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Hirdetés

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

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

A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti
meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ címére (1107
Budapest, Mázsa tér 2–6. Telefon: 414-2181,
414-2182), míg az ellenértékét számla alapján
rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben.

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

VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE
Címe: H-1054 Budapest, Hold u. 21.
Székhelycím: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182
Telefax: (36-1) 414-2180
E-mail címe: center@vosz.hu
Internet honlap: www.vosz.hu
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VOSZ iroda tölti ki: .....................................................................................................
Számla száma:...............................................................................................................
Befizetési dátum és a csekk száma:...............................................................................
Beléptetô megye: ..........................................................................................................
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BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Vállalkozás neve: ……………...……………………………………………………………....…
Vállalkozás típusa: …....……………………………………………………………………...…..
Vállalkozás címe: megye: ……........………………………… Irányítószám: ………………...….
Város, község: ……………………....………………………………………………..…..…....….
Út, utca, tér, park, ltp: ………………….......……………………. Házszám: ……….……….….
Vállalkozás postacíme: ……………….....………………………………………………...……...
Vállalkozást képviselô neve: ………….......………………… beosztása: ………………..…..….
Vállalkozás adószáma: ……………………………….....……………………………..…....….…
Vállalkozás KSH számjele: ……………………………......……………………………..…...…..
Elérhetôség
Telefon: …………………………………...……… Fax: ………………………….………..…...
Mobiltelefon: …………………………....… Weblap: .…………………………….……….…...
E-mail: ………………………………..……………………………………………………….…
Alakulás éve: ……………………….
Vállalkozás létszáma: ……………..... tag, …………...…………. alkalmazott: …….………......
A vállalkozás tevékenységi köre: …………………………….....…………….…….…………...

✄

A TEÁOR kód szerinti tevékenység: ……………………….....……………………………...…

1

Szervezeti Hírek

2

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 VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ
Hírek címû újság tartalmazza.
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 ………………......……..… Ft tagdíj fizetését
vállalom.

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 Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendô. Szolgáltatást igénybevevô új tag esetén a területileg illetékes VOSZ iroda
útján történik a belépés, és a VOSZ Titkársága regisztrálja az új belépôket. Lehetôség van közvetlen VOSZ Titkársági regisztrációra is.

………………………, 200….. ………………… hónap …………… nap

……………….............………..
cégszerû aláírás
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INGYENES TANÁCSADÁS
„A MUNKÁÉRT!” CÍMÛ PROJEKT KERETÉBEN
VALAMENNYI VÁLLALKOZÁS SZÁMÁRA
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége TÁMOP 2.5.3.C-13/1. pályázata keretében új vállalkozói információs honlapot hozott létre és mûködtet www.vallalkozo.info címen.
Tanácsadás call centerünkön keresztül:
+36-1/486-1800
Tanácsadás e-mailben adó, jog, finanszírozás, munkavédelem és pályázat témakörökben
ado@vallalkozo.info
jog@vallalkozo.info
finanszirozas@vallalkozo.info
munkavedelem@vallalkozo.info
palyazat@vallalkozo.info
Tanácsadás személyesen a regionális információs pontokon
Dél-alföldi régió
6726 Szeged, Fürj u. 92/B. - VOSZ iroda
tel.: 06-70/967-4504
e-mail: del-alfold@vallalkozo.info
Ügyfélfogadás: H, SZ 16-18 óra
Dél-dunántúli régió
7621 Pécs, Király u. 42. - VOSZ iroda
tel.: 06-70/967-4512
e-mail: del-dunantul@vallalkozo.info
Ügyfélfogadás: K, CS 16-18 óra
Észak-alföldi régió
4025 Debrecen, Iskola u. 3. fszt. - VOSZ
iroda
tel.: 06-70/967-4509
e-mail: eszak-alfold@vallalkozo.info
Ügyfélfogadás: K, CS 16-18 óra

Észak-magyarországi régió
3300 Eger, Balassi Bálint u. 9. I. em. VOSZ iroda
tel.: 06-70/967-4510
e-mail: eszak-magyarorszag@vallalkozo.info
Ügyfélfogadás: K, CS 16-18 óra
Közép-dunántúli régió
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 18. VOSZ iroda
tel.: 06-70/967-4508
e-mail: kozep-dunantul@vallalkozo.info
Ügyfélfogadás: K, CS 16-18 óra
Közép-magyarországi régió
1054 Budapest, Hold u. 21. IV. emelet VOSZ iroda
tel.: 06-70/967-4507
e-mail: kozep-magyarorszag@vallalkozo.info
Ügyfélfogadás: K, CS 16-18 óra
Nyugat-dunántúli régió
9023 Gyôr, Magyar u. 8. - VOSZ iroda
tel.: 06-70/967-4511
e-mail: nyugat-dunantul@vallalkozo.info
Ügyfélfogadás: H, SZ 16-18 óra

Vállalkozó információs portál:
www.vallalkozo.info
Bôvebb információ:
Varga Julianna fôkoordinátor
varga.julia@vosz.hu
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VOSZ 1988–2013.
25 éve a vállalkozások szolgálatában
A Szövetség megalapítása, célkitûzései
A VOSZ - Vállalkozók Országos Szövetsége
néven – 1988-ban alakult meg, mint Magyarországon az elsô, és a rendszerváltás elôtt
létrejött egyetlen önkéntes, a többségi magyar
magántulajdonú vállalkozások országos gazdasági munkaadói érdekképviselete. A szövetség
legfontosabb célként a vállalkozók országos és
helyi döntéshozó fórumok elôtti érdekképviseletét, a kis- és középvállalkozások tôkeerejének és piacképességének növelését, továbbá a
nagyvállalatok speciális igényeinek közvetítését jelölte meg. A VOSZ tagjai számára széles
körû tájékoztatást nyújt a szabályozó változásokról, olyan üzleti szolgáltatásokat biztosít,
amely elômozdítja a vállalkozásfejlesztést, a
piacépítést, a szakmunkás- és a felnôttképzést.
A szövetség az illetékes szerveknek szakmai
javaslatokat tesz, illetve ilyen tartalmú törvényeket és más jogszabályokat kezdeményez,
véleményez.
A szervezet az alapításkor deklarálta, hogy
mindenkor független marad politikai pártoktól, mozgalmaktól, együttmûködik szociális
partnereivel, mindenekelôtt a hazai és nemzetközi munkaadói és munkavállalói érdekképviseletekkel, társadalmi, illetve gazdasági
szervezetekkel és az illetékes kormányzati szervekkel.
Az 1988-ban meghatározott célok a VOSZ
mindennapi tevékenységében az elmúlt 25 év
során és ma is visszaköszönnek, a szervezet
számos eredményes programot mûködtet. Sikertörténet a kis- és középvállalkozások likviditását biztosító hitelkonstrukciókat tartalmazó „Széchenyi Kártya Program”, a kereskedôk, érdekképviseletek és a kormányzati szektor összefogásával megvalósuló „Európai Kereskedelem Napja”, továbbá a „Hallatjuk a
hangunkat!” és a „Vállalkozók Napja” szakmai rendezvények. A tavaly 10 éves jubileu-

mát ünneplô Prima Primissima Díj és a hozzá
kapcsolódó, a vállalkozók összefogásával megvalósuló Megyei Prima Díj és Junior Prima
Díj mára az egyik legnagyobb társadalmi programmá nôtte ki magát.

Mérföldkövek
1982. A kisvállalkozásokról szóló törvény
megalkotása
1983. A Magyar Kereskedelmi Kamara létrehozza a Kisvállalkozói Tagozatot;
a Kisvállalkozói Tagozat képviselôi ettôl az évtôl kezdôdôen részt vesznek a
kkv-szektor ügyeit, szabályozását vizsgáló tárcaközi bizottság munkájában
1988. Megalakul a VOSZ, elsô elnöke Simsa
Péter, alapító társelnöke Palotás János
Megalakul az Érdekegyeztetô Tanács, amelyhez a VOSZ 1990-ben csatlakozik
1989. Palotás Jánost választják a VOSZ elnökének
1990. Károlyi Miklóst választják a VOSZ fôtitkárának;
ugyanebben az évben a „taxis blokád”
feloldásában kiemelkedô szerepelt vállal a VOSZ
1993. az országgyûlési választásokat megelô-
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1998.

1999.

2002.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2010.

zôen a VOSZ kidolgozza gazdaság-politikai javaslatait
A küldöttgyûlés Demján Sándort választja meg a VOSZ ügyvezetô elnökének. Ettôl kezdve stabilizálódik és
megerôsödik a megyei szervezetek
rendszere, és kialakulnak az országos
szakmai szekciók is.
A VOSZ elnöksége elfogadja Demján
Sándor javaslatát, a Vállalkozói Bizalom Kártya koncepciót. (késôbbi Széchenyi Kártya); még ebben az évben a
VOSZ megalapítja a Vállalkozók Napját és az Év Vállalkozója Díjat
1011/2002. (II. 18.) Korm. Határozat a
Széchenyi Hitelkártya bevezetésérôl
Demján Sándor magánvagyonából létrehozza a Prima Primissima Alapítványt és elindul a Prima mozgalom a
VOSZ támogatásával
Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., illetve az általuk képviselt
takarékszövetkezetek stratégiai együttmûködési keretmegállapodást kötnek
a VOSZ -szal, tevékenységük összehangolására, közös céljaik hatékonyabb megvalósítása érdekében
A VOSZ megyei szervezetei megkezdik a Megyei Prima díjak megszervezését
A VOSZ fôtitkárának Dávid Ferencet
választja meg a szövetség ügyvezetô elnöksége
Stratégiai megállapodás az Országos
Takarékszövetkezeti Szövetséggel;
ebben az évben indul el a Junior Prima
rendszer is
A VOSZ kezdeményezésére megalakul
a Reformszövetség, amely a válságba
süllyedt ország gazdasági kilábalásának
koncepcióját vázolta fel; megalakul a
VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága is
A VOSZ az országgyûlési választásokat
megelôzôen közzé teszi gazdaságpolitikai téziseit, „a VOSZ 6 pontját”;
1. Versenyképes adókat!
2. Társulj és fogj össze magyar!
3. A termelés prioritása!
4. Piacot a magyarországi vállalkozásoknak!
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5. Kis- és középvállalkozások fellendítése!
6. Euró, nem minden áron!
a választásokat követôen megalakul a
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT), amelynek a VOSZ teljes jogú és alapító tagja;
ugyanebben az évben megindul a Széchenyi Kártya Program kiszélesítése
(forgóeszköz- és beruházási hitel)
2011. Megalakul a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma
(VKF), amelynek a VOSZ teljes jogú
és alapító tagja;
a szövetség küldöttértekezlete ebben az
évben dönt a VOSZ-BESZ Zrt.
megalakításáról
A Széchenyi Kártya Program kiegészül
az Agrár Széchenyi Kártyával
2012. A VOSZ kibôvített elnökségi ülésén –
amelyen részt vett és beszédet mondott
Orbán Viktor miniszterelnök is - értékelte a kormányzat félidôs gazdaságpolitikai eredményeit;
ugyanebben az évben a VOSZ stratégiai együttmûködést köt a LIGA Szakszervezetekkel, ezzel új utat nyitva a
munkaadók és munkavállalók közötti
párbeszédnek és együttmûködésnek

A Szövetség kiemelt feladatai és szolgáltatásai
• A tagság egészét vagy egyes ágazatokat, szövetségeket stb. érintô általános, illetve speciális ügyek képviselete az országos és helyi
(megyei, regionális, helyi) döntéshozó fórumok (országgyûlés, kormány, helyi önkormányzatok, közhivatalok) elôtt.
• Részvétel a tagságot érintôen belföldön a
makroszintû érdekegyeztetésben, továbbá
munkaadói szervezetek nemzetközi kapcsolatrendszereiben, szövetségeiben, szervezeteiben.
• Közvetlen kapcsolattartás országos és helyi
szinten az érdekegyeztetés más résztvevôivel, a gazdasági kamarákkal.
• A tagok széles körû tájékoztatása a szabályozó-változásokról, továbbá azokról a lehetôségekrôl, amelyek elômozdítják a vál-
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•

•

•

•
•
•
•

•

lalkozásfejlesztést, a piacépítést, a szakmunkásképzést és a felnôttképzést, ennek
érdekében javaslattétel az illetékes szerveknek, illetve ilyen tartalmú törvények és
más jogszabályok kezdeményezése, véleményezése.
A tagok, illetôleg a tagsággal kapcsolatba
kerülô partnerek ösztönzése arra, hogy vitás ügyeiket az érdekeltek maguk, társadalmi úton, érdekeik egyeztetésével, szükség
esetén felkérésre a szövetség közvetítésével
(jószolgálatával) oldják meg.
A szövetség saját tevékenységérôl és szakmai kérdésekrôl kiadványokat, más sajtótermékeket ad ki; fórumokat teremt, felhasználva az elektronikus és írott sajtó, a
médiumok lehetôségeit.
A szövetség részt vesz a Prima Primissima
Alapítvány által elôírtak szerinti döntésekben, valamint szervezi és lebonyolítja a
Megyei Prima Díjak odaítélését,
Tanácsadás,
Rendezvények, kiállítások, kiadványok,
üzleti fórumok, konferenciák szervezése,
Oktatás, szakképzés,
Széchenyi Kártya Program (Széchenyi Kártya, Széchenyi Forgóeszközhitel, Agrár
Széchenyi Kártya, Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel, Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitel), Útdíj Hitelprogram
Különbözô üzleti szolgáltatások (ingyenes
és térítéses szolgáltatások) nyújtása; vállalkozói beszerzések integrált szervezése és
költségoptimalizálás

VOSZ tagsági összetétel a vállalkozások
mérete szerint

VOSZ tagsági összetétel
nemzetgazdasági ágak szerint

Kiemelt rendezvények
„Hallatjuk a hangunkat!” fórumsorozat
A VOSZ országos vezetése a megyei szervezetekkel közösen, minden évben megszervezi
tradicionális gazdasági fórumsorozatát az érintett térségek képviselôinek, a hivatalok, megyei és városi önkormányzatok vezetôinek
részvételével. A szövetség a régiós konzultációsorozat állomásain a helyi vállalkozások
problémáit megismerve, igyekszik a tagok látókörét szélesíteni, a vállalkozókat megalapozott gazdasági döntéseikhez szükséges, szakszerû információkkal ellátni.
Széchenyi Kártya fórumsorozat
A VOSZ az MKIK-val és a KAVOSZ Zrt.-vel
együttmûködve minden évben az ország több
megyéjébe ellátogatva sajtónyilvános fórumsorozatokat szervez, amelyek során fókuszba
kerülnek a Széchenyi Kártya Program portfóliójának legújabb elemei, valamint a vállalkozásokat érintô aktuális gazdaságpolitikai kérdések.
Európai Kereskedelem Napja
A VOSZ – mint az EuroCommerce magyarországi tagszervezete – a kereskedelmi vállalkozói kör támogatásával és a szakmai szövetségekkel összefogva idén már kilencedik alkalommal rendezte meg az Európai Kereskedelem Napját. A szakma ünneplése során a
VOSZ a figyelem középpontjába állítja a kereskedelemben nap mint nap tevékenykedô
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közel félmillió embert, legyen szó a pult mögött álló dolgozókról vagy a tárgyalóasztal mögött ülô, a szektort kiválóan ismerô szakemberekrôl. Az esemény alkalmával sor kerül a
Klauzál Gábor-díjak és a Magyar Kereskedelemért Nagydíjak átadására is.
Vállalkozók Napja
A VOSZ 2013-ban 15. alkalommal rendezte
meg a hagyományos év végi ünnepi eseményét, a Vállalkozók Napját, amelyre az ország
minden megyéjébôl mintegy 500 vállalkozó
érkezik. A rendezvény mára a magyar üzleti
élet egyik legrangosabb fórumává vált, az eseményen államfôi és szakminiszteri elismerések
átadására is sor kerül. Az állami- és tárcakitüntetéseken túl a megyei, valamint a regionális szervezetek, az országos szakmai szekciók
testületeinek javaslata és a VOSZ elnökség
döntése alapján a legsikeresebb vállalkozók az
„Év Vállalkozója” elismerésben részesülnek.
Prima Primissima Díj
A díjat Demján Sándor, a VOSZ Elnökségével egyetértve 2003-ban magánvagyonából
alapította, amelynek keretében évenként 10
kategóriában összesen 750 000 euró értékû díj
került kiosztásra – tíz éven keresztül. A közönségdíjat minden évben Csányi Sándor finanszírozta. Az egyedülálló díjazást tovább
gazdagították az alapítvány 5. és 10. éveiben
kiosztott jubileumi elismerései, a 10 év alatt
az Alapítvány így összesen közel 3 milliárd Fttal támogatta a hazai kulturális, mûvészeti és
sportértékeinket.
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A díjat 2013-tól kezdve Csányi Sándor és
az OTP Bank gondozza és finanszírozza tovább, míg a közönségdíjat Demján Sándor biztosítja a magánvagyonából. Az elismerés célja
továbbra is a kiemelkedô tehetségek pártoktól
független támogatása, díjazása, valamint a
nagyközönség figyelmének felkeltése kulturális és tudományos értékeink iránt. A díj az elmúlt tíz év alatt a hazai kulturális élet presztízs
értékû eseményévé nôtte ki magát, ahol úgy a
pályázóknak, mint a támogatóknak rangot jelent a jelenlét, a jó ügyhöz való csatlakozás.
Megyei Prima Díj
A Prima Primissima Alapítvány sikeres mûködésének kiterjesztéseként a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége létrehozta
a Megyei Prima Díjak rendszerét, mely felöleli mind a 19 megyét. A Megyei Prima Díjak
célja, hogy a helyi kiválóságokat regionális
szinten a figyelem középpontjába állítsa,
munkájukat segítse. Cél a példaértékû lokálpatrióta szellemiség erôsítése, a helyi kultúra
kimagasló képviselôinek elismerése és elismertetése. A díj bemutatja és népszerûsíti követendô életmûvüket és kiemelkedô tevékenységüket, továbbá segíti az érintett közösségek szellemi életminôségének fejlesztését. A
helyi közösségekben – ahol már a díjra való
jelölést is komoly elismerésként értékelik – a
díjátadó mára az egyik legrangosabb társadalmi eseménnyé nôtt ki magát.
Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége

Szervezeti Hírek
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Vállalkozók Napja
2013. december 6.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) tizenötödik alkalommal rendezte meg hagyományos év végi ünnepi eseményét, a Vállalkozók Napját a Mûvészetek
Palotájában, amelyre az ország minden megyéjébôl közel 600 vállalkozó érkezett. A rendezvény mára a magyar üzleti élet egyik legrangosabb fórumává vált, amely a vállalkozói
szektor jelentôségét mutatja hazánk gazdasági
életében.

A Szövetség 2013-ban ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. Ebbôl az alkalomból az alapító tagok jubileumi elismerésben
részesültek.
Az eseményen részt vett Simsa Péter a
VOSZ alapító elnöke és Palotás János, a
VOSZ alapító társelnöke, késôbbi elnöke is.
A jubileumi elismerések mellett magas
szintû állami és szövetségi kitüntetések átadására is sor került. A legkiválóbbak köztársaság

Elsô sorban balról: Tolnay Tibor, Lits József, Demján Sándor, Varga Mihály, Simsa Péter, Palotás
János és az alapító tagok
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elnöki és nemzetgazdasági miniszteri díjakat
kaptak. Az elismeréseket Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter nyújtotta át. Az „Év
Vállalkozója” díjakat Demján Sándor, a
VOSZ ügyvezetô elnöke, Tolnay Tibor, a
VOSZ soros elnöke, Lits József a VOSZ Ellenôrzô Bizottságának elnöke adta át a kiváló
szakmai tevékenységet folytató vállalkozóknak.
Köztársaság elnöki kitüntetések
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült:
– Dr. Lits József, a VOSZ Ellenôrzô Bizottságának elnöke, a VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének elnöke,
– Pordán Zsigmond, a VOSZ Ellenôrzô
Bizottságának tagja, a VOSZ KomáromEsztergom Megyei Szervezetének elnöke
– Sztanó Tamás, a Leroy. Co. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Kft. tulajdonos ügyvezetôje
Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át:
– Ádám Imre, a VOSZ társelnöke, a
VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szervezetének elnöke
– Dr. Szabó László, a TEVA Magyarország Zrt. vezérigazgatója
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– Szabóné Tóth Teréz, a VOSZ Központ
titkárságvezetôje
Nemzetgazdasági Miniszteri kitüntetések
Magyar Gazdaságért díjat kapott:
– Bajzáth Béla, Bau-Komplex Kft.
– Clementné Opris Ildikó, KAVOSZ Zrt.
– Dr. Büttner Tamás, Büttner és Társai
Szerszámelemgyártó Kft.
– Endrôdi Ferenc, Akker-Plus Kft.
– Kovács Patrik, Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége
– Losonczi István, Losonczi Kft.
– Pataki János, Magyar Cukrász Iparosok
Országos Ipartestülete
– Radvánszki Zsolt, Dual Acélszerkezeti
Kft.
Miniszteri elismerô oklevelet vehetett át:
– Bárány Károly, Budafok-Tétény Általános Ipartestület Vállalkozók Szövetsége
– Téglás Margit, VOSZ-KVBSZ

Az Év Vállalkozója díj kitüntetettjei:
Andreas Ebner - Ebner Borászat, Ábrányi
Tamás - café+co Ital- és Ételautomata Kft.,
Auguszt Olga - Auguszt cukrászda, Bálint
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György - Bálint Borárium, Bánhidy Péter Heves megyei VÍZMÛ Zrt., Bariz István Controller-2000 Bt., Báry Péter - Mayer HW
& SW Kft., Bene Lajos - TS Hungária Kft.,
Bodor Dezsô - Csongrád Megyei Mérnöki
Kamara, Czenki Zsuzsanna - egyéni vállalkozó, Dely Tamás - Intermark Kft., Démy-Gerô
Andor - Farmtechnik Kft., Derczó István Weinberg '93 Építô Kft., Déri Lajos - Solvex
Környezet- és Vízgazdálkodási Tervezô és Kivitelezô Kft., Doman László - Gesztenyéskert
Vendéglô Szécsény, Dormán László - Hydrocomp Mélyépítô Kft., Dr. Bánki Horváth
Mihály - egyéni vállalkozó, Dr. Csabai Zsolt
Ph.D. - GMR Group Hungary Kft., Dr. Rafaelné Berze Erzsébet - AN-RO Ruha Kft.,
dr. Varga János - Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Medgyessy Ildikó Elegantdesign Zrt., Galgóczi István András Galgóczi Autó Kft., Gallai Lajos - Gallai 99
Könyvizsgáló Kft., Gottwald Sándor - Gottwald Kft. / Gottwald Hotel, Hámori Attila Alimentál 90 Kft., Havellant István - Iron
Trade Kft., Heinrich Sturm - Osztrák Sörház,

A 2013. év legjobbjai

Holubár Lászlóné - OTP Tatabányai Fiók,
Hudák Mariann - Viseletkészítô, ifj. ôsz
György - Autó-Eskort Kft., Jancsecz Zsolt Felina Hungária Kft., Jásdi István - Jásdi Pince, Csopak, Kiszl Károly - Charon Hajózási
Kft., Kotroczó Nándor - Velotech Bt., Kovács József - Pápai Asztalos Kft., Kovács Péter - Kovács Autóház Kft., Krámer Zoltán Nyírség-Hasso Sütôipari és Gabonaipari Kft.,
Kunos Csaba - Kunos Lovarda, László János
- Fémsajtoló Kft., Lenkei Faragó Gyula LEN-FA-MÉH Kft., Lipovics Tamás - Innovatív Speciál Transport Kft., Lorx Viktor Inwatech Kft., Málits József - Organit Kft.,
Mizséry Miklósné - MEP 90 Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagy László - Porcellino étterem, Nagy Zsuzsanna - Club-Hotel
Balaton Kft., Novák Tibor - Nobilis Zrt., Orlik Zoltán - gazdálkodó vállalkozó, Ottó Csaba - Man at Work Kft., Palik Tibor - Élelmiszeripari és Palackozástechnikai Zrt., Paluska
Pál - Work-Metall Trans Kereskedelmi, Szállítási és Szolgáltató Kft., Pantz Dezsô - Kék
Kereszt Bt., Pataki János - Velotech Bt., Pe-
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resztegi Imre - Zala Megyei Általános Építôipari Vállalkozó Zrt., Pintér Zoltán - CARPEX Kft., Polgár Ervin - Kanizsa Pékség Zrt.,
Polyák Mátyás - P&P Pékáru Kft., Rajnai
Zoltán - Rajnai és Társa Kft., Rózsa Róbert Rendezvénycsárda és Panzió Vendéglátó Kft.,
Sebestyén Ilona - Róma Ételbár Bt., Sigora
Irma - Baranya Megyei Vállalkozói Központ,
Sipos Jenô - Füstöltkolbász Kolbászkészítô és
Szolgáltató Kft., Sipos Józsefné - Sipi AutósMotoros Kft., Slonszki Attila - Plan Kereskedelmi Zrt., Szabó Helga - BSB Network Kapcsolat és Hálózatépítô Kft., Szabó István - Alfa Gép Kft., Szabó Zoltán - BITEP Kft. Budaörsi Ipari és Technológiai Park, Szabó Zoltán - Porcellino étterem, Szatmári Imre Zagyva cukrászda, Szijj György - Student
Marketing és Promóciós Kft., Szilágyi Mariann - FE-Bo Kft., Szilvási András - Szilvási
Trans Kft., Tornai Ilona - Bakonyi Erômû
Zrt., Tóth Ferenc - egyéni vállalkozó, rózsakertész, Ulbert Sándor - Ulbert Építôipari és
Kereskedelmi Kft., Vajda Magda - Fulgerit
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Varga
Zoltán - Modern Web Kft., Vidi Rita - PC
Kommandó Kft., Zatykóné Könnyid Ágnes Club-Hotel Balaton Kft., Zsendovits Ábel Szimpla Kert

PRIMA PRIMISSIMA GÁLA
A Vállalkozók Napja keretében este a Bartók
Hangversenyteremben átadták a Prima Primissima Díjakat a magyar szellemi élet, a mûvészet, a tudomány és a sport jeles képviselôinek.
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A díjat 2013-tól kezdve Csányi Sándor és
az OTP Bank gondozza és finanszírozza tovább, míg a közönségdíjat Demján Sándor
biztosítja a magánvagyonából. Az elismerés
célja továbbra is a kiemelkedô tehetségek pártoktól független támogatása, díjazása, valamint a nagyközönség figyelmének felkeltése
kulturális és tudományos értékeink iránt. A
díjkiosztó az elmúlt tíz év alatt a hazai kulturális élet presztízs értékû eseményévé nôtte ki
magát, ahol úgy a pályázóknak, mint a támogatóknak rangot jelent a jelenlét, a jó ügyhöz
való csatlakozás.
A 2013. év Primissimái:
Magyar irodalom: Lackfi János író, költô
Magyar színház- és filmmûvészet: Molnár Piroska színmûvésznô
Magyar képzômûvészet: Nádler István festômûvész
Magyar tudomány: Dr. Freund Tamás neurobiológus, egyetemi tanár
Magyar oktatás és köznevelés: Dr. Bagdy
Emôke klinikai szakpszichológus, professzor emeritus
Magyar építészet és építômûvészet: Dr. Bachman Zoltán építész
Magyar sajtó: Inforádió
Magyar sport: Darnyi Tamás olimpiai bajnok
úszó
Magyar népmûvészet és közmûvelôdés: Petrás
Mária népdalénekes, keramikus
Magyar zenemûvészet: Marton Éva operaénekes, egyetemi tanár
Közönségdíj: Pál Ferenc mentálhigiénés szakember, pap

Szervezeti Hírek
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Országos rendezvénysorozat
az Útdíj Hitelprogramról

A KAVOSZ Zrt., a VOSZ-szal és az MKIKval együttmûködve tavaly novemberben ismét országos rendezvénysorozatot szervezett,
amelynek keretében minden megyében sajtónyilvános gazdasági fórumokat tartottak. Az
eseménysorozat fô témája a 2013. augusztus
közepe óta elindult Útdíj Hitelprogram volt.
A téma jelentôségét adja, hogy a tavaly nyáron bevezetett e-útdíj jelentôs költségtöbbletet ró a szektorban mûködô vállalkozásokra.
A VOSZ és megyei szervezetei Pest, Komárom-Esztergom, Veszprém, Gyôr-Moson-Sopron, Somogy, Zala, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyében látta el a fôszervezôi feladatokat, az
MKIK és a Területi Iparkamarák pedig Fejér,
Tolna, Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas,
Heves, Bács-Kiskun, Csongrád és Hajdú-Bihar megyékben feleltek a rendezvények sikeres lebonyolításáért.

A jellemzôen megyeszékhelyeken megrendezett fórumokon, a szervezôk meghívására
ezúttal is nagy érdeklôdéssel vettek részt a térség országgyûlési képviselôi, a megyei kormányhivatalok vezetô tisztségviselôi, valamint a helyi és a megyei önkormányzatok vezetôi és számos vállalkozó, valamint a Széchenyi Kártya Programban résztvevô hitelintézetek helyi vezetôi. Az elmúlt évekhez hasonlóan a regionális média munkatársai is jelen
voltak és tudósítottak a rendezvényekrôl.
A KAVOSZ munkájának szerves része a
minisztériumokkal, szakmai szervezetekkel,
valamint a vállalkozókkal való személyes kapcsolattartás, amelynek egyik fô eszköze az évrôl-évre megrendezésre kerülô gazdasági fórumsorozat. Ez az interaktivitás lehetôséget
teremt arra, hogy a vállalkozók érdekeit szem
elôtt tartó, politikai és gazdasági döntések szülessenek. Az eseménysorozatokon való folya-
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matos magas szintû protokolláris, valamint
meghatározó vállalkozói részvétel visszaigazolja a KAVOSZ kommunikációs módszerének hatékonyságát.
A fórumsorozaton Krisán László vezérigazgató, Szép Zoltán fejlesztési igazgató, valamint
Opris Ildikó operatív igazgató képviselte a
KAVOSZ Zrt.-t, és ismertették az Útdíj Hitelprogram részleteit, lehetôségeit. A tavalyi országjárás újdonsága volt, hogy az OTP Bank,
illetve a Budapest Bank országos és helyi vezetôi számos helyszínen bemutatták, hogy az általuk képviselt hitelintézet miként mûködik
együtt a KAVOSZ-szal, valamint hogy milyen
pénzügyi lehetôségek érhetôk el fiókjaikban
kimondottan a kkv szektor számára.

A fórumsorozat VOSZ által szervezett
10 helyszínének összefoglalója
GÖDÖLLÔ
Beruházásban gondolkodnak
a vállalkozások

Sikeres vállalkozók nélkül nincs sikeres város,
és sikeres ország sem – jelentette ki a rendezvénysorozat gödöllôi állomásán tartott köszöntôbeszédében Tóth Tibor. Gödöllô alpolgármestere hozzátette: a város önkormányzata
fontosnak tartja az eredményesen mûködô
vállalkozások elismerését, ezért alapították a
kiemelkedô kkv-kat jutalmazó Gödöllô Vállalkozója Díjat is.
A Széchenyi Kártya Program sikerét, az eddig elért eredményeit hangsúlyozta felszólalá-
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sában Marjay Gyula, a VOSZ Közép-Magyarországi Regionális Szervezetének elnöke.
Kijelentette: a Program múltja és jelene
egyaránt a sikert tükrözi, és minden bizonnyal
így lesz ez a jövôben is. Az elnök kifejtette: a
2014 és 2020 közötti idôszakban a hazai vállalkozások új EU-pályázatokkal fognak találkozni, de kiemelten fontos, hogy azok mihamarabb elérhetôek legyenek.
A gazdaságot támogató politika fontosságára hívta fel a figyelmet Vereczkey Zoltán.
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszédében elmondta, hogy Európában az adórendszerek és a támogatási rendszerek versenye
zajlik. Méltatta az Útdíj Hitelprogramot is,
amellyel kapcsolatban elmondta, hogy a
használatarányos útdíj kétségkívül teher a
gazdaságnak, azonban valódi segítség lehet
az erre létrehozott útdíj hitel, amely olcsó és
egyszerû konstrukcióként elérhetô a fuvarozók számára.

Szervezeti Hírek
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László kitért az Útdíj Hitelprogramra is, amellyel kapcsolatban elmondta: a konstrukció révén a fuvarozók átmenetileg finanszírozhatják
a szállítással kapcsolatos jelentôs kiadásaikat.

A KAVOSZ létrejötte és a Széchenyi Kártya Program elindulása mérföldkô volt a huszonöt éves VOSZ történetében – jelentette ki
Perlusz László. A VOSZ ügyvezetô igazgatója
hozzátette: a Programmal mindenekelôtt a
vállalkozások nyertek, visszajelzéseik alapján
egyre jobb konstrukciók érhetôk el. A kezdeményezés a garanciaszervezetek, az érdekképviseletek, a minisztériumok, pénzintézetek közös munkájának eredménye – tette hozzá.

A jelenleginél kisebb számú, de sokkal integráltabb fejlesztések finanszírozását tervezi a
kormányzat a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési idôszakban a források elosztásában közölte az eseményen Csepreghy Nándor, a
Miniszterelnökség helyettes államtitkára.
Megerôsítette: a források 60 százalékát fordítják majd közvetlenül gazdaságfejlesztésre.

TATABÁNYA
Útdíj hitel ingatlanfedezet nélkül

Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója beszédében rávilágított: a gazdasági válság
átrendezte a tôkeviszonyokat a magyar kis- és
középvállalkozások körében, ezért bármilyen
gazdasági program az utolsó szalmaszál szerepét
töltheti be, ezáltal kiemelten jelentôs a kkv-k
megmaradása szempontjából. Az olcsó hitellehetôségek, a jegybanki programok, a Széchenyi Kártya Program és más kezdeményezések
hatására azonban mára a vállalkozások újra
fejlesztésekben gondolkodnak – idézte a KAVOSZ felméréseit a vezérigazgató. Krisán

Kulcsfontosságú, hogy a gazdaság szereplôi
mennyire bíznak meg egymásban – jelentette
ki Bereznai Csaba. Tatabánya Megyei Jogú
Város alpolgármestere Széchenyit idézve kijelentette: „A hitel tágosb értelemben - tudniillik: hinni s hihetni egymásnak.”
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A Széchenyi Kártya a bizalom kártyája –
kapcsolódott az alpolgármesterhez Pordán
Zsigmond. A VOSZ Komárom-Esztergom Megyei elnöke elmondta: a Program fennállásának tíz éve alatt sokat fejlôdött, mára többféle, a vállalkozói igényeknek megfelelô konstrukció érhetô el a rendszeren belül. Pordán
hozzátette: a várhatóan beinduló gazdasági növekedés a hitel iránti igényt is felkeltheti.
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olcsó hitelek hatására megnôtt a vállalkozások
beruházási kedve, melynek köszönhetôen az elhalasztott munkálatok folytatódhatnak, a termelôeszközök pedig megújulhatnak. Szép Zoltán
beszélt az Útdíj Hitelprogramról is, amely átmeneti finanszírozási lehetôséget jelent a fuvarozóknak mindaddig, amíg kibocsátott számláik ellenértéke meg nem érkezik. Az útdíj fizetés okozta átmeneti likviditási problémákat enyhítô
konstrukció ráadásul olcsón, valamint ingó- és
ingatlanfedezet nélkül érhetô el – tette hozzá.
Végül Varga Lilla, a Budapest Bank tatabányai fiókvezetôje a pénzintézet a lakosság, valamint a kis- és közepes vállalkozások számára
nyújtható szolgáltatásokat ismertette.

VESZPRÉM
Testreszabott konstrukciók
Gazsi Attila, a VOSZ Veszprém Megyei Szervezetének elnöke köszöntôbeszédében az új
A fórumon elhangzó információk átadását
nevezte kiemelt fontosságúnak Juhász József.
A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke a résztvevôket arra kérte, hogy saját közösségüknek, ismerôseiknek
és munkatársaiknak juttassák el a most megszerzett információkat, és lehetôség szerint
hasznosítsák is azokat.
A Széchenyi Kártya Program egy évtizede
alatt több mint kétszázezer hitelügylet jött létre,
ez mára évente 140 milliárd forint hitelkihelyezést jelent – jelentette ki Szép Zoltán, a KAVOSZ Zrt. fejlesztési igazgatója. Hozzátette: az
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információk fontosságát hangsúlyozta. „Az
ilyen rendezvénysorozatokon résztvevô vállalkozók elsô kézbôl értesülhetnek a rendelkezésre álló finanszírozási lehetôségekrôl” –
mondta el Gazsi Attila.

Olcsóbb hitelhez juthatnak a vállalkozások
azáltal, hogy a Magyar Nemzeti Bank folyamatosan mérsékelte az irányadó kamatot –
hívta fel a figyelmet Markovszky György, a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Hozzátette: a kamatmérséklôdés
ezáltal lehetôvé teszi, hogy a vállalkozók újból
beruházásokat indíthassanak.
A Széchenyi Kártya Programban az elmúlt
tíz év alatt a negyedmilliót is meghaladó
igénylést nyújtottak be, a kihelyezett hitelösszeg mára meghaladta az 1250 milliárd forintot – kezdte elôadását Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója. Kifejtette: a Program nem csupán volumenében bôvült, mára
több konstrukció is elérhetô, így a Széchenyi
Kártya nem csupán a vállalkozások likviditási

helyzetén tud javítani, hanem például a forgóeszközök finanszírozására is használható.
Krisán László kitért arra is, hogy a KAVOSZ
Vállalkozásfejlesztési Zrt. által nyújtott útdíj
hitel azt az idôszakot segít áthidalni, amely az
út használata, és a fuvardíj kifizetése között eltelik. Az útdíj hitel kamiononként egymillió
forint lehet, amelyet kamattámogatás is segít,
és a költségek alacsony szintje jellemez.
„Tizenegy éve dolgozunk a Széchenyi Kártya Programmal, ez a kezdeményezés valóban
a vállalkozásoknak lett kitalálva” – mondta el
elôadásában Csonka Tibor. Az OTP Bank
Mikro- és Kisvállalati Igazgatóságának vezetôje hozzátette: a bank nem csupán a lakossági, hanem a vállalkozói ügyfelekre is számít.
Az eseményen a Veszprém Megyei Kormányhivatalt Vadlek Krisztina igazgató asszony képviselte.

GYÔR
Hárommillió ember sorsa a tét

Az önkormányzat nevében köszöntötte az
egybegyûlteket Simon Róbert Balázs, Gyôr alpolgármestere. Hangsúlyozta: a magyar GDP
55 százalékát a mikro-, kis- és középvállalkozások adják, és ennél is jobb arányt képviselnek a foglalkoztatás tekintetében, fontosságuk ezért nem kérdéses.
A VOSZ megyei szervezetét Graffelner Katalin irodavezetô képviselte Sragner László elnök távollétében. A Széchenyi Kártya sikere
annak köszönhetô, hogy két érdekképviseleti
szervezet összefogott a vállalkozásokért –
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mondta hozzászólalásában Mihalicz Antal. A
Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke beszédében rávilágított:
bár a Kamara tagságában képviseltetik magukat a nagyvállalatok is, a tagság döntô részét a
kis- és középvállalkozások képezi.
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Hangsúlyozta, hogy a termékeket nem öncélúan fejlesztik ki, hanem a vállalkozók konkrét igényeinek megfelelôen. A vezérigazgató
hozzátette: pontosan a vállalkozók igényeinek
szem elôtt tartásával alakították ki az Útdíj
Hitelprogramot is. A konstrukcióban elsôrendûnek kell lennie olyan szempontoknak, mint
a minél egyszerûbb és gyorsabb hiteligénylés,
ezért is számítnak fuvarozó vállalkozások
visszajelzéseire.
Zárásként Lovasiné Fibik Zsuzsanna az
OTP Bank Észak-Dunántúli Régiójának termékszakértôje ismertette a pénzintézet vállalkozóknak szánt lehetôségeit és termékeit.

KAPOSVÁR
Könnyen elérhetô útdíj hitel

Gyôr-Moson-Sopron megye kiemelkedô
szerepet játszik az ország gazdasági életének
alakulásában – jegyezte meg Markotányos Tivadar. A Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelôségének igazgatója hangsúlyozta:
ebben a térség mikro-, kis- és középvállalkozásai is jócskán részt vesznek.
Hozzávetôleg 680 ezer mûködô vállalkozás
van ma Magyarországon, amely megközelítôleg hárommillió embernek ad megélhetést.
Ennyi ember sorsáról van szó – emelte ki beszédében Krisán László. A KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója kifejtette: a vállalkozások közel
harmada már élt a Széchenyi Kártya Program
lehetôségeivel, ezzel ez a magyar gazdaság
egyik legnagyobb és legsikeresebb programja.

Kaposvár önkormányzatának képviseletében
Farkas Edit aljegyzô köszöntôjében szót ejtett
a kkv-k gazdaságban betöltött szerepérôl.
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Összefogásra ösztönözte a megye vállalkozásait, ezáltal nagyobb sikerrel aknázhatják a lehetôségeiket.

Kell egyfajta támasz, mankó a hazai kis- és
középvállalkozásoknak – fogalmazott az eseményen Daxner Gábor, a VOSZ Somogy Megyei Szervezetének elnöke. Hozzátette: A Széchenyi Kártya Program révén olyan hitelkonstrukciókhoz juthatnak a kis- és középvállalkozók, ôstermelôk, amelyek segítik mûködésüket, vagy éppen a beruházási terveik megvalósítását, de a pályázatokhoz szükséges
önerô megteremtéséhez és az elnyert összeg
elôfinanszírozására is igényelhetnek hitelt.
Azonban leginkább átmeneti likviditási problémák megoldására vesznek igénybe hitelt a
vállalkozók.
Varga József egyetértett az elhangzottakkal
és elmondta, hogy az elmúlt években kialakult kedvezôtlen gazdasági helyzetben valódi
mentôöv volt a Széchenyi Kártya a kkv szektor számára. A Somogyi Kereskedelmi és Ipar-

kamara elnöke hozzátette, hogy a megyében a
8000-et is meghaladja az igénylések száma
melybôl több mint 6000 ügylet létre is jött.
Augusztus közepe óta igényelhetik a fuvarozással foglalkozó cégek az útdíj hitelt, amellyel maximum 1 millió forintos forráshoz juthatnak teherautónként, így nem saját erôbôl
kell megfinanszírozniuk az elektronikus útdíj
okozta jelentôs költségterhet – hívta fel figyelmet az eseményen Szép Zoltán a KAVOSZ Zrt. fejlesztési igazgatója. Hozzátette:
egy vállalkozónak különbözô lejárati dátummal, de több útdíj hitele is lehet egyszerre,
azonban más-más jogosultsági gépjármûre. A
fuvarozónak csupán igazolnia kell, hogy a kamionokkal fuvarozási tevékenységet végez. A
konstrukció kamata 4 százalék, amelyet novembertôl könnyebben és gyorsabban használhatnak ki a fuvarozók, és az igénylés is egyszerûsödött – tette hozzá Szép Zoltán.

A Budapest Bank részérôl Horváth Gáborné, kaposvári fiókvezetô bemutatta a pénzintézetet KAVOSZ-szal történô együttmûködését. A jelenlévô vállalkozókat arra kérte, hogy
pénzügyi kérdésekben forduljanak hozzájuk
bizalommal.

NAGYKANIZSA
Segítség a célok elérésében
A KAVOSZ, a VOSZ és a Kamara olyan lehetôségeket próbált megfelelô módon kiaknázni, támogatni, bemutatni, amelyek segítségével a nehéz helyzetben lévô kis- és középvál-

Szervezeti Hírek

lalkozások talpon tudtak maradni, esetleg tovább tudnak lépni a jövôben – jelentette ki a
rendezvénysorozat nagykanizsai eseményén
Cseresnyés Péter. Nagykanizsa polgármestere
fontosnak tartja ezeket a konferenciákat,
mert hiteles ismereteket szerezhetnek a vállalkozók arról, hogy azt a bizonyos célt, amelyet kitûztek, hogyan lehet elérni. A polgármester szerint a hazai vállalkozásoknak
kiemelkedô érdemük van abban, hogy gazdaságunk nem került a dél-európaihoz hasonló
helyzetbe.

Ezt követôen Doucha Ferenc, a VOSZ
Zala megyei elnöke hozzászólásában a bizalom kérdését említette. Az elnök szerint
nagy probléma, hogy a tisztességesen tevékenykedô vállalkozások lehetôségeit rontják
az átláthatatlanul, törvénytelen módon mûködô vállalkozások. A helyzet mielôbbi
megoldására van szükség, hiszen számos más
problémával is meg kell küzdenie a kkv
szektornak.
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Mazzag Ferenc a Széchenyi Kártya Program elmúlt 11 éves töretlen fejlôdését ismertette, hogy a kezdeti folyószámlahitel, hogy
alakult át egy komplex programmá, amelyben
mára mindenki talál a saját céljainak megfelelô finanszírozási megoldást. A Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, hogy a megyében a kihelyezett hitelek
összege közelít a 47 milliárd forinthoz.

Babati Szabolcs, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének igazgatója is méltatta a
Széchenyi Kártya Program hazánkban és a
megyében elért eredményeit. Az igazgató szerint több hasonló programra lenne szükség.
Doucha Ferenc által felvetett bizalmi kérdésre pedig annyit reagált, hogy kormányhivataluk a hatóságokkal együttmûködve mindent
elkövet annak érdekében, hogy a tisztességesen mûködô cégek ne kerüljenek versenyhátrányba a tisztességtelenül mûködôkkel szemben.
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az említett Útdíj Hitelprogramot”. Augusztus
óta igényelhetô, átlátható és nincsenek rejtett költségek, így egy megfelelô alternatívát
kínál a likviditási problémák áthidalására,
emelte ki a fejlesztési igazgató. Novembertôl
ugyan egyszerûsödött az igénylés, de számítanak a további tapasztalatokra, véleményekre
– zárta elôadását Szép Zoltán.
Végül Balogh Krisztián, az OTP Bank Vállalkozói mobil értékesítési vezetô szakértôje
röviden összefoglalta bank tevékenységét.
Rámutatott, hogy az OTP az egyik legnagyobb partnere a KAVOSZ-nak, több mint
53 000 hitelügylet náluk jött létre.
Süle Katalin a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkájáról beszélt az eseményen. A
szervezet Zala megyei elnöke nagy mérföldkônek tartja a 2011 szeptembere óta igényelhetô Agrár Széchenyi Kártyát, mellyel az agrárium szereplôi is, kimondottan „rájuk szabott”,
gyors és kedvezô hitelhez juthatnak, amelyre
nagy szükség volt, hiszen mûködésükbôl eredôen nem élhettek a Széchenyi Kártya Program adta lehetôségekkel.
A Széchenyi Kártya Program elemei mára
11, ezzel szinte az összes hazánkban mûködô
hitelintézetnél elérhetô - hívta fel a figyelmet
Szép Zoltán. A konstrukciók a KAVOSZ Zrt.,
a VOSZ és a Területi Kereskedelmi és Iparkamarák irodáiban igényelhetôk országszerte
közel 300 helyen – tette hozzá a fejlesztési
igazgató. A rendezvényen bemutatták az Útdíj Hitelprogramot is, mellyel kapcsolatban
Szép Zoltán elmondta: „a korábbi költségeknél jóval magasabb ráfordítást jelentô e-útdíj
miatt nagyon nagy szükség volt egy gyors és
egyszerû hitellehetôségre, ezért dolgoztuk ki

BÉKÉSCSABA
Növekvô kamattámogatás

„Azok közé tartozunk, akik minden nagyobb
városba elviszik a megyei Prímát” – hangsúlyozta ki az eseményen megtartott köszöntôjében Nagy Mihály László, a VOSZ Békés Megyei Szervezetének elnöke utalva a helyi vállalkozók támogatásával megrendezett díjátadó gálamûsorra. Hozzátette: mindez azért
lehetséges, mert – részben a Széchenyi Kártya
Programnak köszönhetôen – ma is vannak
még sikeres, eredményesen mûködô vállalkozások, amelyek adózott jövedelmükbôl szánni
tudnak egy ilyen nívós, kulturális rendezvény
lebonyolítására.
„Magyarország jelenlegi kormányának
mindig is kiemelt célja és szándéka volt a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, erôsítése, helyzetbehozása, amelynek
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egyik fô eszköze a Széchenyi Kártya Program”
– fogalmazott köszöntôjében Onody Gyula a
Megyei Kormányhivatal igazgatója.
Vozár Márton, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke az eseményen kijelentette: a Széchenyi Kártya Program betöltötte szerepét, eredményeit nem csupán statisztikai adatok támasztják alá.
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biztosít, ráadásul kezdô vállalkozások is igényelhetik.
A Csabagyöngye Kulturális Központban
tartott esemény végén a Széchenyi Kártya
Programban résztvevô hitelintézetek megjelent képviselôi mondhatták el véleményüket.
Mind egyetértettek abban, hogy betéteseik
pénzének védelme érdekében nagy biztonságot jelent számukra, ha egy igénylés a VOSZ
vagy a Kamara ügyintôzôin keresztül érkezik,
hiszen ezáltal nem egy teljesen ismeretlen vállalkozással állnak szemben.

SZOLNOK
Változó konstrukciók

A KAVOSZ Zrt. által nyújtott hitellehetôségeket mutatta be részletesen Opris Ildikó, a KAVOSZ Zrt. operatív igazgatója.
Elôadásában szót ejtett a Széchenyi Kártya
Program
különbözô
konstrukcióiról.
Kiemelte: 2013 jelentôs eredménye volt,
hogy a Program fejlesztési célú hiteleihez
kapcsolódó állami kamattámogatás 5 százalékra emelkedett. Kimondottan a nyáron
bevezetett e-útdíj fizetésére kötelezett fuvarozók számára egyéves rulírozó jellegû hitellehetôséget is biztosít a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. – tette hozzá Opris Ildikó.
A hitelhez az állam 4 % kamattámogatást

A város nevében köszöntötte a résztvevôket
és a vállalkozókat Szabó István Szolnok alpolgármestere, aki kiemelte: az egész ország a vállalkozók tevékenységébôl él. A Széchenyi
Kártya indulása óta sokat változott, érdemes
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odafigyelni ezekre a fejlesztésekre – jelentette
ki. A használatarányos útdíj kapcsán Szabó
elmondta: a legnagyobb probléma, hogy az ellenôrzés kérdése nincs megoldva.

Lits József, a VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok
megyei elnöke beszédét egy, már Széchenyit
által is megfogalmazott gondolattal kezdte: a
gazdaság modernizálásához pénz és hitel szükséges. A hitelt jelentô Széchenyi Kártya egyben a bizalom kártyája is, amely a vállalkozás
hitelességét hivatott alátámasztani. Szolnok
megyében több mint 6 ezer kártyát kaptak
meg a vállalkozók, a térségben mintegy 40
milliárd forintnyi hitelt helyeztek ki – tette
hozzá.

A KAVOSZ neve összefonódik a Széchenyi Kártya konstrukcióval, amely folyószámlahitelként jelent meg 2002-ben – jelentette
ki Opris Ildikó, a KAVOSZ Zrt. operatív
igazgatója. A termék maximális hitelkerete
jelentôsen bôvült, új termékek, új feltételek
jelentek meg a vállalkozók igényei és visszajelzései alapján. Igény volt egy, a nyáron bevezetett útdíj okozta likviditási problémák
megoldására szolgáló hitellehetôségre, ezért a
Nemzetgazdasági Minisztérium kérését követôen a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.
egy hónap alatt kidolgozta az Útdíj Hitelprogramot. A kedvezô feltételekkel igényelhetô hitel minimális összege 200 000 Ft, maximális összege pedig 1 000 000 Ft gépjármûvenként, mely a rendelkezésre tartási idô
alatt bármennyiszer igénybe vehetô visszatörlesztést követôen. Nagy elônye, hogy csak a
felhasznált rész után van kamatfizetési kötelezettség.
A fórum végén Vas Valéria, a Budapest
Bank szolnoki fiókvezetôje mutatta, be a bank
kkv-nak szóló lehetôségeit.

MISKOLC
Kétirányú információáramlás
A hitel nem öncélú, a cél az, hogy az értékteremtô gazdaságot gyarapítsák – fogalmazott
hozzászólásában Sziráki András. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hozzátette: a megye számai is azt
mutatják, hogy a térség gyarapodik.

Nem csupán a meglévô vállalkozásokat támogatja Miskolc, hanem igyekeznek segíteni abban is, hogy újak jöjjenek létre –
mondta el köszöntôbeszédében Pfliegler Péter, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere.
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Évente legalább egy alkalommal van hasonló rendezvénysorozat, amelynek keretében
közvetlen lehetôség nyílik a vállalkozókkal
való kapcsolattartásra és információcserére –
jelentette ki az eseményen Ádám Imre. A
VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének elnöke hozzátette: a vállalkozások
számára a legfontosabb hitellehetôséggé nôtte
ki magát a Széchenyi Kártya Program, így ennek változásai is napirendre kerülnek ilyen alkalmakkor. Meglátása szerint ezért is mûködhet több mint egy évtizede sikeres és jól használható finanszírozási programként.

Dudás Tiborné a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára
ezt követôen a köztestület megyei szervezetének két új ügyfélszolgálatukról is beszámolt, valamint a kamara tapasztalatairól
beszélt.
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Az engedélyezési folyamatok lehetô leggyorsabb intézésével, valamint a hozzá tartozó
17 szakhatóságon keresztül tud segíteni a vállalkozásoknak a Megyei Kormányhivatal – jelentette ki Társy József kabinetvezetô.

A Széchenyi Kártya Program koordinációjáért felelôs KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója,
Krisán László, beszédében kifejtette: a VOSZ
és a Kamara a teljes lebonyolításban szerepet
játszik, ügyfeleket közvetít a Programban
résztvevô pénzintézetekhez, tanácsadást
nyújt, kezeli és továbbítja az ügyfelek adatait,
valamint elôminôsítést is végez. Hozzátette: a
konstrukciók kedvezôek, a beruházási és a fejlesztési típusú termékeket 5 százalékos kamattámogatás illeti meg, amely így csupán 2,8-2,9
százalékos kamatterhet jelent ezekre a hiteltí-
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Program különbözô konstrukcióinak alacsony
kamatterheit, amely számok a normál üzletmenetben kitermelhetôk – fogalmazott köszöntôbeszédében Szabó Sándor a Nógrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.

pusokra. A vezérigazgató hozzátette: a vállalkozók tapasztalatai és igényi alapján hozzák
létre konstrukcióikat, mint amilyen az elektronikus útdíj fizetését megkönnyítô hitel is. A
konstrukció révén egy rulírozó jellegû, állami
kamattámogatású hitelhez juthatnak a fuvarozók, melyhez nem szükséges fedezet, valamint magánszemély kezességvállalása sem.
Csonka Tibor, az OTP Bank Mikro- és KisvállaIati Igazgatóságának vezetôje elôadásában kitért arra, hogy a Széchenyi Kártya hitelkonstrukció 2002-es indulását követôen elsôként csatlakoztak partnerként a KAVOSZ
Zrt.-hez. Az OTP 11 év alatt 346 milliárd forintot helyezett ki a Program keretében.

SALGÓTARJÁN
A hitelesség kártyája
A rendezvénysorozat utolsó állomásán Salgótarjánban találkoztak a vállalkozókkal a szakemberek. Örvendetes látni a Széchenyi Kártya

A Széchenyi Kártya bizalmi kártyaként
kezdte meg mûködését, ma is ez a legfontosabb jellemzôje a konstrukciónak – emelte ki
Gazsi Ferenc VOSZ Nógrád megyei szervezetének elnöke. Hozzátette: a klasszikus folyószámlahitelt igénylik a legtöbben. Nógrád
megyében több mint 4000 kártyát adtak át,
ami 20,5 milliárd forint kihelyezett hitelösszeget jelent – tette hozzá Gazsi Ferenc.
Az összefogást, a vállalkozókért való közös
munkát hangsúlyozta Varga Béla a Nógrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke,
aki szerint a Széchenyi Kártya, illetve annak
különféle konstrukciócsomagja ennek az
együttmûködésnek az eredménye, ahol egymástól eltérô profilú szervezetek dolgoznak
együtt.
A kisvállalkozások támogatásának gyakorlatba való átültetése motiválta a Széchenyi
Kártya megalkotását, ennek érdekében fogott
össze az ezredforduló után több eltérô tevékenységû szervezet, és így születhetett meg a KAVOSZ Zrt. is – jelentette ki az eseményen Szép
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hosszabbítható. Biztosítékul az állam 80%-os
készfizetô kezessége, valamint a szerzôdött hitelösszeg 20 %-a plusz a hitel 3 havi ügyleti kamatának együttes összegével megegyezô mértékû
óvadék szolgál. Az óvadék elhelyezése az igényelt útdíj hitelkeret összegébôl is megoldható.

Vállalkozói visszajelzés a fejlôdés kulcsa

Zoltán KAVOSZ Zrt. fejlesztési igazgatója.
Hozzátette: a sikert jól jelzi, hogy ezalatt az idô
alatt országosan 1250 milliárd forint áramlott a
Programon keresztül a gazdaságba. Szép Zoltán
kitért a használatarányos e-útdíj fizetésének
megkönnyítését célzó útdíj hitelre is. Mint elmondta, a konstrukció egyszerû ügyintézéssel,
kedvezô feltételekkel és alacsony költségek
mellett érhetô el a KAVOSZ, a VOSZ, a Területi Kereskedelmi és Iparkamarák, valamint
egyéb szerzôdött partnerek regisztráló irodáiban. A hitel futamideje egy év, amely meg-

Az országos eseménysorozatokon szerzett tapasztalatok biztos szakmai hátteret jelentenek
a KAVOSZ számára, hiszen elsô kézbôl, gyakorlati véleményeket hallhattak az érdekeltektôl. A tavalyi fórumsorozat kiváló lehetôséget teremtett az augusztus közepén elindított Útdíj Hitelprogram széleskörû bemutatására, emellett az elsô elméleti és gyakorlati tapasztalatok megismerésére is. A cégvezetôk a
szakemberek, a kormányzati és önkormányzati vezetôk elôtt tették fel kérdéseiket, így széleskörû párbeszédek, eszmecserék alakultak
ki, amelyeket tovább erôsítettek a rendezvények utáni személyes beszélgetések.
Az idei rendezvénysorozatból jól látszik,
hogy a vállalkozók körében már jól ismertek a
KAVOSZ fórumai, amelyeket évrôl érvre egyre nagyobb interaktivitás jellemez.
A KAVOSZ a begyûjtött vállalkozói tapasztalatok, észrevételek alapján folytathatja
az Útdíj Hitelprogram fejlesztését, egyszerûsítését, hogy a lehetô legvállalkozóbarátabb legyen a konstrukció.
Az összeállítást készítette az eseménysorozat
operatív szervezôje:
BusinessPlus Consulting Kft.
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Regionális Prima Díj 2013
„Vállalkozók a kulturális értékeinkért”
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Közép-Magyarországi Regionális
Szervezete (VOSZ-KMRSZ) 2007 óta november utolsó hetében rendezi meg a régió
immár hagyománnyá vált, Regionális Prima
Díjátadó Gáláját, amelynek keretében Budapest és Pest megye kiválóságai részesülnek
elismerésben.
A 2013. évben – hetedik alkalommal – a
nagyszabású rendezvényre november 29-én
pénteken este várták a szervezôk a díjazottakat és vendégeket a budapesti BEST WESTERN Hotel Hungária báltermében.
Ezen a napon a VOSZ Közép-magyarországi Regionális Szervezete három ünnepélyes
aláírást is kezdeményezett:
– a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal
(NMH)
– a VOSZ Kereskedôk, Vállalkozók Budapesti Szervezetével (VOSZ KVBSZ)
– valamint a Cegléd és Térsége Vállalkozások Szövetségével (CEVASZ)
A Regionális Prima Díjátadó ünnepség
védnöki tisztét ezúttal a Kobzos Kiss Tamás
zenész, elôadómûvész a 2006. év Prima díjasa
töltötte be.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége képviseletében Gablini Gábor, Tardos
János a VOSZ társelnökei , Villás Károly, a
VOSZ közgazdasági igazgatója valamint dr.
Lits József a VOSZ Ellenôrzô Bizottságának
elnöke tisztelték meg a rendezvényünket jelenlétükkel.
Marjay Gyula a VOSZ Közép-Magyarországi Regionális Szervezetének elnöke köszöntôjében kiemelte, a VOSZ 25 éves jubileuma alkalmából, december 6-án a Mûvészetek Palotájában a szövetség, elismerését kívánja kifejezni a VOSZ azon alapító tagjainak, akik - vállalkozásukkal - az alapítás évében csatlakoztak szövetségünkhöz, 25 éves
(érvényes) VOSZ-tagsággal rendelkeznek.

Tájékoztatta a vendégeket, a VOSZ Középmagyarországi Regionális Szervezete ugyan
csak kerek évfordulót ünnepel idén 10 éve
közös akarattal egyesült a VOSZ Budapesti illetve a VOSZ Pest-megyei szervezete. 2003.
június 12-én megtartotta egyesülési közgyûlését, megválasztotta tisztségviselôit, és kimondta a mûködés folytatását a VOSZ Közép-magyarországi Regionális Szervezetének
neve alatt, de megtartva a budapesti szervezet
jogi státuszát.
A Szervezet büszke arra, hogy az országos
Prima Primissima Díj célkitûzéseivel összhangban hetedik éve nyílik lehetôség mindazon kiváló mûvészek, sportolók, kutatók, tudósok, szakemberek és vállalkozók tevékenységének ünnepélyes elismerésére, akik munkájukkal és kiemelkedô teljesítményükkel
nap mint nap a régió kulturális és szakmai értékeinek megôrzése, gazdasági fejlôdése, életszínvonalának emelése érdekében fáradoznak.
Öröm és ünnep, hogy ismét díjazni tudjuk
a legjobbakat, primákat, akik a mûvészet, a
sport, az építészet területén lettek nagyok és
elismertek és a vállalkozókat, akik a maguk
szakmai területén alkottak kiemelkedô eredményeket. Széchenyi szavaival élve: „Azokból a kövekbôl, melyek utunkba gördülnek,
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egy kis ügyességgel lépcsôt építhetünk.”
Az elnök úr külön köszönetet mondott
azoknak a vállalkozóknak, szakmai és vállalkozói szövetségeknek, szervezeteknek is, akik
a rendezvény érték-elismerô és értékteremtô
szerepét felismerve a megvalósításban együttmûködtek és támogatást nyújtottak. Ünnepi
beszédének végén a VOSZ-KMRSZ elnöke
reményét fejezte ki, hogy az immár hagyománnyá vált Regionális Prima Díjátadó rendezvény a következô években még tovább
erôsíti a kulturális és a vállalkozói szféra kapcsolatát, egymás kölcsönös elismerését és tiszteletét.
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A köszöntô után ismét, mint már annyiszor, meglepetéssel folytatódott az est, mely a
fellépôk személyétôl vált igazán különlegessé!
Az angol keringôt dr. Szilágyi András a
VOSZ-KMRSZ elnökségi tagja, Márkus Róbert a 2012. évi Regionális Év Vállalkozója
valamint Trombitás Krisztina a VOSZKMRSZ titkárságvezetôje , Dudás Tibor 6x-os
Latin amerikai Magyar Bajnok vezetésével
nyitották meg a hetedig Regionális Prima Gála estet.
A 2013. évben – a korábbiakhoz hasonlóan – a Regionális Prima Díjakat hat és a
Különdíjakat kettô kategóriában ítélte oda
a zsûri. Az elismerésben részesülôk személyérôl az Elôkészítô Bizottság javaslata
alapján a szakmai zsûri mellett a Prima Primissima Alapítvány és a VOSZ-KMRSZ
kibôvített elnöksége közösen döntött. A
Regionális Prima Díjjal 1-1 millió forint, a
Regionális Prima Különdíjakkal 250-250
ezer forint jár.
A Közép-Magyarországi Régióban ezúttal
az alábbi mûvészek és szakemberek részesültek
kitüntetésben.
Regionális Prima Díjban részesülôk

Gablini Gábor a VOSZ társelnöke is köszöntötte a megjelent vendégeket, díjazottakat. Nagyon fontosnak tartja a Prima Primissimát Budapesten, nagyon fontos a Mûvészetek Palotájában a kiváló rendezvény, ami jellemzi ezt a szándékot, de ôszintén kijelentette, hogy igazi értéket hordoznak a Regionális
Primák, a megyei Primák. Ezek mutatják
meg az összetartás erejét, és milyen fontos az,
hogy olyan emberek is díjazásra kerülhetnek
akiknek a munkáját nem nagyon veszik észre. Kiemelte, hogy minden megyében színvonalas díjátadó gálákat tudtak szervezni
méltóan a Demján Sándor által 2003-ban
indított Prima Primissima díjhoz. Az idei évben Csányi Sándor az OTP Bank elnök-vezérigazgatója vette át a Prima Primissima Díj
gondozását, valamint vállalta az Alapítvány
további mûködtetését. Örömét fejezte ki,
hogy ismét itt lehet, ahol értékes emberek
kapnak díjakat és a rendezvény is méltó az
elismerésekhez.

Karinthy Márton
(Magyar színház –és filmmûvészet)
Mihály Gábor
(Magyar képzômûvészet)
Dr. Szabolcs Zoltán
(Magyar tudomány)
Lôrincz Tamás
(Magyar sport)
Oberfrank Pál
(Magyar közmûvelôdés)
Bognár Szilvia
(Magyar zenemûvészet)
Regionális Különdíjasok
Diósi Imre
(Magyar sajtó)
Kovács Gabriella
(Magyar képzômûvészet)
(A díjazottakról készített rövidfilmeket a
VOSZ-KMRSZ honlapján – www.voszkmrsz.hu - tekinthetik meg az érdeklôdôk.)
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2013. Prima díjasai
Az ünnepélyes díjátadó mûsort színvonalas
elôadások tették még emlékezetesebbé. A fellépôk között köszönthették még a vendégek
Jánoshegyi Anna operaénekes, Szabadi Vilmos tanítványa Pados Réka, Sasvári Sándor
és a Muharay Néptánckamara akik élvezetes
produkciókkal kápráztatták el a közönséget.
A VOSZ-KMRSZ Elnöksége 2013-ban
döntött úgy, hogy önálló különdíjakat is alapít a sportban jeleskedô kiváló vállalkozók részére. Jelölésre hívta fel tagjait és több jelölt
közül kerül kiválasztásra 1 fô.
VOSZ-KMRSZ 2013. év különdíjban részesült, és az év sportembere címet nyerte el:
Földes Sándor
2013-ban a „Regionális Év Vállalkozója”
díjat az alábbi tíz eredményes vállalkozónak
ítélte oda a szakmai zsûri, melyek átadására az
elmúlt évek tradícióit követve szintén a november végi rendezvény keretében került sor.
Dr. Szalkai Tamás a Pax House Zrt. vezérigazgatója
Szabó Tibor Mester fodrász
Ficsor Csilla a Presto-Pilot Kft. ügyvezetôje
Lamoga János a LA-IMPEX Kft ügyvezetôje, egyben a Magyar Szôrmeipari Szövetség elnöke

Miskolczy Béla a Tellus Kft ügyvezetôje
Nádor András a VENTOR Tûzvédelmi Kft
tulajdonos ügyvezetôje
Kecskés Lászlóné a Biztonság Brókerház
ügyvezetô igazgatója
Turáni Antal a Turáni Optika Kft tulajdonos ügyvezetôje
Kormány Sándor a Doktor Step Kft tulajdonos ügyvezetôje.
Balázs Zoltán Színház Mûszaki vezetô, Mûvelôdésszervezô, Kulturális Menedzser,
A Regionális Prima, a Regionális Különdíjak, a VOSZ-KMRSZ különdíj és a Regionális Év Vállalkozója díjak átadása után tájékoztatták a meghívottakat, hogy 2013. december
6-án, a Prima Primissima Díj átadó gálamûsorát közvetlenül megelôzô Vállalkozói Napon a régió öt eredményes vállalkozója veheti át „Az Év Vállalkozója Díj”-at:
Auguszt Olga az Auguszt Cukrászda vezetôje
dr. Medgyessy Ildikó az Elegant Design
Zrt. elnök-vezérigazgatója
Czenki Zsuzsanna egyéni vállalkozó
Pantz Dezsô a Kékkereszt Bt. tulajdonosa és
a VOSZ-KMRSZ Ellenôrzô Bizottság tagja
Lorx Viktor az Inwatech Kft. igazgatója

Szervezeti Hírek

A „Közép-magyarországi Régió Kiváló Vállalkozója” díjat öt évvel ezelôtt alapította a
VOSZ-KMRSZ és együttmûködô partnere, a
Vállalkozók Közép-magyarországi Regionális
Szövetsége (VKRSZ, 2010-tôl Kelet-Közép
Európai Kis-és Középvállalkozók Szövetsége :
KKEKKSZ). Ebben az elismerésben részesülhetnek Budapest és Pest megye azon vállalkozói, akik a gazdaság élénkítése, a versenyképesség javítása érdekében kiemelkedô, eredményes és példa értékû tevékenységet folytatnak.
Ezt a kitüntetést ezúttal Pálfi József a Pest
megyei Személy és Vagyonvédelmi Kamara
alelnöke valamint Garam Judit a Mono Fashion Shop megalapítója vehették át.
2013-ban – ugyancsak hagyományteremtô és a vállalkozásokat ösztönzô-segítô céllal
– az ERSTE Bank, a VOSZ és a „Prima Primissima-mozgalom” kiemelt tagja és támogatója megalapította az „ERSTE Vállalkozói
Díjat”.
A Közép-Magyarországi Régióban „A régió
vállalkozása 2013” elismerést, az ERSTE
Bank különdíját mikro-, kis- és középvállalkozási kategóriában az idei évben is hárman
vehették át: Alkér Orsolya a Csodasuli Kft tulajdonosa, Lampart Zrt. valamint Illés József
az Illés kovácsüzem tulajdonosa.
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A Különdíjban részesülôk számára az ERSTE Bank 100 ezer forint pénzjutalmat, egyéves havidíj mentességgel számlavezetést, céges bankkártyát (az elsô éves díj elengedésével) valamint az elsô évben havidíj mentes
Netbank szolgáltatást biztosít.
Három úgynevezett „Civil Díj” átadására is
sor került, melynek alapításáról szintén 2013ban döntött a VOSZ-KMRSZ Elnöksége:
– Modláné Görgényi Ildikó részére
Az ô érdeme, hogy elindult az együttmûködés a VOSZ és a szakképzést koordináló szervezet, az NSZFI között.
– Rimóczi Károly részére, aki vezetô szerkesztôje a Trimedio Kiadó Kft. által
kiadott Pepita Magazinnak, a Joker Magazinnak és a Zöld Energetika Magazinnak.
– Trombitás Krisztina a VOSZ-KMRSZ
titkárságvezetôje részére.
A díjátadó ceremónia hivatalos részének
befejezéséül a Muharay Néptánckamara
elôadása tetôzte a hangulatot.
Az eddigi hagyományokhoz hasonlóan a
kitüntetetteket és a meghívottakat a vacsorán
túl Árpás László sonkamester sonkakóstolással csalta a vendégeket az ínycsiklandozó sonkafalatokhoz, amely mellé kellemes hangulatot biztosított a Madarak Házibuli zenekar. Az
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este további része ismerkedésre, kötetlen beszélgetésre is lehetôséget nyújtott, a hangulatos zeneszámok pedig a vendégek jelentôs részét a táncparkettre csalogatták. 22 órakor
megérkezett a születésnapi emeletes VOSZKMRSZ torta, melynek ünnepi hangulatát a
tûzijáték tette hangulatossá.
Ezúttal sem maradt el a késô esti tombolasorsolás, melynek bevételét a VOSZ-KMRSZ

a THÖKÖLY LIONS CLUB szervezésében
jótékonysági célra ajánlották fel.
A szervezôk ôszintén remélik, hogy a hetedik alkalommal megrendezett Regionális Prima Díjátadó Gálaestrôl a díjazottak és a vendégek kellemes hangulatban, élményekkel
gazdagodva távoztak, és a következô évben,
várhatóan 2014. november 28-án is megtisztelik az ünnepséget jelenlétükkel.
A VOSZ-KMRSZ ezúton is szeretne köszönetet mondani együttmûködô partnereinek és
a rendezvény minden támogatójának.
A gála kiemelt támogatói a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége, a Prima
Primissima Alapítvány, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Pátria Takarékszövetkezet, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a Trimédio Csoport valamint a VOLÁNBUSZ
Zrt., voltak.
Trombitás Krisztina
VOSZ-KMRSZ
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Nógrádban már
9. alkalommal adták át a Prima díjakat
Nógrád megyében a megszokott helyszínen, a
Város Mûvelôdési Házának színháztermében,
2013. november 23-án egy gála keretében adták át a megye Szakmai Okleveleit, az Év Vállalkozója elismerést, a Vállalkozók az Innovációért – Csillik Zoltán Díjat, a T. Németh
László VOSZ Partner Díjat és a Megyei Prima

Díjakat – mûvészet, oktatás és sport kategóriában.
A rendezvényen részt vett és elmondta
gondolatait Demján Sándor a VOSZ ügyvezetô elnöke és Székyné dr Sztrémi Melinda Salgótarján város Polgármestere.

Képek a Gáláról

A szakmai oklevelek átadói Czékmánné Kelecsényi Ágnes, Tóth Sándor a megyei elnökség tagjai
és díjazottjai: Jagyutt Péter mestercukrász, Bakos
Zsolt cipészmester, Lomen János kiskereskedô,
Gajdár Zoltán pékmester, Czékmán József és Sólyomi Zoltán az Év Öblösüveggyártója

Az Év Vállalkozója Oklevél átadói Juhászné
Bártfai Ildikó, Tamási István a megyei elnökség
tagjai és díjazottjai: dr Rafaelné Berze Erzsébet,
Pataki János, Kotroczó Nándor, Csarnai István,
Kuborczik Pál, Schmirel József. Az Erste díjat
Babjákné Papp Mónika adta át Kuris Jenônek

A jövô primadíjasa

Az est háziasszonya – már 9. éve – Balogh Katalin
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2013. Nógrád Megye Prima Díjazottjai
Magyar népmûvészet

Magyar oktatás és köznevelés

Magyar sport

Nógrád Táncegyüttes

Virág László

Romhány SE
Teremkerékpár Szakosztály

6 fejezetes könyv Demján Sándornak, címe:
1. Prima Primissima – Demján Sándor

A gála után egy nagyszerû baráti állófogadáson beszélgettek együtt a kitüntetettek és a meghívottak.
Gazsi Ferenc elnök
VOSZ Nógrád Megyei Szervezete
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Beszámoló
a BIAC párizsi találkozójáról

Január 20-án Párizsban találkozott az OECDhez akkreditált nagykövetekkel és a szervezet
vezetô tisztségviselôivel a 33 országból 42 tagot tömörítô munkaadói érdekképviselet, a
Business and Industry Advisory Committee
vezetôsége melynek 2010 óta tagja Lôrincze
Péter, a VOSZ ügyvezetô elnökének fôtanácsadója is.
A minden év elején sorra kerülô megbeszélésen a BIAC oldaláról hangoznak el elôször
hozzászólások, melyek a szervezet véleményét
tükrözik az OECD elôtt álló fontos világgazdasági kérdésekben majd ezekre reagálnak a
nagykövetek illetve a világszervezet szakértôi.
Az ülés elnöke Angel Gurria, az OECD fôtitkára. Idén a legfontosabb kérdés a válságból
való kilábalás volt. A 2013 elején lezajlott
hasonló találkozó hangulatával összehasonlítva most a résztvevôk optimistábbak voltak,
ezt támasztotta alá az OECD 2013 novemberében közzétett elôrejelzése is, mely jövôre
már a világkereskedelem bôvülését ismét közel 6 %-osra tette.
Ezzel kapcsolatban a BIAC megismételte
azon véleményét, hogy olyan növekedésre
van szükség, mely alapvetôen a magánszférára, a versenyszektorra épít és melyet a strukturális reformok végrehajtásával alapozhatnak
meg.
Problémaként vetôdött fel, hogy a kkvszektor gyakran kiszorulni látszik a hitelezésbôl, ez pedig akadálya lehet annak, hogy a

foglalkoztatás zömét adó cégek nemzetközi téren is terjeszkedni tudjanak. (Tavaly egyébként a KAVOSZ szakértôi bemutathatták a
Széchenyi-kártyát az OECD kis-és középvállalkozásokkal foglalkozó szakbizottságának).
Más hozzászólók azt hangsúlyozták, hogy
kormányok „szeretnek regulálni”, e téren szívesen tanulnak egymástól. Senki sem vitatja így az egyik felszólaló - a kormányok azon jogát, hogy a gyógyszerekért nem csupán fizetni
kívánnak, de meg szeretnék azt is határozni,
hogy miért térítenek és mennyit. Kérdés
azonban, hogy szükségszerû-e az egyes országok gyakorlata közötti jelentôs különbség?
Míg az ármegállapítás egyes államokban hónapokat vesz csupán igénybe, más országokban viszont a folyamat évekig tart.
A BIAC kérte, hogy az OECD végezzen
számításokat a regulációk hatásairól az üzleti
mûködés költségeire. Kiszámíthatóságra, a
gazdasági környezet stabilitására van a vállalkozásoknak szüksége-ezt a véleményt VOSZ
dokumentumaiban is olvashatjuk.
A BIAC új-zélandi elnöke példát is mondott, amikor azt elemezte, mikor dönt egy vállalkozó úgy, hogy öt alkalmazott mellett egy
hatodikat is foglalkoztat. Nyilvánvalóan meg
kell arról gyôzôdnie, hogy terméke-szolgáltatásai iránt a kereslet nem csak átmenetileg
nôtt és környezetében sem várható olyan negatív változás, mely üzleti tervét romba döntheti.
Nagy figyelem övezte a BIAC vezetôsége
japán tagjának hozzászólását, mely országa
gazdaságtörténetének utolsó 13 hónapját elemezte. Shinzo Abe 2013 decemberében került ismét kormányra. Politikájának - melyet
a nemzetközi sajtó „Abenomics”-nak nevezhárom pillérje volt, a monetáris politika lazítása, a költségvetési politika rugalmas kezelése valamint egy, a magánszektor beruházásait
ösztönzô intézkedéscsomag. 2013-ban ennek
következtében a GDP emelkedése meghalad-
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ta a 2%-ot,a tokiói tôzsde indexe 60%-kal
nôtt és erôteljesen mérséklôdött a jen túlértékeltsége is a dollárral szemben. Elismerték
más felszólalók viszont, hogy a világgazdaság
nem homogén, Délkelet-Ázsiában például
több országban olyan növekedési modell alakult ki, mely különbözik a fejlett országokban
ismerttôl.
A januári találkozó jelentôségét növeli,
hogy az OECD a közelmúltban fontos szerepet
kapott a G20-nek nevezett csúcstalálkozó világgazdasági fejezetének elôkészítésében. Ez
többlet a világszervezet hagyományos szerepéhez mérve, mely tények alapján, szigorú összehasonlítást követôen dolgoz ki ajánlásokat az
egyes tagországok kormányai számára illetve
mutatja be az egyes területeken a legjobb példákat. A vállalkozások, kormányok mûködésére hatással vannak az OECD ajánlásai is,
naponta találkozunk például a kettôs adóztatást megakadályozó „modellegyezménnyel”
vagy az exporthitelezésre vonatkozó dokumentummal.
Az egyik legfontosabb kérdés manapság éppen a vállalkozások adózására vonatkozik, szószerint fordítva az OECD-program neve Adóalap Erózió és a Profit Elvitele. Egyszerûen
szólva ez azt jelenti, hogy a multinacionális
cégek a megtermelt profitot hajlamosak egy
másik, kedvezôbb adózású országba átvinni és
a közterheken ott leróni. Vannak olyan nemkormányközi szervezetek és szakszervezetek,
kik ezt a tevékenységet sommásan bûntettnek
minôsítik míg az üzleti életet képviselô BIAC
azt mondja, hogy az érvényes törvényeknek
megfelelô viselkedésért a cégek nem büntethetôk. (Ha a vállalkozás jogszabályt sért, azt
természetesen a BIAC sem védi).

Ebben a kérdésben az idén még sok vita
várható. Január 20.-án a hozzászólások csak
érintették a véleményeltérést a 2011-ben elfogadott, a multinacionális cégek mûködésére
vonatkozó irányelveket illetôen. A dokumentum leegyszerûsítve azt tartalmazza, miért tehetô felelôssé a vállalkozás mûködése során?
Az nem kérdés, hogy a cég felel saját tevékenységéért, mûködéséért. De sokan már annak kimondását is szorgalmazzák, hogy a vállalkozás teljes körûen vállaljon felelôsséget alvállalkozóiért is, miközben azok tevékenysége
minden elemét nem kontrollálja és sokszor
nem is ismeri. Miközben az irányelvek betartása önkéntes, növekszik a nyomás a tekintetben is, hogy a kormányok mégis tegyék az alkalmazást kötelezôvé. A legnagyobb veszély
azonban abban van, hogy az eredetileg az
MNC-szektorra vonatkozó dokumentumot
egyes körök szeretnék minden vállalkozásra,
így a kkv-kre is kiterjeszteni!
A magyar hozzászólás a nemzetközi befektetések témájáról szólt és azt szorgalmazta,
hogy a kormányok úgy a hazai, mint a külföldi közvetlen beruházások számára biztosítsanak kedvezô és kiszámítható üzleti környezetet. Javasolta, hogy a kormányok az országaikban bejegyzett vállalkozásokat kezeljék azonosan függetlenül attól, hogy azoknak milyen
a tulajdonosi köre. Az általa képviselt cégcsoport regionális mûködési gyakorlata alapján
kérte, hogy az OECD nyújtson nagyobb segítséget azoknak az országoknak, kik szeretnének
az üzleti világnak jobb környezetet teremteni,
stabil és átlátható adószabályokat bevezetni, a
korrupciót visszaszorítani.
Lôrincze Péter
VOSZ elnöki fôtanácsadó
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Az olcsó hitelek megváltoztatták
a vállalkozások gondolkodását
Interjú Krisán Lászlóval,
a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatójával
Egy évvel ezelôtt sötét képet láttunk a kkv
szektor helyzetét vizsgálva, a válság hatásai
miatt a kisvállalkozások gondolni sem mertek
beruházásra, fejlesztésre, kizárólag a túlélésre
koncentráltak. S mivel látható volt, hogy a
tradicionálisan tôkeszegény szektor önerejébôl nem tud kimászni a gödörbôl, a KAVOSZ
is folyamatosan szorgalmazta a hatékony és
átütô állami beavatkozás szükségességét, akár
a támogatott hitelek kamattámogatásának
emelése, akár más, eddig szokatlan pénzügyi
módszerek bevezetése révén.
Óriási gazdasági problémát jelentett a beruházások leállása, és ha ennek az okait kutattuk, a tyúk és a tojás problematikájával találkoztunk, nem lehetett tudni, hogy azért nincsenek beruházások, mert nincs, vagy drága a
hitel, vagy megvalósításra váró fejlesztési ötletek sincsenek. Ebbe a helyzetbe robbant be
tavasszal az MNB Növekedési Hitelprogramja
- amit mi is elsô perctôl kezdve támogattunk, amelynek nyomán alapvetôen változott a
mikro-, kis és középvállalkozások hitelhez való hozzáállása. Ezzel egy idôben a kormány 5
százalékra emelte a Széchenyi Kártya Program
fejlesztési hiteleihez nyújtott kamattámogatás
mértékét, aminek köszönhetôen ezeknek a hiteleknek a kamata is BUBOR alatti szintre
csökkent. Az MNB Növekedési Hitelprogramjának sikere bebizonyította, ha van olcsó
hitel, jócskán vannak ötletek is.
Van konkrét eredménye is az olcsó hitelek
megjelenésének?
A Növekedési Hitelprogram (NHP) a várakozásoknak megfelelôen igazi „boomot”
okozott, több mint 700 milliárd forint áramlott ki a gazdaságba. Emellett azonban egy
másodlagos, de nem kevésbé fontos hatást is
elért: a vállalkozások újra elkezdtek hitelben

gondolkodni, ami fontos pszichés elem. A
program elôtt a vállalkozások befelé forduló,
önôrlô pozícióban voltak, ebbôl segített kimozdulni az NHP program. Megmutatta,
hogy kezelhetô kamatszinten van értelme egy
vállalkozásnak pénz bevonásában gondolkodni. Azt is megmutatta, hogy nem csak az ingyen pénz a jó pénz, hanem az olcsó is.
A KAVOSZ folyamatosan végez felméréseket a kkv szektorban, s míg 2012-ben csak a
vállalkozók 43 százaléka gondolkodott beruházásban, addig a 2013 nyarán végzett felmérés szerint már a cégek 78 százaléka tervez valamilyen fejlesztést, beruházást, s jelentôs részük hitelt is igénybe venne ehhez. A beruházási célok terén is egészségesebb lett a cégek
gondolkodása: míg korábban szinte csak ingatlan-vásárlásra és felújításra költöttek a
kkv-k, ha beruházásra adták fejüket, addig a
mostani válaszok alapján 40 százalékban a korábban nagyon hiányzó gép- berendezés vásárlás került elôtérbe, az esetek harmadában
pedig informatikai fejlesztést valósítanának
meg a cégek, s csak ezután következik 27 százalékkal a telephely-fejlesztés és 24 százalékban az egyéb ingatlanokkal kapcsolatos tervek megvalósítása. Hamarosan elkészül
egyébként egy újabb felmérésünk, kíváncsian
várjuk mi is az aktuális eredményeket.
Hogy fér meg egymás mellett a Széchenyi Kártya Program és az NHP?
Az NHP elsô ütemében az elôzetes várakozásnak megfelelôen az átlagos hitelösszeg a 70
millió forint körül alakult. Tapasztalatunk szerint a hitelfelvételt tervezô kisvállalkozások
döntô többsége 50 millió forintnál kisebb
összegû hitelt venne igénybe, számukra jelenthet jó megoldást fejlesztéseik megvalósításához a Széchenyi Beruházási Hitel, amely
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esetében az átlagosan igényelt hitelösszeg
nagyjából 10 millió forint.
A Széchenyi Beruházási Hitelbôl ingatlan
megvásárlását, építését, fejlesztését, valamint
nemcsak új, hanem használt gépek beszerzését
is finanszírozhatják. A konstrukció 20 százalék önerôvel, 1- 50 millió forint összegben,
maximum 10 éves futamidôre igényelhetô,
akár 2 éves türelmi idôvel. A hitelkonstrukcióhoz az állam 5% kamattámogatást, valamint a hitelekhez nyújtott készfizetô kezességvállalás díjának 50 százalékáig terjedô díjtámogatást nyújt, így segítve a hazai mikro-kisés középvállalkozások hitelhez jutását. A Széchenyi Beruházási Hitel az MNB Növekedési
Hitelprogramja mellett az egyik legkedvezôbb
kondíciójú hitelforrás a piacon, amely jó alternatívát kínál a kisebb cégek számára. A
konstrukció az NHP szigorú követelményrendszerén fennakadó kisebb vállalkozások
számára is elérhetô, a vállalkozások által fizetett kamat jelenleg évi 2,5 százalék, ami stabilan a BUBOR alatti kamatszintû finanszírozást tesz lehetôvé.
Elmondhatjuk tehát, hogy a Széchenyi Beruházási Hitel nagyszerûen kiegészíti a jegybanki programot, gyakorlatilag a „nagy „NHP
a nagyobbaknak, a kisebb Széchenyi Beruházási Hitel pedig a kicsiknek biztosít olcsó forrást. Nagy szükség lenne egyébként minél
több hasonló, egymásra épülô programra,
amelyek segítenének az eltérô méretû, és eltérô finanszírozási igényû vállalkozásoknak – a
most induló mikrovállalkozásoktól kezdve a
már biztonságosan mûködô közepesekig- megtalálni a számukra szükséges pénzügyi megoldásokat.
A Széchenyi Kártya Program többi hitelkonstrukciójának hogy alakulnak a feltételei?
A már 11 hitelintézetnél forgalmazott Széchenyi Kártya Program részben az állami kamattámogatás révén lett napjaink legsikeresebb vállalkozói finanszírozási megoldása. A
jelenleg 3%-os jegybanki alapkamatnak és az
állam által nyújtott támogatásoknak köszönhetôen a program keretein belül igényelhetô
hitelkonstrukciókat minden eddiginél olcsóbban és egyszerûbben érhetik el a vállalkozások. A Program a válság legsúlyosabb éveiben
is folyamatos növekedést tudott elérni, és segíteni vállalkozások túlélését. Évente 140

milliárd forint körüli kihelyezést tudtunk
elérni, ami igen jelentôs szám.
Mára a program keretein belül kihelyezett
hitelek összege elérte az 1270 milliárd forintot. A hiteligénylések száma meghaladja 260
ezret, és eddig több mint 195 ezer hitelügylet
jött létre.
A máig legnépszerûbb konstrukció, a Széchenyi Kártya „klasszik” szabadon felhasználható folyószámlahitel a már legalább egy éve
mûködô mikro-, kis- és középvállalkozások átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására szolgál. A hitel nettó kamata jelenleg évi 6%, és
az igénylôk már 3 hét alatt akár 25 millió forint összegû szabadon felhasználható hitelhez
juthatnak, gyors és egyszerûsített hitelbírálatot
követôen, csökkentett adminisztrációval. A
Széchenyi Forgóeszközhitel akár 3 éves futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök (alapanyagok, árukészletek) finanszírozására alkalmas, mellyel a vállalkozások egy egyszerûen
elérhetô és rugalmasan használható, államilag
támogatott hitelhez juthatnak, jelenleg évi 6
% nettó kamat mellett. Az igényelhetô hitel 1
millió forinttól maximum 25 millió forintig,
100 000 forintonként emelkedô összegû lehet.
Még olcsóbb lett az Agrár Széchenyi Kártya is, mivel a Vidékfejlesztési Minisztérium
duplájára, 2-rôl 4 százalékra növelte a konstrukció kamattámogatásának mértékét. A folyószámlahitelt így jelenleg 3 százalékos kamat mellett igényelhetik a gazdálkodók és a
feldolgozók. 2013-ban jelentôsen megélénkült az érdeklôdés az Agrár Széchenyi Kártya
iránt is, eddig közel 7 milliárd forint összegû
hitelhez jutottak az agrárvállalkozások ebben
a konstrukcióban.
A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. tavaly
nyáron vezette be az Útdíj Hitelprogramot. Mik
az eddigi tapasztalatok az új hitellel kapcsolatban?
A fuvarozó vállalkozásoknak a júliusban
bevezetett e-útdíj bevezetésével olyan többlet
finanszírozási igénye keletkezett, amely a
szakmai szövetségek véleménye szerint veszélyeztette a vállalkozások mûködését. Ezt a finanszírozási igényt jellemzôen nehezen tudják
a vállalkozások áthidalni, ezért dolgozta ki a
KAVOSZ VF az NGM felkérésére az Útdíj
Hitelprogramot, amelyben a fuvarozók gépkocsinként akár 1 millió forintot is használhatnak az útdíj fizetésére.
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A megtett úttal arányos elektronikus útdíj
az erre kötelezett jármûvek esetén akár havi
2-300 ezer forint azonnali költséget jelent,
míg ennek ellenértéke esetenként több hónap múlva fog csak befolyni a fuvardíjjal a
vállalkozások számlájára. A KAVOSZ VF a
szakmai érdekvédelmi szervezetekkel – a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületével és a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetségével – folytatott egyeztetések alapján,
azok igényei szerint alakította ki az Útdíj Hitelprogram feltételeit. Az eredeti kérésnek
megfelelôen elsôdleges célunk volt a 2-5 útdíj
köteles gépkocsit üzemeltetô kisvállalkozások
segítése, támogatása.
Az Útdíj Hitelprogramban a fuvarozók olcsón és egyszerûen jutnak hitelhez, nem kell
sem ingatlan-, sem tárgyi fedezetet nyújtani.
Az állami támogatásnak köszönhetôen a nettó kamat jelenleg évi 4,5%, a 29 ezer forintos
szerzôdéskötési díjon kívül más igényléssel
kapcsolatos költség nincs.
Az egyszerû és gyors igénylést segíti az állami kezességvállalás, ezen felül a 20%-nyi óvadékot pedig a vállalkozások akár a hitelkeretbôl is elhelyezhetik a saját döntésük szerint
bármelyik hitelintézetnél. Így önerô vagy más
fedezet nélkül, gyorsan juthatnak hitelhez a
fuvarozók, de olyan vállalkozásoknak is ajánljuk a lehetôséget, akiknek nem okoz gondot
az útdíj fizetés, mert ezzel a saját forrásaikat
akár további fejlesztésekre is fordíthatják.
A támogatott hitelt kizárólag az útdíj fizetésére lehet felhasználni, a hitelkeretbôl a
vállalkozások egyszerûsített lehívó levéllel
kérhetik a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató
Zrt.-nél (korábbi nevén Állami Autópálya
Kezelônél) regisztrált folyószámláik feltöltését. A folyószámlára utalt összeget pedig a
megszokott módon használhatják fel viszonylati jegy megvásárlására vagy a fedélzeti egységgel megtett út díjának megfizetésére. A hitel kezdô vállalkozások számára is elérhetô, az
igényelhetô hitelösszeg pedig csak a vállalkozás által üzemeltetett útdíj fizetésre kötelezett
teherautók számától függ, nem pedig a korábbi árbevételétôl, vagy bankszámlaforgalmától.
Szintén példa nélküli a hitelezési piacon,
hogy a biztosítékként elhelyezendô pénzóvadék is finanszírozható a hitelkeretbôl.
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Az elsô három hónap tapasztalatai alapján
november 1-tôl egyszerûsítettük az igényléshez szükséges adminisztrációt is, a korábbi 12
helyett most már csak 5 oldalas az igénylési
lap. A hitel felhasználásával kapcsolatban jó
hír az is, hogy a folyósítási költségek mértékét
november 1-tôl a felére csökkentettük és
összegét is 30 ezer forintban maximáltuk. Erre
azért volt szükség, mert a fuvarozók egyesülete szakértôinek becslésével szemben az elsô
hetekben 40-50 kamiont üzemeltetô vállalkozások kértek és kaptak hitelt, ami a több milliós hitelek esetén akár 100 ezer forintos folyósítási díjat is jelenthetett. A bevezetés óta
eltelt idôszakban, nagy átlagban is közel 10
gépkocsira igényeltek támogatott hitelt a vállalkozások, eddig több mint 1,3 milliárd forint
összegben.
Ezzel a hitelprogram máris elérte alapvetô
célját, tompította a fuvarozók útdíj bevezetésébôl adódó kezdeti pénzügyi nehézségeit, és
elévülhetetlen érdeme van abban, hogy számos olyan vállalkozás maradt talpon, amely a
hitel nélkül nem biztos, hogy átvészelte volna
ezeket a hónapokat.
2014-ben milyen új lehetôségekre számíthat a
kkv szektor?
Januárban megkezdôdött az újabb hét éves
uniós költségvetési idôszak, amely alatt Magyarország 20,5 milliárd eurós kerettel gazdálkodhat, és ennek 60 százalékát szánja a kormány közvetlenül a vállalkozások fejlesztésére, az új pályázatok már az év közepén elindulhatnak. Mivel a kkv szektor biztosítja az országban a foglalkoztatottság több mint felét,
hatalmas tétje van annak, hogy a korábbinál
ésszerûbb, és egyszerûbb feltételekkel juthassanak forráshoz ebbôl a hatalmas keretbôl,
mert más módon nem nagyon tud a gazdaság
kimászni a gödörbôl.
A források felhasználását nagyban segíthetik a Széchenyi Kártya Programban igényelhetô Széchenyi Önerô Kiegészítô és a Széchenyi Támogatást Megelôlegezô hitelkonstrukciók, amelyeket éppen azért dolgoztunk ki,
hogy azok a vállalkozások is indulhassanak
uniós pályázatokon, amelyek saját forrásból
nem tudják biztosítani a szükséges önrészt,
vagy az utófinanszírozás miatt nem tudják
megvalósítani a beruházást.
KAVOSZ
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VOSZ – FÁK Üzleti Klub –
MKPP konferencia

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége (VOSZ), FÁK Üzleti Klub Magyarország, és a moszkvai székhelyû Vállalkozók és Iparosok Nemzetközi Kongresszusa (MKPP) közös üzleti konferenciát és üzleti találkozót szervezett 2013. november
21–22-én Budapesten.
A rendezvény a „keleti nyitás” programjába illeszkedve élvezi a kormányzati szervek támogatását is. Az MKPP 1992-ben alakult és
az európai és ázsiai kontinens 26 országának
nemzeti munkaadói tagszervezeteit foglalja
magában.

A FÁK Üzleti Klub az MKPP tagja és 20
éve támogatója a magyar vállalkozások piacra juttatását a FÁK országok területén. Az
MKPP, a FÁK Üzleti Klub és a VOSZ érdekeltek az együttmûködésben, amelynek a
célja, hogy tagjaikat piaci információkhoz
juttassa és megteremtse a közös gazdasági és
kereskedelmi kapcsolatok, kooperációk feltételeit.
A rendezvény házigazdái a VOSZ és a FÁK
Üzleti Klub Magyarország a kapcsolatok elmélyítése érdekében együttmûködési megállapodást írtak alá az MKPP-vel.
VOSZ
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Amikor kibontjuk egy jól ismert, akár már generációk óta hatékonyan gyógyító készítmény
dobozát, bele sem gondolunk abba, hogy
egyetlen pirula mögött, mennyi érték, tudás
és tradíció van. Sajnos, kevesen ismerik, hogy
a hazai gyógyszergyártás milyen jelentôs mértékben járul hozzá a magyar betegek gyógyításához és a nemzetgazdasághoz.
A VOSZ tagjai közé tartozó olyan nagy hazai gyógyszergyártók, mint az Egis, a Richter,
és a Teva szinte minden terápiás területen kínálnak világszínvonalú hazai gyógyszert. Az
ország legjelentôsebb beruházói, foglalkoztatói között vannak és számos hazai vállalatnak,
vállalkozásnak adnak folyamatos munkát.
A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége a VOSZ-al karöltve átfogó
kommunikációs kampányt indít annak érdekében, hogy ezek az értékek széles körben ismertek legyenek, és minél többen válasszák
hazai gyógyszergyártók készítményeit.
Melyik gyógyszer magyar?
A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos
Szövetségének álláspontja szerint magyar
gyógyszer az, amelynek gyártója, forgalmazója,
magyarországi gyártással rendelkezik, az országba beruház, foglalkoztat.
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lágszínvonalú gyártás és nagyon precíz minôségbiztosítás áll. Fontos azt is tudni, hogy magyar gyógyszer választásával nem csak saját és
szeretteink egészségéhez járulunk hozzá, hanem hazai munkahelyekhez, több mint
41.000 ember megélhetéséhez, és az ország
versenyképességének hosszú távú fejlesztéséhez is. A Századvég intézet 2013 végén megjelent átfogó gazdasági elemzése kimutatta,
hogy a nagy hazai gyógyszergyártók adják a
nemzeti hozzáadott érték 5 százalékát, a nemzetgazdasági átlag nyolcszorosát fordítják kutatás fejlesztésre és export tevékenységük is
jelentôs. Minden egyes, a hazai gyógyszeriparban meglévô 10 munkahely a beszállítók és
kereskedôk körében további 23 állás létrejöttéhez és megtartásához járul hozzá. Mindezeket figyelembe véve, ha lehetôségünk van választani, magyar gyógyszer választásával négyszeres értéket teremthetünk az ország számára.
Forintosítva mindez azt jeleni, hogy amennyiben az OEP 1000 forint támogatást ad egy
adott hatóanyagú készítményhez, importôr
gyártó gyógyszere esetén ebbôl az 1000 forintból csupán 350 forint folyik be az államkasszába adók és járulékok formájában, ezzel szemben hazai gyártó esetén ez az összeg 1430 forint!
Hogyan válasszak magyar gyógyszert?

Érték minden pirulában
A magyar gyógyszer generációk óta egyet jelent a minôséggel, megbízhatósággal, hatékonysággal. Szinte valamennyi betegség esetén rendelkezésre állnak hazai gyógyszergyártó által forgalmazott gyógyszerek, amelyek
mögött elkötelezett hazai munka, kutatás, vi-

A hazai gyógyszergyártás immár egy évszázada
segíti a magyar orvosok, gyógyszerészek gyógyító munkáját. A házi és szakorvosok, valamint a patikákban dolgozó gyógyszerészek ismerik és elismerik a magyar gyógyszereket, így
ôket érdemes megkérdezni, hogy melyik készítmény származik hazai gyártótól.
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Kis magyar gyógyszertörténet
Magyarország az elsôk között kapcsolódott be
a gyógyszergyártásba és vált néhány évtized
alatt gyógyszergyártó nagyhatalommá. Az
1920-as évekre kapacitását tekintve a hazai
gyógyszergyártás már világviszonylatban az
ötödik, hatodik helyen állt, a 40-es évek elején pedig már mintegy 40 gyógyszergyárból
kerültek ki a gyógyító készítmények. Az 1950es években is biztosítani tudta, hogy maradjon hazánkban magas szellemi hozzáadott értéket képviselô iparág, késôbb pedig a KGST
táboron és azon kívül is az ország leginkább
piacképes „termékeit” állította elô. A rendszerváltozás után ismét nemzetgazdasági

kulcsszerep jutott neki, egyike volt a kevés
privatizációs sikertörténeteknek, amelyek során a külföldi tôke nem piacot vásárolt, hanem a hazai szakértelemre, technológiára
építve nemzetközi piacokra történô gyártást
hozott az országba.
A jelen magyar gyógyszeripara méltó ôrzôje a közel másfél évszázados hagyományoknak, a hazai betegek ellátása mellett világszerte közel 80 országba jutnak el gyógyító készítményei emberek tízmilliói számára hozva gyógyulást.
További információ a magyar gyógyszerrôl:
www.magyosz.org
www.vosz.hu
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Dr. Dávid Ferenc

Bérminimum közel és távol
Nem terveztem, hogy az álmos ünnep körüli
idôszakban a kötelezô legkisebb havi munkabérrôl (ismertebb nevén: minimálbér) fogok
írni.
Már csak azért sem, mert az elmúlt évtizedekben sok tanulmány, jegyzet és elôadás foglalkozott a legalacsonyabb bértarifával, figyelemmel a közvetlen kapcsolódási pontokra is
(a teljesség igénye nélkül: a bérszerkezet alakulására, a foglalkoztatás helyzetére, a létminimum összegére, a közszolgálati bértáblára
gyakorolt hatására stb.). Azért sem gondoltam dolgozat írására, mert 2013 október–novemberében nyugodt körülmények között,
korrekt tárgyalásokon viszonylag gyorsan
egyezségre jutottunk a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán a 2014.
évi kötelezô bértarifákról és a keresetajánlás
irányszámáról. December 2-án megállapodtunk, és december 20. napján kézjegyünkkel
láttuk el az erre vonatkozó dokumentumot. A
tárgyalások résztvevôjeként azt éreztem, hogy
a közvélemény pozitívan értékelte a háromoldalú (kormány, szakszervezetek, munkaadók)
bérmegállapodás megkötése érdekében tett
erôfeszítéseinket, és természetes józansággal
fogadta az eredményt, a 2014. évi nemzetgazdasági szintû bérparamétereket. A legkisebb
havi munkabér: 101 500 forint/fô/ hó, a garantált bérminimum (szakmunkás-bérminimum): 118 000 forint/fô/hó, az átlagkeresetajánlás: 3,5 százalék. Tapasztalataim szerint a
meghatározó többség úgy ítélte meg, hogy
normális, vállalható kompromisszum született.
A számítógép klaviatúrájához a közeli napok német belpolitikai eseményei ültettek. A
vadonatúj CDU/ CSU–SPD-nagykoalíció
szociáldemokrata tagja a közös kormányzásban való részvétel elôzetes feltételéül szabta,

hogy Németországban is intézményesüljön az
országos és egységes, kötelezô érvényû minimális bér. A napi gondok persze az EU motorját sem kímélik, és rögtön itt is van az elsô
nagy feladat: a minimális bér németországi
bevezetésének és feltételrendszerének kialakítása. A tét nem kicsi: az új, várhatóan 8,5
EUR összegû minimális órabér nemzetgazdasági szinten a munkavállalók 17 százalékát, a
keleti régióban a dolgozók 25 százalékát érinti. (Forintosítva: a kötelezô 8,5 EUR minimális órabér havi 400 ezer forint feletti bruttó
bért jelent, nominálisan a hazainak a négyszeresét.) Nyilvánvaló, hogy a német gazdaságot
ereje, fejlettsége és kiemelkedô munkaügyi
kultúrája miatt nem érdemes összehasonlítani
a magyarral. Más minôség, más mûfaj. De az
óriási különbségek ellenére is érzôdik, hogy az
intézményrendszer bevezetése e nagy és gazdag ország számára bizony komoly feladat.
Ennek megfelelôen is kezelik. A németmunkaadók az intézmény óvatos és fokozatos
bevezetését javasolják, oly módon, hogy az
teljes körûen csak 2017. január 1. napjától
lépjen hatályba. Céljuk, hogy addig érvényben maradjanak a már megkötött – az új kötelezô értéknél alacsonyabb órabért tartalmazó – szakmai-ágazati megállapodások és egyéb
speciális kivételek is (pl. gyakornoki díjazások). A szakszervezetek ugyan a folyamat
gyorsítását szorgalmazzák, és nagy hévvel küzdenek az egységes minimális bér érvényesüléséért, de a CDU/CSU–SPD-koalíció által
rögzített 2017. évi céldátumot – legalábbis
egyelôre – nem „fúrják”. A felek hangsúlyozzák, hogy az új intézményre való ráállás rejthet magában munkaerô-piaci kockázatokat:
nehezítheti a munkanélküliek elhelyezkedését és veszélyeztetheti a munkahelyeket.
Vélhetô, hogy ezért fogadták el a tárgyalók
az átálláshoz szükségesnek tartott hároméves
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türelmi idôt. Hazánkban huszonöt éve ismerjük a kötelezô legkisebb havi munkabér fogalmát. Ha emlékeim nem csalnak 1989-ben
3700 forint/fô/hó volt ez az összeg, 2014-ben
ennek a huszonnyolcszorosa, 101 500 forint,
azaz 338 EUR. Ez így nem mond sokat, ezért
érdemes körülnézni a kontinensen, tudva azt,
hogy az eltérô bérjárulékok és megélhetési
költségek, valamint a különbözô adórendszerek befolyásolják a bruttó és nettó pozíciókat.
2013-ban a minimális bér összege Romániában 159 EUR, Csehországban 308 EUR,
Szlovákiában 338 EUR, Horvátországban 401
EUR. A Benelux államokban, Franciaországban és Írországban alkalmazott legkisebb bértarifák meghaladják az 1400 EUR értéket. Ma
mindenki természetesnek veszi Magyarországon, hogy a két garanciális bérelem (bértarifa) létezik, és azt is, hogy évrôl évre emelkedik. Pedig – a német példa is jól mutatja – az
intézményrendszer beültetése a munkaügyi
gyakorlatba és folyamatos gondozása nem kis
gazdasági és politikai felelôsséggel jár. Válsághelyzetben különösen óvatosan kell eljárni,
hiszen Magyarországon sem kevés az olyan
ágazat, ahol a 2014. évi minimális tarifaemelések (minimális bér, garantált bérminimum)
az ott dolgozók létszámának negyedét közvetlenül érinti. A versenyszférában a két tarifa
3,5, illetve 3,6 százalékos emelése 570 ezer
dolgozóra vonatkozik, és százezernyi közszolgálati alkalmazott bérére is hatással van. Sok
egyéb szempont mellett arra is ügyelni kell a
kötelezô elemek emelésének üteménél, hogy
a tarifa egyrészt ne szakadjon le elviselhetetlen mértékben a nemzetgazdasági átlagkeresettôl, másrészt a minimális bér ne közelítsen
túlságosan a középértékhez, mivel ez hosszabb
távon a bérek nivellálását eredményezheti.
Tekintettel a munkabér ösztönzô és differenciáló funkcióira, a kiegyenlítôdés nem lehet
cél. A 25 éves magyar minimálbér – néhány
évtôl eltekintve – nem nôtt gyorsan és nem
nôtt nagyra, de alulról folyamatosan nyomást
gyakorolt a viszonylag alacsony nettó, de a
munkáltató számára drága bruttó bérek növelésére. Példaként: a 101 500 forintos bruttó
munkabér nettó értéke: 66 483 Ft, e bér kifizetése a munkáltatónak 130 428 forintba kerül. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy az
egy éve hatályos munkavédelmi akcióterv

számos – elsôsorban alacsony keresetû – munkaerô-piaci szereplô (pályakezdôk, védett korban lévôk, szakképzetlenek stb.) foglalkoztatása esetén értékelhetô és érzékelhetô járulékkedvezményt biztosít a vállalkozásoknak. Negyedszázadon át sokat vitatkoztunk a minimális bér szerepérôl, karakterérôl, nagyságáról, és
volt olyan idôszak, amikor szóba került az országosan egységes kötelezô bértarifa megszüntetése is.
Az elmúlt néhány évben ilyen irányú törekvés már nem volt tapasztalható, a jogintézmény léte nem került veszélybe. Jelenleg –
Németországot még nem számítva – az EU 21
országában alkalmazzák a legkisebb kötelezô
érvényû bértételt, ami azt mutatja, hogy a közösség döntô többsége is fontos igazodási
pontnak tartja a munkabérek minimumára
vonatkozó garanciális szabályt. Kimondható
nyugodtan, hogy európai normáról és gyakorlatról van szó, aminek alapértékeit érdemes
hosszú távon megôrizni.
Megjegyzés: az írás a Népszabadság c. napilap
2014. január 4-i számában jelent meg.

Dr. Dávid Ferenc:

Nôk 40
Az a nô, aki keresôtevékenységgel és a gyermekneveléssel összesen legalább 40 év jogosultsági idôt szerzett, az életkorától függetlenül nyugdíjba vonulhat. A kedvezmény
igénybevételének további feltétele a minimum 32 év keresôtevékenységgel szerzett jogosultság.
A szabályozás más szolgálati idôt, mint pl.
a tanulmányi idôt, a munkanélküli-ellátást, a
18 év feletti tartósan beteg hozzátartozó ápolása miatt folyósított ápolási díjat stb. a kedvezményre való jogosultság szempontjából
nem veszi figyelembe. Erre a szabályra írta Simonovits András, az ismert és kiváló nyugdíjszakértô: „Egyrészt a kormány teljesítette buta
választási ígéretét, és a 40 éves jogviszonnyal
rendelkezô nôk 2011-tôl kezdve életkoruktól
függetlenül teljes nyugdíjjal vonulhatnak
nyugdíjba. (….) Ugyanakkor nagyon megne-
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hezült a korhatár alattiak nyugdíjbamenetele,
gyakorlatilag megszûnt a minimális és az általános nyugdíjkorhatár közötti különbség. Ez
mindenképpen hiba, az elôrehozott nyugdíjazást nem tilalmakkal, hanem megfelelô nyugdíjcsökkentéssel kell korlátozni” (2014. január 3. – Élet és Irodalom, 1/2014. szám).
2014. január 9-én az Emberi Erôforrások
Minisztériuma közölte, hogy az intézkedés bevezetése óta mintegy 100 ezren éltek a lehetôséggel, ebben az évben ez a szám várhatóan
125 ezerre emelkedik. A szakállamtitkár és az
Országos Nyugdíj-biztosítási Fôigazgatóság
képviselôje hozzátette, hogy igazolt a döntés
helyessége: a „nôk 40” kedvezmény a nyugdíjrendszer stabil, jól bevált elemévé vált, és a
program folytatódik.
A két ellentétes álláspont után felhívom a
figyelmet néhány olyan körülményre, amely
talán segítheti az olvasót a véleményalkotásban. Magyarországon – igazodva a gazdasági
kényszerhez és az európai trendhez – több lépcsôben megtörtént az általános nyugdíjkorhatár emelése, a mostani szabályok szerint 2022.
január 1. napjától már 65 év lesz a korhatár.
Nézetem szerint ez az irányválasztás (mármint
a korhatár fokozatos emelése) helyes döntés
volt, mint ahogy indokolt volt a korhatár
elôtti nyugdíjba vonulási lehetôségek kusza,
áttekinthetetlen rendszerének megszüntetése
is. A fô szabállyal (65 éves korhatár) tehát
semmi gond. Öregszik az ország, emelkedik az
átlagéletkor, nehezedik a folyó finanszírozásból táplálkozó nyugdíjkassza helyzete. A dolgozni tudó és járulékfizetô, de már nem túl
fiatal népességet ezért a munkában maradás
felé kell orientálni. Azt azonban tudnunk
kell, hogy sok 60 körüli ember legjobb szándéka ellenére sem talál munkahelyet, és családi
körülmények is elôidézhetnek olyan helyzetet, amikor a nyugállományba vonulás az
egyetlen megoldás. Ezzel (Simonovits Andrással egyetértve) arra akarok rávilágítani,
hogy az érdemi korhatáremeléssel párhuzamosan életbe kellett volna léptetni – mondjuk
60-61 éves kortól – egy átlátható, nem visszavonulásra ösztönzô, de választási lehetôséget
adó, erôsen degresszív nyugdíj-megállapítási
rendszert, amely biztosítja, hogy az életkor, a
szolgálati idô és a befizetett járulék függvényében kerüljön megállapításra a drasztikus mér-
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tékben csökkentett nyugdíjösszeg. Ez a lépés
nem történt meg. A fô szabály ésszerûtlen
megbolygatása viszont igen. Gondoljunk csak
a bírákra, a közalkalmazottak egy részére és az
írásom tárgyát képezô „nôk 40” programra.
Kezdjük rögtön a pénzzel. A január 9-i államtitkári beszámoló 100 ezer hölgyet említett, akik éltek a kedvezmény biztosította lehetôséggel, azaz 40 év jogviszony után életkoruktól függetlenül teljes összegû öregségi nyugdíjban részesülhetnek. 100 ezer forint megállapított nyugdíjjal számolva ez évi 120 milliárd
forint kiadást jelent az államháztartás részét
képezô nyugdíjkasszának. Miután a program
folytatódik, és a kedvezményezettek létszáma
folyamatosan nô, nem kétséges, hogy az ezen a
címen kifizetésre kerülô nyugdíjösszeg – tekintettel az érintett korosztályok demográfiai specialitására is – jelentôsen emelkedni fog az elkövetkezô két-három évben.
A szisztéma teljes mértékben szembemegy
azzal a helyes szándékkal és iránnyal, hogy a
nyugdíjba vonulás korcentrumát racionális
megközelítéssel – amennyire csak lehet –
emelni kell. Kérdezem: egészséges, tapasztalt,
megbízható és a nagymamakorhoz általában
még csak közelítô vagy éppen odaérô hölgyek
sokaságának miért kellett vonzóvá tenni a
munkaerôpiacról való könnyû távozás lehetôségét? A szûkebb-tágabb környezetemben dolgozó és a program feltételeinek megfelelô hölgyek kivétel nélkül mind azonnal elmentek
nyugdíjba, és ismereteim szerint valamennyien élnek a nyugdíj melletti munkavállalás lehetôségével. Számosan közülük teljes
munkaidôs elfoglaltság keretében. Miért ne
tennék? Hiszen csak 58-59 évesek, abszolút
életrevaló és munkaképes emberek. Viszonylag fiatalon felveszik a teljes értékû öregségi
nyugdíjat, és dolgoznak tovább, így a helyüket
nem adják át az utánuk jövô generációnak.
Egyéni szempontból döntésük és cselekvésük
logikus, ha személyi tanácsadójuk lennék, én
sem ajánlanék mást nekik. De gondolt valaki
a 60-61 éves, se elegendô szolgálati évvel, se
munkahellyel, se álláskeresési támogatással,
se nyugdíjjal nem rendelkezô asszonyokra, férfiakra? Vagy nem kellett volna ebbôl az évi
120 milliárdos nagyságrendû összegbôl a 28
500 forintos legkisebb öregségi nyugdíjon is
„igazítani”?
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Egy szegény országban tíz- és százezreket
érintô intézkedés esetében elvárható, hogy racionális legyen, és a társadalom jelentôs része
igazságosnak tartsa. Ez a program az igénybe
vevôk számára nagyon kedvezô, egyébként irracionális és igazságtalan. Irracionális a munkaerôpiac, az államháztartás és a normatív
nyugdíjszisztéma szempontjából, igazságtalan
és diszkriminatív a kedvezményben nem részesülô, valamikor nappali tagozaton tanuló,
tisztességesen dolgozó és gyermekeket vállaló
hölgyek szempontjából. Most tudták meg,
hogy aki tanult, az hátrányba kerülhet. Jelzem, a nem kedvezményezett hölgyek még abban az idôben végezték tanulmányaikat nappali tagozaton felsôfokú intézményben, amikor csak kemény munkával, jó középiskolai
eredménnyel és csak keveseknek sikerült bejutni a nívós egyetemekre. A rendszerbôl kimaradt hölgyek tanulmányaik alatt valóban
nem fizettek járulékot, de képzett munkavállalóként felelôs munkakörökben az elmúlt évtizedekben ezt a járulékhiányt többszörösen
bepótolták.
Gondoltak-e arra a programtervezôk és
végrehajtók, hogy 2022. január 1. napjára –
feltételezve a kedvezményes rendszer változatlan formában való megmaradását – olyan
helyzetet állítottak elô, amelyet leírni és olvasni is elképesztô: egy 1965-ben született, 17
éves kora óta dolgozó nô 57 évesen ugyanab-

ban az évben vonulhat nyugdíjba, mint az
1957-ben született, 65 éves hölgytársa. A
nyolc év differencia járulékoldalról egyáltalán
nem indokolt, az egyenlô elbánás szempontjából pedig megmagyarázhatatlan. Csak ebbôl
és már most látszik, hogy ez az irányválasztás
rossz, a jelenlegi szabály egy idô után tarthatatlan lesz.
Az általam leírtak nem irányulnak azok ellen, akik már el tudtak menni a program alapján nyugdíjba, és azok ellen sem, akik az elkövetkezô idôszakban élnek a lehetôséggel.
Nem is teszek javaslatot a „nôk 40” program
azonnali vagy egy éven belüli megszüntetésére. Parlamenti választás elôtt dôreség lenne
ilyesmivel elôállni, mivel a mostani nagy helyezkedés és tülekedés közepette biztosan
nincs olyan párt, civil szervezet vagy szakszervezet, amelyik akár csak egy mondatot is
akarna mondani errôl a nyilvánvalóan hibás
konstrukció módosításáról, esetleg gyökeres
megváltoztatásáról.
Marad tehát a jó szándékú kritikus vélemény közzététele és az, hogy felhívjam valamennyi olvasótársam figyelmét egy ésszerûtlen, diszkriminatív, össztársadalmi érdeket
sértô, hosszú távon valószínûleg fenntarthatatlan szabályozás ellentmondásaira.
Megjegyzés: az írás a Népszabadság c. napilap
2014. január 14-i számában jelent meg.

Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Hungária Takarék Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mohácsi Takarék Bank Zrt.
Szentlôrinc-Ormánság Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Abaúj TakarékTakarékszövetkezet
Sajóvölgye Takarékszövetkezet
Takarék Szövetkezeti Hitelintézet
Takarék Szövetkezeti Hitelintézet
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Partiscum XI Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.
6000
6120
6449
6066
6041
6400
6344
6050
6000
7754
7626
7626
7720
7700
7623
7634
3794
3849
9700
3530
3910
3441
3530
3400
5900
6753
6782
6722
6723

Város
Kecskemét
Kiskunmajsa
Mélykút
Tiszaalpár
Kerekegyháza
Kiskunhalas
Hajós
Lajosmizse
Kecskemét
Bóly
Pécs
Pécs
Pécsvárad
Mohács
Pécs
Pécs
Boldva
Forró
Kazincbarcika
Miskolc
Tokaj
Mezôkeresztes
Miskolc
Mezôkövesd
Orosháza
Szeged-Tápé
Mórahalom
Szeged
Szeged
Dózsa Gy. u. 31.
Petôfi u. 29/1.
Páfrány u. 2/a.
Mátyás király u. 76.
Fô út 58.
Egressy B. út 52.
Bajcsy-Zs. E. u. 18.
Bethlen G. u.1.
Dózsa Gy. u. 37.
Vörösmarty u. 43.
Mátyás király u. 70.
Thököly u.15.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Millenium sétány 1.
Honvéd tér 7.
Retek u. 23-25.

Utca
Szabadság tér 3/a.
Fô u. 57./D
Petôfi tér 3.
Alkotmány u. 10.
Fô u. 82/a.
Kossuth u. 4.
Rózsa u. 2.
Szabadság tér 10.
Dobó I. körút 15.
Rákóczi u. 7/a.
Király u. 75.
Király u. 66.

Takarékszövetkezeti VOSZ Pontok
Telefon
76-486-711/129
77-481-789/201.
30-6800-876
30-597-6337
76-371-132
77-421-228
78-404-394
76-457-308
76-502-160
69-569-981
72-518-149
72-200-460
72-465-125
69-511-093
72-511495
72-552-282
46-399-036
46-386-045
48-512-916
46-344-451
47-352-022
49-530-519
46-515-923
49-505-540
68-512-356
62-552-473
62-581-006
62-540-017
62-312-925
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Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
DUNA Takarék
DUNA Takarék
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lövô és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
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.
DUNA Takarék
DUNA Takarék

Megye
Fejér
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
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

Ir.sz.
8000
9022
9200
9330
9400
9021
9155
9400
9022
9022
9028
9090
9021
9024
9300
9200
9400
9100
9023
4026
3580
4090
3530
3300
3300
3200
3000
5000
5400
5000
5440
2500
2510

Város
Székesfehérvár
Gyôr
Mosonmagyaróvár
Kapuvár
Sopron
Gyôr
Lébény
Sopron
Gyôr
Gyôr
Gyôr
Pannonhalma
Gyôr
Gyôr
Csorna
Mosonmagyaróvár
Sopron
Tét
Gyôr
Debrecen
Tiszaújváros
Polgár
Miskolc
Eger
Eger
Gyöngyös
Hatvan
Szolnok
Mezôtúr
Szolnok
Kunszentmárton
Esztergom
Dorog

Utca
József A. u. 1.
Árpád u. 93.
Magyar u. 17-21.
Fô tér 21.
Széchenyi tér 17-18.
Jókai u. 12.
Fô u. 85.
Erzsébet u. 14.
Árpád u. 38/A.
Schweidel u.11.
József Attila út 43.
Dózsa Gy. út 1.
Árpád út 25.
Szent Imre u. 92.
Soproni u. 93.
Palánk u. 8.
Kôszegi út 5.
Fô u. 86.
Buda u. 16.
Bethlen u. 6-8.
Szent István u. 25/b.
Hôsök útja 8.
Széchenyi u. 94.
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.
Bajcsy-Zs. U. 11
Bécsi u. 64.

Telefon
22-801-055
96-550-720
96-578-355
96-240-222
99-505-445
96-618-650
96-564-439
99-328-004
96-524-704
96-327151
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
46-507-918
36-514-516
36-511-079
37-312-070
37-541-911
56-513-475
56-350-410
56-514-478
56560-131
33-412-944/122
33-503-090
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Takarékszövetkezet
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Somogy Takarék Szövetkezet
Rétköz Takarékszövetkezet
Rétköz Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet

Megye
Komárom-E
Komárom-E
Komárom-E
Komárom-E
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
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

Ir.sz.
2851
2840
2900
2890
2360
2351
2373
1053
2340
1065
2220
2200
1181
2700
2117
2760
2377
2364
2119
1093
2310
1201
8700
7400
7500
4600
4644
4531
4400
4400
4700
4900
7140

Város
Környe
Oroszlány
Komárom
Tata
Gyál
Alsónémedi
Dabas
Budapest
Kiskunlacháza
Budapest
Vecsés
Monor
Budapest
Cegléd
Isaszeg
Nagykáta
Örkény
Ócsa
Pécel
Budapest
Szigerszentmiklós
Budapest
Marcali
Kaposvár
Nagyatád
Kisvárda
Mándok
Nyírpazony
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Mátészalka
Fehérgyarmat
Bátaszék

Utca
Alkotmány u. 14.
Rákóczi F. u. 7/a.
Igmándi u. 45.
Ady E. út 17.
Kôrösi út 116.
Fô út 66/a
Kossuth Lajos út 1.
Képíró u. 9.
Rákóczi u. 9.
Bajcsy-Zs. u. 37.
Telepi u. 50/a.
Kossuth L. u. 77.
Üllôi út 399.
Eötös tér 6.
Kossuth u. 15.
Dózsa Gy. út 10.
Kossuth L. u. 34/a.
Falu Tamás u. 65.
Kovács u. 2.
Czuczor u. 2-10.
Tököli u. 19/b.
Kossuth u. 32-36.
Rákóczi u. 16.
József u. 19.
Kossuth L. u. 16.
Szent László u. 68.
Petôfi u. 12.
Vasvári Pál út 25.
Fazekas J. tér 9/a.
Országzászló tér 4.
Bajcsy-Zs. u. 30.
Móricz Zs. u. 19.
Budai út 24.

Telefon
34-573-204
34-361-254
34-540-760
34-586-356
29-540-040
29-537-015
29-560-170
1-266-6624
24-430-441
1-354-3960
29-350-354
29-410-396
1-297-1635
53-506-114
28-582-270
29-640-266
29-510-023
29-378-160
28-547-750
1-456-5072
24-444-599
1-421-5809
85-515-164
82-411-220
82-552-820
45-410-161
45-435-030
42-230-328
42-455-526
42-597-562
44-500-278
44-511-018
74-493-805
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Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
KINIZSI BANK Zrt.
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Zalavölgye Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.
7030
7150
7100
7200
7090
9653
9700
9600
9700
9900
8258
8100
8200
8200
8444
8500
8420
8200
8500
8945
8900
8800
8380
8360
8788
8900
8900

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

Utca
Villany u. 4.
Szabadság tér 9.
Széchenyi u. 62.
Hunyadi tér 42.
Szabadság tér 41.
Petôfi S. u. 50.
Széll K. u. 3-5.
Bathyány u. 42/B.
Petôfi S. u. 18.
Thököly u.1.
Kert u. 12.
Szabadság tér 6.
Budapest út 16.
Táncsics M. u. 39.
Fô 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.
Pethô u. 1.
Kossuth u. 18.
Tompa u. 1-3.
Kovács Károly tér 1.

Telefon
75-511-240
74-550-940
74-529-400
74-464-190
74-471-831
95-588-666
94-511-530
95-521-709
94-512-660/142
94-594-013
87-471-611/107
88-575-506
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

54

Tájékoztató

Vosz-Hírek

55

A VOSZ megyei szervezetek székhelye,
elérhetôsége
Közép-Magyarországi Regionális Szervezet
Elnök: Marjay Gyula
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b.
(Tel/Fax.: 1- 222-6234)
marjay.gyula@vosz-kmrsz.hu, www.vosz-kmrsz.hu
Baranya megye
Elnök: Dr. Kiss Endre
7621 Pécs, Király u. 42.
voszbaranya@t-online.hu
www.voszbaranya.hu
Bács-Kiskun megye
Elnök: Versegi János
6000 Kecskemét, Garai u 11. (Tel/fax: 76/5o8-211)
versegi.janos@verbau.hu
www.voszbkm.hu
Békés megye
Elnök: Nagy Mihály László
5600 Békéscsaba, Irányi u. 4–6. I/20. (Tel/Fax:
66-448-190)
nmihalylaszlo@gmail.com
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Elnök: Ádám Imre
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. fsz. 5. (Tel.:
46/413-643, Tel./Fax: 46/505-160)
voszborsod@upcmail.hu
www.voszborsod.hu
Csongrád megye
Elnök: Szakács József
6726 Szeged, Szerb u 176. (Tel/fax: 62/4o5-010)
csongradvosz@vnet.hu
www.voszcsongrad.hu
Fejér megye
Elnök: Varga István
8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 63. (Tel.: 30944-3650)
vargamost@gmail.com
www.voszfejer.hu
Gyôr-Moson-Sopron megye
Elnök: Sragner László
1137 Budapest, Újpest rakpart 8. (Tel: 96/319-875)
sl@sragner-sragner.hu
Hajdú-Bihar megye
Elnök: Kovács Kálmánné
4033 Debrecen, Gábor Á. u. 30/b. (Tel/Fax:
52/448-886)
tundernori@gmail.com
Heves megye
Elnök: Bodnár Pál
3300 Eger, Bem út 2.
(Tel: 20-349-9966, Fax: 36-789-678)

vosz.hevesmegye@gmail.com
vosz.hm@gmail.com
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Elnök: dr. Lits József
5000 Szolnok, Óvoda u. 2.
(Tel: 56/377-843,
Fax: 56/342-591)
jlits@auditor-szolnok.hu
Komárom-Esztergom megye
Elnök: Pordán Zsigmond
2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 4/A
(Tel./Fax: 34/510-822)
voszkom@gmail.com
Nógrád megye
Elnök: Gazsi Ferenc
3100 Salgótarján, Fô tér 1. II. em. (Tel: 32423-860; Fax: 32-423-860)
gfprimus@gfprimus.hu
www.vosznograd.hu
Somogy megye
Elnök: Daxner Gábor
7400 Kaposvár, Ibolya u. 63. (Tel.: 82/526733, fax: 82/526-734)
daxnerg@t-online.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Elnök: Czomba Csaba
4400 Nyíregyháza, Kótaji út 62. (Tel/Fax:
42/451-601, 42/509-050)
elkekft@elke.hu
Tolna megye
Elnök: Dr. Fajszi Lajos
7100 Szekszárd, Arany János u. 6–8. (Tel.: 74510-593
vosztm@t-online.hu
Vas megye
Elnök: Szônye József
9700 Szombathely, Fô tér 24. (Tel/fax: 94/323193)
vajda.magda@fulgerit.hu
Veszprém megye
Elnök: Gazsi Attila
8200 Veszprém, Budapest u. 8. 3/315.
Tel.: 88-420-710
Gazsi.Attila@VOSZveszprem.hu
voszveszprem@mailbox.hu
Zala megye
Elnök: Doucha Ferenc
8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. u. 2/A. (Tel.:
93/536-770, Fax: 93/536-771)
doucha.ferenc@world2000.hu, www.voszzala.hu
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A VOSZ szekciók székhelye, elérhetôsége
Agrár- és Élelmiszeripari Szekció
Dr. Kiss József
kissjozsef@magyarkutato.hu
Egészségügyi Szekció
Dr. Bombera Géza
2030 Érd, Petôfi u. 100.
(Tel.: 23/366-143)
bombera@t-online.hu
Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási Szekció
Vida Péter
(Tel.: 06-20-339-6261)
vida.peter@dologido.hu
Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók és
Vendéglátóipari Szekció
Kári János
1077 Budapest, Dob u. 73.
(Tel.: 06-30-9223-612, Fax: 295-0537)
info@uniohotel.hu
Ifjúsági és Diákvállalkozási Szekció
Gazsi Attila
8200 Veszprém, Budapest u. 8. 3/315. (Tel.:
88-420-710)
Gazsi.Attila@VOSZveszprem.hu
Informatikai szekció
Dr Kádas Péter
1013 Budapest, Pauler u. 11.
06-20579-6659
peter.kadas@protege.hu
Ingatlan Forgalmazási és Hasznosítási Szekció
Dr. Sztranyák József
1134 Budapest, Kassák L. u. 78./Lepény épület
06-20-965-1961
j.sztranyak@primordial.hu

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

1066
1158
1215
1221

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

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

Nyíregyháza
Szekszárd
Szombathely
Veszprém
Nagykanizsa

Dózsa Gy. u. 9. 2/201.
Arany János u. 6–8.
Fô tér 24.
Budapest u. 8. III.em. 315.
Bíbor Center,
Petôfi u. 1.
Teréz krt. 38. I/118.
Késmárk u. 7/b
Duna u. 55.
Mária Terézia u. 60.

3980 Sátoraljaújhely Rákóczi út 18.
1096 Budapest
Haller u. 23–25.
B. ép. fsz. 1.

4400
7100
9700
8200
8800

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
Balassi B. u. 9.
5000 Szolnok
Óvoda u.2.
2800 Tatabánya
Bárdos lakópark 4/a
fsz. 3.
3100 Salgótarján
Fô tér 1. II/5.
7400 Kaposvár
Bajcsy-Zs. u. 50

Ir.sz. Város
7621 Pécs
6000 Kecskemét

Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

Nógrád
Somogy

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

Megye
Baranya
Bács

47-523-093
1-705-7081

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

42-504-337
74-510-593
94-323-193
88-420-710
93-317-733

32-423-860
82-410-475

66-448-190
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
76-481-380

1-705-7082

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

42-504-338
74-510-594
94-323-193
88-420-710
93-317-733

32-423-860
82-410-478

66-448-190
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
76-481-380

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

koblos.kati@hdsnet.hu
v.agi@szkvoszbp.t-online.hu
fuvosz@fuvosz.com
szechenyikartya1@ipartestulet22.hu

voszszab@t-online.hu
vosztm@t-online.hu
krisztavosz@gmail.com
voszveszprem@mailbox.hu
zalavosz@chello.hu

vosznograd@starjan.hu
vosz.somogy@t-online.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

Fekete Ferencné
Nádor Péter
Varga Katalin

Köblös Katalin
Dr. Varga Józsefné
Gugcsó Zoltánné
Bárány Károly

Czomba Tímea
Takács Sándorné
Rába Krisztina
Spengler Veronika
Horváth Péterné

Varga Tamás
Kiss Jánosné

Paulik Mihályné
Ádámné Bérczes Katalin
Szakács Józsefné
Széplakiné Végh Tímea
Graffelner Katalin
Uzonyi Krisztina
Kohajda Márk
Czakó Istvánné
Pordánné Balázs Ibolya

Irodavezetô
Kosztolányi Anikó
Lovas Beáta

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

30-228-8090

20-501-1962

30-500-2572

30-696-2354
20-980-6602
30-4965-828

30-312-1579

30-922-0553

20-243-9802
30-6268-067
30-456-5843
20-453-7096
70-291-2213
30-336-9675

Mobil
30-361-3130
30-9488-655
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Kedvezmények
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Hogy Ön is jól járjon!
Kedvezményes szolgáltatások
csak VOSZ-tagoknak!

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

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

Számviteli szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

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

(06-93)
541-925

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

11. 01.-04.14.

Bringóhintó Kkt.

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY
20%

20%

20%
04. 15.-10. 31.

10%
Trezor-Liktor Kft.

5600 Békéscsaba
Illésházi u. 18. Pf.: 311

ART Hotel*** Zalakaros 8749 Zalakaros
Üdülô sor 2.

(06-66)
444-391
441-833
453-540

(06-66)
444-391
441-833
453-540

Széfek, szállodaszéfek,
páncélszekrények, fegyverdobozok,
fegyverszekrények, postaládák,
pénzkazetták gyártása
és forgalmazása. Ôrzés-védelem.
Videó- és riasztórendszer telepítés.

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

10%

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

Kedvezmények
TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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

(06-26)
314-328

(06-26)
314-328

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

10%

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

(06-1)
344-5212

(06-1)
344-5211
344-5194

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

5%

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

5-50%

1047 Budapest,
Baross u. 99.

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

(06-1)
380-5403

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

15%

CÉG

OPEN Szoftverház

Horfer Serleg

CÍM

59

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

(06-1)
460-6933

(06-1)
460-6933

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

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

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

(06-1)
280-6509

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

Foltech Kft.

1133 Budapest,
Dráva u. 18-20.
suhajda@foltech.datanat.hu
www.csomagolo.hu

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

(06-49)
540-326,
540-350

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

Varga Márfy Kft.

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

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

LafiSOFT 2001 Bt.
Könnyû- és
Élelmiszeripari
szoftverfejlesztések

3335 Bükkszék,
Egri út 77.
www.lszmgwin.hu

(06-36)
498-174
(06-30)
3282-777

G & O Kft.

3300 Eger,
Bem u. 2.
szolocukor@chello.hu

(06) 20
9411-357

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

(06)-36
411-201

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

KEDVEZMÉNY

10%

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

Üzemügyviteli rendszer: rendelés
szállítás, készletezés, termelés, analitika, értékesítés, ... Sütô-, tej-, húsipar és egyéb gyártó és forgalmazó
cég számára. ISO, HACCP, IFS

15–25%

Szôlôcukor pasztilla, csomagolva,
több ízben, egyedi, céges csomagolásban, reklám céljából is

10%

Kedvezmények
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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

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

(06-62)
246-842

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

Parragi Ügyvédi Iroda

1054 Budapest,
Tüköry u. 3.

(06-1)
354-3080

(06-1)
354-3085

Megbízási díjakból
Budapesten történô ügyintézés során
15% költségátalány elengedés

VEKTOR
Munkavédelmi Kft.

1222 Budapest,
(06-1)
Nagytétényi út 112.
281-1945
www.vektorkft.hu
csibieva@vektorkft.hu
kereskedelem@vektorkft.hu

(06-1)
281-1947

Védô-, munka-, formaruházat gyártása és forgalmazása. Egyéni védôeszközök: fejvédô, arcvédô, szemvédô,
légzésvédô, hallásvédô, kézvédô,
lábvédô valamint leesés elleni eszközök forgalmazása. Leesés ellen
védô eszközök bevizsgálása, szaktanácsadás, termék és szolgáltatásfejlesztés

Innowear Kft.

Flash 9 Kft.

2100 Gödöllô,
Szabadság út 26.

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

1084 Budapest,
József u. 48.

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

RPE Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

(06-30)
901-4840

06-30620-0500

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

Anyag:
5%
Díj:
10%

10%

Spirituális elemzés: www.extraszensz.hu
- BEMER mágnes- és Jade köves
gerincterápia - Alakformáló és bronzosító álló szoláriumok - Ökotermékek forgalmazása: egészségmegôrzés energia megtakarítás - környezetvédelem - természetes életmód - pénzkereset
(06-1)780-55-31

KEDVEZMÉNY

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

20%

20%

7%

5–10%

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%
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Recruiment Kft.

2133 Szôdliget,
Rózsa u. 17.
laszlo.cser@
recruitmentkft.com

06-20209-94-98

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

Magic Tools
Munkavédelmi Kft.

Klick Computer Kft.

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztô Kft.

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

TELEFAX

Toborzás/kiválasztás – megkeresni
egy vagy több új munkatársat – 5%
kedvezmény 1 pozíció után, 15%
a 2.-tól korlátlanul.
Szervezetfejlesztés – minden olyan
projekt, ahol a meglévô humán
erôforrás hatékonyságának növelésére kell beavatkozás – ez akár 10-20
fôs cégeknél is hatékony – 25% kedvezmény projektenként (finanszírozható innovációs járulék terhére is)
Munkaügyi/HR audit – felülvizsgálat,
hogy a cég megfelel-e a hatályos
munkaügyi (Mt.) és munkavédelmi
szabályoknak, beleértve a személyi
adminisztrációt is – 25% kedvezmény auditonként.

+36-30754-9711

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

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

+36-1347-0242
06-70394-3862

+36-1377-0176

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

06-46413-347,
06-46505-450

06-46505-452

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

SZOLGÁLTATÁS

Puma, Portwest, Diadora, Goodyear,
Sir Safety munkavédelmi márkák
magyarországi képviselete
Minôségi munkaruházat, munkavédelmi eszközök importálása,
forgalmazása
Magánszemélyek, kis- és középvállalkozások számítógépeinek (PC,
laptop, szerver), informatikai eszközeinek (nyomtató, monitor, hálózat)
javítása és karbantartása
Számítógépes hálózatát, rendszergazdai tevékenység ellátását bízza
képzett szakembereinkre. (Microsoft
Kisvállalati Specialista minôsítéssel
rendelkezik cégünk.)
Megbízhatóság, szakszerûség, 20 éves
tapasztalat a számítógépes rendszerek
üzemben tartása terén Miskolcon.
– 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.

KEDVEZMÉNY

5–15%

25%

15%

10%

5%

15%

munkadíj
árából
VOSZ
tagoknak
15%

10%
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Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és
Kézi autómosó

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

06-46
507-708;
06-30
268-7161;
06-30
370-5873

06-46
507-709

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

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

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

06-88329-915
06-306304-688

Balogh Endre e. v.

Soft Up
Magyarország Kft.

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

06-70511-762
06-30528-2426

Baricska Csárda

8230 Balatonfüred,
Baricska dûlô

+36-20223-0910

CFD Engineering
Hungary Kft.

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

05-28510-260

7100 Szekszárd,
Tartsay V. u. 30.

06-74511-833

SZ+C Stúdió Kft.

Professzionális higiéniai rendszerek
kialakítása és felügyelete foglalkozásszerû felhasználók számára
Tisztító szerek, papírtermékek, takarító eszközök kis- és nagykereskedelme
Veszprém megye területén térítésmentes kiszállítás
Partnereinknek lehetôséget biztosítunk egyedi, piacvezetô árak kialakítására
06-1
74-511-763

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

06-28510-261

06-74511-836

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

15%

10%

10–25%

sikerdíjukból
15%

10%

10–15%

10%

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

5–10%

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

5–50%

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