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Felhívás a 2013. évi Év Vállalkozója
és Megyei Év Vállalkozója pályázati részvételre
A VOSZ május 16-án tartotta évi rendes küldöttgyûlését
a Duna Palotában

Az MKB Bankban is elérhetôek
a Széchenyi Kártya Program uniós pályázatokhoz
igényelhetô hitelei

2013. április–május

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

Szervezeti Hírek
VOSZ iroda tölti ki: .....................................................................................................
Számla száma:...............................................................................................................
Befizetési dátum és a csekk száma:...............................................................................
Beléptetô megye: ..........................................................................................................

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

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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Felhívás
a VOSZ 2013. évi Év Vállalkozója
és Megyei Év Vállalkozója díj
pályázati részvételre
Év Vállalkozója és Megyei Év Vállalkozója jelölések
a VOSZ 25 éves jubileuma évében!
Beküldési határidô: legkésôbb 2013. augusztus 15-ig!

Szövetségünk életében – Alapszabályunknak
megfelelôen – ez év december 6-án (pénteken) a Magyar Vállalkozók Napján immár tizenötödik alkalommal kerül sor ünnepi rendezvénysorozaton belül az Év Vállalkozója
Díjak átadására, amely a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Mûvészetek Palotájában kerül
megrendezésre.
A rendezvény elôkészítését Szövetségünk
titkársága megkezdte, ebbôl adódóan, feladatainknak megfelelve, az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az elôterjesztett személyeknek Szövetségünk Alapszabálya 4.4.1. pontjában leírt
elôírásainak meg kell felelnie! Kiemelten fontos
kitüntetési feltétel, hogy a felterjesztett személy
által vezetett (tulajdonolt) vállalkozás a VOSZ
érdekkörébe tartozzon, illetve a Szövetség tagja legyen! Az elnökségek felterjesztésein túl természetesen az Alapszabályból fakadóan továbbra is lehetôsége van tagjainknak pályázat útján a
díj elnyerésére, vagyis írásos pályázatot benyújtania. Errôl Szövetségünk lapjában, a VOSZHírek április-májusi számában, valamint a
VOSZ Hírlevélben felhívás jelenik meg.

I.
Év Vállalkozója Díj
Az országos elôterjesztés keretei
és szabályai

Megyei, Regionális Év Vállalkozója Díj

Ez évben is
– megyénként maximum 2 fô, mint vállalkozás vezetôje, tulajdonosa, management
tagja (Közép-Magyarországi Regionális
Szervezet: legfeljebb 4 fô),
– szekciónként maximum 1 fô
– VOSZ-hoz csatlakozott Szövetség részérôl
maximum 1 fô
– MKIK részérôl maximum 2 fô
terjeszthetô fel a kitüntetô díjra.

Ezúton felhívjuk a VOSZ területi szervezeteit,
hogy az országos Év Vállalkozója Díjak mellett – az elôzô évek sikerére, valamint Szövetségünk elfogadott éves célkitûzéseire tekintettel – idén is kerüljenek meghirdetésre a
VOSZ területi szervezetei elnökségeinek szervezésében a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjak pályázatai. Cél, hogy a területi
szervezet elnöksége 10 vállalkozó részére adományozzon díjat.

II.
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A 2013. évben kiemelkedô teljesítményt
nyújtó vállalkozóink minél nagyobb körû elismerése érdekében, a tagság összetételét elemezve, az alábbi 4 alapkategóriában javasoljuk – mûködési területek szerint - a Megyei
(Regionális) Év Vállalkozója Díjak kiírását/megrendezését:
– Ipar
– Kereskedelem
– Mezôgazdaság
– Szolgáltatás
A korábbi évekhez hasonlóan, idén is
konkrét kategóriákkal javasoljuk megválasztani a 2013. évi Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjakat: ebben az évben is a „Megyei Év Vállalkozója” helyett pl. „Az Év Fodrásza Nógrád megyében”, „Az Év Cukrásza
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében”, „Az Év
Termelô Vállalkozója a közép-magyarországi
régióban” stb. jelenik meg. Ezzel elérhetô,
hogy nagyszámú vállalkozótársunk elismerésére nyílik lehetôség, de a díjak – mivel egyegy külön kategóriában, szakmában csak
egy-egy díj kerül átadásra – megôrzik egyediségüket, értéküket, presztízsüket. A területi
szervezetek tehát egyedi adottságaik szerint
hirdessenek meg (fogadjanak be) a fenti kategóriákból tevékenységi terület szerint megyei
év vállalkozója pályázatokat, területenként 10
kategóriában. Lehetôség van – a helyi adottságok szerint – további kategóriák bevezetésére is. A díjak átadására is az adott megyében
kerüljön sor, a Megyei (Regionális) Vállalkozói Napon, a Megyei (Regionális) Prima
Díj gálával együtt.
A Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjak rendszere hozzájárulhat a nagyobb vállalkozói részvételhez a Szövetség életében, valamint a Prima Primissima mozgalomban.
A Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjakra vonatkozó feltételek egyebekben
megegyeznek az országos Év Vállalkozója Díj
feltételeivel.

III.
További fontos szervezési feladatok,
határidôk
Korábbi testületi döntés értelmében a VOSZ
Ügyvezetô Elnöksége 2013. szeptemberi ülésén
fog dönteni az Év Vállalkozója Díjak személy
szerinti adományozásáról.
Ennek megfelelôen kérjük, hogy a díjazottakra vonatkozó elnökségi felterjesztéseket
megfelelô indoklással alátámasztva – az Elnökség határozata alapján legkésôbb 2013.
augusztus 15. napjáig - küldjék meg titkárságunk részére (1107 Budapest, Mázsa tér
2-6, center@vosz.hu).
A megjelölt határidô és a felterjesztések
tartalmi részének színvonalára külön is felhívjuk T. Elnök Asszony, Úr figyelmét, mivel reményeink szerint ez évben is lesz alkalom a
díjátadó ünnepség keretén belül állami kitüntetések adományozására is.
A fent jelzett idôpont után érkezett javaslatokat nem áll módunkban az Ügyvezetô Elnökség elé terjeszteni.
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Elnök Úr!
A Magyar Vállalkozók Napja az idei évben
a korábbiaknál is emlékezetesebb lesz, hiszen
szövetségünk idén ünnepli fennállásának
25. évfordulóját. A jubileumi eseménysorozat sikeres lebonyolítása érdekében kérjük,
hogy személyes közremûködésével aktívan segítse elô a rendezvények sikeres lebonyolítását.
Budapest, 2013. május 31.
Tolnay Tibor
soros elnök
Dr. Dávid Ferenc
fôtitkár

Perlusz László
ügyvezetô igazgató
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Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekrôl és az elvégzett
munkáról
(2013. január 29. – 2013. április 23.)

1. A beszámolási idôszakban a Szövetség
tisztségviselôi és munkatársai megyei közgyûléseken (Szombathely, Miskolc, Salgótarján, Deszk, Debrecen, Kaposvár,
Székesfehérvár, Gyôr, Kecskemét) és
szekció közgyûléseken (Sportvállalkozási, Idegenforgalmi-, Oktatási és Szakképzési-, Nemzetközi /alakuló ülés/, Emberi
Erôforrás és Foglalkoztatási-) vettek részt.
2. Február 6-án a VOSZ központban a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium, a KAVOSZ és a VOSZ képviselôinek részvételével projektindító tárgyalást tartottunk a VOSZ és a HVK-k
együttmûködésének kiépítése céljából.
3. Február 7. fogadtuk az Eurofound képviselôit, akik a magyar szociális párbeszéd
témájában tájékozódtak az érintetteknél.
4. Február 20. napján a VKF Monitoring Bizottsága tárgyalta és véglegezte a minimális bér ellentételezésérôl szóló jogszabály
tervezetét, amely már megjelent. Az elfogadott kormányrendeletrôl Hírlevelünk
április 9- i számában adtunk tájékoztatást.
5. Társult tagunk meghívásának eleget téve,
február 25-én részt vettünk az Érdi
(Nagy)vállalkozói Klub elsô (alakuló)
rendezvényén, majd április 22-én az Érdi
Ipartestület közgyûlésén.

6. Február 27-én megbeszélést folytattunk a
VOSZ Gyógyszergyártói Szakbizottság képviselôjével – dr. Szabó Lászlóval (TEVA) –
az aktuális feladatokról és irányokról.
7. Február 28-án az EBRD vezetô közgazdásza, Alexander Lehmann meghívásának
eleget téve, tárgyaltunk a magyar EBRD
irodával, ill. az EBRD-vel való együttmûködés lehetôségeirôl.
8. Beadtuk a TÁMOP 2.5.3/C pályázatot,
amelynek keretében vállalkozói tanácsadást és tájékoztatást tervezünk megvalósítani.
9. Február és március hónapban a VKF munkaadói és munkavállalói oldala több alkalommal tárgyalt a 2013. évi keresetajánlás
irányszámairól. A VOSZ álláspontját a
Szövetség fôtitkára számos alkalommal ismertette a sajtó képviselôivel is.
10. Március 11. napján tárgyalásokat folytattunk a Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatatók Szövetségének a
VOSZ-hoz történô csatlakozásának lehetôségeirôl.
11. Március 12-13-án a Volksbank által szervezett finanszírozói szakmai programon
vettünk részt a VOSZ irodavezetôinek
részvételével.
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12. Március 14. napján a Szövetség fôtitkára
részt vett a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács paksi ülésén, ahol az ország
energetikai helyzetérôl és a távlati elképzelésekrôl adtak tájékoztatást.
13. Március 26-án megbeszélést folytattunk a
FIVOSZ elnökével a VOSZ-FIVOSZ
együttmûködés fokozásának lehetôségeirôl. Másnap tárgyaltunk a RIVOSZ
(„ROMA INTEGRÁCIÓÉRT” VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE) elnökével a romákat és más hátrányos helyzetû személyeket foglalkoztató
vállalkozók érdekképviseletérôl, konkrétan a közbeszerzésekben való célzott részvételérôl.

15. Április 15-én Balogh Leventének, a
Szentkirályi Ásványvíz Kft. tulajdonosügyvezetôjének a meghívására ellátogattuk a cég központjába, ahol üzemlátogatással egybekötött megbeszélést folytattunk a tapasztalatokról, lehetôségekrôl.
16. Április hónapban elektronikus és írott
formában többször nyilatkoztunk az újonnan megismert Növekedési Hitel Programról.
17. A beszámolási idôszakban 12 alkalommal
adtunk ki elektronikus hírlevelet és háromszor tartottunk értékelô-elszámoló
irodavezetôi értekezletet.
Budapest, 2013. április 23.

14. Április 8-án részt vettünk a VOSZKVBSZ közgyûlésén, valamint az azt követô Menedzser Mûhely alakuló ülésén.

Dávid Ferenc
fôtitkár

Perlusz László
ügyvezetô igazgató
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Tájékoztató
a VOSZ Elnökségének és Ellenôrzô
Bizottságának együttes ülésérôl

Idôpont:
2013. április 23. 10.00 óra
Helyszín:
Hotel Tulip Inn Millennium Budapest
Budapest, VIII., Üllôi út 94–98.
Jelenlét:
jelenléti ív szerint

Napirend
Napirend elôtt:
A Magyar Szocialista Párt gazdasági és társadalmi programja
Elôadó: Mesterházy Attila,
a Magyar Szocialista Párt elnöke
1. Tájékoztató a PP rendezvénysorozat távlati elképzeléseirôl
Elôadó: Dr. Csányi Sándor társelnök
2. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett
munkáról
Elôadó: Czomba Csaba soros elnök
3. Beszámoló a VOSZ 2012. évi tevékenységérôl, javaslat a 2013. évi fontosabb célkitûzésekre (küldöttgyûlési elôterjesztés)
Elôadó: Czomba Csaba soros elnök,
Demján Sándor ügyvezetô elnök
4. Beszámoló a VOSZ 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásáról (küldöttgyûlési elôterjesztés)
Elôadó: Dávid Ferenc fôtitkár

5. Javaslat a VOSZ 2013. évi költségvetési
elôirányzatára (küldöttgyûlési elôterjesztés)
Elôadó: Dávid Ferenc fôtitkár
6. Az Ellenôrzô Bizottság jelentése a VOSZ
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2013. évi költségvetési elôirányzatáról,
valamint a testületi határozatok végrehajtásáról (küldöttgyûlési elôterjesztés)
Elôadó: Dr. Lits József, az Ellenôrzô Bizottság elnöke
7. Soros elnök választása
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
8. Egyebek
A napirendi pontok megvitatása elôtt Mesterházy Attila elnök úr (MSZP) és munkatársai ismertették a Magyar Szocialista Párt
gazdasági és társadalmi programját. Az
elôadást követô konzultációban részt vett:
Csányi Sándor, Demján Sándor, Gablini Gábor, Gazsi Ferenc, Horváth Ferenc, Illy Katalin, Kári János, Krisán László, Sragner László
és Szirmai Péter.

Határozatok
2013.04.23./1.
Csányi Sándor tájékoztatást adott a Primamozgalom továbbfejlesztésének elképzeléseirôl, a megyei és az országos rendezvénysorozat
kapcsolatáról, a PP-kuratórium jövôbeni mûködésérôl. A tájékoztatót a testület egyhangú
szavazással elfogadta.
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2013.04.23./2.
Az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról
szóló írásos tájékozatóhoz a Szövetség soros elnöke fûzött szóbeli kiegészítést. A tájékoztatót
az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta.

2013.04.23/3.
A testület egyhangú szavazással döntött a
VOSZ és a LIGA Szakszervezetek kapcsolatát
vizsgáló és értékelô eseti bizottság megalakításáról, amelynek tagjai a társadalmi és hivatali
vezetésbôl kerülnek ki. A testület támogatta
és megerôsítette az országos bérajánlással kapcsolatos korábbi álláspontját.

2013. 04. 23./4.
A VOSZ 2012. évi tevékenységérôl és a 2013.
évi fontosabb célkitûzésekrôl szóló beszámolót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta és támogatta az írásos anyag küldöttgyûlés
elé való beterjesztését.

2013. 04. 23./5.
Az Elnökség - az Ellenôrzô Bizottság éves jelentésének idevonatkozó megállapításait is
megismerve - egyhangú szavazással elfogadta
a 2012. évi szövetségi költségvetés végrehajtásáról, mérlegérôl, eredmény kimutatásáról

szóló beszámolót, valamint a 2013. évi költségvetési elôirányzatot.

2013. 04. 23./6.
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy az éves szövetségi küldöttgyûlés idôpontja: 2013. május 16.

2013. 04. 23./7.
Az Ügyvezetô Elnökség egyhangú szavazással
- 2013. május 16 -i hatállyal - a szövetség soros elnökének választotta Tolnay Tibor urat, a
VOSZ társelnökét. Soros elnöki tevékenységét - általános helyettesi státuszban - Versegi
János és Krisán László társelnök urak segítik.
A soros elnök és helyetteseinek megbízatása a
2014. év májusi szövetségi küldöttgyûlés idôpontjáig érvényes.

2013. 04.23./8.
A testület egyhangú szavazással tudomásul
vette a VOSZ Nemzetközi Szekciójának
megalakulását.
Kmf.

Dr. Dávid Ferenc s.k.
fôtitkár
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A 2013. évi Küldöttgyûlés dokumentumai

Résztvevôk:
A VOSZ Ügyvezetô Elnöke és a Társelnökök
A VOSZ Ellenôrzô Bizottságának Elnöke
és Tagjai
A VOSZ Országos Szekcióinak Elnökei
A VOSZ Területi Szervezeteinek Elnökei
A VOSZ Címzetes Társelnökei
A VOSZ Területi Szervezetek és Országos Szekciók Küldöttei

3. Javaslat a VOSZ 2013. évi költségvetési
elôirányzatára
Elôadó: Dávid Ferenc fôtitkár
4. Az Ellenôrzô Bizottság jelentése a VOSZ
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2013. évi költségvetési elôirányzatáról,
valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
Elôadó: Lits József,
az Ellenôrzô Bizottság elnöke
5. Egyebek

Helyszín:
Duna Palota
Budapest V. kerület, Zrínyi u. 5.

Idôpont:
2013. május 16. (csütörtök), 10.00 óra

Regisztráció:
9.00–10.00 óra között

Megjegyzés:
• Csatoltan küldjük az 1. számú napirendi
ponthoz kapcsolódó írásos elôterjesztést.
• A VOSZ hatályos Alapszabálya szerint a
meghirdetett Küldöttgyûlést határozatképtelenség esetén – azonos napirenddel
és azonos helyszínen – 2013. május 16.
(csütörtök) napján délelôtt 11:00 órai
kezdettel ismételten összehívjuk. Az ismételten összehívott Küldöttgyûlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Küldöttgyûlés napirendi javaslata
1. Beszámoló a VOSZ 2012. évi tevékenységérôl, javaslat a 2013. évi fontosabb célkitûzésekre
Elôadó: Czomba Csaba soros elnök
2. Beszámoló a VOSZ 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásáról
Elôadó: Dávid Ferenc fôtitkár

• Parkolási lehetôség a meghívottak részére
a Gresham Mélygarázsban (Budapest, V.
Széchenyi tér 5-6.) térítésmentesen lehetséges, amennyiben a parkoló bejáratnál kapott parkolókártyájukat a küldöttgyûlési
regisztrációnál érvényesíttetik.
• A rendezvény helyszínét és a mélygarázs
bejáratát a meghívóban szereplô térképvázlaton feltüntettük.
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BESZÁMOLÓ
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének
2012. évi tevékenységérôl
és a 2013. évi fontosabb célkitûzésekrôl
A hazai gazdaság tavaly nehéz évet zárt, és a
2013. év prognózisai sem derûlátóak. A bruttó hazai termék változása negatív elôjelû
2012-ben, a lakossági fogyasztás tovább
csökkent, a GDP arányos beruházási index
16-17 százalékosra mérséklôdött. Ez a mérték
(16-17 %) nem elég a normál állóeszközpótláshoz és semmiképpen nem nyújt fedezetet
a bôvített újratermeléshez szükséges új gépek, berendezések, gépjármûvek stb. beszerzéséhez. A vállalati hitelezés - a lakosságival
párhuzamosan - jelentôsen visszaesett, a
pénzintézetek hitelnyújtási készsége és képessége rendkívül korlátozott. A foglalkoztatás területén sem sikerült átütô eredményeket elérni; a közfoglalkoztatás eszközének
gyors kiterjesztése szociális szempontból értékelhetô pozitívan, de a nyílt munkaerôpiac
bôvülése szempontjából semmiképpen sem.
A 2013. évben a közfoglalkoztatás céljára a
magyar állami költségvetés 130 milliárd forintot meghaladó összeget fordít. Világosan
kell látni: ez a foglalkoztatási eszköz társadalompolitikai szempontból támogatható, de
csak idôszakosan oldhatja a munkaerô-piac
feszültségeit, és az ország gazdasági fejlôdésének nem lehet a motorja. Továbbra sem látjuk határozott irányvonalát annak, hogy a
társadalom foglalkoztatási szerkezetének
átalakítása – termelési prioritással - megkezdôdött volna.
A tömeges közfoglalkoztatással szemben
támogathatónak tartottuk és tartjuk az ún.
munkahelyvédelmi akciótervet, amely jelentôs járulékcsökkentést (150 milliárd forint)
biztosít a vállalkozói szektornak. Ugyancsak
pozitív kezdeményezésnek minôsítettük a szabad vállalkozási zónák kialakítására irányuló
kormányzati szándékát. Bízunk abban is, hogy
a 2013. évben az EU-s fejlesztési források
szaktárcákhoz való rendelése felgyorsítja a
pénzeszközközök célszerû – a termelés fokozását, hozzáadott érték létrehozását, fenntartha-

tó gazdasági fejlôdést célzó - és hatékony felhasználását.
Az 3 % alatti hiány tartása és az ország
eladósodottságának csökkentésére tett kormányzati erôfeszítések csak óriási társadalmi
(vállalkozói) áldozatvállalással sikerültek. A
nemzetgazdasági miniszter nevével fémjelzett
- 2012. ôszén megismert - három gazdasági
csomag jelentôs vállalkozói adóemelést hozott, ugyanakkor nem tartalmaz növekedést
serkentô intézkedéseket. Kizárólagos céllá
vált a költségvetési stabilitás tartása, az adósságállomány csökkentése. Azt a gazdaságpolitikai célt, hogy az ország eladósodottságának
csökkentése, pénzügyi egyensúlya további hitelek felvétele, illetve a gazdaságpolitikai
mozgástér szûkítése (vagyis IMF megállapodás) nélkül is elérhetô legyen, a tavalyi évben
még sikerült elérni. A pénzügyi szigor a nemzetközi befektetôkben bizalmat keltett, amely
az államháztartás problémamentes piaci finanszírozásához vezetett. Ez a megnövekedett
– megôrzött – gazdaságpolitikai mozgástér lehetôséget biztosított a Kormánynak az ágazati
különadók fenntartására, a multinacionális
cégek fokozott megadóztatására, a gazdaságban fennálló állami szerepvállalás fokozására,
széles körû tranzakciós adó bevezetésére és
más – „unortodoxnak” nevezett – konszolidációs lépés megtételére.
A VOSZ elismeri, hogy a gazdaságpolitika
alakítása elsôsorban kormányzati feladat és felelôsség, nagyra értékeli a Kormánynak a nagy
elosztó rendszerek lényegi reformja (nyugdíjrendszer, szociális ellátások, egészségügy, oktatás), az eladósodottság csökkentése és az államháztartási egyensúly biztosítása érdekében
tett erôfeszítéseit.
Ugyanakkor szövetségünk a beszámolási
idôszakban határozottan felhívta a kormányfô és a nemzetgazdasági miniszter figyelmét arra, hogy a 2010-ben kezdett kormányzati ciklus felénél komoly lemaradások
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vannak a közösen kitûzött gyakorlati célok
megvalósítását tekintve:
– Nem csökkent a vállalkozók adó- és
járulékterhelése és ezt, sajnos, nem
csak a különadókkal érintett körben
tapasztaljuk. A közteherviselésbe jobban bevont nagyvállalati kör ugyan teljesíti a többlet-befizetéseket, lehetôséget teremtve a terhek átstrukturálására,
de közép- és hosszútávon komoly kockázatok – gazdasági növekedésre gyakorolt
negatív hatás, költségszint tartós növekedése, versenyképesség-romlás, beruházások elmaradása stb. – merülnek fel.
– Fejlôdés, növekedés és nyereség hiányában a kedvezô kis- és középvállalkozói nyereségadó-kulcs nem tud érvényesülni. A megnövekedett terheket az
érintett cégek többé-kevésbé áthárították a társadalom többi szereplôjére, így
általában is növekedett a vállalkozói
költségszint.
– A lakossági fogyasztás is visszaesett,
amely a belsô kereslet csökkenését jelenti és a hazai piacokon érdekelt vállalkozások lehetôségeit tovább szûkítette.
– Másrészrôl, nem jöttek létre azok a
nagy, állami szerepvállalással mûködô
tôkealapok, amelyek az export- és versenyképes (vagy azzá tehetô) magyar
vállalatokat látnák el a hiányzó tôkével és kedvezményes finanszírozással.
– Nem látjuk a piacteremtés határozott
lépéseit, illetve a hazai kkv-szektor
szerepének növekedését a hazai közbeszerzésekben sem. A többször módosított közbeszerzési törvény továbbra sem
segíti elô a kkv szektor közbeszerzésben
való részvételét. (a vállalkozás fizet elôre teljesítési biztosítékot, elôleget nem
kap, csak bankgaranciával)
– A vállalkozók adminisztrációs terhei
2012-ben biztosan nem csökkentek (inkább nôttek), amit többek között az
adónemek száma, a pályázati rendszer,
vagy a különbözô utólagos kompenzációs mechanizmusok bürokráciája is jó
mutat.
– Az örökölt és máig nem hatékony pályázati rendszerben ki nem használt
EU-s források ezermilliárdjai ragadtak

bent, amelyek jelentôs része – az idén
lejáró EU-s költségvetési ciklus (20072013) idôkorlátja miatt - kihasználatlanul maradhat, ezzel is rontva gazdaságunk teljesítményét és a felemelkedés
lehetôségeit.
Összességében az a VOSZ álláspontja,
hogy fenntartható fejlôdést, eladósodottságcsökkentést, versenyképesség-növelést kizárólag gazdasági növekedés alapozhat meg, így
a gazdaságpolitikának a jövôben – az elért
eredmények megtartásával - erre kell koncentrálnia.
A tavaly decemberben elfogadott állami
költségvetés is alapvetôen az egyensúlyi szempontokat tükrözi, nem lelhetôk fel benne a
gazdaság serkentését szolgáló elemek. A
megismert új bevételi tételek (pénzügyi
tranzakciós illeték, közmûvagyon-adó, növelt
kafetéria terhek stb.) együttesen már szinte
elviselhetetlen terhelést jelentenek az üzleti
szektor számára. A végrehajtó hatalom és
Parlament jogalkotói munkája továbbra is
hektikus és esetleges. Többek között a jogbizonytalanság az okozója a vállalkozói hit, bizalom és bátorság megrendülésének. A vállalkozások elôrelátását, tervezését jelentôsen rontja, hogy a kormány gazdaságpolitikája nem átlátható, nem kiszámítható.
Ezt az is erôsíti, hogy az egyes intézkedések
kidolgozásába a vállalkozói szervezeteket kevéssé vonják be, az utólagos – sok esetben elkerülhetetlen – módosítások pedig szétzilálják
a jogalkalmazói rendszereket.
A vállalkozói közösség aggódva konstatálja, hogy már a választást megelôzô év elsô felében felbukkannak új szociális jellegû intézkedések bevezetésének körvonalai. Már hatályos a 10 százalékos lakossági rezsiköltségcsökkentésre vonatkozó szabály, és sokan hallunk egy esetleges - járulékfizetéssel nem
megalapozott - többlet nyugdíjkifizetés biztosításának kormányzati szándékáról.
A Szövetség továbbra is kritikusan vizsgálja ezeket a tendenciákat és intézkedéseket,
amelyek nem a foglalkoztatás, a versenyképesség növelése, nem a gazdaság modernizálása, nem a túlzott bürokrácia és adminisztráció
leépítése irányába hatnak.
A VOSZ az elkövetkezô idôszakban is partneri viszonyt kíván ápolni Magyarország Kor-
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mányával; a Szövetség együttmûködô és
konstruktív kapcsolat fenntartásában érdekelt. Intézményes formában ez a Versenygazdaság és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keretében valósulhat meg.
Javaslatainkat, észrevételeinket, kritikai megjegyzéseinket a korábbi gyakorlattal egyezôen
a jövôben is kizárólag tárgyilagos hangnemben és szakmai érvekre alapozva fogjuk megfogalmazni.
A 2012. évben továbbra is feszült maradt
a politika szereplôinek viszonya, és ez a kapcsolat várhatóan a 2013. évben sem fog normalizálódni, ami nem segíti a gazdasági és
társadalmi krízis belátható idôn belüli
megoldását; ellenkezôleg: hátráltatja azt.
Többhónapos tárgyalássorozat végén írtuk
alá a 2013. évre vonatkozó bérmegállapodást. A kötelezô bértarifa emelés közgazdasági indokkal nem támasztható alá (fôként
nem az 5,5 %-os mérték), de az egyezség
megkötésekor szociális szempontok is mérlegelésre kerültek. 620 ezer munkavállalót
közvetlenül érint a béremelés. Tizenegy ágazat
250 ezer munkavállalója esetében félévig az
emelés mértékét (és annak járulékterhét) a
központi költségvetés biztosítja. Bízunk abban, hogy a hivatalos éves szintû, 0,9 százalékos GDP-növekedés az év második felében a
prognosztizáltnál magasabb lesz, így az érintett ágazatok foglalkoztatói már saját erôbôl is
képesek lesznek a megemelt bértételek kifizetésére. Amennyiben a 2013. év második felében nem lesz érdemi a gazdaság fejlôdése, akkor újra kell tárgyalni a Kormánynak és a szociális partnereknek az ellentételezés kérdését.

I.
Közremûködés a jogalkotási munkában
Szövetségi munka, szervezési tevékenység
1. Május 8-án Salgótarjánban, május 22-én
Szekszárdon, május 30-án Veszprémben
és Tatabányán, május 31-én Egerben és
Szolnokon részt vettünk a tízéves Széchenyi Kártya ünnepségsorozat rendezvényein.
2. Június 1. napján a VOSZ hivatali vezetése Gyôrben üzleti fórumkeretében talál-
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3.

4.

5.

6.

7.

kozott Izrael budapesti nagykövetével,
Ilan Mor úrral.
2012. június 4-én került sor a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának és
a Társadalmi Tanácsadó Testület tagjainak együttes ülésére, ahol kiválasztották
- tíz kategóriában - az idei országos Primákat (30 fô). Június 13. napján a PP
Alapítvány Kuratóriumának Elnöke által tartott sajtótájékoztatón biztosítottuk
a Szövetség képviseletét.
Június 14 -én és 15 -én KAVOSZ Zrt.
vezetôivel közösen szakmai továbbképzést tartottunk a takarékszövetkezeti
VOSZ pontok munkatársai és az irodavezetôk részére
Június 27-én tárgyaltunk a TEVA magyarországi vezérigazgatójával, egy hazai
gyógyszergyártói érdekképviseletnek a
VOSZ keretein belüli létrehozásának lehetôségeirôl. A júniusban kezdôdött tárgyalássorozat eredményeként csatlakozott szövetségünkhöz a TEVA Magyarország Zrt-n kívül a Richter Gedeon Nyrt.,
valamint az EGIS Nyrt. is. Október 30án megalakították a VOSZ Gyógyszergyártói Szakbizottságát.
Június 29-én a VOSZ tisztségviselôi tájékozódó jellegû megbeszélést folytattak
Magyarország uniós biztosával, Andor
László úrral.
A kínai magyar gazdasági kapcsolatok
jegyében július 4-én és 5 -én shandongi
delegáció érkezett Miskolcra, augusztus
hónapban Jiangsu tartományának magas
rangú küldöttsége látogatott Zala megyébe, és találkoztak a VOSZ helyi képviselôivel. Augusztus végén Csunking tartomány magyar fôkonzulja (Hajba Tamás)
tett látogatást Nyíregyházán. Szeptember elején a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa folytatott megbeszéléseket a VOSZ vezetôivel, majd szeptember
közepén a Kínai Mezôgazdasági Nagybani Piacok (CAWA) és a Hongkongi Kínai Vállalkozások Szövetségének delegációit fogadtuk. Októberben a Kínai Magyar Üzleti Tanács Budapesten szervezett
szemináriumot a HITA és az NGM képviselôinek bevonásával.
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8. Július 9 -én ülést tartott a Vállalkozásfejlesztési Tanács (VfT), amelyen részt
vett Matolcsy György miniszter is. A fórumon elsô alkalommal került megvitatásra - a már ismert - munkahelyvédelmi
program. E témakörben július 16-án ismét konzultált a testület.
9. Július 23 -án sajtótájékoztató keretében
tettük nyilvánossá a LIGA Szakszervezetek és a VOSZ együttmûködési
megállapodását. A dokumentumot a
VOSZ Hírekben és a Szövetség honlapján nyilvánosságra hoztuk.
10. Július 26-án a VOSZ kibôvített elnökségi ülésén értékeltük a kormányzat kétéves gazdaságpolitikájának eredményeit.
A fórumon a Szövetség vezetô tisztségviselôi mérlegre tették a 2010 - 2012. között idôszak gazdaságot érintô intézkedéseit és összevetették a VOSZ úgynevezett
"hatpontos" javaslatával. A testületi
ülésen részt vett Magyarország miniszterelnöke. Hozzászólásában elismerôen
szólt a hazai kis és középvállalkozások
helytállásáról, a foglalkoztatásban betöltött fontos szerepükrôl. Beszédében kritikus hangvétellel említette, hogy az EU-s
pénzek versenyszektorba történô kihelyezése lassú és körülményes; e területen
gyors változtatás indokolt. A rendezvény
sajtó nyilvános volt, ennek megfelelôen
az írott és az elektronikus média nagy
terjedelemben számolt be az eseményrôl.
11. Augusztus 31-én fogadtuk a FÁK országokat tömörítô nemzetközi szervezet, a
"Vállalkozók és Iparosok Nemzetközi
Kongresszus" vezetôjét. A Szövetséget
Gablini Gábor úr képviselte.
12. 2012. szeptember 18-án elnökségi ülés
keretében vitatta meg a testület a kormány Munkahelyvédelmi Akció tervét.
A miniszteri (dr. Matolcsy György) elôterjesztést követôen a Szövetség tisztségviselôi szóban véleményezték az elképzelés fôbb pontjait. Összességében támogatták, hogy jelentôs mértékû szociális
hozzájárulási adókedvezményben részesüljenek azok a munkáltatók, amelyek
25 év alatti és 55 év feletti munkavállalókat, tartósan álláskeresôket, kisgyermekes (GYES-rôl visszatérô) édesanyá-
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kat és nem szakképzett munkavállalókat
foglalkoztatnak. A hozzászólók indítványozták a járulékcsökkentés folytatásának szükségességét, hangsúlyozva azt,
hogy azt differenciáltan, elsô sorban a
termelô ágazatokban mûködô munkáltatók vonatkozásában indokolt érvényesíteni. A testület támogatta az azóta már
jogszabályban is testet öltött új adózási
formák (kata, kiva) bevezetését is. A
VOSZ szakértôi észrevételei közül számosat figyelembe vettek a joganyag véglegezésekor.
Október 10. napján került sor az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége és
a VOSZ közötti együttmûködési megállapodás aláírására.
Október 16-án volt a Magyar Jogász
Egylet és a VOSZ közös konferenciája.
A rendezvényt a Szövetség ügyvezetô elnöke nyitotta meg.
Október 16-18. Között - a ServiceExpo
keretében - csatlakozott három új partner (GDF Suez, Gránit Bank, Signal
Bztosító) a VOSZ-BESZ Zrt.hez.
Az ôsz folyamán szakmai elôadásokat tartottunk a Magyar Tisztítás-technológiai
Szövetség konferenciáján (október 17),
a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók
Szakszervezeti Szövetségének fórumán
(november 7.), a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének országos értekezletén.(november 22.).
2012. november 6. napján a VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekció közremûködésével nyolcadik alkalommal került megrendezésre az "Európai Kereskedelem Napja" ünnepség és szakmai fórum. Az eseményt nagy média-nyilvánosság kísérte.
A VOSZ hivatali és társadalmi vezetése,
valamint a PP kuratórium tagjai valamennyi (19) Megyei Prima gálán részt
vettek.
Október végén, november hónapban és
december elsô napjaiban kilenc helyszínen (Bonyhád, Székesfehérvár, Szolnok,
Békéscsaba, Eger, Debrecen, Salgótarján, Kaposvár, Tatabánya,) tartottunk
vállalkozói fórumot, "Hallatjuk a hangunkat!" címmel.
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20. 2012. decemberében kínai üzleti delegáció tett látogatást Budapesten, akik a
Széchenyi kártya kínai bevezetését vizsgálják. A küldöttséget fogadta a PSZÁF
elnöke, az MFB alelnökei, a VOSZ vezetôi, az NGM vezetése. Demján Sándor
elnök úrral tárgyalásokat folytattak, aki
díszvacsorát adott tiszteletükre.
21. December 7. napján a Mûvészetek Palotájában tartottuk a Vállalkozók Napja
kitüntetési ünnepséget, ezt követôen jubileumi Prima Primissima gálára került
sor.
22. December 10. Kínai együttmûködô partnerünk a CCPIT üzletember delegációja
látogatott Magyarországra, amelynek keretében a tájékoztató fórumot és üzletember találkozót szerveztünk számukra.
A delegációt a CCPIT alelnöke Wang
Jinzhen a CCPIT alelnöke vezette. A fórum házigazdája és levezetô elnöke a soros elnök volt. A délután folyamán Szijjártó Péter fogadta a CCPIT alelnökét és
munkatársait.
23. 2012. december 17-én a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT)
konzultált a kötelezô bértarifákról. A
munkaadói oldal szóvivôje a VOSZ képviselôje volt. 2012. december 19-én a
Parlament Delegációs termében a miniszterelnök ellenjegyzésével aláírásra
került a 2013. évre vonatkozó bérmegállapodás (minimális bér, garantált
bérminimum)
24. Január 17 -én Kiskôrösön részt vettünk
a helyi VOSZ-szervezet alakuló ülésén.
25. Január 23 -án és február 6 – án Budapesten tárgyalásokat folytattunk három megyei VOSZ-elnökkel és három megyei
HVK vezetô részvételével a Magyar Vállalkozásfejlesztési Konzorcium létrehozása érdekében.
26. Januárban Borsod-Abaúj-Zemplén megyébôl delegáció érkezett Kínába. Jinanban (Shandong tartomány) üzleti fórumot tartottak tiszteletükre. A találkozó
után Gazdasági Együttmûködési Megállapodást írt alá a VOSZ, a BOKIK és a
CCPIT képviselôje.
27. Az elektronikus úton közzétett „VOSZ
Hírlevél” 2012. áprilisa és 2013. májusa
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között 48 alkalommal került kiadásra, illetve terjesztésre, megjelenésenként
több mint 5.000 példányban. Papíralapú
állandó kiadványunkat („VOSZ Hírek”) továbbra is a szövetségi munkatársak szerkesztik.
28. A 2013. év elején tettük közzé módszertani útmutatónkat, amely segítséget
nyújthat a szekciók és a megyei szervezeteink számára a tavaszi közgyûlések kifogástalan megrendezéséhez.
29. Szövetségünk több nemzetközi vállalkozói (munkaadói) szövetségnek tagja. A
Nemzetközi Kereskedelmi Szövetségben
(EuroCommerce) 18 éves tagsággal rendelkezünk. Az ügyvezetô elnök az EuroCommerce Elnökségében, a Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciónk elnöke pedig
az Irányító Bizottságban képviseli szövetségünket. Továbbra is aktivitást fejtünk
ki a Vállalkozók Nemzetközi Szövetségében (IOE), amelynek 140 országgal
együtt hosszú évek óta tagjai vagyunk.
Négy éve teljes jogú tagként felvételt
nyertünk a BIAC-ba, az OECD Üzleti
és Ipari Tanácsadó Bizottságába. Kapcsolatban állunk az ILO-val (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet), amelynek
fôigazgatójával 2013. január 11-én találkoztunk Budapesten.
30. A Gazdaságpolitikai Bizottság (GpB)
meghatározó, kiemelkedô tevékenysége
volt a kormány gazdasági tevékenységének félidôs értékelése. A munka különlegességét az adta, hogy egy elnökségi
határozat keretében öt bizottság alakult a
VOSZ tisztségviselôinek vezetésével,
vállalati szakemberek részvételével. (az
öt bizottság: növekedés és foglalkoztatás,
KKV finanszírozás, oktatás-képzés, hálózatosodás, innováció). A bizottságok
helyzetelemzése és javaslatai bázisán készítette el a GpB Chikán Attila elnök
vezetésével értékelését a kormány félidôs
tevékenységérôl a küldöttértekezlet számára. Ez az anyag képezte a szakmai tartalmat a miniszterelnök úr júliusi látogatásán is.
A GpB megrendelésére megalapozó és
javaslatokat is tartalmazó tanulmány készült a magyar gazdaság neuralgikus, ám
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kitörést jelentô problémájáról. Ez a hazai
beszállítói helyzetrôl, valamint a hálózatosodásról szól. A hálózatosodás vizsgálata a Corvinus Egyetem Rajk László Szakkollégium hallgatóinak részvételével készült Észak-Olaszország egyik régiójában
konkrét felmérések alapján.
A VOSZ makrogazdasági érdekképviseletének, érdekartikulálásának jobb, és
számszerû alátámasztása érdekében a
VOSZ felkérésére a GpB szakmai irányítása mellett a Kopint-Tárki havi gazdasági jelentéseket készít az ország helyzetérôl. A jelentést a VOSZ kibôvített
ügyvezetôsége, kapja regionális szakmai
munkájának segítésére, valamint megkapják a kormány gazdasági kérdésekben
illetékes tagjai is.
31. olytattuk vizsgabizottsági tagdelegálási
tevékenységünket 2012-ben is. 26 szakmában 14.000 iskolarendszerû és iskolarendszeren kívüli szakmunkás-vizsgára
delegáltunk tagot az ország egész területén. A pályáztatás során sok VOSZ tag
jelentkezett vizsgabizottsági tagnak és
került be a vizsgabizottsági névjegyzékbe.
Augusztus hónapban meghívást kaptunk
az MKIK által szervezett workshopra,
ahol lehetôségünk nyílt a beiskolázási
keretszámok meghatározását célzó munkában részt venni. Két fôt delegáltunk az
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságokba, Komárom-Esztergom megyében
és Borsod megyében.
32. A VOSZ Információs és Szolgáltató
Irodáinak munkatársai a 2012. évben is
aktívan végezték érdekképviseleti, céginformáció szolgáltatási és a Széchenyi
Kártya értékesítésével összefüggô tevékenységüket. A létszám stabil, a munkavállalók képzését folyamatosan biztosítjuk. Az irodahálózat munkája kiegyensúlyozott, eredményes és jó minôségû volt
az elmúlt évben. Az új elemekkel bôvült
Széchenyi Kártya Program miatt nôtt az
elvégzendô munka mennyisége, ami racionális létszámgazdálkodással teljesíthetô. A Kombinált Mikrohitel befogadása
és értékesítése fokozatosan terjedt hálózatunkban, azonban a termékkonstrukció forgalmazását az NFÜ 2013. február

8-val felfüggesztette. A Szövetség irodahálózata a bajai iroda nyitásával (szeptember 1.) bôvült.

II.
Területi Prima Díjak, Magyar Vállalkozók
Napja, Prima Primissima Díj
• A 2012. évben - sorozatban harmadszor tizenkilenc megyei (regionális) VOSZ
szervezet rendezte meg a területi Prima
díjátadó ünnepségeket, azaz az egész országot lefedte a rendezvénysorozat. Valamennyi díjátadó ünnepségen jelen voltak
a Prima Primissima Alapítvány kurátorai,
társadalmi-gazdasági partnerei és a VOSZ
vezetô munkatársai. A vállalkozók – maguk is kitartó munkával elért eredményeik
tükrében - nagyra értékelik a valódi teljesítményt. A maradandó értékeket alkotók
mellé álltak, és példaadó módon a kezdetektôl folyamatosan anyagilag is lehetôvé
teszik a Megyei Prima díjak fejlôdését.
Mindez valódi közösségszervezést igényelt
és olyan közösségi összetartást eredményezett, ami a mai magyar társadalomból sok
esetben hiányzik.
• A gazdasági recesszió ellenére a területi
szervezetek vezetésével a megyei, regionális vállalkozói, önkormányzati és értelmiségi közösségek központi és saját forrásból
a korábbiaknál is színvonalasabb ünnepségeket szerveztek. Sok helyen már nyolcadik alkalommal tartottak díjátadó gálát. A
helyi vállalkozók roppant komoly tartalékokat mozgósítottak annak érdekében,
hogy a díjazottak megfelelô elismerésben
részesüljenek.
• A VOSZ Ügyvezetô Elnökének kezdeményezésére a 2007. évben elôször, három
kategóriában, harminc, 25 év alatti tehetséges fiatal vehette át a Junior Prima Díjat. A 2008. és 2009. évben hat, a 2010.
évben hét, a 2011. évben nyolc, a 2012.
évben hat kategóriában részesülhettek
kiemelkedô teljesítményt nyújtó fiatalok a
magas és értékes elismerésben.
• A 2012. évben is közzétettük az "Év Vállalkozója" kitüntetô cím elnyerésére vo-
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natkozó pályázati felhívást és a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kaptak a Megyei/Regionális Év Vállalkozói, számos
egyedi kategóriában (hivatásban, szakmákban). A megyei/regionális szervezetek
testületeinek javaslata és az Elnökség döntése alapján 2012-ben összesen 224 vállalkozó részesült a Szövetség elismerésében.
A VOSZ és vállalkozói közösségének, valamint szakértôi csapatának legkiválóbbjai
a legmagasabb szintû állami elismeréseket
is megkapták 2012-ben. Tagjaink és tisztségviselôink legjobbjai közül három fô
köztársasági elnöki kitüntetésben, tíz fô
tárcaszintû – miniszteri – elismerésben részesülhetett. A decemberi Vállalkozók
Napja ünnepségen a kitüntetéseket Szijjártó Péter államtitkár adta át.
• A magyar szellemi élet, a mûvészet, a tudomány és a sport jeles képviselôi vehették át a 10. alkalommal odaítélt Prima
Primissima Díjakat, valamint a Jubileumi
Prima Primissima Díjakat 2012. december
7-én a Mûvészetek Palotájában. A hagyományoknak megfelelôen az esti órákban
került sor az elismerések átadására. Az ünnepség rendkívül színvonalas volt, az eseményt kiemelkedô közönség - és médiaérdeklôdés övezte. A színvonalas mûsort a
közszolgálati televízió is közvetítette

III.
Mikro-, kis- és középvállalkozók
Széchenyi Kártya Program,
vállalkozásfejlesztés és -finanszírozás
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.
A visszajelzések szerint, sajnos egyre több
„megszorításra” van szükség a vállalkozásokon
belül a mûködés fenntartásához, ezek közül a
legjellemzôbbek a költségek csökkentésére
irányuló döntések, a beruházások elhalasztása,
az elbocsátások, valamint a juttatások megnyirbálása.
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Mivel a vállalkozások jelentôs része jelenleg legfeljebb egy éven belüli idôtávon képes
tervezni, a rövidebb távú, egyszerû finanszírozási lehetôségek iránt mutatkozik jelentôs kereslet. Az egyes finanszírozási formák igénylését tekintve a likviditási egyensúly támogatására szolgáló forgóeszköz- illetve folyószámlahitelek, a lízing, és tagi kölcsönök a legnépszerûbbek.
A 2012. évben ünnepelte 10. évfordulóját
a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetôségeinek javítására létrehozott Széchenyi Kártya Program, amelynek
keretein belül a kihelyezett hitelek összege
meghaladta az 1100 milliárd forintot. Az évek
során a Széchenyi Kártya a vállalkozások hitelességének jelképe lett, a hiteligénylések száma tavaly már meghaladta 230 ezret, és több
mint 170 ezer hitelügylet jött létre.
A kifejezetten bizalmon alapuló, állami támogatással és banki hitelforrással megvalósítandó hitelkonstrukció ötletét – amely elôsegíti a hazai kkv szektor gyors és olcsó forráshoz
jutását – Demján Sándor a VOSZ elnöke fogalmazta meg, még 2001-ben. A terv bevezetésérôl megállapodott Orbán Viktor akkori
miniszterelnökkel, és a megvalósításához szövetségesnek hívta a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarát is, Parragh László vezetésével. A
hitelkonstrukció szakmai irányítására és a
koordinációs feladatok ellátására a Kamara és
a VOSZ létrehozta a KAVOSZ Zrt-t. Az elsô
Széchenyi Kártyát 2002-ben adták át, ezt
megelôzôen forgóeszköz-finanszírozásra, átmeneti likviditási nehézségek áthidalására
csak korlátozott lehetôségek álltak a mikro-,
kis- és középvállalkozások rendelkezésére.
Az induláskor maximálisan igényelhetô 1
millió Ft-os hitelösszeg a Széchenyi Kártya
Program eddigi mûködése alatt három alkalommal emelkedett, 2003. júliusában 5 millió
forintra, 2004. júliusában 10 millió forintra,
2006. májusában 25 millió forintra, mely változások jelentôsen fellendítették a Széchenyi
Kártya iránt jelentkezô keresletet.
A Széchenyi Kártya Konstrukció 2010ben, a Forgóeszközhitel és a Beruházási hitel
bevezetésével bôvült Programmá, melynek
elemei teljesen egymásra épülnek és akár
egyidejûleg, egyszerre is felhasználhatóak. A
Program lehetôséget teremt arra, hogy a vál-
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lalkozások 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 2013 elején a Raiffeisen Bank is csatlakoztak a Programhoz.
A Széchenyi Kártya Program közel 300 irodájában évente 20-25 ezer vállalkozó fordul
meg, ami lehetôséget ad a KAVOSZ Zrt. számára a közvetlen tapasztalatgyûjtésre a vállalkozások helyzetével, kilátásaival kapcsolatban. A vállalkozások visszajelzéseit folyamatosan gyûjtik és elemzik, hogy az igényeiknek
minél megfelelôbb termékek kifejlesztésével
nyújthassanak hatékony segítséget a pénzügyi
és finanszírozási problémák megoldására. Számos vállalkozó jelezte, hogy a globális gazdasági válság hatásai miatt már csak külsô segítséggel oldhatók meg a gondjaik. Az eleve tôkehiányos vállalkozások az elmúlt években
a válság hatására teljesen kivéreztek, nem
csak a piaci lehetôségeik szûkültek be, de a
hitelezési lehetôségek is. Figyelembe véve,
hogy közel 3 millió ember megélhetését biztosítja a kkv szektor, a helyzet minél hatékonyabb megoldást igényel. Ez tette szükségessé
a válság okainak és következményeinek elemzését, országos fórumsorozat keretén belül.
A túlélés és a kreatív gondolkodás a legfontosabb a vállalkozások számára, valamint a
pályázati lehetôségek minél nagyobb mértékû
kihasználása. Ehhez nélkülözhetetlen a kormányzati segítség is: a mai, nehezen hozzáférhetô és túlbonyolított pályázatok helyett egy-

szerûsített adminisztrációra, és olyan célok is
finanszírozására lenne szükség, ami valóban
forrást jelent a vállalkozások számára. A Széchenyi Kártya Program az elmúlt 10 év során
bebizonyította, hogy szükség van a vállalkozások igényeinek megfelelôen kialakított programokra, de fontos az elemeinek további fejlesztése, és újabb termékek kialakítása is. Mára a Széchenyi Kártya Program keretin belül
kihelyezett hitelek összege meghaladta az
1.100 milliárd forintot, de akár további
3.000-4.000 milliárd forint kihelyezése is indokolt lenne.
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 áthidalására 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 vállal-
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kozás 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.
A Széchenyi Kártya Program koordinálásán és az új termékek fejlesztésén túl a KAVOSZ Zrt. további szolgáltatásokat is nyújt a
hazai kkv szektor részére.
2010 -ben megalakult a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt., melynek fô tevékenysége hitel- és pénzkölcsön nyújtása a kisvállalati, ezen belül is a mikrovállalati ügyfélkör számára. Alapvetô célja, hogy a lehetô legtöbb banki módszerekkel nem, vagy nem megfelelôen finanszírozott -, hazai mikrovállalkozás
hitelhez jutási lehetôségein javítson, kedvezményes, Európai Uniós forrású támogatott finanszírozási források biztosításával. A társaság
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közvetítette az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Konstrukciót, amely maximum 10
millió forint vissza nem térítendô uniós támogatás, és maximum 20 millió forint kedvezményes kamatozású forinthitel kombinációja. A
rendelkezésre álló források 2013. elejére, sajnos, elfogytak, de megkezdôdött az Új Széchenyi Hitel Program keretében az Új Széchenyi
Forgóeszközhitel és az Új Széchenyi Beruházási Hitel forgalmazása.
2012. áprilisától a KAVOSZ Zrt. által vezetett konzorcium - melynek további tagjai a
VOSZ és az MKIK - támogatás közvetítôként
vesz részt, a „Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére” címû programban, az észak-magyarországi és a dél-alföldi régióban. A program keretében a vállalkozások vissza nem térítendô támogatást nyerhetnek el többek között üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmány, szervezeti átvilágítás, on-line megjelenés, kockázat elemzés, jogi szaktanácsadás,
marketingstratégia, illetve egyéb, a vállalkozás mûködését elôsegítô tanácsadói tevékenységek finanszírozására. Az elért eredmények
2013. januárig: 36 tanácsadó cég vesz részt a
beérkezett vállalati tanácsadás pályázatok
szolgáltatási tevékenységében a két régióban,
a 280 regisztrált pályázattal összesen mintegy
310 millió forintot igényeltek a vállalkozások,
amelybôl 235 milliónyi támogatás jóváhagyásra került.
A VOSZ-BESZ Zrt., amely a VOSZ vállalkozói közössége számára szervez és közvetít
kedvezményes üzleti ajánlatokat, 2012-ben is
eredményesen folytatta tevékenységét. A
kedvezményes beszerzés lehetôségét a VOSZ
biztosítja saját tagjai részére. Jelenleg olyan
alapvetô szolgáltatásokat lehet elérni, amelyek a legtöbb vállalkozás mûködése során hónapról-hónapra felmerülnek. Ezen szolgáltatások alacsonyabb áron történô megvásárlása
által a vállalkozások jelentôs költségmegtakarítást érhetnek el. Ilyen szolgáltatás pl. az
energia, telefon, üzemanyag, gépkocsi vásárlás
és finanszírozás, bank és biztosítás. A tervek
szerint a késôbbiekben a tagok gyorsan, egyszerûen és alacsony áron vásárolhatnak tevékenységükhöz szükséges anyagokat, nyersanyagokat, eszközöket és szolgáltatásokat. A
2013. év elejére 50 ezer látogató nézte meg a
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cég internetes oldalait (www.vosz-besz.hu),
ebbôl 7.000 regisztrálta is magát, jelezve érdeklôdését a szolgáltatáscsomag iránt és
2.700-an el is indították a kedvezményes szolgáltatások megvásárlását.

IV.
A VOSZ célkitûzései és javaslatai
Magyarország gazdasági és társadalmi
felemelkedéséért
A VOSZ továbbra is kiáll a 2010. év tavaszán
elfogadott gazdaságpolitikai irányokhoz,
amely mentén a beszámolási idôszakban többször kifejtettük álláspontunkat a kormányzati
képviselôkkel, államigazgatási szakértôkkel
folytatott tárgyalásainkon, szakmai anyagainkban, illetve a médiában. Ennek megfelelôen az alábbi programot fogalmazzuk meg:
– Az elôttünk álló idôszak alapvetô
feladata a növekedés beindítása Ennek
peremfeltétele a gazdasági stabilitás
fenntartása, illetve annak elkerülése,
hogy egyes makrogazdasági mutatók
(így az adósságcsökkentés, vagy az infláció) egyoldalú elôtérbe helyezésével torzítsuk a gazdaság mûködését. A növekedési stratégia középpontjába a beruházások és a foglalkoztatás növelését kell
állítani. A társadalom foglalkoztatásszerkezetének átalakítása folyamatosan
valósuljon meg az évtized végéig.
Legalább 1 millió munkahely létesítésére van szükség, döntô mértékben a termelô szférában. Ennek eléréséhez évente 125 ezer emberrel többen kell, hogy
dolgozzanak, döntôen a versenyszférában és azon belül többségében a termelésben.
– A kormányzati gazdaságpolitikában
hangsúlyt kell helyezni a vállalkozói
szféra és a külföld bizalmának megerôsítésére. Ennek eszközeként fogjuk fel a
gazdaságbarát politikai környezet
kialakítását, a kiszámíthatóság és megbízhatóság elvére való támaszkodást, az
átláthatóságot, a megfelelô együttmûködési és ellenôrzési rendszerek alkalmazását. A vállalkozások adminisztrá-

ciós terheit az EU-ban jellemzô szintre
(kb. a jelenlegi költségek felére) kell
mérsékelni úgy, hogy évente legalább _ével csökkenjenek ezek a terhek. A
mérséklés érinti a vállalkozásokat terhelô adók és járulékok, adatközlési kötelezettségek és hatósági ellenôrzések számát is. Az év közbeni adó- és járulékrendszert érintô változásokat meg kell
szüntetni, illetve el kell érni, hogy ezek
a közteherviselési rendszerek több évre
változatlanok maradjanak.
– A növekedés nem valósítható meg megfelelô finanszírozási feltételek hiányában. A feltételek javításához szükséges
az ország tôkevonzó képességének javítása, a bankrendszer számára vonzó, finanszírozásra inspiráló környezet kialakítása, a különadók mielôbbi kivezetése.
Szakmai és regionális tôketársaságok
létrehozása folyamatosan, tôke- és kamattámogatással. Lehetôséget kell teremteni a bankok (külön-)adójának
csökkentésére a mikro-, kis- és középvállalkozói finanszírozásban való szerepvállalásuk növekedésének mértékében.
– Az eddigieknél erôteljesebben kell a növekedés szolgálatába állítani az Európai
Uniótól kapható támogatásokat. Ehhez
alapvetôen szükséges a közvetlenül gazdaságfejlesztô támogatások részarányának erôteljes növelése, az odaítélés és
felhasználás hatékonyabb rendszerének
kialakítása, a bürokrácia és az adminisztratív terhek csökkentése. A gazdasági fejlesztésre fordítandó EU-forrásokat a jelenlegihez képest háromszorosára kell emelni úgy, hogy ebbôl a hazai
termelô kis- és középvállalkozások
legalább 50%-ban részesedjenek.
– A növekedésnek alapvetôen exportorientáltnak kell lennie. A sikeres export tevékenységhez elengedhetetlen a
gazdaság nemzetközi versenyképességének fokozása. Ehhez lényegesen kiterjesztett és hatékonyabb innovációs tevékenységre, az exportálás intézményi
(szervezeti és információs) támogatására van szükség. Ameddig a magyar gazdaság teljesítménye nem éri el az Európai Unió átlagának 80 %-át, addig nem
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kell lemondani az önálló árfolyam- és
kamatpolitika elônyeirôl az exportorientált gazdaságfejlôdés érdekében.
Szelektív iparpolitika alkalmazásával
az exportra termelô vállalatok kapjanak beruházási, munkahelyteremtési és
-megôrzési, adó- és járulékkedvezményt.
– A versenyképesség fokozásához növelni kell a gazdaság értékteremtô erejét, a
javak és szolgáltatások termelésének hatékonyságát, a munka és a teljes ráfordítások termelékenységét. Ez megköveteli
a folyamatos innovációt, amelyhez a
szellemi potenciál fokozására, az egyes
oktatási-képzési szintek ésszerû fejlesztésére van szükség. A vállalkozások adóterhelését 1 év alatt, a lakosságét 2 év
alatt régiós versenytársaink átlaga alá
kell csökkenteni. A termelô beruházások kapjanak adókedvezményt, a termelôszférában történô munkahelyteremtés
pedig adó- és járulékkedvezményt.
– A gazdaság fejlesztésében kiemelt szerepet kell kapniuk a hazai kis-és középvállalatoknak. Ezt a feladatot nem a
nagyvállalati szféra ellenében, hanem
épp ellenkezôleg, azzal szoros összefüggésben fogalmazzuk meg. A feladat kettôs: egyrészt biztosítani kell az egyes vállalkozások számára saját fejlôdésük feltételeit, másrészt markánsan törekedni
kell a vállalatok közötti kapcsolatok,
hálózatok fejlesztésére. Az elsô feladatkörbe tartozik az adó- és járulékterhek
csökkentése, a foglakoztatás feltételeinek, a pályázati támogatásokhoz való
hozzáférésnek a javítása, a piacra lépés
segítése, a másodikhoz a beszállítói hálózatok erôsítése (úgy is, mint a közvetett export elôsegítése) és a kkv-kre
épülô klaszterek létrehozása, számukra
kedvezô mûködési feltételek kialakítása.
Azonnali intézkedésekkel, a törvényi és
jogalkalmazási gyakorlat módosításával,
a hazai közbeszerzésekben a többségi
magyar tulajdonban lévô vállalkozások
ugyanolyan arányban legyenek nyertesek, mint a német- és francia többségi
tulajdonban lévô cégek saját hazájukban. Ehhez a közbeszerzési törvény mó-
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dosítása szükséges, melynek következtében a kkv szektor is eséllyel indulhat
közbeszerzési pályázatokon.
A rendkívül tôkeszegény vállalkozások
feltôkésítése elkerülhetetlen. Induljon 1
év alatt legalább 500 milliárd forint
összértékben állami tôkeprogram,
amely az értéktöbbletet adó tevékenységekben, beszállítói programokban, exportban érdekelt, termelésben mûködô
mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogatja. A kamarák és szakmai szervezetek bevonásával történjék meg az elmúlt évtizedekben kialakult és mára elviselhetetlenné vált körbe- és lánctartozások felszámolása. Továbbá valósuljon meg a körbe- és lánctartozások további kialakulását gátló, a probléma valós és hathatós megoldását jelentô, a
(nem lejárt) vállalkozói követeléseket
kezelô (faktoring) rendszer, amely a Széchenyi Kártya Programhoz kapcsolódva
megakadályozza a vállalkozói szektor további romlását és hozzájárul annak tartós fellendítéséhez.
A hitelintézeti háttér fejlesztése (a takarékszövetkezetek fejlesztése) továbbra is
kulcsfontosságú a KKV szektor támogatásában. A Széchenyi Kártya Program
finanszírozási rendszerét a KKV szektor
finanszírozásának meghatározó eszközének tartjuk jövôben is, a program fejlesztése, megvalósítása – kiegészülve
más finanszírozási szolgáltatásokkal - a
KAVOSZ feladata.
Az MKIK-val szövetségben továbbra is
aktívan kell fellépnünk a kereslet-vezérelt szakképzés térnyerése érdekében.
Az elôzô évek gyakorlatával egyezôen a
2013. évben is körültekintô és racionális költségvetési politikát kell folytatnunk. A küldöttgyûlés által elfogadott
éves költségvetési elôirányzat betartása
mellett arra is törekszünk, hogy az Országos Szövetség kiegyensúlyozott mûködését perspektivikusan is garantáló
tartalékképzés biztosított legyen.
Tovább kell dolgoznunk azért, hogy szövetségünk szolgáltatási köre bôvüljön,
amelyben egyre jobban támaszkodnunk
kell a VOSZ-BESZ Zrt. tevékenységére.
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– A VOSZ - egyetértve azzal, hogy a munkavállalók és munkáltatók érdekképviseletei meghatározó szereplôi a munka
világának, akik az egymással és a szakpolitikák irányítóival folytatott párbeszéd
révén képesek hozzájárulni a versenyképesség javulásához, a gazdasági változásokhoz való adaptációhoz – az eddigieknél intenzívebben és koncentráltabban
kíván együttmûködni a meghatározó érdekképviseletekkel, a közös célok elérésében.
– Folytatjuk a megyei/regionális és országos Év Vállalkozója kitüntetô cím adományozásának ösztönzését, hogy a területi szervezetek még jobban kiemelhessék és elismerhessék a megyében, régióban kiváló, ország-világra szóló vállalko-

zói teljesítmények, hivatásban elért sikerek elismerését és például állítását.
– A területi, Megyei/ Regionális Prima és
az országos szintû Prima Primissima díjátadó, valamint a Junior Prima ünnepségek magas színvonalú megrendezésének segítése továbbra is kiemelt fontosságú szövetségi feladat.
Kérem a Tisztelt Küldöttgyûlést a VOSZ
Elnöksége által jóváhagyott beszámoló elfogadására.
Budapest, 2013. május 16.

Czomba Csaba s. k.
soros elnök

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Ellenôrzô Bizottságának 2012. évi beszámolója
A VOSZ Küldöttgyûlése az Ellenôrzô Bizottságot 2011. május 12. napján ötéves idôtartamra választotta meg. Bartha Ferenc tragikus
halálát követôen a VOSZ éves küldöttgyûlése
2012. május 17-én Dr. Lits József urat választotta meg az Ellenôrzô Bizottság elnökének,
aki korábban több választási cikluson keresztül a Szövetség Ügyvezetô Elnökségének volt
tagja.
Elnök:

Dr. Lits József

lôiként bekapcsolódtak a Szövetség gazdaságpolitikai és társadalmi jellegû tevékenységébe. Többen közülük (megyei elnökként) a
Prima Gálák házigazdáiként kulturális
missziónkat is támogatták, így betekintést
nyertek a rendezvénysorozat nyilvántartási és
elszámolási rendszerébe. Az EB harmonikusan
mûködött együtt az Országos Elnökséggel, az
Ügyvezetô Elnökséggel, a Szekciókkal és a hivatali szervezet vezetôivel, munkavállalóival.
A testület legfontosabb megállapításai a
2012. év vonatkozásában az alábbiak:

Alelnök: Gláser Tamás
Tagok:

Csík László, Dr. Kiss Zoltán, Dr.
Rudas János, Pordán Zsigmond,
Szakács József, Dr. Szirmai Péter,
Zalán Barnabás

Az Ellenôrzô Bizottság (EB) a 2012. évben
is - a korábbi évek gyakorlatával egyezôen folyamatosan figyelemmel kísérte és ellenôrizte a VOSZ érdekképviseleti és gazdasági tevékenységét. A testület tagjai aktívan részt vettek a közös munkában, s a VOSZ tisztségvise-

1. A Szövetség tevékenységének és gazdálkodásának áttekintése alkalmával az Ellenôrzô Bizottság eseti jelleggel vizsgálta
a Szövetség kötelezettség-vállalásait,
szerzôdéseit, a bejövô számlák nyilvántartásának kezelését, a pénzügyi teljesítések megfelelôségét. A jogszabályok és a
belsô szabályzatok által megfogalmazott
követelményekkel ellentétes gyakorlatot
nem tapasztalt. A VOSZ gazdálkodásáról
megállapítható, hogy a beszámolási idôszakban kötelezettségeit határidôre telje-
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sítette, fizetô képességét folyamatosan
fenntartotta; a Szövetség eredményesen
és biztonságosan mûködött. A gazdálkodása a beszámolási idôszakban kiegyensúlyozott volt, hitelfelvételre nem mutatkozott igény és nem is került rá sor. Adó
- és járuléktartozás nem merült fel, a
munkaügyi és társadalombiztosítási kapcsolatok rendezettek. Határidôn túli kifizetetlen szállítói tartozások nem voltak.
A munkavállalók - minden alkalommal a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban
meghatározott bérfizetési napon elektronikus átutalással jutottak hozzá munkabérükhöz. A 2012. évben a beosztott
munkatársak esetében figyelemmel voltunk az elvárt béremelés, illetve a havi
legkisebb munkabér kifizetésének kötelezettségére is.
2. A vállalkozói érdekvédelem - a párbeszéd
nehézségei ellenére - a médiában, a szakmai konferenciákon, az állami szervezetek felé történô megkeresésekben mindig
egyértelmûek és határozottak voltak, ezzel is segítve a munkaadói érdekérvényesítést, kiemelve a vállalkozások jogainak
és kötelességeinek szem elôtt tartásával.
A Szövetség jelentôs számú megkeresést
és kezdeményezést intézett az állami szervezetek irányába, a gazdaság fejlesztése és
egyes szakmákban fennálló anomáliák
megszüntetése vonatkozásában. A
VOSZ tisztségviselôi a múlt évben több
szakterületen is eredményesen vállaltak
vezetô szerepet, mellyel szélesedett a
Szövetség képviselete és megjelenése.
Ennek kiemelkedô eseménye volt a sajtó
nyilvános 2012. július 26 -i kibôvített elnökségi ülés, amelyen részt vett és felszólalt Magyarország miniszterelnöke. A
Szövetség taglétszáma a gazdasági - és
pénzügyi válság ellenére kis mértékben
növekedett, de az is megállapítható,
hogy újonnan belépô tagokkal a gazdaság
újabb szakterületeivel szélesedett a
VOSZ tagsága.
3. A 2012. évben a területi Prima rendezvények pénzügyi hátterének biztosítása továbbra is kiemelt feladatként szerepelt.
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A tavalyi évben 19 helyszínen volt díjkiosztó ünnepség, azaz a biztosított volt a
teljes országos lefedettség. A rendkívül
nehéz gazdasági év ellenére színvonalas
rendezvényeket regisztrálhattunk, a díjakhoz kapcsolódó anyagi elismerések
hiánytalanul kifizetésre kerületek. Pénzügyi zavar, elszámolási szabálytalanság
egy esetben sem volt tapasztalható. A bírálati döntések eredményeirôl minden
helyszínen hitelesített jegyzôkönyvek
készültek. Ezeken az ünnepi eseményeken kerültek átadásra az országos és megyei szintû ""Év Vállalkozója" kitüntetések is.
4. Nyolc éve (2005. április 18. napjától)
elektronikus utalásra tért át a Szövetség.
A számlák és pénzügyi teljesítések megfelelôen ellenôrzöttek, az utalványozók
személye és az utalások jogszerûsége
megállapítható. A bankkapcsolatok rendezettek (Erste Bank, Gránit Bank). A
hat éve érvényes Szervezeti és Mûködési
Szabályzat (hatályos: 2007. szeptember
18. napjától) elôírásai miatt - amely többek között az utalványozás konkrét szabályait is tartalmazza - az utalványozási
fegyelem megfelelô színvonalú. 2007. januárjától valamennyi megyei szervezet
számára alszámlát nyitott a Szövetség,
így a területi rendezvényekkel kapcsolatos elszámolások áttekinthetôvé váltak.
A bázisévben a megyei szervezetek a rendelkezésükre bocsátott keretösszegekkel
szabályszerûen elszámoltak.
5. A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodái tevékenységének értékelése és pénzügyi elszámoltatása havi rendszerességgel
történt, történik. A szakmai munka ellenôrzését ún. supervisorok végzik, kapcsolt munkakörben. A gazdasági vezetés
az irodák kiadásainak költségtípusok szerinti alakulását is folyamatosan figyelemmel kíséri. Az irodákban dolgozó munkavállalók javadalmazása az új termékek
bevezetése esetén is teljesítményarányosan történik. A szövetség a beszámolási
idôszakban az irodavezetôk szakmai továbbképzését elvégezte, amellyel továb-
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bi, vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi
szolgáltatások nyújtására nyílik lehetôség.
6. A VOSZ tulajdonosi érdekeltségébe
tartozó vállalkozások eredményes évet
zártak a 2012. évben. A három gazdasági társaság (KA-VOSZ Zrt., VOSZTAN Kft., VOSZ-BESZ Zrt.) tevékenysége hasznosan és hatékonyan szolgálta
közös céljaink elérését. A KA-VOSZ
Zrt. és a VOSZ-BESZ Zrt. eredményes
tevékenysége jelentôsen hozzájárult
mind a taglétszám bôvítéséhez, mind a
szövetség kiegyensúlyozott gazdálkodásához.
7. Az Ellenôrzô Bizottság tagjai valamennyi Elnökségi ülésen részt vettek,
amelyek az írásban meghatározott napirendi javaslatokhoz igazodóan és szabályszerûen kerültek összehívásra és
megrendezésre. Valamennyi testületi
ülés határozatképes volt. A testületi
üléseken hozott határozatok nyilvánosságot kaptak, és végrehajtásra kerültek.
Az EB a beszámolási év során figyelemmel kísérte a Küldöttgyûlés és az Elnökség által hozott határozatokat, amelyek
megvalósításában elmaradást nem állapított meg.
8. A Szövetség Munka- és Tûzvédelmi Szabályzata 2007. decembere óta hatályos.
A munkavállalók központi munka - és
tûzvédelmi oktatására a 2013. év elsô negyedében került sor, amelyen a munkaviszonyban álló kollégáink hiánytalanul
részt vettek. A beszámolási idôszakban
sem a központban, sem pedig az irodahálózatban nem történt rendkívüli esemény (sem tûzeset, sem munkahelyi
baleset).
9. A 2012. év munkáját bemutató összegzô
adatok valós képet mutatnak a Szövetség
tevékenységérôl. Az éves beszámoló
szükségszerû részletességgel foglalkozik a
tárgyévi adatok bemutatásával, a tényszámok kialakulását befolyásoló körülményekkel.

10. A Szövetségnél a tárgyi eszközök állományát leltár támasztja alá; a pénztár
állománya pénztárjelentéssel, számlapénze bankkivonattal igazolt; vevôköveteléseinek és a szállítói tartozásainak
analitikája a fôkönyvvel zárt egységet
alkot.
11. A korábbi évekkel megegyezôen a 2012.
év zárlati munkáit, a mérlegadatok helyességét, így számviteli alátámasztottságát, úgyszintén az eredmény kimutatásban szereplô adatok pontosságát az
elôírásoknak megfelelôen független
könyvvizsgáló ellenôrizte. Az elôzô
években kialakult gyakorlat szerint a
könyvvizsgálati tevékenység nem csak
az éves adatok elkészülte után, hanem
folyamatosan érvényesült és így rendszeres munkakapcsolat alakult ki a
könyvvizsgáló (Légicon Betéti Társaság, Dobos László) és a Szövetség gazdasági vezetése között. Évközben így alkalom nyílt a felmerülô problémák megbeszélésére, a helyes álláspont kialakítására, ami segítette a Szövetség vezetését, ugyanakkor a könyvvizsgáló sem
csak az év végi adatokra támaszkodva
alakíthatta ki véleményét, ami az auditálást segítette elô. A könyvvizsgáló a
számviteli tevékenység ellátásának
szakszerûségérôl év közben meggyôzôdhetett. A zárlati munkákat folyamatosan követhette. A vevôk és szállítók
számláinak lényegi felülvizsgálata, a bizonylati rend, a banki kapcsolat, az adóbevallások pontossága így nem a mérleg
elkészülte utáni idôre sûrûsödve jelentett feladatot, hanem az év közben
kialakult ellenôrzéseken alapuló véleményt tükrözi. Az Ellenôrzô Bizottság
korábbi tapasztalataira és a rendszeres
tájékozódás során szerzett ismereteire
támaszkodva ezt a könyvvizsgálói értékelést és véleményt elfogadja.
12. A könyvvizsgáló a megbízásból fakadó
kötelezettségének eleget tett. Megállapította, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének könyvei,
dokumentumai és a kapott információk
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alapján lefolytatott vizsgálat eredménye szerint a 2012. december 31 -i forduló nappal készített éves beszámoló
megfelelnek a számviteli törvényben és
az általános számviteli elvekben foglaltaknak.
13. Az Ellenôrzô Bizottság megtárgyalta az
Elnökségnek a 2013. évi költségvetési
elôirányzatra vonatkozó javaslatát, és azt
úgy alaki, mind tartalmi szempontból
megfelelônek tartja.
Az Ellenôrzô Bizottság összességében - az
Alapszabályban elôírtakkal összhangban lévônek - sikeresnek ítéli a Szövetség 2012. évi tevékenységét.
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Összefoglalva: a fentiek alapján az Ellenôrzô Bizottság elfogadásra javasolja a Küldöttgyûlésnek
• a VOSZ 2012. évi tevékenységére vonatkozó beszámolóját és a 2013. évi célkitûzéseire vonatkozó javaslatot,
• a VOSZ 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény
kimutatásáról szóló beszámolóját valamint,
• a VOSZ 2013 évi költségvetési elôirányzatára vonatkozó javaslatot.
Budapest, 2013. május. 16.
Dr. Lits József s.k.
EB Elnök
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Jegyzôkönyv
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének 2013. évi küldöttgyûlésérôl

Idôpont:
2013. május 16. délelôtt 10.00 órai
kezdettel
Helyszín:
Duna Palota
Budapest, V. Zrínyi utca 5.
Jelenlét:
Jelenléti ív szerint
(A küldöttek összlétszáma: 139 fô, megjelent 90 fô, részvételi arány: 64,7 %.)

A levezetô elnök javaslatot tesz a jegyzôkönyvvezetô személyére és a jegyzôkönyv-hitelesítôkre.
Jegyzôkönyvvezetô:
Szabóné Tóth Teréz
Hitelesítôk:
Szakács József és Versegi János
• A küldöttgyûlés a jegyzôkönyv vezetésével
egyhangú szavazással Szabóné Tóth Teréz
asszonyt, a jegyzôkönyv hitelesítésével pedig Szakács József urat és Versegi János urat
bízta meg.
A levezetô elnök ismerteti a küldöttgyûlés napirendjét:

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

Tardos János

Tagok: Pordán Zsigmond, Tolnay Tibor

• A küldöttgyûlés Pordán Zsigmond urat és
Tolnay Tibor urat a Szavazatszámláló és
Mandátumvizsgáló Bizottság tagjának, Tardos János urat a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének egyhangú szavazással megválasztotta.
• A küldöttgyûlés által egyhangú szavazással
megválasztott levezetô elnök (Dávid Ferenc fôtitkár) a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése alapján
megállapítja, hogy a küldöttgyûlés határozatképes.

1. Beszámoló a VOSZ 2012. évi tevékenységérôl, javaslat a 2013. évi fontosabb célkitûzésekre
Elôadó: Czomba Csaba soros elnök
2. Beszámoló a VOSZ 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásáról
Elôadó: Dávid Ferenc fôtitkár
3. Javaslat a VOSZ 2013. évi költségvetési
elôirányzatára
Elôadó: Dávid Ferenc fôtitkár
4. Az Ellenôrzô Bizottság jelentése a VOSZ
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2013. évi költségvetési elôirányzatáról,
valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
Elôadó: Lits József,
az Ellenôrzô Bizottság elnöke
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5. Egyebek
A küldöttgyûlés a meghívóban jelzett és a
szóban is ismertetett napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta. Dávid Ferenc javaslatot tesz az 1. sz., a 2. sz., a 3. sz., és a 4.
sz. napirendi pontok tárgyalásának összevonására. Jelzi, hogy a szavazás napirendi pontonként történik. A levezetô elnök tájékoztatja a jelenlévôket, hogy a küldöttgyûlés érdemi határozatai a VOSZ Hírekben kerülnek
közlésre.

• A küldöttgyûlés a fent javasolt napirendek összevonását egyhangú szavazással elfogadta.
Az 1. számú napirendet követôen Lázár János
államtitkár úr értékelte a kormányzat hároméves tevékenységét, és véleményt fûzött a
Szövetség 2012. évi beszámolójához, valamint
a 2013. évi célkitûzésekhez.

Hozzászólások
Szabó Ferenc – VOSZ Pénzügyi szekció
Felszólalásában a NAV pénzbeszedési gyakorlatát, az áfa visszaigénylés nehézségét tette
szóvá, amely megnehezíti a vállalkozások mûködését. Az elhúzódó ügyintézés, a nehézkes
bürokrácia sok esetben súlyos helyzetbe hozza a vállalkozókat, likviditási problémákat
okozva.
Benke Zsolt – VOSZ Ingatlan Forgalmazási
szekció
A rezsicsökkentés kapcsán a zöldgazdaság fontosságát hangsúlyozta, kiemelve annak problémáját, hogy jelenleg hiányzik a METÁR
(megújuló és alternatív energiaforrásokból
elôállított hô- és villamosenergia-átvételi támogatási rendszer; ez egy törvényben elôírt
szabályozási és támogatási rendszer, melynek
lényege, hogy a megújuló energiák termelését
- áramot vagy hôt - egy meghatározott, támogatott és kiszámítható idôre garantált módon
veszik át. A szabályozás célja, hogy a megújuló energiákba érdemes legyen befektetni Ma-

gyarországon. - a szerk.), amely elmondása
szerint 2 éve megszûntetésre került. Beszámolt a kormány felé tett folyamatban lévô javaslataikról: energiahatékonyság növelése,
közösségi vállalkozások fejlesztése (szövetkezeti rendszer), decentralizált termelések beindítása az energiatermelésben, kezdeményezték
a „zöld bank” beindítását, szövetkezetfejlesztési ügynökség felállításával a beszállítói hálózat fejlesztése és az ezekhez kapcsolódó külkereskedô házak létrehozása.
Sragner László – VOSZ Gyôr-Moson-Sopron
megye (elnök)
Tájékoztatta a jelenlevôket, hogy jelentôs beruházásra készül (1 millió EUR), amellyel a
vállalkozása termelésének (export) volumenét és hatékonyságát is megsokszorozza.
Felajánlotta, hogy ennek a fejlesztésnek útját,
menetét, a hitelhez jutást transzparenssé teszi
a VOSZ tagok számára, amennyiben igény
van rá.
Czékmánné Kelecsény Ágnes – Nógrád megye
Hozzászólásában elsôként az ÁFA visszaigénylés egy anomáliájára (gépelési hibának tûnô
ok) világított rá, visszautalva az elsô hozzászóló megjegyzésére: miszerint aki visszaigényel,
az automatikusan negyedéves bevallóvá válik,
tehát az adott évben elôször április 30-ával fog
bevallást beadni. Tehát pl. egy 2012. január
5-én kifizetett áramszámlának csak június 30án kaphatta vissza a vállalkozás az ÁFÁ-ját.
Bírálta továbbá, hogy a tavalyi év végén a
visszaigénylés határidejét 75 napra módosította a törvényalkotó. Javasolta, hogy kerüljön vissza az adózási szabályozásba, hogy aki
visszaigényel, az is lehessen havi ÁFÁ-s. Ha
visszaigényelhet, akkor nem is kell, hogy
visszakapja a pénzt, elég, ha a járulékok fedezetére rögtön átvezetheti (ne 75 nap múlva).
Ez egyes becslések szerint 100 milliárdos
könnyítést jelentene a vállalkozásoknak. A
hozzászólás második részében a pályázati rendszert bírálva bemutatott egy tavalyi évre vonatkozó példát a textiliparban, egy 15 millió
Ft-os támogatást jelentô telephely-fejlesztési
pályázat esetén: a szóban forgó kiírás pontozásos rendszerében az egy fôre jutó eredmény 3
millió Ft kellett legyen a maximális pontszám

Szervezeti Hírek
eléréséhez. Ha a vállalkozás 50 embert foglalkoztat, akkor ez 150 milliós nyereséget jelentene. Ebben az esetben vajon lenne értelme
15 millióra pályázni? – tette fel a kérdést.
Daxner Gábor – Somogy megye (elnök)
Sajnálatát fejezte ki, hogy Lázár államtitkár
úrnak nem volt több ideje és el kellett mennie. Felszólalásában ô is beszélt pályázatokról,
az elnyert pályázati pénzek felhasználásáról és
a finanszírozási kérdésekrôl is. Nagyon jónak
tartja és várja a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitel Programjának (MNB NHP) –
úgymond – 2,5%-os hitelét. Tapasztalata és
Somogy megyei felmérés szerint ugyanakkor a
pályázatok jelentôs része, illetve az ehhez felvett hitelek nem érték el a céljukat. Ennek
tapasztalata szerint az az oka, hogy maguk a
pályázók (a vállalkozók) nem ismerik pontosan a pályázat részleteit és céljait, illetve nem
mérik fel alaposan a pályázat elnyerése után
kapott pénz felhasználásával elérhetô, lehetséges eredményeket, a vállalkozás megerôsödését. Ennek javítására kidolgoztak egy javaslatot, amelyet meg fog küldeni a VOSZ központjába.
Inzsel Ottó – VOSZ Közép-magyarországi
Regionális Szervezet
Felszólalásának középpontjában a magyar lakások és közintézmények energetikai jellemzôinek javítása, energia-megtakarítás és így
kvázi a rezsicsökkentés volt. Röviden ismertette a Zöld Közszféra Otthon Programot,
melynek kidolgozásában részt vett a VOSZKMRSZ Megújuló Energia Szekciója, a
VOSZ Ingatlan Szekciója és a Magyar Ingatlan Tanács is. A fenti program hosszútávon
munkahelyeket teremt, piacot teremt, másodsorban energiatakarékosságot, és (piaci alapon) „rezsicsökkentést” eredményez, ezzel
párhuzamosan kedvezô környezetvédelmi hatása van. A Programot eljuttatták a kormányzat részére is.
Bariz István – Pénzügyi szekció
Az adminisztrációs terhek csökkentése kapcsán kiemelte, hogy a komoly munka és kormányhatározat ellenére – ahogy a küldöttgyûlési beszámolóban is szerepel – nem történt jelentôs pozitív elmozdulás (kivételként emlí-
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tette a könyvvizsgálattal kapcsolatos költségcsökkenést), sôt, több esetben rosszabbodott a
helyzet (pl. adók száma nôtt). Nehezíti a vállalkozók munkáját, az üzleti tervezést, hogy
gyakran változnak adótörvények, vállalkozói
környezetet érintô szabályozások. Bariz úr is
sajnálta, hogy államtitkár úr nem tudott itt
maradni a hozzászólások megvitatására.
Pordán Zsigmond – Komárom–Esztergom
megye (elnök)
Szintén hiányolva az államtitkár úr távollétét,
elsôként a trafik pályázat veszteseirôl (nehéz
helyzetbe került helyi kiskereskedôkrôl) szólt,
kiemelve súlyos helyzetüket. A hozzászólás további részében Pordán elnök úr javasolta,
hogy a vállalkozások fejlesztésére, megsegítésre szánt – korábban már említett - MNB NHP
keretösszegeinek a felosztásában valamilyen
módon a VOSZ megyei szervezetei, a Széchenyi Kártya Programot mûködtetô irodahálózattal (akik/amelyek a helyi vállalkozói érdekek jó ismerôi és képviselôi), illetve maga a
szövetség is jusson szerephez.
Kovács János – Ingatlanforgalmazási szekció,
Magyar Ingatlan Tanács
A 2008 óta tartó elhúzódó válsággal kell számolnunk, tartós válságmenedzselésre kell felkészülnünk. Ennek fényében szükségesnek
tartja a bérlakás építési program beindítását,
amely javítaná foglalkoztatást is (pl. az építôipari vállalkozásoknál), továbbá mobillá teszi
a tôkét (vagyont). Az üresen álló lakásállomány bérlakássá alakítása, a kilakoltatások
helyett bérlakás-programok indítása lenne
célszerû. Az ezzel kapcsolatos energetikai beruházások fontosságát emelte ki hozzászólásában, amely új munkahelyeket teremt és a kkv
szektor vállalkozásai számára is kitörési (fennmaradási) lehetôségeket jelentene. Kovács úr
tájékoztatta a küldöttgyûlést a szekció és az
Ingatlan Tanács kormány felé nyújtott javaslatáról, amely többek között egy ingatlan alap
létrehozását szorgalmazza.
Tímár Lajos – Baranya megye
Egyetértve Czomba Csaba elôadásával, a pályázati rendszer problémáiról beszélt, elsôként
kiemelve a katasztrofális méretûnek nevezett
elaprózódást, amely egyik fô okozója lehet –
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több száz pályázati cél esetén - a pályázati pénzek bennragadásának. Véleménye szerint az
egész pályázati rendszert tehát másképp kellene felépíteni. További jelentôs gondot jelentettek az átgondolatlan belépési feltételek: pl.
az egyik pályázatnál, egy zöldmezôs, 50 fôs
foglalkoztatást megvalósító beruházás támogatási kiírásnál nem lehetett nagyobb a beruházás értéke, mint a pályázó elôzô éves nettó
árbevétele. Mivel az adott esetben az árbevétel kétszerese lett volna a beruházási érték, az
NFÜ azt válaszolta, hogy akkor ne beruházzon, vagyis ne teremtsen munkahelyet!
Felajánlotta közremûködését a pályázati rendszer korszerûsítésében. További javaslata szerint adminisztrációs teher és költségcsökkentés lenne a vállalkozásoknak, ha az adóbefizetéseiket nem 8-10 különbözô számlára, különbözô átutalásokkal kellene teljesíteniük, hanem egyben a NAV részére, amely aztán szétválaszthatná a szükséges módon. Végül a rezsicsökkentéssel kapcsolatban kifejtette, hogy
a vállalkozó egyben magánszemély fogyasztó
is és az alapdíjak – rendelkezésre állási díjak jobban érintik a magánszemélyeket, így ezek
mérséklése jelentene számottevô megtakarítást.
Rudas János – EB tag
Hozzászólásában a fejlesztéspolitika kapcsán,
az elmúlt 20 év rövid áttekintésével a különbözô rendszerek hatékonyságáról szólva kifejtette, hogy önmagában nem feltétlenül jelent
megoldást a hatékonyságra, hogy nem egy
koncentrált szervezet (pl. az NFÜ), hanem pl.
a minisztériumok osztják el a forrásokat. A
több területet (minisztériumot) érintô fejlesztések esetén pl. nem feltétlenül várható hatékony és gyors döntés, egy koordináló szereplô
nélkül. Javasolta, hogy az új ciklusban, az új
rendszerek kidolgozásában hallgattassék meg
a VOSZ véleménye is.

Határozatok

1./2013. (05.16) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2012. évi tevékenységérôl és a
2013. évi fontosabb célkitûzéseirôl szóló beszámolót.
2./2013. (05.16.) küldöggyûlési határozat
A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásáról szóló beszámolót, a következôk szerint
Egyszerûsített éves beszámolójának eredmény kimutatása
Alaptevékenységnél
153.805 eFt
Vállalkozási tevékenységnél 14.797 eFt
Adózás utáni nyereséggel
168.602 eFt
3./2013. (05.16.) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2013. évi költségvetési elôirányzatára vonatkozó javaslatot.
4./2013. (05.16.) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2013. évi költségvetési elôirányzatáról, valamint a testületi határozatok
végrehajtásáról szóló Ellenôrzô Bizottsági jelentést.
A napirendi pontok megtárgyalása és a határozatok meghozatala után a küldöttgyûlés köszöntötte Demján elnök urat 70. születésnapja alkalmából, majd további javaslat és észrevétel hiányában a levezetô elnök bezárta a
Küldöttgyûlést.

Budapest, 2013. május 16.
Demján Sándor megköszönte az eddigi soros
elnök (Czomba Csaba úr) lelkiismeretes
munkáját, majd bejelentette, hogy az Ügyvezetô Elnökség döntése alapján a következô
egy évben Tolnay Tibor úr tölti be a soros elnöki tisztséget. Munkáját - helyettesi státuszban - Krisán László úr és Versegi János úr segíti.

Szabóné Tóth Teréz
jegyzôkönyvvezetô
Szakács József
jegyzôkönyv
hitelesítô

Versegi János
jegyzôkönyv
hitelesítô
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Tolnay Tibor
a VOSZ soros elnöke

Születési hely: Budapest
Születési idô: 1951.
Képzettség:
1966–1970
1973–1978
1981–1983
1988–1989
1990–1993

Eötvös Lóránd Gépipari Technikum
Budapesti Mûszaki Egyetem / Építômérnöki kar
Budapesti Mûszaki Egyetem / Gazdasági Mérnök
ÉVM Továbbképzô / Menedzserképzô
Budapesti Közgazdaság Tudomány Egyetem / Szakközgazdász Fôvállalkozói és
vállalkozói Szak

Tevékenység:
1970–1972
Szerkesztô Alumíniumipari Tervezô Vállalat
1978–1992
Munkahelyi mérnök, technológus, betontechnológusi üzemvezetô, fémszerkezetszerelô üzemvezetô, termelési fômérnök, igazgató, 21. számú Állami Építôipari
Vállalat
1992–1994
Vezérigazgató, Magyar Építô Rt.
1994–
Elnök-vezérigazgató, Magyar Építô Zrt.
Egyéb tisztségek:
– Igazgatóság elnöke - Magyar Építô Rt.
– Ügyvezetô igazgató - Érték Kft.
– Felügyelô Bizottság elnök - OTP Bank Rt.
– Felügyelô Bizottság tag - Resonátor Kft.
– Igazgatóság tag - Reálszisztéma Kft.
– Felügyelô Bizottság tag - VIV Rt.
Szakmai szövetségi tagságok:
– Elnökségi tag - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
– II. Építôipari osztály elnök - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
– Elnök - Építési Vállalkozók Országos Szövetsége
– Kuratóriumi tag - Az építés fejlesztéséért Alapítvány
– Társelnök - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
– Elnökségi tag - Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége
Kitüntetések:
– Pro Sanitae Emlékplakett - 1993. november 3.
– Eötvös Lóránd Díj - 1996. március 15.
– Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje - 1997. augusztus 20.
– Lechner Ödön Díj - 1999. december 15.
– Miniszteri Elismerô Oklevél - 2001. június 1.
– Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje - 2006. március
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Széchenyi Kártya Program –
kevesebb kamat, több esély
Minden korábbinál magasabb kamattámogatás
a Széchenyi Kártya Program fejlesztési hiteleihez
2013. május 1-jétôl a Kormány 5 százalékra
emelte a Széchenyi Beruházási Hitel, az
uniós pályázatokhoz igényelhetô Széchenyi
Önerô Kiegészítô Hitel és Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitel konstrukciókhoz
biztosított kamattámogatást. A kedvezôbb finanszírozási lehetôségek hozzájárulhatnak a
hazai kis- és középvállalkozások beruházási
kedvének növeléséhez, ezzel támogatva a magyar gazdaság fejlôdését. A jelenlegi jegybanki alapkamatét meghaladó mértékû kamattámogatásnak köszönhetôen a magyarországi
cégek kevesebb mint havi 0,4 százalékos kamattal juthatnak hitelhez a programban.
A már 11 hitelintézetnél forgalmazott Széchenyi Kártya Program részben az állami kamattámogatásnak köszönhetôen lett napjaink
legsikeresebb vállalkozói finanszírozási megoldása. A 2002-ben indult program keretében
eddig közel 185 ezer hitelügylet jött létre, a
kihelyezett hitelösszeg közelíti az 1200 milliárd forintot.
A népszerû program sikeres folytatása érdekében a Kormány 2013. május 1-jétôl évi 5
százalékpont kamattámogatást biztosít a Széchenyi Beruházási Hitel, az uniós pályázatokhoz igényelhetô Széchenyi Önerô Kiegészítô
Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitel hitelszerzôdések teljes összegéhez, az
adott ügylet futamidejének elsô három évére.
A három konstrukcióhoz továbbra is kapcsolódik a hitelekhez nyújtott készfizetô kezességvállalás díjának 50 százalékáig terjedô állami támogatás. Az olcsó hitel lehetôvé teszi a
válság miatt elhalasztott beruházások elindítását, a gépek, eszközök korszerûsítését, tovább növeli a kkv-szektor uniós pályázatokon

való részvételének esélyeit. A megemelt kamattámogatásnak köszönhetôen mindhárom
hiteltermék kamata BUBOR alatti szintre került, így az ügyfeleknek 1 év alatt akár 1,5 millió forinttal kevesebb nettó ügyleti kamatot
kell fizetniük.
A Széchenyi Önerô Kiegészítô (SZÖK) és
a Széchenyi Támogatást Megelôlegezô
(SZTM) hitelek a kis- és középvállalkozások
pályázati esélyeinek növelését és az uniós társfinanszírozással létrejövô beruházások mielôbbi sikeres megvalósítását célozzák. A kiegészítô hitelbôl a projekt összköltségének saját forráson és uniós támogatáson felüli része fedezhetô. A megelôlegezô hitelnek köszönhetôen
a vállalkozások gyorsabban juthatnak hozzá az
elnyert EU-s forrásokhoz. Az igényelhetô hitelösszeg a két konstrukció esetében 50 millió
forintig terjedhet, a maximális futamidô
SZÖK esetén 10 év, az SZTM esetén pedig 5
év lehet.
A Széchenyi Beruházási Hitelbôl ingatlan
megvásárlása, építése, fejlesztése, valamint
nemcsak új, hanem használt gépek beszerzése
is finanszírozható. A konstrukció 20 százalék
önerôvel, 1- 50 millió forint összegben, maximum 10 éves futamidôre igényelhetô, akár 2
éves türelmi idôvel.

Az MKB Bankban is elérhetôek a Széchenyi
Kártya Program uniós pályázatokhoz igényelhetô hitelei
2013. június közepétôl az MKB Bank is
megkezdi az uniós pályázatokhoz igényelhetô Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel és Szé-
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chenyi Támogatást Megelôlegezô Hitel
konstrukciók forgalmazását, amelyekhez a
Kormány 5% kamattámogatást biztosít. A
kedvezôbb finanszírozási lehetôségek hozzájárulhatnak a hazai kis- és középvállalkozások pályázati kedvének növeléséhez, ezzel
támogatva a kkv szektor fejlôdését- jelentették be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a
KAVOSZ és az MKB Bank közös sajtótájékoztatóján Budapesten.
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 gondok miatt,
mégis élhessenek a pályázatok adta lehetôségekkel. A hitelhez az állami kamattámogatás
mellett a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizetô kezességvállalása is kapcsolódik, amelynek díjára további állami támogatás vehetô
igénybe.
A Széchenyi Támogatást Megelôlegezô
Hitel pedig, a már elnyert EU-s forrásokhoz
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történô gyorsabb hozzájutást segíti elô azok
megelôlegezése révén. A kedvezményes kamatozású, állami támogatás mellett nyújtott
támogatás-elôfinanszírozó hitel lehetôvé teszi,
hogy az elnyert európai uniós támogatást már
azelôtt felhasználhassák a cégek, hogy az
összeg ténylegesen a rendelkezésükre állna.
Az eszközvásárláshoz, kapacitásbôvítéshez,
hatékonyságnöveléshez szükséges összeget
nem utólag, annak számlákkal igazolt elköltése után kaphatja meg a vállalkozás, hanem
még a tervezett kiadás elôtt.
Az uniós pályázatok révén elnyerhetô vissza nem térítendô támogatások fontos kitörési pontot jelenthetnek a hazai kis- és középvállalkozások számára, de uniós pályázati elképzeléseiknek 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 hitelkonstrukció ezekre a kihívásokra kínál
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megoldást - emelte ki Csepreghy Nándor, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztési
programokért felelôs helyettes államtitkára.
Hangsúlyozta, hogy az uniós támogatások
igénybevételével indított projektek esetén
idôarányosan mintegy 400-500 milliárd forint értékû számlát nem nyújtottak be a projektgazdák, elsôsorban finanszírozási gondok
miatt. Ezen kíván a kormány segíteni a közszférának szóló önerôalap mûködtetésével, illetve a Széchenyi Kártya Programban a kisvállalkozások uniós pályázatának megvalósítását segítô önerôhitel és támogatást megelôzô hitel kamattámogatásával.
A Széchenyi Kártya Program termékeit
mindig a vállalkozások igényeinek felmérése
alapján alakítjuk ki, ezért bízunk benne hogy a többi hitelkonstrukcióhoz hasonlóan-,
valódi segítséget tudunk nyújtani a kkv szektornak az uniós pályázatok megvalósításához.
Szeretnénk elérni, hogy a 2014-2020-as idôszakban a mostani mintegy 20 pályázati
konstrukcióval szemben több gazdaságfejlesztési kiíráshoz automatikusan kötôdjön ezen
termékek igénylési lehetôsége. - mondta Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.
A kamattámogatás 2-rôl 5 százalékra történô megemelése egyfelôl olcsóbb finanszírozást
jelent a vállalkozásoknak, másfelôl viszont tágíthatja a mozgásterüket: olyan beruházásokra, olyan pályázatokra ad lehetôséget, amelyek elindítására, megcélzására korábban nem
volt esély – hangsúlyozta Nagy Gyula, az
MKB Bank retail vezérigazgató-helyettese.

A Széchenyi Kártya Program
A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetôségeinek javítására létrehozott Széchenyi Kártya Program 2002-ben
indult el, mára a kihelyezett hitelek összege
megközelíti az 1200 milliárd forintot, a hiteligénylések száma meghaladja 250 ezret. Eddig
185 ezer hitelügylet jött létre.
A Széchenyi Kártya Konstrukció 2010ben, a Forgóeszközhitel és a Beruházási hitel
bevezetésével bôvült Programmá, melynek

elemei teljesen egymásra épülnek és akár
egyidejûleg, egyszerre is felhasználhatóak. A
következô évben – 2011. szeptember 1-jén –
indult el a KAVOSZ Zrt. a Vidékfejlesztési
Minisztérium támogatásával 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 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.
Az induláskor maximálisan igényelhetô 1
millió forintos hitelösszeg háromszor emelkedett: 2003 júliusában 5 millió forintra, 2004
júliusában 10 millió forintra, 2006 májusában
25 millió forintra.

A Széchenyi Kártya Program hitelei
A Széchenyi Kártya „klasszik” szabadon felhasználható folyószámlahitel a már legalább
egy éve mûködô mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. A kamat mértéke jelenleg havi 1
százalék alatt van, és az igénylôk már 3 hét
alatt akár 25 millió forint összegû szabadon
felhasználható hitelhez juthatnak.
A Széchenyi Forgóeszközhitel már akár
36 hónapos futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök (alapanyagok, árukészletek) finanszírozására alkalmas. Az igényelhetô hitel
1 millió forinttól maximum. 25 millió forintig, 100 000 forintonként emelkedô összegû
lehet.
A Széchenyi Beruházási Hitel legfeljebb
50 millió forint összegû, akár 10 éves futamidôre is igényelhetô. A hitel felhasználható
ingatlan vásárlásra, építésére, fejlesztésére, új
és akár használt gépek, tárgyi eszközök beszerzésére, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz beszerzésre is.
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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 ezer forint, felsô határa
25 millió forint. 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

35
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.
A Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciói a KAVOSZ Zrt., a VOSZ és a Területi kereskedelmi és Iparkamarák irodáiban
igényelhetôk. A közel 300 iroda teljes országos területi lefedettséget biztosít, a kérelem befogadását követôen a hitelkérelmet az
igénylô által megjelölt hitelintézetnek továbbítják.
KAVOSZ Zrt.
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Élénk vita a magyar gazdaság
helyzetérôl és fejlesztésének irányairól
a VOSZ megyei közgyûlésén
Bajától Lajosmizséig a megye számos településérôl érkeztek vállalkozók a VOSZ Bács-Kiskun megyei szervezetének éves közgyûlésére,
melyet a napokban a kecskeméti Bozsó Gyûjteményben rendeztek meg.
Versegi János, a megyei szervezet elnöke beszámolójában kiemelte, hogy a VOSZ országos és megyei apparátusa ebben a nehéz gazdasági helyzetben is végezte érdekérvényesítési és érdekvédelmi munkáját. Mint a legmarkánsabb munkaadói érdekképviseleti szervezet, minden lényeges, a munkaadókat érintô
kérdésben állást foglalt, és igyekezett közremûködni a jogalkotás folyamatában.
A megyei elnök elmondta, hogy a BácsKiskun megyei VOSZ-szervezet tagjai között
megtalálhatók a megye gazdasági életében
meghatározó szerepe betöltô nagyvállalkozások éppúgy, mint a közepes méretû és kisvállalkozások. A tagság lefedi az ipar, a kereskedelem, az élelmiszeripar, a pénzügyi és szolgáltatási szféra szinte minden területét. Kedvezônek mondható, hogy a VOSZ-tagok között jelentôs arányt képviselnek a termelô vállalkozások. Kevésbé elônyös viszont, hogy többségben vannak a kecskeméti térség vállalkozásai,
és a megye távolabbi területei kevésbé reprezentáltak.
Az aránytalanságok mérséklésére a megyei
elnökség kidolgozta a helyi csoportok létrehozásának koncepcióját. Ennek eredményeként 2011-ben megalakult a kiskunfélegyházi és a bajai helyi csoportunk, a tavalyi év folyamán pedig a lajosmizsei és a Kiskôrös-térségi csoport. A megye nagyvárosaiban
megalakult VOSZ csoportokkal és a bajai
VOSZ-pont 2012. évi megnyitásával a szervezet közelebb lépett a vállalkozókhoz, a helyi politikához és döntéshozókhoz. Így elérhetô vált a kitûzött cél, hogy a döntéshozata-

loknál kikérjék a vállalkozók véleményét helyi szinten is.
A VOSZ-nak Bács-Kiskun megyében több
mint félezer tagja van, és amint a beszámolóban elhangzott, egyetlen korábbi évben sem
szerveztek annyi rendezvényt, nem volt tapasztalható olyan erôs aktivitás, mint az elmúlt egy év során. A rendezvények szervezésénél tudatosan törekedtek arra, hogy már az
elôkészítés során minél több együttmûködô
partnert vonjanak be, ezzel is erôsítve a
VOSZ kapcsolatrendszerét. A kapcsolatépítô
stratégia egyik legnagyobb sikere, hogy 2012
szeptemberében a több mint száz vállalatot tömörítô három kecskeméti klaszter együttmûködési szándéknyilatkozatot írt alá. Ugyancsak igen fontos eredmény, hogy 2012 végén
két kecskeméti klaszter – az AIPA és a 3P
Mûanyagipari Klaszter – sikerrel pályázta meg
a minôsített klaszter címet, ami kézzelfogható
elônyökkel jár a tagvállalatok részére.
Versegi János beszámolójában kiemelte,
hogy a vállalkozók érdekeit szolgáló klaszterek és egyéb koordinációs szervezetek mûködtetésében a VOSZ folyamatosan együttmûködik a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi- és
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Iparkamarával. Kapcsolatuk hagyományosan
jónak mondható, rendszeresen egyeztetnek,
látogatják egymás rendezvényeit. Tavaly és
már az idei évben is több közös rendezvényt
szerveztek.
A VOSZ megyei Információs és Szolgáltató Irodájának munkája kiegyensúlyozott volt
az elmúlt idôszakban, eredményesen végezte a
Széchenyi Kártya értékesítésével és a Széchenyi-program információinak átadásával összefüggô tevékenységét. Az elmúlt év végén
megtette az elsô lépéseket a bajai VOSZ-pont
is. A VOSZ egyre több szolgáltatással is próbál segítséget nyújtani tagjainak: Ilyen a
VOSZ-BESZ Zrt., amely a közösségi beszerzés
elônyeit próbálja kihasználni. Fôként a kisebb
cégeknek jelent ez a beszerzési forma megtakarítást.
Az elnöki beszámolót követôen Dr. Chikán Attila professzor, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága elnöke tartott elôadást az aktuális gazdasági helyzetrôl és a VOSZ gazdaságfejlesztési kérdésekben elfoglalt álláspontjáról. A legfontosabb teendôket nyolc pontban foglalta össze:
– A stabilitás megteremtése, a makrogazdasági mutatók komplex kezelése
– A hazai és nemzetközi gazdasági és politikai partnerek bizalmának visszaszerzése
– Kiszámítható és vállalkozásbarát üzleti
környezet teremtése
– A finanszírozási feltételek javítása
– Az EU támogatások felhasználásának
hatékonyságnövelése
– A külpiaci sikerek elôsegítése
– A termelékenység növelése
– A kis- és közepes vállalkozások sajátos
feltételeinek fokozott javítása.
Hazai statisztikai adatokra és nemzetközi
felmérésekre alapozott elemzését a közgazdász
professzor így összegezte: - Hazánk a kétezres
években lehetôségei alatt és a szomszédos országoknál gyengébben teljesített. A tendencia a válság és a kormányváltás után is folytatódott. A kilátások csak radikális változtatásokkal javíthatók.
Ezt követôen Dávid Ferenc, a VOSZ országos szervezetének fôtitkára tartott tájékoztatót az országos szervezet aktuális ügyeirôl. Kitért a vasutas szakszervezetekkel kialakult,
tüntetésbe torkolló konfliktusra is. Az orszá-
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gos bérajánlás kérdésében képviselt álláspontját a közgyûlés résztvevôi közös határozat elfogadásával is támogatták.
Kecskemét város polgármestere, dr. Zombor Gábor Kecskemét és környéke, mint
kiemelt jármûipari központ szerepérôl beszélt
a vállalkozások jövôjét illetôen. Az országos
szintû gazdasági döntésekkel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a döntéshozóknak a szorosan vett gazdasági szempontok
mellett figyelniük kell a társadalmi következményekre és az utóbbi idôben ismét felerôsödô nemzetközi reakciókra is. Kiemelte, hogy a
városvezetés az alacsony szinten tartott helyi
adókkal és transzparens, jól követhetô fejlesztési stratégiával igyekszik Kecskemét térségébe vonzani minél több befektetôt. A helyi
vállalkozókat pedig a törvények adta keretek
között megpróbálják elônyös helyzetbe hozni
a pályázatoknál, az újonnan megnyíló munkalehetôségeknél.
A közgyûlés résztvevôi élénk vitát folytattak az aktuális gazdasági kérdésekrôl, majd
több fontos határozatot is hoztak. Az újonnan
alakult Kiskôrös-térségi VOSZ-csoport vezetôjét, Endrôdi Ferencet, az Akker Plus Kft.
ügyvezetôjét a megyei elnökség tagjává választották.
Döntöttek arról is, hogy 2013-ban a korábbi évekhez hasonlóan, a széleskörû nyilvánosság bevonásával elismeréseket szavaznak meg
a megye kiemelkedô teljesítményt nyújtó tudósainak, mûvészeinek, sportolóinak és november 28-án, a hagyományokhoz méltó módon megrendezik a Megyei Príma Díj mûsoros, díjátadó gálaestjét.
VOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezete
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Nagy sikerrel elindult
a TUDÁSFÓRUM tavaszi programsorozat

Május 8.-án Miskolcon indult a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetségének
(VOSZ) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szervezete és a Trade Magazin „Tudásfórum
kis- és középvállalkozások cégvezetôinek,
döntéshozóinak részére – 2013 tavasz” címmel üzleti rendezvénysorozat.
A rendezvény azoknak a vállalkozásvezetôknek szólt, akiket érdekel, hogy ebben a nehezedô gazdasági környezetben miként tudják
cégük költségeit csökkenteni, valamint bevételeiket és általában hatékonyságukat növelni. Az esemény célja, hogy a résztvevô elôadó
cégek esettanulmányain keresztül konkrét
problémákra megoldásokat, gyakorlati javaslatokat adjon.

Az elôadások elôtt Ádám Imre, a VOSZ BA-Z. megyei elnöke felhívta a jelenlévôk figyelmét a VOSZ vállalkozástámogató programjaira és a VOSZ-BESZ által nyújtott, kedvezményes beszerzési lehetôségekre.
Majd a résztvevôk olyan elôadóktól hallhattak fontos, piaci információkat, mint például Kozák Ákos, a GfK igazgatója, aki
elôadásában elemezte a gazdasági folyamatokat és a térségi kilátásokat. Pontos ismereteket nyújtott a regionális piac sajátosságairól,
vásárlóerôrôl, a jelenlegi fogyasztási trendekrôl és várható kilátásokról.
Az elôadók között köszönthettük Zsivola
Gabriellát, a Vodafone kisvállalkozási üzletágvezetôjét, aki nem csak a teljeskörû info-
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kommunikációs szolgáltatások költséghatékony használatáról beszélt, de példákon keresztül mutatta be, hogy egy-egy ajánlatot miként kell áttanulmányozni, mit kell figyelni a
szolgáltatói számlákon, és mi alapján érdemes
egy szolgáltatási csomagot rendelni.
Krázli Zoltán, a GS1 vezetô szakértôje a
hatékonyságnövelô termék és szolgáltatás
nyilvántartási megoldásokról és adatrendezésrôl tartott helyszíni bemutatót a jelenlévô
vállalkozásvezetôk bevonásával.
Az eseményen hasznos információkat
nyújtott az FHB Bank ügyvezetôje, Kormos
Csaba a hitelmegoldásokról, illetve akár a hitel nélküli, gondos pénzügyi menedzselésrôl.
Megtudhattuk, hogy melyek azok a kevésbé
látható költségek, amelyekre érdemes figyelni
a pénzügyi szolgáltatók szerzôdéseiben és azokat a lehetôségeket, mint például egy pénzügyi szakember ingyenes konzultációjának
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igénybevétele, amely javasolt minden vállalkozó számára.
A sikeres eseményt, és a megjelent mindegy hatvan vállalkozót zárószavaival köszöntötte és kiemelte a roadshow miskolci állomásának helyet adó megyei kamara titkára, Dudás Tiborné is.
Az elôadó cégek sok meglepetéssel, interaktív programokkal, ajándékkal készültek
az eseményre.
Az eseményen való részvétel a cégek képviselôi számára ingyenes volt, és a roadshow
további öt helyszínén – Nyíregyháza és Szolnok május 23., Agárd és Kecskemét május 29.
– is ingyenes, csak regisztrációhoz kötött (további információ: szabo.timea@trademagazin.hu)
VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezete
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Újjászületik a 200 éves Baricska Csárda
VOSZ tagoknak 10% kedvezméy

Az utóbbi években hányattatott sorsú Baricska Csárda legutóbbi tulajdonosváltásnak köszönhetôen az üzemeltetést az – már régóta
VOSZ tag - Pantani Vendéglátó Kft. vállalta
magára, amely a jelenleg a Balaton északi
partjának legfelkapottabb és legkiemelkedôbb
gasztromûhelyeit irányítja, a veszprémi
Chianti Éttermet és a Chianti Gourmet Delicate ínyencboltot. A Chianti egyre többször
szerepel kiváló minôsítéssel a vezetô étteremkatalógusok és gasztrobloggerek jelentéseiben, kiadványaiban, alapítója a Stílusos Vidéki Éttermiség kezdeményezésnek, jelen van a
meghatározó gourmet fesztiválokon.
A Baricska csárda és vendéglô páratlan
környezetben, ôsszôlôk között, Balatonfüred
szívében – a hajókikötôtôl, és a Tagore sétánytól kb. 600 méterre – jelenleg is mûvelt
szôlôbirtok mellett helyezkedik el. A Vadszôlôvel fedett teraszról pompás kilátás nyílik a
Balatonra. Az 1811-ben kialakított Csárda
2013. június 8-i megnyitásától kezdve már
nem csak a Balaton kiváló halait és a nép szokásait ôrzô ételeket kínálja majd, mégis hû
marad a tradíciókhoz.
Az újra nyíló Baricska Csárda tulajdonosai
azt a célt tûzték maguk elé, hogy e vendéglátóhely legyen a gasztronómia, a borkultúra, s
a kultúra egy olyan szentélye, amely hirdeti a
környékbeli borászatok és magyar ételkészítés
hagyományait, hírnevét. Az ételek elsôrangú
minôségére a korábbi szakácsválogatott, a magyar EU-elnökség hivatalos tanácsadója, Rup-

recht László executive chef a garancia, a kiváló vendéglátásra pedig a Chianti Team sokat
bizonyított vezetôje, Martonosi Zsolt a biztosíték.
Cím: 8230 Balatonfüred, Baricska dûlô
Telefonszám: (+36) 20 223 0910
E-mail: info@baricska.hu
Facebook: www.facebook.com/BaricskaCsarda
Az étterem Balatonfüred központi helyén,
a 71-es fôúttól északra helyezkedik el (a
SHELL benzinkút bejáratánál található bekötôúton lehet megközelíteni). Gyönyörû panoráma nyílik az ôsszôlôkre, s a Balatonra, a Tihanyi félszigetre.
A Baricska Csárda közel 600 fô egyidejû
fogadására alkalmas, amely napsütéses idôben
teljes kapacitásban kihasználható. Rossz idô,
esô esetén 300 fô asztalhoz ültetésére van lehetôség. A Baricska Csárda szeretettel várja a
VOSZ tagokat is, számukra 10%-os egyedi
kedvezményt biztosít minden fogyasztásból!
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CCPIT konferencia Pekingben –
Invest in Hungary témában
A rendezvény kiemelt partnere Magyarország volt
2013. április 17-18-án Pekingben hetedik alkalommal rendezte meg a VOSZ partnerszervezete, a China Council for the Promotion of
International Trade (CCPIT) azon kínai vállalkozások, tartományok és városok részére
konferenciáját, melyek külföldi befektetések
iránt érdeklôdnek.
A VOSZ és a CCPIT közötti éves együttmûködési munkaprogram keretében az idén –
mintegy elôkészítendô az év folyamán tervezett magas szintû látogatást – a rendezvény
kiemelt partnere Magyarország volt, Németország és Kanada mellett. Ez lehetôséget
adott arra, hogy április 18-án három óra alatt
részletesen bemutathassuk hazánkat, mint az
európai piac kapuját a kínai cégek számára.
A magyar gazdaságpolitikáról és a KNK-hoz
fûzôdô kapcsolatainkról a bevezetô elôadást
Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség államtitkára, a kínai kapcsolatokért felelôs kormánybiztos tartotta meg kinek új minôségében ez
volt az elsô útja az országba. Kusai Sándor
nagykövet üdvözlô szavait követôen a HITA
és az Eximbank vezetôi mutatták be, hogyan
tudják intézményeik támogatni az üzleti kapcsolatokat, Kovács Pál, az NFM államtitkára
az energetikai területen vázolt lehetôségeket,
míg a MÁV vezetése a Budapestet elkerülô
vasútvonal-projektrôl szólt mely kínai vállalkozások számára is érdekes lehet.

A mintegy 90 kínai érdeklôdô elôadást hallhatott a magyar jogi környezetrôl, az élelmiszeripar területén nyíló lehetôségekrôl éppúgy, mint az európai mûszaki szabványokhoz
történô alkalmazkodás szükségességérôl. Nagy
érdeklôdés fogadta a Wanhua elnök-vezérigazgatójának elôadását arról, miért Magyarországot választották európai terjeszkedésük hídfôjének. A rendezvény szervezésében
részt vett pekingi nagykövetségünk, moderátora a VOSZ ügyvezetô elnöke fôtanácsadója,
Lôrincze Péter volt. Április 19-én hasonló
elôadássorozatra került sor a tartományi
CCPIT és a magyar fôkonzulátus szervezésében Csungkingban.
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A VOSZ két CCPIT delegációt fogadott
májusban

A CCPIT Projekt
Fejlesztési Részlegének
vezetôi látogattak
Budapestre, ahol
különbözô
önkormányzati és
vállalkozói projektekkel
ismerkedtek meg.

Guangdong tartomány
CCPIT delegációja
látogatott
Magyarországra.
A tartomány testvér
megyéje Veszprém
megye. A rendezvényen
bemutatkozott
a megye és
vállalkozásai.

Tájékoztató

A helyzet nem könnyû
A szállítmányozói piac jelenlegi helyzete
Dunai Tamásnak, az Euro Log Kft. ügyvezetô igazgatójának nyilatkozta a Supply Chain Monitor áprilisi számában.
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A munka világa
Munkaadók és munkavállalók párbeszéde
a gépipari ágazatban
„Ma már senkinek nem lehet egy életen át garantált munkahelye, de a megszerzett tudás és tapasztalat
mindenki számára biztosít foglalkoztatottságot egy egész életen át.”
Takács János, az Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója
(2. vezérigazgatói felmérés PC)

A Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság a gépiparban tevékenykedô munkaadói és munkavállalói szövetségek (szociális partnerek)
közös fóruma, amelynek a VOSZ évek óta aktív tagja. A közös munka hosszú múltra tekint
vissza, a bizottság feladata az ágazat problémáinak megvitatása, egymás kölcsönös tájékoztatása, egyeztetés és közös gondolkodás az
ágazat jövôjérôl. A Bizottság jelenleg - az új
Munka Törvénykönyv alapján - ágazati kollektív szerzôdés ajánlás kidolgozásának lehetôségét vizsgálja. Ezt több tényezô is indokolja a globalizáció, a válság és egyéb gazdasági
kihívások közepette. Ennek az ágazatnak a
változása nagy hatással van az egész ország
gazdasági teljesítményére.
A versenyszféra többes szorításban van. Ismert, hogy a globalizáció és egyéb problémák
mellett újabban az EU közös valutája és gazdasági kormányzása is változásokat indukál.
Az EU valamennyi tagállama a globalizáció és változás jelentette alkalmazkodás és
korszerûsítés ugyanazon kihívásaival néz
szembe. Jóllehet a rugalmas szociális biztonságot érintô politikák és intézkedések tükrözik a
tagállamok eltérô helyzetét - a nemzeti párbeszédben a növekedési és foglalkoztatási stratégia eredményes megvalósítását - egy közösségi
szintû konszenzus biztosíthatja a rugalmas és
biztonságos foglalkoztatás területén.
A rugalmas biztonság nem egy munkaerôpiaci modell, vagy szakpolitikai stratégia –
persze az is – de alapvetôen a munkacsapat
egészének, illetve minden egyes tagjának a
követendô útja ahhoz, hogy tanuljanak egymás tapasztalataiból.

A rugalmas biztonság megteremtése bizalmat és párbeszédet tesz szükségessé a szociális
partnerek között, ahol mindkét fél kész vállalni a felelôsséget a változások érdekében, hozzájárulva az új egyensúly létrejöttéhez. A vállalkozás minden résztvevôjének közös érdeke
az eredményesség, a siker, mert a kudarcon
való osztozkodás sem nem boldogító, sem
nem perspektivikus. A bizalom nehezen épül,
és hamar illan el. Ezt egyébként hivatalosan
rendezett munkaügyi kapcsolatnak nevezik,
de nem a név, hanem a tartalom a fontos.
A gépipari ágazat versenyképessége sokféle
elembôl tevôdik össze, tartalmaz hatékonyságot, hatásosságot, kiválóságot és méltányosságot, paritást, illetve elfogadást – hogy csak néhányat említsünk. Természetesen a számos
elem jelenléte mellett ezek aktuális fontosságának aránya is lényeges. Valamennyit figyelembe kell venni és egymáshoz való viszonyuk
sem közömbös. Ha ehhez hozzávesszük a partnerek sokféleségét és a mindenkori helyzetük
változatosságát, akkor még bonyolultabb a
képlet.
Az EU tárgybeli direktívája a tagállamokra
bízza, hogyan határozzák meg egymást a szociális partnerek, milyen megállapodásokkal
rendezik ügyeiket egymással, de azt mindenképpen fontosnak tartja, hogy meglegyen a
dolgozói tájékoztatás, a konzultáció rendje és
eljárása. Emellett megkívánja, hogy a konzultáció érintse az alábbi témaköröket:
• gazdasági, pénzügyi, stratégiai fejlemények
• a foglalkoztatás fejlôdésének struktúrája
és a hozzá vezetô lépések (azok a lépé-
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sek, amelyek a munka szervezésében, a
munkaviszony szabályaiban - ideértve a
munkaszerzôdést is - lényegi változásokhoz vezethetnek.
A szabályozásnak keretet adó kollektív tárgyalások különbözô szinteken valósulhatnak
meg: vállalati, ágazati vagy országos szinten.
Tárgyalni szükséges, szerzôdést kötni lehetséges, de mindenképpen célszerû. A valóság
sokszínû, a szabályok lényege az egyszerûségre
való törekvés, nem érdemes „örökérvényû”
megoldásban gondolkodni.
A szereplôk (munkaadók és munkavállalók) folyamatos párbeszéde elengedhetetlen.
Magyarországon még az európai átlag alatt
van a rugalmas foglalkoztatottság részaránya.
Szép számmal vannak olyan szakmák, amelyek nem helyhez kötöttek, csak internet hozzáférés szükséges pl.: ügyfélszolgálat, értékesítés, oktatás-képzés, CAD fejlesztés. Fô ok,
hogy nem alakultak még ki a szokások.
A mindennapok kihívásairól sem szabad
azonban elfeledkezni. A vállalkozások sikere a
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vállalkozás irányítók (tulajdonosok) és dolgozók közös erôfeszítéseinek eredménye. A
munkavállalók elégedettségi mércéjének
megjelölésére jó példa az angol elnevezéssel az északi országokban alkalmazott - „job satisfaction” kifejezés, talán munkavállalói elégedettségnek vagy sikerességnek fordíthatnánk.
A szociális partnereknek kell a magyar gyakorlatba bevezetni a megfelelô magyar kifejezést és tartalmát.
A szociális partnerek folyamatos munkájukkal segítik a hazai verseny szféra fejlôdését
és alkalmazkodását a gyorsan változó nemzetközi folyamatokhoz. A szociális partnereknek
nemcsak az eredményeket, hanem a problémákat és a felelôsséget is közösen kell vállalniuk. Ez ágazati szinten is igaz, a kollektív tárgyalásoknak része kell hogy legyen a vállalkozás hatékonysága, versenyképessége és fenntarthatósága is.
Dr. Hajdú László
EU szakjogász
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Dr. Bánki Horváth Mihály:
A VOSZ részvétele az Európai Szakoktatási
és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET)
magyarországi kialakításában

Bevezetô
Munkaadóként gyakran szembesülünk a problémával, mennyit is ér valójában a felvételre
jelentkezô fiatal tudása. A szakképzésben
szerzett ismeretek sok tekintetben elavultak, a
pályakezdôk kevés használható gyakorlati ismerettel rendelkeznek, motiváltságuk alacsony. Az ilyen munkavállaló inkább gond,
mint haszon – betanítása, ismeretei feljavítása idôt és pénzt rabló hosszadalmas folyamat.
Vitánk emiatt a szakképzô intézményekkel
nem új keletû. Minden olyan reform, amely a
gyakorlati tudás szerepét erôsíti az iskolai
rendszerû szakképzésben, munkáltatói érdeket
is szolgál.
Mindez nem magyar sajátosság, a profitorientált munka világának és a sokszor kontraproduktív iskolai oktatásnak a viszonya Európa-szerte hasonló, a munkáltató és a munkavállaló az iskolai tudás felújítására, olykor
hiányainak pótlására, rákényszerül az egész
életen át tartó tanulásra. Ez az oktatásra szánt
források pazarlásával jár. Az iskolai rendszerû
szakképzés hatékonyabbá tételére az Európai
Unió keret- és minôségbiztosítási rendszereket dolgozott ki, mint az Európai Képesítési
Keretrendszer (EKKR), a minôségbiztosítási
rendszer (EQAVET), a felsôoktatásban bevezetett kreditrendszer (ECTS), az Europass és
ide kapcsolódik a szakképzés fejlesztését célzó
ECVET is. E rendszerek nem értelmezhetôk
egymás nélkül: szorosan összefüggenek, egymást kiegészítik.

Európai Szakoktatási és Szakképzési
Kreditrendszer1
Az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET – ejtsd: ekvet vagy íszivet) célja szerint a kölcsönös bizalom és a
mobilitás elôsegítésének új európai eszköze a szakképzésben. Az Európai Bizottság
ajánlását az Európai Parlament és a Tanács
2009. június 18-án fogadta el. Valamennyi
tagország, köztük Magyarország, elkötelezte
magát a bevezetése mellett. A várakozások
szerint, a tagállamok megteremtik az ECVET fokozatos bevezetéséhez szükséges feltételeket és meghozzák a megfelelô intézkedéseket. Ez hazánkban a szakképzési rendszer (OKJ) és az EKKR/MKKR (Európai Képesítési Keretrendszer/Magyar Képesítési
Keretrendszer) megfeleltetése részeként teremtôdik meg.
Az Európai Szakoktatási és Szakképzési
Kreditrendszer bevezetésével a formális, nonformális és informális utakon megszerzett
tudás, készségek és kompetenciák európai
szintû elismerése, ezzel az egész életen át tartó tanulás támogatása a cél. Az ECVET lehetôvé teszi a tanulók formális tanulása mellett
a nem formális (pl.: mobilitás vagy munka-
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Az alábbi fejezet Balla Ágnes: Az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer c., a Szak- és
Felnôttképzés 2012 /1 számában megjelent cikkének felhasználásával készült.
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végzés során) és az informálisan (pl.: érdeklôdés, hobbi keretében) elsajátított eredmények
elismerését egy struktúra kialakításával, közös
nyelv létrehozásával, valamint az érintett intézmények (képzôk, munkáltatók) közötti
kölcsönös bizalom és tapasztalatcsere elôsegítésével, szerte Európában.
Az ECVET a képesítést szerezni kívánó
személyek tanulási eredményei átvitelének,
elismerésének és adott esetben összegyûjtésének technikai kerete. Az ECVET-eszközök
és -módszertan a következôket foglalja magában:
– az Európai Képesítési Keretrendszerre
alapozva a képesítések tudás, készség,
kompetencia alapú leírása, majd azok
tanulási egységekbe való csoportosítása
a hozzájuk rendelt pontokkal együtt (ez
utóbbi nem feltétlenül szükséges),
– legfontosabb része ezen tanulási eredmények átviteli és összegyûjtési folyamata, valamint
– a minôségbiztosítást és a közös nyelv
azonos értelmezését elôsegítô kiegészítô
dokumentumok (például együttmûködési és tanulási megállapodások, eredményjegyzékek és ECVET felhasználói
útmutatók)
Az ECVET célja, hogy képesítés szerzése
érdekében megkönnyítse a tanulási eredmények elismerését a nemzeti jogszabályokkal
összhangban. Megjegyzendô, hogy az ECVET semmiféle új jogosultságot nem teremt
a tanulási eredmények vagy pontok automatikus elismerésére. Egy adott képesítésre történô alkalmazása összhangban áll a tagállamokban alkalmazandó jogszabályokkal, szabályokkal és rendelkezésekkel. Az ECVET
gyakorlatba ültetésének egyik leginkább látható formája a mobilitás. A mobilitás alatt
mind a nemzetközi, mind az országokon belüli mobilitást érthetjük. Bármelyikrôl is legyen szó, a cél az, hogy a mobilitás alatt elsajátított tanulási eredmények elismertethetôek legyenek és a jelenlegi gyakorlattal ellentétben a tanulók képzési útjait ne
hosszabbítsa meg egy-egy külföldi szakmai
gyakorlat, vagy a tanulási hely változása.
Vagyis a nem formális keretek között elsajátított készségek hivatalosan elismertethetôkké váljanak.
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A versenyszféra és Európai Szakoktatási
és Szakképzési Kreditrendszer kapcsolata
A fiatal munkavállalók versenyképességének
megalapozása során alapvetô jelentôségû,
hogy lehetôséget biztosítsanak számukra külföldi szakmai projektekben való részvételre
képzési idejük alatt. Jelenleg Európa-szerte általános jelenség, hogy a szakképzésben részvevôknek csak kis része él / élhet a külföldi képzési lehetôségekkel. A külföldi (szakmai) tartózkodások ideje lényegesen megnône, ha az
így megszerzett ismereteket a tanuló hazájában is automatikusan elfogadnák és beszámítanák. Az ECVET-et, mely egy elismerési és
átvételi rendszer az európai szakképzés számára, azért fejlesztették ki, hogy ennek gyakorlati eszközeként szolgálhasson a közeljövôben.
Az elismerés megnyilvánulhat kreditek formájában is, ahogy az ECVET, mint Európai
Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer
neve is mondja (pl.: Angliában így mûködik a
szakképzés), de ennél sokkal fontosabb a
szemlélet (kimenet alapúság, az elismerés / beszámítás biztosítása) és a folyamatok egységes
értelmezése – a kredit már ennek a folyamatnak a végeredménye.
Az Európai Gazdasági Térség versenyképességének fenntartásához szükséges a vállalatok nemzetköziesedése. Nem csupán a globális piac nagyvállalatai, de a határ közeli kis- és
közepes vállalatok is igénylik a más tagországbeli korszerû gyakorlati ismeretek átvételét és
a nemzetközi átjárhatóságot. Az ECVET
leegyszerûsíti a képzések közötti átjárhatóságot, fejlesztve mind az európai, mind a nemzeti képzési kerettanterveket, amelyek tanulási
eredmény alapúsága pedig a gazdasággal való
kommunikációt könnyíti meg.
Napjainkban a tanulás élethosszig tartó folyamat, ahol a gazdaság számára fontos, korszerû ismeretekkel frissítjük munkavállalóink tudását. Ugyanakkor az iskolai rendszerû és az iskolarendszeren kívüli képzések tartalma sokszor átfedi egymást. Alig valósul meg a könyvszagú tudásnál sokszor hasznosabb nem formális, gyakorlati ismeretek beszámítása és értékelése. Így gyakran nem hatékony a képzésre fordított anyagiak és munkaidô felhasználása.
Az ECVET, rugalmassága és a jól dokumentáltsága miatt, hiteles és költséghatékony

Tájékoztató

50
módja a szakképzési tapasztalatok beszámításának. És mivel kimenet alapú (kredit)rendszer, egyaránt alkalmazható az iskolai rendszerû szakképzésben és a felnôttképzésben is.
Az Európai Szakoktatási és Szakképzési
Kreditrendszer hazai története:
2011 júniusában a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal Szak- és Felnôttképzési Igazgatósága
keretében megalakult ECVET Nemzeti Koordináló Pont. A koordináló pont tájékoztatást
nyújt az ECVET tesztelésével, megvalósításával és továbbfejlesztésével kapcsolatos aktualitásokról és az elsô körös kísérleti projektek,
köztük a magyar részvétellel megvalósult ECVET-ASSET projekt tapasztalatairól.
2012 tavaszán az Európai Bizottság pályázatára és támogatásával alakult meg a Nemzeti
ECVET Szakértôi Hálózat. A pályázat beadására az Egész életen át tartó tanulás programot
(LLP) koordináló nemzeti irodák voltak jogosultak.
Magyarországon a Tempus Közalapítvány
pályázott és kapott támogatást a 13 fôs szakértôi csoport kialakítására. A csoportban az
érintett döntéshozó szervezetek képviselôi
Nemzetgazdasági Minisztérium; Nemzeti
Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnôttképzési
Igazgatóság; a munkáltatói oldalt képviselô
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége; Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
mellett oktatáskutatók, szakképzési intézményvezetô, oktatók, a felsôoktatás képviselôje és szakképzési szakértôk dolgoznak.
A megalakulás óta elért eredmények:
A szakértôi csoport mûködése nem folyamatos, az eltelt másfél évben hat szakértôi
megbeszélésre került sor a projektet irányító
Tempus Közalapítvány székhelyén. Elsô és
legfontosabb feladatként azt jelöltük meg,
hogy a különbözô szférákat képviselô szakképzési szereplôk képesek legyenek hatékonyan
együttmûködni, ehhez tapasztalatcsere, közös
tanulás szükséges. E folyamat részeként határoztuk meg az elvégzendô feladatokat. Az ECVET rendszerszerûen a MKKR keretébe il-

leszthetô. Ennek fejlesztése jelenleg is folyik a
Nemzeti Munkaügyi Hivatalban. Az ECVET
azonban egy területen már most is értelmezhetô, ez pedig a szakképzési mobilitás területe.
Ennek a munkáltatói és különösen a versenyszféra számára való hasznosságáról a bevezetôben már szóltunk.
A külföldre irányuló szakmai gyakorlatok
területére koncentrálva számos fejlesztés valósult meg a csoport munkájával, eddigi fontosabb eredményeink:
– képzési anyag készült a szakképzési mobilitási tárgyú pályázatokat beadók számára
– tanulmány az Európai Szakoktatási és
Szakképzési Kreditrendszer lényegérôl,
eddigi európai és magyarországi elôzményeirôl
– az európai ECVET szakértôi hálózat részeként rendszeres munkaértekezletek
más európai államok szakértôivel
– több szakfolyóiratban jelent meg ismertetô jelleggel cikk
– rendszeres jelentés a projektet finanszírozó Európai Bizottságnak
A közeljövô feladatai, kihívásai:
Európai Uniós célkitûzés, hogy 2020-ra az
elsô szakképesítés megszerzését szolgáló képzésben végzett 18–34 éveseknek legalább 6
%-a rendelkezzen valamilyen külföldön szerzett, legalább kéthetes (10 munkanap) vagy
ennél rövidebb és Europass dokumentumban
rögzített, az elsô szakképesítés megszerzését
szolgáló képzéshez kapcsolódó tanulmányi
vagy gyakorlati képzési tapasztalattal (ideértve a munkahelyi gyakorlatot is).
Az ECVET alkalmazása lehetôvé teszi a
gazdálkodó szervezetek bevonását a mobilitás-szervezési folyamatba, illetve az ott elsajátított, szigorúan nem könyv-, hanem életszagú tudás elfogadtatását. Mindez elôsegíti a
szakképzés hatékonyabbá tételét, erôsíti a
munka világának és a képzô szervezeteknek a
kapcsolatát, reményeink szerint gyakorlatias
ismeretekkel, külföldi munkatapasztalatokkal
felvértezett fiatalokat bocsátva a munkaerôpiacra.

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, Arany János u. 6–8. (Tel.: 74510-593
vosztm@t-online.hu
Vas megye
Elnök: Szônye József
9700 Szombathely, Fô tér 24. (Tel/fax: 94/323193)
vajda.magda@fulgerit.hu
Veszprém megye
Elnök: Gazsi Attila
8200 Veszprém, Budapest u. 8. 3/315.
Tel.: 88-420-710
Gazsi.Attila@VOSZveszprem.hu
voszveszprem@mailbox.hu
Zala megye
Elnök: Doucha Ferenc
8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. u. 2/A. (Tel.:
93/536-770, Fax: 93/536-771)
doucha.ferenc@world2000.hu, www.voszzala.hu
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A VOSZ szekciók székhelye, elérhetôsége
Agrár- és Élelmiszeripari Szekció
Dr. Kiss József
kissjozsef@magyarkutato.hu
Egészségügyi Szekció
Dr. Bombera Géza
2030 Érd, Petôfi u. 100.
(Tel.: 23/366-143)
bombera@t-online.hu
Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási Szekció
Vida Péter
(Tel.: 06-20-339-6261)
vida.peter@dologido.hu
Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók és
Vendéglátóipari Szekció
Kári János
1077 Budapest, Dob u. 73.
(Tel.: 06-30-9223-612, Fax: 295-0537)
info@uniohotel.hu
Ifjúsági és Diákvállalkozási Szekció
Gazsi Attila
gazsi.attila@voszveszprem.hu
Informatikai szekció
Dr Kádas Péter
1013 Budapest, Pauler u. 11.
06-20579-6659
peter.kadas@protege.hu
Ingatlan Forgalmazási és Hasznosítási Szekció
Dr. Sztranyák József
1134 Budapest, Kassák L. u. 78./Lepény épület
06-20-965-1961
j.sztranyak@primordial.hu

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

1066
1158
1215
1221

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

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

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

voszveszprem@mailbox.hu
zalavosz@chello.hu

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

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

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

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

1-705-7082

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

88-420-710
93-317-733

Budapest u. 8. III.em. 315.
Bíbor Center,
Petôfi u. 1.
Teréz krt. 38. I/118.
Késmárk u. 7/b
Duna u. 55.
Mária Terézia u. 60.

88-420-710
93-317-733

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

32-423-860
82-410-478

66-448-190
46-505-160
62-409-127
22-319-772
96-424-719
52-541-414
36-817-563
56-512-375
34-305-092

Fax
72-227-800
76-481-380

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

32-423-860
82-410-475

66-448-190
46-413-643
62-409-127
22-319-772
96-412-803/132
52-541-301
36-817-562
56-512-370
34-305-092

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

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

8800 Nagykanizsa

Zala

Nyíregyháza
Szekszárd
Szombathely
Veszprém

4400
7100
9700
8200

Utca
Király u. 42.
Katona József tér 18.
I/111.
5600 Békéscsaba
Irányi u. 4–6.
3526 Miskolc
Szentpéteri kapu 80.
6726 Szeged
Fürj u. 92/B
8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 18.
9023 Gyôr
Magyar u. 8.
4025 Debrecen
Iskola u. 3. fsz. 1.
3300 Eger
Trinitárius u. 2.
5000 Szolnok
Óvoda u.2.
2800 Tatabánya
Bárdos lakópark 4/a
fsz. 3.
3100 Salgótarján
Fô tér 1. II/5.
7400 Kaposvár
Bajcsy-Zs. u. 50

Ir.sz. Város
7621 Pécs
6000 Kecskemét

Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas
Veszprém

Nógrád
Somogy

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

Megye
Baranya
Bács

Fekete Ferencné
Nádor Péter
Varga Katalin
Gyurákovics Imre

Köblös Katalin
Dr. Varga Józsefné
Gugcsó Zoltánné
Bárány Károly

Spengler Veronika
Horváth Péterné

Czomba Tímea
Takács Sándorné
Rába Krisztina

Varga Tamás
Kiss Jánosné

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

Irodavezetô
Kosztolányi Anikó
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

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%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

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

(06-93)
541-925

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

11. 01.-04.14.

Bringóhintó Kkt.

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY
20%

20%

20%
04. 15.-10. 31.

10%
Trezor-Liktor Kft.

5600 Békéscsaba
Illésházi u. 18. Pf.: 311

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

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

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

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

10%

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

Kedvezmények
CÉG

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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

(06-26)
314-328

(06-26)
314-328

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

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.

NOÉ Továbbképzési és
Idegenforgalmi Kft.

CÍM

59

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.

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

10%

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%

(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

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

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

10%

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

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

Varga Márfy Kft.

KEDVEZMÉNY

(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

10%

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

Kedvezmények
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CÍM

TELEFON

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.

(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

(06-62)
246-842

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

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

Parragi Ügyvédi Iroda

1054 Budapest,
Tüköry u. 3.

Bankók Bau Kft.

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

H. P. GY. Bt.

(06-1)
354-3080

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

2100 Gödöllô,
Szabadság út 26.

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

KEDVEZMÉNY

15–25%

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

Flash 9 Kft.

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

Enterprise Limited

VEKTOR
Munkavédelmi Kft.

TELEFAX

(06-1)
354-3085

(06-1)
281-1947

15%

Megbízási díjakból
Budapesten történô ügyintézés során
15% költségátalány elengedés

20%

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
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

20%

Webdesign, web-alapú fejlesztések,
desktop software fejlesztések

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

(06-30)
901-4840

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

10%

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.

10%

7%

5–10%

5–10%

10%
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CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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

1084 Budapest,
József u. 48.

06-30620-0500

(06-1)780-55-31

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

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

RPE Kft.

Recruiment Kft.

SKICC Reklámiroda

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

(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

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

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

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

(06-1)277-3703

(06-46)505-267

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

+36-46382-933

KEDVEZMÉNY

5–15%

25%

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%

15%

5%

Kedvezmények
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B & K Épülettervezô
és Kivitelezô Mérnöki
Iroda Kft.

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

+36-82414-851

Magic Tools
Munkavédelmi Kft.

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

+36-30937-5002

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

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztô Kft.

TELEFAX

+36-1377-0176

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

06-46505-452

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

Magánszemélyek, kis- és középvállalkozások számítógépeinek (PC,
laptop, szerver), informatikai eszközeinek (nyomtató, monitor, hálózat)
javítása és karbantartása
Számítógépes hálózatát, rendszergazdai tevékenység ellátását bízza
képzett szakembereinkre. (Microsoft
Kisvállalati Specialista minôsítéssel
rendelkezik cégünk.)
Megbízhatóság, szakszerûség, 20 éves
tapasztalat a számítógépes rendszerek
üzemben tartása terén Miskolcon.
– Ügyviteli szoftvert (számlázó, készletnyilvántartó, könyvelô, bérszámfejtô, tárgyi eszköz nyilvántartó,
házipénztár, szabályzatkészítô, kiegészítô melléklet készítô stb.) vásárló
új felhastnálóink (akik még nem
vásároltak tôlünk programot) részére okt. 1. és dec. 31. között 20%,
jan. 1. és szept. 30. között 10% kedvezmény a www.forintsoft.hu oldalon szereplô listaárainkból.
– Adótanácsadás egész évben 10%
kedvezmény.

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

KEDVEZMÉNY

10%
kivitelezésnél
egyéb
kedvezmény

15%

15%

munkadíj
árából
VOSZ
tagoknak
15%

10%

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

15%

10%
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Nyámádi Istvánné
WowWe Média

2315 Szigethalom,
Veres Péter u. 14.

06-70
445-1449

Languages
International Bt.

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

36-209346-101
36-30
8646-584

06-1259-1162

Tolmácsolás, Fordítás, Hiteles
fordítás, Konferenciatechnika

Inis Business Kft.

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

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

06-1210-2478

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

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

06-88329-915
06-306304-688

Balogh Endre e. v.

Soft Up
Magyarország Kft.

Baricska Csárda

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

06-70511-762
06-30528-2426

8230 Balatonfüred,
Baricska dûlô

+36-20223-0910

TELEFAX

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

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

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

KEDVEZMÉNY

10–20%

10–25%

sikerdíjukból
15%

10%

10–15%

10%

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