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Hirdetés

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

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

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

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

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

✄

A TEÁOR kód szerinti tevékenység: ……………………….....……………………………...…
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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 VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ
Hírek címû újság tartalmazza.
A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg.
A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Rendes tagja, Pártoló tagja, Társult
tagja kívánok lenni. (megfelelô rész aláhúzandó)
A Szövetség Alapszabályát ismerem és elfogadom ………………......……..… Ft tagdíj fizetését
vállalom.

VOSZ TAGDÍJAK
A tagdíj mértéke
A belépés vagy megszûnés idôpontjára tekintet nélkül a tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet
kevesebb;
– 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál;
– 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forintnál
– 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forintnál;
– 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 250 millió forint számviteli
nettó árbevételig 100 ezer forintnál;
– Rendkívül indokolt esetben és idôkorláttal (legfeljebb a tárgyévre) az Ügyvezetô Elnökség által mérsékelhetô vagy elengedhetô a tagdíj.
A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendô. Szolgáltatást igénybevevô új tag esetén a területileg illetékes VOSZ iroda
útján történik a belépés, és a VOSZ Titkársága regisztrálja az új belépôket. Lehetôség van közvetlen VOSZ Titkársági regisztrációra is.

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

……………….............………..
cégszerû aláírás
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Vállalkozók Napja
2012. december 2.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) immáron tizennegyedik alkalommal rendezte meg a hagyományos év
végi ünnepi eseményét, a Vállalkozók Napját, amelyre az ország minden megyéjébôl
mintegy 500 vállalkozó érkezett a Mûvészetek Palotájába. A rendezvény mára a magyar
közélet egyik legrangosabb eseményévé vált,
amely a vállalkozói szektor jelentôségét mutatja hazánk gazdasági életében. A vállalkozók kiemelkedô munkájának elismeréseképpen, az eseményen magas szintû állami és szövetségi kitüntetések átadására is sor került.
A gazdasági élet minden szereplôje, így a
vállalkozók szempontjából is kiemelten nehéz
év volt a 2012-es esztendô. A vállalkozói szféra szereplôi rendkívüli terheket visznek a vállukon, ám egy ilyen ellentmondásos évben is
voltak olyanok, akik sikeresen tudtak mûködni. Elkötelezettségük, munkájuk, erôfeszíté-

seik megalapozhatják azt a kilábalást, amelyre
a magyar gazdaságnak ma szüksége van. A tizennegyedik alkalommal megrendezett Vállalkozók Napja, mint minden évben, az idén
is lehetôséget teremtett arra, hogy rövid számvetés készülhessen az elmúlt idôszakról és az
elôttünk álló feladatokról, valamint elismerést kaphassanak a legjobbak. A kitüntetési
ünnepségen köztársasági elnöki és nemzetgazdasági miniszteri elismerések átadására is sor
került: az arra érdemesek Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést (3), Magyar Gazdaságért díjat (9) és Nemzetgazdasági Miniszteri
Elismerést (1) kaptak e jeles napon. Az állami- és tárca-kitüntetéseken túl, ebben az évben is a megyei, valamint a regionális szervezetek, az országos szakmai szekciók testületeinek javaslata és a VOSZ elnökség döntése
alapján a legsikeresebb vállalkozók az „Év
Vállalkozója” elismerésben (76) részesültek.
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A kitüntetéseket átadta: Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelôs államtitkára, Demján Sándor , a
VOSZ ügyvezetô elnöke, Dr. Lits József, a
VOSZ Ellenôrzô Bizottság elnöke és Czomba
Csaba, a VOSZ soros elnöke.
A Magyar Köztársaság elnöke az alábbi személyeket részesítette elismerésben:
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés
Perlusz László - Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége, ügyvezetô igazgató

Dr. Kiss Zoltán - Universitas Vállalkozásszervezô Szövetkezet, ügyvezetô

Török Árpád - Trigránit Fejlesztési Zrt., vezérigazgató

Szervezeti Hírek
A Nemzetgazdasági Minisztérium
kitüntetései:
Magyar Gazdaságért Díjat kaptak:
Balogh Zoltán - Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft., vezérigazgató
Birkás István - Birkás Pálinka Kft., tulajdonos ügyvezetô
Gazsi Attila - Man at Work Személyzeti Tanácsadó Kft., társtulajdonos, Meló-Diák
Észak-Dunántúl Iskolaszövetkezet, elnök,
VOSZ Veszprém megyei szervezet, elnök
Horváth Ferenc - Horfer Serleg Kft., tulajdonos ügyvezetô, VOSZ Sportvállalkozási
Szekció, elnök
Dr. Horváth Sándor - Integrál Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt., elnök-vezérigazgató
Koledics János - Florent Kereskedelmi Kft.,
tulajdonos ügyvezetô
Kriston Nándor - Sajóvölgye Takarékszövetkezet, elnök-ügyvezetô
Ribizsár Péter - gépjármûjavító kisiparos,
Szegedi Ipartesület, elnök
Szabó Sándor - Ferropatent Zrt., elnök-vezérigazgató

Miniszteri elismerésben részesült:
Ruzsinszki Mária - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, ügyintézô

Év vállalkozója díjat kaptak:
Ambrusné Fogarasi Erzsébet - Remete Pince
Étterem,
Bacskai János - Ced-dent Fogászati és Fogtechnikai Kft. Osteo 2004 Kft.,
Balogh Károly - Karsol Kft.,
Balogh Rudolf - Baki Agrocentrum Kft.,
Bánffi István - Bánffi & Bánffi Kft.,
Bartha Ferenc - Szatev Zrt.,
Berendi András - Roland Divatház,
Bolgár Péter - e.v.,
Bolyhos László - Bolyhos és Fia Bt.,
Bora Imre - Bora Italnagyker Kft.,
Buják Imre - Tenkop Kft.,
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Czékmánné Kelecsény Ágnes - Presto Lady
Harisnyagyár Kft.,
Czigány Tamás - Czita Építész Tervezô Iroda
Kft.,
Csatári László - Jáger Cégcsoport,
Csóli Csaba - Érdi Ipartesület,
David G. Young - Amrop Kohlmann & Young Kft.,
Dávid Veronika - Indu-Vill Kft.,
Domonkos László - Jedlik Ányos Gépipari és
Inform. Középiskola,
Dr. Bednár András - TZ Elma Zrt.,
Dr. Burján Richárd - Zalakaros Gránit
Gyógyfürdô,
Dr. Kádár Gyula - Helvétia Protein Trade
Kft.,
Dr. Kálix Géza - Res Gesta Kft.,
Dr. Kosztyu János - MTD Hungária Kft.,
Dr. Kováts Gábor - e.v.,
Dr. Kôrösi Koppány - Körics Euroconsulting
Kft.,
Dr. Losó József - Mirelite Mirsa Zrt.,
dr. Seffer István - Seffer & Renner Magánklinika Kft.,
Dr. Skrekné Human Zsuzsanna - Méhes
Kft.,
Dr. Szakál László - Kenvéd Kft.,
Farkas András - G &A 95 Kft.,
Fehér Károly - EMTISZ Kft.,
Gödri István - Bosch Rexroth Pneumatika
Kft.,
Haiszán János - e.v.,
Hanol Ferenc - HANOL-FER Kft.,
Hilcz Ádám - Hilcz és Fia Autókereskedelmi
Kft.,
Honosi Mihály - HO-MÁHR Trans Kft.,
Horváth László - Melió-Start Kft.,
ifj. Rácz István - Vasi.FULL-Táv Kft.,
Ipolyvölgyi János - e.v.,
Jankó Miklós - Stamag-Ireks Kft.,
Juhász János - Szamos Cipôipari és Kereskedelmi Kft.,
Kohlmann Richárd - Amrop Kohlmann &
Young Kft.,
Koledics Zoltán - Florent Kft.,
Kollár László - Puchner Kastélyszálló,
Kott Ferenc - Bluefild Kft.,
Kovács Zoltán - Rekontir TM Kft.,
Kôrösi Zsolt - Karsol Kft.,
Lóczi Miklós - Jászapáti 2000 Mezôgazdasági
Zrt.,
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Maczkó László - Adu Oktatási Központ,
Mancsi János - Mancsi Kft.,
Mugits József - Per-Clean Kft.,
Nádasdiné Kenessey Andrea - Keny-Peet
Fair Kft.,
Nagy Géza - Átképzô Oktató Iroda Bt.,
Nagy Lajos - Hesi Kft.,
Nagy Zoltán - 3B Hungária Kft.,
Petrinovics Péter - Silicon Direct Informatikai Kft.,
Polgár Katalin - Polgár Pince Villány,
Polgár Zoltán - Polgár Pince Villány,
Rábóczki Péter - Sió Trans Kft.,
Rácz József - Egri Korona Borház Kft.,
Rókusfalvy Pál - Roxer cégcsoport,
Rozgonyi József - Kajoil Kft.,

Schmidt Lajos - Pápai Ipari Park Kft.,
Skultéty József - Trélgo Bt.,
Spánicz János - Pylon-S Kft.,
Szabó Árpádné - Nyír-Öko-Watt Megújuló Energiahasznosító és Szélerôgép Építô Kft.,
Szabó Ferenc - e.v.,
Szigeti László - Csutora étterem,
Takács Gyula - HILTI Szerszám Kft.,
Tari Jenô - Csavarker Plusz Kft.,
Tóth György - StarPlus Mûanyagipari Kft.,
Tóth Zita - e.v.,
Valaska József - Mátrai Erômû Zrt.,
Varga István - Fischer Bau Kft.,
Varga István - Oktker-Nodus Kiadó Kft.,
Végh Tamás - TETT Mérnökiroda Kft.
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Jubileumi Prima Gála
A Vállalkozók Napja keretében este a Bartók
Hangversenyteremben átadták a Prima Primissima Díjakat, valamint a Jubileumi Prima Primissima Díjakat a magyar szellemi élet, a mûvészet, a tudomány és a sport jeles képviselôinek.
A Prima Primissima Díj tíz kategóriájának díjazottjai:
Bihari János Táncegyüttes
Grétsy László nyelvész
Kósa Ferenc filmrendezô
Krasznahorkai László író
Kulcsár Gyôzô párbajtôrözô
Miklósa Erika operaénekes
Palkovits Miklós agykutató

Riskó Géza, a közmédia sportfôszerkesztôje
Sajdik Ferenc karikaturista
Török Péter tájépítész
Közönségdíjas Bodrogi Gyula, a nemzet színésze

A Prima Primissima Díjat Demján Sándor
2003-ban alapította, magánvagyonából több
mint 2 milliárd forinttal támogatta azt. A tízéves vállalása 2012-ben lejárt, 2013-tól kezdve Csányi Sándor és az OTP Bank Zrt. finan-

szírozza tovább a díjat. 2013-tól kezdve Demján Sándor magánvagyonából a közönségdíj
anyagi támogatását vállalja át, amelyet 20032012 között Csányi Sándor biztosított.
VOSZ

A Díj alapításának 10. évfordulójának alkalmából Demján Sándor Jubileumi Prima Primissima Díjasokat választott az eddigi primák közül: az elismerést Bálint András és
Jordán Tamás színmûvészek, Szörényi Levente zeneszerzô, elôadómûvész és Zoboki
Gábor építész, és Jancsó Miklós filmrendezô
kapták.
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Tények, trendek, tanácsok vállalkozóknak,
hogyan tovább 2013-ban?
Összefoglaló a VOSZ tavaly ôszi szakmai fórumsorozatáról
Köztudott, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) mûködésében nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megyei
szervezeteivel együttmûködve minden évben
folyamatosan beszámoljon az érdekképviseleti
tevékenységérôl. Emellett a szövetség kiemelten fontosnak tartja, hogy a vállalkozókkal
közvetlen kapcsolatba kerülve edukációs jelleggel olyan szakmai tájékoztatást adjon a számukra, mellyel segítheti mûködésüket. E célból a VOSZ minden évben megrendezi hagyományos „Hallatjuk a hangunkat!” országjáró rendezvénysorozatát, amely évrôl-évre
több megyét érintve zajlik. Tavaly a szövetség
a KAVOSZ Zrt. együttmûködésével október
29-e és december 3-a között „Tények, trendek, tanácsok vállalkozóknak, hogyan tovább
2013-ban” címmel szervezte meg a fórumsorozatot, melynek 9 állomásán a VOSZ országos
vezetôi beszámoltak az elmúlt évek gazdaságpolitikai lépéseirôl. Az érdekképviseleti szervezet megyei elnökei ismertették a helyi vállalkozók helyzetét, valamint bemutatták az
egyes régiók gazdasági problémáit, amelyek
nehezítik a megyében tevékenységüket végzô
vállalkozások mûködését.
A fórumsorozat szakmai elôadója Kozák
Ákos, a GfK Piackutató Intézet ügyvezetô
igazgatója volt, aki elôadásában az adott regionális piac mélyebb elemzésére fókuszált a
vásárlóerô és a fogyasztási trendek bemutatásán keresztül. A 2012. év ôszi rendezvénysorozat újdonsága volt, hogy minden állomáson
úgynevezett „interaktív percek” keretében
bemutatkozott egy a jelenlegi gazdasági helyzetben is sikeresen mûködô helyi vállalkozás.
Ezzel a szervezôk célja az volt, hogy példát állítva, hasznos tanácsokat, ötleteket kaphassanak a megjelent vállalkozók gyakorlati oldalról is.

Az elôadások végén a KAVOSZ Zrt. munkatársai prezentációjukban ismertették miként hat a kialakult gazdasági válság a cégek
pénzügyi helyzetére, valamint bemutatták,
hogy milyen finanszírozási technikák állnak
rendelkezésre a likviditás megôrzéséhez, illetve a fejlôdéshez, kiemelve az immár egy évtizede sikeresen, 2010-tôl komplex programként mûködô Széchenyi Kártyát. A KAVOSZ
együttmûködve a VOSZ-szal évrôl évre igyekszik hasonló rendezvénysorozatok keretében
megismerni a vállalkozók igényeit, problémáit a finanszírozással kapcsolatban, ezáltal
fejleszteni és a lehetô „legvállalkozóbarátabbá” tenni a programot. Ezt jelzi az is, hogy a
tavaly ôszi eseménysorozat során egy elôre
összeállított kérdôív kitöltetésével vállalkozói
felmérést végzett a KAVOSZ Zrt. Ezzel azt kívánták megvizsgálni, hogy régiónként és megyénként eltérôen, hogyan befolyásolta a
kkv-k pénzügyi helyzetét az évek óta tartó
gazdasági válság, valamint hogy milyen vállalkozásfinanszírozási gondjaik, terveik vannak,
azokra milyen módszereket alkalmaznak, milyen forrásszerzési lehetôségeket ismernek, és
nem utolsó sorban a hiteles információ szerzés
érdekében milyen médiafogyasztási szokásaik
vannak.
Ahogy az elmúlt évek során a tavaly ôszi
rendezvénysorozat állomásaira is meghívást
kaptak a megyei kormányhivatalok- és a helyi
önkormányzatok vezetô tisztségviselôi, számos
vállalkozó és a Széchenyi Kártya Programban
résztvevô hitelintézetek helyi vezetôi, valamint nem utolsó sorban a regionális média
munkatársai. Váltakozó felállásban a fórumokon a VOSZ országos vezetését Dr. Dávid Ferenc fôtitkár és Perlusz László ügyvezetô igazgató, a KAVOSZ Zrt-t pedig Krisán László vezérigazgató, Szép Zoltán fejlesztési igazgató és

Szervezeti Hírek
Félegyházi Éva termékfejlesztési vezetô képviselte. A rendezvénysorozat Bonyhádon kezdôdött, majd ellátogatott Székesfehérvárra,
Egerbe, Gyulára, Szolnokra, Debrecenbe, Salgótarjánba, valamint Kaposvárra, majd Tatabányán zárult.
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A város 3,4 milliárdos költségvetésébôl
hozzávetôleg 330 millió forintot tesz ki a helyi iparûzési adó – mondta el az eseményen Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád alpolgármestere, aki szerint ezért is különösen fontosak az
önkormányzat azon erôfeszítései, amelyek azt
célozzák, hogy megmaradjanak ezek a vállalkozások.

BONYHÁD
A vállalkozók nyelvén

A gazdasági válság a kis- és középvállalkozásokat sújtotta leginkább – mondta el megnyitóbeszédében Dr. Fajszi Lajos, a VOSZ Tolna
megyei elnöke, aki szerint épp ezért kulcsfontosságú, hogy a megnövekedett adóterhek
mellett a vállalkozók ismerjék a Munkahelyvédelmi Akcióterv adta lehetôségeket is. Ennek „a vállalkozók nyelvére történô lefordításában” sokat tud segíteni a VOSZ – tette
hozzá.

László-Varga Zsuzsanna, a Tolna Megyei
Kormányhivatal fôigazgatója Magyarország, és
ezen belül a megye gazdasági helyzetét is elemezte. Kijelentette: a kormány célja, hogy a
túlzottdeficit-eljárás alóli mentesüléssel az
uniós pénzek segítségével, valamint az egykulcsos jövedelemadóval indítsa be a gazdaság
motorját.
Dávid Ferenc, a VOSZ fôtitkára kijelentette: bátor, és támogatandó lépés volt a kormány részérôl az, hogy megalkotta és elfogadta az új Munka Törvénykönyvét, és „bele
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nyi Kártya Program termékeit, és az általa a
vállalkozásoknak biztosított lehetôségeket,
mondván: a program segít a gyenge finanszírozási helyzeten, és az állami viszontgarancia
megfelelô biztonságot nyújt. Krisán László
emellett hangsúlyozta: elengedhetetlen lenne, hogy az uniós támogatások egészét felhasználja Magyarország.

SZÉKESFEHÉRVÁR
A vállalkozói szféra az ország motorja

mert nyúlni a korábban fenntarthatatlan
nyugdíjrendszerbe”. Egy éve azonban a vállalkozók negatív lépéseket látnak a kormány részérôl. Ilyen volt például a minimálbér-emelés, amelynek forráshátterét a vállalkozói szféra a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tudja
biztosítani, vagy éppen a bizonytalan körülmények, amit az új adók bejelentése okoz.
A fórum további részében a résztvevôk Kozák Ákos a régió és az ország gazdasági helyzetét elemzô elôadását hallgathatták meg. A
GfK Hungária Piackutató Intézet ügyvezetôje
beszédében kiemelte: gondot jelent, hogy a
lakosság szegényebb része a legcsekélyebb jövedelemnövekedést is a tartozások törlesztésére használ fel, míg a tehetôsebbek inkább
megtakarítanak. Így az adórendszer változásaiból eredô többletjövedelmeket a lakosság
nem fogyasztásra fordítja.
Krisán László, a KAVOSZ vezérigazgatója
az eseményen részletesen ismertette a Széche-

A rendezvénysorozat székesfehérvári állomásán az egybegyûlteket Varga István, a VOSZ
Fejér megyei elnöke köszöntötte, majd helyzetértékelésében rávilágított a társadalom és a
gazdaság elôtt tornyosuló kihívásokra, így a
megingott bizalomra, a jogszabályi környezet
változásaira, és a kivándorló fiatalok problémájára. Kijelentette: nem járnak jó idôk a ha-
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zai cégekre, pedig a vállalkozások és alkalmazottaik adójából mûködik minden. A megyei
elnök hangsúlyozta: a cél kiszámítható jogi és
adókörnyezetet biztosítani, mert ha minden
tehetség elhagyja az országot, akkor a teljes elszegényedés várhat hazánkra.
Ezzel egyetértett a fórumon részt vevô Égi
Tamás, Székesfehérvár alpolgármestere, aki
egyúttal köszönetet mondott a VOSZ-nak,
hogy a városba is ellátogatott a rendezvénysorozat, mert szerinte fontosak a hasonló, vállalkozókkal történô személyes párbeszédek.

Dávid Ferenc, a VOSZ fôtitkára hozzászólásában rávilágított a kormányváltás után az
új kabinet támogatandó lépéseire, így például
a társasági adó csökkentésére, vagy egyes kisebb adók kivezetésére. Régi kérése volt a vállalkozásoknak a vállalkozói vagyon öröklésének illetékmentessé tétele, valamint a Széchenyi Kártya Program kiterjesztése, amelynek révén ma már széles, célorientált termék-
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paletta áll a cégek rendelkezésére, nem csupán folyószámlahitel.
Dávid Ferenc szerint ugyanakkor sajnálatos, hogy a munkahelyvédelmi programot lenullázza a bevezetett Matolcsy I. és a Matolcsy II. csomag.
Kozák Ákos, GfK Hungária Piackutató Intézet ügyvezetôje elôadásában a fogyasztás
fontosságáról beszélt. Ha – mint jelenleg is –
a lakosság nem fogyaszt, költéseit igyekszik
visszafogni, akkor a vállalatok sem fognak
egymástól javakat vagy szolgáltatásokat venni. Nincs olyan vállalkozás, akin ne csapódna
le a visszaesett lakossági fogyasztás – hangsúlyozta.

Szép Zoltán, a KAVOSZ Zrt. fejlesztési
igazgatója a vállalkozások számára elérhetô finanszírozási lehetôségekrôl, a Széchenyi Kártya Program sikerérôl, és annak a vállalkozások életében betöltött szerepérôl szólt, és kijelentette: a program fenntartása és folyamatos
bôvítése azért is fontos, mert közvetlen és közvetett módon hárommillió ember megélhetéséhez járulnak hozzá a kis- és középvállalkozások.

EGER
Több adó, erôsebb adóprés
Bodnár Pál a VOSZ Heves megyei elnöke
megnyitóbeszédében köszönetét fejezte ki,
hogy Egerbe is ellátogatott a fórumsorozat,
amely lehetôséget teremt az aktuális kérdések
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megvitatására, és információhoz juttatják a
helyi vállalkozásokat. A megyei elnök kifejtette: a VOSZ céljai között szerepel a vállalkozásokat terhelô adminisztráció csökkentésének elérése, ám a kormánnyal történt egyeztetések során ezt a kérdést eddig nem sikerült
megoldani.
Sós István, Eger város alpolgármestere beszédében a város gazdasági helyzetének bemutatása után kitért Eger önkormányzatának
vállalkozásokhoz fûzôdô viszonyára, azokra az
erôfeszítésekre, amelyekkel a helyi fejlesztéseket bátorítja a városvezetés. Sós István ezek
után ismertette a város saját jövôbeni terveit,
amelyek közt infrastrukturális és turisztikai
fejlesztések egyaránt szerepelnek.

Pozitív változásokat sorolt fel Dávid Ferenc, a VOSZ fôtitkára, ezek között említette
az új Munka Törvénykönyvét, a vállalkozói
vagyon öröklésének illetékmentességét, és to-

vábbi más lépéseket. Kritikákat is megfogalmazott ugyanakkor a fôtitkár: szerinte probléma, hogy az utóbbi idôben az adó- és az adminisztrációs terhek nôttek, nôtt az adók száma
is, és különösen aggasztó a beruházási ráta
rendkívül alacsony szintje.
Kozák Ákos, a GfK Hungária Piackutató
Intézet ügyvezetô igazgatója elôadásában figyelmeztetett: a gazdaság egyes ágazatait, vállalatait ért veszteségek miatt a reálbérek növekedése még évekig a tényleges termelékenységtôl elmaradó lehet.

Perlusz László VOSZ ügyvezetô igazgatója
elôadásában kifejtette: a tíz éves Széchenyi
Kártya Program elsô nyolc évében csak egy termékkel állt a kkv-k rendelkezésére, de a 2010
óta eltelt idôszakban további konstrukciók is
zöld utat kaptak, amellyel a konkrét finanszírozási célnak kialakított konstrukció igénybevételére van lehetôsége a vállalkozóknak.
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GYULA
Szakszerû, hiteles tájékoztatás

A Békés megyei vállalkozások helyzete nem
jó, és több évtizedes fejlesztési elmaradásokat
a térség nem fog néhány év alatt behozni – állapította meg Nagy Mihály László, a VOSZ
megyei elnöke. Beszédében ugyanakkor hangsúlyozta: a helyi vállalkozásoknak helyben
kell boldogulniuk, az adott térségben kell minél hosszabb távon gondolkodni, és az utókor
számára dolgozni.
Kiss Csaba, Gyula város polgármesteri hivatalának gazdaságfejlesztési csoportvezetôje
beszédében kifejtette: az önkormányzat célja
egy olyan vállalkozásfejlesztési program elindítása, amelynek keretében már egy városi
adatbázist is készítettek. A témában feltett
kérdésekre a cégek kérdôíveken válaszolhattak. A megfogalmazott igények egységes ala-
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pot jelenthetnek a város vállalkozásfejlesztési
stratégiájának kidolgozásához.
Kozák Ákos, a GfK Hungária ügyvezetôje
elôadásában arról beszélt, hogy Magyarország
a térség országaihoz képest korábban meglévô
elônyeit hogyan vesztette el. Kozák Ákos szerint a belsô fogyasztás növekedése nélkül lehetetlen újból növekedési pályára állni.

Perlusz László, a VOSZ ügyvezetô igazgatója beszédében kifejtette: a kis- és középvállalkozásokhoz nagyon sokféle információ jut el,
azonban a VOSZ politikai állásfoglalásoktól
mentes, hiteles, szakszerû, és hasznos tájékoztatást nyújt a kkv-szektor tagjai számára. Perlusz szerint mindez azért is kiemelten fontos,
mert a kis- és középvállalkozások továbbra is
tôkeszegénységgel küzdenek. A VOSZ által
megrendezett fórumok segíteni tudnak azzal,
hogy hasznos tudnivalókat osztanak meg a látogatókkal, hogy milyen lépésekkel lehet
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túlélni a válságot, melyek azok a területek,
ahová érdemes befektetni.

SZOLNOK
Továbbra sem várható bôvülô fogyasztás

A rendezvénysorozat szolnoki állomásán Dr.
Lits József, a VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok
megyei elnöke megnyitóbeszédében emlékeztetett: a munkavállalók akkor boldogulnak,
ha a vállalkozások boldogulnak, ha a vállalkozóknak van piaca és forrása. A jelenleg tapasztalható negatív folyamatok sajnos ez ellen
dolgoznak, ám mindezek ellenére a VOSZ
célja továbbra is a vállalkozók segítése, hogy
„egyre kevesebb menjen tönkre, és egyre több
szülessen” – fogalmazott Lits József.
Az eseményen jelen volt a VOSZ fôtitkára
is. Dávid Ferenc helyzetértékelésében szót ej-

tett a közelmúlt pozitív folyamatairól, többek
közt méltatta a nyugdíjrendszer átalakítását is,
amely népszerûtlensége ellenére is pártolható
volt. A fôtitkár külön kiemelte a kormány
Munkahelyvédelmi Akciótervét, mint a kedvezô intézkedések egyik legfontosabbikát. A
fôtitkár szerint azonban a vállalkozások terheit gyarapította a nagyarányú minimálbérvalamint a szakmunkás minimálbér-emelés,
az áfa emelés, a jövedékiadó-emelés, és általában az adók számának növekedése.

Szintén a problémákra fókuszált Kozák
Ákos, a GfK Hungária Piackutató Intézet
ügyvezetô igazgatója is elôadásában. Kozák
Ákos szerint a kedvezôtlen folyamatok egyértelmûen lecsapódnak a lakosságnál, akik a fogyasztásuk visszafogásával válaszolnak a változásokra. Ez sajnos a következô években sem
fog várhatóan javulni – tette hozzá a szakértô,
aki szerint regionálisan még nehezebb helyzetben vannak egyes vállalkozások. A fórum
egyik állomásának otthont adó Jász-NagykunSzolnok megye például szintén gyengébb mutatókkal bír a kereslet, a lakossági fogyasztás
terén az országos átlagnál.

DEBRECEN
Bizalom helyett szkepszis
Kovács Kálmánné, a VOSZ Hajdú-Bihar megyei elnöke a rendezvénysorozat debreceni állomásán megtartott nyitóbeszédében utalt arra: gyakran mondják, hogy „a vállalkozó min-
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kedést, és rontja a versenyhelyzetet. Dávid
Ferenc beszélt a várható minimálbérrôl is. Elmondása szerint egy csökkenô gazdaságban
nincs indok béremelésre, de mivel a minimálbér szociális kérdés is, ezért a VOSZ 2,6 százalékos növelést tart elfogadhatónak. Egy fél év
múlva ugyanakkor a fôtitkár szerint újra lehetne értékelni a feltételeket.

dig sír”, de az igazság az, hogy sírni van a legkevesebb ideje, hiszen meg kell tartania vállalkozását, dolgozóit, tevékenységét. A gazdaság rossz folyamatai ugyanakkor ma már nem
kedveznek a termelésnek, adófizetésnek, foglalkoztatásnak. Ezekre a kérdésekre ma választ
kell találni.
Világosan látszik, hogy a kormány mára lemondott a növekedés minden esélyérôl, a
versenyképességrôl, és csakis a költségvetés
egyenlegére, illetve annak bevétel-oldali
megerôsítésére koncentrál – fejtette ki a
VOSZ fôtitkára az eseményen. Dávid Ferenc
beszédében a kormány pozitív lépéseit ismertette, ám hozzátette: mára a reménykedés
szkepszisbe fordult át.

Kozák Ákos, a GfK Hungária ügyvezetôje
elôadásában hangsúlyozta: a fogyasztás trendje egyértelmûen jelzi, hogy a pálya csökkenô.
Elôrejelzések szerint 2014-ben csupán a 2006os szintnek felel majd meg. Annak dacára,
hogy a lakosság egy részéhez az adórendszer
változásai miatt több jövedelem áramlik, a fogyasztás nem nô.

SALGÓTARJÁN
Az összefogás sikere

A fôtitkár értékelte a Matolcsy csomagot
is. Mint elmondta, a 300 milliárdos járulékkedvezmény- csomaggal szemben a kormány
intézkedéssorozata nem hoz gazdasági növe-

Az érdekképviselettel kapcsolatos információkat, tájékoztatást, valamint a gazdasági lépésekhez szükséges felkészítést nevezte meg a
rendezvénysorozat fô értékének Gazsi Ferenc,
a VOSZ Nógrád megyei elnöke a roadshow
salgótarjáni állomásán elmondott nyitóbeszédében. Hozzátette: ezen felül a vállalkozásoknak meg is kell ismerniük egymást, külön érték a „kapcsolatépítés”, egymás helyzetbe hozása is. A vállalkozások összefogása különösen
fontos – hangsúlyozta Gazsi Ferenc, példaképp pedig a salgótarjáni öblösüveggyár újraindulásának lehetôségét hozta, amely helyi
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kis cégek együttmûködése révén valósulhat
meg.
Perlusz László a VOSZ ügyvezetô igazgatója beszédében elemezte a kormányváltás óta
eltelt idôszak gazdaságpolitikai lépéseit, valamint a vállalkozások helyzetét. Mint elmondta, az adó- és járulékrendszerben történtek
olyan változások, amelyek a kis- és közepes
vállalkozások számára kedvezôek voltak, a
gazdasági növekedés azonban nem indult be,
sôt, recesszió sújtja az országot. Hozzátette:
magas az adminisztrációs költségek szintje,
amely rárakódik a termelési költségekre.

foglalkozó vállalkozás képviselôjét kérdezte
beruházási terveirôl, a költségcsökkentés
módszereirôl. A cég vezetôje elmondta, hogy
szükséges eszközberuházásaik mérséklésének
érdekében áttértek arra a stratégiára, hogy
például új gépjármû helyett használtat vásárolnak, amelyet önerôbôl tudnak finanszírozni. Emellett utalt egy már aktuálissá vált telephelybôvítésre is, amelyet viszont a jelenlegi helyzet miatt halasztaniuk kell.

KAPOSVÁR
2014 lehet a változás éve

A fogyasztás változásaival szemben a beruházások változása hosszabb távon, legkevesebb fél-egy éves idôintervallumban valósulhat meg – hívta fel a figyelmet elôadásában
Kozák Ákos. A GfK Hungária Piackutató Intézet ügyvezetô igazgatója a rendezvényen felszólaló egyik élelmiszer nagykereskedelemmel

A problémák ismeretében is láttak reményt a
rendezvénysorozat kaposvári állomásán a felszólalók, akik 2014-tôl várják a felfutást. Daxner Gábor, a VOSZ Somogy megyei elnöke
szerint kulcsfontosságú lenne a kis- és közép-
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vállalkozások feltôkésítése, ehhez a kormány
segítsége kellene, amely intézkedéseivel elérhetné, hogy például a számlák kifizetésének
határideje jelentôsen lerövidüljön. Ezen felül
az adók, elvonások, egyéb közterhek helyett a
pénznek a vállalkozásoknál kellene maradnia,
amely pillanatnyilag a túlélést, a késôbbiekben a fejlôdést jelentheti.
Kétségkívül nehéz helyzetet örökölt a mostani gazdasági kormányzás, ám azóta is történtek a vállalkozók számára további kedvezôtlen lépések – fejtette ki az eseményen felszólalásában Perlusz László. A Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségének ügyvezetô igazgatója a közelmúlt negatív hatású intézkedésének nevezte az áfa, valamint a jövedéki adó szintjének emelkedését, mint a versenyképességet gyengítô fejleményeket.
Perlusz szerint a következô évtôl stagnáló
gazdaság várható, ezután „talán elmozdulás
lesz.” Ehhez azonban kell a 2013 decemberéig
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tartó európai uniós ciklus végéig a még megszerezhetô pénzek lehívása – jelentette ki a
VOSZ ügyvezetô igazgatója.
2014 lehet a konszolidáció éve, ezután lassan az ország maga mögött hagyhatja a válságot – fejezte ki reményét Kozák Ákos. A GfK
Hungária Piackutató Intézet ügyvezetôje
ugyanakkor hozzátette: a foglalkoztatás növekedése csak középtávon lehetséges, és várhatóan így is lassú lesz. Kozák Ákos a gazdasági
helyzetet elemzô elôadásában rámutatott: Somogy megye leszakadt az országos mezônytôl:
a vásárlóerô index alacsony, ennek megfelelôen a kiskereskedelmi üzletek száma jelentôsen csökkent az elmúlt évtizedben. Ennek ellenére Kozák szerint kisebb és nagyobb üzletekre egyaránt szükség van – fejtette ki egy
résztvevôi kérdésre reagálva.

Többek között a Széchenyi Kártya Program ismertségét, és megítélését bemutató kutatás eredményét ismertette az eseményen Félegyházi Éva, a KAVOSZ termékfejlesztési vezetôje. Az új uniós költségvetési idôszakról
szólva kijelentette: várhatóan 2014 lehet a remélt változás éve. Az új idôszakban elsôsorban innovatív fejlesztésekre lehet majd pénzt
elnyerni – hangsúlyozta Félegyházi Éva.

TATABÁNYA
Fontos a kapcsolat a multikkal
Pordán Zsigmond a VOSZ Komárom-Esztergom megyei elnöke a rendezvényen megtar-
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tott nyitóbeszédében a helyi vállalkozásokra
nehezedô terhekrôl beszélt, valamint azokról a lehetôségekrôl, amelyek segíthetnek a
kilábalásban. A térségbe települt multinacionális cégekhez meg kell találni az utat,
ebben pedig a VOSZ hatékony segítséget
tud nyújtani, a helyi vállalkozók közötti fórum megteremtésével – mondta el Pordán
Zsigmond. Bár az üzleti kapcsolat kialakítása nehéz, a nemzetközi cégekkel való együttmûködés kulcsfontosságú – vélekedett a megyei elnök.
A vállalkozásokért kíván a közigazgatás
rendszere is tenni – derült ki Török Ádám, a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
fôigazgatójának felszólalásából. Az új közigazgatási forma és a közelmúltban nyílt Széchenyi Programiroda nem csupán a lakosság, hanem egyben a kis- és középvállalkozások számára is egyszerûbb és gyorsabb ügyintézést hoz
majd – hangsúlyozta Török Ádám.

A gazdaságpolitika és a társadalom olyan
stratégiai kérdéseiben, mint például az oktatás,
az adórendszer, nem egy-két év alatt, hanem
hat-nyolc éves, esetenként évtizedes idôtávban
lehet eredményeket elérni – mondta Perlusz
László arra utalva, hogy a gazdaságpolitika
elemzésekor miért kell a 2010-es kormányváltásig visszanyúlni. A VOSZ ügyvezetô igazgatója
mérleget vont az érdekképviselet hatpontos javaslatcsomagjának megvalósulása kapcsán,
amelyet a kormány elé terjesztettek még 2010ben. Ez az adókra, a közbeszerzésre, az uniós forrásokra, és egyéb tényezôkre is kiterjed.
Az eseményen a gazdaság, és a piacok helyzetét elemzô elôadást tartott Kozák Ákos, a
GfK Hungária Piackutató Intézet ügyvezetô
igazgatója. Prezentációjában kifejtette: az elôrejelzések szerint a 2014-es bruttó hazai termelés a 2006-os szintre esik vissza. Ez mind a
fogyasztásban, mind a beruházásokban érzékelhetô lesz.
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Egy, a Széchenyi Kártyával rendelkezô és
nem rendelkezô cégek körében végzett felmérés eredményeit értékelte a hallgatóságnak
Félegyházi Éva. A KAVOSZ termékfejlesztési
vezetôje kifejtette: a programban résztvevô
vállalkozások nagyobb létszámmal mûködnek,
és a késôbbiekben is nagyobb esélyük van a
foglalkoztatottak számának növelésére.

Aktív légkörben zajlanak
a VOSZ edukációs rendezvényei
A VOSZ országjáró rendezvényein az évrôl
évre emelkedô vállalkozói részvétel egyértelmûen azt jelzi, hogy a vállalkozók érdeklôdôek a hasonló fórumok iránt - amelyek aktív
légkörben zajlanak - és igénylik az információkat, hiszen a megismert gazdasági adatok és
trendek segítségével sikeresebb mûködést biztosító stratégiát dolgozhatnak ki. Az írott üzleti stratégia vagy üzleti terv meglétét kiemelten fontosnak tartja a VOSZ, még ebben a
hosszú évek óta tartó válságos gazdasági hely-
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zetben is. Az ilyen szakmai elôadásokkal tud
ebben segíteni a szövetség, amellett, hogy
megismerheti a vállalkozók aktuális problémáit, igényeit. Ezeket beépíti a kormánnyal
való érdekképviseleti tárgyalásaiba, a vállalkozók számára lehetô legkedvezôbb gazdasági
környezet kialakítása érdekében.
Az ôszi fórumsorozat során az „interaktív
percek” által rendkívül jó lehetôség nyílt a
problémák konkrét felmérésére, azonban arra
is alkalom adódott, hogy megismerjük, hogy
mi lehet a siker kulcsa. A 9 állomáson bemutatott, jól mûködô helyi vállalkozás képviselôinek többsége a tevékenységbôvítést, vagyis
a „több lábon állást”, a piaci rések betömését
és a fejlesztéseket emelte ki, mint a saját sikerének záloga.
Jól látszik, hogy szükség van a VOSZ hiteles edukációs rendezvénysorozataira, amelyek
mind a vállalkozók mind a szövetség számára
is hasznosak, így a szakmai fórumok várhatón
2013-ban is folytatódnak…
Készítette: BusinessPlus Consulting Kft.
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Demján Sándor kapta
a 2013. évi Lions-díjat
Demján Sándor a Prima Primissima Díjjal,
valamint a Demján Sándor Alapítvány által
egyedülálló módon és mértékben támogatta
és támogatja a magyar kultúrát, a mûvészetet, a sportot, a tudományt, az oktatást.
A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége
a Jótékonysági Kormányzósági bál keretében
második alkalommal adta át a Lions-díjat. A
kuratórium, dr. Czeglédi László alapító kormányzó, dr. Buzási Gábor volt kormányzó, díjalapító, és a mindenkori soros kormányzó,
idén Spissák István, a 2013. évi Lions-díjat
Demján Sándornak, a nemcsak üzleti sikereirôl, hanem szerteágazó, példaértékû és ihletô
erejû jószolgálati munkájáról is ismert nagyvállalkozónak ítélte oda. Tavaly Benkô László, az Omega billentyûse volt a díj elsô kitüntetettje.
A Lions-díjat – az alapítók megfogalmazása
szerint – az a természetes személy kaphatja
meg, aki kiemelkedô, országosan ismert közéleti tevékenysége során több évtizeden keresztül
személyes munkájával mutatott példát a jószolgálatban, a másokon való önzetlen segítésben
felelt meg a cselekvô szolidaritás eszméjének.
Az indoklás szavai szerint Demján Sándor személyében olyan ember kapta a Lions-szövetség
legmagasabb elismerését, aki a saját értékrendjének megfelelôen tette a legtöbbet a Lions által is elismert, követett és támogatott célokért.
Demján Sándor a Prima Primissima Díjjal, valamint a Demján Sándor Alapítvány által
egyedülálló módon és mértékben támogatta és
támogatja a magyar kultúrát, a mûvészetet, a
sportot, a tudományt, az oktatást. Mintegy 10
000 diák részesült az alapítvány ösztöndíjából
és 100 000 rászorulót támogatott Kelet-Európában és Magyarországon.
Demján Sándor a következô szavakkal köszönte meg a díjat: „Örömmel vagyok itt

Demján Sándor a Lions-díjjal Spissák István kormányzó, dr. Buzási Gábor díjalapító volt kormányzó és dr. Czeglédi László alapító kormányzó társaságában (Fotó: Kende László)
önökkel ma este, mert a Lions az adni akarók
és nem a kapni akarók klubja. A világon 1,4
millió tagja van az önök szervezetének. Ez
óriási szám, nagy erôt képvisel. Büszke vagyok
arra, hogy Magyarországon is tevékenyen jelen van az eszme. Az én istenem Széchenyi. ô
mondta, hogy az idô több mint a pénz. Éppen
ezért kell értékelni mindazokat, akik az idejüket áldozzák nemes célokra. A jövôben – úgy
látom – egyre nagyobb szükség lesz ilyen klubokra. Nem egyszerû megtalálni a társadalom
parazitái között az igazán rászorulókat, akiknek a száma egyre nô. Nemes dolog önkéntesként, minden kényszer nélkül, egyetlen mosoly ellenszolgáltatásért segíteni másokon. Kívánom, hogy terebélyesedjen a szervezet, gyönyörû munkájukat sok siker koronázza!”
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A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége
(Lions.hu) 1988-ban jött létre. Jelenleg 46
klubban közel 1000 tag végzi jószolgálati
munkáját, melynek eredményeképpen megszámlálhatatlan önkéntes munkaóra és évi
mintegy 200 millió forint révén segít a rászorulókon. A Kormányzósági Bál a szövetség
egyik legfrissebb programjára, a Németh István volt kormányzó (2011–2012) által életre
hívott Szemszûrô autóbusz programra, azaz
egy – a látás védelmébe állított – különleges
busz felszerelésére és üzemeltetésére gyûjtött.
A magyar szövetség a Lions Clubs International (Lionsclubs.org), a világ legnagyobb jótékonysági klub szervezetének tagja.
A fennállásának 100 éves jubileumához kö-
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zeledô szervezet ma 206 országban van jelen
és 46 000 klubjának közel 1,4 millió tagja
van. A nemzetközi Lions mozgalom jelszava
„We serve”, azaz „Szolgálunk”. Az LCI munkájának egyik legfontosabb célja a látás védelme, valamint a vakok és gyengén látók
megsegítése. Emellett természetesen sok más
feladatot is ellát, önkéntes munkával és
pénzzel rendszeresen, folyamatosan segíti a
rászorulókat. A Lions révén az elmúlt években világszerte több mint 120 millió gyermek jutott szemészeti ellenôrzéshez és a szükséges szemészeti kezeléshez (1990 óta a Lions
415 millió dollárt költött látásmegôrzô programjára).
Forrás: MNO

Demján Sándor
a Babér-díj kitüntetettje Lengyelországban
mint a külföldi tôke beáramlásának elômozdításában játszott meghatározó szerepéért.
Demján Sándor elôtt a díjat olyan történelmi személyiségek kapták meg, mint II. János
Pál pápa és Václav Havel.
Demján Sándor úgy érzi, hogy cégének, a
TriGránitnak nemcsak gazdasági, hanem humanitárius tevékenységét is elismerték a lengyelek, amikor a Katowicei Kereskedelmi Kamara neki ítélte a Babér-díj platina fokozatát.

Rangos díjat kapott a Lengyelországban elôszeretettel befektetô Demján Sándor. A Babér-díj platina fokozatával jutalmazták a
lengyel gazdaság fejlesztésében, a magyarlengyel kapcsolatok elômozdításában, vala-

A cég elnöke, aki szombat este veszi át a
kitüntetést Katowicében, elmondta: a TriGránit csoport Lengyelországban megvalósult
befektetéseinek értéke meghaladja az egymilliárd eurót. Elsôsorban úgynevezett barnamezôs - vagyis leromlott állapotú vagy használaton kívüli területek - fejlesztésében vett részt
a vállalat - tette hozzá az üzletember. Példa-
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ként említette Krakkó egyes területeit, egy
katowicei bányát, illetve a poznani vasútállomás épületének egy részét.
Kiemelte: az ingatlanfejlesztések mellett a
TriGránit több gyermekszervezetet is támogat az országban. Demján Sándor szerint ez a
díj a "történelmi lengyel-magyar, hagyományosan jó kapcsolatoknak is egy újabb szép
példája".
Az üzletember kommunikációs irodája
pénteken azt közölte, a Katowicei Kereskedelmi Kamara a kitüntetést a hivatalos indoklás
szerint a lengyel gazdaság fejlesztésében, a
magyar-lengyel kapcsolatok elômozdításában,
valamint a külföldi tôke beáramlásának elômozdításában játszott meghatározó szerepéért
adományozta Demján Sándornak.

A közlemény szerint a díjjal a tudományos,
kulturális, politikai és gazdasági életben
kiemelkedô teljesítményt nyújtó személyeket
díjaznak.
A Babér-díj korábbi kitüntetettei között
olyan ismert személyiségek vannak, mint
Lech Walesa (1992), II. János Pál pápa
(1996), Václav Havel (2004), Andrzej Wajda
(2008) és José Manuel Barroso (2011) – írja
közleményében a kommunikációs iroda.
Demján Sándor korábban, 2008-ban
ugyancsak Lengyelországban, Krakkóban vette át a "Krakkó Filantróp" díjat, amelyet az U
Siemachy gyermekszervezet pénzügyi támogatásáért adományoztak neki.
www.hvg.hu
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Nagyon jól sikerült
a Prima Díj átadó Gálaest
Tatabányán
A VOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 2012. október 30-án tartotta Tatabányán, a zsúfolásig megtelt Jászai Mari Színházban, a Megyei Vállalkozók Napját és a VIII.
Megyei Prima Díj átadó Gálaestet.
Az eseményen megjelent Czomba Csaba, a
VOSZ soros elnöke, Lits József, a VOSZ Ellenôrzô Bizottságának elnöke, Perlusz Lászoló,
a VOSZ ügyvezetô igazgatója, Csomor Gábor,
a Prima Primissima Kuratórium tagja, Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Komárom-Esztergom
Megyei Kormánymegbízott, valamint a megye
és Tatabánya város közéleti személyiségei –
köztük országgyûlési képviselôk, polgármeste-

rek, közigazgatási és érdekképviseleti szervek
vezetôi, a Prima Díj jelöltjei és természetesen
a Vállalkozók, akik a rendezvény támogatói
voltak.
Pordán Zsigmond, a VOSZ Komárom-Esztergom Megyei elnöke köszöntôjében kiemelte, hogy mind a jelöltek, mind a vállalkozók
csak kemény, kitartó munkával érhetnek el
sikereket. Egy idôre el kell felejteni a jóléti
társadalmat, amit hitelbôl próbáltunk elérni.
„Az élet semmit sem ad a halandónak munka
nélkül”. A Seneca idézet napjainkra is aktuális, csak a munka alapú társadalom, ami eredményre vezet.
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Az est elsô részében Komárom-Esztergom Megye Szakmai Vállalkozója Díját 10 vállalkozó
vehette át:
1. „Év építôipari beruházója”: Ádám Katalin, a T-Mátrix Kft. tulajdonosa
2. „Év ipari gyártója”: Horváth Zoltán, a
H.I.X. Kft. tulajdonosa
3. „Év villanyszerelôje”: Jámbor Lajos, a
Jámbor Vill Bt. tulajdonosa

4. „Év szolgáltatója”: Fischer Tibor, a NOR
Kft. tulajdonosa
5. „Év sütôipari vállalkozása”: Kolcsár
György, a Kolcsár Sütôipari Kft. tulajdonosa
6. „Év mûszaki kereskedôje”: Reiner Jánosné, az ASG-KER Kft.
7. „Év pénzügyi vezetôje”: Sasvári Géza, a
Diamond Electrics Kft. pénzügyi vezetôje.
8. „Év termelôje és nagykereskedôje”: Silling Kálmánné és Dr. Silling Ákos, a Pilis 91’Kft. tulajdonosa, ügyvezetô igazgatója
9. „Év autóipari beszállítója”: Sólyom Szabolcs, a Kirchhoff Hungária Kft. ügyvezetô igazgatója.
10. „Év építôipari kivitelezôje”: Szabados
Béla, a Traverz Kft. ügyvezetô igazgatója

A Prima Díjak átadása elôtt a kiemelt támogatók elismerô oklevelet kaptak.
Az est második felében rövid videofilmen tekinthette meg a közönség a 10 Prima jelölt
életútját.
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A 2012-es Komárom-Esztergom Megyei Prima díj jelöltjei voltak

Színház kategóriában:
Magyarock Dalszínház
Képzômûvészet kategóriában:
Ölveczky Gábor grafikusmûvész
Papp Albert festômûvész
Tudomány kategóriában:
Dr. Prokopp Mária mûvészettörténész
Oktatás kategóriában:
Várnagy István nyugdíjas tanár, szakfelügyelô
Köznevelés kategóriában:
Gútay János és Gútay Jánosné mûvész-tanár házaspár
Népmûvészet kategóriában:
Sebes-Bogya Eszter fafaragó, magyar népdalénekes
Építészet kategóriában:
Páhy László építész
Zenemûvészet kategóriában:
Reményi Károly zenész karmester
Sport kategóriában:
Ippon Judo Tatabánya SE
A Gálaesten a megye régi és friss Prima Díjasai színvonalas mûsorszámokkal szórakoztatták a nagyszámú közönséget.

Fellépett többek között:
• az Évszakok Kamarazenekar (2003. Prima
Díj),
• a Tatabányai Bányász Táncegyüttes (2011.
Prima Díj),
• Népház Show Formációs Táncegyüttes
(2010. Prima Díj)
• Semes-Bogya Eszter népdalénekes (Primajelölt),
• valamint az újdonsült Prima Díjas, a Komáromi Magyarock Dalszínház
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Balról: Reményi Károly, Papp Albert, Vizeli Csaba, Csernoviczki Csaba és Ölveczky Gábor
2012. évben Komárom-Esztergom Megyében Prima Díjat és 1-1 MFt-ot vehetett át:
• Vizeli Csaba, a Magyarock Dalszínház vezetôje, a „Magyar népmûvészet és Közmûvelôdés” kategóriában,
• Csernoviczki Csaba, az Ippon Judo Tatabánya SE vezetôje, a „Magyar sport” kategóriában.
Reményi Károly, a „Magyar Zenemûvészet” kategóriában és Papp Albert, a „Magyar Képzômûvészet” kategóriában megosztott Prima Díjat kapott, 500- 500 EFt-ot vehettek át.
A beérkezett 14674 közönségszavazat alapján a Komárom-Esztergom Megyei Prima Díjat és az 500 EFt-ot Ölveczky Gábor grafikusmûvész kapta.

A többi jelölt is értékes 200-300 EFt-os jutalomban, ajándékban részesült. Ezen felül a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés,
Tata, Tatabánya és Súr város különdíjakat
adott át a jelölteknek.
A díjátadásokat és a gratulációkat követôen a rendezvény gálavacsorával folytatódott, ahol a Pannonhalmi Pálinkárium különleges pálinkáit és a Neszmélyi Szôlôs Pincészet finom borait kóstolhatták a résztvevôk. A
rendezvény jó hangulatú bállal fejezôdött be,
minden Prima jelölt, Prima Díjas, vállalkozó,
támogató, résztvevô jól érezte magát és izgatottan várják a 2013. évi Komárom-Esztergom Megyei Vállalkozók Napját és Prima Díj
átadó Gálaestet.
VOSZ Komárom-Esztergom megyei szervezete

Szervezeti Hírek

27

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Prima Díj 2012

A megyei Prima díjak és a közönségdíj is gazdára talált 2012.11.09.-én pénteken a Miskolci Nemzeti Színházban.
Regôs Zsolt karigazgató, Barna György
néprajzi gyûjtô, és dr. Dobrossy István történész, ny. levéltárigazgató lettek a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Prima díj nyertesei.
2012.11.09.-én pénteken este a Miskolci
Nemzeti Színházban megrendezett ünnepélyes díjátadó gálaesten vehették át a gyôzteseknek járó egymillió forintos pénzjutalmat
és a szintén a Prima díjasoknak járó, Szanyi
Borbála szobrászmûvész által készített
Mancs-szobrot. A szakmai elismerésen túl a
közönségdíjat is kiosztották, ezt ebben az év-

ben a Fügedi Márta Népmûvészeti Egyesület
képviseletében Forray Mariann elnök kapta meg.

A nemes cél érdekében
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége (VOSZ) Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei szervezete elnöksége minden évben
meghirdeti a Prima díjat, amellyel a megye
kulturális, tudományos, oktatási és sportéletének legkiválóbb képviselôit ismeri el. A díjátadó gálán a megye legsikeresebb vállalkozásait is díjazták, gazdára találtak a szintén a

Az idei díjazottak (balról): Regôs Zsolt; Forray Mariann,
a Fügedi Márta Népmûvészeti Egyesület képviseletében(közönségdíj); dr. Dobrossy István
és Barna György - © Fotó: Ádám János
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VOSZ által alapított az „Év vállalkozója B.A.-Z. Megyében” elismerések.
A megye vállalkozói, gazdasági szereplôi
ismét egymás mellé álltak a nemes cél érdekében, és rekordszámú, közel 70 vállalkozás,
bank, magánszemély és szervezet támogatta
az idei Príma díjat – hangsúlyozta a gálán
Ádám Imre, a VOSZ megyei szervezetének
elnöke, úgy folytatva –, a Prima díj 10 kategóriájával átfogja a magyar kultúra, mûvészetek, tudomány, oktatás, köznevelés és sport
területét. Az elismerés lehetôvé teszi az elért
eredmények megismertetését, azok továbbfejlesztését, valamint a mûvészek és tudósok
ösztönzését. Az idén is rengeteg jelölés érkezett, így azok is nyertesnek érezhetik magukat, akik a jelöltek közé kerültek, jelezte
Ádám Imre.

Minden megyében
Az elnök kiemelte: Demján Sándor annak
idején az összefogás nemes céljával hozta létre
a Prima Primissima díjat, de a kezdeményezés nem állt meg a fôvárosban, ma már minden megyében adományoznak Prima díjakat,

hisz országszerte megvalósult az összefogás. A
vállalkozói díjakkal kapcsolatban az elnök felhívta a figyelmet: ez az elismerés a legmagasabb szintû szakmai díjnak számít. Odaítélésükkor nem a vállalkozás nagysága számított,
hanem a környezet elismerése és a VOSZ támogatása.

ÉV VÁLLALKOZÓJA díjasok
AZ ÉV JÁRMÛJAVÍTÁSI ÉS GYÁRTÁSI VÁLLALKOZÁSA
TS Hungaria Kft. Ügyvezetô: Bene Lajos
AZ ÉV FAKTORING VÁLLALKOZÁSA
Apsus Zrt. Vezérigazgató: Gergely Miklós
AZ ÉV INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSA
fps webügynökség kft. Ügyvezetô: Dr.
Nyeste Gábor
AZ ÉV AUTÓKERESKEDô VÁLLALKOZÁSA
Balogh Autóházak Kft. Ügyvezetô: Balogh
Attila
AZ ÉV SZINTEREZô VÁLLALKOZÁSA
Behinya-Joker Kft. Ügyvezetô: Behinya
Emil

Támogatók egy csoportja (forrás-minap.hu. Juhász Ákos)
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AZ ÉV VIRÁGKERESKEDô VÁLLALKOZÁSA
Bernáth és Társa Kft. Ügyvezetô: Bernáth
László
AZ ÉV MÛANYAG GYÁRTÓ VÁLLALKOZÁSA
Whist Kft. Ügyvezetô: Rapcsák Attila
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AZ ÉV ACÉL NAGYKERESKEDô VÁLLALKOZÁSA
Piramis Kft. Ügyvezetô: Dancsok Sándor
AZ ÉV BETONCSISZOLÓ VÁLLALKOZÁSA
Z-Milan 92 Kft. Ügyvezetô: Zvolenszki
István

Év vállalkozói 2012. (fotó: Ádám János)
VOSZ BAZ Megye
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Tolna Megyei Prima Gála
2012. november 23.
Átadták az idei megyei Prima Díjakat illetve
az Év vállalkozója elismeréseket a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)
Tolna Megyei Szervezetének gáláján Szekszárdon, a Garay János Gimnázium dísztermében.
– Az igen! – hallatszott ki a közönség soraiból az egyik jutalmazott vállalkozó méltatása
közben, az elismerés azonban minden díjazottnak szólt. Ahogy azt köszöntôjében dr.
Puskás Imre, a megyei közgyûlés elnöke is
kiemelte, az a közösség, amelynek tagjai örülnek egymás sikerének, és sokra tartják a másik teljesítményét, az egy erôs város, megye,
sôt ország alapja tud lenni.
A pénteki gálán megjelentek pedig pontosan ilyen társaságnak bizonyultak. Dr. Puskás
Imre arról is beszélt, hogy a döntések helyességét a közösség – legyen az a család, a munkahelyi kollektíva, vagy akár a lakóhely –
visszajelzése bizonyítja. Ilyen visszacsatolásnak tudhatóak be az est során átadott elismerések is, amelyek a díjazottak több évtizedes
tevékenységét igazolják.
– Az értékválsággal küzdô világban értéket

szeretnénk adni azoknak, akik munkájukkal
hozzájárulnak a fejlôdéshez – mondta dr. Fajszi Lajos, az elismeréseket odaítélô VOSZ Tolna Megyei Szervezetének elnöke, utalva a Prima Díjjal kitüntetettekre és a vállalkozókra
egyaránt.
A 8. Megyei Prima Gálán elsôként az országos Év Vállalkozója Díjra felterjesztett cégvezetôk vehették át könyvajándékukat. A
sort Rábóczki Péter, a szekszárdi Sió-Trans
Kft. vezetôje nyitotta. ôt a tengelici TENKOP
Zrt. elnök-igazgatója, Buják Imre követte a
színpadon, majd Hanol Ferencet, a Hanolfer
Építôipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezetôjét
és Kollár Lászlót, a Bikali Puchner Kastélyszállót és Reneszánsz Élménybirtokot üzemeltetô Hella 91 Kft. tulajdonos-cégvezetôjét
szólították.
A VOSZ Tolna megyei szervezetének döntése alapján idén hárman kapták meg az Év
vállalkozója megyei díját. Schmidt Gyôzô, a
borkereskedelemmel foglalkozó Danubiana
Kft. ügyvezetôje, Szabó Ferenc, az épületek
villamos kivitelezését végzô Sinus-Elektro
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Kft. ügyvezetôje és Czinger József, a dunaföldvári Czinger Fürdôszoba Kft. tulajdonos-cégvezetôje. Az elmúlt évhez hasonlóan az Erste
Bank idén is felajánlott egy Év megyei vállalkozója különdíjat, amelyet ezúttal Friedmann
Tamás, a Plan-Éta Építô és Vállalkozó Kft.
ügyvezetôje vehetett át.
Demján Sándor – a VOSZ közremûködésével – a kultúra, a tudomány és a sport területén kiemelkedô teljesítményt nyújtók támogatására, a magyar értelmiség eredményeinek
megôrzésére és fejlesztésére hívta életre a Prima Primissima Díjat 2003-ban. A területi elismerést, a megyei Prima Díjat 2005 óta osztják
ki Tolna megyében. Magyar Zene kategóriában idén a Bogyiszlói Zenekar érdemelte ki az
erkölcsi értékén túl egymillió forint jutalommal is járó elismerést. „A múltból táplálkozik,
a jelenben él és a jövôbe mutat.” – mondta a
külföldön is kedvelt népzenei együttesrôl Pál
István "Szalonna" muzsikus. A díjat a zenekar
alapítójának, Orsós Kis Jánosnak az unokája,
Mihalovics Zsolt jelenlegi elsô prímás vette
át, megköszönve többek között a mögöttük álló közösség, a falu támogatását.
Nem költô, versmíves – vallja magáról a
Magyar Irodalom kategória nyertese, Kis Pál
István szépíró, népmûvelô, tanár, újságíró, aki
Csepelrôl a Babits Mihály Mûvelôdési Központ igazgatói állását elnyerve került Szekszárdra, 33 évesen. – Ami eddig csak lehetôség volt, mostantól kötelességem: prímának
lenni – mondta a díj átvételekor.
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A Magyar Sportért kategóriában – országos jelölésre – Horváth Ferencnek, a Horfer
Serleg tulajdonosának, a VOSZ sporttagozati
elnökének ítélte a Prima Díjat a megyei szervezet. Rendíthetetlen tenni akarását, fejlôdésre való igényét a róla készült kisfilm minden megszólalója méltatta. 2010-ben az Év
Vállalkozója Díjjal is kitüntetett Horváth Ferenc pedig büszkén vette tudomásul, milyen
illusztris névsorhoz csatlakozott az újabb elismeréssel.
Ugyan a 2012-es díjazottak mindegyike
férfi, köszönô beszédükben azt az általános
vélekedést mindannyian alátámasztották,
hogy a sikerekhez egy támogató feleség és
család is kell a kitûnô munkatársak mellett.
A díjátadók közül viszont nem hiányoztak a
hölgyek, a gálán tiszteletét tette Demján
Sándorné, az alapító neje és dr. Takács Ildikó,
a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumi
tagja.
Nívós teljesítmények ünnepléséhez nívós
mûsor dukált. Az est folyamán szórakoztatta a
közönséget Illényi Katica hegedûmûvész, akit
Bundzik István kísért zongorán, színpadra lépett Csajághy Szabolcs operaénekes, Herczeg
Adrienn, a Vígszínház színmûvésze és Vermes
Tímea, a Pécsi Nemzeti Színház opera-, operett- és musical énekesnôje, valamint Lányi
Péter szekszárdi zongoramûvész, a Tolna megyei Prima Díj tavalyi kitüntetettje.
Tolnai Népújság
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Regionális Prima Díj 2012
„Vállalkozók
a kulturális értékeinkért”
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Közép-Magyarországi Regionális
Szervezete (VOSZ KMRSZ) 2007 óta november utolsó hetében rendezi meg a régió
immár hagyománnyá vált, Regionális Prima
Díjátadó Gáláját, amelynek keretében Budapest és Pest megye kiválóságai részesülnek
elismerésben.
A 2012. évben – hatodik alkalommal – a
nagyszabású rendezvényre november 30-án
pénteken este, 18 órai kezdettel várták a szervezôk a díjazottakat és vendégeket a budapesti BEST WESTERN Hotel Hungária báltermében.
A Regionális Prima Díjátadó ünnepség fôvédnöki tisztét ezúttal a 2012. évi Férfi Kajak - kenu 4-es, Olimpiai ezüst érmesei, név
szerint : Kammerer Zoltán, Kulfai Tamás,
Tóth Dávid, Pauman Dániel töltötték be.
Védnökei között pedig Poprády Géza közigazgatási államtitkár urat a Vidékfejlesztési
Minisztériumtól és Farkas Imre közigazgatási államtitkár urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól köszönthették a résztvevôk.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége képviseletében Dr. Dávid Ferenc, a Prima Primissima Alapítvány Kuratórium tagja, a VOSZ fôtitkára , Villás Károly, a VOSZ közgazdasági igazgatója, valamint Gablini Gábor, a VOSZ társelnöke tisztelték meg a rendezvényünket jelenlétükkel.
Marjay Gyula úr, a VOSZ Közép-Magyarországi Regionális Szervezetének elnöke
köszöntôjében kiemelte, a Szervezet büszke
arra, hogy az országos Prima Primissima Díj
célkitûzéseivel összhangban hatodik éve nyílik lehetôség mindazon kiváló mûvészek,
sportolók, kutatók, tudósok, szakemberek és
vállalkozók tevékenységének ünnepélyes elismerésére, akik munkájukkal és kiemelkedô
teljesítményükkel nap mint nap a régió kultu-

rális és szakmai értékeinek megôrzése, gazdasági fejlôdése, életszínvonalának emelése érdekében fáradoznak. Nem véletlen, hogy
olimpiai érmeseink a fôvédnökeink, díszvendégeink. Az eredményért való küzdelmet testesítik meg, mely küzdelemmel a vállalkozóknak is nap, mint nap szembesülni kell! Öröm
és ünnep, hogy ismét díjazni tudjuk a legjobbakat, prímákat, akik a mûvészet, a sport, az
építészet területén lettek nagyok és elismertek
és a vállalkozókat, akik a maguk szakmai területén alkottak kiemelkedô eredményeket.
Széchenyi szavaival élve: „Az ember annyit
ér, amennyit használ!” Az elnök úr külön köszönetet mondott azoknak a vállalkozóknak,
szakmai és vállalkozói szövetségeknek, szervezeteknek is, akik a rendezvény érték-elismerô
és értékteremtô szerepét felismerve a megvalósításban együttmûködtek és támogatást
nyújtottak. Ünnepi beszédének végén a
VOSZ KMRSZ elnöke reményét fejezte ki,
hogy az immár hagyománnyá vált Regionális
Prima Díjátadó rendezvény a következô években még tovább erôsíti a kulturális és a vállalkozói szféra kapcsolatát, egymás kölcsönös
elismerését és tiszteletét.
Dr. Dávid Ferenc úr a Prima Primissima
Alapítvány Kuratórium tagja, a VOSZ fôtitkára is köszöntötte a megjelent vendégeket,
díjazottakat. Kiemelte, hogy a nehéz gazdasá-
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Balról: Poprády Géza, Mosonyi Ágnes, Gablini Gábor
gi helyzet ellenére minden megyében színvonalas díjátadó gálákat tudtak szervezni méltóan a Demján Sándor által 2003-ban indított Prima Primissima díjhoz.
– Ez az est is megmutatja, hogy egy közös,
jó cél érdekében képesek vagyunk együtt küzdeni, és ami a legfontosabb, amit nem szabad
elfelejtenünk, még a nehézségek ellenére sem,
hogy összetartozunk! – zárta beszédét.
A köszöntô után Pándy Piroska Operaénekes primadonna a Rajkó Mûvészegyüttes
kíséretében nyitotta meg a hatodik Regionális Prima Díjátadó Gálát.
A 2012. évben – a korábbiakhoz hasonlóan – a Regionális Prima Díjakat hat és a
Különdíjakat hat kategóriában ítélte oda a
zsûri. Az elismerésben részesülôk személyérôl az Elôkészítô Bizottság javaslata alapján
a szakmai zsûri mellett a Prima Primissima
Alapítvány és a VOSZ KMRSZ kibôvített
elnöksége közösen döntött. A Regionális
Prima Díjjal 1-1 millió forint, a Regionális
Prima Különdíjakkal 100-100 ezer forint
jár.
A Közép-Magyarországi Régióban ezúttal
az alábbi mûvészek és szakemberek részesültek
kitüntetésben.

Regionális Prima Díjban részesülôk
Tolmár Tamás
(Magyar színház- és filmmûvészet)
Mosonyi Ágnes
(Magyar oktatás és köznevelés)
Póczik Róbert
(Magyar építészet és építômûvészet)
Fábián László
(Magyar sport)
Szabadi Vilmos
(Magyar zenemûvészet)
Ökrös Csaba
(Magyar népmûvészet)
Regionális Különdíjasok
Varga Miklós
(Magyar zenemûvészet)
Matkovich Ilona
(Magyar oktatás és köznevelés)
Dr. Farkas Gábor
(Magyar építészet és építômûvészet)
Dr. Székely Mendel Melinda
(Magyar képzômûvészet)
Szabó Gábor
(Magyar képzômûvészet)
Simándi Etelka
(Magyar sajtó)
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(A díjazottakról készített rövidfilmeket a
VOSZ KMRSZ honlapján - www.voszkmrsz.hu - tekinthetik meg az érdeklôdôk.)
Az ünnepélyes díjátadó mûsort színvonalas
elôadások tették még emlékezetesebbé. A fellépôk között köszönthették még a vendégek
Ökrös Csabát, Varga Miklóst és Szôke Mirjam hastáncos mûvészeket, akik élvezetes
produkciókkal kápráztatták el a közönséget.
A Regionális Prima illetve a Regionális
Különdíjak átadása után Marjay Gyula elnök
tájékoztatta a meghívottakat, hogy 2012. december 7-én, a Prima Primissima Díj átadó
gálamûsorát közvetlenül megelôzô Vállalkozói Napon a régió öt eredményes vállalkozója
veheti át „Az Év Vállalkozója Díj”- at: Ambrusné Fogarasi Erzsébet, a Remete Pince Étterem üzletvezetôje
Bacskai János, a Ced-dent Fogászati és Fogtechnikai Kft, illetve az Osteo 2004 Kft. ügyvezetôje. Csóli Csaba üvegcsiszoló iparos, az Érdi Ipartestület igazgatója. Dr. Kálix Géza, a
RES GESTA Kft. ügyvezetô igazgatója és tulajdonosa, a VOSZ KMRSZ Ellenôrzô Bizottság elnöke. Dr. Losó József, a Mirelit Mirsa Zrt. elnöke, a VOSZ KMRSZ Agrárszekciója, illetve a
VOSZ Agrár és Élelmiszeripari Szekciója elnökségi tagja
2012-ben a „Regionális Év Vállalkozója”
díjat az alábbi tíz eredményes vállalkozónak
ítélte oda a szakmai zsûri, melyek átadására az
elmúlt évek tradícióit követve szintén a november végi rendezvény keretében került sor.
Dr. Gabnai Judit háziorvos
Farkas Tamás a Szaktudás Kiadó Ház Zrt.
vezérigazgatója
Hámor Szabolcs a Hámor Vác 97 Kft. Giuseppe pizzéria ügyvezetôje
Márkus Róbert a Toolimpex Metrológia
Kft. egyik tulajdonosa
Rakszegi Gyula a Dömsödi Búzaôrlô Bt.
cégvezetôje
Séder Krisztián a Hunyad Sörház Kft. ügyvezetôje
Szél Pál a SZAMURÁJ 07 Kft ügyvezetô
tulajdonosa
Szûcs Balázs a Trimedio Invest Zrt. vezérigazgatója

Varga Lajos a VALTON SECURITY Kft.
ügyvezetô tulajdonosa
A „Közép-magyarországi Régió Kiváló Vállalkozója” díjat négy évvel ezelôtt alapította a
VOSZ KMRSZ és együttmûködô partnere, a
Vállalkozók Közép-magyarországi Regionális
Szövetsége (VKRSZ, 2010-tôl Kelet-Közép Európai Kis-és Középvállalkozók Szövetsége :
KKEKKSZ). Ebben az elismerésben részesülhetnek Budapest és Pest megye azon vállalkozói, akik a gazdaság élénkítése, a versenyképesség javítása érdekében kiemelkedô, eredményes és példa értékû tevékenységet folytatnak.
Ezt a kitüntetést ezúttal Lengyel Zsolt Dániel jelenleg a Hydro-Tár Kft. ügyvezetôje valamint Kissné Kászon Gabriella a Dunasarok Kft.
tulajdonosa vehették át.
2012-ben – ugyancsak hagyományteremtô
és a vállalkozásokat ösztönzô-segítô céllal – az
ERSTE Bank, a VOSZ és a „Prima Primissima-mozgalom” kiemelt tagja és támogatója
megalapította az „ERSTE Vállalkozói Díjat”.
A Közép-Magyarországi Régióban „A régió
vállalkozása 2012” elismerést, az ERSTE Bank
különdíját mikro-, kis- és középvállalkozási
kategóriában az idei évben is hárman vehették át: Dr. Dömötör Gábor, az ARS Medica Lézerklinika Kft. képviselôje, Dr. Ádám Béla a
Hidro-GEODRILLING Geotermikus Energiát
hasznosító Kft. képviselôje, valamint Szabó
Kornél, a Alunorm Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. képviselôje.
A Különdíjban részesülôk számára az ERSTE Bank 100 ezer forint pénzjutalmat, egyéves havidíj mentességgel számlavezetést, céges bankkártyát (az elsô éves díj elengedésével) valamint az elsô évben havidíj mentes
Netbank szolgáltatást biztosít.
A díjátadó ceremónia hivatalos részének
befejezéséül Varga Miklós énekelt a fejedelem
szerepébôl az Ismét Vereckénél címû Rákóczi balladából , majd a világsikerû Európa címû dalt
énekelte és a késôbbiekben csatlakozott Dr. Dávid Ferenc a VOSZ fôtitkára, Marjay Gyula a
VOSZ KMRSZ elnöke, Gablini Gábor a VOSZ
társelnöke valamint Pándy Piroska operaénekes
primadonna közös elôadása tetôzte a hangulatot.
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Az eddigi hagyományokhoz hasonlóan a
kitüntetetteket és a meghívottakat a vacsorán
túl Árpás László sonkamester sonkakóstolással
csalta a vendégeket az ínycsiklandozó sonkafalatokhoz, amely mellé kellemes hangulatot
biztosított a Madarak Házibuli zenekar. Az este további része ismerkedésre, kötetlen beszélgetésre is lehetôséget nyújtott, a hangulatos
zeneszámok pedig a vendégek jelentôs részét a
táncparkettre csalogatták.
Ezúttal sem maradt el a késô esti tombolasorsolás, melynek bevételét a VOSZ KMRSZ
a THÖKÖLY LIONS CLUB szervezésében
jótékonysági célra ajánlották fel.
A szervezôk ôszintén remélik, hogy a hatodik alkalommal megrendezett Regionális Pri-

35
ma Díjátadó Gálaestrôl a díjazottak és a vendégek kellemes hangulatban, élményekkel
gazdagodva távoztak, és a következô évben,
várhatóan 2013 november 29-én is megtisztelik az ünnepséget jelenlétükkel.
A VOSZ KMRSZ ezúton is szeretne köszönetet mondani együttmûködô partnereinek és
a rendezvény minden támogatójának.
A gála kiemelt támogatói a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége, a Prima Primissima Alapítvány, a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara, a Pátria Takarékszövetkezet, a
Trimédio Invest Zrt. a VOLÁNBUSZ Zrt.,
valamint az ATEV Zrt. a voltak.
KMRSZ

Szervezeti Hírek

36

Rendhagyó sajtótájékoztató
a VOSZ Békés megyei szervezet rendezésében
2013. január 16-án Békéscsabán

Békés megye székhelyén, exkluzív környezetben – a Munkácsy Emlékház szalonjában került sor 2013. január 16-án délután a VOSZ
Békés megyei szervezetének egyébként is
rendhagyó stílusban megszervezett sajtótájékoztatójára!
A Békés megyei Prima díjasok közül elsôként a 2012. évi díjazott Békéscsabai Napsugár Bábszínház mûvészei mutatták be egyik
mini mesejátékukat, amely mûsorszám megalapozta a tájékoztató hangulatát!
Ezt a mûsorszámot követte a 2007. évi Prima díjasunk Martin Gábor fotómûvész-költô
verseinek felolvasása, amelyet a mûsorvezetésre is felkért Józsa Mihály elôadómûvész olvasott fel nagy átéléssel!
Rövid zenei betét után következett Nagy
Mihály László rövid helyzetértékelése
– a megye gazdasági helyzetérôl,
– a minimálbérek várható hatásáról,

– a munkahelymegtartó intézkedések fontosságáról
– valamint az igazi kulcskérdésrôl itt Békés megyében: a 44-47-es fôutak modernizálásának égetô szükségességérôl, autóutakká fejlesztésének késésérôl, s az
ebbôl adódó gazdasági elmaradottságunk konzerválódásáról, a gazdasági
helyben járás kiheverésének vállalkozói
lehetôségeirôl.
Ezt követôen jelentette be, hogy 2013. október 11-én, 18 órától rendezik meg Békéscsabán a VIII. VOSZ Békés Megyei Prima
Gálát (a 2013. január 22-én átadásra kerülô)
vadonatúj CSABAGYÖNGYE Kulturális
Központban – a VOSZ Békés megyei szervezetének szervezésében!
A Békés megyei VOSZ elnökség keresi a
jelölteket és bôvíteni kívánja a társadalmi felelôsségvállalást vállaló kis, közepes és nagyobb cégek támogatói körét is!
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Ezt az érdeklôdést jelezte a sajtótájékoztatón résztvevô Prima díjasok, szponzor és
szponzorjelölt vállalkozók és banki képviselôk
nagy száma, akik kiszorulva a rendezvénynek
helyszínt adó szalonból, az elôtérbôl is hallgatták a rendhagyó mûsorszerkesztésû tájékoztatót!
Befejezésül Tóth Péter a 2008. évi Prima
díjas és 2012. évi Prima Junior díjas, békéscsabai zongoramûvész egy nagyobb lélegzetû mûvel: Liszt Ferenc bravúrdarabjával a Norma
Fantasia interpretálásával zárult a megye szinte teljes sajtótársadalmát megmozgató sikeres
rendezvény!
VOSZ Békés megyei szervezete

37

Szervezeti Hírek

38

A CCPIT delegációjának
decemberi látogatása
2112. december 10-én tájékoztatót tartottunk a Budapestre látogató CCPIT delegáció tagjai részére. A delegációt a CCPIT alelnöke Wang Jinzhen úr vezette. A délelôtt folyamán bemutattuk a magyar gazdaságot, a befektetési lehetôségeket és a jogi környezetet. A rendezvényen
elôadást tartott a HITA, a TÜV Rheinland és a Yingke ügyvédi iroda képviselôje.
Délután üzletember-találkozót szerveztünk a delegációban részt vevô kínai vállalkozások számára. Ugyancsak délután a CCPIT vezetôit fogadta Szijjártó Péter államtitkár.

VOSZ
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A Sportegyesületek Országos Szövetsége
évzáró ülésén köszöntötte a Tolna megyei
Prima díjas Horváth Ferencet
Mozgalmas év következik
Megtartotta évzáró ülését a SOSZ elnöksége.
Eldôlt, hogy az egyesületek gazdálkodásának
legkényesebb kérdéseit érintô, tervezett konferenciát csak tavasszal tartják meg. 2013ban vezetôségválasztó küldöttgyûlésre kerül
sor, amelynek az elôkészületeit már most
megkezdte a grémium. Rögzítették a számos
teendô naptári ütemezését. A regionális elôkészítô üléseket február 28-ig kell megtartani,
majd megkezdôdik a jelöltállítás a különbözô
tisztségekre. A küldöttgyûlésre május végén
kerül sor.
Elsôként Stevik Péter igazgató ismertette a
jelenlegi taglétszámot: a Sportegyesületek Országos Szövetségének 146 közvetlen tagja
van. Akadt néhány lemorzsolódó; sajnálatos
módon több olyan egyesület is, amely képtelen volt a szövetségi tagdíjat elôteremteni. A
legújabb belépô az Orosházi Spartacus Birkózó Club, amely a sportág elsô vidéki regionális utánpótlásbázisa.
Megfelelô a SOSZ anyagi mérlege is. Mint
Mesterházy Attila elnök elmondta, még különbözô rendezvények szerény támogatására is
van lehetôség. Az egyik a Magyar Edzôk Társaságával közösen tervezett, az egyesületek
gazdálkodásával, a TAO-val és a pályázati lehetôségekkel foglalkozó konferencia, amelyet
azonban áttettek tavaszra, és együtt tartják
meg a hagyományos, a sportegyesületeket
leginkább érintô pénzügyi, számviteli (adó-,
járulék- és áfa-) változásokról szóló tájékoztatóval. A halasztás történetéhez hozzátartozik,
hogy többszöri kérés ellenére is csak kevés
tagszervezet jelezte, mely témák érdekelnék
leginkább, noha a túlnyomó többség elôzetesen egyetértett a konferencia megrendezésével. A szervezôk nem akarták terhelni az év
vége amúgy is zsúfolt programját, ezért döntöttek úgy, hogy a minden közérdekû kérdést

A SOSZ két korábbi elnöke, Kiss Imre és Vass Károly,
illetve a nap ünnepeltje, Horváth Ferenc diskurzusa az ülés elôtt
felölelô, országos tanácskozást célszerûbb az új
év elsô negyedében megtartani.
Mozgalmas esztendô elôtt áll a SOSZ, hiszen május 31-ig kell megtartani a vezetôségválasztó küldöttgyûlést. Az elnökség áttekintette az azzal kapcsolatos teendôket. Február
28-ig szükséges összehívni a régiós üléseket,
biztosítani a megválasztott küldöttek tájékoztatását, illetve – adott esetben – helyettesítését. Megkezdôdik a jelöltállítás a különbözô
tisztségekre, amelyet legkésôbb két héttel a
küldöttgyûlés elôtt kell lezárni.
Ünnepségre is sor került. Horváth Ferenc,
a felügyelô bizottság tagja Prima-díjat kapott
Tolna megyében, ahol éppen három évtizede
kezdte meg a sportvezetôi tevékenységét. Az
elnökség tagjai gratuláltak neki, ô pedig megvendégelte a kollégákat.
Az ünneplés átment évbúcsúztatásba,
amelyhez a vendéglátást az Alimenthal 91
Kft. biztosította.
Szekeres István
www.sosz.hu
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2012 – a jubileum éve
Fontos mérföldkövekhez érkezett el a KAVOSZ és Széchenyi Kártya Program is
2012-ben, hiszen a cég és a hitelprogram is
alapításának 10. évfordulóját ünnepelte, és
áprilisban a Széchenyi Kártya programban
kihelyezett hitelek összege elérte az 1000
milliárd forintot. A jubileumi évet számos
rendezvény tette emlékezetessé, melyek
minden esetben jelentôs és pozitív sajtóvisszhangot váltottak ki.
10 év, 1000 milliárd forint
A rendezvények sorát a Boscolo hotelben
megtartott születésnapi ünnepség nyitotta,
ahol Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter, Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési
miniszter mellett megjelentek a VOSZ, az
MKIK és a Területi Kereskedelmi és Iparkamarák vezetôi valamint a Széchenyi Kártya
Programban résztvevô szervezetek és hitelintézetek vezetôi is.
Az ünnepségen elismeréseket kaptak a Széchenyi Kártya Program sikeréhez hozzájáruló
szervezetek, és hitelintézetek képviselôi. Elsôként Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója köszönte meg Demján Sándornak és
Parragh Lászlónak az általuk, illetve a VOSZ
és az MKIK által nyújtott támogatást, amellyel hozzájárultak, hogy a KAVOSZ nem csak
sikeres programot irányít, de 10 éve sikeres
vállalkozásként is mûködik.
A három minisztérium, így a nemzetgazdasági, a nemzeti fejlesztési, és a vidékfejlesztési
tárcák nevében Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter, Németh Lászlóné nemzeti
fejlesztési miniszter és V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár vette át az okleveleket
és emlékérmeket.

KAVOSZ Gazdasági fórum
Demján Sándor és a KAVOSZ Zrt. meghívására érkezett Magyarországra júniusban az

Amerikai Egyesült Államok gazdasági és politikai életének egyik legkiemelkedôbb alakja,
Richard T. McCormack nagykövet, aki számos találkozón vett részt vezetô politikusokkal és gazdasági szereplôkkel. 2012. június 19én a KAVOSZ Zrt. közel 300 vendég részvételével rendezett gazdasági fórumot a Magyar
Tudományos Akadémia dísztermében, melyen Richard T. McCormack elôadást tartott:
”A globális gazdasági válság tanulságai: a válság okai és következményei” címmel. A gazdasági fórumon felszólalt Demján Sándor, a
VOSZ ügyvezetô elnöke, Parragh László, az
MKIK elnöke, Krisán László, a KAVOSZ Zrt.
vezérigazgatója, valamint Németh Tamás, az
MTA fôtitkára is.
Richard T. McCormack nagykövet elôadásában kitért arra, hogy számos kormány vált a
válság áldozatává. A nehéz pénzügyi helyzet
következményeként kialakult társadalmi elégedetlenség oly mértéket ért el, hogy a regnáló politikai vezetés képtelen volt megbirkózni
azzal. Véleménye szerint a válságból való kilábalás folyamata hosszú és fájdalmas lesz, aminek jelenleg még csak a közepén vagyunk.
McCormack emlékeztetett, hogy a nagy gazdasági világválság és azt követô depresszió
eredményeként a pénzügyi világ szakemberei
egy ideig jóval óvatosabban bántak a hitelekkel és egyéb pénzpiaci források kihelyezésével.
Ez a nemzedék, amely az akkori hibákból
okulva meggondoltabban cselekedett, sajnos
mára már eltûnt, a könnyen kapott hitelekbôl
finanszírozott növekedés pedig túlzott eladósodáshoz, és újabb válságokhoz vezethet.

Tények, trendek, tanácsok vállalkozóknak,
hogyan tovább 2013-ban?
ôsszel a KAVOSZ támogatásával indított gazdasági fórumsorozatot a VOSZ, melynek fô témája a globális pénzügyi válságnak a magyar
kis- és középvállalkozásokra gyakorolt hatása,
valamint a nehéz helyzetbôl kiutat jelentô fi-
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nanszírozási lehetôségek ismertetése volt. A fórumokon résztvevôk megismerhették a VOSZ
érdekképviseleti tevékenységét és hasznos információhoz juthattak a kkv szektort érintô
gazdasági folyamatok tendenciáiról is.
Mára a hazai kkv szektor egyre nagyobb részét érinti hátrányosan a globális pénzügyi
válság, melynek elsôdleges hatásaként a kereslet visszaesését, a finanszírozási lehetôségek
beszûkülését, valamint a szállítói tartozások
idôbeli elhúzódását jelölik meg a vállalkozók.
Egyre több megszorításra van szükség a vállalkozások mûködésének fenntartásához, ezek
közül a legjellemzôbbek a költségek csökkentésére irányuló döntések, a beruházások elhalasztása, az elbocsátások, valamint a juttatások megnyirbálása.
Mivel a vállalkozások jelentôs része jelenleg legfeljebb egy éven belüli idôtávon képes
tervezni, jelentôs kereslet mutatkozik a rövidebb távú, egyszerû finanszírozási lehetôségek
iránt. A vállalkozók visszajelzései alapján az
egyes finanszírozási formákat tekintve a likviditási egyensúly támogatására szolgáló forgóeszköz- illetve folyószámlahitelek, a lízing, és
tagi kölcsönök a legnépszerûbbek.
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Banknál igényelhetô Támogatást Megelôlegezô és Önerô Kiegészítô hitelek sokféleképpen
felhasználhatók az elnyert támogatás elôírásainak megfelelôen: ingatlanfejlesztésre, építésre,
gépek, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra is. Mivel a termékek feltételrendszere, kondíciói és biztosítéki feltételei
standardizáltak, a hitelbírálat folyamata általában egyszerûbb és gyorsabb, mint más piaci
hitelkonstrukciók esetében.
A hazai kkv szektor egyik legfôbb kitörési
pontja lehet az uniós pályázati lehetôségek
hatékony kihasználása. Jó irány, hogy a kormányzat hangsúlyt fektet a folyamatok felgyorsítására, mert elemi érdek, hogy teljes
mértékben kihasználhassuk a rendelkezésünkre álló forrásokat. A Széchenyi Kártya Program új termékeit is a vállalkozások igényeinek
felmérése alapján alakítottuk ki, ezért bízunk
benne - hogy a többi hitelkonstrukcióhoz hasonlóan-, valódi segítséget tudunk nyújtani a
kkv szektornak a beruházások megvalósításához - hangsúlyozta Krisán László, a KAVOSZ
Zrt. vezérigazgatója a sajtótájékoztatón.

Eredmények számokban
Új termékek a Széchenyi Kártya Programban
Május 16-án a KAVOSZ Zrt. és az UniCredit
közös sajtótájékoztatóján jelentették be, hogy
az UniCredit Bank a hazai piacon elsôként kínálja a Széchenyi Kártya Program két új,
hiánypótló és államilag támogatott finanszírozási termékét a kis- és középvállalkozásoknak.
A Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel és a
Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitel
jócskán kibôvítheti a vállalkozások beruházási lehetôségeit.
A kis- és középvállalkozások uniós pályázati elképzeléseinek két probléma vet gátat: egyrészt a szükséges önrészt nem tudják biztosítani, másrészt pedig nem tudják megelôlegezni a
projekt költségeit, mivel az EU utófinanszírozással, a megvalósítás után fizeti ki a támogatási összegeket. A tôkehiányos vállalkozások
nem képesek finanszírozni ezt az idôszakot,
cash-flow problémák miatt. A két új hitelkonstrukció ezekre a kihívásokra kínál megoldást. A jelenleg egyedüliként az UniCredit

2012 végén a Széchenyi Kártya Program keretein belül kihelyezett hitelek összege elérte
az 1130 milliárd forintot, a hiteligénylések
száma meghaladja 238 ezret, és eddig több
mint 177 ezer hitelügylet jött létre.

A Széchenyi Kártya Program
Tíz éve indult el a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetôségeinek javítására létrehozott Széchenyi Kártya Program, és mára a vállalkozások hitelességének
jelképe lett. Az elsô Széchenyi Kártyát 2002ben adták át, ezt megelôzôen forgóeszköz-finanszírozásra, átmeneti likviditási nehézségek
áthidalására csak korlátozott lehetôségek álltak a mikro-, kis- és középvállalkozások rendelkezésére.
A Széchenyi Kártya Konstrukció 2010ben, a Forgóeszközhitel és a Beruházási hitel
bevezetésével bôvült Programmá, melynek
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elemei teljesen egymásra épülnek és akár
egyidejûleg, egyszerre is felhasználhatóak. A
Program lehetôséget teremt arra, hogy a vállalkozások különbözô finanszírozási céljaik
megvalósítására a megfelelô konstrukciót vehessék igénybe. 2011. szeptember 1-jétôl a
Széchenyi Kártya Program újabb elemmel
egészült ki: a KAVOSZ Zrt. a Vidékfejlesztési
Minisztérium támogatásával - a Széchenyi
Kártya Program agráriumra való kiterjesztéseként - elindította az Agrár Széchenyi Kártya
konstrukciót. 2012 tavaszától pedig az uniós
pályázatokon való részvételt segítô két új termék, a Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel és a
Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitel is
elérhetôvé vált a vállalkozások számára.
A Széchenyi Kártya Program hiteltermékeinek forgalmazásába az évek során egyre
több hitelintézet kapcsolódott be, és a forgalmazók körének további bôvülése is várható.
Mára már az OTP Bank, az Erste Bank, az
MKB, a Takarékszövetkezeti hálózat, a Volksbank, a Gránitbank, az UniCredit Bank, a
Budapest Bank a K&H és a DRB is csatlakoztak a Programhoz.
A Széchenyi Kártya Program elemei teljesen egymásra épülnek és akár egyidejûleg,
egyszerre is felhasználhatóak. A Program lehetôséget teremt arra, hogy a vállalkozások
különbözô finanszírozási céljaik megvalósítására a megfelelô konstrukciót vehessék igénybe. A program elemei összevontan akár 150
millió forint hitelösszeget is elérhetnek. A
vállalkozások hitelhez jutását a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., illetve Agrár Széchenyi Kártya esetén az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizetô kezességvállalása segíti, az állam az egyes ügyletekhez kamat- és
garanciadíj támogatást biztosít.
A Széchenyi Kártya „klasszik” szabadon
felhasználható folyószámlahitel a már
legalább egy éve mûködô mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) átmeneti pénzügyi
gondjainak megoldására. A kamat mértéke
jelenleg havi 1% alatt van, 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 már nem
pusztán az átmeneti likviditási problémák át-

hidalására szolgál. Hosszabb, akár 36 hónapos
futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök
(alapanyagok, árukészletek) finanszírozására
alkalmas, mellyel vállalkozások egy egyszerûen elérhetô és rugalmasan használható, államilag támogatott hitelhez juthatnak. Az
igényelhetô hitel 1 millió forinttól maximum.
25 millió forintig, 100 000 forintonként
emelkedô összegû lehet.
A Széchenyi Beruházási Hitel legfeljebb
50 millió Ft összegû, akár 10 éves futamidôre
is igényelhetô, államilag támogatott, a vállalkozás beruházásainak, fejlesztéseinek megvalósítását segítô hitel, mely hosszútávon szolgálja vállalkozások mûködését, versenyképességét, törlesztésével pedig alkalmazkodik a beruházás megtérüléséhez. A hitel felhasználható ingatlan vásárlásra, építésére, fejlesztésére,
új és akár használt gépek, tárgyi eszközök beszerzésére, illetve a beruházáshoz kapcsolódó
forgóeszköz beszerzésre is.
Az Agrár Széchenyi Kártya az agrárium
igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció, melyet a mezôgazdasági termékek elôállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, erdô-, vad- és halgazdálkodással foglalkozó mezôgazdasági ôstermelôk, családi gazdálkodók,
egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozásként mûködô kis- és középvállalkozások vehetnek igénybe. Az egy, kettô vagy három
éves lejáratú folyószámlahitel hitelkeretének
összege minimum 500.000,- Ft, felsô határa
25 millió Ft. A Konstrukcióhoz a magyar állam 2 % kamattámogatást és kezességi díjtámogatást biztosít.
A Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel lehetôséget ad rá, hogy azok a vállalkozások,
akik a szükséges önerô hiányában nem tudnak
részt venni EU-s pályázatokon vagy nyertes
projektjüket nem tudják megvalósítani az
idôközben keletkezett likviditási problémájuk
miatt, mégis élhessenek a pályázatok adta lehetôségekkel. Az igényelhetô hitelösszeg 1-50
millió forint lehet, a futamidô 12-120 hónap.
A Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitel az elnyert EU-s forrásokhoz történô gyorsabb hozzájutást segíti elô azok megelôlegezése révén. Az igényelhetô hitelösszeg 1-50 millió forint lehet, a futamidô 12-60 hónap.
KAVOSZ
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Borsodi delegáció Kínában –
Üzleti találkozó Jinan városban
BOKIK–VOSZ–CCPIT együttmûködési megállapodás
Dr. Mengyi Roland elnök, miniszteri biztos és
Bihall Tamás, a BOKIK elnöke tájékoztatást
adott a megye jelenlegi gazdasági helyzetérôl,
jövôbeli gazdaságfejlesztési terveinkrôl és a
befektetési lehetôségekrôl.
Jason Ding, a BorsodChem elnök-vezérigazgatója beszámolt a Wanhua Ipari Csoportnak, megyénkkel kapcsolatos kedvezô tapasztalatairól.

Az üzletember találkozót a Shandong Tartományi Kormány segítségével a shandongi
Kereskedelmi Kamara (CCPIT) szervezte
azoknak az üzletembereknek, cégvezetôknek,
akik érdeklôdést mutatnak megyénkkel történô gazdasági együttmûködésre, befektetésre.
A fórumon résztvevô több csaknem félszáz üzletember konkrét kérdésekkel ostromolta a
delegáció résztvevôit.

A találkozó után Xu Qing Asszony CCPIT
Shandong tartományi fiókjának vezetôje, Bihall Tamás BOKIK elnöke és Bodnár Sándor
a VOSZ képviseletében hivatalosan aláírták a

három szervezet közötti Gazdasági Együttmûködési Megállapodást.
VOSZ Borsod megyei szervezte
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Magyar részvétel
az ausztriai szakmunkásversenyen
Novemberben rendezték meg az osztrák országos szakmunkás versenyt, amelyre 2 fiatal
magyar versenyzô is meghívást kapott. Tatai
Endre burkoló és Hefkó József kômûves vendégként vettek részt a versenyen és nagyon
jól szerepeltek. Ezt a versenyt felkészülésnek
tekintik a 2013 júliusi lipcsei WorldSkills világversenyre, ahol szintén ôk képviselik hazánkat a két érintett szakmában. A verseny-

zôk részvételét és felkészülését az ÉVOSZ segítette.
A szakmunkás versennyel egy idôben és
helyszínen rendezték meg a rendkívül színvonalas Szakképzési Információs Kiállítást
(BIM) is. A kiállításon minden ágazat bemutatkozott a pályaválasztó fiataloknak.
A képeken versenyzôink láthatóak munka
közben ill. munkájuk mellett.
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Hogyan legyünk vonzó
munkahely 2013-ban is?
Miközben arról panaszkodunk, hogy nehezen
tudjuk megtartani azokat a szakembereinket,
akiktôl a vállalat sikere leginkább függ, mégis
vannak olyan vállalatok, akinek ez könnyedén sikerül. MI LEHET A TITOK nyitja, hogyan váltak a legjobbak által önként választott „vonzó munkahellyé”?
Mielôtt arról gondolkodunk, hogyan lehet
megszerezni és megtartani a legjobban teljesítôket, elôször az árnyoldalakról kell gondolkodni: Miért mennek el az emberek a munkahelyükrôl?
A Profiles International nemrég egy kutatást végzett a távozás okairól. Az eredmény
nagyon tanulságos. A következô hat legfontosabb okot nevezték meg:
Unalom; Nem kielégítô fizetés és jutalmazás; Korlátozott elôrehaladási lehetôség;
Elismerés hiánya; A vezetôkkel való elégedetlenség; Egyéb okok
ÖN MIT GONDOL, melyik bizonyult a
leggyakoribb indoknak? Más szavakkal szólva:
Mi lenne az elsô, amin változtatna, ha meg
akarná tartani a legjobb embereit? A legtöbb
munkáltatót, amikor szembesül a tényekkel,
meglepi a megoldás. Az üzenet egyszerû: ha
meg akarjuk tartani a kulcsembereket, a következô hat lépést kell fontolóra venni:
l. lépés: vizsgálja meg a vezetôket : A számok nem hazudnak. 30% válaszolta, hogy
nem a munkát hagyta ott, hanem a vezetôjét.
A vezetôk számára közömbös, hogy a vállalat
mennyit áldozott a keresésre, a kiválasztásra
és a kompenzációs csomag összeállítására. Ön
vért izzadhat, hogy a legrátermettebb embereket alkalmazza, és 30%-ukat mégis elüldözik
egyes vezetôk, mielôtt még megkezdenék a
munkát. Tehát érdemes körülnézni a vezetôk
háza táján: kinek a keze alól mennek el az emberek? Vizsgálja meg vezetôi kompetenciáikat, vezetôi hatékonyságukat. Így kiderül,
hogy mely tulajdonságukat kell fejleszteni, mi
az, amiben még érdemes fejlôdniük. Ma már
minden innovatív vállalat, használja a 360°-

os visszajelzést, hogy minden perspektívából
kapjon értékelést: a fônök, a beosztottak, a
partnerek részérôl és a vizsgált vezetô részérôl
is. Ki fog derülni, mit csinálnak jól a vezetôk,
és mi az, ami nehézséget jelent nekik. A jó vezetô a kulcs a csúcsteljesítôk megtartásához.
2. lépés: teremtse meg az elismerés kultúráját: A távozók 25%-a az elismerés hiánya
miatt hagyja el munkahelyét. Vésse ezt a vezetôk emlékezetébe. Bízza meg ôket, hogy
minden alkalmat ragadjanak meg elismerésük
kifejezésére. Rendszeresen keressenek lehetôségeket a pozitív visszajelzés kifejezésre juttatására. Vezesse be és intézményesítse a különbözô díjakat, okleveleket. Teremtsen mindenkinek alkalmat arra, hogy megkaphassa ezek
valamelyikét. Ne feledje azt sem, hogy az elismerés kultúrájának kialakításához egy egészséges munkahelyi környezetre van szükség.
3. lépés: Teremtsen egészséges munkahelyi környezetet: A lényeg pszichológiailag
egészséges környezet kialakítására való törekvés, melyben normális dolog pozitív visszajelzéseket adni a példamutató munkáért. Néhány
kulcsfontosságú tényezôt kell ehhez figyelembe
venni. Elôször is: nyisson utat a nyílt kommunikációnak. Túl sok megrögzött szokás köt
bennünket a múltból ezzel kapcsolatban. A régi gazdaságot a hiány vezérelte, az információ
hatalom volt, és akik rendelkeztek vele, megtartották maguknak. Így ôk hatalomra, kiváltságokra és vagyonra tehettek szert. Nézzünk
körül, a világ drámaian megváltozott. A modern gazdaság a bôségre épül. Olyanokra, akik
megosztják az információt mindenkivel, aki azt
használni, hasznosítani tudja. Az információ
korszakában élünk, és minden olyan munkahely, ahol a munkaerô nem rendelkezik megfelelô információval, nem tudja, mi történik a
saját szervezetén belül, az mérgezô hatású. Gyanú, bizalmatlanság és ellenállás születik belôleés a kulcsemberek elmennek. Ki kell alakítani
a dolgozókban azt az érzést: „én belül vagyok,
ide tartozom”, mert nehéz olyan munkahelyet
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otthagyni, ahol ezt érzi az ember. Ezután alakítson ki egy együttmûködô viselkedési mintát
(pl.: rugalmas munkaidô, alkotó szabadság, távmunka, bölcsôde, óvoda, bármi, ami megmutatja, hogy ön odafigyel a dolgozóira, és kész
szükségleteik elébe menni félútra (vagy tovább), hogy ellensúlyozza személyes elkötelezettségüket, odaadó munkájukat.
Végül pedig a bizalom légkörét kell megteremtenie. Semmi sem olyan hízelgô rájuk nézve, mintha fenntartás nélküli bizalmat élveznek.
4. lépés: teremtse meg a folyamatos fejlôdés légkörét: Az emberek 20 %-a azért megy
el a munkahelyérôl, mert nem kap elég lehetôséget a fejlôdésre. Tapasztalataink azt mutatják, hogy egy mai munkavállaló szeretné
saját magát fejleszteni, készségeit, olyannyira
kamatoztatni akarja, amennyire csak lehetséges – hogy a munkaerôpiacon a lehetô legjobb
áron keljen el – és ha ezt anélkül a bizonytalanság nélkül teheti, hogy munkahelyét cserélgetnie kellene – annál jobb. Nem feltétlenül az örökös elôléptetésrôl van itt szó ahhoz,
hogy a fejlôdés igényét kielégíthesse. Amire
szükség van, az egy világosan megjelölt perspektíva, olyan lehetôség, amely minden dolgozó számára adott, és ennek révén újabb, számára vonzó kihívások várják. Mindez azt jelenti, hogy a a fejlesztésükbe invesztálnia kell.
Mutassa meg nekik, hogyan tehetnek szert erre a fejlôdésre az Ön cégénél. Mutasson olyan
perspektívát nekik, ami személyükre, személyes igényeikre szabott. Mindez aztán valódi
okot teremt arra, hogy maradjanak. Ha ezt a
négy lépést megvalósította, már 75%-ban
megszüntette az elvándorlás okát! És még
nem is beszéltünk a pénzrôl.
5. lépés: a legjobb lábával lépjen elôre:
Mi lesz azzal a 15%-al, akik a pénz miatt mennek el? Visszatartják majd ôket a jobb vezetôk, az elismerés, a fejlôdési lehetôségek? Sokszor igen – legalábbis egy ideig. Sajnos azonban hosszú távon a piaci értéküket meg kell
fizetnie. Ha Ön régi gondolkodású, most biztosan meg fog lepôdni. Igen, fizesse meg az
embereket, méghozzá rögtön az elsô naptól
kezdve, mindjárt az elején. Hagyja abba a
„Mennyiért kapom meg ôt?” inkább közelítsen arról az oldalról: „Mit engedhetek meg
magamnak ezért a pozícióért?” És fizesse ezt

meg neki, mindjárt az elején. Mondja meg,
hogy ez az, amit tenni fog, és ezért a támogatásukra van szüksége, hogy hosszú távon is
megfizethesse ôket. Ne értse azonban félre ezt
a tanácsot, ne fizessen többet, mint amennyit
tud. Ismernie kell, hogy mit ér az adott munka, és ezt az értéket fizesse is meg mindjárt az
elején.
6. lépés: megfelelô embert a megfelelô
helyre: 360.000 ember sorsát követve a Harward Business Review kutatói bebizonyították, hogy a legfontosabb, ami megtart valakit
a munkahelyén, az, ha az adott feladatra valóban rátermett, képességei, motivációs érdeklôdése és viselkedési tulajdonságai alapján egyaránt. A kutatás eredménye szerint:
ha egy képességeinek, megfelelô munkakörbe
kerül valaki, feltûnôen csökken a fluktuáció,
és ugrásszerûen megnô a teljesítmény. Saját
kutatásainkban pszichometriai eszközök alkalmazásával folyamatosan értékeljük, hogy
melyek az egyes munkakörökhöz szükséges
optimális kompetenciák: milyen gondolkodásbeli képességekre, foglalkozási érdeklôdésre és végül milyen viselkedésbeli tulajdonságokra van szükség a teljesítmény további növeléséhez. A megérzések alapján nem lehet
ezt a munkát elvégezni, ehhez tudományosan
kipróbált, külön erre a célra kifejlesztett eszközök szükségesek.
Sajnos, egyszerû és rövid, befektetésmentes
módja nem létezik annak, hogy az igazán tehetséges embereket hosszú idôre magához
láncolja. Ha azonban ezt a 6 lépést megvalósítja, akkor 95 %-ban mindent megtett azért,
hogy „vonzó munkahellyé” váljon.
Számos példát és esettanulmányt említhetnénk még saját tapasztalatainkból, hiszen a
Profiles International 22 éve és több mint
60.000 vállalattal együttmûködve végzi ezt a
támogató és innovatív értékelô munkát. Magyarországon az IT-Services, a Telenor, az
OTP, a Simens, és még sok más kiváló gazdasági teljesítmény a bizonyítéka annak, hogy
hogyan lehet ennek a módszernek köszönhetôen „igazán vonzó munkahellyé” válni.
Szerzô: Hegedûs Rafael – szakértô tanácsadó
Profiles International Hungary
Mobil: (+36-30) 485-8350
rafael.hegedus@profiles.hu
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Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Hungária Takarék Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mohácsi Takarék Bank Zrt.
Szentlôrinc-Ormánság Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Abaúj TakarékTakarékszövetkezet
Sajóvölgye Takarékszövetkezet
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
Tokaj és Vidéke 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
Bács-Kiskun
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
Békés
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Fejér

Ir.sz.
6000
6120
6449
6060
6041
6400
6344
6050
6000
7754
7626
7626
7720
7700
7623
7634
3794
3849
9700
3530
3910
3441
3530
5900
6753
6782
6722
6723
8000

Város
Kecskemét
Kiskunmajsa
Mélykút
Tiszakécske
Kerekegyháza
Kiskunhalas
Hajós
Lajosmizse
Kecskemét
Bóly
Pécs
Pécs
Pécsvárad
Mohács
Pécs
Pécs
Boldva
Forró
Kazincbarcika
Miskolc
Tokaj
Mezôkeresztes
Miskolc
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.
Thököly u.15.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Millenium sétány 1.
Honvéd tér 7.
Retek u. 23-25.
Vörösmarty tér 1.

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

Takarékszövetkezeti VOSZ Pontok
Telefon
76-486-711/129
77-481-789/201.
30-6800-876
30-219-8904
76-371-132
77-421-228
78-404-394
76-457-308
76-502-160
69-569-981
72-518-149
72-200-460
72-465-125
69-511-093
72-511495
72-552-282
46-399-036
46-386-045
48-512-916
46-344-451
47-352-022
49-530-519
46-515-923
68-512-356
62-552-473
62-581-006
62-540-017
62-312-925
22-502-338
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Takarékszövetkezet
DUNA Takarék
DUNA Takarék
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lövô és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet
Eger és Környéke Takarékszövetkezet
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
Jász Takarékszövetkezet
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
DUNA Takarék
DUNA Takarék
Környe-Bokod Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.
9022
9200
9330
9400
9021
9155
9400
9022
9022
9028
9090
9021
9024
9300
9200
9400
9100
9023
4026
3580
4090
3530
3300
3300
3200
3000
5000
5400
5000
5440
2500
2510
2851

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

Utca
Árpád u. 93.
Magyar u. 17-21.
Fô tér 21.
Széchenyi tér 17-18.
Bajcsy-Zs. u. 13.
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.
Kökény u. 9.
Kôszegi út 5.
Fô u. 86.
Lajta u. 33.
Bethlen u. 6-8.
Szent István u. 25/b.
Hôsök útja 8.
Széchenyi u. 94.
Katona tér 7-9.
Széchenyi u. 18.
Magyar u. 1.
Kossuth tér 22.
Sólyom u. 3.
Dózsa Gy. u. 24.
Baross út 15.
Mátyás kir. u. 1.
Bajcsy-Zs. U. 11
Bécsi u. 64.
Alkotmány u. 14.

Telefon
96-550-720
96-578-355
96-240-222
99-505-445
96-618-650
96-564-439
99-328-004
96-524-704
96-327151
96-420-677
96-470-097
96-517-885
96-523-017
96-593-307
96-576-264
99-506-635
96-561-245
96-518-460
52-422-767
49-540-730
52-573-035
46-507-918
36-514-516
36-511-079
37-312-070
37-541-911
56-513-475
56-350-410
56-514-478
56560-131
33-412-944/122
33-503-090
34-573-204
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Takarékszövetkezet
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Somogy Takarék Szövetkezet
Rétköz Tksz.
Rétköz Tksz.
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

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

Ir.sz.
2840
2900
2890
2360
2351
2373
1053
2340
1065
2220
2200
1181
2760
2377
2364
2119
1093
2310
1201
8700
7400
7500
4600
4644
4531
4400
4400
4700
4900
7140
7030
7150
7100

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

Utca
Rákóczi F. u. 7/a.
Igmándi u. 45.
Ady E. út 17.
Kôrösi út 116.
Fô út 66/a
Kossuth Lajos út 1.
Képíró u. 9.
Rákóczi u. 9.
Bajcsy-Zs. u. 37.
Telepi u. 50/a.
Kossuth L. u. 77.
Üllôi út 399.
Dózsa Gy. út 10.
Kossuth L. u. 34/a.
Falu Tamás u. 65.
Kovács u. 2.
Czuczor u. 2-10.
Tököli u. 19/b.
Kossuth u. 32-36.
Rákóczi u. 16.
József u. 19.
Kossuth L. u. 16.
Szent László u. 68.
Petôfi u. 12.
Vasvári Pál út 25.
Fazekas J. tér 9/a.
Országzászló tér 4.
Bajcsy-Zs. u. 30.
Móricz Zs. u. 19.
Budai út 24.
Villany u. 4.
Szabadság tér 9.
Széchenyi u. 62.

Telefon
34-361-254
34-540-760
34-586-356
29-540-040
29-537-015
29-560-170
1-266-6624
24-430-441
1-354-3960
29-350-354
29-410-396
1-297-1635
29-640-266
29-510-023
29-378-160
28-547-750
1-456-5072
24-530-371
1-421-5809
85-515-164
82-411-220
82-552-820
45-410-161
45-435-030
42-230-328
42-455-526
42-597-562
44-500-278
44-511-018
74-493-805
75-511-240
74-550-940
74-529-400
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Takarékszövetkezet
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
KINIZSI BANK Zrt.
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Zalavölgye Takarékszövetkezet

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

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

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

Utca
Hunyadi tér 42.
Szabadság tér 41.
Petôfi S. u. 50.
Széll K. u. 3-5.
Bathyány u. 42/B.
Petôfi S. u. 18.
Thököly u.1.
Kert u. 12.
Szabadság tér 6.
Budapest út 16.
Táncsics M. u. 39.
Fô u. 30.
Zimmermann u. 1.
József A. u.4.
Munkácsy u. 1.
Világos u. 19.
Széchenyi tér 2.
Eötvös u. 1-3.
Király u. 31/d.
Széchenyi u.66.
Pethô u. 1.
Kossuth u. 18.
Tompa u. 1-3.
Kovács Károly tér 1.

Telefon
74-464-190
74-471-831
95-588-666
94-511-530
95-521-709
94-512-660/142
94-594-013
87-471-611/107
88-575-506
88-579-165
88-423-623
88-506-505
89-313-710
88-593-510
88-569-260
89-510-377
92-581-906
92-549-150
93-516-711
83-545-951
83-510-990
83-335-007
92-511-328
92-510-227
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A VOSZ megyei szervezetek székhelye,
elérhetôsége
Közép-Magyarországi Regionális Szervezet
Elnök: Marjay Gyula
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b.
(Tel/Fax.: 1- 222-6234)
marjay.gyula@vosz-kmrsz.hu, www.vosz-kmrsz.hu
Baranya megye
Elnök: Dr. Kiss Endre
7621 Pécs, Rákóczi út 1. (Tel.: 72-227-800)
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, Andrássy út 6. I/20.
(Tel/Fax: 66-448-190)
nmihalylaszlo@gmail.com
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Elnök: Ádám Imre
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. fsz. 5. (Tel.:
46/413-643, Tel./Fax: 46/505-160)
voszborsod@upcmail.hu
www.voszborsod.hu
Csongrád megye
Elnök: Szakács József
6726 Szeged, Szerb u 176. (Tel/fax: 62/4o5-010)
csongradvosz@vnet.hu
www.voszcsongrad.hu
Fejér megye
Elnök: Varga István
8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 63. (Tel.: 30944-3650)
vargamost@gmail.com
www.voszfejer.hu
Gyôr-Moson-Sopron megye
Elnök: Sragner László
1137 Budapest, Újpest rakpart 8. (Tel: 96/319-875)
sl@sragner-sragner.hu
Hajdú-Bihar megye
Elnök: Kovács Kálmánné
4033 Debrecen, Gábor Á. u. 30/b. (Tel/Fax:
52/448-886)
tundernori@gmail.com
Heves megye
Elnök: Bodnár Pál
3300 Eger, Bem út 2.
(Tel: 20-349-9966, Fax: 36-789-678)

vosz.hevesmegye@gmail.com
vosz.hm@gmail.com
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Elnök: dr. Lits József
5000 Szolnok, Óvoda u. 2.
(Tel: 56/377-843,
Fax: 56/342-591)
jlits@auditor-szolnok.hu
Komárom-Esztergom megye
Elnök: Pordán Zsigmond
2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 4/A
(Tel./Fax: 34/510-822)
voszkom@gmail.com
Nógrád megye
Elnök: Gazsi Ferenc
3100 Salgótarján, Fô tér 1. II. em. (Tel: 32423-860; Fax: 32-423-860)
gfprimus@gfprimus.hu
www.vosznograd.hu
Somogy megye
Elnök: Daxner Gábor
7400 Kaposvár, Cseri út 16. (Tel: 82/526-733,
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, Széchenyi u. 21. (Tel.: 74-510593
vosztm@t-online.hu
Vas megye
Elnök: Szônye József
9700 Szombathely, Fô tér 24. (Tel/fax: 94/323193)
vajda.magda@fulgerit.hu
Veszprém megye
Elnök: Gazsi Attila
8200 Veszprém, Budapest u. 8. 3/315.
Tel.: 88-420-710
Gazsi.Attila@VOSZveszprem.hu
voszveszprem@mailbox.hu
Zala megye
Elnök: Doucha Ferenc
8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. u. 2/A. (Tel.:
93/536-770, Fax: 93/536-771)
doucha.ferenc@world2000.hu, www.voszzala.hu
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A VOSZ szekciók székhelye, elérhetôsége
Agrár- és Élelmiszeripari Szekció
Dr. Kiss József
1222 Budapest, Gyár u. 15. 1/112.
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
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
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
Dr. Kiss Zoltán
1093 Budapest, Czuczor u. 6. (Tel.: 217-6426,
Fax: 218-8680)
kiss.zoltan@universitas.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
kszsz@vosz.hu
Környezetvédelmi és Hulladékfeldolgozó
Szekció
Zalán Barnabás
9024 Gyôr, Puskás Tivadar út 12.
Tel.: 96-313-109
info@edmeh.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
Bajai VOSZ Iroda

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

Nyíregyháza
Szekszárd
Szombathely
Veszprém
Nagykanizsa

Dózsa Gy. u. 9. 2/201.
Széchenyi u. 21.
Fô tér 24/F
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.
1-302-4706
1-414-0660
1-425-2078
1-229-3801

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

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

79-520-042

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

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

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

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

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

1-705-7082

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

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

32-423-860
82-410-478

56-512-375
34-305-092

56-512-370
34-305-092
32-423-860
82-410-475

66-448-190
46-505-160
62-409-127
22-319-772
96-424-719
52-541-414

Fax
72-227-800
76-481-380

66-448-190
46-413-643
62-409-127
22-319-772
96-412-803/132
52-541-301

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

3980 Sátoraljaújhely Rákóczi út 18.
47-523-093
1096 Budapest
Haller u. 23–25.
1-705-7081
B. ép. fsz. 1.
6500 Baja
Roosevelt tér 1. fsz. 5. 79-520-043

4400
7100
9700
8200
8800

Utca
Király u. 42.
Katona József tér 18.
I/111.
5600 Békéscsaba
Andrássy út 6. I/20.
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
Koháry út 2/c
5000 Szolnok
Óvoda u.2.
2800 Tatabánya
Bárdos lakópark 4/a
fsz. 3.
3100 Salgótarján
Fô tér 1. II/5.
7400 Kaposvár
Bajcsy-Zs. u. 50

Ir.sz. Város
7621 Pécs
6000 Kecskemét

Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

Nógrád
Somogy

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

Megye
Baranya
Bács

Fekete Ferencné
Nádor Péter
Varga Katalin
Gyurákovics Imre

Köblös Katalin
Dr. Varga Józsefné
Gugcsó Zoltánné
Bárány Károly

Czomba Tímea
Takács Sándorné
Rába Krisztina
Spengler Veronika
Horváth Péterné

Varga Tamás
Kiss Jánosné

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

Irodavezetô
Kosztolányi Anikó
Bera Melinda

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

30-228-8090

20-501-1962

30-500-2572

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

30-312-1579

30-922-0553

20-243-9802
30-6268-067
30-456-5843
20-453-7096
70-291-2213
30-336-9675
30-538-8984

Mobil
30-361-3130
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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%

TÉR 14 Számviteli
Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Bt.

1196 Budapest,
Ötvenhatosok tere 14.

06-30990-5254

Számviteli, könyvvizsgálói. adószakértôi 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

(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.

10%

Kedvezmények
TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

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

(06-26)
314-328

(06-26)
314-328

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

Bálint Fogtechnika

(06-36)
411-274

(06-36)
411-274

Rövid idô alatt fém és fém nélküli
porcelán koronák, hidak, héjak,
aranytömések, implantátumok,
kivehetô fogpótlások, fogsorjavítás,
fogfehérítés. Fogorvosi hátteret
biztosítunk.

CÉG

NOÉ Továbbképzési és
Idegenforgalmi Kft.
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3300 Eger,
Kisasszony u. 6.

(06-96)
315-741
(06-30)
2262-708

(06-96)
315-741

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

(06-1)
344-5212

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

1047 Budapest,
Baross u. 99.

OPEN Szoftverház

Horfer Serleg

9026 Gyôr, Mezô u. 3/a.

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

10%

10%

Szakmai csoportok szervezése
nemzetközi építôipari és közlekedési
konferenciákra, kiállításokra.
Tanulmányutak, továbbképzések
szervezése.

6%

(06-1)
344-5211
344-5194

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

5%

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

5-50%

(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%

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

10%

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

Kedvezmények
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Varga Márfy Kft.

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

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

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

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

LafiSOFT 2001 Bt.
Könnyû- és
Élelmiszeripari
szoftverfejlesztések

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

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

G & O Kft.

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

(06) 20
9411-357

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

Hotel Unió

1077 Budapest,
Dob u.73.

Innowear Kft.

P&Bert Management
Consulting Group

KEDVEZMÉNY

15%

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

15–25%

(06)-36
411-201

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

10%

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

(06) 76
321-202

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

Anyag:
5%
Díj:
10%

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

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

(06-62)
246-842

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

20%

1011 Budapest,
Fô u. 10.

(06-1)
485-0699

Közép- és felsôvezetôk, menedzserek,
specialisták felkutatása, kiválasztása.
Munkaattitûd és személyiségtesztek,
értékelések készítése. Assessment
Center, tréningek, képzések szervezése. PR, érdekképviselet, vezetési
tanácsadás, médiaszolgáltatás.

10%

(06-1)
483-2360

Enterprise Limited

2890 Tata, Sávári E. u. 1. 4/3 (06)-70
www.enterpriselimited.hu 319-9933

Softek Informatikai és
Ügyvitelszervezési Kft.

9021 Gyôr,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

(06-96)
524-998

Parragi Ügyvédi Iroda

1054 Budapest,
Tüköry u. 3.

(06-1)
354-3080

Bankók Bau Kft.

2030 Érd,
(06-70)
Melánia u. 3.
316-2953
www.bankokbau.mlap.hu

10%

Webdesign, web-alapú fejlesztések,
desktop software fejlesztések

15%

(06-96)
528-293

Számítógép forgalmazása, szervize,
vírusvédelmi és számlázó-kereskedelmi-könyvelô rendszerek tervezése, telepítése, könyvviteli szolgáltatások

Szerviz 10%
Programok
20%
könyvelés
havidíja 15%

(06-1)
354-3085

Megbízási díjakból
Budapesten történô ügyintézés során
15% költségátalány elengedés

20%

Építési generál kivitelezés, szakipari
munkák A-tól Z-ig

10%

Kedvezmények
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VEKTOR
Munkavédelmi Kft.

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

(06-1)
281-1947

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

Flash 9 Kft.

H. P. GY. Bt.

2100 Gödöllô,
Szabadság út 26.

9061 Vámosszabadi,
Rét u. 88.
Hpgybt1@t-online.hu
www.hpgy.hu

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

1084 Budapest,
József u. 48.

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

RPE Kft.

Recruiment Kft.

(06-30)
901-4840

(06)-96560-088
06-30216-1360

06-30620-0500

(06-1)277-3703

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

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

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

06-20209-94-98

Spirituális elemzés: www.extraszensz.hu
- BEMER mágnes- és Jade köves
gerincterápia - Alakformáló és bronzosító álló szoláriumok - Ökotermékek forgalmazása: egészségmegôrzés energia megtakarítás - környezetvédelem - természetes életmód - pénzkereset
(06)-96560-089

(06-1)780-55-31

(06-1)277-3703

(06-46)505-267

Anyagmozgató gépek (targonca,
béka, emelôgép, daru stb.) alkatrészek forgalmazása. A gépek javítása,
szervizelése. Gépek tervezése, kivitelezése, telepítése.
Targoncák, emelôgépek kötelezô
idôszakos vizsgálatai, bevizsgálása,
szakértôi tanácsadás, termék és szolgáltatás fejlesztés.
Iparjogvédelem (találmány, védjegy,
formatervezési minta stb.); fogyasztóvédelem; gazdasági-, pénzügyi-,
jogi tanácsadás; brandépítés; interim
menedzsment; outsourcing; cégeladás, felvásárlás

KEDVEZMÉNY

7%

5–10%

5–10%

10%

20–25%

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

5–10%

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,
stratégiák készítése

25–50%

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

5–15%

25%

Kedvezmények
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SKICC Reklámiroda

1107 Budapest,
Fehér köz 2.
az udvarban
www.skiccreklam.hu
skiccreklam@t-online.hu

06-209339-559

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

+36-30754-9711

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

B & K Épülettervezô
és Kivitelezô Mérnöki
Iroda Kft.

Magic Tools
Munkavédelmi Kft.

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

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

székhely:
1083 Budapest,
Korányi S. u. 12.
kaposvári iroda:
7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky
u. 50.

+36-82414-851

TELEFAX

Cégtáblakészítés, kirakati portál feliratok, címfestés, autóreklámok,
-felíratok.
Épület-reklámfestések, falfestmények készítése

+36-46382-933

+36-30937-5002

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

+36-1347-0242
06-70394-3862

TAX ON 24
Adószakértô
és Könyvviteli
Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár,
Kossuth L. u. 11.

06-82222-151
06-30865-3515

Klick Computer Kft.

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

06-46413-347,
06-46505-450

SZOLGÁLTATÁS

+36-1377-0176

10%

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

10%

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%

Lakóépületek, középületek, vendéglátó-, kereskedelmi-, ipari-, mezôgazdasági- és egyéb épületek generáltervezése.
Pályázatokhoz épülettervek, mûszaki
tervdokumentáció készítése, összeállítása.
Somogy megye területén építési
generálkivitelezés tervezési munkával együtt.

10%
kivitelezésnél
egyéb
kedvezmény

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

06-46505-452

KEDVEZMÉNY

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.

15%

5%

15%

15%

munkadíj
árából
VOSZ
tagoknak
15%

Kedvezmények
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FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztô Kft.

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

Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és
Kézi autómosó

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

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

06-46
507-709

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

MTB-TECH Kft.

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

(06-1)
297-4069

(06-1)
297-0470

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

Nyámádi Istvánné
WowWe Média

2315 Szigethalom,
Veres Péter u. 14.

06-70
445-1449

Mérhetô marketingeszköz szolgáltatás
segítségével készíthetô mozgó honlap,
honlap optimalizálás, online video
csatorna

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

KEDVEZMÉNY

10%

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

15%

10%

10–20%

10–25%

sikerdíjukból
15%

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

VOSZ-Hírek
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