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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 célkitûzéseinek
támogatása is!

VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE
Címe: H-1054 Budapest, Hold u. 21.
Székhelycím: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182
Telefax: (36-1) 414-2180
E-mail címe: center@vosz.hu
Internet honlap: www.vosz.hu
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VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

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

Beléptetô megye:
Tagszám:
ALAPADATOK (KITÖLTÉSE KÖTELEZÔ):

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

Fôtevékenység
TEÁOR szám:

Kapcsolattartó neve:
Telefon 1 (vezetékes):

Fax:

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

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

✄

 IGEN

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

Ft tagdíj fizetését

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

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

…………….......…………..
cégszerû aláírás

Székhely: 1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
Tel.: (+36-1) 414-2181, 82
e-mail: center@vosz.hu
Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21.
Fax: (+36-1) 414-2180
web: www.vosz.hu
Bírósági bejegyzés: Fôvárosi Törvényszék Pk.60099/1989
Gránit Bank: 12100011-10004878-00000000
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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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Jelölési és pályázati felhívás
Év Vállalkozója és Megyei Év Vállalkozója
Díj elnyerésére
Beküldési határidô: 2014. augusztus 15.

Szövetségünk életében – Alapszabályunknak
megfelelôen – ez év december 5-én (pénteken) a Magyar Vállalkozók Napján immár tizenhatodik alkalommal kerül sor ünnepi rendezvénysorozaton belül az Év Vállalkozója
Díjak átadására, amely a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Mûvészetek Palotájában kerül
megrendezésre.
Hagyományainknak megfelelôen, az országos Év Vállalkozója Díjak mellett – az elôzô
évek sikerére, valamint Szövetségünk elfogadott éves célkitûzéseire tekintettel – idén is
meghirdetésre kerülnek a VOSZ területi szervezetei elnökségeinek szervezésében a Megyei
(Regionális) Év Vállalkozója Díjak pályázatai.
A rendezvény elôkészítését Szövetségünk
titkársága megkezdte, ebbôl adódóan, feladatainknak megfelelve, tájékoztatjuk Önöket a
díjazásban, pályázásban való részvétel legfontosabb tudnivalóiról.

– szekciónként maximum 1 fô
– VOSZ-hoz csatlakozott Szövetségek
(szervezetek) részérôl 1 fô
– MKIK részérôl 2 fô
mint vállalkozás vezetôje, tulajdonosa, esetleg
management tagja terjeszthetô fel a kitüntetô
díjra.
A díjra jelölt személyeknek Szövetségünk
Alapszabálya 4.4.1. pontjában leírt elôírásainak meg kell felelnie! Kiemelten fontos kitüntetési feltétel, hogy az elôterjesztett természetes személy által vezetett (tulajdonolt)
vállalkozás (szervezet) a VOSZ tagja legyen!
Pályázat benyújtására maga a vállalkozó
(munkáltató; vállalkozás vezetôje, tulajdonosa) is jogosult.
A pályázati felhívás megjelenik a VOSZ
Hírekben, valamint a VOSZ Hírlevélben is.

II.
I.
Megyei, Regionális Év Vállalkozója Díj
Év Vállalkozója Díj
Az országos elôterjesztések keretei és szabályai:
A VOSZ területi szervezetei, szakmai
szekciói és társszervezetei részérôl ebben az
évben is
– megyénként maximum 2 fô, (Közép-Magyarországi Regionális Szervezet: 4 fô),

A 2014. évben kiemelkedô teljesítményt
nyújtó vállalkozóink minél nagyobb körû
elismerése érdekében, az ismert 4 alapkategóriában (ipar, kereskedelem, mezôgazdaság,
szolgáltatás) és tetszôlegesen választható „alkategóriákban” (szakmai területek, tevékenységi körök szerint) hirdetjük meg a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjak pályázatait.

Szervezeti Hírek
Konkrét példákkal: ebben az évben is a „Megyei Év Vállalkozója” helyett pl. „Az Év Iparvállalata Nógrád megyében”, „Az Év Kereskedôje Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében”, „Az
Év Termelô Vállalkozója a közép-magyarországi régióban, „Az Év biztonságtechnikai
szolgáltatója Békés megyében", Az Év Borásza
Heves megyében”, „Az Év Szôlôtermelôje
Tolna megyében”, stb. jelenik meg.
Lehetôség van – a helyi adottságok szerint –
további kategóriák bevezetésére is. A díjak
átadására az adott megyében kerül sor, a területi VOSZ szervezetek szervezésében.
A Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjakra vonatkozó feltételek egyebekben
megegyeznek az országos Év Vállalkozója Díj
feltételeivel.
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III.
További fontos szervezési feladatok,
határidôk
Az elôterjesztések leadási határideje (az írásos
indoklással együtt) – az Elnökség határozata
alapján – legkésôbb 2014. augusztus 15.
napja. A jelöléseket elsô sorban e-mail útján
kérjük eljuttatni a VOSZ titkársága részére
(center@vosz.hu).
Budapest, 2014. május 26.
Ádám Imre s.k.
soros elnök
Dr. Dávid Ferenc s.k.
fôtitkár

Perlusz László s.k.
ügyvezetô igazgató

Szervezeti Hírek
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Tájékoztató
a VOSZ Elnökségének és Ellenôrzô
Bizottságának együttes ülésérôl

Idôpont:
2014. április 23. 10.00 óra
Helyszín:
Hotel Tulip Inn Millennium Budapest
Budapest VIII., Üllôi út 94–98.
Jelenlét:
jelenléti ív szerint

Napirend
1. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett
munkáról
Elôadó: Dávid Ferenc

és a 2014. évi költségvetési elôirányzatáról,
valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
Elôadó: Dr. Lits József, az Ellenôrzô
Bizottság elnöke
6. A VOSZ Alapszabályának részleges módosítása a hatályos Polgári Törvénykönyv
elôírásainak figyelembe vételével.
Elôadó: Perlusz László ügyvezetô igazgató
7. Soros elnök választása
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
8. Tagfelvétel
Elôadó: Perlusz László ügyvezetô igazgató
9. Egyebek

2. Beszámoló a VOSZ 2013. évi tevékenységérôl, javaslat a 2014. évi fontosabb célkitûzésekre. A Szövetség értékelése a lezárt
kormányzati ciklusról és a középtávú
feladatokról.
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök,
Chikán Attila GpB elnök
3. Beszámoló a VOSZ 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásáról
Elôadó: Dr. Lits József, az Ellenôrzô
Bizottság elnöke
4. Javaslat a VOSZ 2014. évi költségvetési
elôirányzatára
Elôadó: Dr. Lits József, az Ellenôrzô
Bizottság elnöke
5. Az Ellenôrzô Bizottság jelentése a VOSZ
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Határozatok
2014.04.23./1.
Az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról
szóló írásos tájékozatóhoz a Szövetség soros elnöke fûzött szóbeli kiegészítést. A tájékoztatót
az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta.
A 2. számú napirend keretében az alábbi hozzászólások hangzottak el
– Kári János, Idegenforgalmi és Szálláshelyszolgáltatók Szekció, elnök: Versenyhátrányt
jelenthet a szállodák eredeti beruházóinak
(tulajdonosainak), hogy az MNB NHP alacsony kamatozású hitelébôl tudják „finanszírozni” az átvett (hitelbôl finanszírozott
és fizetésképtelenné vált) szállodák további üzemeltetését.

Szervezeti Hírek

– Demján Sándor, ügyvezetô elnök: sajnos, az
elmúlt évtizedekben több szálloda épült,
mint amennyi fizetôképes kereslet napjainkban rendelkezésre áll. A szektor helyzete a piaci viszonyokból eredôen is igen
nehéz, így szállodabezárásokra is sor kerül.
A tudásalapú társadalommal kapcsolatban:
továbbra is érvényesülnie kell annak, hogy
csak a szükséges mértékben képezzünk diplomásokat, mert az öncélú, túlhajtott és a
gazdasági szükségszerûségtôl elszakadó mérték a társadalmi terhek (adóterhelés) növekedését jelenti anélkül, hogy a másik oldalon ennek a haszna jelentkezne. A keresletvezérelt szakképzés továbbvitelével párhuzamosan a szakképzés színvonalát radikálisan szükséges emelni, a felesleges képzési ráfordítások jelentôs lefaragásával és a
szükséges és hasznos képzések (és oktatók,
képzôk) fokozott támogatásával és elismerésével. A kamarával egyeztetve meg kell
határozni, hogy ki a jövô szakmunkása és
ezekre a fejlesztésekre kell koncentrálni az
erôket! A gazdasági növekedéssel kapcsolatban: akkor szolgálja a várható gazdasági
növekedés Magyarországon a társadalmi-
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gazdasági felemelkedést és jólétet, ha azt a
hozzáadott érték és értékteremtés húzza.
Ennek több feltétele ma továbbra is hiányzik, pl. az állami tôkejuttatás a kkv-szektornak, komplex beszállítói programok, átfogó
logisztikai fejlesztés. Reményre adhat okot,
hogy a hibásnak bizonyult válságkezelés
után Európa is áttér az USA-éhoz hasonló
eszközök alkalmazására, amely a költségek
lefaragását (optimalizálását), a kamatszintek leszorítását és ezzel a beruházások, a
vállalkozásfejlesztés erôteljes fokozását jelenti. A gazdasági növekedésbôl származó
többlet állami bevételeket – a reagan-i elv
alkalmazásával – adócsökkentésre kell fordítani!
– Szônye József, Vas megyei elnök a hatóságokkal folytatott „küzdelem” terheire hívta fel a figyelmet: a felesleges vizsgák, újravizsgáztatási kötelezettségek, mondvacsinált elôírások betartásának ráfordításai
óriási adminisztrációs terhet jelentenek a
vállalkozóknak továbbra is. Ezek csökkentése nélkül nem következhet be nagyobb
vállalkozói aktivitás a legális szférában,

Szervezeti Hírek
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így a gazdasági növekedés és kilábalás lehetôsége kerül veszélybe. Megjegyezte,
hogy egy hatékony beszállítói program része kell legyen a nagyobb beszállítói biztonság elérése (garantálása), hiszen a vállalkozások egy része nem fog beruházni a
korábbi rossz tapasztalatok alapján. Sok
esetben ugyanis a „nagy megrendelô” követelményeit kielégítô, komoly áldozatvállalással megvalósított beruházás után a
megrendelések minden akadály nélkül
megszûnhettek és átterelôdtek más területekre, amellyel a beruházás megtérülése
lehetetlenné vált, az érintett kkv teljes
bedôlését okozva.
– Gablini Gábor társelnök az elôzô felszólaláshoz kapcsolódva annak a meggyôzôdésének adott hangot, hogy egy hathatós beruházás-védelmi törvény követelését továbbra is napirenden kell tartani.
– Sragner László, Gyôr-Moson-Sopron megyei
elnök: a közbeszerzések helyzetérôl szólva
elmondta, hogy a gyakorlatban verseny helyett sok esetben „leosztás és mûverseny”
folyik. Komoly gondot okoz az is, hogy sok
esetben csak az ár számít, amely a szürke- és
feketegazdaság (fekete foglalkoztatás) további térnyerését és megerôsödését okozza
és a silány minôségû importáruk beözönlése folytán a minôségi termelôket, a legálisan foglalkoztatókat, a közterheket viselôket sújtja.
– Gazsi Ferenc, Nógrád megyei elnök elmondta, hogy a munkaerô terheiben jelentôs különbség van a magyar és a szlovák rendszer között: ugyanaz a nettó, kifizetett bér Szlovákiában 20%-kal kisebb
költséggel érhetô el. Ezzel olyan versenyhátrányba kerülnek a vállalkozók (pl. a
megyében), amely a felzárkózás lehetôségét is megkérdôjelezi.

(az elvonásokat csökkenteni szükséges), azzal a feltétellel, hogy az így felszabaduló
többletforrást célzottan beruházásra, vagy
foglalkoztatás-bôvítésre kell fordítani.

2014. 04. 23./2.
A VOSZ 2013. évi tevékenységérôl, 2014. évi
fontosabb célkitûzésekrôl valamint a lezárt
kormányzati ciklusról és a középtávú feladatokról szóló elôterjesztést az Elnökség – a szóbeli kiegészítéseket is figyelembe véve – egyhangú szavazással elfogadta és támogatta az
írásos anyag küldöttgyûlés elé való beterjesztését.

2014. 04. 23./3.
Az Elnökség – az Ellenôrzô Bizottság éves jelentésének idevonatkozó megállapításait is
megismerve – egyhangú szavazással elfogadta
a 2013. évi szövetségi költségvetés végrehajtásáról, mérlegérôl, eredmény kimutatásáról
szóló beszámolót, valamint a 2014. évi költségvetési elôirányzatot.

2014. 04. 23./4.
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy az éves szövetségi küldöttgyûlés idôpontja: 2014. május 15.

2014. 04. 23./5.
A VOSZ Alapszabályának részleges módosítására vonatkozó elôterjesztést – a szóbeli
kiegészítéseket is figyelembe véve – az Elnökség egy tartózkodással elfogadta.

2014. 04. 23./6.
– Daxner Gábor, Somogy megyei elnök hangsúlyozta, hogy kulcskérdés a kkv szektor
vállalatainak feltôkésítése, amely több
úton is elérhetô: a versenyképesség eléréséhez elkerülhetetlen tôkejuttatás mellett
több pénzt is kell a vállalkozóknál hagyni

Az Ügyvezetô Elnökség egyhangú szavazással
– 2014. május 15-i hatállyal – a szövetség soros elnökének választotta Ádám Imre urat, a
VOSZ társelnökét. Soros elnöki tevékenységét – általános helyettesi státuszban – Versegi
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János és Krisán László társelnök urak segítik.
A soros elnök és helyetteseinek megbízatása a
2015. év májusi szövetségi küldöttgyûlés idôpontjáig érvényes.

testületeibe (Igazgató Tanács, Felügyelô Bizottság) tulajdonosi képviselônek választotta
dr. Dávid Ferenc urat,Gláser Tamás urat, Lôrincze Péter urat és Perlusz László urat.

2014. 04.23./7.

2014. 04. 23./9.

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

A VOSZ Elnöksége – egy tartózkodással és
egy ellenszavazattal – elfogadta a Szövetség
facebook közösségi oldalon való megjelenésére vonatkozó elôterjesztést

2014. 04.23./8.

Kmf.

A VOSZ Elnöksége egyhangú szavazással –
ötéves idôtartamra – a KAVOSZ Zrt. vezetô

Dr. Dávid Ferenc
fôtitkár
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Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekrôl és az elvégzett
munkáról
2014. február 4. – 2014. április 23.

1. Az elmúlt két és fél hónapban elsôsorban
a megyei szervezetek és a szekciók közgyûléseinek megszervezése, illetve az azokon való részvétel kötötte le a hivatali
vezetést.

rilis 3-án a Budapesten (KMRSZ), április 10-én Szombathelyen, 11-én Debrecenben, április 16-án Kecskeméten, valamint április 18-án Zala megyében vettünk részt megyei közgyûléseken.

2. 2014. február 6-án Magyarországra látogatott az Európai Unió mellé rendelt kereskedelmi lobbi szervezet, a EuroCommerce delegációja. A látogatás elsôdleges
célja az volt, hogy a Eurocommerce két
magyarországi tagszervezetének tagjai
egyeztethessék a magyar kereskedelmet
aktuálisan érintô szektoriális kérdéseket,
problémákat, ügyeket, a hazai kiskereskedelem és a kereskedelmi szövetségek jövôbeni céljait, lehetôségeit valamint,
hogy ismertessék a Eurocommerce aktivitását a brüsszeli döntéshozók felé, továbbá a következô idôszak tervezett akcióit,
lépéseit, feladatait, jövôbeni intézkedéseit, eljárásrendeket és azok kapcsán a
magyar kereskedelem várható szerepét.

4. Február 12-én részt vettünk a LIGA
Szakszervezetek által a TÁMOP pályázat
keretében a foglalkoztatás témakörében
szervezett konferencián.

3. Február 7-én a békéscsabai Losonczi Kft.
szerszámgyártó üzem ünnepélyes átadásán vettünk részt, majd bekapcsolódtunk
a VOSZ Békés Megyei Szervezete közgyûlésének munkájába. Február 21- én
Hódmezôvásárhelyen, március 13-án
Veszprémben, március 18-án Salgótarjánban, március 19-én Miskolcon, március 21-én Tatabányán, március 25 –én
Kaposváron, március 26-án Egerben, áp-

5. A beszámolási idôszakban elindult a KAVOSZ Széchenyi Kártya Programot népszerûsítô rendezvénysorozata is, amelynek keretében a VOSZ megyei szervezetei szervezésében, élénk vállalkozói és
helyi média érdeklôdéstôl kísérve kerültek megrendezésre vállalkozói fórumok
Gyulán és Szolnokon (március 20-án),
Nagykanizsán és Szekszárdon (április 15én), valamint Veszprémben és Tatabányán (április 16-án). Az elôadásokon szó
esett az adózási változásokról és az érintett megye gazdasági fejlôdésérôl is.
6. Február 13-án és 14-én a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége és a
Munkástanácsok Országos Szövetsége 2
napos workshop-ot szervezett, amelyet a
Travail Suisse szakszervezeti szövetséggel
közösen rendezett. (Téma: Az idôsebb
korosztályhoz tartozó munkavállalók
foglalkoztatásának elôsegítése svájci tapasztalatok felhasználásával)
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7. Február 19-én VOSZ-BESZ Zrt. vezetô
testületi üléseket tartottunk, értékelve az
elmúlt idôszakot és a tavalyi év várható
eredményét, illetve elôkészítendô a jövôbeni feladatokat.
8. Február 27-én – többek között a VOSZ
támogatásával és az ELTE ÁJK szervezésében – konferencia került megrendezésre „A munkajog jogági hovatartozásáról
és önállóságáról”.
9. Március 5-én a VOSZ központ munkatársai, a VOSZ Észak-Magyarországi Regionális Tanácsadója valamint a VOSZ
Nógrád megyei elnöke részt vettek a LIGA Szakszervezetek egerszalóki rendezvényén, amely a TÁMOP pályázat keretében került megrendezésre.
10. Március 6-7-én részt vettünk „a szociális
párbeszéd erôsítése” témában szervezett
nemzetközi konferencián, Budapesten. A
konferencia a Norvég pályázat keretében
került megrendezésre. A pályázatban a
VOSZ konzorciumi partnerként vesz részt.
11. Március 12-én Kína Guangxi tartományának delegációját fogadtunk. A delegáció látogatásának célja a tartomány
adminisztráció által 2014 júniusában az
Ázsia Centerben megrendezésre kerülô
kiállítás megismertetése volt.
12. Április 14-én részt vettünk a SzakmaSztár szakmunkásverseny megnyitóján.

11
13. Elkészítettük a Megyei (Regionális) Prima Díjátadó Gálák megrendezését segítô
Útmutatót.
14. Három alkalommal (február, március,
április) tartottunk irodavezetôi értekezletet, értékelve a Széchenyi Kártya
Program eredményeit és sorra véve a
legfontosabb szövetségi szolgáltatási
feladatokat is; „A MUNKÁÉRT” projekt, a megyei közgyûlések és a KAVOSZ tavaszi országjáró rendezvénysorozatának támogatását (munkatársaink
részére munka- és tûzvédelmi oktatásra
is sor került).
15. A beszámolási idôszakban 10 alkalommal készítettünk elektronikus hírlevelet, amely széles körben került terjesztésre.
16.

Február 4. és április 23. között folytatódott a TÁMOP pályázat megvalósítása.
A jelzett idôszakban több helyszínen is
lehetôséget biztosítottunk a LIGA Szakszervezetek képviselôinek a Norvég pályázat bemutatására is, és hat régióban
népszerûsítettük a Svájci pályázat eredményeit.

Budapest, 2014. április 23.

Dávid Ferenc
fôtitkár

Perlusz László
ügyvezetô igazgató

Szervezeti Hírek

12

A 2014. évi Küldöttgyûlés dokumentumai

Résztvevôk:
A VOSZ Ügyvezetô Elnöke és a Társelnökök
A VOSZ Ellenôrzô Bizottságának Elnöke
és Tagjai
A VOSZ Országos Szekcióinak Elnökei
A VOSZ Területi Szervezeteinek Elnökei
A VOSZ Címzetes Társelnökei
A VOSZ Területi Szervezetek és Országos Szekciók Küldöttei
Helyszín:
Hotel Platánus Budapest
Budapest VIII., Könyves Kálmán krt.
44.
Idôpont:
2014. május 15. (csütörtök), 10.00 óra

3. Javaslat a VOSZ 2014. évi költségvetési
elôirányzatára
Elôadó: Dr. Lits József,
az Ellenôrzô Bizottság elnöke
4. Az Ellenôrzô Bizottság jelentése a VOSZ
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2014. évi költségvetési elôirányzatáról,
valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
Elôadó: Dr. Lits József,
az Ellenôrzô Bizottság elnöke
5. A VOSZ Alapszabályának részleges módosítása a hatályos Polgári Törvénykönyv
elôírásainak figyelembe vételével
Elôadó: Perlusz László ügyvezetô igazgató
6. Egyebek

Regisztráció:
9.00–10.00 óra között

Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége

A Küldöttgyûlés napirendi javaslata
1. Beszámoló a VOSZ 2013. évi tevékenységérôl, javaslat a 2014. évi fontosabb célkitûzésekre. A Szövetség értékelése a lezárt
kormányzati ciklusról és a középtávú
feladatokról (küldöttgyûlési elôterjesztés)
Elôadó: Tolnay Tibor soros elnök,
Chikán Attila,
a Gazdaságpolitikai Bizottság
elnöke
2. Beszámoló a VOSZ 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásáról
Elôadó: Dr. Lits József, az Ellenôrzô
Bizottság elnöke

Megjegyzés:
• Csatoltan küldjük az 1. és 5. számú napirendi ponthoz kapcsolódó írásos elôterjesztést.
• A VOSZ hatályos Alapszabálya szerint a
meghirdetett Küldöttgyûlést határozatképtelenség esetén – azonos napirenddel
és azonos helyszínen – 2014. május 15.
(csütörtök) napján délelôtt 11:00 órai
kezdettel ismételten összehívjuk. Az ismételten összehívott Küldöttgyûlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
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BESZÁMOLÓ
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének
2013. évi tevékenységérôl
és a 2014. évi fontosabb célkitûzésekrôl
A vállalkozások számára ellentmondásos év
volt 2013. A hazai gazdaság tavaly pozitív elôjelû, de igen nehéz évet zárt. Az elôrejelzések
szerint a 2014. év szolid derûlátást enged meg.
A költségvetési hiány 3% alatt tartható, a
gazdasági növekedés elérheti a 2%-ot, a pénzromlás üteme nem haladja meg a 2,4 százalékot. Jó esély van arra, hogy hosszú-hosszú
évek után a lakossági fogyasztás emelkedést
mutasson, és várható a GDP arányos beruházási index 0,5 – 1,0 százalékos emelkedése.
Összességében mindez óvatos bizakodásra ad
okot és remélhetjük, hogy az elhúzódó válság
véget ér és elkezdôdhet egy lassú konjunktúra.
A gazdaságpolitikának tehát azt kell szolgálnia, hogy ez a fejlôdési szakasz további
visszaesések nélkül, minél erôteljesebben
íveljen felfelé, hogy a hosszú évek óta tartó
gyengélkedés miatti lemaradást mielôbb ledolgozhassuk.
A vállalati hitelezésben fordulópontot mutat a Növekedési Hitelprogram I. és II. komponense. Álláspontunk szerint helyes lépés
volt a hitelcsomag rendszerbe állítása, különösen azzal a megjelöléssel, hogy felhasználása során kiemelt célként kell kezelni a beruházások serkentését. Ez az irányválasztás érdemi módon segítheti a foglalkoztatási célok
megvalósítását is.
A 2013.év az új Munka Törvénykönyve
elsô teljes éve volt. Beépült a hazai jogrendbe, és stabil pontnak tekinthetô. Vállalkozói
szempontból kedvezôbb, mint a korábbi kódex, mert rugalmassá teszi a foglalkoztatást
és jól illeszkedik/alkalmazkodik a változó
foglalkoztatási szerkezethez és a kisvállalati
méretekhez is. A munkahelyvédelmi akcióterv jelentôs járulékcsökkenést biztosított a
vállalkozóknak, de a foglalkoztatás területén
a remélt áttörés nem valósult meg. Jó elképzelésnek tartjuk a GYED extra intézményének ismételt bevezetését, reméljük, hogy ez a
lehetôség segítheti a kisgyermekes édesanyák

ellátása alatti munkavállalását és jövedelmi
helyzetét. A közfoglalkoztatás bôvítésének
megítélése nem egyértelmû: szociális szempontból egy bizonyos mértékig elfogadható
(és támogatható), de tömegek ideirányítása
és költségvetés forrásból való javadalmazása
hosszú távon torzíthatja az egészséges munkaerô-piaci arányokat. Továbbra sem látjuk
határozott irányvonalát annak, hogy a társadalom foglalkoztatási szerkezetének átalakítása – termelési prioritással - megkezdôdött
volna.
A költségvetési hiány 3 % alatti tartása érdekében tett kormányzati erôfeszítések csak
óriási társadalmi (vállalkozói) áldozatvállalással sikerültek, az egyensúly fenntartásához
2013. év nyarán újabb adócsomagot kellett a
lakosságnak és a vállalkozásoknak megismerniük. Az ország eladósodottsági szintje lényegesen nem változik, árfolyamtól függôen 7880 százalék között mozog.
Elôkészítetlen volt a pénztárgépek online
bekötése, amelyet hiába jelentettek be már
2012. októberében, még mindig nagy a bizonytalanság. A VOSZ a nyilvánosság számára is egyértelmûen jelezte, hogy egyetért a
szándékkal, ugyanakkor kérte, hogy a bekötést és járulékos költségeket ne terheljék a
vállalkozói körre. Javasoltuk, hogy költségvetési forrásból finanszírozzák a gépcserét, és azt
is, hogy magyar vállalkozókkal gyártassák le a
berendezéseket. Szakmai észrevételeinket
nem fogadták meg.
A pénztárgépek adóhatósághoz történô
bekötése elôkészítetlen, kaotikus volt, a kormány nem vette figyelembe a realitásokat.
Nem volt szerencsés a dohányboltok pályázati rendszere, a koncessziók kiadása sem,
ami miatt az egyébként is komoly nehézségekkel küzdô kereskedelmi szektor érzékeny veszteséget szenvedett el. A szakmaiatlan lépések
következtében szabályozási instabilitás volt
tapasztalható, amelynek következtében jelen-
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tôsen csökken a dohánytermékek jövedéki
adójából származó bevétel.
Úgy ítéljük meg, hogy a takarékszövetkezeti szektorral kapcsolatos parlamenti döntések
és kormányzati intézkedések részben önkényesek, részben értelmetlenek (szakmaiatlanok) és
részben jogszerûtlenek is voltak: a Szövetség
számos fórumon kiállt a szövetkezeti hitelintézetek érdekében, védelmében. Azt a gazdaságpolitikai törekvést, hogy a hazai takarékszövetkezeti szektor fejlôdését akár fokozottabb állami
részvétellel is támogatni kell, a VOSZ is elfogadja. A feladattal megbízott körök által alkalmazott eszközrendszer azonban nincs tekintettel a szövetkezési, vállalkozási szabadságra, nem
az érintettekkel folytatott párbeszédre és közös
munkára, hanem diktátum- és ultimátum-szerû,
egyoldalú kommunikációra épül. Ilyen körülmények között nem látjuk biztosítottnak a
piacgazdaság alapelveinek, valamint a demokratikus kontrollnak az érvényesülését, így azt
sem, hogy az intézkedéscsomag a versenyképesség javítását, a modernizációt fogja szolgálni.
Összességében továbbra is az a VOSZ álláspontja, hogy fenntartható fejlôdést, eladósodottság-csökkentést, versenyképesség-növelést kizárólag gazdasági növekedés alapozhat
meg, így a gazdaságpolitikának a jövôben – az
elért eredmények megtartásával - erre kell
koncentrálnia. A tavaly decemberben elfogadott állami költségvetés is alapvetôen az
egyensúlyi szempontokat tükrözi, nem lelhetôk fel benne a gazdaság serkentését szolgáló
elemek. A végrehajtó hatalom és az Országgyûlés jogalkotói munkája továbbra is hektikus és esetleges. Többek között a jogbizonytalanság az okozója a vállalkozói hit, bizalom és
bátorság megrendülésének. A vállalkozások
elôrelátását, tervezését jelentôsen rontja,
hogy a kormány gazdaságpolitikája továbbra
sem átlátható, továbbra sem kiszámítható.
Ezt az is erôsíti, hogy az egyes intézkedések kidolgozásába a vállalkozói szervezeteket kevéssé vonják be, az utólagos – sok esetben elkerülhetetlen – módosítások pedig szétzilálják a
jogalkalmazói rendszereket.
A Szövetség továbbra is kritikusan vizsgálja ezeket a tendenciákat és intézkedéseket,

amelyek nem a foglalkoztatás, a versenyképesség növelése, nem a gazdaság modernizálása, nem a túlzott bürokrácia és adminisztráció
leépítése irányába hatnak.
A VOSZ az elkövetkezô idôszakban is partneri viszonyt kíván ápolni Magyarország Kormányával; a Szövetség együttmûködô és
konstruktív kapcsolat fenntartásában érdekelt. Intézményes formában ez a Versenygazdaság és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keretében valósulhat meg.
Javaslatainkat, észrevételeinket, kritikai megjegyzéseinket a korábbi gyakorlattal egyezôen
a jövôben is kizárólag tárgyilagos hangnemben és szakmai érvekre alapozva fogjuk megfogalmazni.
A 2013. évben továbbra is feszült maradt a
politika szereplôinek viszonya, és ez a kapcsolat várhatóan a 2014. évben sem fog normalizálódni, ami nem segíti a gazdasági és társadalmi krízis belátható idôn belüli megoldását;
ellenkezôleg: hátráltatja azt.
Kéthónapos tárgyalássorozat végén írtuk
alá a 2014. évre vonatkozó bérmegállapodást.
570 ezer munkavállalót közvetlenül érint a
két kötelezô tarifa emelése. Bízunk abban,
hogy a 2 %-os százalékos GDP-növekedés fedezetet nyújt a megemelt bértételek kifizetésére.
A VOSZ a 2013. évben ünnepelte megalakulásának 25 éves évfordulóját! A jubileumi
év végén megemlékeztünk a szövetség eddigi
történetének mérföldköveirôl, számba vettük
eredményeinket és feladatainkat és köszöntöttük azokat a tagjainkat, tisztségviselôinket
is, akik nélkül ma nem válhattunk volna azzá,
amivé váltunk: a legjelentôsebb magyar munkaadói érdekképviseletté.
I.
Közremûködés a jogalkotási munkában
Szövetségi munka, szervezési tevékenység
1. Május elején került megrendezésre az elsô Sport Expo, a Sportvállalkozási Szekció elnökének közremûködésével (az Ex-
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po területén), amelyen az ügyvezetô igazgató is részt vett és megnyitót mondott.
Ebben a hónapban tárgyaltunk az MNV
Zrt képviselôivel egy lehetséges együttmûködés kereteirôl. (Az együttmûködési
megállapodást szeptember 7. napján
aláírtuk.) A hónap közepén sikeresen
megrendeztük a budapesti Duna Palotában a VOSZ éves küldöttgyûlését, amelyen részt vett és beszédet mondott Dr.
Lázár János, a Miniszterelnökséget vezetô államtitkár.
Ugyancsak ebben a hónapban kötöttünk
együttmûködési megállapodást a Magyar
Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetségével. Május 29-én ülést tartott a Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma. Napirenden szerepelt az Alapítvány 2012. évi tevékenységérôl készült közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása, valamint az Alapítvány
Felügyelô Bizottsága jelentésének megvitatása, elfogadása.
2. Június elsô napjaiban a Szövetség nemzetközi igazgatója képviselte a VOSZ-t
az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) éves közgyûlésén. Ezt követôen
számos vállalkozói fórumon vettünk
részt, majd június 28-án – díszebéd keretében – a Szövetség elnöke elbúcsúztatta a diplomáciai küldetésének végére érô budapesti USA-nagykövet asszonyt.
3. Július 5-én OTSZ-VOSZ sajtótájékoztató keretében ismertettük a takarékszövetkezeti rendszert módosító törvénnyel
kapcsolatos szövetségi álláspontot. Ezt
követôen az írott és az elektronikus médiában került nyilvánosságra az OTSZ és
a VOSZ témával kapcsolatos kritikus véleménye. A Szövetség 2013. november
19-én, testületi ülésen is részletesen
megvitatta a takarékszövetkezeti integrációt körülvevô jogi helyzetet, és felhatalmazást adott a VOSZ fôtitkárának az
ügy további képviseletére. Nyár közepén
a Szövetség fôtitkára részt vett az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség közgyûlésén.
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4. Július 31-én a KAVOSZ szakértôivel részt
vettünk az MNB Növekedési Hitelprogram konzultáción a Nemzeti Bankban. A
Szövetség MTI közleményben hozta nyilvánosságra, hogy egyetért a Növekedési
Hitelprogram I. és II. számú komponensével. Augusztus 1-én a VOSZ átköltözött a 1054 Budapest, Hold u. 21. IV.
emeleten található irodákba.
5. Augusztus 8-án a KAVOSZ eredményes
oktatást és vizsgát tartott a VOSZ irodahálózata részére, amelyet követôen az
Útdíj Hitelprogram forgalmazása megkezdôdhetett. A kamarával közösen vállat – és gyors intézkedést követelô –
feladatot a KAVOSZ munkatársai kiválóan megoldották, nem rajtuk múlott,
hogy a bonyolult és illogikus minisztériumi elôírások végül is szövevényessé és
körülményessé tették a hitelhez való
hozzáférés lehetôségét. Augusztus 26-án
kuratóriumi ülést tartott a Prima Primissima alapítvány, ahol a VOSZ képviseletében, kuratóriumi tagként részt vett a
VOSZ fôtitkára. Ezt követôen, augusztus
28-án sajtótájékoztatón ismertette a kuratórium elnöke, Csányi Sándor, az idei
Primák névsorát.
6. Szeptemberben bemutatkozó, projektindító megbeszéléseket tartottunk a VOSZ
Hold utcai oktatótermében, a VOSZ-LIGA projekt elindítása kapcsán. A rendezvényen bemutatkozott a VOSZ projekt csapata, a 7 regionális és az 5 szakmai tanácsadó és a 4 tagú projektmenedzsment is, ezzel elindult a kétéves
szakmai program. Október elején A
MUNKÁÉRT! címû projektrôl tájékoztatást adtunk az érdeklôdô megyei elnököknek. Bemutattuk a szakértôi hálózat tagjait is, majd megkezdôdött a
www.vallalkozo.info honlap tesztelése.
7. Októberben megkezdôdött a kéthónapos
bértárgyalás-sorozat a Versenyszféra és
Kormány Állandó Konzultációs Fórumán. Nyugodt körülmények között, korrekt tárgyalásokon viszonylag gyorsan
egyezségre jutottunk a 2014. évi kötelezô
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bértarifákról és a keresetajánlás irányszámáról. December 2-án megállapodtunk,
és december 20. napján kézjegyünkkel
láttuk el az erre vonatkozó dokumentumot. A közvélemény pozitívan értékelte
a háromoldalú (kormány, szakszervezetek, munkaadók) bérmegállapodás megkötése érdekében tett erôfeszítéseinket,
és természetes józansággal fogadta az
eredményt, a 2014. évi nemzetgazdasági
szintû bérparamétereket. A legkisebb havi munkabér: 101.500 forint/fô/ hó, a garantált bérminimum (szakmunkás-bérminimum): 118.000 forint/fô/hó, az átlagkereset-ajánlás: 3,5 százalék.
Már októberben intenzív elôkészítés szakaszába lépett a november 21-22-re kitûzött a VOSZ, a FÁK Üzleti Klub és az
MKPP (orosz és FÁK térségbeli munkaadókat tömörítô) nemzetközi munkaadói
szövetség közös rendezvénye. Novemberben nagy sikerû és közérdeklôdésre számot tartó kétnapos konferencia került
megtartásra, amelyen részt vett a Szövetség elnökei is.
8.

November 11-én tartottuk Budapesten a VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató
Szekciója szervezésében – az Európai
Kereskedelem Napját. A rendezvényen
részt vett, rangos kitüntetéseket adott át
és elôadást tartott a nemzetgazdasági miniszter. Ebben a hónapban a KA-VOSZ
munkatársai – a megyei kamarai és
VOSZ elnökök bevonásával - az útdíjhitel konstrukció ismertetése és népszerûsítése céljából tartottak országos szintû
elôadássorozatot.
A három ôszi hónapban országszerte tizenkilenc helyszínen került sor Prima
Gálára, amelyeken a Szövetség tisztségviselôi és munkatársai jelen voltak. A
rendezvények pénzügyi lebonyolítását és
elszámolásait a VOSZ közgazdasági igazgatójának vezetésével tartottuk kézben,
az ünnepségek financiális fedezete mindenhol biztosított volt.

9.

December hónap kiemelkedô eseménye
volt a Vállalkozók Napja és Prima Primissima Díjátadó Gála.

December 10-én részt vettünk a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács
(NGTT) plenáris ülésén, majd a hónap
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. A jelzett idôszakban számos formális és informális –
elsôsorban protokolláris - kötelezettségünknek tettünk eleget. Az ünnepek
elôtt (19-én) részt vettünk a Kárpát Régió Fiatal Vállalkozói Program bemutatásán a Nemzetgazdasági Minisztériumban.
10. Januárban elkészítettük a 2014. évi megyei/regionális/szekció közgyûlések szabályszerû lebonyolítását elôsegítô útmutatót, amelyet 2014. februárjában az Elnökség elfogadott. A februári testületi
ülésen értékeltük a megyei Prima rendezvények tapasztalatait, és a résztvevôk elfogadták a tagfelvételi eljárás módosítására vonatkozó javaslatot. Ebben a hónapban a VOSZ-BESZ Zrt. is közgyûlést
tartott, amelyen a tulajdonosok tájékoztatást hallgattak meg a 2013. évi várható eredményekrôl és a 2014. évi elképzelésekrôl.
2014. február 6-án Magyarországra látogatott az Európai Unió mellé rendelt kereskedelmi lobbi szervezet, a EuroCommerce delegációja és elfogadta meghívásunkat Christian Verschueren fôigazgató
és Ilya Bruggeman tanácsadó úr. A delegáció tagja volt még Renata Juszkiewicz
asszony Lengyelországból, aki egyrészt a
EuroCommerce alelnöke, másrészt az
évek óta tartó szoros munkakapcsolatunk és együttmûködésünk sikerei után
életre hívott Közép-Kelet Európai Kereskedelmi Tanács (CEE Commerce Council) elnöke is.
A látogatás elsôdleges célja az volt, hogy
a Eurocommerce két magyarországi tagszervezetének tagjai egyeztethessék a magyar kereskedelmet aktuálisan érintô
szektoriális kérdéseket, problémákat,
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ügyeket, a hazai kiskereskedelem és a kereskedelmi szövetségek jövôbeni céljait,
lehetôségeit valamint, hogy ismertessék
a Eurocommerce aktivitását a brüsszeli
döntéshozók felé, továbbá a következô
idôszak tervezett akcióit, lépéseit, feladatait, jövôbeni intézkedéseit, eljárásrendeket és azok kapcsán a magyar kereskedelem várható szerepét.
A delegáció tagjai a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciója és az
Országos Kereskedelemi Szövetség meghívására érkeztek hazánkba, és egy széles
körû, a teljes hazai kiskereskedelmet átfogó és azt legfelsôbb szinten képviselô
vezetôk bevonásával történô megbeszélésre került sor.
Február 7-én a békéscsabai Losonczi Kft.
szerszámgyártó üzem ünnepélyes átadásásán vettünk részt, majd bekapcsolódtunk
a VOSZ Békés Megyei Szervezete közgyûlésének munkájába.
Február 13 –án és 14-én a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetsége és a
Munkástanácsok Országos Szövetsége 2
napos workshop-ot szervezett, amelyet a
Travail Suisse szakszervezeti szövetséggel
közösen rendezett. (Téma: Az idôsebb
korosztályhoz tartozó munkavállalók
foglalkoztatásának elôsegítése svájci tapasztalatok felhasználásával)
Február 27-én – többek között a VOSZ
támogatásával és az ELTE ÁJK szervezésében – konferencia került megrendezésre „A munkajog jogági hovatartozásáról
és önállóságáról”
11. Március – április hónapokban elsôsorban
a megyei szervezetek és a szekciók közgyûléseinek megszervezése, illetve az azokon való részvétel kötötte le a hivatali
vezetést.
12. Az elektronikus úton közzétett „VOSZ
Hírlevél” a beszámolási idôszakban 50 alkalommal került kiadásra, illetve terjesztésre, megjelenésenként több mint 5.000
példányban. Papíralapú állandó kiadványunkat („VOSZ Hírek”) továbbra is a
szövetségi munkatársak szerkesztik.
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13. Szövetségünk több nemzetközi vállalkozói (munkaadói) szövetségnek tagja. A
Nemzetközi Kereskedelmi Szövetségben
(EuroCommerce) 19 éves tagsággal rendelkezünk. Az ügyvezetô elnök az EuroCommerce Elnökségében, a Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciónk elnöke pedig
az Irányító Bizottságban képviseli szövetségünket. Továbbra is aktivitást fejtünk
ki a Vállalkozók Nemzetközi Szövetségében (IOE), amelynek 140 országgal
együtt hosszú évek óta tagjai vagyunk.
Négy éve teljes jogú tagként felvételt
nyertünk a BIAC-ba, az OECD Üzleti és
Ipari Tanácsadó Bizottságába. Kapcsolatban állunk az ILO-val (Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet) is.
14. 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
Kisvállalkozás-fejlesztési 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.
15. A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodáinak munkatársai a 2013. évben is aktívan végezték érdekképviseleti, cégin-
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formáció szolgáltatási és a Széchenyi
Kártya értékesítésével összefüggô tevékenységüket. A létszám stabil, a munkavállalók képzését folyamatosan biztosítjuk. Az irodahálózat munkája kiegyensúlyozott, eredményes és jó minôségû volt
az elmúlt évben.

II.
Területi Prima Díjak,
Magyar Vállalkozók Napja,
Prima Primissima Díj
• A tavalyi Díjátadó Gálák 2013. szeptember 16. és 2013. november 30. közötti idôszakban kerültek megrendezésre. A 2013.
évben - sorozatban negyedszer - tizenkilenc
megyei (regionális) VOSZ szervezet rendezte meg a területi Prima díjátadó ünnepségeket, azaz az egész országot lefedte a
programsorozat. Valamennyi díjátadó ünnepségen jelen voltak a Szövetség társadalmi-gazdasági partnerei és a VOSZ vezetô
munkatársai. A VOSZ ügyvezetô elnöke
(Demján Sándor úr) öt, a soros elnöke
(Tolnay Tibor úr) három helyszínen tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt. A szolnoki Díjátadó Gálán részt vett Csányi Sándor úr is, a Prima Primissima Alapítvány
kuratóriumának elnöke, a VOSZ társelnöke. A vállalkozók – maguk is kitartó munkával elért eredményeik tükrében - nagyra
értékelik a valódi teljesítményt. A maradandó értékeket alkotók mellé álltak, és
példaadó módon a kezdetektôl folyamatosan anyagilag is lehetôvé teszik a Megyei
Prima díjak fejlôdését. Mindez valódi közösségszervezést igényelt és olyan közösségi
összetartást eredményezett, ami a mai magyar társadalomból sok esetben hiányzik.
A Prima mozgalom megújulásának átmeneti évében is sikerült a rendezvények magas színvonalát megôriznünk, értékek nem
vesztek el, és a közérdeklôdés sem lanyhult.
• A gazdasági recesszió ellenére a területi
szervezetek vezetésével a megyei, regionális vállalkozói, önkormányzati és értelmiségi közösségek központi és saját forrásból a
korábbiaknál is elegánsabb és nívósabb ün-

nepségeket szerveztek. Sok helyen már kilencedik alkalommal tartottak díjátadó gálát. A helyi vállalkozók roppant komoly
tartalékokat mozgósítottak annak érdekében, hogy a díjazottak megfelelô elismerésben részesüljenek. A szövetség hivatali vezetése támogatta a szervezô munkát segítette a megyei szervezetek és az új Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma közötti
kapcsolat kiépülését.
• A VOSZ Ügyvezetô Elnökének kezdeményezésére a 2007. évben elôször, három kategóriában, harminc, 25 év alatti tehetséges fiatal vehette át a Junior Prima Díjat.
A 2008. és 2009. évben hat, a 2010. évben
hét, a 2011. évben nyolc, a 2012. évben
hat, 2013-ban öt kategóriában részesülhettek kiemelkedô teljesítményt nyújtó fiatalok a magas és értékes elismerésben.
• A 2013. évben is közzétettük az "Év Vállalkozója" kitüntetô cím elnyerésére vonatkozó pályázati felhívást és a korábbiaknál
nagyobb hangsúlyt kaptak a Megyei/Regionális Év Vállalkozói, számos egyedi kategóriában (hivatásban, szakmákban). A megyei/regionális szervezetek testületeinek javaslata és az Elnökség döntése alapján
2013-ban összesen 78 vállalkozó részesült a
Szövetség elismerésében. A VOSZ és vállalkozói közösségének, valamint szakértôi
csapatának legkiválóbbjai a legmagasabb
szintû állami elismeréseket is megkapták
2013-ban. Tagjaink és tisztségviselôink
legjobbjai közül hat fô köztársasági elnöki
kitüntetésben, tíz fô tárcaszintû – miniszteri – elismerésben részesülhetett. A decemberi Vállalkozók Napja ünnepségen a kitüntetéseket Varga Mihály államtitkár adta át.
A kitüntetési ünnepségen megemlékeztünk a Szövetség megalakításának 25. évfordulójáról is. Vendégünk volt a VOSZ
alapító elnöke (Simsa Péter), alapító társelnöke és késôbbi elnöke (Palotás János),
valamint a ma is VOSZ tag alapító vállalkozók jelentôs része. Köszöntôvel, visszatekintô és elôremutató beszéddel, filmvetítéssel és apró ajándéktárgy átadásával tettük még emlékezetesebbé az ünnepséget. A
jeles évforduló alkalmából külön kiadványt is készítettünk, amely „Mérföldkö-
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vek” fejezetében bemutatja az elmúlt negyedszázad legfontosabb szövetségi történéseit.
• A magyar szellemi élet, a mûvészet, a tudomány és a sport jeles képviselôi vehették át
a 11. alkalommal odaítélt Prima Primissima Díjakat 2013. december 6-án a Mûvészetek Palotájában. A hagyományoknak
megfelelôen az esti órákban került sor az
elismerések átadására. Az OTP által gondozott ünnepség rendkívül nívós volt, az
eseményt kiemelkedô közönség- és médiaérdeklôdés övezte. A mûsort a közszolgálati televízió is közvetítette.

III.
Mikro-, kis- és középvállalkozók:
Széchenyi Kártya Program,
vállalkozásfejlesztés és -finanszírozás;
költségcsökkentési és hatékonyság-növelési
megoldások
Magyarországon a mikro-, kis- és középvállalkozások fontos szerepet töltenek be a gazdaságban. Az összes mûködô vállalkozás 99 százaléka ebbe a körbe tartozik. A kkv-k az üzleti szférában foglalkoztatott emberek közel háromnegyedének biztosítanak munkát, a bruttó hozzáadott érték több mint 50 százalékát
állítják elô, az exportból való részesedésük
mégis csak mintegy 26 százalékra tehetô. A
számokból adódik a feladat: meg kell erôsíteni a szektort. A kormánynak segítenie kell abban, hogy versenyképességük javuljon, és
mind értékesítôként, beszállítóként a hazai
piacon, mind pedig exportôrként a külpiacokon megjelenhessenek. Reméljük, hogy a
nagyvállalatok mellett most már a kis- és középvállalkozások beruházásai is fellendülôben
lesznek. A Magyar Nemzeti Bank által mûködtetett Növekedési Hitelprogramnak köszönhetôen a vállalkozások legfeljebb 2,5 százalékos kedvezményes kamatozású hitelhez
juthatnak. A törekvést a piac, és a bankszektor egyaránt üdvözölte, ezért a program tovább folytatódik 2 ezer Mrd forintos keretösszeggel, egészen 2014 végéig. A szintén állami támogatást élvezô Széchenyi Kártya Program mûködtetése mellett a kormányzat to-
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vábbra is kiáll, így – az MNB kamatpolitikájának eredményeképp – mára a Program egyes
termékei már árazásban is felveszik a versenyt
a növekedési hitelprogram hiteleivel, amely
így – forint alapon – korábban elképzelhetetlen, a „nyugati” kamatszinttel is versenyképes
finanszírozást tesz lehetôvé a mikro-, kis- és
középvállalati körben!
A pénzügyi és gazdasági válság kitörése óta
a Magyarországon mûködô kis- és középvállalkozások hitelhez jutási lehetôségei számottevôen romlottak az ár- és nem árjellegû hitelezési kondíciók szigorodása következtében. A
pénzügyi közvetítôrendszer szempontjából
kockázatot, a KKV-k egy jelentôs része számára pedig további terhet jelentett a devizahiteleikbôl adódó árfolyamkockázat. A KKV hitelállományon belül jelentôsen mérséklôdött
a hosszabb futamidejû hitelek aránya, ami hitelkínálati oldalról a bankok kockázatvállalási hajlandóságának visszaesésével és a hosszú
források nehezebb elérhetôségével magyarázható. Ez rendkívül kedvezôtlen a beruházások
finanszírozása szempontjából és tartósan
visszavetheti a gazdaság növekedési potenciálját. A Monetáris Tanács a kis- és középvállalkozások hitelezésében tapasztalt tartós
piaci zavar enyhítése, a pénzügyi stabilitás
megerôsítése, valamint az ország külsô sérülékenységének csökkentése érdekében 2013.
április 4-i ülésén elfogadta és az MNB elnöke
meghirdette a Növekedési Hitelprogramot,
amely június elején indult el. Az NHP a monetáris politikai eszköztár részét képezi, melynek elsô két pillére keretében a jegybank
hosszú futamidôre forintlikviditást nyújt a
programban résztvevô hitelintézeti partnerei
számára.
Az NHP elsô szakaszának I. pillére keretében az MNB refinanszírozási hitelt nyújtott 0
százalékos kamattal a résztvevô hitelintézetek
számára, amelyek azt 2,5 százalékos maximált
kamatmarzs mellett hitelezhették tovább a
KKV-knak, és amelyet kizárólag beruházásra,
forgóeszköz finanszírozásra, EU-s támogatás
önrészéhez és elôfinanszírozásához, illetve az
eredetileg ilyen célra forintban folyósított
KKV kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására
fordíthattak. A II. pillér keretében kapott
kölcsönt a KKV ügyfelek belföldi hitelintézettôl felvett deviza-, illetve deviza alapú köl-
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csönének vagy pénzügyi lízingjének forint
kölcsönnel történô kiváltására fordíthatták.
Az MNB monetáris politikai partnerkörébe
tartozó hitelintézetek közvetlenül, az abba
nem tartozó bankok, illetve integrált takarékés hitelszövetkezetek közvetetten, az ernyôbankjukon keresztül vehettek részt.
A Növekedési Hitelprogram a várakozásoknak megfelelôen igazi „boomot” okozott,
több mint 700 milliárd forint áramlott ki a
gazdaságba. Emellett azonban egy másodlagos, de nem kevésbé fontos hatást is elért: a
vállalkozások újra elkezdtek hitelben gondolkodni, ami fontos pszichés elem. A program
elôtt a vállalkozások befelé forduló, önôrlô
pozícióban voltak, ebbôl segített kimozdulni
az NHP program. Megmutatta, hogy kezelhetô kamatszinten van értelme egy vállalkozásnak pénz bevonásában gondolkodni.
A KAVOSZ cégcsoport folyamatosan végez felméréseket a kkv szektorban, s míg
2012-ben csak a vállalkozók 43 százaléka gondolkodott beruházásban, addig a 2013 nyarán
végzett felmérés szerint már a cégek 78 százaléka tervez valamilyen fejlesztést, beruházást,
s jelentôs részük hitelt is igénybe venne ehhez. A beruházási célok terén is „egészségesebb” lett a cégek gondolkodása: míg korábban szinte csak ingatlan-vásárlásra és felújításra költöttek a kkv-k, ha beruházásra adták
fejüket, addig a mostani válaszok alapján 40
százalékban a korábban nagyon hiányzó gépberendezés vásárlás került elôtérbe, az esetek
harmadában pedig informatikai fejlesztést valósítanának meg a cégek, s csak ezután következik 27 százalékkal a telephely-fejlesztés és
24 százalékban az egyéb ingatlanokkal kapcsolatos tervek megvalósítása. Hamarosan elkészül egyébként egy újabb felmérésünk, kíváncsian várjuk mi is az aktuális eredményeket.
Az NHP elsô ütemében az elôzetes várakozásnak megfelelôen az átlagos hitelösszeg a 70
millió forint körül alakult. Tapasztalatunk szerint a hitelfelvételt tervezô kisvállalkozások
döntô többsége 50 millió forintnál kisebb
összegû hitelt venne igénybe, számukra jelenthet jó megoldást fejlesztéseik megvalósításához a Széchenyi Beruházási Hitel, amely
esetében az átlagosan igényelt hitelösszeg
nagyjából 10 millió forint.

A Széchenyi Beruházási Hitelbôl ingatlan
megvásárlását, építését, fejlesztését, valamint
nemcsak új, hanem használt gépek beszerzését
is finanszírozhatják. A konstrukció 20 százalék önerôvel, 1- 50 millió forint összegben,
maximum 10 éves futamidôre igényelhetô,
akár 2 éves türelmi idôvel. A hitelkonstrukcióhoz az állam 5 százalékpontos kamattámogatást, valamint a hitelekhez nyújtott készfizetô kezességvállalás díjának 50 százalékáig
terjedô díjtámogatást nyújt, így segítve a hazai mikro-kis- és középvállalkozások hitelhez
jutását. A Széchenyi Beruházási Hitel az
MNB Növekedési Hitelprogramja mellett az
egyik legkedvezôbb kondíciójú hitelforrás a
piacon, amely jó alternatívát kínál a kisebb
cégek számára. A konstrukció az NHP szigorú
követelményrendszerén fennakadó kisebb
vállalkozások számára is elérhetô, a vállalkozások által fizetett kamat jelenleg évi 2,5 százalék, ami stabilan a BUBOR alatti kamatszintû finanszírozást tesz lehetôvé.
Megállapítható tehát, hogy a Széchenyi
Beruházási Hitel nagyszerûen kiegészíti a
jegybanki programot, gyakorlatilag az NHP a
nagyobbaknak, a kisebb Széchenyi Beruházási Hitel pedig a kicsiknek biztosít olcsó forrást. Megalapozott tehát az a törekvés, hogy
minél több hasonló, egymásra épülô program
kerüljön bevezetésre, amelyek segítenek az eltérô méretû, és eltérô finanszírozási igényû
vállalkozásoknak – a most induló mikrovállalkozásoktól kezdve a már biztonságosan mûködô közepesekig - megtalálni a számukra
szükséges pénzügyi megoldásokat.
A már 11 hitelintézetnél forgalmazott Széchenyi Kártya Program nem utolsó sorban az
állami kamattámogatás révén lett napjaink
legsikeresebb vállalkozói finanszírozási megoldása. A jelenleg 3%-os jegybanki alapkamatnak és az állam által nyújtott támogatásoknak
köszönhetôen a program keretein belül igényelhetô hitelkonstrukciókat minden eddiginél olcsóbban és egyszerûbben érhetik el a vállalkozások. A Program a válság legsúlyosabb
éveiben is folyamatos növekedést tudott elérni, és segíteni vállalkozások túlélését: évente
140 milliárd forint körüli kihelyezéssel a magyar mikro-, kis- és középvállalkozói szektor
egészét tekintve is jelentôs hatást gyakorolt a
gazdaság életben tartására, fejlesztésére.
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Mára a program keretein belül kihelyezett
hitelek összege elérte az 1270 milliárd forintot. A hiteligénylések száma meghaladja 260
ezret, és eddig több mint 195 ezer hitelügylet
jött létre.
A máig legnépszerûbb konstrukció, a Széchenyi Kártya „klasszik” szabadon felhasználható folyószámlahitel a már legalább egy
éve mûködô mikro-, kis- és középvállalkozások átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására szolgál. A hitel nettó kamata jelenleg évi
6%, és az igénylôk már 3 hét alatt akár 25 millió forint összegû szabadon felhasználható hitelhez juthatnak, gyors és egyszerûsített hitelbírálatot követôen, csökkentett adminisztrációval.
A Széchenyi Forgóeszközhitel akár 3 éves
futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök
(alapanyagok, árukészletek) finanszírozására
alkalmas, mellyel a vállalkozások egy egyszerûen elérhetô és rugalmasan használható, államilag támogatott hitelhez juthatnak, jelenleg évi 6 % nettó kamat mellett. Az igényelhetô hitel 1 millió forinttól maximum 25 millió forintig, 100 000 forintonként emelkedô
összegû lehet.
Még olcsóbb lett az Agrár Széchenyi Kártya is, mivel a Vidékfejlesztési Minisztérium
duplájára, 2-rôl 4 százalékpontra növelte a
konstrukció kamattámogatásának mértékét.
A folyószámlahitelt így jelenleg 3 százalékos
kamat mellett igényelhetik a gazdálkodók és a
feldolgozók. 2013-ban jelentôsen megélénkült az érdeklôdés az Agrár Széchenyi Kártya
iránt is, eddig közel 7 milliárd forint összegû
hitelhez jutottak az agrárvállalkozások ebben
a konstrukcióban.
A fuvarozó vállalkozásoknak a júliusban
bevezetett e-útdíj bevezetésével olyan többlet
finanszírozási igénye keletkezett, amely a
szakmai szövetségek véleménye szerint veszélyeztette a vállalkozások mûködését. Ezt a finanszírozási igényt jellemzôen nehezen tudják
a vállalkozások áthidalni, ezért dolgozta ki a
KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. az NGM
felkérésére az Útdíj Hitelprogramot, amelyben a fuvarozók gépkocsinként akár 1 millió
forintot is használhatnak az útdíj fizetésére.
A megtett úttal arányos elektronikus útdíj
az erre kötelezett jármûvek esetén akár havi
2-300 ezer forint azonnali költséget jelent,
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míg ennek ellenértéke esetenként több hónap múlva fog csak befolyni a fuvardíjjal a
vállalkozások számlájára. A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. a szakmai érdekvédelmi
szervezetekkel – a Magyar Közúti Fuvarozók
Egyesületével, a Magánvállalkozók Nemzeti
Fuvarozó Ipartestületével és a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetségével – folytatott
egyeztetések alapján, azok igényei szerint alakította ki az Útdíj Hitelprogram feltételeit.
Az eredeti kérésnek megfelelôen elsôdleges
célunk volt a 2-5 útdíj köteles gépkocsit üzemeltetô kisvállalkozások segítése, támogatása.
Az Útdíj Hitelprogramban a fuvarozók olcsón és egyszerûen jutnak hitelhez, nem kell
sem ingatlan-, sem tárgyi fedezetet nyújtani.
Az állami támogatásnak köszönhetôen a nettó kamat jelenleg évi 4,5%, a 29 ezer forintos
szerzôdéskötési díjon kívül más igényléssel
kapcsolatos költség nincs.
Az egyszerû és gyors igénylést segíti az állami kezességvállalás, ezen felül a 20%-nyi óvadékot pedig a vállalkozások akár a hitelkeretbôl is elhelyezhetik a saját döntésük szerint
bármelyik hitelintézetnél. Így önerô vagy más
fedezet nélkül, gyorsan juthatnak hitelhez a
fuvarozók, de olyan vállalkozásoknak is ajánljuk a lehetôséget, akiknek nem okoz gondot
az útdíj fizetés, mert ezzel a saját forrásaikat
akár további fejlesztésekre is fordíthatják.
A hitel kezdô vállalkozások számára is elérhetô, az igényelhetô hitelösszeg pedig csak a
vállalkozás által üzemeltetett útdíj fizetésre
kötelezett teherautók számától függ, nem pedig a korábbi árbevételétôl, vagy bankszámlaforgalmától.
Az elsô három hónap tapasztalatai alapján
november 1-tôl egyszerûsítettük az igényléshez szükséges adminisztrációt is, a korábbi 12
helyett most már csak 5 oldalas az igénylési
lap. A hitel felhasználásával kapcsolatban jó
hír az is, hogy a folyósítási költségek mértékét
november 1-tôl a felére csökkentettük és
összegét is 30 ezer forintban maximáltuk. Erre
azért volt szükség, mert a fuvarozók egyesülete szakértôinek becslésével szemben az elsô
hetekben 40-50 kamiont üzemeltetô vállalkozások kértek és kaptak hitelt, ami a több milliós hitelek esetén akár 100 ezer forintos folyósítási díjat is jelenthetett. A bevezetés óta
eltelt idôszakban, nagy átlagban is közel 10
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gépkocsira igényeltek támogatott hitelt a vállalkozások, eddig több mint 1,3 milliárd forint
összegben.
Ezzel a hitelprogram máris elérte alapvetô
célját, tompította a fuvarozók útdíj bevezetésébôl adódó kezdeti pénzügyi nehézségeit, és
elévülhetetlen érdeme van abban, hogy számos olyan vállalkozás maradt talpon, amely a
hitel nélkül nem biztos, hogy átvészelte volna
ezeket a hónapokat.
2014. januárban megkezdôdött az újabb
hét éves uniós költségvetési idôszak, amely
alatt Magyarország 20,5 milliárd eurós kerettel gazdálkodhat, és ennek 60 százalékát szánja a kormány közvetlenül a vállalkozások fejlesztésére, az új pályázatok már az év közepén
elindulhatnak. Mivel a kkv szektor biztosítja
az országban a foglalkoztatottság nagyobb részét, hatalmas tétje van annak, hogy a korábbinál ésszerûbb, és egyszerûbb feltételekkel
juthassanak forráshoz ebbôl a hatalmas keretbôl, mert más módon nem nagyon tud a gazdaság tartós növekedési pályára állni.
A források felhasználását nagyban segíthetik a Széchenyi Kártya Programban igényelhetô Széchenyi Önerô Kiegészítô és a Széchenyi Támogatást Megelôlegezô hitelkonstrukciók, amelyeket éppen azért dolgoztunk ki, hogy azok a vállalkozások is indulhassanak uniós pályázatokon, amelyek saját forrásból nem tudják biztosítani a szükséges önrészt, vagy az utófinanszírozás miatt nem tudják megvalósítani a beruházást.
A Széchenyi Kártya Program a 2013. évben elnyerte a Magyar Brands elismerést,
emellett megkapta a Business Suberbrands
kitûntetést, valamint elérte a Nemzetközi Üzletfejlesztési Díj 3. helyezését.
A VOSZ-BESZ Zrt. 2011-es ôszi bejegyzését követôen 2012 májusában kezdte meg üzleti tevékenységét. A társaság megalapítását
az a stratégiai célkitûzés hívta életre, amelynek lényege: a Magyarországon tevékenykedô
vállalkozók vásárlói és beszerzési közösségbe
tömörülve, egységes fellépéssel érjék el, hogy
a beszállítók vásárlói csoportjukat (ún. beszerzési társulásukat) nagyvásárlóként kezeljék. A
vállalat küldetése, hogy e vásárlói közösségeket és beszerzési társulásokat megszervezve segítse a kis és középvállalkozásokat versenyképességük növelésében. A VOSZ-BESZ Zrt

„terméke” egy olyan logisztikai szervezet,
amelyet a lehetô legfejlettebb informatikai
rendszerrel megtámogatva, egyszerû és gyors
megrendeléseket tesz lehetôvé a vállalkozások
számára. Mindezt oly módon, hogy felméri a
beszerzôi igényeket, a vállalkozások vásárlói
szokásait, és azt összegyûjtve, diszkont áron teszi elérhetôvé.
A VOSZ-BESZ Zrt olyan beszállítókkal
folytatott tárgyalásokat, melyek szolgáltatásai
a legszélesebb körben érintik a mikro, kis, és
középvállalkozásokat:
– A távközlés teljes spektrumát érintô termék, és szolgáltatási kör elérhetô a
VOSZ-BESZ Zrt beszerzési rendszerén
keresztül. A vállalkozók akár már 09 Ftos percdíjjal vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Speciális készülékárak mellett a
vállalkozásnál alkalmazotti viszonyban
dolgozó munkavállalók is részesülhetnek a széleskörû kedvezményekben. A
VOSZ-BESZ Zrt által kezelt elôfizetések
száma 2013-ban meghaladta a 2100-at.
– Magyarország egyik legismertebb üzemanyag forgalmazójánál a vállalkozói kör
akár 30Ft/liter üzemanyag ár megtakarítást tud elérni. Az üzemanyag kútnál
történô tankoláskor nem kell készpénzben fizetni, mivel a társaság utólag, kéthetente számlázza a fogyasztást, így finanszírozva a vállalkozásokat. Az üzemanyag kártya igénylése automatikus, a
kockázat-elbírálás könnyített formában
történik. A tavalyi évben kedvezménnyel vásárolt üzemanyag mennyisége: 7.348.000 liter volt!
– A „rezsicsökkentés”-bôl kimaradó vállalkozások joggal tarthatnak attól, hogy
az energiaszolgáltatók áremeléssel kompenzálják a kiesett bevételeiket. A
VOSZ-BESZ Zrt-n keresztül szerzôdött
vállalkozások 20 Ft/kwh alatti áron juthattak elektromos energiához. Ebben a
szolgáltatási körben – fôleg adminisztratív okokból – sajnos kevés szerzôdés született, tehát a jövôben fokozni kell az
erôfeszítéseket, hogy több vállalkozó is
részesülhessen a kedvezô árú villamos
energiában.
– a gázbeszerzés területén átlagosan 20%os megtakarítást ér el a cég a kis, és kö-
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zépvállalkozás a gázbeszerzése során. A
VOSZ-BESZ Zrt-n keresztül szerzôdött
vállalkozók nem kockáztatják, hogy a
„rezsicsökkentés” következményeként
esetleg a vállalkozókat érintô energia ár
növekedés terheit elszenvedjék. A szolgáltatás nemrég indult útjára és nagy reményeket fûzünk a sikeréhez.
A pénzügyi szektorban lehetôvé válik,
hogy a vállalkozások a piacon elérhetô
legjobb ár-értékarányban jussanak hozzá az ôket érdeklô biztosítási konstrukcióhoz. A gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy a meglévô biztosítási szolgáltatások alacsonyabb áron, vagy megnövelt
szolgáltatási tartalommal érhetôk el.
Amennyiben új konstrukció igénybe
vétele merül fel, azt a szolgáltató díjkedvezménnyel biztosítja az igénylô
vállalkozás részére. A pilot project lezárását követôen indul a szolgáltatás terjesztése.
A pénzügyekkel való foglalkozást
könnyítheti meg a banki szolgáltatói kör
egyik leginnovatívabb bankjaként megjelent virtuális bankfiók, amely lehetôvé teszi, hogy a vállalkozás idôt, és pénzt
takarítson meg olyan esetekben is, amelyeknél eddig elképzelhetetlen volt a
személyes helyszíni megjelenés.
Speciális gépjármû vásárlási és finanszírozási megoldásokkal is sikerült sok vállalkozó segítségére lennünk: az ún.
VOSZ-BESZ ár lehetôvé teszi, hogy komoly, akár millió Ft-os kedvezményeket
vehessen igénybe új gépjármû vásárlása
esetén a VOSZ tag vállalkozás. Emellett
szervizkedvezmények, gumiabroncs vásárlási kedvezmények, sôt, egyedi ügyfélkártya kedvezmények is kapcsolódnak a szolgáltatáshoz.
A törvényalkotó 2013-ban a Magyarországon mûködô legtöbb vállalkozást arra
kötelezte, hogy ügyvéd által módosított
cégdokumentációt nyújtson be a cégbíróság részére. A VOSZ-BESZ Zrt országos hálózatán keresztül rendkívül kedvezô áron mintegy ezer vállalkozás részére nyújtott segítséget.
A pénztárgép csere program célja, hogy
a kereskedelemben dolgozó vállalkozá-
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sok olyan pénztárgéppel rendelkezzenek, melyek képesek arra, hogy online
információkat szolgáltassanak a NAV
részére. A többször módosított határidôk miatt mintegy másfél évre elhúzódó program keretben eddig mintegy
5.000 vállalkozás jelezte érdeklôdését a
VOSZ-BESZ Zrt honlapján és 2014 elejéig 550 db pénztárgép megrendelése és
elôleg fizetése történt meg.
A 2013 tavaszán elkészült informatikai
fejlesztés eredményeképp az érdeklôdô vállalkozás a VOSZ-BESZ honlapján hozzáfér a
„megtakarítás kalkulátorhoz”. Ez egy könnyen kezelhetô eszköz, amely néhány másodperc alatt képes bemutatni, hogy az adott vállalkozás milyen mértékû megtakarítást képes
elérni.
VOSZ-BESZ eredmények számokban
(2013. év végén):
– Honlap (www.vosz-besz.hu) látogatottsága:
101.684 egyedi látogató
– Regisztrált vállalkozások száma:
12.588 vállalkozás
– Vásárlások száma:
4.560 db
– Megtakarítások Ft-ban:
104.800.000 Ft

IV.
A VOSZ célkitûzései és javaslatai
Magyarország gazdasági és társadalmi
felemelkedéséért
1. Gazdaságpolitikai javaslatok:
A VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága (a
Chikán professzor által vezetett grémium
tagjait ld.: I. fejezet 14. pont!) összefoglalta a 2010-2014 közötti gazdaságpolitika értékelését – közte a „VOSZ 6 pontja”
teljesülését - és a következô idôszakra vonatkozóan fejlesztési javaslatokat fogalmazott meg a gazdasági kormányzat részére.
A VOSZ Elnöksége megvitatta és efogadta
az anyagot. Rövid összefoglalást alább köz-
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lünk, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottság
által készített teljes anyag ezen Beszámoló 1. sz. mellékletében található.
A gazdaságpolitikának elôtérbe kell helyeznie a kiszámíthatóságot, a növekedés
beindítását, valamint a tudásgazdaság felé
való elmozdulásunkat.
A magyar gazdaság növekedésében kulcsszerepet játszhat a KKV szektor, melynek
fejlesztésével kapcsolatban három prioritást emelünk ki: az innovációt, az exportfejlesztést, valamint a foglalkoztatást és
képzést, s kitérünk az ezeket támogató vállalatközi együttmûködésre, hálózatosodásra. Ezekkel kapcsolatban a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága a következô javaslatokat fogalmazza meg:
Innováció:
• Innovációt segítô adórendszer kialakítása
• KKV központú pályázati kiírások
• Induló, illetve nagy növekedési potenciállal rendelkezô vállalatok támogatása
• Vállalatok egymás közötti, illetve kutatói szférával való együttmûködésének
elôsegítése
• Anyagi támogatást üzleti képzésekkel is
ki kellene egészíteni
Exportfejlesztés:
• Minôség-alapú fejlesztés-ösztönzô exporttámogatások
• Kereskedelmi diplomácia erôsítése
• Kereskedôházak fejlesztése
• Hálózatosodás ösztönzése
Foglalkoztatás és képzés:
• Adórendszer átalakítása
• Valódi szakképzés a munkanélkülieknek
• A vállalati és oktatási szféra együttmûködésének javítása a szakképzésben
• Vállalkozói képzések a közoktatás és felnôttképzés területén
Hálózatosodás:
• Hálózatosodást támogató és nem elôíró
állami program
• Klaszterfejlesztés az innováció, export és
szakképzés fejlesztésért

2. A Szövetség keretein belül megvalósítandó célok:
• A hitelintézeti háttér fejlesztése , a finanszírozási lehetôségek bôvítése továbbra is kulcsfontosságú a KKV szektor
támogatásában. A Széchenyi Kártya
Program finanszírozási rendszerét a
KKV szektor finanszírozásának meghatározó eszközének tartjuk jövôben is, a
program fejlesztése, megvalósítása –
kiegészülve más finanszírozási szolgáltatásokkal – továbbra is a KAVOSZ
feladata.
• Az MKIK-val szövetségben továbbra is
aktívan kell fellépnünk a kereslet-vezérelt szakképzés térnyerése érdekében.
• Az elôzô évek gyakorlatával egyezôen a
2014. évben is körültekintô és racionális költségvetési politikát kell folytatnunk. A küldöttgyûlés által elfogadott
éves költségvetési elôirányzat betartása
mellett továbbra is arra törekszünk,
hogy az Országos Szövetség kiegyensúlyozott mûködését perspektivikusan is
garantáló tartalékképzés biztosított legyen.
• A VOSZ-BESZ Zrt. üzletpolitikáját továbbra is a gazdasági stabilitás megtartása és erôsítése mellett tartjuk vállalhatónak. A cég statégiai irányaiként az integrált elektronikus vásárlási, és elszámolási rendszer fejlesztése, új termékek
bevezetése, a meglévô szolgáltatási színvonal javítása és a hozzáférési lehetôségek fokozása, az értékesítési csatornák
további bôvítése, hatékonyságának növelése határozható meg.
• A VOSZ továbbra is kiáll amellett,
hogy a munkavállalók és munkáltatók
érdekképviseletei meghatározó szereplôi a munka világának, akik az egymással és a szakpolitikák irányítóival
folytatott párbeszéd révén képesek
hozzájárulni a versenyképesség javulásához, a gazdasági változásokhoz való
adaptációhoz. Ezért továbbra is
együttmûködünk a meghatározó munkavállalói érdekképviseletekkel is (pl.
„A Munkáért!” projekt), a közös célok
elérésében.
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• Az idei évben is meghírdetjük a megyei/regionális és országos Év Vállalkozója kitüntetô cím elnyerésére kiírt pályázatokat, hogy a területi szervezetek
megfelelôen kiemelhessék és elismerhessék a megyében, régióban kiváló,
vállalkozói teljesítmények, hivatásban
elért sikerek elismerését és például állítását.
• A területi, Megyei/Regionális Prima és
az országos szintû Prima Primissima díjátadó, valamint a Junior Prima ünnep-
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ségek magas színvonalú megrendezésének segítése továbbra is kiemelt fontosságú szövetségi feladat.
Kérem a Tisztelt Küldöttgyûlést a VOSZ
Elnöksége által jóváhagyott beszámoló elfogadására.
Budapest, 2014. május 15.
Tolnay Tibor s. k.
soros elnök

A 2010–14 közötti gazdaságpolitika értékelése
és fejlesztési javaslatok
Vezetôi összefoglaló
A gazdaságpolitikának elôtérbe kell helyeznie
a kiszámíthatóságot, a növekedés beindítását,
valamint a tudásgazdaság felé való elmozdulásunkat.
A magyar gazdaság növekedésében kulcsszerepet játszhat a KKV szektor, melynek fejlesztésével kapcsolatban három prioritást
emelünk ki: az innovációt, az exportfejlesztést, valamint a foglalkoztatást és képzést, s
kitérünk az ezeket támogató vállalatközi
együttmûködésre, hálózatosodásra. Ezekkel
kapcsolatban a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága a következô javaslatokat fogalmazza
meg:
Innováció:
• Innovációt segítô adórendszer kialakítása
• KKV központú pályázati kiírások
• Induló, illetve nagy növekedési potenciállal rendelkezô vállalatok támogatása
• Vállalatok egymás közötti, illetve kuta-

tói szférával való együttmûködésének
elôsegítése
• Anyagi támogatást üzleti képzésekkel is
ki kellene egészíteni
Exportfejlesztés:
• Minôség-alapú fejlesztés-ösztönzô exporttámogatások
• Kereskedelmi diplomácia erôsítése
• Kereskedôházak fejlesztése
• Hálózatosodás ösztönzése
Foglalkoztatás és képzés:
• Adórendszer átalakítása
• Valódi szakképzés a munkanélkülieknek
• A vállalati és oktatási szféra együttmûködésének javítása a szakképzésben
• Vállalkozói képzések a közoktatás és felnôttképzés területén
Hálózatosodás:
• Hálózatosodást támogató és nem elôíró
állami program
• Klaszterfejlesztés az innováció, export és
szakképzés fejlesztésért
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koztatás és képzés. Mindegyik fejezet végén
megfogalmazunk néhány rövid javaslatot,
mely fejleszthetné az adott területet. Tanulmányunk utolsó fejezetében bemutatjuk,
hogy a hálózatosodás és klaszterpolitika miként erôsítheti a korábban felvázolt irányokat.
Az egész magyar gazdaságnak és ezen belül
a KKV szektornak különösen súlyos versenyképességi hátránya van a környezô országokhoz képest. Bár jelenlegi anyagunkban több,
kisebb-nagyobb javaslatot fogalmazunk meg,
fontosnak tartjuk kiemelni, hogy versenyképességünk növeléséhez a fejlesztéspolitika jelentôs újragondolására és nem pusztán annak
„finomhangolására” van szükség.
A VOSZ az elmúlt idôszakban számos publikációt tett közzé, melyek részletesen foglalkoznak a KKV szektor kihívásaival és potenciális megoldásaival. Jelenlegi tanulmányunk
csupán egy alapvetô állásfoglalást fogalmaz
meg, a részletes problémaelemzések és megoldási javaslatokat korábbi publikációkban mutattuk be.

Helyzetleírás
Javaslatok

A VOSZ 6 pontja 2010-ben

+1 Hálózatosodás – Közösen könnyebb

1. Versenyképes adókat!

Források

A vállalkozások adóterhelését 4 év alatt, a lakosságét 6 év alatt régiós versenytársaink átlaga alá
kell csökkenteni.

Bevezetés

A Világgazdasági Fórum (World Economic
Forum, WEF) versenyképességi jelentései
szerint a magyar adórendszer versenyképességét sikerült kis mértékben javítani 2010
óta, azonban nem sikerült még csak megközelíteni sem a környezô EU-s országok átlagát. Különösen szembetûnô ez a 20132014-es jelentés szerinti vállalati adóterhelést tekintve, mely Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában,
Szlovéniában átlagosan a profit 44%-át teszi
ki, addig Magyarországon ez az érték több
mint 50% a WEF elemzése szerint [WEF,
2014 p.213.].
A kormány elsô intézkedései között kiterjesztett 10%-os KKV nyereségadó és az adminisztrációt csökkentô intézkedéseket köve-

A gazdasági növekedés motorja a kis- és középvállalkozói (KKV) szektor. Jelen publikációnk célja a KKV szektor fejlesztésével kapcsolatos legfontosabb álláspontjaink kiemelése.
Tanulmányunk elején bemutatjuk, hogy
mennyiben sikerült megvalósítani a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének
(VOSZ) hat pontját a 2010-2014 közötti kormányzati ciklusban. Ezt követôen felvázolunk
három gazdaságfejlesztési irányt, melyeket
elengedhetetlennek tartunk a növekedés
beindítása szempontjából és melyekben kulcsszerepet játszik a KKV szektor. Ezek az innováció-, az exportfejlesztés, valamint a foglal-
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tôen az adórendszer versenyképessége inkább
romlott, érezhetô javulás nem következett be.
Az adók száma, adminisztrációs terhei, valamint a foglalkoztatás növekvô adóvonzata
jelentôsen megnehezítették a vállalkozások
helyzetét.

2. Társulj és fogj össze magyar!
Szakmai és regionális tôketársaságok létrehozása
2011-ig, tôke- és kamattámogatással.
A WEF versenyképességi jelentése alapján
hazánkban a pénzügyi piac fejlettségi szintje kis mértékben romlott 2010 óta. A finanszírozáshoz való nehézkes hozzáférés,
mint versenyképességet csökkentô tényezô
szintje csökkent valamennyit az elmúlt
négy évben, továbbra is a három legfontosabb hátráltató tényezô között szerepel
[WEF, 2011; 2014].
Az elképzelések megszülettek, létrejött a
Széchenyi Tôkealap Kezelô Zrt., amely
kedvezô konstrukciót dolgozott ki az államilag támogatott kockázati tôkebefektetésekre, azonban lényeges hatást nem tud
gyakorolni a KKV szektor tôkeellátottságának növelésére. Sajnálatos módon egyéb
a magyar kis-és középüzemeket közvetlenül
támogató programok kifejlesztése még várat
magára.

3. A termelés prioritása!
A társadalom foglalkoztatás-szerkezetének átalakítása 10 év alatt. Legalább 1 millió munkahely
létesítésére van szükség, döntô mértékben a termelô szférában.
A KSH adatain alapuló számításaink szerint
2010 és 2013 között mindössze közel 150 ezerrel növekedett a foglalkoztatottak száma,
melynek nagy része a közmunkaprogramban
résztvevôk közül kerül ki, így a tíz év alatt
elérendô egymillió új munkahely célkitûzése
irreálissá vált. Ha az összetétel-változást figyeljük meg, akkor észrevehetjük, hogy az
iparban foglalkoztatottak aránya csökkent a
legnagyobb mértékben, a 2010-es 30,7%-os
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arányról 2013-ra 29,9%-ra, míg a primer és
szolgáltatás szektorbeli foglalkoztatottak aránya növekedett. A válság okozta nagy visszaesést követôen 2013-ra sem érte el az ipari
foglalkoztatottak száma a 2009-es szintet
[KSH, 2014].
A kormány jelentôs erôfeszítéseket tett annak
érdekében, hogy növelje a munkaképes korú
lakosság bevonását a termelô munkába, közelítse az aktivitási rátát a versenytársainkhoz.
Ilyen a pl. nyugdíj-, valamint a szociális rendszer átalakítása, a rokkantellátás felülvizsgálata, a közfoglalkoztatás megszervezése. Ezen intézkedések hatását jelentôsen csökkenti a gazdasági válság elhúzódása, így sajnos összességében sem mennyiségében, sem összetételében nem sikerült növelni az ipari foglalkoztatottak számát.

4. Piacot a magyarországi vállalkozásoknak!
2012-re a hazai közbeszerzésekben a többségi
magyar tulajdonban lévô vállalkozások
ugyanolyan arányban legyenek nyertesek, mint a
német- és francia többségi tulajdonban lévô cégek
saját hazájukban.
A közbeszerzések száma nôtt az elmúlt 2010
és 2012 között, az eljárások értéke azonban
jelentôsen - mintegy 20%-kal - csökkent.
2013-ban mindkét tényezô újra növekedésnek indult. A magyar kkv-k részesedése volumen szerint arányaiban javult 2013-ra,
azonban a kiírások értékét tekintve továbbra is csupán 27%-ban részesül [inforadio.hu,
2013].
A közbeszerzés adminisztrációja egyszerûsödött, a törvény átláthatóbbá vált. A közbeszerzési pályázatokon elenyészô számban indulnak külföldi bejegyzésû vállalatok, inkább
jellemzô, hogy azok leányvállalatai, magyar
székhelyû vállalatok szerepelnek.

5. Kis- és középvállalkozások fellendítése!
A gazdasági fejlesztésre fordítandó EU forrásokat
a jelenlegihez képest háromszorosára kell emelni
úgy, hogy ebbôl a hazai termelô kis- és középvállalkozások legalább 50 %-ban részesedjenek.
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A gazdaságfejlesztés megvalósítása érdekében számos gazdaságélénkítô, vállalkozásfejlesztési pályázat került kiírásra. Bár némi nehézséggel, de sikerült az elôzô uniós költségvetési ciklus támogatásainak közel
100%-át lehívni. A következô ciklusra javasoljuk a pályázati rendszer fejlesztését az
átfutási, elbírálási, illetve teljesítési idôszak
csökkentését.
Különösen igaz ez a vállalkozások korszerûsítési, fejlesztési pályázataira, valamint az energetikai pályázatokra. Javasoljuk
továbbá a közremûködô szervezetek további, egyenszilárd korszerûsítését, ügyfélbarát,
teljesítmény orientált átalakítását, tevékenységük hiányosságaival szemben szankciók bevezetését. Ezek alapján üdvözítônek
tartjuk a kormányzat ilyen irányú fejlesztési
javaslatait.
Az európai gazdaság stagnálása, a magyarországi erôteljes bankadók, valamint a
végtörlesztés bankokat terhelô intézkedéseinek hatására a vállalkozások hitelezése jelentôs mértékben csökkent, ami a nehéz piaci helyzet mellett különösen visszaveti a KKV
szektor növekedési lehetôségeit.

6. Euró, nem minden áron!
Ameddig a magyar gazdaság teljesítménye nem
éri el az Európai Unió átlagának 80 %-át, addig
nem kell lemondani az önálló árfolyam- és kamatpolitika elônyeirôl az exportorientált gazdaságfejlôdés érdekében.
Fontos megemlíteni, hogy a magyar gazdaság
számára hasznos volt, hogy a gazdasági válság
közepette sikerült megôriznie monetáris függetlenségét, ezzel nagyobb mozgásteret kapva
a válságkezelô intézkedésekhez. Bár ki kell
emelni, hogy a 2012-ben kezdôdô kamatcsökkentés hatására bekövetkezett jelentôs forintgyengülés nem növelte átütô mértékben az
exportot.
A kormány ezen javaslatunk helyett vállalta, a már korábban sokszor hangoztatott követelésünk teljesítését, azaz gyors és egyértelmû
jogszabály változtatással lehetôvé tette a vállalkozások egyenes ági öröklésének adómentességét.

Általános állásfoglalás a gazdaságpolitikával
kapcsolatban
A következôkben a VOSZ általános gazdaságpolitikai állásfoglalását közöljük, melynek a
legfontosabb elemei: 1. stabilitás és átláthatóság, 2. Növekedés prioritása, 3. Tudásgazdaság
kiépítése.
Stabilitás és átláthatóság
Növelni kell a gazdaságpolitika kiszámíthatóságát. Ez vonatkozik a politikai prioritásokra
és a konkrét szabályzatok szintjén történô változtatásokra is. Az adórendszerbeli gyakori
változások a gazdasági minden szektorára külön terhet rónak, ez csökkenti a versenyképességet. Az adóterhelésnek jelentôsen kellene csökkennie, megelôzve régiós versenytársaink hasonló adatait. Ehhez hasonló igény
lenne az állami intézmények átláthatóságának növelése, a korrupció és a feketegazdaság
elleni küzdelem.
Szintén ide tartozik az állam gazdasági szerepének tisztázása, ugyanis a centralizáltan
mûködô állami intézmények, illetve a nemzetgazdasági szinten is növekvô állami tulajdon negatívan befolyásolhatja a piaci hatékonyságot és így a növekedést is. Jelentôsen
növelhetné a gazdaságpolitika tartalmi minôségét és elfogadottságát, ha szélesebb körû és
valós érdekegyeztetést folytatna a kormányzat
a kamarán kívül más szervezetekkel is. A
VOSZ továbbra is nyitott ilyen jellegû együttmûködésre. A gazdaság finanszírozásának hatékonyságát növelhetné a bankrendszer „politikai rehabilitációja”, egyrészt terheinek csökkentése, másrészt a kormányzat bankrendszer
ellenes kommunikációjának megszüntetése
révén.
A növekedés prioritása
A növekedés elérését három pillérre támaszkodva látjuk megvalósíthatónak, melyek az
innováció-, az exportfejlesztés és a foglalkoztatás és képzés fejlesztése. Ezen belül kulcsszerepet játszanak a kis- és középvállalatok, melyek a magyar gazdaság motorjai lehetnek. Ezzel kapcsolatos javaslatainkat a késôbbiekben
bôvebben is kifejtjük.
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Tudásgazdaság
Bár rövidtávon a gazdaság egyik legnagyobb
kihívása a munkanélküliség és az ipar növekedésének helyreállítása, középtávon elsôdleges
prioritásnak kell lennie a „termelô”, „beszállító” gazdaságból a tudásgazdaságra való áttérésünknek. Ezt kizárólag az oktatás minden
szintjének fejlesztésével érhetjük el.

Innováció – A tôke csak a kezdet
A KKV-k innovációs lehetôségei nem javultak az
elmúlt idôszakban, sôt több szempontból rosszabbodtak. Hogy növeljük a régión belüli versenyképességünket, a KKV innovációs stratégiának nem
elegendô csupán a fejlesztésre fordítható támogatások növelése, hanem szükséges a különbözô
szervezetek közötti együttmûködések támogatása,
valamint az üzleti tudás növelése is. Mindenekelôtt azonban az adózás és a fejlesztést nehezítô szabályzatok innováció szempontjából történô újragondolására lenne szükség.

Helyzetleírás
Az INSEAD Global Innovation Indexe szerint hazánk az országok innovációs rangsorában a 2011-es 25. helyérôl 2013-ra a
31. helyezésre esett vissza. Eközben a térség országait tekintve Csehország és Szlovénia is megelôzött bennünket, Szlovákia
pedig jelentôsen ledolgozta hátrányát velünk szemben [globalinnovationindex.org,
2014].
A KSH 2014-es adatain alapuló számításaink szerint a kutatás és fejlesztés területén
dolgozó munkavállalók száma az elmúlt hat
évben folyamatosan növekszik, valamint nô
a nominális K+F beruházások mértéke és az
összes beruházásokon belüli aránya is. Ezzel
szemben reál-értéken számolva a K+F beruházások inkább csak stagnálnak, az általános
beruházások pedig még csökkennek is. Az
innováció eredményét tekintve a nemzeti
úton tett szabadalmi bejelentések száma 2009
óta csökkent, növekedésnek csak 2012-ben
indult újra.
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A Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképességi kutatásának 2013-as eredményei
alapján az elmúlt négy évben a válság hatására a vállalatok kevesebbet innováltak mint
2009-ben, bár valamennyivel többet költöttek átlagosan K+F-re [Chikán – Czakó –
Wimmer, 2014]. Kifejezetten a KKV-kat tekintve az innováció legsúlyosabb hátráltató
tényezôjének az adóztatást, a törvényi
elôírásokat, valamint az innováció költségeit
tekintik.
Az adórendszert tekintve a legjelentôsebb
KKV-kat leginkább sújtó tényezôk a magas
adóteher, a komplex adórendszer, valamint
annak folyamatos változása. Fontos kihangsúlyozni, hogy nem csupán a magas adók, de az
intézményrendszer kiszámíthatósága és átláthatósága is nehezítik a vállalati mûködést.
A Versenyképesség kutatás alapján a vállalatok szerint az innovációt akadályozó tényezôk között a legnagyobb javulást a külsô finanszírozás kihívása mutatta 2009 óta [Chikán – Czakó, 2014]. Ezzel szemben a KPMG
[2013] elemzése szerint a kisvállalatok egyik
legnagyobb pénzügyi kihívása még mindig az
alacsony tôkeellátottság. Elemzésük szerint a
KKV-k hitelkereslete a beruházási hitelekrôl
áttevôdött a forgóeszköz hitelre, ami nem
kedvez a fejlesztéseknek. Pozitívumként
emelhetjük ki a VOSZ által is támogatott
Széchenyi Kártya programot, melynek keretében 1,3 milliárd forint hitel-kihelyezést valósult meg a KKV szektorban.
Az alacsony alapkamat elvileg növeli a kihelyezések mértékét, azonban a KPMG
[2013] elemzése szerint még mindig többségében azok kapnak hitelt, akik a kamatcsökkentés elôtt is kaptak. Az MNB Növekedési
Hitelprogramjának elsô hullámát nagyszámú
KKV vette igénybe, bár ezek egy részét még
inkább a korábbi devizaalapú fogyasztási hitelek kiváltására fordították. A másik fontos lépés a JEREMIE program, mely kifejezetten ismert a KKV-k között, de még mindig kevés
vállalkozás pályázott forrásra [KPMG, 2013].

Javaslatok
• Innovációt segítô adórendszer kialakítása.
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• KKV központú pályázati kiírások.
• Induló, illetve nagy növekedési potenciállal rendelkezô vállalatok támogatása.
• Vállalatok egymás közötti, illetve kutatói szférával való együttmûködésének
elôsegítése.
• Az anyagi támogatást üzleti képzésekkel, információs támogatással is ki kellene egészíteni.
A kormánynak ki kell alakítani a kutatásfejlesztési tevékenységek adójogi ösztönzôit.
Mivel az innovációs kutatások egy része konkrét fogyasztói igény kielégítését célozza,
megadva ezzel a vállalatok szempontjából belátható idôn belüli megtérülés esélyét, fontos
lenne ösztönözni olyan kockázati alapok létrehozását, melyek segítik az innovatív vállalkozások elindítását.
A szabályozást úgy kell átalakítani, hogy a
KKV szektor olyan feltételekkel tudjon a
K+F pályázatokban részt venni, amelyeknek
eleget is tud tenni, hisz a mai kiírások erre
gyakran nem biztosítanak lehetôséget. Érdemes csökkenteni az innovációs támogatásokhoz és a szabadalmi eljárásokhoz kapcsolódó
adminisztratív terheket is. Ide sorolható, hogy
érdemes lenne szélesebb érdekegyeztetés már
a pályázati kiírások elkészítésekor is, hogy valóban eredményes fejlesztô beruházások valósulhassanak meg. E folyamatban való részvételre a VOSZ továbbra is nyitott.
Nemzetközi tapasztalatokból kiindulva az
innovációs politikát tekintve elsôdleges prioritást kellene élvezniük az induló, illetve a
nagy növekedési potenciállal rendelkezô
vállalatoknak. A fejlesztésre, vagy piaci bevezetésre fordítható támogatások törlesztése piaci alapon történhetne, pl. Ausztriában az induló innovatív vállalatok profitjuk maximum
50%-át fordítják innovációs támogatások törlesztésére. Fontosnak tartjuk, hogy a Növekedési Hitelprogram külön hangsúlyt fektessen
az exportfejlesztés támogatására.
A vállalati és közszféra együttmûködését
fejlesztendô olyan stratégiát kellene kidolgozni, melynek kapcsán a vállalatok versenyképessége növekedhet. Ezeket elôsegíthetik a
klaszterek, illetve technológiai transzferirodák kiépítése és támogatása. Az elôbbi kezdeményezés azért is kiemelkedôen fontos lehet,

mivel a kisvállalatok így könnyebben elérhetik az innovációhoz szükséges méretnagyságot. Érdemes lenne kiegészíteni az anyagi támogatást üzleti képzésekkel, vagy vállalkozás-inkubációs megoldásokkal is [Chikán,
2012].
Mindezek mellett természetesen továbbra
is súlyos problémának számítanak a kisvállalatok körbetartozásai, illetve tôkehiányuk. E
kihívások megoldásában a kormányzatnak aktív szerepet kell vállalnia.

Exportfejlesztés – A növekedés kulcsa
Kis, nyitott gazdaságként a magyar gazdaság növekedésének egyik kulcsterülete az exportfejlesztés. Jelenlegi exportunk nagyban függ a multinacionális vállalatoktól és a német gazdaságtól. A
KKV-k exportjának növelésével és diverzifikációjával nem csak a növekedés indulhat meg, de a
magyar gazdaság kockázatai is csökkenhetnek.
Fontosnak tartjuk az erôsen fejlôdô harmadik világbeli és a fejlettebb gazdaságok felé való nyitást.
Leginkább a külpiaci információkat és üzleti kapcsolatokat elôsegítô megoldásokat támogatjuk.
Ezek közé soroljuk a gazdasági diplomácia fejlesztését, a kereskedôház-hálózat bôvítését, a hálózatosodás ösztönzését, de mindenekelôtt a minôségfejlesztô beruházások támogatását.
Helyzetleírás
Az exporttevékenység is megsínylette a válság hatásait. A 2009-es súlyos visszaesést növekedés, majd 2012-ben stagnálás követte. A
legtipikusabb exportra termelô szektorok közül a gépgyártás hanyatlása volt érezhetô,
melynek fejlôdése aztán segítette a 2013-as
export fellendülését. Fontos kiemelni, hogy
bár 2011 óta csökkenô ütemben, de növekszik a KKV-k számára is jelentôs feldolgozott
termékek és az élelmiszerek exportja [KSH,
2014].
A térség EU-s tagállamaihoz képest valamennyivel átlag alatti export-növekedési
ütemet mutatunk. A térségben egyértelmûen
kiemelkedik Szlovákia, mely 2010 óta két
számjegyû növekedést produkált, de kiemelendô Románia és Lengyelország teljesítménye is [KSH, 2014]
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A DHL Global Connectedness Index az
országok nemzetközi gazdasági kapcsolatait
méri. Magyarország a 2012-2013-as jelentésben külkereskedelem szempontjából a térség
legbeágyazottabb gazdasága, de ki kell emelni, hogy a többi régiós országhoz hasonlóan a
német gazdasághoz való függésünk kiemelkedôen magas. Valamint továbbra is feltûnôen alacsony a Francia- és Olaszországgal
történô export-aránya a régióban [dhl.com,
2014].
A KSH adatain alapuló számításaink szerint az EU-s országok exporton belüli részaránya (igaz, csekély mértékben) fokozatosan
csökken és cserében némileg növekedett az
ázsiai, FÁK és dél-amerikai országoké. Az
arab országokba történô exportarány lényegesen nem változott. Feltûnô azonban, hogy a
2010 óta fokozatosan növekvô balkáni export
2013-ra megtorpant.
Fontos azonban kiemelni, hogy a magyar
exportnak csupán 11%-át adják KKV-k,
ami nemzetközi és régiós összehasonlításban is
alacsonynak számít. A közvetlen exportot tekintve ez az arány még alacsonyabb. Visszatartó erônek számít a külpiac ismeretének és a
kapcsolatoknak a hiánya, valamint ismét
megjelennek az általános üzleti ismeretek hiányosságai [piacesprofit.hu, 2014].
A 2013-as Versenyképesség kutatás szerint
a KKV-k számára a fejlett európai, Visegrádi és volt-KGST országok jelentik a legfontosabb exportpiacokat. Ötéves várakozásaikat tekintve a fejlett európai országok jelentôségének drámai esését jósolják, melyet legnagyobb részt a Visegrádi és volt-KGST országok export-arányának további növekedésével
állítják szembe. Legnagyobb növekedési esélyt az ázsiai és észak-amerikai piacokon látnak. A KKV-k többsége az exportsiker alapjának a magasabb minôséget, a rugalmasabb
kiszolgálást, illetve a stabil kapcsolatokat tekinti. Fontos azonban, hogy legkevésbé az
alacsonyabb árat tartják fontos sikertényezônek.

Javaslatok
• Minôség-alapú fejlesztést ösztönzô exporttámogatások
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• Kereskedelmi diplomácia erôsítése
• Kereskedôházak fejlesztése
• Hálózatosodás ösztönzése
A magyar KKV-k hosszú távon nem lehetnek sikeresek kizárólag a költségelônyre építve. A szektor termékeinek és szolgáltatásainak minôségének növelése érdekében
kiemelkedôen fontos az innovációt és minôség-fejlesztô beruházásokat támogató állami
ösztönzés. Erre való törekvés, illetve kidolgozott stratégia jelenleg nem látható. Ebben segítséget nyújthatnak a Növekedési Hitelprogramhoz hasonló kezdeményezések. Ezen felül
fontos a KKV-k beszállítói hálózatokhoz való
csatlakozásának ösztönzése, hisz ha egy vállalkozás nemzetközi vállalatok beszállítójává válik itthon, nagyobb esélye van, hogy külpiacon is megbízzák.
Ha a kormányzat nem foglalkozik a beszállító-fejlesztéssel, kizárólag a külföldi befektetések növelésével, akkor nem fog jelentôsen
fejlôdni a közvetlen export, hisz a multinacionális vállalatok továbbra is külföldi beszállítóikkal fognak együttmûködni. Fontos lenne
egy beruházás-védelmi törvény megalkotása,
melynek segítségével a KKV-k kevésbé lennének kiszolgáltatottak a multinacionális vállalatok gyakran változó követelményeinek.
Kiemelkedô prioritásnak kellene lennie a
magyar gazdasági diplomácia fejlesztésének.
Ennek egy központi elemének kellene lennie
a tipikus export célpiacokon magyar és külföldi vállalkozások közötti kapcsolatfelvétel fejlesztésnek. Érdemes lenne tovább mélyíteni a
kapcsolatokat egyes fejlôdô országok egykor
Magyarországon végzett gazdasági vezetôivel.
Ide köthetô, hogy úgy volna érdemes csökkenteni a Németországba menô exporttól való függésünket, hogy ez a meglévô diplomáciai figyelmet ne csökkentse. Bár a kormányzat meghirdette a „keleti nyitás” politikáját,
ez kevésbé látszik a szakdiplomácia mûködésében. Fontos lenne a jelenleg szétaprózódott
szakdiplomácia képzésének egységesítése is.
Hasonló logikával nem csak a kapcsolatok
fejlesztéséhez, de speciális külpiaci ismeretek
növeléséhez is hozzájárulhatna a kereskedôház-hálózat további bôvítése. Ehhez a rendszerhez való hozzáférés különösen alacsony a
vidéki Magyarországon. Indirekt módon hasonló hatás érhetô el a hálózatosodás fejlesz-
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tésével, melynek segítségével az egyenként
gyenge gazdasági erôvel bíró KKV-k szövetségre lépve könnyebben léphetének nemzetközi piacra.

Foglalkoztatás és képzés – Szakértelem a
versenyképességért
A foglalkoztatás és képzés fejlesztése két szempontból is hozzájárulna a magyar gazdaság növekedéséhez. Egyrészt közvetlenül csökkenne a
munkanélküliség, így az állam terhei is, másrészt
a vásárlóerô növelésével a belsô kereslet is fellendülhetne. Ezt a munkanélküli- és szakképzés, valamint leendô- és gyakorló vállalkozók üzleti ismereteinek fejlesztésében látjuk megvalósíthatónak. Természetesen a foglalkoztatás legjelentôsebb javítását a munkát terhelô járulékok csökkentése jelentené.
Helyzetleírás
Az IMD 2013-as versenyképesség felmérése
szerint a hazai termelékenység és hatékonyság a régiós uniós összehasonlításban kiemelkedôen gyenge, kizárólag Romániát elôzzük
meg [IMD, 2013]. A munkaerôpiac hatékonysága folyamatosan csökken az egész régióban a WEF versenyképesség felmérése szerint. Viszont az általános trenden belül Magyarország kedvezô szerepet tölt be; az új szabályozásnak köszönhetôen a térség egyik leghatékonyabb munkaerôpiacával rendelkezünk [WEF, 2011; 2014].
A kormányzat egyik leghangsúlyosabb foglalkoztatáspolitikai lépése a közmunkaprogram volt, melynek keretében több mint százötvenezer munkanélküli végezhetett valamilyen munkát. Fontos azonban kiemelni, hogy
az ilyen típusú munkavégzések kizárólag a
munkanélküli periódus lecsökkentésében segítenek, valódi, piacképes munkatapasztalatot nem adnak. A program fontos eleme, hogy
képzést is kapnak a munkalehetôség mellé,
azonban ezek jelenlegi színvonala erôsen
megkérdôjelezhetô.
A munkát terhelô járulékok mértéke és
komplexitása még mindig túlzottan magas,
ami továbbra is nehezíti a foglalkoztatást.
Ilyen akadályozó tényezô a minimálbér továb-

bi növelése is. Fontos lenne olyan kormányzati szándék kimondása, hogy a legalacsonyabb
bérek növelése ne haladja meg a gazdaság
reálnövekedésének mértékét. Továbbá a nominális béremelésen túl az adóterhelés csökkentésével is lehetséges lenne a minimálbér
növelése, így kisebb terhet róva a szektorra.
Ezáltal a rövidtávú politikai érdekek nem
okozhatnának ezen a területen súlyosabb hátrányt a gazdaságra nézve.
Az új oktatási törvény központosítási lépései azt a veszélyt rejtik magukban, hogy még
távolabb kerül a helyi vállalkozási szféra a
szakképzéstôl. Bár az új TISZK-rendszer szeretné elôsegíteni a szakképzési központok és a
vállalatok együttmûködését, ezt tovább lehetne erôsíteni azzal, hogy már a képzés korai szakaszától kezdve gyakorlati szakmai ismereteket szerezzenek a diákok. Ki kell emelni, hogy
a valóságban nem érdekeltek a képzôhelyek
oktatási minôségük javításában, holott ez ma
többnyire rendkívül alacsony színvonalú. A
szakképzési rendszert alapjaitól kellene újragondolnia a kormányzatnak.
A környezet problémái mellett visszatérô
gond a vállalkozók üzleti tudásának hiányossága is. Jelentôs problémát jelent, hogy a
vállalkozók többsége jó szakember, de kevésbé
ismeri az üzleti elemzés, illetve vezetéshez
kapcsolódó módszertanokat, azokat kevéssé
alkalmazzák – ez ismét a képzés problémájához vezet.

Javaslatok
• Adórendszer átalakítása
• Valódi szakképzés a munkanélkülieknek
• A vállalati és oktatási szféra együttmûködésének javítása a szakképzésben
• Vállalkozói képzések a közoktatás és felnôttképzés területén
Az új munkatörvénykönyvnek köszönhetôen növekedett a magyar munkaerôpiac rugalmassága . Ezt azonban meg kellene támogatni a munkákat terhelô járulékok csökkentésével, illetve adózási rendszerének
leegyszerûsítésével. Ezzel jelentôsen növekedhetne az ország versenyképessége. Ide tartozik,
hogy jelentôs foglalkoztatás-növekedést lehetne elérni a feketegazdaság visszaszorításá-
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val, mely „szektor” súlyos károkat okoz a tisztességes, létszámnövelést tervezô vállalatok
számára.
Az alulképzett munkanélküliekre olyan
képzési programot kell kialakítani, mely valódi szaktudást eredményezhetne. Ezt a jelenlegi formájában nem tudja megvalósítani
a közmunkaprogram. A képzés a helyi szakképzést végzô iskolák, illetve vállalkozók
együttmûködése keretében valósulhatna
meg. Fontos lenne a munkanélküliek számára valós munkatapasztalati lehetôség nyújtása
akár célzott, részben állami finanszírozású
projekteken (pl. útépítések) keresztül. A
munkahelyteremtés programjában elôre
meghatározott mértékben kellene maximalizálni, hogy az új munkahelyek mekkora aránya lehet állami finanszírozású, azért hogy a
gazdaságpolitika ne a rövidtávú politikai érdekeknek, hanem hosszú távú gazdaságfejlesztésnek megfelelô foglalkoztatáspolitikát
alakítson ki.
Már többször hangsúlyoztuk a vállalati és
közoktatási szféra együttmûködését, mely a
szakképzés területén is fejlesztésre szorulna.
Egyrészt rendszerszinten kellene támogatni a
szakképzésben részt vevô hallgatók minél korábbi vállalati gyakornokságát, másrészt lehetôséget kellene adni, hogy a vállalati szféra
piaci alapon bevonhassa a szakiskolák kihasználatlan kapacitásait a termelésbe. A tantervek kialakításában is nagyobb szerepet kellene adni a regionális munkáltatóknak, mint
potenciális foglalkoztatóknak. A felsôoktatás
felesleges túlképzése helyett a kormányzat nagyobb erôforrásokat csoportosíthatna a szakképzésre, többek között olyan kutatásokra,
amelyek a jövô szakmunkás tudásának fejlesztetésével foglalkoznak.
A korábbi fejezetekben és kiadványainkban több alkalommal kiemeltük, hogy a vállalkozói szféra egyik legjellemzôbb problémája, hogy hiányosak az üzleti ismeretek. Ezt
egyrészt „kimenô” rendszerben lehetne javítani, azaz nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a
pénzügyi-, menedzsment- és marketingoktatásnak a szakképzésben, illetve a (elsôsorban mûszaki) felsôoktatásban. Ezáltal a jövô
tehetségei már azelôtt használható üzleti ismeretekkel rendelkezhetnének, mielôtt vállalkozni kezdenének. Másrészrôl hasznos len-
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ne államilag támogatott üzleti felnôttképzési
program létrehozása, mely uniós és állami pályázati támogatások keretében fejlesztené a
gyakorló vállalkozók ismereteit is.

+1 Hálózatosodás – Közösen könnyebb
Napjaink gazdaságában kiemelkedô szerepet kapnak a hálózatok. E fejezetben röviden bemutatjuk, hogy ez miként erôsítheti a korábban említett
három gazdaságpolitikai irányt. Fontos lenne egy
hálózatosodást támogató és nem elôíró állami
program kialakítása, melyben központi szerepet
kellene kapnia a klaszterfejlesztésnek.
A 2013-as Versenyképesség kutatás szerint 2009 óta egyre stabilabbá váltak a gazdasági kapcsolatok, szerényen ugyan, de növekedett az együttmûködés tere, mind a vállalat-vállalat, mind a vállalat-helyi szervezetek közötti viszonyban [Chikán – Czakó –
Wimmer, 2014]. Azonban súlyos és visszatérô probléma a magyar gazdaságban lévô bizalmatlanság, mely nehezíti a vállalatok hálózatosodását.
A hálózatosodásnak sok formája lehet,
ezek mindegyike speciális elônyöket nyújthat. A gazdaságpolitikai párbeszédet elôsegítheti egy egyszerû egyeztetô fórum, a szakképzés és vállalatok közötti együttmûködést
egy stratégiai szövetség, az exportfejlesztést
egy közös, régiós külkereskedelmi iroda, az
innovációt pedig egy innovációs klaszter. A
klaszterfejlesztést fontos iránynak tartjuk, de
szakítani kellene a korábbi kormányzat gyakorlatával, miszerint minden vállalatközi
együttmûködést innovációs klaszterré szerettek volna fejleszteni. Ennél sokkal alacsonyabb szintû együttmûködések támogatása
is nagy elônyöket jelenthet a vállalkozások
számára.
A klasztereknek sok formáját különböztethetjük meg a külföldi gyakorlatok alapján.
Lényegük, hogy olyan regionális együttmûködést segítsenek elô, mely a vállalati-, közszféra és helyi közösségek fejlôdését eredményezik. A nyugat-európai példákat tekintve azt
találjuk, hogy az ilyen együttmûködések központi szereplôi a KKV-k.
A klaszterek leghasznosabb elônye a magyar KKV szektor számára az lenne, hogy az
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egyenként kis vállalkozások együttmûködve eredményesebben léphetnének fel közösen. Ilyen lehet, pl. egy klaszter-menedzsment létrehozásával közösen jelenhetnének
meg külföldi vásárokon, kereskedelmi eseményeket, de éppen az exportot is intézhetnék közösen. Hasonló logikával közösen végezhetnének innovációs és fejlesztési tevékenységet is, hisz így könnyebben elérhetnék a megfelelô méretnagyságot. Hasonlóan
mûködhetnének együtt a termelés egyéb fázisaiban is, így együtt könnyebben elérve a
megfelelô üzemméret növekedését. A helyi
közösségekkel és oktatási intézményekkel
való kapcsolattartás révén pedig folyamatos
lehetne munkaerôvel és tudással való ellátottságuk, mellyel a helyi közösségek fejlôdését segítenék elô.
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A Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége
Ellenôrzô Bizottságának
2013. évi beszámolója
Az Ellenôrzô Bizottság tagjait és alelnökét
2011. május 12. napján ötéves idôtartamra
választotta meg a Szövetség küldöttgyûlése.
Dr. Lits Józsefet 2012. május 17-én választotta meg a küldöttgyûlés az Ellenôrzô Bizottság
elnökének, aki korábban több választási cikluson keresztül az Ügyvezetô Elnökségének
volt tagja.
Elnök: Dr. Lits József
Alelnök: Gláser Tamás
Tagok: Csík László,
Dr. Kiss Zoltán,
Dr. Rudas János,
Pordán Zsigmond,
Szakács József,
Zalán Barnabás
Az Ellenôrzô Bizottság (EB) a 2013. évben is –
a korábbi évek gyakorlatával egyezôen – folyamatosan figyelemmel kísérte és ellenôrizte a
VOSZ érdekképviseleti és gazdasági tevékenységét. A testület tagjai aktívan részt vettek a
közös munkában, s a VOSZ tisztségviselôiként
bekapcsolódtak a Szövetség gazdaságpolitikai
és társadalmi jellegû tevékenységébe. Számos
testületi tag országos fórumokon is képviselte a
VOSZ-t, mások szakmai elôadások keretében
ismertették érdekképviseleti munkánk jelentôségét. Többen közülük (megyei elnökként)
a Prima Gálák házigazdáiként kulturális küldetésünket is támogatták, ezzel betekintést is
nyertek a rendezvénysorozat nyilvántartási és
elszámolási rendszerébe. Az EB harmonikusan
mûködött együtt az Országos Elnökséggel, az
Ügyvezetô Elnökséggel, a Szekciókkal és a hivatali szervezet vezetôivel, munkavállalóival.
A testület legfontosabb megállapításai a 2013.
év vonatkozásában az alábbiak:
1. A Szövetség 2013. évi tevékenységének
és gazdálkodásának áttekintése alkalmával az Ellenôrzô Bizottság eseti jelleggel
vizsgálta a Szövetség kötelezettség-válla-

lásait, szerzôdéseit, a bejövô számlák nyilvántartásának kezelését, a pénzügyi teljesítések megfelelôségét. Az eseti ellenôrzés
során egyaránt figyeltek az alaki és a tartalmi követélmények betartására. A jogszabályok és a belsô szabályzatok által
megfogalmazott követelményekkel ellentétes gyakorlatot nem tapasztalt. A
VOSZ gazdálkodásáról megállapítható,
hogy a beszámolási idôszakban kötelezettségeit határidôre teljesítette, fizetô
képességét folyamatosan fenntartotta; a
Szövetség eredményesen és biztonságosan mûködött. A gazdálkodása a beszámolási idôszakban kiegyensúlyozott volt,
hitelfelvételre nem mutatkozott igény és
nem is került rá sor. A Szövetség megtakarított pénzeszközei megbízható banki
lekötésbe kerültek. Adó - és járuléktartozás nem merült fel, a munkaügyi és a
társadalombiztosítási kapcsolatok rendezettek. Határidôn túli kifizetetlen szállítói tartozások nem voltak. A munkavállalók - minden alkalommal - a Szervezeti
és Mûködési Szabályzatban meghatározott bérfizetési napon elektronikus átutalással jutottak hozzá munkabérükhöz. A
2013. évben a beosztott munkatársak esetében figyelemmel voltunk a havi legkisebb munkabér és a garantált bérminimum kifizetésének kötelezettségére is.
2. A vállalkozói érdekvédelem - a párbeszéd nehézségei ellenére - a médiában, a
szakmai konferenciákon, az állami szervezetek felé történô megkeresésekben
mindig egyértelmûek és határozottak
voltak, ezzel is segítve a munkaadói érdekérvényesítést, kiemelve a vállalkozások jogainak és kötelességeinek szem
elôtt tartásával. (Pl.: takarékszövetkezeti
kérdés, pénztárgépek ügye, elektronikus
útdíj stb.) A Szövetség jelentôs számú
megkeresést és kezdeményezést intézett
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3.

4.

az állami szervezetek irányába, a gazdaság
fejlesztése és egyes szakmákban fennálló
anomáliák megszüntetése vonatkozásában. A VOSZ tisztségviselôi a múlt évben több szakterületen is eredményesen
vállaltak vezetô szerepet, mellyel szélesedett a Szövetség képviselete és megjelenése. A Szövetség taglétszáma a gazdasági - és pénzügyi válság ellenére stabilizálódott, és az is megállapítható, hogy az
újonnan belépô tagokkal a gazdaság
újabb szakterületeivel szélesedett a
VOSZ tagsága.
A 2013. évben a területi Prima rendezvények pénzügyi hátterének biztosítása
továbbra is kiemelt feladatként szerepelt.
A tavalyi évben 19 helyszínen volt díjkiosztó ünnepség, azaz biztosított volt a
teljes országos lefedettség. A PP Alapítvány és a VOSZ együttmûködése az átmeneti szabályok érvényesülésének ellenére is harmonikus volt. Színvonalas
rendezvényeket regisztrálhattunk, a díjakhoz kapcsolódó anyagi elismerések
hiánytalanul kifizetésre kerületek. Pénzügyi zavar, elszámolási szabálytalanság
egy esetben sem volt tapasztalható. A bírálati döntések eredményeirôl minden
helyszínen hitelesített jegyzôkönyvek
készültek, amelyeket a PP Alapítvány
kuratóriuma is jóváhagyott. A helyi ünnepi eseményeken kerültek átadásra a
megyei szintû "Év Vállalkozója" kitüntetések is. Valamennyi díjátadó ünnepségen volt szövetségi képviselet és minden
rendezvényrôl tudósított a helyi média.
A szövetség fennállásának 25. - jubileumi – évében megrendezett Vállalkozók
Napja kitüntetési ünnepség kiemelkedô
színvonalú volt, amely tartalmában és
formájában is megfelelt az elvárásoknak.
Kilenc éve (2005. április 18. napjától)
elektronikus utalásra tért át a Szövetség.
A számlák és pénzügyi teljesítések megfelelôen ellenôrzöttek, az utalványozók
személye és az utalások jogszerûsége
megállapítható. A bankkapcsolatok rendezettek (Erste Bank, Gránit Bank). A
hét éve érvényes Szervezeti és Mûködési
Szabályzat (hatályos: 2007. szeptember
18. napjától) elôírásai miatt - amely töb-

5.

6.

7.

bek között az utalványozás konkrét szabályait is tartalmazza - az utalványozási
fegyelem megfelelô színvonalú. 2007. januárjától valamennyi megyei szervezet
számára alszámlát nyitott a Szövetség,
így a területi rendezvényekkel kapcsolatos elszámolások áttekinthetôvé váltak.
A bázisévben a megyei szervezetek a rendelkezésükre bocsátott keretösszegeket
az elôre meghatározott céloknak megfelelôen használták fel, és azokkal szabályszerûen számoltak el.
Az EB támogatta a VOSZ alapításának
25. évfordulója alkalmából készített
kiadvány megvalósítását, alaki és tartalmi javaslatokkal segítette a szerkesztôk
munkáját.
Az EB tagjai tájékozódhattak a VOSZLIGA Szakszervezetek együttmûködésén
alapuló „A Munkáért!” projekt megvalósulásának fázisairól. A beszámolási évben
a testületi tagok közül többen lehetôséget is biztosítottak szakszervezeti vezetôknek a helyi VOSZ rendezvényeken
való megnyilvánulásra.
A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodái tevékenységének értékelése és pénzügyi elszámoltatása havi rendszerességgel
történt, történik. A szakmai munka ellenôrzését ún. supervisor végzi, kapcsolt
munkakörben. A gazdasági vezetés az
irodák kiadásainak költségtípusok szerinti alakulását is folyamatosan figyelemmel
kíséri. Az irodákban dolgozó munkavállalók javadalmazása az új termékek bevezetése esetén is teljesítményarányosan
történik. A szövetség a beszámolási idôszakban az irodavezetôk szakmai továbbképzését elvégezte, amellyel további, vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi szolgáltatások nyújtására nyílik lehetôség. Az
irodák helyet biztosítanak a „Munkáért!”
projekt vállalkozói tanácsadó szolgálatának is. A VOSZ központi titkársága a
tárgyév augusztusában új (központi)
helyre költözött, amely elsôsorban gyakorlati szempontból, infrastruktúrájában
- közelség a legfontosabb partner szervezetekhez (MKIK, KAVOSZ, államigazgatási szervek, stb.) -, de presztízsében is a
korábbinál jobban megfelel a szövetségi
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képviseletnek. Az EB tudomásul veszi,
hogy ez az új helyszín (1054 Budapest,
Hold u. 21.) a szövetség székhelyeként
kerüljön bejegyzésre.
8. A VOSZ tulajdonosi érdekeltségébe tartozó vállalkozások eredményes évet zártak a 2013. évben. A három gazdasági
társaság (KAVOSZ Zrt., VOSZ-TAN
Kft., VOSZ-BESZ Zrt.) tevékenysége
hasznosan és hatékonyan szolgálta közös
céljaink elérését. A KAVOSZ Zrt. és a
VOSZ-BESZ Zrt. eredményes tevékenysége jelentôsen hozzájárult mind a taglétszám bôvítéséhez, mind a szövetség
kiegyensúlyozott gazdálkodásához. A két
részvénytársaság több megyei Prima rendezvény megrendezésének anyagi támogatásában is részt vett.
9. Az Ellenôrzô Bizottság tagjai valamennyi
Elnökségi ülésen részt vettek, amelyek az
írásban meghatározott napirendi javaslatokhoz igazodóan és szabályszerûen kerültek összehívásra és megrendezésre.
Valamennyi testületi ülés határozatképes
volt. A testületi üléseken hozott határozatok nyilvánosságot kaptak, és végrehajtásra kerültek. Az EB a beszámolási
év során figyelemmel kísérte a Küldöttgyûlés és az Elnökség által hozott határozatokat, amelyek megvalósításában elmaradást nem állapított meg. Az Ellenôrzô Bizottság külön ülésen vitatta
meg (és fogadta el egyhangú szavazással)
a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról,
mérlegérôl és eredmény kimutatásáról
szóló beszámolót, valamint a 2013. évi
költségvetési javaslatot.
10. A Szövetség Munka- és Tûzvédelmi Szabályzata 2007. decembere óta hatályos. A
munkavállalók központi munka - és tûzvédelmi oktatására a 2014. év elsô negyedében került sor, amelyen a munkaviszonyban álló kollégáink hiánytalanul
részt vettek. A beszámolási idôszakban
sem a központban, sem pedig az irodahálózatban nem történt rendkívüli esemény
(sem tûzeset, sem munkahelyi baleset).
11. A 2013. év munkáját bemutató összegzô
adatok valós képet mutatnak a Szövetség
tevékenységérôl. Az éves beszámoló
szükségszerû részletességgel foglalkozik a
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12.

13.

14.

15.

tárgyévi adatok bemutatásával, a tényszámok kialakulását befolyásoló körülményekkel.
A Szövetségnél a tárgyi eszközök állományát leltár támasztja alá; a kézpénz állománya pénztárjelentéssel, bankkivonattal igazolt; vevôköveteléseinek és a szállítói tartozásainak analitikája a fôkönyvvel zárt egységet alkot.
„A Munkáért!” projekt pénzügyi rendszere zárt, az elszámolások a Szövetség
költségvetésétôl elhatároltan, elkülönített módon történnek.
A korábbi évekkel megegyezôen a 2013.
év zárlati munkáit, a mérlegadatok helyességét, így számviteli alátámasztottságát, úgyszintén az eredmény kimutatásban szereplô adatok pontosságát az
elôírásoknak megfelelôen független
könyvvizsgáló ellenôrizte. Az elôzô években kialakult gyakorlat szerint a könyvvizsgálati tevékenység nem csak az éves
adatok elkészülte után, hanem folyamatosan érvényesült és így rendszeres munkakapcsolat alakult ki a könyvvizsgáló
(Légicon Betéti Társaság, Dobos László)
és a Szövetség gazdasági vezetése között.
Évközben így alkalom nyílt a felmerülô
problémák megbeszélésére, a helyes álláspont kialakítására, ami segítette a
Szövetség vezetését, ugyanakkor a
könyvvizsgáló sem csak az év végi adatokra támaszkodva alakíthatta ki véleményét, ami az auditálást segítette elô. A
könyvvizsgáló a számviteli tevékenység
ellátásának szakszerûségérôl év közben
meggyôzôdhetett. A zárlati munkákat folyamatosan követhette. A vevôk és szállítók számláinak lényegi felülvizsgálata, a
bizonylati rend, a banki kapcsolat, az
adóbevallások pontossága így nem a
mérleg elkészülte utáni idôre sûrûsödve
jelentett feladatot, hanem az év közben
kialakult ellenôrzéseken alapuló véleményt tükrözi. Az Ellenôrzô Bizottság
korábbi tapasztalataira és a rendszeres tájékozódás során szerzett ismereteire támaszkodva ezt a könyvvizsgálói értékelést és véleményt elfogadja.
A könyvvizsgáló a megbízásból fakadó
kötelezettségének eleget tett. Megálla-
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pította, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének könyvei,
dokumentumai és a kapott információk
alapján lefolytatott vizsgálat eredménye szerint a 2013. december 31 -i forduló nappal készített éves beszámoló
megfelelnek a számviteli törvényben és
az általános számviteli elvekben foglaltaknak.
16. Az Ellenôrzô Bizottság megtárgyalta az
Elnökségnek a 2014. évi költségvetési
elôirányzatra vonatkozó javaslatát, és azt
mind alaki, mind pedig tartalmi szempontból megfelelônek tartja.

2014. évi célkitûzéseire vonatkozó javaslatot,
– a VOSZ 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény
kimutatásáról szóló beszámolóját valamint egyszerûsített éves beszámolójának
mérlegét 1.127.585 eFt eszköz/forrás
egyezô fôösszeggel,
egyszerûsített éves beszámolójának eredmény
kimutatását:
alaptevékenységnél
85.607 eFt
vállalkozási tevékenységnél
19.541 eFt
összesen
105.148 eFt
adózás utáni nyereséggel.

Az Ellenôrzô Bizottság összességében – az
Alapszabályban elôírtakkal összhangban lévônek – sikeresnek ítéli a Szövetség 2013. évi
tevékenységét.

2014. évi költségvetési elôirányzatára vonatkozó javaslatot,
920,0 mFt bevételi,
850,0 mFt kiadási,
70,0 mFt eredménytartalék összegben.

Határozati javaslat: a fentiek alapján az
Ellenôrzô Bizottság elfogadásra javasolja a
Küldöttgyûlésnek
– a VOSZ 2013. évi tevékenységére vonatkozó szöveges beszámolóját és a

Budapest, 2014. május. 15.
Dr. Lits József
EB Elnök
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Jegyzôkönyv
a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének
2014. május 15-i küldöttgyûlésérôl
Idôpont:
2014. május 15., délelôtt 10.00 óra
Helyszín:
Hotel Platánus Budapest
Budapest VIII., Könyves Kálmán krt. 44.
Jelenlét:
Jelenléti ív szerint
A küldöttek létszáma 138 fô megjelent 84 fô,
részvételi arány: 61%

Dr. Dávid Ferenc fôtitkár üdvözli a megjelenteket, majd javaslatot tesz a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökére
és tagjaira.
Elnök:
Tagok:

Tardos János
Pordán Zsigmond,
Szakács József

• A küldöttgyûlés Pordán Zsigmond urat
és Szakács József urat a Szavazatszámláló
és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak, Tardos János urat a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének egyhangú szavazással megválasztotta
• A küldöttgyûlés által egyhangú szavazással megválasztott levezetô elnök Dr.
Dávid Ferenc fôtitkár a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése alapján megállapítja, hogy a küldöttgyûlés határozatképes.

A levezetô elnök javaslatot tesz a jegyzôkönyvvezetô személyére és a jegyzôkönyv hitelesítôkre.
Jegyzôkönyv vezetô:
Varga Julianna
Hitelesítôk:
Gablini Gábor és Varga István
• A küldöttgyûlés a jegyzôkönyv vezetésével egyhangú szavazással Varga Julianna
asszonyt, a jegyzôkönyv hitelesítésével
pedig Gablini Gábor és Varga István
urat bízza meg.
A levezetô elnök ismerteti a küldöttgyûlés
napirendjét.
1. Beszámoló a VOSZ 2013. évi tevékenységérôl, javaslat a 2014. évi fontosabb célkitûzésekre. A szövetség értéklelése a lezárt
kormányzati ciklusról és a középtávú
feladatokról (küldöttgyûlési elôterjesztés)
Elôadó: Tolnay Tibor soros elnök
Chikán Attila,
a Gazdaságpolitikai Bizottság
elnöke
2. Beszámoló a VOSZ 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásáról
Elôadó: Gláser Tamás, az Ellenôrzô
Bizottság alelnöke
3. Javaslat a VOSZ 2013. évi költségvetési
elôirányzatára
Elôadó: Gláser Tamás, az Ellenôrzô
Bizottság alelnöke
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4. Az Ellenôrzô Bizottság jelentése a VOSZ
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2014. évi költségvetési elôirányzatáról,
valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
Elôadó: Gláser Tamás, az Ellenôrzô
Bizottság alelnöke
5. A VOSZ Alapszabályának részleges módosítása a hatályos Polgári Törvénykönyv
elôírásainak figyelembe vételével
Elôadó: Perlusz László ügyvezetô igazgató
Egyebek
A küldöttgyûlés a meghívóban jelzett és a
szóban ismertetett napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta. A levezetô elnök javaslatot tesz az 1. sz., 2. sz., 3. sz. és 4.
sz. napirendi pontok tárgyalásának összevonására. Jelzi, hogy a szavazás napirendi pontonként történik. A levezetô elnök tájékoztatja a jelenlévôket, hogy a küldöttgyûlés érdemi határozatai a VOSZ Hírekben kerülnek közlésre.
• A küldöttgyûlés a fent javasolt pontok
összevonását egyhangú szavazással elfogadta
Az 1. számú napirendet követôen Varga
Mihály miniszter úr értékelte a kormányzat 4
éves tevékenységét, beszélt a következô 4 év
gazdaság politikájáról és véleményt fûzött a
szövetség 2013. évi beszámolójához valamint
a 2014. évi célkitûzéseihez.

Hozzászólások
Demján Sándor
A Szövetség ügyvezetô elnöke – többek
között – jelezte, hogy a VOSZ partneri
szellemben várja a kormányzati tényezôkkel való tárgyalásokat. Arra kérte a jelenlévô minisztert, hogy az érdekegyeztetés intézményesített fórumain biztosítsa annak
lehetôségét, hogy a vállalkozók képviseletében kifejthessük az egyes gazdaságpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos álláspon-
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tunkat. Megköszönte az elôzô soros elnök
Tolnay Tibor úr munkáját, és sok sikert kívánt az új soros elnök, Ádám Imre úr tevékenységéhez.
Czékmánné Kelecsényi Ágnes – VOSZ Nógrád megyei küldött
Nehezményezi, hogy a lakó környezetében
és a szakmájában i s kedvezôtlen folyamatok zajlottak. Etikátlannak tartja, hogy az
EU-s ÁFA szabályok nem kerülnek betartásra. Véleménye szerint a mai ÁFA szabályozás következtében a magyar gyártók külföldi alap és segédanyagok vásárlásában és
felhasználásába érdekeltek. Javasolja a jelzett anomália megszüntetését. Nehezményezi, hogy az alkalmazotti létszámnak csak
a 20%-a lehet alkalmi foglalkoztatott. Véleménye szerint ez nem biztosít kellô rugalmasságot a foglalkoztatásban, javasolja a
20%-os határ eltörlését. Javasolja továbbá
a közmunkások foglalkoztatását a vállalkozásoknál.
Kovács János – VOSZ Ingatlanhasznosítási
Szekció küldött
A Szekciónak olyan javaslata van, amely
egyszerre segítené a gazdaság dinamizálását, hatékonyabbá tenné az energia felhasználást és növelné a foglalkoztatást és a
megújuló energia felhasználását. A javaslat
lényege, hogy magyar építôanyag gyártó
kapacitás létesítésével valamint megújuló
energiát termelô berendezések itthoni
gyártásának kiépítésével kellene energiatakarékossá átalakítani a magyar lakásállományt a családi házaktól a lakótelepekig.
A kidolgozott javaslat szerint egyszerre
hasznosíthatóak a hazai innováció eredményei, ami fokozza versenyképességet. Bevonhatóak és képezhetôek a közmunkások
ezáltal bôvül a foglalkoztatás. Teljesítjük az
EU 2020 elvárásait is.
Gazsi Ferenc – VOSZ Nógrád megyei elnök,
küldött
Véleménye szerint a szakképzés egy piramis, amelynek a kiszélesedô talapzatát a
szakmunkásképzés alkotja. Nem tarja
megfelelônek a szakmunkások gyakorlati
képzését és úgy látja, hogy ezt az MKIK
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sem tudja megoldani (önhibáján kívül).
Úgy látja, hogy a jelenlegi gazdasági szerkezet nem kedvez a vállalati gyakorlati
képzések széles körû elterjedésének. Javasolja non-profit képzôhelyek létrehozását.
Javasolja továbbá a képzettséggel rendelkezô közmunkások kihelyezését a vállalkozásokhoz

1. ne a formai dolgokon legyen a hangsúly
2. családi ház korszerûsítés esetén magán
embernek ne kelljen pályáznia
3. a támogatás intenzitása régiónkét más és
2014-tôl változik – figyeljünk rá
4. A VOSZ vegyen részt az új rendszer
kialakításában, felajánlja személyes részvételét a munkában

Benke Zsolt – VOSZ Ingatlanforgalmazási
Szekció küldött
Fontosnak tartja a hálózatosodás támogatását, a szövetkezetek minél szélesebb térnyerését.
Kitért az agrár-innováció fontosságára,
ahol a fejlesztés forrása a Horizont 2020
pályázati forrás lehet. Tájékoztatást
adott arról, hogy Oroszországban a lakóingatlanok fûtési és vízellátási rendszerei
rendkívüli módon elavultak és a felújításuk nem halogatható. Jó lehetôséget jelenthet ez a magyar építô és energetika
ipar számára. Kérte ebben az elnökség támogatását.

Rácz István – VOSZ Vas megyei küldött
Felhívja figyelmet a hírközlés fontosságára
és arra, hogy ennek a területnek a szakképzése nem megoldott. Kéri továbbá, hogy
amennyiben a jövôben elôfordul, hogy
egyes pályázatok esetleg tévesen kerülnek
kiírásra, akkor a hatóságok hajtsanak végre
gyors korrekciót.

Daxner Gábor – VOSZ Somogy megyei elnök, küldött
Jelezte, hogy ma az építôipar területén
nincs versenyhelyzet. Véleménye szerint a
versenyszférát néhány tucat nagyvállalkozó
tartja kézben. A KKV-k hátrányos helyzetben vannak, nem tudnak fejleszteni, áron
alul kénytelenek alvállalkozó munkát vállalni. Kéri, hogy a VOSZ tájékoztassa errôl
a kormányt.
Bôdi János – VOSZ Békés megyei szervezete,
küldött
Egyetért a Daxner úr által elmondottakkal.
Felhívja a figyelmet, hogy az EU-s pályázati pénzek kifizetése az intézményrendszer
átalakításának kezdete óta leállt. Ez súlyos
gondot jelent a vállalkozások számára és
hátráltatja a pályázati munkák határidôben
történô megvalósítását. Megoldást sürget a
problémára.
Tímár Lajos – VOSZ Baranya megyei küldött
A pályázati rendszer átalakítása kapcsán
tesz javaslatokat. A pályázati rendszer ne
túlélô tábor legyen!

Sragner László – VOSZ Gyôr-Sopron megyei
elnök, küldött
Ismerteti saját „jó gyakorlatát” a szakképzés
területén. Bútorgyárában a kezdetek óta
foglalkoztat szakmunkás tanulókat tanuló
szerzôdéssel mindegyik résztvevô fél teljes
megelégedésére. Mindenkinek javasolja a
tanuló foglalkoztatást.

Határozatok
1/2014. (05. 15.) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2013. évi tevékenységérôl és
a 2014. évi fontosabb célkitûzésekrôl szóló
beszámolót.

2/2014. (05. 15.) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásáról szóló beszámolót az
alábbiak szerint
• Egyszerûsített éves beszámolójának
mérleg fôösszegét 1.127.585 eFt,
• Egyszerûsített éves beszámolójának
eredmény kimutatását
Alaptevékenységénél
85.607 eFt
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19.541 eFt

kársági szervezetét az új alapszabály bírósági benyújtására.

105.148 eFt

3/2014. (05. 15.) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2014. évi költségvetési elôirányzatára vonatozó javaslatot.

4/2014. (05. 15.) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról és a 2014. évi költségvetési elôirányzatáról valamint a testületi határozatok végrehajtásáról szóló Ellenôrzô Bizottsági jelentést.

Az 5/2014. (05. 15.) küldöttgyûlési elôterjesztés
szóbeli kiegészítése/indoklása:
A Parlament 2013. február 11-ei ülésnapján elfogadta a 2013. évi V. törvényt a Polgári törvénykönyvrôl, amely 2014. március
15-én lépett hatályba (továbbiakban: új
Ptk). Az új Ptk. valamennyi jogi személynél (így az egyesületnél, vagyis a VOSZ-ra
vonatkozóan is) a törvény szabályaitól eltérési lehetôséget biztosított, ezért vizsgálni kell, hogy az adott egyesületi szabály
mennyire kötelezô, illetve mennyiben van
mód e szabálytól a létesítô okiratban eltérni. A jogi szakértô bevonásával készített
módosítások révén az Alapszabály nemcsak
az új Ptk-val teremti meg az összhangot,
hanem a VOSZ mai gyakorlati mûködéséhez és a VOSZ mára igen sokrétûvé vált tevékenységéhez és kapcsolatrendszeréhez is
jobban illeszkedik.

5 /2014 (05. 15.) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ Alapszabályának részleges
módosítását és felhatalmazta a VOSZ tit-

A 6/2014. (05. 15.) küldöttgyûlési elôterjesztés
szóbeli kiegészítése/indoklása:
A levezetô elnök tájékoztatta a Küldöttgyûlést, hogy az Ügyvezetô Elnökség
2014.4.23./6. határozatával 2014. május
15-i hatállyal – a szövetség soros elnökének választotta Ádám Imre urat, amely
megbízatás a VOSZ 2015. májusi Küldöttgyûléséig tart. Ádám Imre úr rövid bemutatkozó beszédében hangsúlyozta a szövetség (megyei) tagsági megerôsítésének és a
Megyei Prima mozgalomnak a fontosságát.

6/2014. (05. 15.) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés egyhangú szavazással – az
Ügyvezetô Elnökség 2014.4.23./6. határozatával összhangban – megerôsítette Ádám
Imre úr soros elnökké választását.

A 7/2014 (05. 15.) küldöttgyûlési elôterjesztés
szóbeli kiegészítése/indoklása:
Hosszú elôkészítô munka után, a VOSZ és
a LIGA Szakszervezetek az elmúlt évben
közös pályázatot adott be Társadalmi
Megújulás Operatív Program Gazdasági és
társadalmi együttmûködés erôsítése, a társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c.
pályázati felhívásra (TÁMOP-2.5.3.C13/1). A Kormány a 1429/2013.(VII.10.)
Kormányhatározattal a közös pályázatot jóváhagyta. A pályázati támogatás vissza
nem térítendô és az elszámolható költségek
100%-áig használható fel.

7/2014. (05. 15.) küldöttgyûlési határozat
A VOSZ 2014. május 15-i küldöttgyûlése
tudomásul veszi és jóváhagyja az eddigi lépéseket és határozatban megerôsíti a
VOSZ részvételét a TÁMOP-2.5.3.C-13/1
pályázatban.
A Küldöttgyûlés felhatalmazza Dr. Dávid
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Ferencet, hogy a VOSZ fôtitkáraként a
projekt során a VOSZ-t teljes körûen képviselje. Ennek keretében különösen
• a szóban forgó pályázat megvalósításával kapcsolatos döntéseket – ide
értve a pályázati költségvetéssel kapcsolatos döntéseket is - meghozza,
• a szükséges szerzôdéseket megkösse,
és egyéb jogügyleteket megtegye,
• és gyakorolja a pályázat során alkalmazott munkatársakkal és üzleti
(együttmûködô) partnerekkel szembeni munkáltatói, vagy megbízói jogokat.
A küldöttgyûlés felkéri a VOSZ fôtitkárát,
hogy a projekt elôrehaladásáról az a Szövetség testületeit rendszeresen tájékoztassa.

A határozatot és a fôtitkári felhatalmazást
a küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta.
A napirendi pontok megtárgyalása és a határozatok meghozatala után további javaslat és észrevétel hiányában a levezetô elnök bezárja a Küldöttgyûlést.

Budapest, 2014. május 15.
Varga Julianna
jegyzôkönyv vezetô
Gablini Gábor
jegyzôkönyv
hitelesítô

Varga István
jegyzôkönyv
hitelesítô
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Új országos soros elnök:
életút, portréban elbeszélve
Új országos soros elnöke van a VOSZ-nak:
Ádám Imre személyében, aki a B-A-Z. megyei
Vosz szervezet elnöke is egyben.
Ádám Imre nevét sokan úgy jegyezték meg
a szûkebb pátriájában Borsodban, hogy ô volt
az, aki feltámasztotta a helyi Prima Díjat, és
rövid idôn belül a talán legismertebb civil díjjá, ünneppé, eseménnyé formálta. Olyan változás volt ez, ami a VOSZ-t egy lépésben a helyi közvélemény reflektorfényébe emelte, hiszen akik nem vállalkozók, nem állnak közvetlen kapcsolatban az üzleti szférával, számukra ez a díj, a közönségszavazás a részvétel
lehetôsége és a gála jelképezi mindazt, amit
egy helyi vállalkozói érdekképviseleti szervezet jelenthet. Ádám Imre azonban nemcsak
ezt változtatta meg a VOSZ megyei életében,
hanem ettôl a pillanattól kezdve a VOSZ jelen volt a fontosabb gazdasági – társadalmi
döntéshozatali folyamatokban, és a sajtón keresztül sokak megismerhették a VOSZ véleményét is, helyi és regionális gazdasági ügyekben is.
Ma a VOSZ B-A-Z megyei Szervezete egy
pezsgô szakmai és társadalmi életet élô, virágzó közösség, amely elôtt még további
perspektívák nyílnak. Jelenleg kb. hatszáz
tagot számlálnak. Mindebben alapvetô szerepe van Ádám Imre pályafutásának, az itt
szerzett tapasztalatoknak és nem utolsósorban személyiségének, amelyet a nyitottság, a
kitartás, a munkabírás és az innovativitás
jellemez.
Egy interjúban így nyilatkozott:
„Az érdekképviseleti munka belsô szépsége, hogy bár arctalan és névtelen dolog, de jó
néhány olyan jogszabály van, amelyekbe az én
javaslataim is be lettek szó szerint emelve. S
ez az érdekképviseleti munka fô lényege, hogy
a jogszabályok tervezésénél, módosításánál

olyan javaslatokat
tegyünk, ami az
adott rendelkezést a
vállalkozások számára a lehetô
legelônyösebbé teszi.
Ádám Imre Miskolcon a Nehézipari
Mûszaki Egyetemen
szerzett diplomát, de a mûszaki pálya helyett a
vállalkozói életet választotta: 1991-ben kezdte fuvarozással, szállítmányozással, amit 2004ig folytatott. E mellett 1997-tôl foglalkozik
biztosítási tevékenységgel a KÖBE biztosítónál, ahol 2009-tôl az Igazgatótanács elnöke.
Az érdekképviseleti munkát a Fuvarozó
Vállalkozók Országos Szövetségénél kezdte elôször csak tanácsért kopogtatott be, majd a
segítséget kérôbôl segítô lett, azaz a FUVOSZ
miskolci, majd megyei, végül országos társelnöke. Ez idô alatt volt, amikor a vidéki szervezet félezres táborrá gyarapodott.
2007-ben keresték meg Ádám Imrét hogy
vállalja el a VOSZ helyi Széchenyi kártyairoda vezetését szervezését, majd 2010-ben a
VOSZ helyi elnökévé választották. Egy évre
rá lett a VOSZ országos társelnöke. A kamarával is sikerült jó viszonyt kiépítenie, így
2012-tôl a BOKIK Közlekedési és Szállítási
Osztályának elnöke is. A jótékonysági munkája részeként az Elsô Miskolci Lions klub
tagja.
Ádám Imre munkásságát 2004-ben a gazdasági miniszter kitüntetéssel, a Köztársasági
elnök pedig Magyar Arany Érdemkereszttel
ismerte el 2013-ban, amikor épp tizenöt éve
töltött be érdekképviseleti vezetôi posztot.
Inform Média – Kiss László fôszerkesztô
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Új elnök a VOSZ-KVBSZ élén

Tardos János elnök – aki a VOSZ alapító
tagja, ma is aktív társelnöke, egyéb fontos elfoglaltsága miatt lemondott az elnöki tisztségérôl. Továbbiakban az elnökség tagjaként
folytatja a munkát.
A tagság az elnökség támogatása mellett,
egyhangúlag (magát a jelöltet ide nem számítva) elnöknek választotta Szûcs Pétert. A taggyûlés megköszönte a volt elnök munkáját,
kérte további értékes támogatását és sok sikert kívánt az új elnöknek.
Az új elnök, Szûcs Péter – aki a VOSZBESZ Zrt. vezérigazgatója - évek óta a VOSZKVBSZ elnökségének tagja, komoly szerepet
vállalt a szervezet megmentésében, támogatta
és segítette a leköszönt Tardos János elnököt a
szervezet stabilizálásában. Az új elnök folytatni kívánja a megkezdett munkát, további
élénkülést, tagszervezést és szolgáltatás-bôvítést tervez.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége - Kereskedôk, Vállalkozók Budapesti
Szervezete (VOSZ-KVBSZ) 2014. május 14én tartotta meg az éves taggyûlését.

Munkájához sok sikert kívánunk!

További információ: www.vosz-kvbsz.hu
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Bizakodó, de óvatos a kkv szektor
Lezárult
a KAVOSZ tavaszi rendezvénysorozata
Mintegy ezer vállalkozó vett részt a KAVOSZ
országos rendezvénysorozatán, amelynek fô
témája a Széchenyi Kártya Program keretein
belül – minden eddiginél alacsonyabb kamattal- igényelhetô hitelkonstrukciók ismertetése volt. A finanszírozási kérdések mellett az
érdeklôdôk információt szerezhettek az adótörvény és a PTK idei változásairól és az ezekkel kapcsolatos teendôkrôl is. A rendezvénysorozat azonban nem csak a vállalkozások számára jelentett segítséget, a velük való személyes konzultáció és a visszajelzéseik a KAVOSZ számára is értékes tapasztalatot nyújtanak és nagyban segítik a kkv szektor valós
pénzügyi helyzetének megismerését és a gyakorlati problémáik feltérképezését.
Az elhangzottak alapján egyértelmûen kijelenthetô, hogy a vállalkozások többsége a
korábbi éveknél már stabilabbnak érzi a mûködését, jövôbeni terveik megfogalmazásakor
azonban még mindig nagyfokú óvatosság jellemzi ôket. Régiótól függetlenül általános
problémát jelentett ugyanis az elmúlt években a piaci lehetôségek beszûkülése és a likviditás hiánya, amelyek a mikrovállalkozásokat
érintették legsúlyosabban. Sok vállalkozás panaszkodott a tisztességtelen versenytársakra,
illetve a fejlôdést gátló tényezôk között említették a magas adó- és járulékterheket. A rendezvényeken résztvevôk a biztonságos tervezéshez elengedhetetlennek tartják a kiszámítható gazdasági szabályozási környezet meglétét.
A Széchenyi Kártya Programban máig a
szabad felhasználású folyószámlahitel, valamint a forgóeszközhitel iránt mutatkozik a
legnagyobb érdeklôdés. Örvendetes mindezek
mellett, hogy általánosságban, illetve a fórumok vendégei körében is nôtt a beruházási

kedv és egyre többen keresik a kedvezô finanszírozási megoldásokat projektjeik megvalósításához. A beruházások egy része az elavult,
elhasználódott eszközök, gépek korszerûsítésére irányul. Számos résztvevô számolt be arról,
hogy kedvezô lehetôségnek tartják a jegybanki növekedési hitelprogramot, de az általuk
megjelölt igénylendô hitelösszeg messze alatta
van az NHP második ütemében tapasztalt 60
milliós átlagos igénylésnek, mivel ez az ügyfélkör döntôen 2 és 10 millió forint közötti
összeg felvételében gondolkodik. Elenyészô
volt azoknak a száma, akik akár 20 millió forint feletti beruházást is megvalósítanának, ha
elég kedvezô forrást találnának hozzá. Jól jellemzi a vállalkozások már fent említett óvatosságát, hogy bár az elérhetô beruházási hitelkonstrukciók általában maximum 10 éves
futamidôre igényelhetôk, a vállalkozások leggyakrabban 2-5 éves futamidôben gondolkodnak, mert nem mernek hosszabb távra elôre
tervezni.
Az olcsó hitellehetôségeken túl, rendkívül
nagy várakozás elôzi meg az új uniós pályázati
rendszer elindulását. A vállalkozások jelentôs
része hallott arról, hogy a korábbi ciklustól eltérôen a 2014-20–as idôszakban a rendelkezésre álló keret 60%-a gazdaságfejlesztési célokat fog szolgálni, így sokan várnak a tervezett
beruházások megvalósításával az új pályázatok
kiírásáig. Ennek kapcsán fontosnak tartják
azonban a pályázati folyamat jelentôs egyszerûsítését, a bírálati idôk csökkentését és az elnyert támogatás kifizetésének meggyorsítását.
Visszatérô igény volt részükrôl, hogy a pályázatok megvalósításához szükségük lenne pénzügyi segítségre az önerô biztosításához, valamint az elnyert támogatások elôfinanszírozásához is. Számos résztvevô jelezte reményét a
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tavaly lezárult - rendkívül sikeres - Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel konstrukció újraindítása iránt is, amelynek keretében egyablakos ügyintézés mellett, maximum 10 millió
forintos vissza nem térítendô támogatáshoz és
maximum 20 millió forintos kedvezményes
kamatozású hitelhez juthattak a vállalkozások. Jelentôs érdeklôdés mutatkozik egy hasonló konstrukció keretében magasabb, összevontan akár 50 millió forintos finanszírozási
forrást biztosító programra is. A kedvezô feltételek mellett a Kombinált Hitelprogram egyik
nagy elônyének azt tartották, hogy kezdô vállalkozások is igénybe vehették, mivel ennek a
vállalkozói körnek, gazdálkodói múlt hiányában nagyon korlátozottak a finanszírozási lehetôségei.
Érkeztek javaslatok a Széchenyi Kártya
Program konstrukció egyes feltételeinek mó-

dosítására vonatkozóan is, amelyek közül a
leggyakoribb igény, hogy az SZKP egyes hiteltípusait tegyék elérhetôvé a kezdô vállalkozások számára is, mivel a program hiteleit csak a
legalább egy - bizonyos hitelösszegeknél két lezárt éves gazdálkodói múlttal rendelkezô
mikro-kis-és középvállalkozások vehetik
igénybe. Visszatérô kérés volt a rendezett
munkaügyi kapcsolatok feltételrendszerére
vonatkozó jogszabályi rendelkezések enyhítése is, mivel például egy korábban kiszabott és
megfizetett 30 ezer forint feletti mulasztási
bírság ellehetetleníti az egyébként stabilan
mûködô, köztartozásmentes és hitelképesnek
minôsülô vállalkozások támogatott programokban való részvételét - vagy meglévô ilyen
hitelük meghosszabbítását-, ezáltal veszélyeztetve munkahelyek megtartását, de akár gazdálkodási tevékenységük folytatását is.

SZÉCHENYI KÁRTYA
PROGRAM

tovább növelik a kkv-szektor uniós pályázatokon való részvételének esélyeit.
A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások
finanszírozási lehetôségeinek javítására létrehozott Széchenyi Kártya Program keretein
belül hat különbözô hiteltermék közül választhatják ki a vállalkozások a finanszírozási
igényüknek megfelelô konstrukciót.
A Programban igényelhetô hitelek egymásra épülnek és akár egyidejûleg, egyszerre is
felhasználhatóak. A máig legnépszerûbb
konstrukció, a Széchenyi Kártya „klasszik”
szabadon felhasználható folyószámlahitel a
már legalább egy éve mûködô mikro-, kis- és
középvállalkozások átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására szolgál. Az igénylôk már 3
hét alatt akár 25 millió forint összegû szabadon felhasználható hitelhez juthatnak, gyors
és egyszerûsített hitelbírálatot követôen,
csökkentett adminisztrációval. A folyószámlahitel jelenlegi évi nettó kamata 5,5%.*

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
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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 5,5%* 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%*, a Széchenyi Támogatást megelôlegezô Hitel évi nettó kamata jelenleg 1,5%.*
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 vál-
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lalkozók, illetve társas vállalkozásként mûködô kis- és középvállalkozások vehetik igénybe.
A konstrukció évi nettó kamata jelenleg
2,5%*. 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 kamatfelárral növelve, és a
konstrukcióhoz nyújtott kamattámogatás
mértékével csökkentve. A tájékoztató készítésének idôpontjában érvényes 1havi BUBOR= 2,50 %.
A Széchenyi Kártya Program keretein belül kihelyezett hitelek összege mára meghaladja az 1300 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.

ÚTDÍJ HITELPROGRAM
Kedvezményes hitel, fuvarozó
vállalkozásoknak
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a
VOSZ a Széchenyi Kártya Program szakmai
irányítására hozta létre a KAVOSZ Zrt.-t
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2002-ben, mára azonban a program koordinálásán és az új termékek fejlesztésén túl a társaság további szolgáltatásokat is nyújt a hazai
kkv szektor részére.
2010 -ben megalakult a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt., melynek fô tevékenysége
hitel- és pénzkölcsön nyújtása a kisvállalati,
ezen belül is 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.
A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által
nyújtott Útdíj Hitel egy államilag támogatott,
rulírozó jellegû - azaz törlesztés esetén, újra
igénybe vehetô – hitelkonstrukció, amely segít a vállalkozások számára áthidalni az úthasználat elôtt fizetendô útdíj és a késôbb befolyó fuvardíj megérkezéséig tartó, likviditási
nehézségeket okozó idôszakot. A hitelhez az
állam évi 4% kamattámogatást biztosít, ennek, és az alacsony költségeknek köszönhetôen ez a fuvarozó vállalkozások számára elérhetô 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
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%. A hitel igényléséhez nem szükséges sem ingó- sem ingatlanfedezet, és nincs
szükség magánszemély kezességvállalására
sem, hiszen biztosítékul részben az állam 80%os készfizetô kezessége, részben pedig a szerzôdött hitelösszeg 20 %-a + a hitel 3 havi ügyleti kamatának együttes összegével megegyezô
mértékû óvadék szolgál, melyet az igénylônek
kell ugyan biztosítani, de jelentôs kedvezményként az óvadék elhelyezése az jóváhagyott útdíj hitel összegébôl is elkülöníthetô.
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, valamint az Útdíj Hitelprogram Hirdetménye – amely a hitel valamennyi költségét
és díját is tartalmazza – megtalálható a
www.utdijhitel.hu, illetve a www.kavoszvf.hu
weboldalakon.
KAVOSZ
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Sikerrel zárult
a KAVOSZ tavaszi országos
rendezvénysorozata
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelôen
2014-ben is folytatódott a KAVOSZ Zrt. 19
helyszínes, országos rendezvénysorozata, ahol
a társaság vezetô szakemberei adtak tájékoztatást a Széchenyi Kártya Program aktualitásairól. A regionális vállalkozói fórumok fô témáját az adta, hogy a jegybanki alapkamat idei
tˆbbszˆri csˆkkentÈsÈnek Ès az ·llam ·ltal
ny˙jtott kamatt·mogat·soknak kˆszˆnhetıen
minden eddiginél kedvezôbb feltételekkel érhetôk el a Széchenyi Kártya Program hitelei.
A rendezvényeken a KAVOSZ vezetôi, így
Krisán László vezérigazgató, Szép Zoltán fejlesztési igazgató, valamint Opris Ildikó operatív igazgató mutatta be a Széchenyi Kártya
Programot és az abban elérhetô konstrukciók
alacsony kamatszintjeit és jellemzôit. Az
egyes eseményeken a társaság egy kérdôíves
felmérést is végzett annak érdekében, hogy
megismerje a helyi vállalkozások helyzetét,
jövôbeni esetleges bôvülési, beruházási terveit. A rendezvények tapasztalatai a „Bizakodó, de óvatos a kkv szektor” cím alatti cikkben olvasható.
Az eseménysorozat szervezése a megszokott
gyakorlatnak megfelelôen a VOSZ és az
MKIK együttmûködésével, a megyei szervezeteik közötti munkamegosztással valósult meg,
idén március 10. és április 29. között minden
megyében. A VOSZ megyei szervezetei fôszervezôként Békés, Jász-Nagykun-Szolnok,
Zala, Tolna, Veszprém, Komárom-Esztergom,
Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Hajdú-Bihar megyében, a Területi Kereskedelmi
és Iparkamarák pedig Bács-Kiskun, Csongrád,
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Baranya, Somogy, Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Fejér me-

gyében feleltek a rendezvények sikeres lebonyolításáért.
A VOSZ helyszínein a programsorozat fô
témája kiegészült további elôadásokkal, így a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyes
régióinak és megyei adóigazgatóságainak vezetôi bemutatták a vállalkozói szektor adózását érintô törvények 2014-es változásait, különös tekintettel az adózás rendjének, a társasági adó, az áfa és szja változásaira. Veszprémben pedig a vezetô tisztségviselôk kártérítési
felelôsségérôl és a felelôsségbiztosítás lehetôségeirôl hallhattak információkat a megjelent
vállalkozók.
A fórumokon lehetôség nyílt a meghívottként részt vevô térségi országgyûlési képviselôkkel, megyei kormányhivatalok vezetô tisztségviselôivel, valamint a helyi önkormányzatok vezetôivel való személyes konzultációkra.
Továbbá a rendezvényeken jelen lévô VOSZ
irodavezetôk és Széchenyi Kártya ügyintézôk,
valamint a megjelent számos vállalkozó és a
Programban résztvevô hitelintézetek helyi vezetôi tovább erôsíthették meglévô kapcsolataikat, sôt újak kiépítésére is alakalom adódott. A sajtónyilvános rendezvényeken a regionális média is részt vett és tudósított, ezzel
tájékoztatva a meg nem jelent vállalkozókat
és a széles közvéleményt. Az országjárás a
nagysikerû, tömeget vonzó debreceni eseménnyel ért véget, melynek házigazdája immár Gulyás Sándor, a VOSZ Hajdú-Bihar
Megyei Szervezetének újonnan megválasztott
elnöke volt.
A következôkben a VOSZ fôszervezésében
lezajlott eseményekrôl tekinthetô meg egy
képes összefoglaló.
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Gyula

Szolnok
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Nagykanizsa

Szekszárd
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Veszprém

Tatabánya
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Gödöllô

Miskolc
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Salgótarján

Debrecen
Az összeállítást készítette az eseménysorozat operatív szervezôje: BusinessPlus Consulting Kft.
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VOSZ Közgyûlés és gazdasági fórum
Tatabányán

A VOSZ Komárom–Esztergom Megyei Szervezete 2014. március 21-én tartotta éves Közgyûlését.
Pordán Zsigmond a VOSZ Komárom–Esztergom megyei elnöke beszámolójában
kiemelte, hogy az egyik legfontosabb eredmény a taglétszám bôvülése volt. A rendes tagok száma 268 fôre emelkedett, így a szûkített
tagokkal és a pártoló tagokkal együtt 779 vállalkozás tartozik a VOSZ kötelékébe. Rekord
számú vállalkozás (85 darab), mintegy 6 millió Ft-tal támogatta a 2013-as Prima Díj rendezvényt, ami a megye legnagyobb társadalmi
eseményévé nôtte ki magát.
Pordán Zsigmond elnök bejelentette, hogy
2014. október 30-án lesz a 10. Komárom–Esztergom megyei Prima Díj Átadó Gála.
A VOSZ egyik legfontosabb feladata volt a
mikro-, kis-, és középvállalkozások számára a
Széchenyi Kártya Programon belül, a vállalkozásfejlesztés és -finanszírozás elôsegítése. A
2013-as évben 244 vállalkozás rendelkezett
Széchenyi Kártyával és ezáltal több, mint 2
milliárd Ft került kihelyezésre.
2014. legfontosabb feladatai:
– A vállalkozások hatékonyabb érdekvédelme. Mind országos, mind megyei
szinten hallatni kell a hangunkat, nyilvánosság elé kell tárni véleményünket,
javaslatainkat.
– A VOSZ Szolgáltató Iroda magas színvonalú szolgáltatásainak szélesebb körû
kihasználása.
– Aktív részvétel a Komárom–Esztergom
Megyei Terület- és Vidékfejlesztési Kollégium munkájában, hogy a helyi vállalkozások minél több forráshoz jussanak a

2014–2020-as EU-s pályázati forrásokból.
– Továbbra is részt veszünk a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájában.
– Folytatni kell a párbeszédet a Megyei
Közgyûlés- és a városok vezetôivel, a
vállalkozásokat érintô kérdésekrôl.
A Közgyûlés a beszámolót elfogadta.
A továbbiakban Dr. Dávid Ferenc, a
VOSZ fôtitkára tájékoztatást tartott a VOSZ
országos érdekvédelmi munkájáról. Kiemelte,
hogy a Kormány a döntéshozatalok elôtt nem
hallgatja meg a vállalkozók véleményét. Lásd
Takarékszövetkezetek államosítása. Hiányolta a beruházások növekedését, ami alapjául
szolgálhat a gazdasági növekedésnek és a foglalkoztatás bôvülésének. A VOSZ a jövôben
nagyobb figyelmet fordít arra, hogy a vállalkozásokat friss információkkal, tanácsokkal
lássa el.
A Közgyûlés további részében a jelenlévôk
tájékoztatást kaptak a VOSZ és a Liga Szak-
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szervezet közös pályázatáról és az ennek keretén belül megvalósuló tanácsadói tevékenységrôl.
Tájékoztatás hangzott el a Komárom–Esztergom megyei adó-, munkavédelmi-, és munkaügyi ellenôrzések tapasztalatairól és vizsgálati irányelveirôl.
A Közgyûlés záró programjaként, Bokros
Lajos EU parlamenti képviselô tartott
elôadást „Merre tart a Magyar Gazdaság” címmel. Elôadásában összehasonlította nyolc,
hozzánk hasonló ország elmúlt idôszakának
teljesítményét. A tényadatok alapján kifejtette, hogy véleménye szerint Magyarország nem
teljesít jobban, sôt egyre lejjebb csúszik. Ennek fô oka, hogy kevés a beruházás, ami még
az amortizációt sem pótolja, ezért nem várható jelentôs GDP növekedés és ezért nem tud a
foglalkoztatás sem bôvülni. Az államadóssággal kapcsolatban kijelentette, hogy azt nem
kifizetni, hanem „kinôni” kellene.

A Közgyûléssel egybekötött gazdasági fórum állófogadással fejezôdött be.
Tatabánya, 2014. 04. 03.
Pordán Zsigmond
VOSZ Komárom–Esztergom
Megyei Szervezete elnök
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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
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.
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke 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
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
Komárom-E
Pest

Ir.sz.
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
2851
2840
2900
2890
2360

Város
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
Környe
Oroszlány
Komárom
Tata
Gyál

Utca
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.
Alkotmány u. 14.
Rákóczi F. u. 7/a.
Igmándi u. 45.
Ady E. út 17.
Kôrösi út 116.

Telefon
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
34-573-204
34-361-254
34-540-760
34-586-356
29-540-040
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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
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Hungária Takarék

Megye
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
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna

Ir.sz.
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
7150
7100
7200
7090

Város
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
Bonyhád
Szekszárd
Dombóvár
Tamási

Utca
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.
Szabadság tér 9.
Széchenyi u. 62.
Hunyadi tér 42.
Szabadság tér 41.

Telefon
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
74-550-940
74-529-400
74-464-190
74-471-831
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Takarékszövetkezet
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
Vas
Vas
Vas
Vas
Vas
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala

Ir.sz.
9653
9700
9600
9700
9900
8258
8100
8200
8200
8444
8500
8420
8200
8500
8945
8900
8800
8380
8360
8788
8900
8900

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

Utca
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
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: Gulyás Sándor
4032 Debrecen, Füredi út 98. (Tel: 52/249035)
info@unicornwork
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. 13.
Tel.: 88-420-710
Gazsi.Attila@VOSZveszprem.hu
voszveszprem@mailbox.hu
Zala megye
Elnök: Doucha Ferenc
8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. u. 2/A. (Tel.:
93/536-770, Fax: 93/536-771)
doucha.ferenc@world2000.hu, www.voszzala.hu
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A VOSZ szekciók székhelye, elérhetôsége
Agrár- és Élelmiszeripari Szekció
Dr. Kiss József
kissjozsef@magyarkutato.hu
Egészségügyi Szekció
Dr. Bombera Géza
2030 Érd, Petôfi u. 100.
(Tel.: 23/366-143)
bombera@t-online.hu
Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási Szekció
Vida Péter
(Tel.: 06-20-339-6261)
vida.peter@dologido.hu
Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók és
Vendéglátóipari Szekció
Kári János
1077 Budapest, Dob u. 73.
(Tel.: 06-30-9223-612, Fax: 295-0537)
info@uniohotel.hu
Ifjúsági és Diákvállalkozási Szekció
Gazsi Attila
8200 Veszprém, Budapest u. 8. 3/315. (Tel.:
88-420-710)
Gazsi.Attila@VOSZveszprem.hu
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
VOSZ-BESZ

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

Kaposvár
Nyíregyháza
Szekszárd
Szombathely
Veszprém
Nagykanizsa

Bajcsy-Zs. u. 50
Dózsa Gy. u. 9. 2/201.
Arany János u. 6–8.
Fô tér 24.
Budapest u. 8. III.em. 315.
Bíbor Center,
Petôfi u. 1.
Teréz krt. 38. I/118.
Késmárk u. 7/b
Duna u. 55.
Mária Terézia u. 60.

3980 Sátoraljaújhely Rákóczi út 18.
1096 Budapest
Haller u. 23–25.
B. ép. fsz. 1.
1205 Budapest
Nagykörösi út 57.

7400
4400
7100
9700
8200
8800

Utca
Király u. 42.
Katona József tér 18.
I/111.
5600 Békéscsaba
Irányi u. 4–6.
3526 Miskolc
Szentpéteri kapu 80.
6726 Szeged
Fürj u. 92/B
8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 18.
9023 Gyôr
Magyar u. 8.
4025 Debrecen
Iskola u. 3. fsz. 1.
3300 Eger
Balassi B. u. 9.
5000 Szolnok
Óvoda u.2.
2800 Tatabánya
Bárdos lakópark 4/a
fsz. 3.
3100 Salgótarján
Fô tér 1. II/5.

Ir.sz. Város
7621 Pécs
6000 Kecskemét

Somogy
Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

Nógrád

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

Megye
Baranya
Bács

1-599-9300

47-523-093
1-705-7081

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

82-410-475
42-504-337
74-510-593
94-323-193
88-420-710
93-317-733

32-423-860

66-448-190
46-413-643
62-409-127
22-319-772
96-424-719/132
52-541-301
36-817-562
56-512-370
34-305-092

Tel.
72-227-800
76-481-380

1-705-7082

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

82-410-478
42-504-338
74-510-594
94-323-193
88-420-710
93-317-733

32-423-860

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

hitel@vosz-besz.hu

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

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

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

vosznograd@starjan.hu

bcsvosz@internet-x.hu
szkartya@chello.hu
csongradvosz@vnet.hu
vosz@vosz-fejer.t-online.hu
voszgyor@gmail.com
voszhbm@gmail.com
vosz.hm@gmail.com
voszjm@mail.externet.hu
voszkom@.gmail.com

E-mail
voszbaranya@t-online.hu
vosz.bacs@gmail.com

Fekete Ferencné
Nádor Péter
Varga Katalin
Marokity Erika

Köblös Katalin
Dr. Varga Józsefné
Gugcsó Zoltánné
Bárány Károly

Baranyi Róbertné Rácz
Veronika
Kiss Jánosné
Czomba Tímea
Takács Sándorné
Rába Krisztina
Spengler Veronika
Horváth Péterné

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

Irodavezetô
Kosztolányi Anikó
Lovas Beáta

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

30-547-4018
70-703-4846

30-228-8090

20-501-1962
30-547-9469

30-547-8141
30-546-9073
30-547-8523
30-462-9184
30-547-8506
30-547-9274

30-546-6019

30-545-9282
30-545-9401
30-546-3352
30-546-4024
30-546-4149
30-546-9834
30-547-5318
30-547-4545
30-547-6143

Mobil
30-545-4782
30-545-8575

Vosz-Hírek
71

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

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

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

Számviteli szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

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

(06-93)
541-925

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

11. 01.-04.14.

Bringóhintó Kkt.

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY
20%

20%

20%
04. 15.-10. 31.

10%
Trezor-Liktor Kft.

5600 Békéscsaba
Illésházi u. 18. Pf.: 311

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

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

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

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

10%

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

Kedvezmények
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

73

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.

LafiSOFT 2001 Bt.
Könnyû- és
Élelmiszeripari
szoftverfejlesztések

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

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

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

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

Nagyméretû digitális
UV-nyomtatás, mosdótéri
higiéniai adagolók és töltetek,
Hulladékgyûjtôk, bejárati szennyfogó
szônyegek és ergonómiai szônyegek,
Feliratos szennyfogó szônyegek,
mosdóhigiéniai adagolók és
töltetek, kérszárítók és hajszárítók
Üzemügyviteli rendszer: rendelés
szállítás, készletezés, termelés, analitika, értékesítés, ... Sütô-, tej-, húsipar és egyéb gyártó és forgalmazó
cég számára. ISO, HACCP, IFS

KEDVEZMÉNY

10%

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

15–25%

Kedvezmények
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CÉG
Fémtiszta Kft.

Hotel Unió

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

6000 Kecskemét,

(06) 30

(06) 76

Felülettisztítás homokszórással, 2800

Áfonya u. 53.

9457-758

321-202

bar-os vízzel. Beton és fémszerkezetek

5%

(06) 76

korrózió elleni védelme, korszerû be-

Díj:

321-202

vonatrendszerekkel

10%

1077 Budapest,

(06-1)

(06-1)

Dob u.73.

479-0400

479-0401

KEDVEZMÉNY
Anyag:

Szállás, rendezvények, konferenciák
10%

(06-1)
479-0402
Innowear Kft.

6800 Hódmezôvásárhely, (06-62)

(06-62)

Kötött munkaruházat-, formaruhá-

Vöröskereszt u. 6.

246-842

zat tervezés és kivitelezés, promócios

241-348

www.innowear.hu

pólók, nôi-férfi sportos fehérnemûk

20%

természetes anyagokból, esetleg baktériumtaszító, lángmentes kivitelben
Parragi Ügyvédi Iroda

1054 Budapest,

(06-1)

(06-1)

Megbízási díjakból

Tüköry u. 3.

354-3080

354-3085

Budapesten történô ügyintézés során

20%

15% költségátalány elengedés
VEKTOR

1222 Budapest,

(06-1)

(06-1)

Munkavédelmi Kft.

Nagytétényi út 112.

281-1945

281-1947

www.vektorkft.hu

Védô-, munka-, formaruházat gyártása és forgalmazása. Egyéni védôeszközök: fejvédô, arcvédô, szemvédô,

csibieva@vektorkft.hu

légzésvédô, hallásvédô, kézvédô,

kereskedelem@vektorkft.hu

lábvédô valamint leesés elleni esz-

7%

közök forgalmazása. Leesés ellen
védô eszközök bevizsgálása, szaktanácsadás, termék és szolgáltatásfejlesztés
Lárhen Tanácsadó,

1084 Budapest,

06-30-

(06-1)-

Iparjogvédelem (találmány, védjegy,

Iparjogvédelmi,

József u. 48.

620-0500

780-55-31

formatervezési minta stb.); fogyasz-

Menedzser, Kereskedelmi

tóvédelem; gazdasági-, pénzügyi-,

és Szolgáltató Kft.

jogi tanácsadás; brandépítés; interim

20–25%

menedzsment; outsourcing; cégeladás, felvásárlás
Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,

(06-1)-

(06-1)-

Síküvegek teljeskörû feldolgozása,

II. Rákoczi F. u. 176.

277-3703

277-3703

hôszigetelt üvegek gyártása, beépítése, tükrök, díszüveg készítés,

5–10%

homokfúvás, edzett-üveg ajtók,
korlátok
RPE Kft.

3525 Miskolc,

(06-46)-

(06-46)-

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt

Dayka G. u. 1-7.

505-266,

505-267

menedzsment, vállalkozásfejlesztés,

„A” ép. fsz. 6.

(06-46)-

25–50%

stratégiák készítése

320-169
Hronszky Ügyvédi
Iroda

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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Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

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

+36-30754-9711

Magic Tools
Munkavédelmi Kft.

Klick Computer Kft.

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztô Kft.

Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és
Kézi autómosó

TELEFAX

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

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

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

06-46
507-709

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

KEDVEZMÉNY

15%

10%

5%

15%

munkadíj
árából
VOSZ
tagoknak
15%

10%

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

Kedvezmények
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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

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%

Kedvezmények
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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.

WOC Hungária Bt.
CubaInvest

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

06-20349-9966

Üzleti, befektetési, kereskedelmi tanácsadás Kuba, Karib térségben

KEDVEZMÉNY

10%

20–30%

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