben négy Megyei Prima
Díjátadó Gála került megrendezésre,
valamennyi színvonalas és a sajtó által

7.

8.

9.

10.

méltó módon kommunikált esemény
volt. A szövetségi képviselet valamennyi
helyszínen biztosított volt.
Október 8-án a Szövetség főtitkára részt
vett és előadást tartott a Friedrich Ebert
Alapítvány által szervezett szakmai
fórumon. (Téma: a „férfi 40” nyugdíjkezdeményezés). Ugyanezen a napon
került sor a BKIK jubileumi küldöttgyűlésére a Parlamentben, amelyen a VOSZ
hivatali és a társadalmi vezetése is képviseltette magát és amelyen több, a
VOSZ-ban is tisztséget viselő személy
részesült magas szintű kamarai elismerésekben.
Október 13-án a KOPINT-Tárki és a
VOSZ idén már harmadik alkalommal
tartotta meg közös sajtótájékoztatóját a
magyar gazdaság aktuális helyzetéről
kitekintéssel a világgazdaságban és a
környező országokban zajló folyamatokra és azok hatásaira, a magyar gazdaságra. A sajtótájékoztató keretében ismételten a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottság
szervezésében egy közérdekű gazdasági
téma bemutatására is sor került, „A vállalati továbblépés korlátai és lehetőségei
Magyarországon” Szepesi Balázs a
VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottság
részéről.
Október 14-én a VOSZ képviseletében
vettünk részt az Ipartestületek Országos
Szövetségének jubileumi ülésén.
Október 14-én megbeszélést folytattunk
a Magyar Nemzeti Kereskedőház Export
Inkubációs főosztályának vezetőjével és
munkatársával. A téma a KKV-k export
és verseny képességének fejlesztése volt.
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11. Október 31-én lezárult a TÁMOP2.5.3.C pályázat. A létrehozott
www.vallalkozo.info honlap valamint a
tanácsadás szűkített formában tovább
működik a fenntartási időszakban.
12. Októberben a VOSZ képviselője részt
vett a Vállalkozásfejlesztési Tanács ülésén.
Az ülés témái az alábbiak voltak: 1.
Tájékoztató a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program legújabb
pályázati kiírásairól (Beszállító mikro-,
kis- és középvállalkozások és beszállítói
integrátorok támogatása, GINOP 2. prioritás); 2. A fogyasztóvédelmi törvény
módosítása és a kapcsolódó intézkedések; 3. Vállalkozói adminisztratív tehercsökkentés
13. November 3-án és november 19-én
ülést tartott a Versenyszféra és a
Kormány
Konzultációs
Fóruma
(Napirend: minimális bér, garantált bérminimum átlag-kereset ajánlás).
14. November hónapban az írott és az elektronikus médiában több alkalommal
hangsúlyoztuk, hogy verseny- és piacidegen a kiskereskedelemben tervezett
ún. foglalkoztatási ösztönző szabály
bevezetése.
15. November 5. napján a KAVOSZ Zrt.
szervezésében megtartottuk az Európai Kereskedelem Napja rendezvényt,
ami jelentős média nyilvánosságot
kapott.
16. November 9-én részt vettünk a
Széchenyi kártya Program keretében
elért 1500 milliárd Ft kihelyezett hitelösszeg, az első 50 millió forint összegű
Széchenyi Kártya és az Agrár Széchenyi
Kártya kibocsátása alkalmából rendezett
ünnepségen.
17. November 10-én részt vettünk az
„Ifjúsági Garancia a Közép-Magyarországi Régióban” elnevezésű pályázat
munkáltatói fórumán.
18. November 12-én a VOSZ irodai dolgozói részt vettek az MKB Banknak a
Kavosz Zrt. közreműködésével tartott,
Széchenyi Kártya Program együttműködést (forgalmazást) segítő színvonalas
rendezvényén a Margitszigeten.

39
19. November 13-án részt vettünk a
Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
ülésén, melynek témája Munka
Törvénykönyve és az ágazati kollektív
szerződés volt.
20. November 19-én részt vettünk az
Európai
Bizottság
Magyarországi
Képviselete által rendezett műhelybeszélgetésen, amelynek témája az Európai
Bizottság Oktatás és Képzés Figyelő
2015 és az OECD Policy Outlook
Magyarországgal foglalkozó elemzésének a bemutatása volt.
21. A KAVOSZ Zrt. által gondozott Junior
Prima Díj (sajtó kategória) pályázatainak értékelése (november 16.) szabályszerűen, az elismerések átadása (november 18.) színvonalas rendezvény keretében megtörtént.
22. November hónapban elkészült - a
VOSZ megrendelésére - a KOPINTTÁRKI anyaga, „A világgazdaság és a
magyar gazdaság helyzete és kilátásai
2015 őszén” címmel, amelyet a kibővített elnökség tagjai tájékoztatásul megkaptak.
23. November 23-án szakmai bemutatóval
kezdetét vette a VOSZ honlap-megújítási, -korszerűsítési projekt.
24. November 24. napjáig bezárólag tizenöt
megyében tartották meg a Megyei Prima
Díjátadó Gálát. A november 29-ig hátralévő rendezvények: Kecskemét, Pest
megye, Eger és Debrecen).
25. A beszámolási időszakban 9 alkalommal
készítettünk elektronikus hírlevelet,
amely széles körben került terjesztésre,
továbbá folyamatosan frissítettük hírekkel, beszámolókkal a Szövetség facebook
oldalát.
26. 2015. október 13-án és november 12-én
a Szövetség állományába tartozó irodavezetők eligazítása, teljesítményük értékelése és elszámoltatása is megtörtént.

Budapest, 2015. november 24.

Dr. Dávid Ferenc
főtitkár

Perlusz László
ügyvezető igazgató
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Tájékoztató
a VOSZ Elnökségének és Ellenőrző
Bizottságának együttes üléséről
Időpont:
2015. november 24, (kedd) délelőtt 10.00
óra
Helyszín:
Platánus Hotel
Budapest, VIII. kerület, Könyves Kálmán
krt. 44.
Jelenlét:
jelenléti ív szerint

Határozatok

2015.11.24/1.
Az Elnökség egyhangú szavazással Eppel
János urat a VOSZ társelnökévé, a Szövetség
Nemzetközi Bizottságának elnökévé választotta. A németül és angolul beszélő, bel –és
külkereskedelmi tapasztalatokkal egyaránt
rendelkező közgazdász 2001. óta a Porsche
Hungária Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója.

Napirendi javaslat

2015.11.24./2.
1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
munkáról
Előadó: Ádám Imre soros elnök
2. Tájékoztató a VOSZ-BESZ Zrt. helyzetéről
Előadó: Krisán László, a VOSZ-BESZ
Zrt. Igazgatóságának elnöke
Szűcs Péter, a VOSZ-BESZ Zrt.
Felügyelő Bizottságának elnöke
Martinecz Miklós, a VOSZ-BESZ
Zrt. vezérigazgatója
3. A módosított VOSZ Alapszabályban foglaltak és a jövő évi tisztújítással összefüggő
feladatok áttekintése, megvitatása
Előadó: Ádám Imre soros elnök
Demján Sándor ügyvezető elnök
4. A 2015. évi megyei/területi Prima rendezvények rövid értékelése
Előadó: Demján Sándor ügyvezető elnök
5. Egyebek

Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta
az előző testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről és a végzett munkáról szóló
beszámolót. A napirend keretében a VOSZ
Elnöke és Főtitkára felhatalmazást kapott,
hogy a korábbi testületi ülésen elfogadott
szempontok szerint törekedjen a jövő évre
vonatkozó, háromoldalú bérmegállapodás
megkötésére.

2015.11.24./3.
A testület meghallgatta a Szövetség többségi
tulajdonában lévő VOSZ-BESZ Zrt. helyzetéről szóló tájékoztatót és egyhangú szavazással
felhatalmazta a gazdasági társaság Igazgatóságát és a tulajdonosi képviselőt, hogy
kezdjen tárgyalásokat a vállalkozás külső
tulajdonosnak való el- illetve átadásáról.
Amennyiben ez rövid időn belül nem vezet
eredményre, a részvénytársaság tevékenységének megszüntetésére végelszámolás keretében kerülhet sor.
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2015.11.24./4.

2015.11.24./5.

A jövő évi tisztújítással kapcsolatban a VOSZ
Elnöksége egyhangú határozattal az alábbi
döntéseket hozta:
a) a megyei elnökök részére 2015. október 19én majd 2015. november 13-án ismételten
megküldött adatlap (Nyilatkozat) visszaküldési határideje: 2015. november 30.
b) Jelölő Bizottság megalakítására került sor.
Tagjai: Ádám Imre soros elnök, Lits
József dr., az Ellenőrző Bizottság elnöke,
Perlusz László ügyvezető igazgató.
Elnöke: Demján Sándor. A Jelölő
Bizottság az adatlapok és a Szövetség
Stratégiai Bizottságának ajánlása alapján
értékeli a személyi javaslatokat.
c) 2015. december 31. napjáig valamennyi
megyei/regionális elnök köteles írásban
megküldeni a VOSZ központi titkársága
részére a jövő évi Területi Küldöttválasztó Gyűlés időpontját (év, hónap,
nap, óra) és helyszínének megjelölését
(pontos címmel).
d) A Területi Küldöttválasztó Gyűléseket
2016. február 1. – 2016. március 31.
között kell megtartani, ettől érvényesen
eltérni nem lehet.

A testület egyhangú szavazással elfogadta a
megyei Prima rendezvényekről szóló tájékoztatót.

2015.11.24./6.
A tagfelvételi bizottság által előterjesztett
tagfelvételi kérelmeket a testület egyhangú
szavazással elfogadta.

2015.11.24./7.
A VOSZ Elnöksége egyhangú szavazással
támogatta Dobróka Tamás cégtulajdonos
(HE-DO Kft.) „Év Vállalkozója” elismerésben való részesítését.

Kmf.

Dr. Dávid Ferenc
főtitkár
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Megyei Prima
rendezvények
országszerte
Prima Gála Szolnokon
2015. szeptember 16.
A 11. Megyei Területi Prima Gála vendéglátójaként először Balázs Péter a szolnoki
Szigligeti Színház igazgatója köszöntötte a
rendezvényen jelenlévőket, majd Lits József,
a VOSZ megyei elnöke, mint a rendezvény
házigazdája vette át a szót és mondott
köszöntő beszédet.
A műsort a szolnoki Légierő Zenekar, a
Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Bartók Béla
Kamarakórus és a Magiszter Tánccsoport, a
Fricska Táncegyüttes,és a Tisza Táncegyüttes
színesítette.
A megyei Prima Díj átadása előtt 10-en
kaptak Megyei Vállalkozói Díjat.
A megyei Prima Díj jelöltek közül tízen
kerültek a döntőbe: Mészáros Ildikó (irodalom), Gombos Judit (színház- és filmművészet), Erdős Hanna (képzőművészet), Dr.
Krasznai Géza (tudomány), Dr. Pataki
Mihály (oktatás és köznevelés), Tekse
András (építészet és építőművészet), Varga
Csaba (sajtó), a Jászsági Hagyományőrző
Egylet(népművészet és közművelődés),
Lőrincz Judit (zeneművészet) és Petróczki
Magdolna (sport).

Területi Prima Díjban részesült:

Dr. Krasznai Géza

Jászsági Hagyományőrző Egylet

Lőrincz Judit
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A közönségdíjat Tekse András, a különdíjat pedig Dr. Pataki Mihály érdemelte ki.
Ez évben tiszteletbeli Prima Díjat is
átadtunk a Liszt Ferenc Kamarazenekar
részére, a díjat átvette Rolla János
művészeti vezető.
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A Szolnoki Napló által felajánlott
Presztizs-díjat Jakó Brigitta egyéni vállalkozó,
akvarisztika és kisállat-kereskedő kapta.
A rendezvény tűzijátékkal és állófogadással zárult.
VOSZ Megyei Szervezet

Prima-díjas Békés megyeiek
2015. október 2.
Immáron tizedik alkalommal rendezte meg a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének (VOSZ) megyei szervezete a
Príma-gálát a Csabagyöngye Kulturális
Központban. A Tótkomlósi Ifjúsági Koncert
Fúvószenekart, Tóth Sándor mezőberényi
fafaragót és Hartay Csaba szarvasi író-költőt
ismerték el megyei Prima-díjjal. A médiakülöndíjat, Csuta György festőművész alkotását
a Gyula Tv kapta.
A hagyományokhoz hűen a kulturális, művészeti élet jeles személyiségeit ismerték el,
valamint kiváló megyei vállalkozókat, iparosokat díjaztak tegnap a Csabagyöngyében.
Az országos Prima Primissima díjátadó tíz
kategóriájából – irodalom, színház- és filmművészet, képzőművészet, tudomány, oktatás és köznevelés, építészet és építőművészet,
sajtó, sport, népművészet és közművelődés,
zeneművészet – háromban adtak át a megyében díjat, valamint az ezzel járó egymillió
forintot.

– A pénz mindig jól jön, de ugyanilyen
fontos, hogy azt, amit ez ember csinál, elismerjék – fogalmazott Hartay Csaba. – A
pénzt elköltjük tollra és papírra, na, jó, mostanában már laptopra és áramra, közben mi,
alkotók azért fohászkodunk, hogy az íráskényszer, az íráskészség minél tovább megmaradjon.
Krcsméri János, a Tótkomlósi Ifjúsági
Koncert Fúvószenekar karmestere kiemelte,
minden rangos elismerés – amilyen a megyei
Prima-díj is – megtisztelő, és örömteli, hogy
továbbra is van egy szegmens, ahol a kultúrát, annak támogatását felkarolják. Érdekesség, hogy Krcsméri János 46 éve, a zenekar
alapításától kezdve tag, tízévesen kezdett
tenorkürtön és harsonán.
– Ma már csaknem 60 tagú a zenekar, és
örülünk, hogy egyre több helyre hívnak,
egyre több embernek szerzünk örömet a
muzsikánkkal – hangsúlyozta.
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A mezőberényi Tóth Sándor fafaragó
munkáit és az elismeréseit nehéz lenne felsorolni, de ahogy mondta, nem az a lényeg, a
legfontosabb a hagyományok iránti tisztelet,
a precizitás és a szaktudás.
Vállalkozóknak, iparosoknak is díjakat
adtak át a pénteki Prima-gálán. Kitüntetést

vehetett át Mojdiszné Kneifel Edit, a békéscsabai Vár-Játék Áruház tulajdonosa, Seres
Imre, a körösladányi Seres Kft. ügyvezetője,
Krizsán István és Krizsán Istvánné békéscsabai bérfüstölő, Lovász Antal, a gyulai Lovász
Forgácsoló Kft. ügyvezetője és Viczián
László, az Univerzál Zrt. igazgatótanácsának
elnöke.
Nem maradtak le semmiről – Immáron 30
jeles személyiség, illetve csoport kapott
Prima-díjat a megyében, a szponzoroknak
köszönhetően az átadott összeg az ideivel
elérte a 30 millió forintot – hangsúlyozta
Nagy Mihály László. – Sokan kimaradtak,
ugyanakkor remélhetőleg nem maradtak le
semmiről, mert a szlogenünk változatlan:
„Vállalkozók a kulturális értékeinkért”.
Vagyis a VOSZ megyei szervezete bízik
abban, hogy a jövőben is több kiválóságot,
csoportot jutalmazhat Prima-díjjal. A mostani rendezvény is bizonyította, hogy létjogosultsága van ennek a társadalmi eseménynek,
a díjazottak is rangos elismerésnek tartják a
Prima-díjat.
Forrás: beol.hu

Prima díjak Tatabányán
2015. október 2.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének Komárom-Esztergom Megyei
Szervezete – immár 11. alkalommal – ítélte
oda a megyei Prima Díjakat az arra érdemeseknek. Pénteken este elismerték az élenjáró
vállalkozókat is a Jászai Mari Színházban.
A tíz jelöltet az idén is a megyei Primadíjra a Vállalkozók Országos Szövetsége
megyei szervezetének kuratóriuma választotta ki az ajánlások alapján, a közönségdíjasra
pedig a kemma.hu és a 24 Óra olvasói is szavazhattak. Prima Közönségdíjat kapott a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai
Csoportja, Megyei Prima Díjat Tatabánya
Város Fesztivál Fúvószenekara, a Bányász
Mazsorett Együttes és Szerencsés Tibor
vehetett át. A Prima Különdíjat a Nádas
Alexandra-Nagy Gábor művészházaspár
vehette át.

Pordán Zsigmond megyei VOSZ-elnök
köszöntő szavai után nyújtották át a Megyei
Év Vállalkozója díjakat. Különböző kategóriákban elismerést vehetett át Balambér Attila
és Balambér Zoltán, a B-Store Kft. két
ügyvezető igazgatója; Balázs Gábor, a BG
Credit House Kft. ügyvezető igazgatója;
Eisenbart Győző, az Egex-Plus Kft. ügyvezető igazgatója; Erős Attila Levente, a Mária
Valéria Nyelviskola Kft. ügyvezető igazgatója; Hidvégi László egyéni vállalkozó (a díjat
testvére vette át); Juhász Enikő virágkötő;
Juhász Sándorné, az Inter-Trade Kft. ügyvezető igazgatója; Geszler Csaba, a GESZLER
Kft. ügyvezető igazgatója; Noriyoshi
Machino, a Diamond Electric Kft. ügyvezető
igazgatója; Pongrácz János, a Pongrácz
Logistic Kft. ügyvezető igazgatója; Sashalmi
Péter, a Kettőspont Kft. ügyvezető igazgató-
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ja; Sárközy Géza, a Dexi Dekor Bt. ügyvezető igazgatója; Terjéki Attila, a Seefood Trade
Kft. ügyvezető igazgatója; Vithalm Antal
őstermelő. Mint elhangzott, az Országos
Vállalkozók Napjára több megyei vállalkozót
is jelöltek a budapesti Év Vállalkozója
Oklevél átvételére: Papp Zoltánt (AGC Glass
Hungary Kft.), Nagy Sándort (Hungaro-Len
Kft.), Tóth Csabát (WEMONT Kft.), valamint Béger Ákost és Emmer Szabolcsot
(Kősziklás Borászat Kft.).
A Prima Díjak átadásakor senki nem távozott üres kézzel, a különdíjaknak, felajánlásoknak hála. A Bányász Mazsorett Együttes;
Nádas Alexandra és Nagy Gábor grafikusmű-
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vészek; György Károlyné Rabi Lenke könyvtáros, helytörténész; Szerencsés Tibor tanár,
edző; Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai
Csoportja; Varga Ernő építőmérnök;
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság;
Tatabánya Város fesztivál Fúvószenekara;
Oroszlányi TV; Salamon Zoltán vezetőedző
voltak a jelöltek. A gála különlegessége volt,
hogy az est elején adták át a Prima
Közönségdíjat, mégpedig azért, hogy a jelenlévő Kozma Imre atya, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat alapító elnöke adhassa azt
át. A Prima Közönségdíjat a Szeretetszolgálat
tatai csoportja érdemelte ki.
Forrás: kemma.hu

Vas megyében átadták az idei Prima díjakat
2015. október 15.
A kategóriák győztese Gyurácz Ferenc,
Dancsó Zoltán és Petró János lett
Ha október közepe, akkor a megye
Oscarjának nevezett Prima díj átadó gála. Az
elegáns idei díjátadó ünnepség csütörtök
estébe nyúlt a Weöres színházban. A díj
megyei megalapítását Szőnye József, a

Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ)
Vas megyei elnöke szorgalmazta. Ő köszöntőjében üdvözölte a megjelenteket, a Prima
jelölteket, a megye és a város vezetőit, a
jelenlévő polgármestereket, jegyzőket, a
közélet és a vállalkozások jeles képviselőit, és
köszönetét fejezte ki a díjat elindító Demján

Szervezeti Hírek

46

Halmágyi Miklós, Nagyné Erőss Rozália, Petró János, dr.
Gyurácz Ferenc, Dancsó „Kicsi”Zoltán, Kiss Márton és
Szőnye József. Fotó: Unger Tamás
Sándornak, a segítőknek, a támogatóknak. –
Immár 11. alkalommal ünneplik megyénkben
a vállalkozók a humán terület kiválóságait, és
most először a Vas Megyei Ifjúsági Prima
díjat is át tudjuk adni egy fiatal művésznek –
emelte ki beszédében Szőnye József.
Az utána felszólaló Harangozó Bertalan Vas
megyei kormánymegbízott köszöntőjében azt
hangsúlyozta: – A tehetség munka, szorgalom nélkül elapad, mint a forrás. Az idei
jelöltek is szorgalommal, kitartással érték el
sikereiket, elismertségüket a szűkebb és
tágabb közösségükben, és mindannyian bizonyítják azt, amit Kodály Zoltán így fogalmazott meg: „Az út a boldogabb élethez a

műveltségen keresztül vezet”. Harangozó
Bertalan megköszönte a mecénások támogatását, a szervezők munkáját is.
Dr. Lovassy Tamás, a VOSZ megyei Prima
koordinátora a díjat alapító Demján Sándor
üdvözletét tolmácsolta, és elmondta: már
tizedszer van jelen a vasi gálán, és mindig
rendkívül színvonalasnak találta azt a jelöltekkel együtt.
A gálán elsőként a tudomány és az oktatás
kategória jelöltjeinek bemutatkozó portréfilmjét láthatta a Szombathelyi Tv jóvoltából
a közönség. A kategória Prima díjasa dr.
Gyurácz Ferenc irodalomtörténész, szerkesztő, könyvkiadó lett, jelölt volt még Dumovits
István horvátzsidányi pap és dr. Csejtei
András onkológus, a Markusovszky kórház
osztályvezető főorvosa. Ezután a sport kategória jelöltjei következtek, akik közül Dancsó
„Kicsi” Zoltán kick-box versenyző és edző
kapta a Prima díjat, a másik két jelölt Füle
Magdolna
és
Bánhegyi
Attila,
a
Szombathelyi Kötélugró Klub vezetői,
Kálovics Anikó hosszútávfutó, olimpikon
volt. A kultúra kategória idei jelöltjei –
Nagyné Erőss Rozália, a Bolyai gimnázium
tanára, Petró János karmester és dr.
Zsámbéky Monika művészettörténész, főmuzeológus – közül a Prima-díjas Petró János
lett. Az első Vasi Ifjúsági Prima díjat a 23
éves Kiss Márton zongoraművész kapta, aki
Haydn D-dúr zongoraversenyének egyik
tételét adta elő a közönség örömére.
Forrás: vaol.hu

Baranya megye, Pécs
2015. november 6.
Ez évben új helyen az EKF 2010. projekt
keretében épült Kodály Zoltán Zenepalota
volt a színhelye a 2015.évi Év Vállalkozója s
a Baranya megyei Prima Díjátadónak.
Az ünnepségén megjelent és köszöntőt
mondott Pécs Város Polgármestere, dr. Páva
Zsolt, valamint Baranya megyei Közgyűlés
alelnöke, Fazekas Róbert. A VOSZ képviseletében pedig Perlusz László tartott köszöntőt.
Ők mindhárman részt vállaltak a díjátadá-

sokban is. Rajtuk kívül díjátadók voltak még
a Baranya megyei Ipar és Kereskedelmi
Kamara elnöke és Főtitkára is.
Új elemként idén először az Év Vállalkozói
Díj kapcsán meghívást kaptak azon vidéki
települések Polgármesterei, ahol a vállalkozói tevékenységet folytatnak. Így megjelent
Kozármisleny, Komló, Mecseknádasd,
Szigetvár, Szentlőrinc, Görcsöny első tisztségviselője is.
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Baranya megyei Prima Díjazottak:
Magyar Színház- és filmművészet:
STENCZER Béla
Magyar Népművészet és közművelődés:
MECSEK Táncegyüttes
Magyar Sport: PVSK Tájékozódási Futó
Klub
Baranya megyei „Év Vállalkozója” díjat
kaptak:
Csernik István, görcsönyi CFA-Hungária
Kft.
Dobi Ferenc, mecseknádasdi Sharon
Kereskedelmi Kft.
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Gelencsér István, szigetvári GEOÉPKER
Kft.
Kölbl Zoltán, kozármislenyi Pannon-Busz
Rent Kft.
Novreczky Csaba, kozármislenyí NOVRETCZKY Kft
Sebők Róbert, komlói ECHO-Sprint Kft
A díjátadáson közreműködtek a pécsi
Testvérvárosok terei Iskola énekkara, Lipics
Zsolt színművész, s Wunderlich Márton,az
idei Virtuozók egyik nyertese, hegedű szólóval.

Prima Gála Győrben
2015. november 6.
István Egyetem professzora – Magyar tudomány kategória
Ittzés János nyugalmazott evangélikus püspök – Magyar oktatás és köznevelés kategória
Pálinger Katalin olimpiai ezüstérmes kézilabdázó – Magyar sport kategória

A rendezvény helyszíne a Széchenyi István
Egyetem Zeneművészeti Intézete, Zsinagóga
Prima díjasok:
Dr. Bodrossy Attila építész, a Széchenyi
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A rendezvény támogatói

Sragner László, Ittzés János, Szabó István, Bodrossy
Attila, Pálinger Katalin, Zalán Barnabás

2015. Győr Megye Év Vállalkozói
Molnár Béla (Molplast Kft.), Riez Gizella
(Tax Credit Kft.), Szerencsés Istvánné
(Győrszentiváni Kis Pipa Vendéglő)
-vosz-

Idén ők voltak a legjobbak
Nógrád megye
2015. november 14.
A sikeres vállalkozókat, a tehetséges művészeket az eredményes sportolókat, azokat a
szakembereket ünnepeltük, akik munkájukkal, eredményeikkel, kitartásukkal példát
mutatnak
valamennyiünk
számára.
Legjobbak ők, a legjobbak között.
A rendezvény megkezdése előtt egy kis
filmmel emlékeztek a Franciaországi terrortámadás áldozataira.

Dömsödi Gábor a házigazda város polgármestere köszöntőjében arra utalt mekkora
öröm számára, hogy Pásztó adhat otthont
ennek a rendezvénynek. „Polgármesterként is
azt gondolom, -mondta, hogy a vállalkozókra
kell bízni sok dolgot, nekünk egy feladatunk
van, hogy segítsük őket. Ennek a közösségnek, ennek a nemzetnek az összetartozásnak
az építésében mindenki részt vesz, aki az
országot egy kicsit előbbre, magasabbra juttat-
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ja. Itt említhetjük azokat is, akik létrehoztak
egy díjat, akik elismerik a teljesítményt a
sportban, a kultúrában, a gazdaságban.”
Ezt követően Czékmánné Kelecsényi
Ágnes, a VOSZ megyei elnöke köszöntötte a
vendégeket, aki egy kis visszatekintést készített, röviden utalva a kezdetekre, vagyis, amikor 2003-ban Demján Sándor útjára indította a lokálpatrióta kezdeményezést, s anyagi
támogatásával hosszú éveken keresztül életben tartotta. Elmondta, hogy ez a rendezvény a vállalkozásról, az összefogásról és az
együttműködésről szól.
„Nógrád megyében Gazsi Ferenc hagyományt teremtett, aki 10 éven keresztül kitartó munkával végezte ezta feladatot.
Igyekszünk az arra legérdemesebb művészeket, oktatókat, sportolókat és vállalkozókat
díjazni. A díjalapítónk szándéka szerint
törekszünk arra, hogy a mindennapi kitartó
és magas színvonalú tevékenységeket ezen
ünnepség keretében is elismerni. A hagyományokon túl próbálunk mindig valami újat,
valami mást is nyújtani.
Ilyen többek között, hogy a jövőben ezen
rendezvényt mindig más Nógrád megyei település rendezi ”- mondta a VOSZ megyei
elnöke.
A köszöntőket színvonalas műsor követte,
majd elkezdődött a díjak átadása.
Az év cukrásza szakmai vállalkozói oklevelet idén a salgótarjáni testvérpár Szó Gellért
és Szó Dániel vehették át, akik elhivatottan
szolgálják
választott
szakmájukat.
Finomabbnál- finomabb süteményeket és
kenyereket készítenek. Fontos számukra a jó
alapanyag, hitvallásuk az adalék és a színezék
mentesség.
Az év kiskereskedője díjat András Mária
kapta - a Mini Ép.-Vill.Bt-től, aki az elmúlt
években folyamatosan bővítette árukínálatát
villanyszerelési-, víz- gáz-és fűtésszerelvényekkel, szakemberei a kivitelezési munkákat
is vállalják. Szakmai tevékenységével, emberi
tulajdonságaival, példás kereskedői tevékenységével érdemelte ki a díjat.
Az év ipari szolgáltatója oklevelet Takács
György vehette át, aki szakmáját tekintve
autóvillamossági műszerész. Megbízhatósága,
korrekt, precíz munkavégzése alapján az év
ipari szolgáltatója lett.
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Az év építőipari szolgáltatója elismerést
Balázs József egyéni vállalkozónak ítélték, aki
víz-, gáz-, központi fűtés szerelő, gázszerelő
mester.
Az oklevelek mellé minden kitüntetett
Czene gál István Prima díjas festőművész
alkotásának szignált lenyomatát kapta.
Az elismeréseket ismét egy kis műsor
követte, de rövidesen folytatódott a díjazottak névsorolvasása.
Az év vállalkozója díjat 1999-ben alapította a VOSZ elnöksége. Minden évben, minden megyében két vállalkozó kaphatja meg.
Az idei kitüntetettek Budapesten a
Vállalkozók napján vehetik át az oklevelet.
Az Év vállalkozója 2015-ben Kriston János a
mátraterenyei Kriston Sport, Munka,
Védőruha gyártó és kereskedelmi KFT tulajdonosa és Mester Gábor az Imbusztrade
Kötőelem Nagyker Kft. ügyvezetője.
A díjazottak a meghívó mellé Földi Péter
Nógrád Megyei Prima és Prima Primissima
festőművész alkotásának lenyomatát kapták.
A Delta-Tech Kft. alapítója, Csillik Zoltán
emlékére megalapított „Vállalkozók az innovációért – Csillik Zoltán-díjat”Jegesi Csaba
kapta, aki a megyeszékhelyen dr. GSM néven
mobiltelefonszervizt hozott létre, 2014-től az
Észak-kelet magyarországi régió egyedüli
Samsung márkaképviselője.
A 2011-ban alapított T. Németh László
Partneri Nívódíjat a kiváló szakember újságíró emléke hozták létre. Ebben az évben
Csomor Gábor érdemelte ki, aki hosszú éve-
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ken keresztül a VOSZ ügyvezető igazgatója
volt többek között nevéhez fűződik a
Szécsényi Kártya bevezetésének előkészítése.
Munkássága során mindig kiemelt figyelmet
fordított a nógrádi vállalkozók segítésére, a
megyei VOSZ történéseire, segítette szűkebb
hazája vállalkozói életét.
Kis műsor után a príma díj átadására
került sor.
Művészet kategóriában Antal Andrásnak
ítélték oda az elismerést, aki az iparművészeti főiskolán diplomázott, alkotásait nagyon
sok kiállításon csodálhatta már meg a közönség. Oktatás, tudomány kategóriában Diósi
László érdemelte ki, aki kiváló, elhivatott
gyógypedagógus, 30 éve végzi speciális oktató, nevelő, fejlesztő munkáját.
Sport kategóriában pedig Kadlót Zoltán
álhatott a színpadra, aki kiváló sporteredményei, emberi tulajdonságai az utánpótlás

nevelés érdekében végzett kitartó és segítőkész munkája elismeréseként vehette át a
díjat. Az anyagi elismerés mellé egy üveg
kompozíciót is kaptak a díjazottak.
A programban fellépett Varga Ivett énekes, Dudás András harmonikás, Mátrai Lola
a Mackóvár Óvoda növendéke.
A gála végén Tardos János a VOSZ elnökségi tagja gratulált a díjazottaknak.
A gálát a Múzsa csoport kalotaszegi csárdása és a Super-Talent Produkciós és
Menedzser Iroda művészei tették még színvonalasabbá.
A jelöltek nagy számára való tekintettel
arra nem volt lehetősé hogy a díjkiosztón
minden jelölt részt vegyen, így a VOSZ
megyei elnökség úgy döntött csak a díjazottakat hívják meg.

NBA
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Az Európai Kereskedelem Napja:
Van még lendület
a kereskedelem bővülésében
Tizenegyedik alkalommal szervezte meg
november 5-én a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége az Európai
Kereskedelem Napját, amely mára a kereskedelmi szakma egyik legrangosabb eseményévé nőtte ki magát, ráirányítva a figyelmet a
kereskedelmi szektor jelentőségére a hazai
gazdaságban. A szakma ünneplésével a
VOSZ és a kereskedelmi társszövetségek így
az MKIK, az ÁFEOSZ-COOP Szövetség, az
OKSZ, a KISOSZ és az MBSZ a kereskedelemben tevékenykedő embereketállítja a
figyelem középpontjába, legyen szó a pult
mögött álló dolgozókról vagy a tárgyalóasztal
mögött ülő, a szektort kiválóan ismerő szakemberekről. Az esemény alkalmával őket
méltatva adták át a Klauzál Gábor elismerő
okleveleket és a Magyar Kereskedelemért
Nagydíjakata szakma kiválóságainak. A rendezvényen beszédet mondott Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, dr. Dávid Ferenc,
a VOSZ főtitkára és Krisán László, a VOSZ
Kereskedelmi és Szolgáltató szekciójának
elnöke.

Krisán László köszöntőjében az ágazatot
méltatva elmondta, hogy az esemény célja az,
hogy a figyelem középpontjába állítsa a
kereskedelmet, amely több mint 500 ezer
embernek ad munkát, és tavaly több mint
8000 milliárd forintos forgalmat bonyolított,
amelynek ÁFA és adóbefizetése meghatározó
a költségvetés bevételi oldalán. A VOSZ
Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciójának
elnöke kiemelte: komoly jelzőszám, hogy a
friss statisztikai adatok szerint a 2013-ban
megtört negatív trendet követő növekedés
továbbra is jellemzi a fogyasztást.
A magyar gazdaság jó pályán van, a kereskedelem huszonhét hónapja bővül, szeptemberben a hazai kiskereskedelmi forgalom 5,1
százalékkal emelkedett –emelte ki Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter az
Európai Kereskedelem Napján.
Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi forgalom erősödése mögött kedvező gazdasági folyamatok húzódnak meg, köztük a
gazdasági bővülés, a foglalkoztatottak számának emelkedése, a reálbérek és a lakossági
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fogyasztás növekedése. Véleménye szerint kedvezően hatott a kereskedelmi forgalomra a
devizahitelek kiváltása, a tartósan alacsony infláció és a családi adózás bevezetése. A miniszter kitért arra, hogy a vasárnapi zárva tartás
ellenére növekedett a boltokban alkalmazottak
száma, jónéhány ágazatban, köztük a kereskedelemben is munkaerőhiány jellemző.
A miniszter szerint a feketegazdaság viszszaszorítása megmutatkozik a kereskedelmi
forgalom alakulásában, az online kassza és az
elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző
rendszer (ekáer) bevezetése kedvezően
hatott az ágazatra.
Varga Mihály a kereskedelmi szokások változásait elemezve az online szektor egyre erősödő szerepéről is beszélt. A magyar e-kereskedelem növekedése európai összehasonlításban is kiemelkedően magas, és progresszív
növekedési tempót vetít előre a következő
évekre.Az infokommunikációs eszközök fejlődésével átalakulnak a kereskedelmi szokások
is - mutatott rá a miniszter, hozzátéve: az első
fél évben 16 százalékkal bővült a hazai online
kiskereskedelem piaca az előző évhez képest.
A nemzetgazdasági miniszter kiemelte,
hogy a gazdasági növekedés lendületét külső
tényezők is befolyásolhatják, például a
Volkswagen-ügy alakulása, az amerikai jegybank kamatpolitikája és a migrációs kihívás.
Az utóbbival kapcsolatban a miniszter megerősítette, hogy Magyarország 200 millió eurót
költ az idén a migrációs helyzet kezelésére,
ehhez az Európai Unió 4 millió euró segítséget
adott, a többit a magyar költségvetés állja.
Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára a fórumon úgy vélekedett, nem szerencsés dolog,
ha az állam kvótarendszert fogalmaz meg ott,
ahol nem foglalkoztató és nem tulajdonos,
utalva ezzel arra a sajtóban nyilvánosságra
került jogszabály-tervezetre, amely szerint
meghatároznák a nagy alapterületű áruházak
számára a minimális eladói létszámot. A
főtitkár főleg a bértárgyalások előtt nem tartja ezt szerencsésnek, mert a foglalkoztatási
jogszabály alakulása befolyásolhatja azt.
Dávid Ferenc kihangsúlyozta: gyalázatosan alacsony bérek vannak a kereskedelemben és senki sem büszke arra, hogy a minimálbér uralkodó a szektorban. Ezt a kialakult
helyzetet pedig nem szerencsés megterhelni

azzal, hogy olyan intézkedéseket próbálnak
„betolni a rendszerbe”, ami egyáltalán nem
oldja meg a munkaerő-piaci feszültségeket,
nevezetesen, hogy nincs jó hentes, nincs jó
pénztáros a piacon.
Dávid Ferenc elismeri: a legkisebb kötelező bértételen változtatni kell, viszont ha jövőre a prognózisok szerint 2,5 százalékkal nő a
gazdaság, 1,6 százalék körül lesz az infláció,
akkor a milliókat érintő minimálbér összege
nem emelhető-e 8-10 százalékkal, amit egyes
szakszervezetek követelnek. Főleg ha még a
foglalkoztatás jelenlegi helyzetét is figyelembe vesszük. Éppen ezért a VOSZ főtitkára
úgy véli, hogy ilyen irreális követelményekkel, mint a 8-10-12 százalékos emelés, nem
lehet előállni. Dávid Ferenc hozzátette
ugyanakkor, hogy ha egy más adó- és járulékrendszer - munkaadói terheket jelentősen
csökkentő szabályozás - lenne, akkor érdemes
lenne 3-4 évre előre gondolkozni. Mivel
azonban már a jövő évi adótörvényeket és
költségvetést elfogadták, nincs mozgástér,
ezért a jövőben mindenképpen érdemes
lenne arról beszélni, hogy hol lehetne a vállalkozói terheket csökkenteni.
A VOSZ főtitkárának foglalkoztatással
összefüggő észrevételére reagálva Varga
Mihály hangsúlyozta, hogy parlamenti kezdeményezés a foglalkoztatottak számának
kereskedelmi négyzetméterhez kötése, kormányzati álláspont még nincs a témában.
Megjegyezte, hogy a foglalkoztatás bővítése
stratégiai kérdés, a kormány képviselni fogja
a kereskedelem érdekeit.
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A rendezvény a szakmai programmal
zárult, a jelenlévők meghallgathatták dr.
Kozák Ákos, a GfK Hungária Piackutató
Intézet és az OKSZ elnökségi tagjának,
Prosits Attila, a Westend Ingatlanhasznosító
és Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatójának
és az MBSZ elnökségi tagjának, Belovai
Csaba, a Zwack Unicum Nyrt. kereskedelmi
igazgatójának, valamint Delbó Lajos a Spar
Magyarország Kereskedelmi Kft. szupermarketekért felelős értékesítési vezetőjének előadását.
Az Európai Kereskedelem Napjának 2015.
évi kitüntetettjei:
Klauzál Gábor Elismerő Oklevél:
– Ilovszky Béláné, Ilovszky Tüzép, egyéni
vállalkozó
– Kertai Zsolt, a Klepierre Management
Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója
– Iglai Szabolcs, Gála Kereskedelmi Zrt.
elnök-igazgatója
– Hurtony Miklós, Tapolca Coop Zrt.
elnök-igazgatója
– Tóth Lászlóné, a Galga Coop Zrt.
vezérigazgatója
– Iglódi-Csató Judit, TESCO-Globál
Áruházak Zrt. erőforrás és kommunikációs igazgatója
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Magyar Kereskedelemért Nagydíj:
– Magyarné Fügedi Klára, SPAR
Magyarország Kereskedelmi Kft. 170.
sz. SPAR szupermarket szakeladója
– Gángó Vilmos, a Co-op VASVÁR Kft.
12. sz. Coop Szuper üzlet, üzletvezetője
(Vasvár)
– Kaposvári Józsefné, az UNIÓ COOP
Zrt. 105. ABC boltvezetője
– Pályi István, az MKB Bank Zrt. –
Székház Fiók kisvállalati tanácsadója
– Boros Rita, az Auchan Magyarország
Kft. hentes-csoportvezetője
– Ádám Anita, dm - Drogerie Markt Kft.
279. sz. üzletének eladó pénztárosa
– Tősér Éva, a Gránit Bank Zrt.
GRÁNIT Bank-TeleBank csoportvezetője
– Ujhegyi András, az Invitel Távközlési
Zrt. vállalati és nagykereskedelmi üzletág nagykereskedelmi menedzsere
– Egyed László, RT 5 Taxi Holding Kft
szakmai vezető és diszpécser központ
vezetője
– Kiss Ilona – egyéni vállalkozó, a Silk
Art vezetője
– Patak Csaba, a Zarges Kft. területi képviselője
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Hitelezés nélkül nincs gazdasági növekedés

A Széchenyi Kártya Program keretein belül
kihelyezett hitelek összege meghaladta az
1500 milliárd forintot
Ünnepelni hívta a Széchenyi Kártya Programban közreműködő partnereit a KAVOSZ
november 9-én a Pesti Vigadóba abból az
alkalomból, hogy az elmúlt 13 évben kihelyezett hitelállomány meghaladta az 1500 milliárd forintot. Az ünnepségen beszédet mondott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, dr. Parragh László, az MKIK elnöke,
Ádám Imre, a VOSZ soros elnöke és Krisán
László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója is.
A kkv- szektor finanszírozásának megkönnyítésére szolgáló Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel állami támogatással és
banki források bevonásával megvalósuló
ötletét Demján Sándor, a VOSZ elnökeként
fogalmazta meg 2001-ben. Az első Széchenyi
Kártyát 2002-ben adták át, ezt megelőzően a
mikro-, kis- és középvállalkozások likviditási
problémáinak megoldására csak korlátozott
lehetőségek álltak rendelkezésre.
A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
induláskori maximálisan igényelhető 1 millió

Ft-os hitelösszege a Széchenyi Kártya Program eddigi működése alatt - a vállalkozásokvisszajelzéseinek és igényének megfelelőentöbb alkalommal is megemelkedett, legutóbb
ez év nyarán, amikor a korábbi 25 millió
forint maximálisan igényelhető hitelösszeg a
duplájára, 50 millió forintra növekedett.
A Széchenyi Kártya Konstrukció 2010ben a Forgóeszközhitel és a Beruházási Hitel
bevezetésével bővült Programmá, amelynek
elemei teljesen egymásra épülnek és akár
egyidejűleg, egyszerre is felhasználhatóak. A
Program lehetőséget teremt arra, hogy a vállalkozások különböző finanszírozási céljaik
megvalósítására a megfelelő konstrukciót
vehessék igénybe. 2011. szeptember 1-jétől a
Széchenyi Kártya Program újabb elemmel
egészült ki: a KAVOSZ Zrt. a Vidékfejlesztési
(mai nevén Földművelésügyi) Minisztérium
támogatásával - a Széchenyi Kártya Program
agráriumra való kiterjesztéseként - elindította az Agrár Széchenyi Kártya konstrukciót,
amelynek maximálisan igényelhető hitelöszszege az idén ősszel 50 millió forintra emelkedett. 2012 tavaszától az uniós pályázatokon

Szervezeti Hírek

való részvételt segítő két új termék, a
Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a
Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel
vált elérhetővé a vállalkozások számára, amelyek automatikusan igénybe vehetők az EU-s
vissza nem térítendő támogatást biztosító
pályázatokhoz.
Beszédes adat a Program sikeréről, hogy
míg a kihelyezett hitelek összege 2012-ben –
éppen a KAVOSZ megalapításának tízedik
évfordulójára- érte el az 1000 milliárd forintot, az azóta eltelt három év során ez az
összeg 500 milliárd forinttal nőtt. Krisán
László, a KAVOSZZrt. vezérigazgatója ennek
kapcsán kiemelte: a Széchenyi Kártya Programban a 2002-es indulása óta a benyújtott
hiteligénylések száma meghaladta a 300
ezret, közel 225 ezer hitelszerződést kötöttek,
és a kihelyezett összeg 1514 milliárd forintot
tesz ki, ezzel percenként egymillió forintot
helyeznek ki a Program hitelein keresztül a
gazdaságba, és már kilenchitelintézet, a
bankszektor 85-87 százaléka aktív tagja a
Programnak.
Az ünnepségen felszólaló Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter példaértékűnek
nevezte a Programban kialakult együttműködést az országos és területi kamarák, a vállalkozói és munkaadói képviseletek, a pénzintézetek és az állam között, és hangsúlyozta,
hogy a Széchenyi Kártya Program mára a vállalkozói hitelezés jelképé vált. Nem csak a
vállalkozások finanszírozását segítik a kedvezményes hitelek, az államnak is jó üzlet a
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Program, hiszen míg a kormány évi 4 milliárd
forinttal támogatja a költségvetésből kamattámogatás és garancialehívás formájában, az
ehhez köthetőéves többlet adóbevétel eléri az
évi 40-48 milliárd forintot - emelte ki a
miniszter. Varga Mihály hangsúlyozta, hogyhitelezés nélkül nincs egészséges gazdasági
növekedés és a következő időszak egyik legfontosabb feladata a bankok hitelezési aktivitásának ösztönzése, mivel az elmúlt évtized
gazdasági válsága is rámutatott arra, hogy
folyamatosan szükség van a hitelezéssel kapcsolatos intézmények és szabályozás újragondolására, fejlesztésére.
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke beszédében kiemelte,
hogy a bankok számára a Széchenyi Kártya
a válság idején is ez az egyik legbiztosabb
forrásnak bizonyult, amelyet valamennyi
kormánnyal működtetni lehetett. A kamara elnöke hangsúlyozta, hogy a Program
hálózatát,amely a hitelezésben már bizonyított, az uniós források kihelyezésére is
alkalmazni lehetne a kkv-k hatékony finanszírozásához.
Ádám Imre, a VOSZ soros elnöke szerint
a Széchenyi Kártya Program története folyamatos sikertörténet, a hitelkonstrukciót teljes vállalkozói társadalom megismerte.
Az ünnepség megkoronázásaként a
Program hiteleit forgalmazó banki partnerek
vezetői átadták a megemelt 50 milliós keretösszegű folyószámlahiteltilletve Agrár
Széchenyi Kártyát elsőként igénylő ügyfeleiknek a jubileumi Széchenyi Kártyákat.
Az eseményen a Program működtetésében és megismertetésében végzett munkájáért emléklapot kapott Búza Éva, a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatója, Herczegh
András, az Agrárvállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány ügyvezetője, és a sajtó részéről
Pekár Erzsébet, az MTVA/MTI gazdasági
szakújságírója. Krisán László névre szóló
jubileumi kártyával köszönte meg Parragh
Lászlónak a MKIK elnökének, valamint
Demján Sándornak, a VOSZ ügyvezető elnökének a Program működtetésében nyújtott
segítségét, és kiemelte a KAVOSZ és a hálózat munkatársainak kiváló munkáját, amely
elengedhetetlen eleme a sikernek.
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Agrár Széchenyi Kártya
Az élelmiszeripar sem „mostohagyerek”
Kitörési ponttá válhatna az élelmiszeripar
Magyarországon, az élelmiszer-terméklánc
„gyenge láncszemeként” egyelőre mégis
komoly korlátja agrárpotenciálunk magasabb
szintű kihasználásának. Az élelmiszeripar
2013 óta kiemelt stratégiai ágazat, és az új
pályázati kiírások is hosszú időre meghatározzák a fejlesztési irányvonalakat, lehetőségeket. A jelek szerint a terület túljutott a
piacvesztés időszakán, hiszen növekszik a
termelés, miközben a beruházási kedv is
élénkül.
Az alacsony tőkeerő és jövedelmezőség
miatt azonban a magyarországi élelmiszeripar
kis- és közepes vállalkozásai támogatás nélkül
csak a legritkább esetben tudnak fejleszteni,
ezért amellett, hogy milyen pályázatokat
írnak ki, döntő jelentőségű, hogy kedvező feltételekkel juthassanak hitelhez.
Az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitelt a finanszírozási igényüknek megfelelően
1, 2 vagy akár 3 éves futamidőre igényelhetik
az élelmiszeripari vállalkozások is,immár
maximum 50 millió forintos hitelkerettel, az
igényelt összeg nagyságától függően akár tárgyi biztosíték nélkül is. A vállalkozások által
fizetendő díjakat 4 %-os mértékű kamattámogatás és a garantőr intézmény kezesi díjához nyújtott kezesi díjtámogatás csökkenti,
ennek, valamint a rendkívül alacsony alapka-

matnak köszönhetően jelenleg a hitel kamata
évi nettó 1,35% ami egy szabadon felhasználható folyószámlahitel esetében különösen
kedvezőnek mondható.
Az Agrár Széchenyi Kártya 25 millió
forint hitelösszegig egy lezárt éves gazdálkodói múlttal is igényelhető.A magyar kisvállalati hitelezési piacon általános probléma,
hogy a hiteligénnyel jelentkező vállalatok
nem tudnak megfelelő, illetve elegendő biztosítékot felajánlani. Ezt a problémát szintén
orvosolja az Agrár Széchenyi Kártya, hiszen
tárgyi fedezet nélkül is igényelhető. A banki
kockázatot az AVGHA 80%-os mértékű készfizető kezessége csökkenti, amelynek díjához
az állam kezesidíj-támogatást is nyújt. A
hitelkeret bankkártyás vásárlásnál is használható és rulírozó jellegű, azaz az összeg visszafizetés után ismételten igénybe vehető.
Kamatot mindig csak a kihasznált rész után
kell fizetni.
A konstrukció idén a vállalkozások igényei
alapján jelentős ráncfelvarráson esett át, így
még egyszerűbben igényelhető és még rugalmasabb finanszírozási lehetőséget kínál az
agráriumban tevékenykedő vállalkozások számára.
Sok vállalkozás számára jelent kedvező
változást, hogy már kezesi díjtámogatás nél-
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kül is hozzájuthatnak az Agrár Széchenyi
Kártyához, amennyiben nincs elegendő szabad támogatási keretük a díjtámogatás összegére.

ugyanis, ha valaki más bankhoz akarta az
Agrár Széchenyi Kártyáját átvinni, akkor azt
előtte vissza kellett fizetnie vagy saját forrásból vagy valamilyen kiváltó hitelből.

A vállalkozások igénye alapján az Agrár
Széchenyi Kártya (ASZK) esetében is lehetőség van a bankváltásra, azaz az ASZK-val
rendelkező vállalkozások fennálló hitelüket
másik, a jelenlegitől eltérő hitelintézetnél is
meghosszabbíthatják anélkül, hogy azt vissza
kellene fizetniük. Az új hitelintézet által rendelkezésre bocsátott ASZK hitelkeretből történik a korábbi hitelintézetnél fennálló tartozás kiegyenlítése. A korábbi szabályok szerint

Az Agrár Széchenyi Kártyát jelenleg az
OTP Bank, a Sberbank, a Takarékbank által
koordinált takarékszövetkezetek és bankok,
valamint a Budapest Bank nyújtják, 25 millió forint feletti hitelkérelmet pedig jelenleg
az OTP Bank és a Takarékbank által koordinált takarékszövetkezetek és bankok fogadnak be.

KAVOSZ
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Legjobb a legjobbak közt

Hat tehetséges fiatal nyerte el
az idei Junior Prima Díjat
a magyar sajtó kategóriában
November 18-án adták át a Junior Prima
Díjakat a magyar sajtó kategóriában, amelynek második éve mecénása a Széchenyi
Kártya Programot irányító KAVOSZ Zrt.
A KAVOSZ idén is a meghatározó szakmai
szervezeteket, médiavállalatokat, szerkesztőségeket és médiaszemélyiségeket kérte fel,
hogy jelöljék a díjra az általuk kiemelkedően
tehetségesnek tartott, magyar sajtóban dolgozó fiatalokat. A jelölések leadási határideje
október 15-én járt le, a zsűri közel 60 érvényes jelölés közül választotta ki a hat legkiválóbbat, aki elnyerte a díjat és a vele járó nettó
kétmillió forintot.
Az elismerést Borbás Barna a Heti Válasz
újságírója, B. Simon Krisztián szabadúszó,
Csudai Sándor, a Magyar Hírlap fotóriportere, Mészáros Tamás, az MTVA/MTI munkatársa, az Index videó rovatában dolgozó
Szabó Péter és Zsiborás Gergő,a Forbes
Magyarország újságírója vehette át.
A sajtó nélkül nem jöhetnek létre sikerek,
ezt a KAVOSZ példája is alátámasztja. Sem a
Széchenyi Kártya Program – amely eddigi
működése alatt több mint 1500 milliárd
forint összegű kedvezményes hitelt juttatott a
hazai kisvállalkozásokhoz - nem válhatott
volna az egyik legjelentősebb hazai vállalkozásfejlesztési programmá, sem pedig a
KAVOSZ a kkv finanszírozás fontos szereplőjévé, ha a sajtóorgánumok nem juttatják el a

fontos és hiteles információkat a hazai vállalkozói közösségekhez a pénzügyi lehetőségekről. Nap mint nap tapasztaljuk, mennyire
fontos szempont, hogy kik alakítják a közvetített információs tartalmat a vállalkozások
felé, és ezért is tartjuk kiemelkedően fontosnak a sajtóban dolgozó fiatal tehetségek elismerését- emelte ki Krisán László, a KAVOSZ
vezérigazgatója a díjátadón.
Hozzátette,
a
Kossuth-,
Prima
Primissima- és Pulitzer-díjas tagokat felvonultató zsűri összetétele is mutatja, jelentős
és jó döntés született arról, kik kapják az elismerést, a díjazottaknak pedig további bíztatás, hogy olyan emberek ismerték el eddigi
tevékenységüket, akik példaképeik lehetnek.
A KAVOSZ által felkért zsűri tagjai:
Vitray Tamás - többek között - Kossuth- és
Prima Primissima Díjas televíziós személyiség, Kálmán Olga, Pulitzer-díjas újságíró,
televíziós műsorvezető, 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 Csoport
társtulajdonosa, ügyvezető igazgatója, dr.
Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének főtitkára, dr.
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és
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Iparkamara elnöke, valamint Krisán László, a
KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.
Borbás Barna méltatásakor Balogh
Gabriella azt emelte ki, hogy ő a Heti Válasz
szellemi műhelyének egyik legtehetségesebb
és legsokoldalúbb tagja, aki írásban és mozgóképben is maradandót alkot, elfogulatlanul, de világos értékrend mentén.
B. Simon Krisztián munkásságáról szólva
Krizsó Szilvia hangsúlyozta: a díjazott a szó
legjobb értelmében mondva szabad ember,
aki emellett nagyon is tisztában van a szavak
mellett a csend erejével is, amelyet rendszeresen érvényesít is munkáiban.
Csudai Sándor munkái kapcsán Vitray
Tamás azt jegyezte meg, az alapvető képességek mellett a jó fotóriporternek szívre is
szüksége van, márpedig a fiatalember által a
tavalyi kijevi harcok idején készített felvételek éppen a legszörnyűbbet mutatták meg:
amit az események kiváltanak az emberekből.
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Laudációjában Mészáros Tamást a hírek
és információk robotosaként említette Gazsó
L. Ferenc, megjegyezve, a 25 évesen már
nemzetközi jelentőségű eseményekről tudósító fiatalember tevékenysége éppen abban
segít, hogy „sérülésmentesen informálódhassunk” egy felgyorsult világban, amely akár
már az első pillanatban összeköti a hírt és a
véleményt.
Kálmán Olga pedig Szabó Péter munkásságáról szólva hangsúlyozta: a díjazott sajátos
szemszögből láttatva mesél el történeteket,
úgy, hogy azzal esélyt sem ad a nézőnek az
érdektelenségre, ugyanakkor véleményalkotásra is sarkallja a közönséget.
Zsiborás Gergő esetében Simon Zsolt, az
egészséges kíváncsiság és a tudni akarás fontosságát emelte ki, amellyel a szerző alaposan, precízen, körültekintően „megszállottan
kutatja a sztorik mögötti valóságot”.
KAVOSZ
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Emberi Méltóságért díj

Az Emberi Méltóság Tanácsa a művészet és a
kultúra önzetlen támogatásáért, valamint a
rászorulók felkarolásáért, Emberi Méltóságért kitüntetést adományozott Demján
Sándornak, amelyet 2015 október 14-én
adtak át.
2010-ben, a parlamenti pártok és a történelmi egyházak kezdeményezésére létrejött
az Emberi Méltóság Tanácsa, amelynek célja
az emberi jogok és az emberi méltóság védelme. Megalakulása óta a szervezet olyan neves
személyiségeknek adományozott Emberi
Méltóságért kitüntetést, mint Kányádi
Sándor, Kozma Imre, Schweitzer József, Jókai
Anna, Buzánszky Jenő, Töröcsik Mari,
Bodrogi Gyula és a 103 esztendős Tamás
Ilonka néni vette át.
Ebben az évben a kultúra önzetlen támogatásáért, valamint a rászorulók felkarolásáért, az Emberi Méltóságért kitüntetést
Demján Sándor kapta.
Demján Sándor, magán alapítványát
1994-ben hozta létre. Az elmúlt több mint
húsz évben az Alapítvány megszámlálhatatlanul sok embernek, szervezetnek, csoportnak
és támogatásra érdemes, hasznos ügynek
nyújtott segítséget. A teljesség igénye nélkül,
az alábbi nagyobb volumenű programok valósultak meg:
– Prima Primissima Díj, tíz éven keresztül, 3 milliárd Ft támogatással
– Új Comenius Program, hat év alatt, 9

felsőoktatási intézmény, 12.037 szociálisan rászoruló hallgatója összesen 2,26
milliárd Ft támogatásban részesült
– a Budapesti Mozgássérültek Egyesületével kötött ötéves együttműködés
keretében, a szervezet 20 millió Ft-os
segítséget kapott
– az Értetek Karitatív Egyesülettel kötött
együttműködés keretében, - amely lehetőséget nyújtott a nyírbátori kistérség 26 településén, valamint a szomszédos öt romániai településen élő hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére
- az egyesület öt év alatt, összesen 1 milliárd forintot kapott
– a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
található, encsi kistérség 36 településén
élő szociálisan halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek és fiatalok támogatására, 1 milliárd forintot biztosított a
Demján Alapítvány
– a Demján Sándor által létrehozott
Bartolák Mihály, Fiatalokkal a Jövőért
Alapítvány, a magyarországi, vagy külföldi felsőoktatási, illetve középfokú
oktatási intézményekben, nappali oktatásban résztvevő, diákok részére szociális ösztöndíj-pályázatokat nyújt, eddig
több mint 50 millió Ft értékben
Egyik legutóbbi döntésével a Demján csoport - az EU 4 milliós támogatása 25%-át - 1
millió eurót kínált fel a menekült gyermekek
körülményeinek javítására. A Demján
Sándor Alapítvány erre a célra elkülönített
Migráns Gyermekalapot hozott létre.
A díj átvételekor Demján Sándor kiemelte: „A szegénység és a társadalmi egyenlőtlenség megölik a demokráciát. Alapítványom
támogatásaival mindig is arra szerettem
volna felhívni a figyelmet, hogy lehetőségei
mértékében mindenkinek kötelessége tenni a
hátrányos helyzetűek támogatásáért, a nemes
célok és eredmények felkarolásáért.”
Forrás: nepszava.hu
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VOSZ képviselet a BIAC konzultáción
Lőrincze Péter, a Vosz ügyvezető elnöke főtanácsadója, a párizsi székhelyű Business and
Industry Advisory Committee alelnöke is részvett azon a konzultáción, melyet a BIAC tagvállalatai folytattak az OECD vezetőivel a szervezet tevékenységéről.

VOSZ
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Összefoglaló a Magyar gazdaság helyzetéről
(Forrás: Konjunktúrajelentés. A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2015 őszén KopintTárki 2015/3)
A második negyedévben a gazdasági növekedés üteme az optimista várakozásokra rácáfolva 3% alá bukott. A GDP 2,7%-os bővülésével Magyarország immár kikerült az EU élvonalából, habár az uniós átlagot (1,9%) így is
jelentősen túlszárnyalta.
A GDP termelési oldalán a váratlanul markáns lassulás alapvetően a mezőgazdasági
hozzáadott érték drasztikus visszaeséséből
adódott, miközben az ipari növekedés lassulása mérsékelt maradt, és a szolgáltatások dinamikája tovább erősödött. A felhasználási
oldalon a belföldi felhasználás növekedési
üteme csak csekély mértékben dinamizálódott, a háztartások fogyasztási kiadásainak
élénkülése és az állóeszköz-felhalmozás erőteljes pozitív fordulata ellenére: ezek hatását
jelentős részben felülírta, a természetbeni társadalmi juttatások gyengülő dinamikája és
főként a drasztikus készletcsökkenés. Eközben a nettó export növekedési hozzájárulása a
vártnál valamivel erőteljesebben csökkent,
habár a nettó export még így is a növekedés
legprominensebb tényezője maradt.
Az év egészét tekintve a belföldi kereslet
veheti át a fő húzóerő szerepét, az élénkülő
magánfogyasztásnak és a várhatóan továbbra
is növekvő állóeszköz-felhasználásnak köszönhetően, miközben a nettó export növekedési hozzájárulása az év végéig valamelyest
tovább csökken.
Az ipar bruttó termelése, amint az várható
volt, a második negyedévben némileg veszített a megelőző hónapokban látott lendületből, és júliusban a lassulás kifejezettebbé vált.
Némileg kevésbé várható módon, a növekedés augusztusban sem kapott lendületre, az
alacsony bázis ellenére sem. Ezt – a továbbra
is kedvező rendelésadatok által is alátámasztott optimista értelmezés szerint – az ideiglenes autóipari nyári leállások okozták, így
szeptembertől megindul az alacsonyabb bázis
által támogatott növekedésgyorsulás. Ennek
jegyében továbbra is tartjuk az idei évre
vonatkozó 6,9%-os ipari növekedési prognó-

zisunkat. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az
optimista forgatókönyv tévesnek bizonyulhat.
Ez utóbbi lehetőségre figyelmeztet a kínai
befékezés, feltehetőleg ezzel összefüggésben a
német ipari export megtorpanása, illetőleg – a
Kopint-Tárki legutóbbi konjunktúratesztje
szerint – a feldolgozóipari vállalatok korábbi
optimizmusának bizonyos fokú lehűlése.
Az építőipar első negyedévi erős, majdnem
10%-os növekedése a második negyedévben
erőteljesen lassult – 7% alá – majd a lassulás
júliusban stagnálásnak adta át a helyét, feltehetőleg átmenetileg. Az épületek építése
főcsoportban jelenleg nincs hajtóerő a növekedéshez, sőt lassan a kibocsátási szint fenntartásához sem, a lakásépítések fellendülésének késlekedése miatt. Az egyéb épületek
főcsoport kibocsátását az év végéig magasan
tartják az uniós finanszírozású építkezések –
út- és vasútépítési projektek, közműfejlesztések – de az emelkedő bázis miatt e főcsoport
dinamikája is trendszerűen tovább fog lassulni. Így az idei éves növekedés jó eséllyel az
5%-ot sem éri el.
Míg 2014-ben a lakásépítések 8 éve tartó
folyamatos csökkenése növekedésbe fordult,
az idei év első két negyedévében az épített
lakások száma ismét csökkent, annak ellenére, hogy az építési engedélyek számának emelkedése folyamatos. Ezenkívül, az építések
jelenlegi példátlanul alacsony szintje miatt az
is kérdéses, hogy a lakásépítések növekedése
– ha visszatér, mint az remélhető – milyen
mértékben tud felhajtóerőül szolgálni az építőipar és a beruházások számára. Eközben a
lakáspiaci forgalom, a lakásárak területén jól
érzékelhető pezsgés indult meg – ez vélhetőleg előbb-utóbb megmutatkozik a lakásépítések dinamizálódásában is.
Az idei év jónak ígérkezik az idegenforgalmi szektor számára, habár az éven belüli
trend lassuló. A több napra Magyarországra
látogató külföldiek száma 10%-kal nőtt az első
félévben, és az beutazók költése is emelkedett. A magyarok külföldre tett utazásainak
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száma szintén nőtt a vizsgált időszakban, de
összességében a be- és kiutazások pénzügyi
mérlege kedvező: 2015 első felében jelentősen, 9,4%-kal javult a fizetési mérleg szerinti
turisztikai egyenleg az előző év azonos időszakához képest.
A közfoglalkoztatottak nélkül számított
keresetek növekedési üteme 3,8%-osra gyorsult az első negyedévi 3% után. E növekedés
jóval látványosabb volt a költségvetési szektorban, mint a versenyszférában, elsősorban a
rendvédelmi dolgozóknál és a szociális dolgozóknál végrehajtott béremelés miatt. Mivel a
közfoglalkoztatottak száma májustól ismét
növekvő, ezért a közmunkások ismét lefelé
húzzák a teljes bérdinamikát. Egészében véve
az első hét havi átlagos bérnövekedés 3,5%-os
volt, és ehhez alulról közelítő ütemet várunk
az egész idei évre. Az alkalmazotti létszám is
ütemesen, 2% feletti ütemben nő, ami a
második negyedévre vonatkozóan a reálkereset-tömeg tetemes, 5,8%-os növekedését
eredményezte. Ennek fényében a háztartások
fogyasztási kiadásainak 3%-os üteme még
mindig aránylag mérsékeltnek mondható, és a
továbbiakban kismértékben tovább gyorsulhat. A devizahitelek forintosítása, a velük
kapcsolatos banki visszatérítések egyelőre
nem hoztak várható fordulatot a nettó adósságvisszafizetés vonatkozásában, viszont az új
hitelek iránti kereslet élénkülőben van. A
háztartások fogyasztási kiadásainak növekedési üteme az idén eléri a 3%-ot, habár a háztartások tényleges fogyasztása ennél valamivel alacsonyabb lesz, a természetbeni társadalmi juttatások gyenge dinamikája miatt.
A nemzetgazdasági beruházások első
negyedévi közel 4%-os visszaesését a második
negyedévben a beruházások volumenének erőteljes, 5,7%-os bővülése követte. E látványos
javulás azonban teljes mértékben az uniós társfinanszírozású projektek felpörgetéséből adódott. Eközben sem a magánvállalatok, sem a
háztartások beruházási dinamikája nem javult,
a feldolgozóipari beruházások mintegy 7%-kal
visszaestek. Az uniós projektek dinamizmusa
magas marad, miközben a feldolgozóipari
beruházások jó eséllyel szerény növekedésbe
fordulnak a második félévben. Így a nemzetgazdasági beruházások szerény, 2% körüli
bővülésével számolunk 2015-ben.
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A magyar feldolgozóipari vállalatok konjunktúraindexének lendülete harmadik
negyedéves felmérésünk alapján megtorpanni
látszik. A kisebb, 19 fő alatt foglalkoztató, vállalatok konjunktúrabarométere (a saját helyzet szubjektív megítélésének indexe) egyértelműen gyengülni kezdett, bár még így is 60
pont az értéke. Ezzel szemben a bizalmi index
már átlépte a lélektaninak tekinthető, stagnálást jelentő, 50 pontos határt. Értéke 49 pont,
amely már jóval visszafogottabb várakozást
jelent a vállalatok részéről. A kis- és nagyvállalatok között éles a különbség, ami a rendelésállomány is is látszik. A nagyvállalatok
rendre magasabb állományról számoltak be,
mint a kisebbek, így termelési prognózisuk is
jobb.
A Világgazdasági Fórum Globális
Versenyképességi rangsorában Magyarország
három helyet rontva tavalyi helyezéséhez
képest, a 63. helyen áll. Az ország legnagyobb
legnagyobb versenyképességi hátránya az
intézményrendszerből fakad; évek óta magas
a gazdaságpolitikai instabilitás, magas a korrupció és gondok vannak az állami (újra)
elosztás transzparenciájával is. Ezen kívül hátrányosan befolyásolja nemzetközi versenyképességünket az oktatás romló színvonala és a
magas adókulcsok.
A külkereskedelemi termékforgalom az
idén is ütemesen bővül, habár a növekedés
üteme trendszerűen lassul. A kiviteli és behozatali dinamika közti különbség mérséklődött
valamelyest a második negyedévben, viszont
a jelek szerint július-augusztus átlagában nem
zsugorodott tovább. Ennek következtében a
külkereskedelmi mérleg többlete nagyon erőteljesen, közel 30%-kal nőtt az idei év első
kétharmadában, szemben a megelőző évek
lassú csökkenésével, és e növekedés az év
fennmaradó részében is folytatódhat, habár
mérsékeltebb ütemben.
2005 első felében az ország nettó finanszírozási képessége (NFK: a folyó és tőkemérleg
összevont többlete) 4,8 milliárd eurót tett ki,
ami a szezonálisan kiigazított adatok alapján a
GDP 10 %-ának felelt meg. E hazai gazdaságtörténeti rekordhoz az áru- és szolgáltatásforgalom (a nettó export) 4,8 milliárd euróra
emelkedett többlete, valamint az a körülmény
járult hozzá, hogy a nettó EU-transzferek 3,3
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milliárd eurót kitevő összege ellensúlyozta a
jövedelemegyenleg hiányát. Az NFK 2014
első feléhez viszonyított 3 milliárd eurós
(155%-os) emelkedéséhez a nettó export 60,
az EU-transzferek 80, a jövedelemegyenleg
hiányának mérséklődése pedig 15%-ponttal
járult hozzá. Bár 2015 első felében a 2014. évi
90%-ról 70%-ra mérséklődött az EU-transzferek súlya az NFK-ban, azoknak továbbra is
meghatározó jelentőségük van Magyarország
nemzetközi összehasonlításban is kimagasló
külső többletében.
2015 szeptemberében az MNB jelentősen,
több mint 2 milliárd euróval felfelé korrigálta
a 2014. évi működőtőke- (FDI-) beáramlásra
vonatkozó adatokat. Ez azonban nem indokolja annak az értelmezésnek a revideálását,
amely szerint az elmúlt években tapasztalt
tőkebehozatal döntő része korábbi beruházási
döntések következménye, illetve a külföldi
tulajdonban lévő hazai bankok kényszerű feltőkésítésének eredménye. A korábban kimutatottnál nagyobb „beáramlás” ugyanis abból
ered, hogy néhány Magyarországon működő,
jelentős súlyú vállalat az előzetesen becsültnél
jóval magasabb nyereséget ért el. Az érvényes
statisztikai szabályok szerint ezt egyrészt a
jövedelem-egyenleget „rontó”, másrészt az
FDI-áramlás egyenlegét „javító” tételként kell
elszámolni. Nincs azonban garancia arra,
hogy ez az összeg Magyarországon marad,
illetve hazai beruházások forrásává válik, s ezt
igazolni látszik, hogy 2015 első felében 1 milliárd dollárt tett ki a Magyarországról történt
működőtőke-kivonás.
A foglalkoztatási adatok a munkaerő-piaci
helyzet javulását mutatják 2015. II. negyedévben, és ezt követően is: június-augusztusban a
foglalkoztatottak száma 3,2%-kal nőtt. A számokban mutatkozó javulást a versenyszféra
növekvő létszámfelvétele mellett – májustól
kezdve – a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak körének bővülése is segíti. A
növekvő foglalkoztatás eredményeként a
munkanélküliségi ráta 6,7%-ra csökkent
2015. június-augusztusban. Éves szinten a
foglalkoztatottak számának 2,8-3%-os növekedésére számítunk, 6,9%-os munkanélküliségi ráta mellett.
Az intézményi statisztika szerint az alkalmazottak száma 2015 április-júliusban 3,1%-

kal bővült, ami szintén a közmunka hatását
tükrözi, de a növekedési ütem közmunkások
nélkül is számottevő, bár lassuló, 2,1%-os
volt.
Az államháztartás idei gazdálkodása meglehetősen stabilnak tűnik. A kormányzati szektor hiánya az első negyedévi 2% után a második negyedévben 0,3%-ra zsugorodott, a főbb
adónemekből pedig szinte kivétel nélkül
jelentősen nagyobb bevétel folyt be, mint egy
évvel korábban. Igaz, a kiadások is emelkedtek, elsősorban az uniós támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előfinanszírozás miatt.
ESA-szemléletben azonban ez nem növeli a
hiányt, ami az idén 2,4, jövőre 2,2% lehet a
GDP arányában. Folytatódik az államadósság
lassú, elnyújtott csökkenése is: idén 75-76,
jövőre 74-75% közötti év végi GDP-arányos
adósságrátával.
2015 első kilenc hónapjában a fogyasztói
árak 0,3%-kal voltak alacsonyabbak, mint az
előző év azonos időszakában. Ezen belül az
ártendencia hullámzó volt: az év másodikharmadik negyedében az árindex ismét enyhe
emelkedésnek indult, augusztusban, illetve
szeptemberben azonban ez az irányzat megtört, és ismét negatív havi árindexeknek
lehettünk tanúi. Különösen mélyre süllyedt a
szeptemberi árindex (mínusz 0,6% augusztushoz képest), amikor a szezonális hatások
(élelmiszerek és külföldi utazások árcsökkenése) egybeesett az üzemanyag-árak jelentős
(5,1%-os) esésével, miközben a többi termékés szolgáltatáscsoport árindexe is stagnálásközeli szinten volt. Az augusztus-szeptemberi
trendforduló következtében az éves fogyasztói
árindex feltehetően negatív lesz, a KopintTárki október elején mínusz 0,1%-os árindexet prognosztizál 2015-re. Mindez a következő évi ártendenciákat is befolyásolja: 2016-ra,
a megváltozott árirányzatok miatt a jelenlegi
prognózisunkban 2% alatti fogyasztói árindexet jelzünk előre, legvalószínűbb az 1,6-1,8%
körüli áremelkedési ütem.
Az állampapírpiacot továbbra is erős
kereslet és csökkenő referenciahozamok jellemzik. A 3 hónapos és az 1 éves hozam júliustól 1, szeptemberben pedig fél százalék alá
mérséklődött. Az 5 éves átlaghozam szeptemberben 2,3%, a 10 éves 3,3% volt. A keletközép-európai valutáknak az euróval szembe-
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ni teljesítményét illetően a forint a koronánál
rosszabbul, a lejnél és a zlotynál jobban teljesített az elmúlt egy évben. A jegybanki alapkamat jelenlegi 1,35%-os – július óta érvényes
– szintje a Monetáris Tanács közlése alapján a
kamatcsökkentési ciklus alsó végpontjának
tekinthető.
A vállalati hitelezésben folytatódott a

kamatok csökkenése és a hitelezési feltételek
enyhülése. A folyószámla-hitelezésben ez július-augusztusra 4%-os, az egyéb hitelek esetében pedig ennél is alacsonyabb hitelkamatot.
A lakossági hitelezésben a forint-alapú lakáshitelek havi kihelyezése idén júniustól stabilan 30 milliárd forint fölé emelkedett, miközben a kamatok 6% alá csökkentek.

Makrogazdasági mutatók és a Kopint-Tárki prognózisa
(éves változás, százalék)
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Nemzetközi Coach Szövetség
Magyar Tagozata
jószolgálati kezdeményezése
2016. április 5-én, kedden délelőtt 9-13 óra
között a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF)
Magyar Tagozata a nagy érdeklődésre való
tekintettel már negyedszer indítja útjára
jószolgálati programját, ezúttal a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetségével
együttműködve KKV-k számára.
Felajánlásunk: 300 000 Ft értékű egyéni
coaching támogatás az Ön szervezete, annak
vezetői számára az ICF Magyar Tagozata
jószolgálati kezdeményezése keretében!
Az ICF Magyar Tagozata eddigi nagy
sikerű jószolgálati projektje keretében félszáz tagunk közel száz volt MALÉV-munkavállalót támogatott munkahelyük elvesztésének feldolgozásában, karriertervezésben,
munkakeresésben, az életük újratervezésé-

ben, három hónapos ingyenes coaching
folyamat során. A dolgozók egy része új
munkahelyet talált, vagy vállalkozást indított, más részük felkészülten jár interjúkra.
Az ICF tagok összesen 700 órányi coachingot ajánlottak fel, amelynek értéke mintegy
20 millió Ft volt.
A nemzetközi ‘I Care For’ díjat elnyerő
MALÉV-projekt után az ICF Magyar
Tagozata kibővítette az ingyenes coaching
támogatást igénybe vehető szervezetek körét
a kiemelkedő társadalmi célokért tevékenykedő civil szervezetekre, közös együttműködésben a példaértékű társadalmi felelősségvállalásáról ismert hazai pénzintézettel, a
MagNet Magyar Közösségi Bankkal összefogva.
Tavalyi jószolgálati programunk keretén
belül 18 civil szervezet 30 vezető munkatársa
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kapott közel 19 millió forint értékű egyéni
coaching támogatást, hogy hatékonyabban
működhessenek.
Visszajelzések azt mutatják, hogy nagy
szükség van ilyen jellegű támogatásra. A
programban részt vevő szervezeti vezetők
nagyon pozitívan ítélik meg a coaching erejét. A leggyakoribb visszajelzés az, hogy a
coaching folyamatnak köszönhetően sokkal
tudatosabban képesek kezelni a különböző
szakmai és szervezeti szituációkat, döntéseket, illetve profibban és hatékonyabban
képesek irányítani a szervezetüket.
Az ICF által tavaly végzett elégedettségmérés adatai alapján a résztvevők 96%-a
kiválónak minősítette az igénybe vett önkéntes ICF coach segítségét, és kivétel nélkül úgy
nyilatkoztak, hogy újra szívesen részt vennének coaching folyamatban. A közös munka
eredményeként a szervezeti vezetők fontos
készségeik konkrét fejlődéséről számoltak be.

„Nagy élmény volt részt venni a coaching
folyamatban. Elsősorban önismeret terén
jelentett rengeteget, amit a munkámban is
tudok kamatoztatni. A prioritások felállításában, a feladatok rendszerezésében, munkaszervezésben és az idővel való gazdálkodásban úgy érzem, sokat fejlődtem. Éppen ezért
vettem részt az idei rapid randin is, és a
tavaly kiválasztott coach-csal folytatjuk a
megkezdett munkát. Az újabb alkalmak
sokat segítenek majd, hogy ledöntsem azokat
a korlátokat, amelyek a coach segítségével
tudatosultak bennem”- Gémes Renáta, az
Egy
Csepp
Figyelem
Alapítvány,
Magyarország egyik legjelentősebb, a cukorbetegség terjedése ellen küzdő, nonprofit
szervezet projektvezetőjének tapasztalatai.
Idei nyitó rendezvényünk időpontja: 2016.április 5. 9.00-13.00 Formája az úgy-
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nevezett Rapid Randi, ahol a felajánlást
igénylő leendő ügyfelek és coachok szervezett
program keretében találkoznak, s ahol bemutatjuk azt is, hogyan, miben tud a coaching
támogatást nyújtani.
Helyszín: MagNet Bank Zrt. székház
(1062 Budapest, Andrássy út 98. fsz. Juharfa
terem).
Miért jó ez a szervezetek számára?
Előzetes regisztráció és felkészülés (milyen
alapvető kérdéseik vannak, amelyekben egy
coach támogatását kérik) után találkozhatnak olyan coachokkal, akik elkötelezettek
amellett, hogy az Önök szervezetében egy
vagy akár több munkatársukat támogassák.
A jelentkező szervezetek egy öt alkalmas
coaching folyamatot kapnak az ICF valamely
önkéntes tagjától, 300.000 Ft értékben.
Coach önkénteseink mind magasan kvalifikált ICF coachok, akik az ICF etikai normái
és kompetenciái mentén végzik coaching
tevékenységüket.
Fontos:
Kapacitásunk optimalizálásához előzetes
jelentkezés
szükséges
e-mailben
a
csr@coachfederation.hu-n.
A jelentkezéseket beérkezési sorrendben
tudjuk elfogadni, a létszám legfeljebb 40 fő.
További információ küldetésünkről, az
elmúlt évek tapasztalatairól és gyakran előforduló kérdésekről a programhoz kapcsolódóan: www.coachfederation.hu/joszolgalat.
Tavalyi programindító rendezvényünk
rövid videós összefoglalója:
http://youtu.be/SYv575seApA

ICF Magyar Tagozata
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Fizetesemeles2015.hu
Szerző: Dr. Dávid Ferenc
Az MSZP azonnali fizetésemelést követel! A
honlapján részletesen le is írja, hogy mekkorát:
„1. egyetlen közalkalmazott sem kaphat havonta nettó 150 ezer forintnál kevesebb fizetést; 2.
minden közalkalmazott fizetését legalább 50
százalékkal meg kell emelni; 3. csökkenteni kell
a fizetések közötti egyenlőtlenségeket. Meg kell
szüntetni, hogy a versenyszférában dolgozók
átlagbére magasabb legyen, mint a közalkalmazottak bére. Az MSZP eddigi bérminimumprogramjaiban is nettó 100 ezer forintos minimálbérre tett javaslatot a versenyszféra számára,
ahol a középfokú végzettséget igénylő szakmákban nettó 125 ezer forintban határozza meg a
bérminimumot. Az MSZP fizetésemelési követelése szerint a legalább három éve közalkalmazottként dolgozók nettó fizetése minimum 150
000 forint lenne havonta. A felsőfokú végzettséggel rendelkezőknél a minimális fizetés 175
ezer forintra, az egyetemi végzettséggel rendelkezőknél 200 ezer forintra nőne.” A követelés
életszerűségét (aktualitását) gyengíti, hogy a
2016-ra érvényes adótörvényeket és a jövő évre
vonatkozó állami költségvetést a Magyarország
Országgyűlése már régen elfogadta.
A honlap egy másik oldalán azt is olvastam,
hogy az öregségi nyugdíj minimális összegét
(ami persze régóta szégyellnivalóan alacsony:
28 500 Ft) hipp-hopp 50 000 forintra akarják
emelni. Némi malíciával kérdezem: a teljesen
megalapozatlan „férfi 40” nyugdíjprogram
gyors bukása után azonnal be kellett vetni –
bármiféle szakmai elemzés nélkül – csodafegyverként az ötvenezres minimálnyugdíjat? De ha
már a rendszerszemléletet ismét félredobva előveszik az (egyébként bonyolult és korrekcióra
szoruló nyugdíjrendszer) egyik elemét és
„vakra” bemondják az összeget, miért érik be
50 000 forinttal, amikor a 75 000 sokkal jobban
hangzik, és ráadásul sokkal közelebb van az egy
főre jutó létminimum összegéhez?
Számoljunk egy kicsit a bérekkel. A 2015ben érvényes adó- és járulékszabályok szerint a
megcélzott nettó 100 000 forintos minimális
bérhez 152 672 forintos bruttó bér tartozna,
ami a munkáltatónak 196 183 forintjába kerül-

ne. Az idei bruttó 105 000 forintos minimális
bért (amelynek nettója: 68 775 Ft) azonnal
45,4 százalékkal (!) kellene növelni ahhoz, hogy
az MSZP által kitűzött nettó cél megvalósuljon.
A 45,4 százalékos bruttó béremelés azt eredményezné, hogy a jelenlegi 134 925 forintos teljes
munkáltatói bérteher egy pillanat alatt felemelkedne 196 183 forintra, így a vállalkozói többletköltség havonta és dolgozónként 61 258
forinttal nőne. Jövőre – alig érzékelhetően –
annyit változik a helyzet, hogy a 16 százalékos
szja-kulcs 15-re csökken, a munkavállalói nettó
pozíció kismértékben, de automatikusan javul,
a munkáltatók helyzete viszont az erőteljes bérnyomás miatt akár romolhat is.
Az MSZP közleményében felsorolt egyéb
bértételekre már nem végeztem el a fenti számításhoz hasonló műveletet, hiszen az eddigiekből is jól érzékelhető, hogy a szocialisták által
megfogalmazott bérigények rapid teljesítése a
mostani gazdasági és politikai környezetben
irreális. Ellenzékből persze nyugodtan elő lehet
állni bármivel, de minden józanul gondolkodó
ember tudja, hogy a most meghirdetett jelszavaknak és követeléseknek semmi közük a realitásokhoz, nincs mögöttük értelmezhető közgazdasági megfontolás, tehát nem kell „félni” gyors
valóra válásuktól.
Hibának tartom, hogy a nagy léptékű béremelési javaslathoz nem csatoltak teljes körű és
koherens adó- és járulékkoncepciót. Egy több
alkalommal kormányzó pártnak már illene tudnia, hogyha reformértékű elképzeléssel rukkol
elő, akkor nem spórolhatja meg az intézkedéstervezet komplex hatásvizsgálatát és annak
ismertetését. Csak címszavakban: szükséges a
versenyképességi analízis, a munkaerő-piaci
prognózis, a közfoglalkoztatási díjazás és a minimális bér jövőbeni viszonyának, a jövőbeli szjarendszernek a meghatározása, az ágazati, regionális és költségvetési hatások elemzése stb.
Elnagyolt és felületes megközelítés, hogy a
vázolt béremelés forrásául a költségvetés jövő
évre várható extra bevételét (400 milliárd
forint), a feketegazdaság tisztításából származó
200 milliárdot, a NAV által nyilvántartott köz-
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tartozások behajtásából származó összeget
(1000 milliárd forint) és egyéb költségvetési
megtakarításokból származó tételeket (200 milliárd) jelöltek meg a szocialisták, összesen 1800
milliárd forintot. Ez az összeg a magyar GDP
4,5-5,0 százaléka, és az állami költségvetés kiadási főösszegének 10,9 százalékát teszi ki. Ilyen
arányú és méretű átrendezést indokolt lenne jól
megalapozni, már csak azért is, mert a bérfejlesztés az MSZP szándéka szerint rögtön
„ketyegne”, a forrásául szolgáló fedezet pedig a
későbbiekben vagy bejön, vagy nem. Ha nem,
akkor mi van? Utánuk a vízözön?
A radikális bérkövetelés mindig jól hangzik,
és a sok százezer érintett munkavállaló bizonyára örülne neki, de. Fölösleges, mi több, káros az
alacsony keresetű embereket azzal szédíteni,
hogy akár a közszolgálati szférában, akár az
üzleti szektorban reális esélye lehet annak, hogy
a munkabérek konkrét fordulónappal 40-50
százalékkal meglóduljanak. Az évi 2-3 százalékos növekedési potenciállal rendelkező
Magyarországon ez azért is lehetetlen, mert az
állami jövedelemkoncentráció és az élőmunkateher rendkívül magas, a vállalkozások tőkeszegények és túladóztatottak (csak különadóból 14
van). A vállalkozói/munkavállalói befizetéseket
a központi költségvetés rosszul rangsorolva,
pazarló módon emészti fel. Az állam működtetése drága, költekezése sokszor ésszerűtlen,
egyes területeken alulfoglalkoztatás, máshol
viszont létszámfelesleg tapasztalható. Köztudott
az is, hogy a központi és önkormányzati irányítás rengeteg indokolatlan adminisztrációs terhet ró a munkáltatókra és az ország polgáraira,
ami szintén költségnövelő tényező. A közszféra
bérhelyzetét az is rontja, hogy a különféle életpályamodellek és a merev táblázatos bérstruktúrák alig-alig fogadják be a teljesítményarányos bérezés elemeit, így a közszolgálati szektorban a bér ösztönző ereje és differenciáló
hatása nem érvényesül.
Természetesen értem és érzem, hogy mindenki számára elfogadhatatlan a dolgozói elszegényedés, és az is nehezen tolerálható, hogy –
elsősorban az alacsony kereseti lehetőségek
miatt – „kitántorgott” Európába félmillió
emberünk. De a jogos bérérzékenység hangos
kinyilatkoztatása során se feledjük: az osztrák és
a német gazdaság hatékonysága sokszorosa a
magyarnak. Eltérő teljesítmények, eltérő mun-
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kajövedelmek. A Világgazdasági Fórum (World
Economic Forum) egy hónapja közzétett versenyképességi rangsorában Németország a 4.,
Ausztria a 23., Magyarország a 63. helyet foglalja el. (Egy évvel ezelőtt a 60. volt.) És azt is
érdemes tudni, hogy a 8,5 milliós Ausztria
háromszor annyi GDP-t „termel”, mint a 9,8
milliós Magyarország. Ezért (is) lehetséges az,
hogy német és osztrák barátainknál egy targoncás bruttó bére 1380, a műszaki rajzoló bére
1600, az asztalosé 2500 euró.
Életerős, kreatív és képzett fiataljaink már
jól érzékelhetően hiányoznak a hazai munkaerőpiacról, a járulékbefizetéseik pedig a nyugdíjés egészségügyi kasszából. Csak remélni lehet,
hogy az itthoni, nagy hozzáadott értékű produktumot előállító cégek – jó példát mutatva –
már a közeli jövőben is méltányos bérrel honorálják a színvonalas teljesítményeket, és
Magyarországon tartják a feltörekvő generációt.
De az évtizedek óta vágyott általános érvényű
„bérreform” egy valódi piacgazdaságban nem
működik központi vezényszóra, és főként nem
érvényesülhet egyik napról a másikra.
(Emlékezzenek az „elvárt béremelés” halva született ötletére, nem is beszélve a dicstelen „bérkommandó” létrehozására, majd gyors visszavonulására.) A végrehajtó hatalomnak nem az feladata, hogy a vállalkozói szektor béreinek megállapítását szigorú korlátok közé szorítsa,
hanem az, hogy olyan gazdasági-társadalmi klímát biztosítson és olyan szabályozórendszert
alkosson, amelynek keretei között dolgozók
milliói és vállalkozások százezrei számára lehetséges a fejlődés, az előrelépés.
Hamarosan megkezdődnek a 2016-ot érintő
makroszintű bértárgyalások. A kötelező bértarifaként funkcionáló minimális bér és garantált
bérminimum, valamint a nemzetgazdasági szintű átlagkeresetajánlás meghatározása a kormány, a szakszervezetek és a munkaadók közös
feladata és felelőssége. A szakmai alapokon
nyugvó bérvita soha nem zárja ki a szociális
megfontolásokat, és ezzel mindhárom tárgyaló
fél képviselői tisztában vannak. A hirtelenjében
kitalált és irreális „telefonszámok” harsány
bemondására nem vállalkozhatunk. Ezt meghagyjuk másoknak.
Az írás a Népszabadság 2015. október 26. számában jelent meg.
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Kötelező törzstőke emelés
a korlátolt felelősségű társaságoknál
2016. március 15-ig a törzstőke új törzsbetétek teljesítésével történő felemeléséről a Ptk.
3: 198.§-a rendelkezik.
A társasági szerződést 2016. március 15-e
előtt olyan időben kell módosítani, hogy a
cégbírósági nyilvántartásba vétel is ezen időpont előtt megtörténjen.
A 3: 161. § (4) bekezdése értelmében a
törzstőke minimális értéke KFT esetében 3
millió Ft.
Nagyon fontos, hogy a törzstőke felemeléséről - 500 ezer forintról 3 millió forintra - a
2016. március 15- előtti kötelező társasági
szerződésmódosítás nem jelenti egyben azt a
kötelezettséget, hogy a felemelt összeget be is
kell fizetni 2016. március 15-ig.
A tagok a változásbejegyzési kérelem
benyújtása előtt élhetnek bármilyen értékű
befizetéssel (pld. akár tagonként csak 5 ezer
forint befizetésével - amely készpénzben is
történhet), és a változásbejegyzési kérelem
benyújtása előtt nem teljesített pénzbeli
vagyoni hozzájárulást akár 2018. május 31-e
után, részletekben is teljesíthetik, mivel
élhetnek az új Ptk. 3: 162. §-ában biztosított
e lehetőséggel.
Fontos viszont azt is tudni, hogy amennyiben ezután a társaság tudna osztalékot fizetni a Ptk. és a számviteli törvény értelmében,
a fentiekben leírt tőkeemelési „formánál”
figyelemmel kell lenni a jegyzett, de még be
nem fizetett tőke összegének módosító hatására a saját tőke és a jegyzett tőke viszonylatában is.
Fontos hogy a módosított társasági szerződés pontosan tartalmazza a társaság által
elfogadottak minden pontját.
Szükséges fenti módosításkor az osztalék
előleg felvételi lehetőséget, és a pótbefizetési

lehetőséget is a társasági szerződés módosító
iratába. Ezt aztán majd az ügyvéd megfelelő
paragrafussal fogja természetesen alátámasztani. A jóváhagyásra kerülő osztaléknál
későbbiekben „megengedő szabályként”
lehetőség van arra, hogy ne a tulajdoni
hányad legyen a meghatározó a jóváhagyásra
kerülő osztalékról való döntéskor.
Kiemelten fontos, hogy semmi ne maradjon ki a módosított alapító okiratból, mivel a
fentiekben leírtak csak akkor lesznek érvényesek és hatályosak majd a bejegyzésnél, ha
benne van a társasági szerződésben is.
Aláírás előtt mindenképpen ügyeljenek az
„apró betűs” részekre is!
A jegyzett tőke emelésének jó lehetősége
az eredménytartalékból való emelés is.
Ez a „hajó“ nem úszott még el.
Amennyiben a 2015. évi beszámolót 2016.
február elejééig elfogadja a társaság és a pozitív eredménytartalék erre lehetőséget ad,
dönthet úgy a társaság, hogy az eredménytartalékból emel jegyzett tőkét. Ez az emelés
adókötelezettséget csak tőke leszállításkor,
megszűnésnél, kilépésnél keletkeztet, addig
csak nyilvántartási feladat terheli a társaságot ennek tekintetében.
Adatszolgáltatásként beadandó NAV felé
erről a 1571-es nyomtatvány. (ez független
teendő a cégbíróságtól).
Ez a döntés csak akkor érvényes, ha a
módosító társasági szerződésben is a jelenlegi
jegyzett tőke növelésére az eredménytartalékból való emelési „módszert” írásban rögzíti az ügyvéd, és így is adja be a cégbírósághoz.
Budapest, 2015. 11. 04.

Illy Katalin
VOSZ Pénzügyi Szekció Elnök

Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Hungária Takarék Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mohácsi Takarék Bank Zrt.
Szigetvári Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Azúr TakarékTakarékszövetkezet
Azúr TakarékTakarékszövetkezet
Sajóvölgye Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
Polgári Bank Zrt.
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.
6000
6120
6449
6060
6041
6400
6344
6000
7754
7626
7626
7720
7700
7634
3794
3849
3980
9700
3441
3530
3400
3530
5932
6753
6782
6722
6723
8000
9330

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

Utca
Szabadság tér 3/a.
Fõ u. 57./D
Petõfi tér 3.
Szet Imre tér 3. fsz.33.
Fõ u. 82/a.
Kossuth u. 4.
Rózsa u. 2.
Dobó I. körút 15.
Rákóczi u. 7/a.
Király u. 75.
Király u. 66.
Kossth L. u. 10
Dózsa Gy. u. 31.
Páfrány u. 2/a.
Mátyás király u. 76.
Fõ út 58.
Széchenyi tér 8.
Egressy B. út 52.
Dózsa Gy. u. 37.
Vörösmarty u. 43.
Mátyás király u. 70.
Széchenyi u. 94.
Nagy u. 63.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Millenium sétány 1.
Honvéd tér 7.
Retek u. 23-25.
József A. u. 5-7.
Fõ tér 21.

Takarékszövetkezeti VOSZ Pontok
Telefon
76-486-711/129
77-481-789/201.
30-6800-876
30-563-9412
76-371-132
77-421-228
78-404-394
76-502-160
69-569-981
72-518-149
72-200-460
72-465-125
69-511-093
72-552-282
46-399-036
46-386-045
47-322-444
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
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Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti 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

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

Ir.sz.
9400
9021
9155
9400
9023
9022
9028
9090
9021
9024
9300
9200
9400
9100
9023
4026
3580
4090
4220
4080
3300
3300
3200
3000
5000
5400
5000
5440
2900
2890
2360
2351
2370

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

Utca
Széchenyi tér 17-18.
Jókai u. 12.
Fõ u. 85.
Erzsébet u. 14.
Lehel u. 27.
Schweidel u.11.
József Attila út 43.
Dózsa Gy. út 1.
Árpád út 25.
Szent Imre u. 92.
Soproni u. 93.
Palánk u. 8.
Kõszegi út 5.
Fõ u. 86.
Buda u. 16.
Bethlen G. u. 6-8.
Szent István u. 25/b.
Hõsök útja 8.
Bocsaki István tér 13.
Kossuth u. 12-14.
Katona tér 7-9.
Széchenyi u. 18.
Magyar u. 1.
Kossuth tér 22.
Sólyom u. 3.
Dózsa Gy. u. 24.
Baross út 15.
Mátyás kir. u. 1.
Igmándi u. 45.
Ady E. út 17.
Kõrösi út 116.
Fõ út 66/a
Bartók Béla út 90.

Telefon
99-505-445
96-618-650
96-564-439
99-328-004
96-523-350
96-327-151
96-420-677
96-470-097
96-517-885
96-523-017
96-593-307
96-576-250
99-506-635
96-561-245
96-510-910
52-422-767
49-540-730
52-573-035
52-228-526
52-382-013
36-514-516
36-511-079
37-312-070
37-541-911
56-513-475
56-350-410
56-514-478
56560-131
34-540-760
34-586-356
29-540-040
29-537-015
29-560-164
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Takarékszövetkezet
B3 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
Szabolcs 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

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

Ir.sz.
1053
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

Város
Budapest
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

Utca
Képíró u. 9.
Rákóczi u. 9.
Bajcsy-Zs. u. 37.
Telepi u. 50/a.
Kossuth L. u. 77.
Üllõi út 399.
Eötös tér 6.
Kossuth u. 15.
Dózsa Gy. út 10.
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.

Telefon
1-266-6624
24-430-441
1-354-3960
29-350-354
29-410-396
1-297-1635
53-506-114
28-582-270
29-640-266
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
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Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 Takarékszövetkezet
B3 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
Vas
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala

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

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

Utca
Thököly u.1.
Kert u. 12.
Posta út
Budapest út 16.
Táncsics M. u. 39.
Fõ u. 30.
Zimmermann u. 1.
József A. u.4.
Munkácsy u. 1.
Világos u. 19.
Széchenyi tér 2.
Eötvös u. 1-3.
Király u. 31/d.
Széchenyi u.66.
Pethõ u. 1.
Kossuth u. 18.
Tompa u. 1-3.
Kovács Károly tér 1.

Telefon
94-594-013
87-471-611/107
88-582-750
88-579-165
88-423-623
88-506-505
89-313-710
88-593-510
88-569-260
89-510-377
92-581-906
92-549-150
93-516-711
83-545-951
83-510-990
83-335-007
92-511-328
92-510-227
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A VOSZ megyei szervezetek székhelye,
elérhetôsége
Közép-Magyarországi Regionális Szervezet
Elnök: Marjay Gyula
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b.
(Tel.: 70-436-5253)
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

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

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

Budapesti út 13.

1-705-7082

92-316-062

1-599-9300
92-310-800

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

93-317-733

88-420-710

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

Bajcsy-Zs. u. 50
82-410-475
Dózsa Gy. u. 9. 2/201. 42-504-337
Arany János u. 6–8. 74-510-593
Thököly Imre u. 38.
94-323-193

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

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

Tájékoztató
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Hogy Ön is jól járjon!
Kedvezményes szolgáltatások
csak VOSZ-tagoknak!

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

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

Számviteli szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

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

(06-93)
541-925

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

11. 01.-04.14.

Bringóhintó Kkt.

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY

20%

20%

20%
04. 15.-10. 31.

10%
ART Hotel*** Zalakaros

8749 Zalakaros
Üdülô sor 2.

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

(06-26)
314-328

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

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

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

15%

Kedvezmények
CÉG

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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

(06-1)
344-5212

(06-1)
344-5211
344-5194

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

5%

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

5-50%

1047 Budapest,
Baross u. 99.

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

(06-1)
380-5403

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

OPEN Szoftverház

Horfer Serleg

CÍM

79
KEDVEZMÉNY

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

(06-1)
460-6933

(06-1)
460-6933

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

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

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

(06-1)
280-6509

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

Foltech Kft.

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

(06-49)
540-350

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

Varga Márfy Kft.

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

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

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

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

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

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

(06) 76
321-202

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

Hotel Unió

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

15%

10%

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

Anyag:
5%
Díj:
10%

10%

Kedvezmények
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Innowear Kft.

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

1055 Budapest,
Szent István krt. 23. I/5
www.parragi.hu

(06-1)
354-3080

(06-1)
354-3085

Megbízási díjakból
Budapesten történô ügyintézés során
15% költségátalány elengedés

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

1132 Budapest,
Borbély u. 5–7.

06-30620-0500

(06-1)780-55-31

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

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

RPE Nonprofit Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

Magic Tools
Munkavédelmi Kft.

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

KEDVEZMÉNY

20%

20%

20–25%

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

5–10%

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

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

(06-46)505-267

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,
stratégiák készítése

25–50%

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

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

+36-46382-933

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

10-20%

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

+36-30754-9711

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

+36-1347-0242
06-70394-3862

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

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

15%

10%

5%

15%

Kedvezmények
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Klick Computer Kft.

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

06-46413-347,
06-46505-450

06-46505-452

Magánszemélyek, kis- és középvállalkozások számítógépeinek (PC,
laptop, szerver), informatikai eszkö- munkadíj
zeinek (nyomtató, monitor, hálózat)
árából
javítása és karbantartása
VOSZ
Számítógépes hálózatát, rendszertagoknak
gazdai tevékenység ellátását bízza
képzett szakembereinkre. (Microsoft
15%
Kisvállalati Specialista minôsítéssel
rendelkezik cégünk.)
Megbízhatóság, szakszerûség, 20 éves
tapasztalat a számítógépes rendszerek
üzemben tartása terén Miskolcon.

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztô Kft.

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

Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és
Kézi autómosó

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

KEDVEZMÉNY

– 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

10%

GUMISZERVIZ: Gumiabroncs ér10%
Kivéve
tékesítés; gumiszerelés; centrírozás;
javítás; gumiabroncs tárolás;
gumiabroncs
KÉZI AUTÓMOSÓ: Külsô kézi
értékesítésbôl,
autómosás; belsô takarítás; kárpita webárutisztítás; utastér atkátlanítás; klíma
házunkban
fertôtlenítés; polírozás; motormosás; folyamatos
alvázmosás
téligumi,
nyárigumi
AKCIÓKkal!

MTB-TECH Kft.

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

(06-1)
297-4069

(06-1)
297-0470

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

Languages
International Bt.

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

36-209346-101
36-30
8646-584

06-1259-1162

Tolmácsolás, Fordítás, Hiteles
fordítás, Konferenciatechnika

Inis Business Kft.

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

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

06-1210-2478

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

15%

10%

10–25%

sikerdíjukból
15%

Kedvezmények
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TELEFON

Balogh Endre e. v.

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

06-88329-915
06-306304-688

Soft Up
Magyarország Kft.

TELEFAX

06-70511-762
06-30528-2426

Baricska Csárda

8230 Balatonfüred,
Baricska dûlô

+36-20223-0910

CFD Engineering
Hungary Kft.

2100 Gödöllô,
05-28Rét u. 41/a.
510-260
www.cfdengineering.hu
www.infrapanel.net
ugyfelszolgalat@infrapanel.net

06-28510-261

7100 Szekszárd,
Tartsay V. u. 30.

06-74511-836

NICOpro Kft.

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

06-74511-833

+36-79326-581

KEDVEZMÉNY

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

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

SZ+C Stúdió Kft.

SZOLGÁLTATÁS

06-1
74-511-763

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

10%

10–15%

Minden fogyasztásból egyedi kedvezmény

+36-79326-581

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

ProjectMine Kft.

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

+36-1797-1736

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

10%

20–30%

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

10%
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