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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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VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

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

Beléptetô megye:
Tagszám:
ALAPADATOK (KITÖLTÉSE KÖTELEZÔ):

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

Fôtevékenység
TEÁOR szám:

Kapcsolattartó neve:
Telefon 1 (vezetékes):

Fax:

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

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

✄

 IGEN

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

Ft tagdíj fizetését

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

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

…………….......…………..
cégszerû aláírás

Székhely: 1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
Tel.: (+36-1) 414-2181, 82
e-mail: center@vosz.hu
Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21.
Fax: (+36-1) 414-2180
web: www.vosz.hu
Bírósági bejegyzés: Fôvárosi Törvényszék Pk.60099/1989
Gránit Bank: 12100011-10004878-00000000
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Ingyenes vállalkozói
tanácsadás országszerte,
a VOSZ-nál
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás, munkabiztonság témakörben vállalkozói tanácsadást
tartanak az alábbi VOSZ irodákban:
dr. Pataki Dezsô Közép-magyaroszági régió
06-70/967-4507 – 1054 Budapest, Hold u. 21. – Kedd, Csütörtök 16–18 óra
e-mail: kozep-magyarorszag@vallalkozo.info
László Enikô Észak-alföldi régió
06-70/967-4509 – 4025 Debrecen, Iskola u. 3. fszt. VOSZ iroda – Kedd, Csütörtök 16–18 óra
e-mail: eszak-alfold@vallalkozo.info
Nádasdiné Kenessey Andrea Észak-magyarországi régió
06-70/967-4510 – 3300 Eger, Balassi B. u. 9. 1 emelet – Kedd, Csütörtök 16–18 óra
e-mail: eszak-magyarorszag@vallalkozo.info
Zámbori (Bíró) Tamás Dél-dunántúli régió
06-70/967-4512 – 7621 Pécs, Király u. 42. – Kedd, Csütörtök 16–18 óra
e-mail: del-dunantul@vallalkozo.info
Hannauerné Szabó Anna Dél-alföldi régió
06-70/967-4504 – 6726 Szeged, Fürj u. 92/B. – Hétfô, Szerda 16–18 óra
e-mail: del-alfold@vallalkozo.info
dr. Bednár András Közép-dunántúli régió
06-70/967-4508 – 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 18. – Kedd, Csütörtök 16–18 óra
e-mail: kozep-dunantul@vallalkozo.info
dr. Pataki Dezsô Nyugat-dunántúli régió
06-70/967-4511 – 9023 Gyôr, Magyar u. 8. – Hétfô, Szerda 16–18 óra
e-mail: nyugat-dunantul@vallalkozo.info

Elindult a hírportál, http://www.vallalkozo.info/ melyet a VOSZ a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 pályázat keretében hozott létre. Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1/486-1800.
Tájékozódjon, kérjen tanácsot, olvassa el, hogy mi érdekli leginkább a vállalkozókat!
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Tájékoztató
a VOSZ Elnökségének és Ellenôrzô
Bizottságának együttes ülésérôl
Határozatok

Idôpont:
2014. február 4., 10.00 óra
2014.02.04./1.
Helyszín:
Hotel Platánus
Budapest, VIII., Könyves Kálmán krt. 44.
Jelenlét:
jelenléti ív szerint

A Szövetség fôtitkára tájékoztatást adott az elôzô
testületi ülés óta végzett fontosabb munkákról. A
beszámolót az Elnökség egyhangú szavazással tudomásul vette.

2014.02.04/2.
Napirend
1. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekrôl és a végzett munkáról
Elôadó: Tolnay Tibor soros elnök
2. Tájékoztató a bérmegállapodásokról és a 2014.
évi várható gazdaságpolitikai irányokról
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
3. A VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága 2014. évi
feladatainak meghatározása
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
Chikán Attila GpB elnök
4. Javaslat a szövetségi tagfelvételi rendszer módosítására
Elôadó: Dávid Ferenc fôtitkár
5. Tájékoztató a Prima Primissima és Megyei/Regionális Prima rendezvényekrôl és az ezzel kapcsolatos, 2014. évi feladatokról
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
6. Tájékoztató a 2014. évi megyei - és szekció közgyûlések megtartásának rendjérôl
Elôadó: Perlusz László ügyvezetô igazgató
7. Egyebek

A testület beszámolót hallgatott meg a 2014. évre
szóló bérmegállapodás (minimális bér, garantált
bérminimum, átlagkereset ajánlás) körülményeirôl
és azt jóváhagyólag egyhangú szavazással elfogadta.
(A 2014. évi várható tendenciákról szóló ügyvezetô elnöki tájékoztató – Demján úr távolléte miatt
– elmaradt.)

2014.02.04/3.
A VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának
(GpB) elnöke (Chikán Attila professzor úr) értékelte a VOSZ „6 pontos” programjának teljesülését az elmúlt négy év kormányzati gazdaságpolitika tükrében. Jelezte, hogy a következô testületi ülésre véglegezett értékeléshez kapcsoltan
a GpB javaslati csomagot készít az új kormányzati erôk számára, amelynek középpontjában a hazai kis-és középvállalkozói szektor erôsítése és
fejlesztése áll.
A vitában hozzászólt:
– Pordán Zsigmond (Komárom-Esztergom megye,
elnök): a választások elôtt a pártok gazdasági
programjainak ismertségét hiányolta.
– Czomba Csaba (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
elnök): a közbeszerzésekben való részvételre a
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hazai KKV-k számára továbbra sem nyílt elegendô tér.
Gablini Gábor (GÉMOSZ elnök, VOSZ társelnök): a gazdaságpolitikának a kkv-szektor továbbra is a gyenge pontja; az adózási- és járulékterhek, továbbá az adminisztrációs költségek
szintje nôtt, ezzel a legális vállalkozás lehetôségei csökkennek (sok esetben egyszerûen nem éri
meg vállalkozni), ezzel párhuzamosan a „szürke”
és „ fekete” gazdaság „vonzereje” növekszik. A
közmunka programok csak akkor érik el a céljukat – a valós, értéktöbbletet adó, stabil foglalkoztatás bôvülést -, ha képzéssel is kiegészülnek
és a munkavállalók át tudnak menni egy bôvülô legális versenypiacra. A „szürke” és „ fekete”
gazdaság visszaszorítása tehát vállalkozási és
munkavállalói oldalról is létkérdés.
Beck György (Vodafone elnök, VOSZ társelnök): Sajnos, az utóbbi idôben a „multi” szitokszóvá vált; a cégek ezen köre is egyre nehezedô
terhekkel küzd a gazdaságpolitika alakulása
miatt. A foglalkoztatási adatokat tekintve a
külföldön munkát vállalóktól megtisztított számokra lenne szükség a tisztánlátáshoz.
Rudas János (EB tag): Mind a KKV-k, mind a
„multik” piaca szûkült és ez jelenti a legnagyobb
gondot! A vállalkozóknak legjobban munkára
lenne szükségük, e nélkül nem érik el céljukat
sem a forrásbôvítési, sem a tôke-, sem a pályázati programok.
Peredi Péter (FUVOSZ fôtitkár): a bevezetett
útdíjból származó bevételekbôl a fuvarozó szakma fejlesztését is támogatni kell; fontos továbbá
a piacvédelem és a kiszámítható jogi környezet
biztosítása is; az MNB NHP-t értékes segítségnek tartják még akkor is, ha ahhoz inkább a közepes (8-30 jármûvel rendelkezô) cégek tudtak
hozzáférni; a jövôben jármû vásárlásra is legyen
felhasználható forrás, mert ez össztársadalmi
(környezetvédelmi) szempontból is elônyös (az
elavult jármûvek modernre cserélése).
Lepsényi István (Knorr-Bremse, vezérigazgató,
VOSZ társelnök): a jármûgyártás a magyar ipar
húzóágazata, de a hazai KKV-k bekapcsolódását
segítô, konkrét beszállítói programok nem maradhatnak el! Ezen túlmenôen a hazai K+F szerepének felhangolására (és a jelenleginél sokkal
nagyobb anyagi támogatására) van szükség a
gazdaságpolitikában.
Kovács Kálmánné (Hajdu-Bihar megye, elnök):
a kisvállalkozások költségei és adminisztrációs
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terhei folyamatosan nônek, példaként a pénztárgépcserét és az új rendszerek havi fenntartási
költségeit említhetjük.
– Daxner Gábor (Somogy megye, elnök): A
KKV-szektor legnagyobb problémája igenis a
tôke- és forráshiány, így a tôke- és finanszírozási programokra van a legnagyobb szükség! Folyamatosan történjen meg a 2010. március 8-ai
megállapodás (a VOSZ 6 pontja) teljesülésének
nyomon követése!
– Gazsi Attila (Veszprém megye, elnök): A munkaerôpiaci (munkaerô-kölcsönzô) cégek gyakorlatában is látják, hogy az adminisztrációs terhek és élômunkához kapcsolódó költségek nôttek. A feketemunka elleni fellépésre komolyabban és konkrétabban kell figyelni (pl. a biztonságiôr piacon ne lehessen minimálbér alatti bérköltségekkel tendert nyerni)!
– Kári János (Idegenforgalmi és Szálláshelyszolgáltatók Szekció, elnök): az idegenforgalom –
mint húzóágazat és kitörési pont – csak akkor
lenne nemzetközileg versenyképes, ha az 5%-os
ÁFA a szektorban általánosan bevezetésre kerülne, továbbá jelentôsen csökkennének az élômunka költségei. Hiányolta az önkormányzatok
együttmûködését (segítségét) pl. a szállodák
elôtti parkolóhelyek biztosításában.
– Szônye József (Vas megye, elnök): kíváncsi lenne a parlamenti pártok gazdaságpolitikai programjainak elôadására, a soron következô parlamenti választásokat megelôzôen.
– Tolnay Tibor reakciójában kifejtette, hogy a jelenlegi közbeszerzési jogszabályi környezet megfelelô, a gondot inkább az okozza, hogy sok esetben a „korrekt szándék” hiányzik. Az MNB
NHP-re vonatkozóan megerôsítette, hogy a második szakaszának az elsôtôl elmaradó sikerét a
piac (a megrendelések) hiánya okozhatta.
– Chikán Attila válaszában arra világított rá,
hogy az üzlet szféra elemi érdeke, hogy a versenygazdaság normális mûködése védelmében,
minél konkrétabb javaslatokkal lépjen fel és ne
hagyja, hogy a gazdaságpolitika túlzottan az állami szerepvállalásra épüljön.
– A soros elnök végül megkérte a résztvevôket,
hogy esetleges további javaslataikat írásban juttassák el a VOSZ központba, hogy figyelembe
vételre kerülhessenek.
Az értékelést és a jövôre vonatkozó távlatos
anyag elkészítését a testület egyhangú szavazással
elfogadta.
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2014.02.04/5.

Az Elnökség és a Felügyelô Bizottság teljes
egyetértésével a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága kibôvült, és ennek megfelelôen a következô
személyek alkotják a jövôben a szakmai grémiumot: Chikán Attila, a Corvinus Egyetem egyetemi tanára (a bizottság elnöke), Tardos János társelnök (a bizottság titkára), Beck György társelnök, a Vodafone Magyarország Zrt. elnöke, Csicsáky Péter társelnök, a Polgári Takarék Zrt. vezérigazgatója, Dávid Ferenc a VOSZ fôtitkára,
Gablini Gábor társelnök, a GÉMOSZ elnöke,
Kállay László a Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központjának vezetôje, Lits József
VOSZ EB elnök, a VOSZ Szolnok megyei szervezetének elnöke, Lôrincze Péter a VOSZ ügyvezetô elnökének fôtanácsadója, Madár István vezetô
elemzô Portfolió.hu, Palócz Éva MKT alelnök, a
Kopint-Tárki vezér-igazgatója, Siklós Márta
könyvvizsgáló, az Adótanácsadók Egyesületének
alelnöke, Szepesi Balázs stratégiai igazgató Hétfa
Kft. Állandó meghívottak: Demján Sándor a
VOSZ ügyvezetô elnöke, a VOSZ mindenkori soros elnöke és alelnökei, Perlusz László, a VOSZ
ügyvezetô igazgatója

Az Elnökség három ellenszavazat és egy tartózkodás mellett az alábbi (2014.02.04/5. számú) határozatot fogadta el
1. ezen határozat jóváhagyásával kerüljön a
gyakorlatban is alkalmazásra a jelenleg hatályos Alapszabály 2.2.2. pontjában szereplô
kitétel, amely elnökségi jóváhagyáshoz köti
a tagsági viszony keletkezését: „A tagsági viszony keletkezésének napja az a nap, amikor
a tagdíj a Szövetség pénzforgalmi számláján,
vagy házi pénztárában jóváírásra került és a
tagfelvételt az Elnökség jóváhagyta.”
2. az Elnökség fenti jogkörét az elnökségi ülések alkalmával, utólag gyakorolja
3. az Elnökség utólagos jóváhagyó döntéséig a
tag (tagjelölt) jogosult a szövetség szolgáltatásainak igénybe vételére, a rendezvények
látogatására, de a szövetség egyetlen testületében sincs szavazati, választási, döntési, indítványozási joga, tisztségre nem választható
és eljárásokat sem kezdeményezhet
4. a tag (tagjelölt) az Alapszabály szerinti tagi
kötelezettségeinek (2.5. pont) az Elnökségi
döntést megelôzôen is eleget kell, hogy tegyen (Alapszabály elôírásainak tiszteletben
tartása, tagdíjfizetés, etikus magatartás stb.)
5. az Elnökség a megalapozott döntések érdekében, az Alapszabály 3.3.1. pontjában biztosított jogkörében eljárva 3 fôs Tagfelvételi Bizottságot (állandó bizottság) hoz létre,
amelynek javaslattételi joga van a tagfelvételi kérelmek elôzetes vizsgálata alapján, az
Elnökség részére
6. a Tagfelvételi Bizottság csak egyhangú döntésen alapuló javaslatot tehet az Elnökség részére
7. a Tagfelvételi Bizottság tagjai: dr. Lits József
úr, a VOSZ Ellenôrzô Bizottságának elnöke,
Gablini Gábor úr, a VOSZ Ügyvezetô Elnökségének tagja és Perlusz László úr, a
VOSZ ügyvezetô igazgatója.
8. a Tagfelvételi Bizottság jelen határozatot
megelôzô tagfelvételeket nem vizsgálja.

Javaslat
a szövetségi tagfelvételi rendszer módosítására
A VOSZ megalakulásának 25. éves jubileumára
az ország legjelentôsebb, általános munkaadói
érdekképviseletévé vált. Mindez köszönhetô annak a nyitottságnak is, amely a szövetséget az elmúlt években jellemezte, amely megkönnyítette
a tagsági viszony megszerzését, és amelynek eredményeként új vállalkozói körök is beléptek a
szervezetbe.
A VOSZ stabilitásának, demokratikus mûködésének és elért eredményeinek a védelmében indokoltnak látunk egy, a korábbinál körültekintôbb
eljárást folytatni a tagfelvételi folyamatban, amely
azonban nem korlátozhatja a VOSZ iránt érdeklôdô, becsületes vállalkozók belépését. Ennek megvalósítása a VOSZ Alapszabálya vonatkozó részének alkalmazásával és az Elnökség által létrehozott
Tagfelvételi Bizottság mûködésével érhetô el, az
alábbi határozati javaslat szerint:

2014.02.04./6.
A VOSZ ügyvezetô igazgatója tartott tájékoztatót a
megyei (regionális, szekció) tavaszi közgyûlések
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rendjérôl. Felhívta a figyelmet a súlyponti napirendi pontok szükségességére és a lebonyolítás formai
szabályaira. Jelezte, hogy a közgyûlések lebonyolításának végsô határideje: 2014. április 15., az éves
küldöttgyûlés tervezett idôpontja: 2014. május 15.
A regionális (megyei) Prima Gálák megrendezésének idôszaka: 2014. szeptember 15. – 2014. no-
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vember 30., ettôl eltérni nem lehet. A tájékoztatót
és az írásos "Útmutató"-t a testület egyhangú szavazással elfogadta.
Kmf.
Dr. Dávid Ferenc
fôtitkár
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Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekrôl
és az elvégzett munkáról
(2013. november 19. – 2014. február 4.)

1. A jelzett periódusban folytatódott a TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 számú pályázat megvalósítása. Mûködik a www.vallalkozo.info honlap valamint a +36-1/486-1800
számon a call center. Megjelent a VOSZ-t
bemutató kiadvány és az ingyenes tanácsadást népszerûsítô szórólapok.
2. November 20-án a VOSZ képviseletében
részt vettünk az MNB által szervezett Növekedési Hitelprogram Konferencián. A prezentáció anyagát megjelentettük a VOSZ Hírek 2013. október-novemberi számában.
3. November 21-22-én került megrendezésre a
VOSZ - FÁK Üzleti Klub Magyarország valamint a moszkvai székhelyû Vállalkozók és
Iparosok Nemzetközi Kongresszusa (MKPP)
közös konferenciája és üzletember találkozója. A rendezvényre több mint 40 fô vállalkozó érkezett a FÁK térségbôl, a magyar résztvevôk létszáma meghaladta a 200 fôt. A rendezvényen a VOSZ Textil és Ruházati ipari
Szekciója sikeres divatbemutató keretében
mutatta be a szekció tagjainak termékeit

szervezett nemzetközi projekt rendezvényen,
ahol SMART Pont, azaz „okospont” nyílt
meg fiatal vállalkozóknak a BVK-nál.
6. 2013. december 2-án megállapodás született
a 2014. évi minimális bérrôl (garantált bérminimumról), valamint az idei évre szóló bérajánlásról. Az errôl szóló dokumentum aláírására 2013. december 20. napján került sor.
7. December 3-án a VOSZ képviselôje részt vett
az Államreform Operatív Program (ÁROP)
Monitoring Bizottságának és az Elektronikus
Operatív Program (EKOP) Monitoring Bizottságának ülésén.
8. December 6. napján délután került sor a jubileumi „Vállalkozók Napja” ünnepségre, majd
azt követôen a Prima Primissima Díjátadó
Gálára, amelyet a közszolgálati televízió közvetített. Erre az idôpontra készítettük el jubileumi – kétnyelvû - kiadványunkat.

4. November utolsó hetében hét helyszínen
(Szekszárd, Salgótarján, Kecskemét, Pest megye, Debrecen, Székesfehérvár, Eger) rendeztek megyei Prima Díjátadó Gálát.

9. December 10-én részt vettünk a Nemzeti
Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT)
plenáris ülésén. (Napirend: 1. Konzultáció a
2014. évi minimálbérrôl és garantált bérminimumról, 2. Konzultáció a Kormány devizahitelesek megsegítése érdekében tett intézkedéseirôl).

5. November 25-én részt vettünk a Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által

10. 2013. december 17-én részt vettünk az Oktatási Hivatal által „Az oktatás és a munka vi-

Szervezeti Hírek

9

lágának kapcsolata” címmel megrendezett
pódiumbeszélgetésen.

zati részvételét segítô irodahálózati lehetôségekrôl.

11. December közepén a VOSZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Szekciója bekapcsolódott az
NGM által létrehozott munkacsoport tevékenységébe, amely folyamatosan figyelemmel
kíséri az online pénztárgépre való átállást,
szükség esetén intézkedésekre tesz javaslatot.
A munkacsoport az átállás végéig látja el a
feladatát.

16. 2014. január 17-én részt vettünk a Budapesti
Gazdasági Fôiskola „Vállalkozási ismeretek
felnôttek részére e-learning útján” címû projektzáró konferenciáján

12. December 19-én részt vettünk a Kárpát Régió
Fiatal Vállalkozói Program bemutatásán a
Nemzetgazdasági Minisztériumban.
13. Januárban elkészítettük a 2014. évi megyei/regionális/szekció közgyûlések szabályszerû lebonyolítását elôsegítô útmutatót.
14. Január 15-én tárgyalást folytattunk a VOSZ
Gyógyszergyártói Szakbizottság, ill. a TEVA
vezetôivel arról, hogy a Magyarországi
Gyógyszergyártók Országos Szövetségét a
VOSZ is támogatja abban a kommunikációs
kampányban, amely annak érdekében indul,
hogy minél többen megismerjék a magyar
gyógyszerek értékeit.
15. Január 16-án megbeszélést folytattunk a
GoodWill Consultinggal a vállalkozók pályá-

17. Január 28-án a nyíregyházi PRIMOM Vállalkozásélénkítô Alapítvány meghívására a
helyszínen ismerkedtünk meg az Alapítvány munkájával és folytattunk megbeszélést egy lehetséges együttmûködés kereteirôl.
18. Január 30-án a Szövetség ügyvezetô igazgatója és fôtitkára kötetlen megbeszélést tartott a
VOSZ Gyôr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének tagjaival.
19. Az irodavezetôk munkájának értékelése és elszámoltatása a jelzett idôszakban - a szabályoknak megfelelôen - terv szerint történt.
20. A beszámolási idôszakban 9 alkalommal adtunk ki elektronikus hírlevelet.
Budapest, 2014. február 4.
Dávid Ferenc
fôtitkár

Perlusz László
ügyvezetô igazgató
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A VOSZ Csongrád megyei szervezetének
közgyûlése

A VOSZ Csongrád megyei szervezete 2014.
február 21-én tartotta éves közgyûlését.

A közgyûlésnek a hódmezôvásárhelyi Rendezvény Csárda és Panzió adott helyet. A rendezvényen jelen volt Dr. Dávid Ferenc, a Szövetség fôtitkára, és Perlusz László ügyvezetô
igazgató, valamint Dr. Lits József a VOSZ Ellenôrzô Bizottságának elnöke. A szociális
partnerekkel való kapcsolatépítés keretében
Gaskó István a LIGA szakszervezetek elnöke
vett részt.
Napirenden szerepelt Szakács Józsefnek, a
megyei szervezet elnökének az éves beszámolója. Ugyancsak a napirend keretében a résztvevôk meghallgatták Dávid Ferenc tájékoztatóját a VOSZ országos szervezetének 2013. évi
munkájáról, valamint Perlusz László beszámolóját a VOSZ-BESZ Zrt kedvezményes szolgáltatásairól, amelyek költségcsökkentô lehetôséget biztosítanak a vállalkozások számára.
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„PRO URBE Salgótarjánért”
Kitüntetô Emlékérmet kapott
Gazsi Ferenc nógrádi elnökünk

A díj átadójával
Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármesterrel

Gazsi Ferenc salgótarjáni születésû, iskolái
után itt telepedett le. A miskolci Nehézipari
Mûszaki Egyetemen szerzett gépész- és gazdaságmérnök diplomát.
1976-tól nehézipari profilú gyárakban mûszaki területen dolgozott Salgótarjánban.
1995-ben megalapította és azóta is cégtulajdonosa a GF-PRIMUS Mérnökirodának,
amelyet azóta is eredményesen mûködik, döntôen iparvállatokkal dolgozik.
Nevéhez fûzôdik az 1996 és 2002 között,
hétszer megrendezett Palócország szakmai
kiállítás és vásár Salgótarjánban.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Nógrád megyei elnökeként a szervezet országos elnökségének tagjaként -1999
óta – így másfél évtizede meghatározó szerepet
tölt be a város gazdasági életében. A kis- és
középvállalkozások érdekképviseletével társadalmi- gazdasági szerepvállalásukat erôsíti.
Kiemelkedô szervezôképességének köszönhetôen kilenc alkalommal osztották ki nívós gálák keretében a Nógrád Megyei Prima Díjakat. Ezen a gálán adják át a magas színvonalú vállalkozói teljesítményekért a VOSZ Év
Vállalkozója kitüntetô címeket, a Csillik Zoltán Innovációs Díjat és a T. Németh László
Partneri Nívó Díjat is.
Most a Várossá válás ünnepségén ô kapott
díjat a munkájáért.

Szervezeti Hírek

12

Még hatékonyabb
érdekképviseletetet
a VOSZ-ban
A VOSZ Nógrád megyei Szervezete a közelmúltban tartotta éves beszámoló közgyûlését
Salgótarjánban, a Dornyai Béla Múzeum Mustó János 2010-es Prima Díjas festômûvész képeit bemutató kiállítás termében. A helyszínválasztás mintegy bizonyságul szolgálva a nyitott múzeum, a kultúra, - ez esetben a múzeum
- és a vállalkozói szféra partnersége megvalósításának lehetôségére. E gondolat jegyében
üdvözölte a jelenlévôket házigazdaként Sah
Gabriella, a múzeum igazgatója.
A Közgyûlésen az elmúlt év tevékenységérôl, eredményeirôl Gazsi Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei szervezetének elnöke számolt be. A 15
éve mûködô megyei szervezet elmúlt évi
kiemelkedô eseményei között említette a kilencedik alkalommal megrendezésre kerülô
Nógrádi Prima rendezvényt, megemlítve: ez
idáig három Prima Primissima, illetve három
Junior Prima díjasa van a megyének, s összesen 27 nógrádi Prima-díj átadására került sor.
A legutóbbi eseményen részt vett Demján
Sándor a VOSZ ügyvezetô elnöke, aki ez alkalommal látogatást tett a Tarján Glass Kftnél is. Hallatjuk a hangunkat címmel a hitellehetôségek, vállalati tanácsadás volt a témája a megyei vállalkozók tevékenységét segítendô fórumnak. Kulcsfontosságú szerepet
kapott a kommunikációs tevékenység, amely
2006. óta, dr. Dávid Ferenc fôtitkárrá választása idôpontjától egyre eredményesebb. A
Tervezô Koordinációs Tanács tagjai szakmai
szervezetek, most már járásonként mûködô
Munkabizottságok által nyújt szervezeti keretet, illetve lehetôséget a közvetlenebb-érdemibb munkára.
Az önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, szakhatóságokkal való együttmûködés változatlanul alapköve a szervezet tevékenységének, közülük a NAV-val történô kö-

zös megbeszélés, valamint a környezetvédelemmel összefüggô kérdések napirendre kerülése az elmúlt idôszakban is nagy hangsúlyt
kapott. E területen tervezik a Megyei Rendôr
Fôkapitánysággal, valamint a Nógrád Megyei
Állami Közútkezelô KHT-vel való kapcsolatfelvételt, a rendszeres és sok utazást igénylô
vállalkozói létet alapul véve. Az elnök jónak
minôsítette a helyi médiával való kapcsolattartást, a továbbiakban szólt a Széchenyi Kártya adta lehetôségek 2013. évi tapasztalatairól, érintve az egyes bankok hitelnyújtó lehetôségeit.
A soros év kiemelt feladatai közé sorolta a
VOSZ érdekképviseletének erôsítését, ebben
kihangsúlyozva a média szerepét. Növekedjen
a dolgozók keresete, a fekete munkások helyett nyilvántartott munkások legyenek, a
vállalkozások piaci jelenlétének, szerepének
segítése, legyen erôteljesebb. Kerüljön kidolgozásra a Megyei Rendôr Fôkapitánysággal, illetve Közútkezelô Kht.-vel az együttmûködési
szerzôdés.
A tanácskozás munkájában részt vett Perlusz László, a VOSZ ügyvezetô igazgatója. A
VOSZ 25 éves történeti áttekintése kapcsán
az utóbbi évek tendenciáját ellentmondásosnak ítélte a gazdaságpolitikai eredményeket
és a vállalkozók helyzetét tekintve. Ennek ellensúlyozására született a Liga Szakszervezetekkel kötött megállapodás, munkáltatók,
munkavállalók közös fellépéseként a kedvezôbb gazdasági döntésekért. Véleménye szerint a gazdaságpolitikai környezet még mindig
nem vállalkozás barát, s a gazdasági klíma a
beruházásoknak sem kedvez. A foglalkoztatás
területén az új munkatörvénykönyvben megjelenô, közfoglalkoztatással, nyugdíjrendszerrel összefüggô kérdések hatása a szociálpolitikai területén hoztak eredményt, de a termelési szerkezet alakulásában nem tûnik egészséges
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iránynak. Lásd: központosítás, jog- és létbizonytalanság növekedése. A piacgazdaság területén tapasztaltak miatt, az állam megnövekedett szerepe okán sürgôsen vissza kell térni
a tárgyalóasztalhoz. Hozzászólásában érintette
a VOSZ szolgáltatásait, köztük a KAVOSZ
Széchenyi Kártya Programját, a VOSZ BESZ
nyújtotta lehetôségeit.
A küldöttgyûlésen Madarász András a
Goodwill Consulting pályázati tanácsadó Kft.
értékesítési igazgatója ismertette a 2014-2020
közötti közvetlen brüsszeli pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókat. A cég megyei, Pásztón
székelô képviselôje: Mitró Attila pályázati ta-
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nácsadó. Ezt követôen Nádasdiné Kemessey
Andrea, a Munkáért (VOSZ- Liga) Közös
Program Észak-Magyarországi iroda vezetôje
szólt a vállalkozóknak nyújtandó konkrét lehetôségeikrôl.
A Közgyûlésen felszólalt dr. Bablena Ferenc a Nógrád megyei Közgyûlés alelnöke.
Kiemelte: a kultúra és a gazdaság egymásra találásának a rendezvényen megvalósuló szép
példáját. Beszélt a 2014-2020 közötti megyei
koncepció kidolgozásának fontosságáról, jelentôségérôl, a megye halmozottan hátrányos
helyzete kapcsán a fejlesztéssel, gazdasági növekedéssel összefüggô pozitív protekcionizmus
létjogosultságáról.
A tanácskozáson hozzászóló vállalkozók
véleménynyilvánításuk során a VOSZ országos szervezete felé továbbítandó konkrét javaslatokkal éltek, pl.: az ÁFA-problémája, a
felújítások kötöttségei, a foglakoztatás anomáliái kérdésében, illetve a vállalkozók nagyobb védelmét, érdekeit képviselô kérdésekben. A jelenlévôk végezetül szervezeti kérdésben döntöttek:
Lôrincz Klára kérte küldötti megbízatása
alóli felmentését, helyére Juhászné Bártfai Ildikót választotta meg küldöttnek a közgyûlés.
Ozsgyáni Lajosné
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Mottó
„Az érdekegyeztetés lényege, hogy mindenki megértse a másik helyzetét, és legyen kész a kompromisszumra.
A VOSZ tevékenységében a jövôben is a vállalkozók érdekérvényesítése a legfontosabb feladat.”

Szolgáltatói VOSZ
Érdekképviselet, érdekérvényesítés

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége (VOSZ) az elmúlt évben ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. A
szövetség mára az egyik legjelentôsebb magyar munkaadói érdekképviseleti szervezetté nôtte ki magát, a közvetlen tagságon és a
tagszervezetein keresztül több mint 53 ezer
vállalkozást tömörít. A VOSZ Bács-Kiskun
Megyei Szervezete aktív tagja a szövetségnek. Versegi János megyei elnökkel – aki a
kecskeméti székhelyû VER-BAU Kft. tulajdonosa és 14. éve irányítja a szervezet munkáját – az elmúlt év fontosabb történéseirôl
valamint a 2014-es évi tervekrôl beszélgettünk.
– A 2013-as évben rekordszámú rendezvényt szerveztünk, amelyeken – a vállalkozók
munkájának segítése érdekében – elsôsorban
a szolgáltatói VOSZ-t jelenítettük meg.
Folytattuk a megyei szervezet kiépítését.
Januárban létrehoztunk Kiskôrösön egy új
VOSZ csoportot a gazdasági évnyitóval összekötve. A csoportot Endrôdi Ferenc, az Akker
Tüzép tulajdonosa vezeti. Így már négy városban mûködik VOSZ képviselet, Kecskemét
mellett Lajosmizsén, Kiskunfélegyházán, Baján illetve Kiskôrösön.
A szolgáltatói VOSZ bemutatásának újabb
állomása volt Palik Vera társelnök nagysikerû gazdasági fóruma Baján, melyen a vállalkozók sok hasznos információt kaphattak a
magyar és külföldi piacokról, a hitelezésrôl, a
Széchenyi Kártya elônyeirôl, a vállalkozók
német és kínai piacokon szerzett tapasztalatairól.
Tudásfórum címû üzleti rendezvényünk
azon kis- és középvállalkozások cégvezetôi-

nek, döntéshozóinak szólt, akiket érdekel, hogyan lehet ebben a nehéz gazdasági környezetben cégük költségeit csökkenteni, valamint
bevételeit és hatékonyságát növelni.
Sikeres üzletember találkozót szervezetünk
a FÁK-országok és Kína üzleti köreivel, segítve a magyar vállalkozók ezen piacokra történô bejutását.
Az elmúlt évben a 9. Megyei Prímadíj
átadó gálát rendeztük meg, amely nagyon pozitív visszhangot kapott környezetünkben. A
gálán 6 megyei vállalkozó vehette át az Év
Vállalkozója kitüntetô címet Dr. Dávid Ferenc fôtitkártól.
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Decemberben, a hagyományos Vállalkozók
Napjával együtt ünnepeltük szervezetünk 25
éves évfordulóját. A jubileum alkalmából
nagyszabású ünnepséget rendeztünk, ahol a
vállalkozók és az alapító tagok is (Nicopro
Kft., Plasztik-Tranzit Kft., Mezôfi Hidraulika,
Pintér Mûvek, FORINT-Soft Kft.) magas
szintû állami és szövetségi kitüntetésben részesültek.
Rendezvényeink mellett fontos még
megemlítenem, hogy szervezetünk már második éve mûködteti a VOSZ-BESZ Zrt.-t, mely
a közösségi beszerzés elônyeit biztosítja a tagok részére energiabeszerzés, távközlés, autóvásárlás, hitelezés, biztosítás területén. Ezen
beszerzési forma fôként a kisebb cégek számára jelent megtakarítást.
Szövetségünk a Liga Szakszervezettel közösen sikeresen pályázott vállalkozói tanácsadásra, és szervezetépítésre. Az elnyert pénzforrásból regionális tanácsadói irodákat hoztunk létre, melyek rendszeres tájékoztatókat
szerveznek a vállalkozók mindennapjait meghatározó témákról, többek között adó, pénzügy; finanszírozás, tôkebefektetés; jog; munkabiztonság, munkavédelem; pályázat. Tagjaink a további részletekrôl a www.vallalkozo.info honlapon tájékozódhatnak.
A 2014. évi célkitûzéseinket a választások
után megalakuló kormányzat felé a Dr. Chikán Attila professzor által vezetett Gazdaság-
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politikai Bizottságunk juttatja el. Szervezetünk többek között együttmûködne a kormányzattal a gazdasági növekedés beindításában, a beruházások bôvítésében, a foglalkoztatás növelésében a versenyszférában. Úgy
gondoljuk, hogy erôsíteni, helyenként újjáépíteni szükséges a külföld bizalmát, ehhez
pedig kiszámítható gazdaságpolitikát, jogbiztonságot kell teremteni. A kkv-szektor valós
támogatást vár a kormányzattól. A VOSZ a
közös célok megvalósításában partner kíván
lenni a jövôben is.
(Az interjú a 3 Dimenzió lapban jelent meg)
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Prima Díjak

A nemes cél érdekében
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége (VOSZ) Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezete elnöksége minden évben
meghirdeti a Prima díjat, amellyel a megye
kulturális, tudományos, oktatási és sportéletének legkiválóbb képviselôit ismeri el. A díjátadó gálán a megye legsikeresebb vállalkozásait is díjazták, gazdára találtak a szintén a
VOSZ által alapított az „Év vállalkozója B.A.-Z. Megyében” elismerések.
– A megye vállalkozói, gazdasági szereplôi
ismét egymás mellé álltak a nemes cél érdekében, és közel 70 vállalkozás, bank, magánszemély és szervezet támogatta az idei Prima díjat – hangsúlyozta a gálán Ádám Imre, a
VOSZ megyei szervezetének elnöke, úgy folytatva –, a Prima díj 10 kategóriájával átfogja

a magyar kultúra, mûvészetek, tudomány, oktatás, köznevelés és sport területét. Az elismerés lehetôvé teszi az elért eredmények megismertetését, azok továbbfejlesztését, valamint
a mûvészek és tudósok ösztönzését. Az idén is
rengeteg jelölés érkezett, így azok is nyertesnek érezhetik magukat, akik a jelöltek közé
kerültek, jelezte Ádám Imre.

Minden megyében
Az elnök kiemelte: Demján Sándor úr 11 évvel ezelôtt az összefogás nemes céljával hozta
létre a Prima Primissima díjat, de a kezdeményezés nem állt meg a fôvárosban, ma már
minden megyében adományoznak Prima díjakat, hisz országszerte megvalósult az összefogás. A vállalkozói díjakkal kapcsolatban az el-
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nök felhívta a figyelmet: ez az elismerés a legmagasabb szintû szakmai díjnak számít.
Odaítélésükkor nem a vállalkozás nagysága
számított, hanem az innováció, a vállalkozói
környezet elismerése és a VOSZ támogatása.

Prima Díjasok
A megyei Prima Díj várományosai ezúttal is
három kategóriában indultak. Magyar képzômûvészet kategóriában Zajácz Tamás kapta
meg az elismerést. Az iparmûvész a bôrmûvességgel fôiskolai tanulmányai alatt ismerkedett
meg. Egyedi bôrmegmunkálási eljárására az
Országos Találmányi Hivatal szabadalmi oltalmat adott. 1980 óta rendszeresen kiállít hazai és külföldi galériákban, részt vesz nemzetközi képzô- és iparmûvészeti bemutatókon.
– A bôrkép-készítéssel mintegy 30 évvel
ezelôtt új mûfajt teremtettem a szakmában. A
VOSZ az innováció, az új szellemi értékek felkutatását segíti, véleményem szerint ennek köszönhetem a díjat - mondta Zajácz Tamás,
A Magyar tudomány kategória idei gyôztese Dr. Lakatos István, aki a díjjal járó nettó
egymillió forint pénzjutalmat fele-fele arányban felajánlotta az Erzsébet Hospice Alapítványnak, illetve a Fiatal Tehetségekért Ala-

17

pítványnak. Az akadémikusnak ezen kívül is
számos elismerése van már.
– A Prima Díjnak az a különleges sajátossága,
hogy ezt éppen az a szervezet adja, amelynek a
magyar társadalom számára rendkívül fontos szerepe van, nevezetesen a kutatás-fejlesztés, az innováció támogatása, hiszen e nélkül nincs társadalmi felemelkedés. A VOSZ az innováció iránti
elkötelezettséget testesíti meg – mondta Lakatos
István.
Magyar sport kategóriában Mészáros
László végzett az élen. A fekvenyomó 18 éves
korában kezdett a testépítésbe. Hét évvel késôbb elsô magyar bajnokságán országos csúcsot döntött. 2004-ig amatôr versenyzôként
ötszörös világ- és négyszeres Európa-bajnok
lett. Az ezt követô idôszakban hét profi világszövetségnél is világ- és Európa-bajnoki címet
szerzett.
– Az elismerés nagy értéke számomra, hogy
olyan emberektôl kaptam meg, akik nem a sportban, hanem a gazdasági életben és Miskolc
közéletében dogoznak és tevékenykednek - mondta Mészáros László fekvenyomó.
A Prima Gála közönségdíjasa Kun Ádám,
2013. BMX Flatland világbajnoka lett. Tizenkét éves korában ismerkedett meg a BMXszel. 1999-ben, elsô világbajnokságán már a
középmezônyben zárt. 2002-ben, Kölnben vi-
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lágbajnok master kategóriában. 2010-ben a
profik között megnyerte a Kölnben megrendezett Suzuki Mastert, amelyet nem hivatalos
vb-nek tekintenek. 2013-ban újra világbajnok, Kölnben.
– Óriási érzés volt átvenni a közönségdíjat
több száz ember elôtt. Nagyon pozitív, hogy az
extrém sportok is egyre inkább kezdenek elôtérbe
kerülni, a fiatalok körében nagy népszerûségnek
örvendenek – mondta a közönségdíjas Kun
Ádám.

Év vállalkozói
A gálaesten kiosztották az Év Vállalkozója
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében címeket is,
mellyel azokat ismerték el, akik vállalkozásukban maradandót alkottak a térségben.

Az év informatikai vállalkozása: Szinvanet
Kft. (Ügyvezetô: Vinnai János)
Az év mûanyagipari vállalkozása: Ongropack Kft. (Ügyvezetô: Szabó Gyula)
Az év szállítmányozási vállalkozása: CsôszTrans Kft. (Ügyvezetô: Csôsz Géza)
Az év fémipari vállalkozása: Phönix-BRV
Kft. (Ügyvezetô: Vincze Tamás)
Az év építôipari vállalkozása: T & P Beton Kft. (Ügyvezetô: Gulyás László)
Az év élelmiszer-ipari vállalkozása: Tokaji
Borecet Manufaktúra (Tulajdonos:
Formanek Ferenc)
Az év könyvkötészeti vállalkozása: Veres
‘98 Bt. (Üzletvezetô: Veres Attila)
Az év közlekedési vállalata: Borsod Volán
Zrt. (Vezérigazgató: Sárközi György)
Az év szállodatulajdonosa: Tógyer & Son
Kft. (Ügyvezetô: Tógyer Lajos)
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Svájci-Magyar Együttmûködési Program
A Munkástanácsok Országos Szövetségével
konzorciumban valósítjuk meg „a SvájciMagyar Együttmûködési Program keretében az idôsebb korosztályhoz tartozó munkavállalók foglalkoztatását elôsegítô
megoldások kidolgozása és népszerûsítése a
svájci tapasztalatok felhasználásával” címû
pályázatot.
A pályázat keretében 2 napos svájci-magyar workshop-ot tartottunk Budapesten,
melynek témája a svájci tapasztalatok magyarországi alkalmazhatósága volt. A rendezvényre 3 svájci szakember érkezett,
hogy megossza velünk országa tapasztalatait. A téma magyarországi kezelését dr.
Modori László helyettes államtitkár mutatta be.
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A VOSZ Somogy Megyei Szervezetének közgyûlésén Vida Péter, a VOSZ Emberi Erôforrás
és Foglalkoztatási Szekciójának elnöke tartott elôadást az Együttmûködési Program keretében.
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VOSZ tagvállalat sikere
Szalagátvágás másodszor az Almáskerti ipari parkban

Ismét átadó ünnepségre invitálta partnereit,
barátait, a beruházásban érintetteket és a
média munkatársait a Losonczi Kft. Decemberben avatták fel új üzemcsarnokukat,
most pedig azt mutatták meg, milyen gépekkel dolgoznak majd a közel másfél ezer négyzetméteres épületben.
A békéscsabai Losonczi Kft. 1995 óta egyre fejlôdô gazdasági társaságként, fô profilban precíziós szerszámgyártással foglalkozik.
A most - másodszor - átadott új csarnok az
ingatlan beruházáson túl az új mérôterem
kialakításával a térségben egyedülálló mûszaki színvonalat és értéket képvisel. Az új
üzemcsarnokban újabb minôségi szintet képes biztosítani a cég, amelynek szerszámai a

Paksi Atomerômûtôl kezdve
a Rába futómûveken keresztül az INA-Schaeffler csapágyakig bezárólag komoly
gyártósorok meghatározó
elemei.
Losonczi István - A vendégek mellett azokat a partnereket, vevôket is köszöntöm, akik törzsvevôink,
ugyanis ôk a legfontosabbak,
hiszen hosszú éveken át
visszajárnak, számítanak a
munkánkra. Természetesen
az alkalmi megrendelôk is
fontosak, ôket is maradékta-
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lanul ki kell szolgálni – köszöntötte Losonczi
István a megjelenteket.
Majd elmondta, hogy hosszú évekig alkalmazott volt, nem is fordult meg a fejében,
hogy vállalkozzon, azonban a szükség rákényszerítette, és ma már nem bánja. A mostani
fejlesztésrôl illetve magának a vállalkozásnak
az elindulásáról már korábban beszámolt a
hír6.hu, ezért nem ismételjük magunkat, inkább az újdonságokra helyezzük a hangsúlyt,
arra, ami 2013. december 5-e, a csarnok hivatalos átadója óta történt. Akkor azt mondtuk el, hogy megépült a csarnok, most arról
tudunk hírt adni, hogy be is települt a közel
1350 négyzetméter alapterületû épület.
Újonnan került a csarnokba egy koordináta
mérôgép, egy lézerjelölô, két híddaru, egy targonca, és a napokban rendeltek egy CNC köszörûgépet.
– Igyekeztünk dolgozóinknak korszerû, minôségi munkakörülményeket biztosítani, hiszen elégedett, megbecsült dolgozókkal lehet
sikeres céget mûködtetni – tette hozzá Losonczi István.
A beruházás összköltsége közelít a háromszáz millióhoz, ennek keretében egy közel
1350 négyzetméter alapterületû szerszámgyártó üzem és irodaépület valósult meg. A
fejlesztésnek köszönhetôen hat új munkahely jött létre, ezzel a térség
foglalkoztatási helyzetének
javításához járultak hozzá.
Dr. Dávid Ferenc- Gyakran merül fel a kérdés, miért
nehéz Magyarországon vállalkozni? Miért annyira hányattatott sorsúak a vállalkozók, miért nem támogatja az
állam ôket? Sôt, még vastagon meg is "adóztatják" a
vállalkozásokat. Azonban,
amikor belép az ember egy
ilyan csarnokba, akkor elfelejti mindezt. Azt tudja mindenki, hogy Békéscsaba nem

a világ közepe, ebben a térségben belevágni
egy ekkora fejlesztésbe elismerésre méltó dolog. Az pedig még inkább felemelô és jó, hogy
mindezt a feleségével karöltve teheti meg Losonczi István. Ez nagy dolog, keveseknek adatik meg, és foglalkoztatási szempontból is nagyon fontos – mondta a beruházásról dr. Dávid Ferenc, a VOSZ fôtitkára.
Nagy Mihály László - Akik itt születtek,
itt élnek, itt is akarnak boldogulni. A versenyképességnek a mindennapokban nagy jelentôsége van, hiszen csak
úgy lehet elôre lépni, ha
felvesszük a versenyt a
piacon lévô társakkal, ha
igyekszünk jól és jót létrehozni, lehetôleg úgy,
hogy arra legyen kereslet.
Itt nagyon jó példáját látjuk annak, hogyan kell
egy vállalkozást versenyképessé és ezzel egyre nagyobbá tenni – tette hozzá Nagy Mihály László, a
VOSZ Békés megyei elnöke.
A békéscsabai Almáskerti ipari parkban új
beruházásként felépített üzemcsarnok mérföldkô nem csak a vállalkozás, de a békési megyeszékhely életében is.
Forrás: hír6.hu
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Széchenyi Kártya Program
– Minden eddiginél alacsonyabb
kamatok
A KAVOSZ Zrt. által irányított és már 11 hitelintézetnél forgalmazott Széchenyi Kártya
Program - részben az állami kamattámogatásnak köszönhetôen - napjaink legsikeresebb
vállalkozói finanszírozási megoldása. A jegybanki alapkamat jelentôs csökkenése és az állam által nyújtott támogatások következtében
a program keretein belül igényelhetô hitelkonstrukciók minden eddiginél alacsonyabb
kamatokkal érhetôk el a vállalkozások számára. Az olcsó hitelek lehetôvé teszik - a napi
likviditási problémák megoldásán túl - a válság miatt elhalasztott beruházások elindítását,
a gépek, eszközök korszerûsítését, valamint
tovább növelik a kkv-szektor uniós pályázatokon való részvételének esélyeit.

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások
finanszírozási lehetôségeinek javítására létrehozott Széchenyi Kártya Program keretein
belül hat különbözô hiteltermék közül választhatják ki a vállalkozások a finanszírozási
igényüknek megfelelô konstrukciót.
A Programban igényelhetô hitelek egymásra épülnek és akár egyidejûleg, egyszerre is
felhasználhatóak. A máig legnépszerûbb
konstrukció, a Széchenyi Kártya „klasszik”
szabadon felhasználható folyószámlahitel a
már legalább egy éve mûködô mikro-, kis- és
középvállalkozások átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására szolgál. Az igénylôk már 3
hét alatt akár 25 millió forint összegû szabadon felhasználható hitelhez juthatnak, gyors
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és egyszerûsített hitelbírálatot követôen,
csökkentett adminisztrációval. A folyószámlahitel jelenlegi évi nettó kamata 5,7%.*
A Széchenyi Forgóeszközhitel akár 3 éves
futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök
(alapanyagok, árukészletek) finanszírozására
szolgál, igénylésével a vállalkozások egy egyszerûen elérhetô és rugalmasan használható,
államilag támogatott hitelhez juthatnak, jelenleg évi 5,7%* nettó kamat mellett. Az igényelhetô hitel 1 millió forinttól maximum 25
millió forintig, 100 000 forintonként emelkedô összegû lehet.
A Kormány 2013. május 1-jétôl évi 5 százalékpont kamattámogatást biztosít a Széchenyi
Beruházási Hitel, az uniós pályázatokhoz igényelhetô Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel és
a Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitel
hitelszerzôdések teljes összegéhez, az adott ügylet futamidejének elsô három évére. A kedvezô költségeknek, valamint a rugalmasabb feltételeknek köszönhetôen a Széchenyi Beruházási hitel az MNB Növekedési Hitelprogramja
mellett az egyik legkedvezôbb kondíciójú forrás
a piacon, ami jó alternatívát kínál a kisebb cégek számára. A Széchenyi Beruházási Hitelbôl
ingatlan megvásárlása, építése, fejlesztése, valamint nemcsak új, hanem használt gépek beszerzése is finanszírozható. A konstrukció 20
százalék önerôvel, 1- 50 millió forint összegben, maximum 10 éves futamidôre igényelhetô, akár 2 éves türelmi idôvel. A Széchenyi Beruházási és a Széchenyi Önerô Kiegészítô hitelek jelenlegi évi nettó ügyleti kamata 2,2%*, a
Széchenyi Támogatást megelôlegezô Hitel évi
nettó kamata jelenleg 1,7%.*
Még olcsóbb lett az Agrár Széchenyi Kártya is, amelyhez a Vidékfejlesztési Minisztérium 4% kamattámogatást nyújt. Az agrárium
igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukciót a mezôgazdasági termékek elôállításával,
feldolgozásával és forgalmazásával, erdô-, vadés halgazdálkodással foglalkozó mezôgazdasági
ôstermelôk, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozásként mûködô kis- és középvállalkozások vehetik igénybe.
A konstrukció évi nettó kamata jelenleg
2,7%*. Az egy, kettô vagy három éves lejáratú folyószámlahitel igényelhetô összege minimum 500 000 forint, felsô határa 25 millió forint.

*A hiteleknél megadott évi nettó kamatok
számítása: 1havi BUBOR +az adott konstrukcióhoz tartozó kamatfelár, a konstrukcióhoz
nyújtott kamattámogatás mértékével csökkentve. A tájékoztató készítésének idôpontjában érvényes 1havi BUBOR= 2,70 %.
A Széchenyi Kártya Program keretein belül
kihelyezett hitelek összege mára meghaladja
az 1280 milliárd forintot. A hiteligénylések
száma megközelíti 270 ezret, és eddig mintegy
200 ezer hitelügylet jött létre.
A Széchenyi Kártya Program hitelei a KAVOSZ Zrt., a VOSZ és a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban igényelhetôk országszerte közel 300 helyen, ahol az ügyfelek
teljes körû információt kapnak az igénylés feltételeirôl és a benyújtandó dokumentumokról. Az érdekképviseletek irodai hálózata teljes területi lefedettséget biztosít, tehát valamennyi régió vállalkozói találhatnak székhelyükhöz közeli regisztráló irodát, amely a kérelem befogadását követôen továbbítja a hitelkérelmet az ügyfél által megjelölt hitelintézet
részére.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a
VOSZ a Széchenyi Kártya Program szakmai
irányítására hozta létre a KAVOSZ Zrt.-t
2002-ben, mára azonban a program koordinálásán és az új termékek fejlesztésén túl a társaság további szolgáltatásokat is nyújt a hazai
kkv szektor részére.

VÁLLALATI
TANÁCSADÁSI
SZOLGÁLTATÁSOK
TÁMOGATÁSA
2012 áprilisától a KAVOSZ Zrt. által vezetett
konzorcium - melynek további tagjai a VOSZ
és az MKIK - támogatás közvetítôként vesz
részt, a „Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások
részére” címû címû - a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiírt- programban a Dél –Alföldi és az Észak-Magyarországi régiókban az
Új Széchenyi Terv keretében. A program keretében a vállalkozások vissza nem térítendô
támogatást nyerhetnek el többek között üzle-
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ti terv, megvalósíthatósági tanulmány, szervezeti átvilágítás, on-line megjelenés, kockázat
elemzés, jogi szaktanácsadás, marketingstratégia, illetve egyéb, a vállalkozás mûködését
elôsegítô tanácsadói tevékenységek finanszírozására. A sikeres pályázók maximum 8 milliós támogatást kaphattak akkreditált tanácsadó cégek szolgáltatásainak igénybe vételére,
az egyes projektek összköltségének 50 százalékáig. 2013 júliusáig, rekordidô alatt döntés
született a Dél-Alföldön rendelkezésre álló
627 milliós és az Észak-Magyarországon
kiosztható 340 millió forintos keret teljes kihelyezésérôl. Mindkét régióban többszörös
volt a túligénylés, Az egy projektre jutó átlagos támogatási érték a Dél-Alföldi régióban
2,7 millió, míg az Észak-Magyarországi régióban 3,1 millió forint volt, legtöbben minôségirányítási rendszerek bevezetéséhez, szoftverfejlesztéshez, üzleti tervek és megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséhez kértek támogatást.

KAVOSZ
Vállalkozásfejlesztési Zrt.

ÚTDÍJ HITELPROGRAM
– kedvezményes hitel, fuvarozó
vállalkozásoknak

hetô legkedvezôbb finanszírozási lehetôség,
amihez ráadásul kezdô vállalkozások is hozzájuthatnak.
Az Útdíj Hitelt olyan e-útdíj fizetésre kötelezett, az Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató
Zrt.-nél regisztrált, devizabelföldi kis- és középvállalkozások igényelhetik, amelyeknek
nincs lejárt hitel- és köztartozásuk, nem állnak csôd-, felszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt, valamint megfelelnek az Útdíj Hitelprogram Általános Szerzôdési Feltételekben (ÁSZF) foglalt egyéb feltételeknek.
Az igényelhetô hitel összege a vállalkozás
által üzemeltett, útdíj fizetésre kötelezett gépjármûvenként minimum 200 ezer – maximum

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által
nyújtott Útdíj Hitel egy államilag támogatott,
rulírozó jellegû - azaz visszafizetés esetén, akár
többször is igénybe vehetô – hitelkonstrukció,
amely segít a vállalkozások számára áthidalni
az úthasználat elôtt fizetendô útdíj és a késôbb
befolyó fuvardíj megérkezéséig tartó, likviditási nehézségeket okozó idôszakot. A hitelhez
az állam évi 4% kamattámogatást biztosít, ennek, és az alacsony költségeknek köszönhetôen ez a fuvarozó vállalkozások számára elér-

2010 -ben megalakult a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt., melynek fô tevékenysége
hitel- és pénzkölcsön nyújtása a kisvállalati,
ezen belül is a mikrovállalati ügyfélkör számára. Alapvetô célja, hogy a lehetô legtöbb banki módszerekkel nem, vagy nem megfelelôen finanszírozott -, hazai mikrovállalkozás
hitelhez jutási lehetôségein javítson, kedvezményes, Európai Uniós vagy hazai forrású, támogatott finanszírozási források biztosításával. A társaság nagy sikerrel közvetítette a
már lezárult Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Konstrukciót, így rövid idô alatt jelentôs
szereplôvé vált az uniós termékek piacán. Jelenleg az Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel konstrukciókat, valamint az Útdíj
Hitelt igényelhetik a vállalkozások a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt-nél.
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1 millió Ft. A hitel futamideje egy év, amely
meghosszabbítható.
Az igénylôk által fizetendô nettó kamat: 1
havi BUBOR+1,5%, ami jelenleg összesen
csupán 4,2%. A hitel valamennyi költségét és
díját az Útdíj Hitelprogram Hirdetménye tartalmazza, mely a www.utdijhitel.hu, illetve a
www.kavoszvf.hu oldalakon érhetô el.
A hitel igényléséhez nem szükséges sem ingó- sem ingatlanfedezet, és nincs szükség magánszemély kezességvállalására sem, hiszen
biztosítékul részben az állam 80%-os készfizetô kezessége, részben pedig a szerzôdött hitelösszeg 20 %-a + a hitel 3 havi ügyleti kamatá-

nak együttes összegével megegyezô mértékû
óvadék szolgál, melyet az igénylônek kell
ugyan biztosítani, de jelentôs kedvezményként az óvadék elhelyezése az jóváhagyott útdíj hitel összegébôl is megoldható.
A fuvarozó vállalkozások az igényléseket a
KAVOSZ, a Területi Kereskedelmi és Iparkamarák, a VOSZ és egyéb szerzôdött partnerek
regisztráló irodáiban nyújthatják be az ország
több mint 70 pontján. A regisztráló irodák listája megtalálható a www.utdijhitel.hu, illetve
a www.kavoszvf.hu weboldalakon.
KAVOSZ
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A NICOpro Kft., a VOSZ alapító
tagja, a digitális beszédrögzítésrôl
A mindennapok üzleti, közigazgatási és magánjellegû beszédinformációinak egységesített rögzítése, kezelése és feldolgozása, a
meglévô számítógépek másodlagos kihasználásával (ABSONIC: www.nicopro.hu).
Hangrögzítés nélkül nincs megfelelô információkezelés, versenyképesség és információ
biztonság!
A mindennapi életben, a gazdaságban végbemenô folyamatok információkon alapulnak
és információkat keletkeztetnek. A napi információ áradat nagy része hang- illetve beszédinformáció, melyek egyrészt személyes jelenlét melletti megbeszéléseken (tárgyalásokon, elôadásokon stb.), másrészt személyes jelenlétet nem igénylô, távközlési eszközök (telefon, rádiótelefon stb.) útján keletkeznek.
Gazdasági társaságoknál, a közigazgatásban és
az állami intézményeknél, kisvállalkozásoknál, magánszemélyeknél, tehát szinte mindenütt felmerülhet a hanginformáció rögzítési,
tárolási igénye a késôbbi feldolgozás vagy archiválás érdekében. Az információ rögzítése,
tárolása, feldolgozása, jelentôs szerepet tölt be
a versenyképességben, a kiadások megtakarításában, a bevételek növelésében és a közigazgatási-hatósági munka segítésében is. Ezzel
idô, energia és pénz takarítható meg valamint
a biztonságot, az érdekvédelmet is erôsítheti:
• vezetôi - titkári - ügyintézôi tevékenységekhez, idô-munkaszervezéshez, diktálásokhoz (jegyzôkönyv készítés)
• megbeszélések, tanácskozások, elôadások
rögzítése mikrofonnal, manuálisan vagy
automatikusan vezérelve
• telefon-, rádiótelefon-, URH beszélgetések
manuálisan vagy automatikusan vezérelt
rögzítése
• elôre programozható, automatikus mikrofon- és telefonfelvételek (dátumra és idôpontra)
• üzenethagyáshoz munkatársak és más személyek részére
• meghallgatásoknál, közérdekû telefonhívásoknál (rendôrség, bíróság, önkormányzat,

ügyeletek, ügyfélszolgálatok, panaszirodák,
segélykérés stb.)
• a hangfelvételek feldolgozása beszédfelismeréssel amelynek során az élô beszéd vagy a már
tárolt beszédanyag automatikusan, karakteresen leíratható
Az ABSONIC rendszer a meglévô számítógépek másodlagos kihasználásával, a számítógépekbôl széleskörû szolgáltatásokkal rendelkezô virtuális diktafont varázsol.
Cégünk több mint egy évtizede foglalkozik
számítógépes digitális beszédrögzítéssel, beszédkezeléssel és feldolgozással. Rendszerünk
saját fejlesztésû szoftver és hardver elemekbôl
épül fel. Követve a változó piaci igényeket és
a technikai fejlôdést, folyamatosan fejlesztjük
rendszerünket.
Megoldásokat kínálunk a mikrofonos és
egy-két analóg telefonvonalas rögzítéstôl a
több száz csatornás analóg, és digitális vonalak, VoIP, SKYPE illetve URH készülékek
rögzítéséig.
Az ABSONIC szoftver nem csak hangrögzítésre használható, segítségével egy komplett
beszédfeldolgozó rendszer építhetô ki.
A hangrögzítés mellett az alábbi fôbb, felhasználóbarát funkciókkal rendelkezik: jegyzôkönyvezés, távkezelési, biztonsági funkciók,
beszédfelismerés, felvételek archiválása,, IVR
megvalósíthatóság, automatikus hívásrendszer, stb.
A beszédfelismerés a beszédinformáció feldolgozást segíti (jelenleg magyar és angol
nyelven), amelynek során az élô beszéd vagy a
már rögzített és tárolt beszédanyag közvetlenül karakteres szöveggé alakul át, tehát elektronikusan, automatikusan leíródik. Jó mûszaki és szervezési elôkészítés esetén a leirat pontossága a mikrofon minôségétôl függôen 9095% nagyobb pontosságot is elér. A távközlési eszközökön folytatott beszélgetések beszédfelismerése rosszabb hatásfokú (a távközlési
csatornáktól függôen például 40-90%), de ez
is javítható, megfelelô mûszaki elôkészítés
után. Az írásjeleket, a nagybetûket és a hibá-
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kat, utólag manuálisan kell korrigálni, ha erre
van igény.
A beszédfelismerôk automatizálni tudják a
munka nagy részét, amikor digitálisan rögzített beszéd anyag (diktálás, értekezlet, megbeszélés, elôadás, önkormányzati ülés, bírósági
tárgyalás, stb.) utólagos leírására van szükség.
A rendszernek van egy élôbeszéd felismerését megvalósító verziója is, amelynek segítségével egy elôadó, egy hozzászóló, egy diktáló
beszédét minimális késleltetéssel (kvázi azonnal) karakteresen megjeleníthetjük.
Az üzleti, közigazgatási érdekek védelme lehallgatás ellen védett mobil beszélgetésekkel
(SECFONE: www.secfone.nicopro.hu).
Mottó:
„Háromféle ember él ma szerte a világon: aki volt
már lehallgatva, aki lesz, és akit éppen lehallgatnak.
A lehallgatás csak egyik módja az ember célzatos
megfigyelésének, amely ma már korántsem az állam monopóliuma.
Mióta a megfelelô technikai apparátusok viszonylag könnyen és olcsón beszerezhetôek, a lehallgatás is demokratizálódott.
Ha a bôség kosarából nem is, lehallgató készülékbôl mindenki egyaránt vehet.”
Hogy válasszunk megfelelô titkosítási
megoldást?
A legmegfelelôbb titkosított mobil kommunikációs megoldást mindig a megoldás
technikai megvalósítása alapján kell kiválasztanunk, soha nem a marketing üzenetek alapján. A legmagasabb biztonsági szint háromszintû
védelemmel érhetô el. A háromszintû védelemben egy hardver (microSD kriptocsip) védi a
titkosító kulcsokat, egy szoftver védi az okostelefont (figyeli például hogy milyen más
szoftver próbál meg hozzáférni a telefon mikrofonjához), és egy egyedi kulcskezelési megoldás véd a feltörés ellen. Kizárólag így biztosítható a lehallgathatatlan mobilkommunikáció.
Mi a SECFONE?
A Secfone egy svájci (szerver) központú, biztonságos, lehallgatás ellen védett telefonálást
lehetôvé tévô, Internet alapú globális kommunikációs rendszer. A Secfone segítségével a Secfone elôfizetôk a biztonságos hálózaton belül lehallgathatatlan módon hívhatják egymást oly
módon, hogy a beszélgetések nem mennek át a
svájci, kizárólag a belsô hívószámok azonosítását

végzô szerveren. A Secfone lehetôvé teszi fájlok
és szöveges üzenetek biztonságos küldését is. A
Secfone világméretû hálózatán belül minden
hívás hálózaton belüli hívás. A szolgáltatás havi díjért vehetô igénybe, mely korlátlan beszélgetést valamint korlátlan üzenet és fájlküldést
biztosít a Secfone hálózaton belül.
Mitôl lehallgathatatlan?
A Secfone biztonságát egy szabadalmaztatott biztonságos hálózati megoldás garantálja.
Ennek használatával a Secfone egy Internet
alapon felépített, zárt, kódolt, biztonságos hálózaton keresztül képes a hívásokat bonyolítani. A speciálisan kódolt hálózat egyedülálló
biztonsági tulajdonságai teszik a Secfone
kommunikációt lehallgathatatlanná. A titkosított hálózat használatához szükséges kulcsok
védelmérôl egy speciális hardver eszköz, a
Secfone SD CryptoCard kártya gondoskodik.
A speciális kártyában kiolvashatatlanul tárolt
kulcsok soha nem hagyják el a kártyát, használat közben maga a kártya végzi a kulcsokkal
a szükséges mûveleteket, így illetéktelek számára a kulcsok nem hozzáférhetôek. A speciális, zárt, kódolt hálózat, és a hálózati kulcsokat védô hardver technológia együttesen
teszi a Secfone hívásokat és az akár 5GB-os
csatolmányokat tartalmazó szöveges üzeneteket lehallgathatatlanná.
Mi szükséges hozzá?
– mikro SD kártya csatlakozóval rendelkezô Android alapú mobiltelefon, már meglévô
Internet elôfizetéssel vagy akár ingyenes WiFi
eléréssel.
– érvényes Secfone hálózati elôfizetés
– egy Secfone SD Cryptocard kártya, mely
egyben a titkos hálózat hardveres hozzáférési
pontja, ehhez tartozik a védett vonal, belsô
Secfone telefonszáma is.
A szükséges szoftverek az Internetrôl ingyen letölthetôek, az elôfizetések rendezéséhez kapcsolódóan.
További információ és árajánlat kérés:
A NICOpro Kft. a BeSure Europe LLP. hivatalos viszonteladójaként forgalmazza a Secfone
rendszert Magyaroszágon és az Europai Unióban.
Honlap: www.secfone.nicopro.hu; (www.nicopro.hu)
Email: nicopro@nicopro.hu
Tel/fax:+36-79-326581
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SkillsHungary Nemzeti Döntô
Budapest, 2014. március 5.
A 2014. október 2-4. között a franciaországi
Lille-ben megrendezendô 4. EuroSkills Szakmunkás Versenyen induló magyar versenyzôk
az MKIK által 2014. március 5-6-án, Budapesten megrendezett Nemzeti Döntô keretében
kerültek kiválasztásra.
Az ÉVOSZ az MKIK-val kötött szponzori megállapodás alapján 2014/15 évben az
ács és a kômûves versenyzôk kiválasztásnak
és szakmai felkészítésnek koordinálását vállalta.
Az MKIK szabályzat értelmében Hefkó János kômûves, a 2013. évi lipcsei WorldSkills
Versenyen elért jó eredménye alapján jogosultságot szerzett a 2014. évi EuroSkills versenyen való részvételre is, így ô egy bemutatót
tartott a Nemzeti Döntôn.
Az EuroSkills-en induló kétfôs ács csapat
tagjainak kiválasztása a 2013. decemberi elôdöntô, valamint a 2014. februári középdöntôt követôen a 2013. március 5-i Nemzeti
Döntôn történt. Felhívásunkra 20 ács fiatal
jelentkezett, de közülük csak 17-en küldték
be az elôdöntô szerkesztési feladatának
megoldását. Az elôdöntô nyolc legjobb helyezettje jutott tovább a válogató következô
fordulójára, amely 2014. február 7-8-án a bu-

dapesti Ybl Szakiskola Öv utcai tanmûhelyében került megrendezésre. A középdöntô
résztvevôinek a rendelkezésükre álló tizennégy munkaóra alatt egy makettet kellett elkészíteniük. Elsôként a makett hiányzó méreteit kellett kiszerkeszteniük, majd ez alapján
az egyes elemeket méretre szabniuk, és végezetül a makettet összeállítaniuk. A zsûri tagjai az egyes feladatrészek elkészítését külön –
külön értékelték.
A középdöntô elsô négy helyezettje jutott
tovább a március 5-én a Hungexpo „F” Pavilon-jában megtartott Nemzeti Döntôbe,
ahol egy újabb, az EuroSkills verseny követelményeihez hasonló makettet kellett elkészíteniük. Az egynapos, komoly erôpróbát
jelentô verseny elsô két helyezettje vehet
majd részt októberben a lille-i EuroSkills
versenyen.
A verseny végeredménye:
1. Felbert Attila – Hefele Menyfért SZKI,
Szombathely
2. Vidos Ádám – Hefele Menyfért SZKI,
Szombathely
3. Szûcs Gergô – Medgyaszay SZKI, Veszprém
4. Hokker Ákos – Hefele Menyfért SZKI,
Szombathely
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A Nemzeti Döntô megrendezéséhez, valamint a résztvevôk szakmai felkészítéséhez a
BKIK, a Jaf-Holz Ungarn Kft, és a Rothoblaas Magyarországi képviselete, valamint az
Építô-anyag Kereskedôk Egyesülete (ÉKE)
és a BauMit Kft. nyújtott támogatást. Az ács
verseny döntôjének résztvevôi számára a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövet-

sége (VOSZ) adott át díjakat. A középdöntôhöz a budapesti Ybl Miklós Szakiskola biztosított helyszínt, illetve nyújtott támogatást a
versenyek lebonyolításhoz.
Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes
ÉVOSZ
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Nettó százezer

„Az OÉT megállapítja, hogy a hazai bérek
fokozatos felzárkózásának alapjait a gyors
ütemû, tartós és kiegyensúlyozott gazdasági
növekedés teremtheti meg. Az OÉT a bérek
felzárkózásával egyenrangú törekvésnek tekinti a foglalkoztatás bôvítését. Ezen alapelvekbôl kiindulva az OÉT oldalainak közös
az érdekeltsége a bérek (keresetek) olyan
növelésében, ami összhangot érvényesít a
reálkereset-növekedés, a foglalkoztatás-bôvülés, valamint a termelékenység alakulása
között, és ezzel a bérfelzárkózás számára
hosszabb távon is stabil, kiszámítható pályát
határoz meg.”
A fenti szövegrész az Országos Érdekegyeztetô Tanács 2005. november 25-i megállapodásában szerepel. Így nyolc év távlatából a
megfogalmazás nem is tûnik rossznak. Az idézet elsô mondata különösen idôtálló és aktuális, miszerint a gazdaság felívelése és a stabil
növekedés adja meg a munkabérek érzékelhetô és értékelhetô emelésének lehetôségét. Ezzel nehéz vitatkozni. Akkor a Kormány és a
szociális partnerek három évre (2006-2008)
kötelezték el magukat a minimális bér és a garantált bérminimum összegére vonatkozóan,
és – számos nehézség ellenére - a felek az
egyezséget maradéktalanul betartották. Külön
értéke a megállapodásnak, hogy igyekezett
gazdasági folyamatokat prognosztizálni és
konkrét feltételrendszert fogalmazott meg a
GDP növekedés, a fogyasztói árszínvonal, a
foglalkoztatás bôvülés, a munkatermelékenység elvárt értékeinek és az akkori SZJA változás hatásainak vonatkozásában. A megállapodás egyik fontos és szimpatikus eleme volt annak a szándéknak a kinyilvánítása, hogy „a
több évre szóló egyezség garanciát jelent az
érintett munkavállalók számára, a munkáltatók számára pedig tervezhetôbbé teszi az élômunka költségeit.” Az elôzô mondat jól tükrözi, hogy ma más idôket éltünk.

Mielôtt bárki félreértene: eszem ágában
sincs idealizálni és visszasírni a hivatkozott
kontraktust, azt meg egyenesen ellenezném,
ha a mai instabil gazdasági helyzetben felvetôdne egy három-négyéves bérmegállapodás
igénye. De, aki a jelenlegi minimális bér valóban alacsony 66.483,-- Ft/hó/fô nettó összegét
föl akarja emelni/emeltetni négy év alatt
100.000,--Ft/hó/fô nettó értékre, annak néhány épkézláb mondattal vázolnia kell a nagy
ígéret beteljesülésének feltételrendszerét, körülményeit. Valamennyien tudjuk, hogy az üzleti szféra bizonyos szegmenseiben már a bruttó 5-6 százalékos minimálbér-emelkedés is
gondot okozhat versenyképességi, költségviselési és foglalkoztatási oldalról. Ezt jól bizonyítja, hogy az elmúlt másfél évtizedben nem
egy alkalommal kellett hozzányúlni a sok adminisztrációval járó bérkompenzáció eszközéhez, azaz a növekvô minimálbér-terhek központi forrásból való ellentételezéséhez. Piacidegen, bonyolult, „nem szeretem” konstrukciók voltak, és én nagyon remélem, hogy az
elkövetkezô években nem lesz rájuk szükség.
Aki tehát négy év távlatában – egyenletes
elosztást feltételezve - évi 11 százalékos ütemben akarja emelni a legkisebb munkabér nettó összegét, annak azonnal mondania kell néhány konkrét (!) ismérvet a várható adó-és
járulékpolitikáról (az kevés, hogy megszûnik
az egykulcsos személyi jövedelemadó szisztéma), a költségvetési pozíciók alakulásáról és
nem utolsó sorban a folyamatos, gyors ütemû
emelés és a foglalkoztatás összefüggéseirôl.
Lesz-e olyan tartósan növekvô gazdasági teljesítmény, amely a bejelentett nettó bérnövekedési terv teljesülésének megbízható forrását
és alapját képezheti? Térjünk vissza a négy
éves távlatban ígért 100.000,--Ft/hó/fô nettó
összeghez, ami csaknem megegyezik a jelenlegi 101.500,--Ft/hó/fô bruttó összeggel. Ma a
101.500,-- forintos bruttó munkabér nettó értéke: 66.483,--Ft, e bér kifizetése a munkálta-
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tónak 130.428 forintba kerül. Jól látszik, hogy
milyen nagymértékû az elvonás: a bruttó bérköltségnek csak 51 százalékát kapja a munkavállaló, 49 százalék a költségvetésé. Szerencsés volna már most közölni, hogy ez a 49 százalékos - a munkáltatók és a munkavállalók
által lerótt – befizetési kvóta milyen megoszlásban, milyen mértékben, milyen ütemben
változik? Mi lesz (lehet) a hatályos munkavédelmi akcióterv sorsa, megmaradnak-e azok az
elemei, amelyek jelentôs járulékkedvezményt
biztosítanak a vállalkozásoknak – elsôsorban
alacsony keresetû - munkaerô piaci szereplôk
(pályakezdôk, védett korban lévôk, szakképzetlenek stb.) foglalkoztatása esetén? Miként
illeszkedik a közfoglalkoztatottak javadalmazása a mindenkori minimális bérhez? Esetükben mennyi a nettó érték?
A bérre vonatkozó bejelentéssel együtt került nyilvánosságra – nem közfoglalkoztatás
keretében - 250.000 új nyíltpiaci munkahely
létesítésének igénye, vállalása. Ez a törekvés
rendkívül vonzó, de rögtön felmerül kérdésként: a várhatóan szerény mértékben növekvô magyar gazdaságban jól szolgálja-e az új
munkahelyek teremtését egy viszonylag gyors
ütemû – kötelezô érvényû – bérfejlesztés?
Kérem, emlékezzenek, hogy az „elvárt béremelés” intézménye és a „bérkommandó”
életre keltése idején élesen fogalmazva azt írtam és mondtam: az üzleti szektorban van lehetôség együtt kialkudott és ésszerûen megállapított kötelezô bértarifa érvényesítésére, de
az elfogadhatatlan, hogy magántulajdonosi
körben – a gazdaság tényleges teherbírását figyelmen kívül hagyva - központi (politikai)
bérígéreteket a vállalkozásokon hajtsanak be.
Ma is ezt gondolom. Ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert megítélésem szerint

reális gazdasági prognózis talán egy-másfél évre adható, de 2018-ra biztosan nem. Nem tudunk három-négy évre megbízható elôrejelzést készíteni, így félve és szemlesütve javaslom, hogy még kampány idején is bánjunk
óvatosan egy olyan kérdéssel, amely a hazai
munkavállalók és munkáltatók egy igen jelentôs részét közvetlenül és érzékenyen érinti.
Irányjelzônek tartom a munkabérek legkisebb összegére vonatkozó garanciális szabályt,
mivel európai normáról és gyakorlatról van
szó, aminek létjogosultságán már nem nagyon
illik vitatkozni. Ezért sem lenne szerencsés, ha
az elkövetkezô hetekben beindulna Magyarországon egy köztéri bérlicit, ahol mindenki bemondana egy jól hangzó nettó számot 2018-ra, 2020-ra, sôt 2022-re is. Értem
én, hogy a költhetô forint az érdekes, de néha-néha kerüljön megemlítésre a nettó típusú
jövedelem kifizetésének költségvonzata is.
Senki nem ellensége a legalacsonyabb bérjövedelmek növekedésének, de tisztásban kell
lenni a megemelt bértétel kifizetésének valamennyi körülményével és közterhével.
Végszóként. Ha lehet, maradjunk az írásom elsô és második sorában idézett szikár
mondatnál: a hazai bérek fokozatos felzárkózásának alapjait a gyors ütemû, tartós és kiegyensúlyozott gazdasági növekedés teremtheti
meg.
Dr. Dávid Ferenc fôtitkár
Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége

Megjegyzés:
Az írás a Népszabadság c. napilap 2014. március 18. számában jelent meg.

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

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

Ir.sz.
6000
6120
6449
6060
6041
6400
6344
6000
7754
7626
7626
7720
7700
7623
7634
3794
3849
9700
3530
3910
3441
3530
3400
5900
6753
6782
6722
6723
8000

Város
Kecskemét
Kiskunmajsa
Mélykút
Tiszakécske
Kerekegyháza
Kiskunhalas
Hajós
Kecskemét
Bóly
Pécs
Pécs
Pécsvárad
Mohács
Pécs
Pécs
Boldva
Forró
Kazincbarcika
Miskolc
Tokaj
Mezôkeresztes
Miskolc
Mezôkövesd
Orosháza
Szeged-Tápé
Mórahalom
Szeged
Szeged
Székesfehérvár
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.
József A. u. 5–7.

Utca
Szabadság tér 3/a.
Fô u. 57./D
Petôfi tér 3.
Szent Imre tér 3. fsz. 33.
Fô u. 82/a.
Kossuth u. 4.
Rózsa u. 2.
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
30-563-9412
76-371-132
77-421-228
78-404-394
76-502-160
69-569-981
72-518-149
72-200-460
72-465-125
69-511-093
72-511495
72-552-282
46-399-036
46-386-045
48-512-916
46-344-451
47-352-022
49-530-519
46-515-923
49-505-540
68-512-356
62-552-473
62-581-006
62-540-017
62-312-925
22-801-055
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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
Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Megye
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
Komárom-E

Ir.sz.
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
2851

Város
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
Környe

Utca
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.
Alkotmány u. 14.

Telefon
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
34-573-204
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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
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Somogy Takarék Szövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Rétköz Takarékszövetkezet
Rétköz Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.
2840
2900
2890
2360
2351
2373
1053
2340
1065
2220
2200
1181
2700
2117
2760
2377
2364
1093
2310
1201
8700
7400
7500
7400
4600
4644
4531
4400
4400
4700
4900
7140
7030

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

Utca
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.
Czuczor u. 2-10.
Tököli u. 19/b.
Kossuth u. 32-36.
Rákóczi u. 16.
József u. 19.
Kossuth L. u. 16.
Áchim András u. 4.
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.
Villany u. 4.

Telefon
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
1-456-5072
24-444-599
1-421-5809
85-515-164
82-411-220
82-552-820
82-510-093
45-410-161
45-435-030
42-230-328
42-455-526
42-597-562
44-500-278
44-511-018
74-493-805
75-511-240
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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
Vas
Vas
Vas
Vas
Vas
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala

Ir.sz.
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
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
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
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
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A VOSZ megyei szervezetek székhelye,
elérhetôsége
Közép-Magyarországi Regionális Szervezet
Elnök: Marjay Gyula
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b.
(Tel/Fax.: 1- 222-6234)
marjay.gyula@vosz-kmrsz.hu, www.vosz-kmrsz.hu
Baranya megye
Elnök: Dr. Kiss Endre
7621 Pécs, Király u. 42.
voszbaranya@t-online.hu
www.voszbaranya.hu
Bács-Kiskun megye
Elnök: Versegi János
6000 Kecskemét, Garai u 11. (Tel/fax: 76/5o8-211)
versegi.janos@verbau.hu
www.voszbkm.hu
Békés megye
Elnök: Nagy Mihály László
5600 Békéscsaba, Irányi u. 4–6. I/20. (Tel/Fax:
66-448-190)
nmihalylaszlo@gmail.com
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Elnök: Ádám Imre
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. fsz. 5. (Tel.:
46/413-643, Tel./Fax: 46/505-160)
voszborsod@upcmail.hu
www.voszborsod.hu
Csongrád megye
Elnök: Szakács József
6726 Szeged, Szerb u 176. (Tel/fax: 62/4o5-010)
csongradvosz@vnet.hu
www.voszcsongrad.hu
Fejér megye
Elnök: Varga István
8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 63. (Tel.: 30944-3650)
vargamost@gmail.com
www.voszfejer.hu
Gyôr-Moson-Sopron megye
Elnök: Sragner László
1137 Budapest, Újpest rakpart 8. (Tel: 96/319-875)
sl@sragner-sragner.hu
Hajdú-Bihar megye
Elnök: 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
47-523-093
1-705-7081

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

1-705-7082

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

88-420-710
93-317-733

88-420-710
93-317-733

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.

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

42-504-338
74-510-594
94-323-193

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

Dózsa Gy. u. 9. 2/201. 42-504-337
Arany János u. 6–8. 74-510-593
Fô tér 24.
94-323-193

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

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

8800 Nagykanizsa

Zala

Nyíregyháza
Szekszárd
Szombathely
Veszprém

4400
7100
9700
8200

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

Nógrád
Somogy

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

Megye
Baranya
Bács

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

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

voszveszprem@mailbox.hu
zalavosz@chello.hu

voszszab@t-online.hu
vosztm@t-online.hu
krisztavosz@gmail.com

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

Spengler Veronika
Horváth Péterné

Czomba Tímea
Takács Sándorné
Rába Krisztina

Bóta Gábor
Kiss Jánosné

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

Irodavezetô
Kosztolányi Anikó
Lovas Beáta

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

30-547-4018

30-228-8090

20-501-1962
30-547-9469

30-547-8506
30-547-9274

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

30-547-5318
30-547-8141

30-545-9282
30-545-9401
30-546-3352
30-546-4024
30-546-4149
30-546-9834
30-546-6019
30-547-4545
30-547-6143

Mobil
30-545-4782
30-545-8575
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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
CÉG

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%

OPEN Szoftverház

Horfer Serleg

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

(06-1)
460-6933

(06-1)
460-6933

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

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

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

(06-1)
280-6509

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

Foltech Kft.

1133 Budapest,
Dráva u. 18-20.
suhajda@foltech.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%

Kedvezmények
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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%

Kedvezmények
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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%
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NICOpro Kft.

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

+36-79326-581

+36-79326-581

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

KEDVEZMÉNY

10%

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