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Új helyre költözik a VOSZ!
2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Demján Sándor díszebédet adott a hivatalából távozó amerikai
nagykövet, Eleni Tsakopoulos Kounalakis asszony tiszteletére
Lezárult a Tudásfórum programsorozat
A 2013. évi Év Vállalkozója és Megyei Év Vállalkozója pályázat
beadási határideje 2013. augusztus 15.

2013. június–július

Hirdetés

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

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

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

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

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

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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Ismételt felhívás az Év Vállalkozója
és Megyei (Regionális) Év Vállalkozója
2013. jelölésre és pályázati részvételre
Beküldési határidô: legkésôbb 2013. augusztus 15-ig!

Alapszabályunknak megfelelôen ez év december 6-án (pénteken), immár tizenötödik alkalommal kerül sor ünnepi rendezvénysorozaton belül az Év Vállalkozója Díjak átadására,
amely a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Mûvészetek Palotájában kerül megrendezésre.
Év Vállalkozója Díj 2013.
Év Vállalkozója Díjra – országos elôterjesztés
útján – vállalkozás vezetôi, tulajdonosai, management tagjai jelölhetôk. 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
országos kitûntetésre a VOSZ megyei szervezetének jelöltjeként 2 fô, a VOSZ-KMRSZ
esetében 4 fô, VOSZ szekciónként 1 fô,
VOSZ-hoz csatlakozott Szövetség részérôl 1
fô, továbbá az MKIK részérôl 2 fô terjeszthetô
elô.
Az elnökségek felterjesztésein túl természetesen az Alapszabályból fakadóan továbbra is
lehetôsége van tagjainknak pályázat útján
közvetlenül is a díj elnyerésére, vagyis írásos
pályázatot benyújtania.

Megyei, Regionális Év Vállalkozója Díj
2013.
A VOSZ területi szervezeteiben – az elôzô
évek sikerére, valamint szövetségünk elfoga-

dott éves célkitûzéseire tekintettel – idén is
meghirdeti a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjak pályázatait.
Kiemelkedô teljesítményt nyújtó vállalkozóink elismerésére – a területi VOSZ szervezetek elnökségeinek javaslatára - ipar, kereskedelem, mezôgazdaság, valamint szolgáltatás
kategóriákban is lehetôség van, de – a helyi
adottságok szerint – további kategóriák bevezetése is támogatott lehet, pl.: „A 2013. Év
Termelô Vállalkozója a közép-magyarországi
régióban" stb.
Megyei, vagy Regionális Év Vállalkozója
Díjra vonatkozóan is lehetôsége van tagjainknak pályázat útján közvetlenül is a díj elnyerésére, vagyis írásos pályázatot benyújtania! A
Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjakra
vonatkozó feltételek egyebekben megegyeznek az országos Év Vállalkozója Díj feltételeivel. A kategóriák és elôterjesztések tekintetében kérjük, forduljanak közvetlenül a VOSZ
területi szervezeteihez: http://vosz.hu/?pid=5
A díjazottakra vonatkozó elôterjesztéseket, illetve pályázatokat megfelelô indoklással alátámasztva 2013. augusztus 15.
napjáig fogadjuk a VOSZ Titkárságán, a
center@vosz.hu e-mail címen (illetve a
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6. postacímen).
A díjakkal kapcsolatos, ezen tájékoztatás
nem teljes körû. További információkkal a
VOSZ titkársága, illetve területi szervezetei,
szekciói szolgálhatnak: http://vosz.hu/?pid=5
Tisztelettel várjuk a jelöléseket és a pályázatokat!
VOSZ
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A VOSZ észrevételei és javaslatai
a vállalkozások adminisztrációs
terheinek érdemi csökkenetésére

A Nemzetgazdasági Minisztérium törekvései a
vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésére nagy várakozást keltett a vállalkozásokban 2010-ben. Az akkor beígért 100 és
400 milliárdos „csomag” hatásai azonban a
vállalkozói szféra számára nem érzékelhetôek,
sôt azt érzik, hogy a terhelés növekszik. Itt
most nem elsôsorban az adók, elvonások
nagyságát, de azok számát, az intézkedések,
jogszabályok betartásához, követéséhez szükséges többletmunkát és azok növekvô költségkihatását kifogásolják a vállalkozók.

Ugyanígy Jelenleg a cégek mûködtetésénél
a dolgozók bejelentése, bérek számfejtése,
ezekhez kapcsolódó adók szabályai, nyilvántartásai folyamatosan és szinte áttekinthetetlen módon változnak.
A kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások esetében általánosan elmondható 70%
adminisztráció és 30% az üzleti tevékenység
arány, ami a vállalkozások hatékonyságát jelentôsen csökkenti.

Körbetartozás, vagy lánctartozás
Állandóan módosuló jogszabályi környezet
Felnôttek mára a magyar vállalkozások, akik
vállalkozásaik hosszú távú fejlesztéséhez, mûködtetéséhez a kiszámítható gazdasági környezetet igénylik. Joggal várják el, hogy partnerként kezeljék ôket, emellett természetesen
segítségre is szükségük van, beleértve azt is,
hogy bár a törvényeinkben kiemelt szerepet
kapnak jogkövetkezményként a szankciók, elsôdlegesen a figyelemfelhívás, a segítség érvényesüljön a „Hatóság” részérôl, majd ha ez
nem vezet eredményre, akkor lépjenek be a
szankciók.
Jelentôs nehézséget okoznak az év közben
hatályba lépô adójogszabályok. Komoly hibaforrás, bizonytalanná teszi a napi munkavégzést, jelentôs erôket köt le az állandó jogszabályfigyelés. Javasoljuk, hogy az adók módosítása legfeljebb évente történjék meg egy alkalommal a költségvetés elfogadásának keretében. egyben annak megjelenése is megtörténne október 30-ig, hogy a vállalkozások felkészülhessenek a változásokra és tevékenységüket, üzleti terveiket annak alapján alakíthassák ki.

Bár nem tartozik a közvetlenül a vállalkozások adminisztratív terhei csökkentéséhez,
egyrészrôl a KKV szektor legnagyobb gazdasági problémája, másrészt viszont az ebbôl
adódó nehézségek jelentôs adminisztratív
többletmunkát rónak a vállalkozásokra, így
végülis ez a tárgyban jelzett témához is tartozik.

Illetékek, adók, járulékok egyösszegû egy
számlára történô befizetése
Többször felvetett problémája a vállalkozásoknak, hogy jelentôs adminisztrációs többletterhet (munkaidô és munkabér) jelent a
vállalatok számra a béreket terhelô befizetések külön számlákra történô befizetése. A minisztérium szakmai fórumokon támogatta kezdeményezésünket, hogy egy számlára és egy
összegben kerüljön befizetésre az összeg.
legutóbb az elmúlt év során a munkahelyvédelmi akcióterv kisadók ügyében vetettük fel
a javaslatot és a minisztérium e témával foglakozó államtitkára nem utasította el a kezde-
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ményezést. Javasoljuk ismét az egyösszegû és
egy számlára történô befizetést.
Az alábbiakban a VOSZ adminisztráció
csökkentésével foglalkozó munkabizottsága
összegyûjtötte a vállalkozók által problematikusnak tekintett területeket általánosságban
és konkrétan is.
1. Adminisztrációhoz kapcsolódó elektronikus ügyintézés egyszerûsítése, továbbfejlesztése
„A cél, hogy a vállalkozások minden adózással kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni kizárólag
elektronikus úton az elektronikus ügyintézés
továbbfejlesztésével, egyszerûsítésével, felhasználóbarátabbá, ügyfél-orientáltabbá tételével"
E témakör keretében javasolható a minél
elôbbi bevezethetôség érdekében a helyi iparûzési adóbevallások egyszerûsítése, mellyel
megoldódna az egy vállalkozás több önkormányzatot érintô bevallásának elektronikus
formában történô benyújtása a NAV felé,
amely szervezet a bevallások összesített adatait közölné az érintett önkormányzatokkal,
egyben az egy összegben részére iparûzési adó
címén átutalt összeget a bevallások alapján jogszabályban rögzített határidôn belül - továbbítaná az önkormányzatoknak. Ezzel a vállalkozások adminisztrációs terhei - felesleges
papírozás, átutalás banki kiadásai stb. - is jelentôsen csökkenhetnének.
Ezzel együtt viszont az önkormányzati adóhatóság feladatköre is csökkenne, ami ott természetesen létszám csökkenéssel is járhatna.
Természetesen ez az önkormányzatok adó
megállapítási jogkörét, illetve a bevétel realizálásához szükséges lépések megtételének kötelezettségét nem érintené.

2. Az elektronikus adatszolgáltatások jelenlegi rendszerének vállalkozóbarátabbá tétele
A jelenlegi gyakorlat szerint ugyanis a vállalkozások a havi „-08” és „-58” számú bevallással minden foglalkoztatottra illetve egyéb

kifizetéseire (felvásárlás, bérleti díj) kiterjedôen adatot szolgáltatnak a NAV-nak. Ennek
ellenére pl.: a KSH több munkaügyi statisztikai adatgyûjtést végez (havi, negyedéves, éves
illetve májusi adatlapos adatszolgáltatás a kiválasztott foglalkoztatottaknál) a már információnként rendelkezésre álló adatok tekintetében.
Emellett ezen adatbázis alkalmas mind az
egészségbiztosítás mind a nyugdíjbiztosítás
adatigényének kiszolgálására is.
Így a vállalkozásokat a többlet adatszolgáltatásokkal, felesleges adminisztrációval terhelik.
Az adminisztráció csökkentésébe bele kell,
hogy férjen az adatszolgáltatások összehangolása, ha szükséges az adótitok szûkítésével. Állami akarattal - törvényi szabályozás mellett megteremthetô lenne a különféle állami
adatbázisok kölcsönös hozzáférhetôsége, kompatibilitása, ezzel megoldódna a vállalkozásokat terhelô többszörös adatszolgáltatás problémája.
Az elektronikus adatszolgáltatással – 08-as
és 58-as bevallások – megteremtôdött annak
lehetôsége, hogy a bevallásban szereplô adónemek szerinti összegek a NAV-hoz egy bankszámlára kerüljenek átutalásra, melyet a NAV
a beérkezett bevallások alapján a megfelelô
adónemeken jóváírhat. Ezáltal a vállalkozások adminisztrációs terhe és az átutalásokat
terhelô bankköltsége is csökkenne.

3. A vállalkozásoknak az adminisztratív
terhek csökkentése mellett a jogbiztonságra
egyértelmû, könnyen kezelhetô jogszabályokra, kiszámíthatóságra is szükség van.
A jogszabályok tekintetében az egyértelmûség hiánya legtöbbször abban ölt testet,
hogy a „Hatóság” utólag másképp értelmezi
adott esetben a jogszabály elôírásait, mint a
napi gyakorlatban azt alkalmazó vállalkozás.
Ez pedig az esetek többségében utólag derül
ki, ami a vállalkozások számára szinte minden
esetben valós terhet jelentô bírságként jelenik meg. Ezen problémakört csak bôvítik az
évközi törvénymódosítások. Nem volt ritka
azon eset sem, hogy egy-egy törvényi elôírás
adott éven belül többször is módosításra ke-
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rült. Erre pedig felkészülni, üzleti tervet építeni nem lehet. Természetesen a sûrûn változó
jogszabályok ismertetésére ma már különbözô
szolgáltatók szakosodtak, sok esetben „aranyáron” szerveznek elôadásokat. Helyette az internet világában különösen az adótörvényeket érintôen a maitól is nagyobb teret kellene
kapnia a NAV honlapján az adott – különösen a módosítások tekintetében – témakörök
értelmezésének. Ez a NAV ügyfélszolgálatok
jelenlegi válaszadási rendszerét is segítené.
Nem ritka ugyanis az az eset, hogy egy-egy
megyei ügyfélszolgálat telefonos válasza eltér
egymástól. Ráadásul ezen válaszok a gyakorlati munkában nem igazán jelentenek igazi segítséget, hisz a késôbbi ellenôrzésnél erre való
hivatkozást nem köteles a revíziót végzô elfogadni.

4. Az elektronikus számlázás bevezetése,
elterjesztése, az átutalással fizetett számlák
esetén
A hatósági ellenôrzésekkel kapcsolatos irritáció
további csökkentése
A vállalkozásbarát intézkedések körül ez
valóban kiemelhetô, hisz felsorolni sem lenne
egyszerû, hogy az egyes vállalkozásokat tevékenységük folytatása kapcsán milyen hatóságok ellenôrizhetik. A jogkövetô magatartást
pedig nem lehet úgy megkövetelni, hogy nem
ismertek azon kritériumok, melyeknek a vizsgálat során meg kellene felelniük.
Erre tekintettel valóban szükséges azon
jogszabály megalkotása, ami a hatósági gyakorlatot keretek között tartja, melyek a vállalkozások számára is megismerhetôvé válnak.
A hatóságok bírságolási gyakorlatának racionalizálása
A KET 94 (1) a/ pontban rögzített elsôre
figyelmeztetés elvének a jogkövetô magatartást tanúsító, esetleges tévedésbôl eredô hiányosságból eredô adókülönbözetet produkáló
vállalkozások esetében az ART szabályai közé
történô beépítése javasolt. Ez valóban azon
vállalkozások számára jelentene megoldást,
akik az évente többszöri törvényi változások
mellett is igyekeznek kötelezettségüknek határidôben eleget tenni, ugyanis az adópolitika
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továbbra sem vállalkozásbarát, hisz nemcsak a
mérték, de a bírságolandó kör is folyamatosan
bôvül.
Foglalkoztatási kérdések
Továbbra sem csökkentek a munkaviszony létesítésével összefüggô adminisztrációs terhek. A munkaviszony létesítésekor a
NAV felé küldendô T1041 bejelentô és változás-bejelentô adattartalma változatlan maradt. Ettôl sokkal súlyosabb probléma a vállalkozások számára a foglalkoztatási terhek
nagysága, ami az élô munka velejárójaként a
talpon maradást teszi sok esetben lehetetlenné. Ez az a terület, ami sürgôs intézkedést
igényelne.
A legkisebb cégek adminisztrációs terheinek
csökkentése
Az adminisztrációs terhek és a bürokrácia a
törvényi szabályozáshoz köthetô. Az elmúlt
években nem sikerült érdemi változást elérni.
Az eddigi intézkedések is –KATA, KIVA – további egyszerûsítéseket igényelnének.
Az adminisztrációs terhek csökkentése
mellett a gazdaság e szereplôi számára is az élô
munka költségének mérséklése jelentené az
igazi megoldást.
Ezen felül – igaz nem csak a legkisebb cégeket érintô problémák - közül a következôket
szeretnénk kiemelni.
– az egyébként is jelentôs forgóeszközhiánnyal küzdô magyar vállalkozások
számára rendkívül kedvezôtlen változás
volt az ÁFA-t érintô kiutalási szabály
változása (ART 37 § (4) és (4/a) bekezdés)
vagyis: a visszaigényelt ÁFA-t 75 napon
belül kell kiutalni az alábbi kivétellel
- legkorábban az esedékességtôl számított 30 napon belül 1 millió Forint
alatt
- 1 millió Forint felett 45 napon belül,
ha az adózó minden ügylet – melyre
adólevonási jogát gyakorolja – ellenértéke általa kifizetésre került,
melyrôl az adózó bevallásban nyilatkozatot tesz.
– A törvényi elôírások betartásával mûködô – uniós országokba értékesítô – hazai vállalkozások is retteghetnek az adó-
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hatóságtól a Legfelsôbb Bíróság (új nevén Kúria) egy tavalyi ítélete nyomán.
A közösségi értékesítések ugyanis az
ÁFA törvény területi hatályán kívül esnek, tehát ÁFA fizetési kötelezettség az
értékesítôt nem terheli.
A határok lebontásával a közösségen
belüli kiléptetésekre nem kerül sor, így
nem kerül igazolásra, hogy a magyarországi termelôk, kereskedôk áruja valóban elhagyta az országot, vagyis egy másik európai uniós tagállamba megérkezett. 2012. évben illetve 2013-ban is
kiemelt vizsgálati körbe kerültek az európai uniós országokba értékesítô termelôk, kereskedôk. Így mindenképpen szükség lenne a NAV egyértelmû tájékoztatójára, hogy mit fogad el igazolásként a vállalkozótól annak bizonyítékaként, hogy az áru
elhagyta Magyarország területét. A Legfelsôbb Bíróság (Kúria) ítélete nyomán
ugyanis a NAV – az Európai Bíróság
2007. 09. 27-i C-409/04 számú ügyben
hozott ítéletében foglaltakkal ellentétben – az értékesítô igazolásként szolgáló
dokumentumait egy késôbbi ellenôrzés,
ha nem fogadja el, úgy a jóhiszemûen eljáró vétlen eladókkal fizettetheti meg a
hiányzó ÁFA-t a nem kevés szankcióval
együtt.
– Társasági adót érintô törvényi változás
szintén negatív irányban befolyásolta a
vállalkozásokat benne a mikro és kisvállalkozásokat is, melyek a válság hatását
nagyobb kitettséggel élték meg.
Elôzô évek veszteségének (negatív adóalapjának) leírhatósága a TAO tv. 17 §
(2) bekezdés értelmében szigorodott,
úgy hogy a TAO adóalap 50%-a után
adóznia kell a vállalkozásoknak, tehát a
veszteség eredményes gazdálkodás esetén sem írható le teljes egészében a következô évben.
A veszteségleírás ugyan folytatható,
de egy veszteséges évet követô eredményes év zárásánál a vállalkozás számára nem volt mindegy, hogy a társasági adó alapcsökkentéssel együtt járó
adó összeg csökkenés következtében
eddig pénzkiadással nem kellett számolnia.

Társadalombiztosítási feladatok:
TB. kifizetôhelyeknek határozatot kell
hozni a keresôképtelenséget nem okozó (kis)
üzemi balesetekrôl is. Javaslat: feleslegesnek
tartjuk, megszüntetendô.
– az olyan munkahelyi balesetekbôl származó baleseti táppénzt, melyet a munkáltató elismer, - TB kifizetôhely esetén
saját forrásából kifizet - utólag be kell
vallani a TB felé, majd ott nyilatkozatot
kérnek a munkáltatótól, hogy elismeri-e
a vétkességét. Ezt követôen határozatot
hoznak, amit a vállalkozás megfizet. Idôközben Tpp. kódokkal folyamatos
egyeztetés a háziorvossal, a kiváltott
gyógyszerek megtérítésével kapcsolatos
további háziorvos - TB- kifizetôhely közötti nagy idô, és energiaigényes eljárás.
Sokkal egyszerûbb lenne, ha úgy járnánk el, mint a betegszabadság esetén.
A munkáltató számfejti, kifizeti a
baleseti táppénzt. Nem dolgoztatna háziorvost, hivatalnokot, és TB. ügyintézôt. (kérdésként merül fel, ha a vállalkozás társadalombiztosítási járulékot fizet,
akkor ez miért vonatkozik a háztartási,
és miért nem a vállalkozáson belül történt balesetekre?)
– A munkakör FEOR változás esetén (pl.
titkárnôbôl TB. ügyintézô lesz) 15 napon belül a NAV-hoz bejelentési kötelezettsége van a vállalkozásnak. Miért? Javasoljuk megszüntetni.
– a biztosítás szünetelését 15 napon belül
kell jelenteni a NAV felé. Az egy napos
kiesést nem lehet egy napon, egy jelentésen belül megtenni, mivel a NAV
rendszere nem képes ezt fogadni. Javaslat: a kiesô napokat a havi bevallásban
jelenteni, havonta egy alkalommal.
– Letiltások munkabérre
Munkabérre vonatkozó végrehajtói, hatósági, bírósági letiltások érkezése esetén értesíteni kell a munkavállalót (
miért, bizonyára tudomást szerzett már
az ellene folyó eljárásról), valamint a
végrehajtót arról, hogy megkezdjük a letiltás érvényesítését. A letiltás érvényesítése a munkaadó számára kötelezô, felesleges a munkáltatót további adminisztrációval terhelni. A végrehajtót
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egy letiltási okirat kiállításáért a teljes
kötelezettség 10 %-a illeti meg behajtási jutalékként. Ezzel szemben a munkaadót, kinek jelentôs adminisztrációs terhe, kézfizetô kezességi felelôssége keletkezik, díjazás nélkül köteles ezt a nap
mint nap növekvô számban érkezô letiltásokkal kapcsolatos feladatokat elvégezni. A munkabérre vezetett letiltásokkal kapcsolatban tenni kellene valamit
központilag, mert olyan méreteket kezd
ölteni ez a fajta végrehajtás, ami nem
terhelhetô a munkaadóra.
– helyi iparûzési adók bevallása: önkormányzatonként ki kell tölteni gyakorlatilag ugyan azt a bevallást, ami önkormányzatonként a rájuk jutó adóalapban
különbözik. Javaslat: A bevallás nyomtatvány legyen teljesen egységes az adóalap kimunkálásáig, majd egy másik lapon részletezve az adott önkormányzat
területére jutó adóalap, és adó levezetése.
– Környezetvédelmi termékdíj- a legnagyobb adminisztrációs terhet jelentô
adó. Az információ elôállítása jogkövetô vállalkozások számára a gyakorlatban
teljesen végrehajthatatlan, ezzel nagyfokú bizonytalanságot okozva, mivel a termékdíj bírság többszöröse a normál adóbírságénak. Importált áru esetében a
törvény végrehajtása érdekében gyakorlatilag szét kell szedni az árut alkatrészeire, a benne található akkumulátort,
elektronikát, csomagolást stb. grammra
lemérni. A raktárban figyelô embereket
felállítani, akik azt könyvelik, hogy az
import áru gyûjtô csomagolását mikor
bontják le, és teszik fel az árut a polcra.
Szükséges ez azért, mert ekkor keletkezik a termékdíj fizetési kötelezettsége.
Teljesen felesleges anyag fajtánként két
(kettô!) tizedesre megadni a kibocsátott
csomagolás tömegét, ha az elôállított
adatok nagyrészt becsléssel állapíthatók
csak meg. Rengeteg adminisztrációval
jár az átvállalási szerzôdések rendszere is.
15 napon belül ezeket a NAV felé be
kell jelenteni, a kezdô és befejezô idôpontot egyaránt. A befejezô idôpontot
követô 15 napon belül ezt megismétel-
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ni, T (törlés) megjelölésével. Miért? A
bevallások kódrendszere (CSk kód) az
érthetetlenségig részletes, és bonyolult.
A számlákra kötelezôen feltüntetendô
záradékokat alig értik a vállalkozók, a
számla tételeire való hivatkozás erôsen
túlzó, a NAV ellenôrein kívül szinte
senkinek rá szüksége nincsen. Javaslat: a
jelenlegi formájába megszüntetni, és valamely forgalmi típusú adóhoz hozzákapcsolni, pl. az áfa-hoz: (Áfa bevallás
szerinti belföldi értékesítés + import +
EU beszerzés - export, - EU kiszállításbelföldi beszerzés). * termékdíj díjtétel.
– ÁFA bevallások évrôl évre bôvülô adattartalma tovább nehezíti az ezzel kapcsolatos munkát. Amennyiben utólag
hibát fedezünk fel, vagy kimaradt egy
tétel, akkor önrevíziós bevallást, önrevíziós nyilvántartást kell készíteni. Rendszeresen fordul elô, hogy cca. 20 MFt-os
bevallást 3 ezer forint miatt kell önrevíziózni. Csökkentené az adminisztrációt,
ha felállítanánk egy limitet, - hasonlóan
a számvitel "jelentôs hiba" kategóriájához - mely alatt az aktuális bevallásban
szerepeltethetô lenne a korábbi hiba.
– Az EU kapcsolatokkal rendelkezô vállalkozásoknak az eladásaikról, beszerzéseikrôl további bevallást kell készíteniük ( az INTRASATAT a harmadik
ebben a témában), majd a két bevallás
egyezôségérôl gondoskodni, energiát
kötve le a hivatalban és a vállalkozásnál
egyaránt. Javaslat: a havi áfa bevallások
csupán a belföldi, és a 3. országbeli forgalmat takarják, az EU-val kapcsolatban csak egy bevallás készüljön.
– Statisztika: hatalmas a statisztikai hivatal adatigénye. Amennyiben un. "reprezentáns"-ként kerül kiválasztásra a vállalkozás, jobb ha külön munkatársakat
alkalmaz ezekre a feladatokra. A kért
adatok nagyrészt nem is állnak rendelkezésre, mint pl. árucsoportonkénti értékesítés tonnában, stb. A bérstatisztikákban kért adatok megtalálhatóak a
NAV részére készülô 1308 jelû bevallásban, amely tartalmaz minden személyi
jellegû adatot, jövedelmet, munkaidôt,
munkakört, kiesô idôt, stb. csak más
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bontásban. Javaslatunk, hogy hangolja
össze a KSH az adatigényét a NAV -val,
és egy bevallásban kérjék be a mindkét
hivatal számára szükséges információkat.
– ugyan ez vonatkozik az árbevételi, és a
szolgáltatás export- import 1470.sz. statisztikára, amely nagyrészt az ÁFA bevallásból kinyerhetô,
– A NAV bevallások évrôl évre "burjánzanak", és egyre bonyolultabbá, részletezôvé válnak. Csak meg kell nézni a
NAV honlapján mennyi bevallás típus
létezik, és azokhoz milyen terjedelmû
kitöltési útmutató tartozik. Egy nyomtatványon belül a bevallás hol éves, hol
éves, hol havi, hol egyik sem, attól függôen mikor melyik kódkockába teszi az
adóalany a jelölést. Bonyolult, idegôrlô
"játék", mire sikerül hibátlanná "kijátszani". A havi áfa bevallások feldolgozásával az adóhivatal képet kap az árbevételi, a 1308.számúból bérbevallásokból
létszám, és béradatokról. Ellenôrzési, és
kontroll adatoknak ezek megfelelôek lehetnek. Ezen túlmenôen bôven elég
lenne egy adónemeket, és hónapokat
felsoroló táblázat, melynek a megfelelô
cellájába a vállalkozások beírják a kötelezettségüket. Az adóhivatal minden
esetben helyszíni ellenôrzés során alapdokumentumok alapján gyôzôdhetne
meg a bevallás helyességérôl.
A 1308 sz. személyi jellegû kifizetésekkel
kapcsolatos bevallásban nagyon sok adatot
kell rögzíteni. Rendkívül nehéz megtalálni
benne a hibát, ha több száz ember egyedi bevallási lapjaiból kell azt összeállítani. Segítené a hibakeresését, ha, az egyedi lapokból klf.
összesítéseket, részletes listákat lehetne nyerni.
NAV vámhivatal
A vámhatóság részére minden fizetési kötelezettséget legalább két nappal a határidô
elôtt kell befizetni, mert - tapasztalataink
szerint - naprakészen nem, csupán késéssel
könyvelik. Jó lenne, ha a vámhivatal megvalósítaná a pénzforgalom naprakész könyvelését, és a nem létezô késedelem miatt nem róna ki 2.000 Ft-os bírságokat, melyet 5.000

Ft. illeték megfizetésével lehetne megfellebbezni.
Hatósági ellenôrzések
Ellenôrök nyilatkozattétel alatt klf. kimutatásokat készítettnek a vállalkozással, amely
túlmutat a számvitel által elôírt nyilvántartásokon.
A legegyszerûbb iratbetekintésnek nevezett ellenôrzés kapcsán is legalább 100 irat
fénymásolását várják el. Javaslunk korlátot
beiktatni, az ellenôrzött tételek x%-ról kérhet
másolatot.
Bírságolási gyakorlat
A hivataloknak gyakorta nem az a célja,
hogy az alapfeladatukat ellássák, hanem azt
(bírság) bevételszerzô eszközként használják.
A gyakran változó jogszabályi környezet erre
kitûnô alapot teremt. Soha nem segítik a
vállalkozást tanáccsal, figyelemfelhívással.
Leginkább ellenségnek tekintik azokat. Az
ellenôrök ismerik azokat a jogszabályhelyeket, melyek betarthatatlanok. A munkavédelemmel, munkaügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatban rengeteg ilyet tapasztalunk. Pl. a munkaidô vége felé, próbaidô
alatt azonnali hatállyal felmondó munkavállaló munkaügyi papírjait még túlórában el
tudják ugyan számolni a munkaügyesek, de a
munkabér kifizetése már csak a másnapi
bankkivonaton fog megjelenni. Ez megfelelô
indok a bírságolásra. És még sok ilyen példa
van, melyben a vállalkozás úgy járt el, ahogyan az adott körülmények között az elvárható volt, jogszabálynak igen, de betûjének
nem felelt meg.
Igazolás benyújtás:
Ne kelljen a vállalkozásoknak magukat
igazolni, olyan információkról igazolásokat
beszerezni, amik közhiteles állam által fenntartott nyilvántartásokból, rendszerekbôl
elérhetôek. Ilyenek:
– cégkivonatokat
– aláírási címpéldányokat
– tulajdoni lapokat
– köztartozás mentes igazolásokat
– azt, hogy igazoljam, a szervnek, hogy
elutaltam a díjat, holott ô kapja meg a
pénzt és pontosan tud róla

Szervezeti Hírek
A cégeljárás elektronikus hitelesítô rendszere nagyon jól és használhatóan mûködik.
Ezen rendszer alapján meg lehetne oldani
ugyanígy a földhivatalok rendszerét is, miért
kell töménytelen szerzôdés másolatokkal,
meghatalmazásokkal, eljárási adatlapokkal
embereknek, cégeknek sorban állani és várakozni fél napokat megadott idôpontokban.
Mindenki elektronikusan jogosult legyen a
saját tulajdonát igazolni akár 24 órában! INGYEN
A 1,5 m Ft havi készpénzforgalom maximális meghatározása és betartása komoly adminisztrációs feladatot jelent
A hatóságok bírságolási gyakorlatának racionalizálása
A KET lehetôséget ad arra, hogy a hatóságok a saját szabályrendszerük figyelembe vételével meghatározhassák a bírságolási gyakorlatukat. Van mérlegelési jogkörük, tehát eldönthetik, hogy elsô alkalommal bírságolnak,
vagy figyelmeztetést adnak. Ez tehát vagylagos, azt hatóság képviselôjének szubjektuma
dönti el.
A szakhatóságoknak egy általános, közös
alap követelményrendszert kellene kialakítani, amely esetlegesen a KET melléklete is lehetne, és konkrétan meghatározná azokat a
jogsértéseket, amelyek esetén nincs lehetôség
figyelmeztetésre, azonnal pénzbírságot kell kiszabani. Ezzel párhuzamosan kerüljön általános figyelmeztetési körbe az ezeken kívül esô
összes elsô alkalommal történô jogsértés.
Foglalkoztatás elsô alkalmazott felvétele
• Foglalkoztatott lejelentése a NAV felé.
Elégséges lenne a munkavállaló személyes adatai közül csak a név és adóazonosító jel (annak alapján mindenki azonosítható), valamint a munkaviszony
kezdetének dátuma.
Az összes korábban bekért további adat
megjelenik a 08-as bevallás M lapján.
• A munkáltatónak ne kelljen bekérni az
elôzô munkáltató által a munkaviszony
megszûnésekor kiadott dokumentumokat, szükség esetén az ügyfélkapun keresztül lehessen információt nyerni
(munkaviszony idôtartama, biztosítási
jogviszony megszûnésének idôpontja,
érvényesített kedvezmények, jövedel-
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mek összege és vonatkozási ideje, van-e
tartozása, stb).
Megvalósítható lenne, amennyiben a
munkaviszony megszûnésekor a munkáltató azt nem kinyomtatná, és átadná
a kilépônek (nincs papírhalom, amit a
munkavállaló sokszor elkever, nem tud
leadni), hanem egy hivatalos adatbázisba töltené fel. Az új munkáltató a munkavállaló NAV felé történô lejelentése
után jogosult lenne az adatszolgáltatási
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges információk adatbázisból történô kinyeréséhez.
Ezek után csak a személyes okmányok,
bizonyítványok másolatát kell bekérni,
valamint a TB könyvet vezetni.
Az adatbázishoz minden hatóság hozzá
tudna férni (OEP, Nyugdíjfolyósító,
Munkaügyi Hivatal, KSH).
• OEP adatszolgáltatás elektronikus úton
teljesítendô, de nem elégséges a szükséges dokumentumok és igazolások elektronikus továbbítása, azt kötelezôen kérik postai úton megküldeni. Az iratok
átvételét az OEP igazolja, majd visszaküldi szintén postai úton.
Ez nem csak a cégeknek, de az OEP-nek
is jelentôs és értelmetlen plusz költséget
okoz.
• Vannak olyan képzések, amelyek hatósági vizsgához kötöttek (pl. PSZÁF vizsgák) Ezekhez legtöbb esetben kötelezô
elôírás az erkölcsi bizonyítvány kiváltása. Az erkölcsi bizonyítvány nyomtatvány kiváltása, illetve kitöltése idôigényes, postán kell feladni, hosszadalmas
az erkölcsi bizonyítvány megküldésének
ideje.
Megoldható lenne, hogy a hatósági vizsgák esetén az illetékes hatóság a BM-tôl
közvetlenül lekéri az információt, igazolást, így az nem jelent külön költségterhet és adminisztrációt a munkáltatónak.
• Az egyszerûsített foglalkoztatással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség
egyszerûsödött. Ami továbbra is nehézséget okoz, hogy a munkavállalót legkésôbb a munkavégzés napján reggel 8
óráig kell lejelenteni az erre rendszeresített nyomtatványon a NAV felé. Mivel
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a munkaidô kezdete több helyen késôbbi, mint 08 óra, javasolt a lejelentés idôpontját 10 óráig kitolni. Így elkerülhetô,
hogy a már lejelentett ember törlésére,
vagy bármilyen változás kezelésére legyen optimális ideje a munkáltatónak.
• Az apákat megilletô munkaidô kedvezményre járó juttatás visszaigényléséhez
a munkáltatónak jelentôs adminisztrációra van szüksége. A kérelem és az elszámolási lap mellé csatolni kell a gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatának és TAJ kártyájának másolati példányát. A kért adatok és kötelezôen csatolandó dokumentumok az OEP illetve az
okmányiroda adatbázisában megtalálhatóak, ezért indokolatlan azok munkáltatótól megkövetelt bekérése. Az elszámolás csak negyedévente lehetséges, tehát
addig a munkáltató forrását köti le. Az
elektronikus úton történô ügyintézés
nem lehetséges, így postai költséget és
papírfelhasználást jelent a munkáltatónak.
• A KSH adatszolgáltatási igények több
esetben indokolatlanok, mivel azok
adatai kinyerhetôek más a cég által a
NAV-nak kötelezôen megküldött beval-

lásokból (pl. KSH 1872/NAV 08-as bevallás).
• Munkáltatói adatszolgáltatással kapcsolatos NAV hiánypótlásra történô felszólítás esetén az abban foglaltak sok esetben értelmezhetetlenek. A munkáltató
a javítást megfelelô módon elvégezni
nem tudja, ezért újabb hiánypótlási felszólítást kap. Az üggyel kapcsolatosan
segítséget csak az iraton feltüntetett
ügyintézô adhat, aki telefonon nem
elérhetô. A hiánypótlásra 5 nap határidôt szab a hatóság, de érdemben nem
tud a munkáltató senkivel kommunikálni a probléma megoldásával kapcsolatosan. Javasoljuk, hogy a felszólításon
az ügyintézô neve és közvetlen telefon
elérhetôsége mellett szerepeljen az email címe is, amelyre az ügyfél a problémafelvetését elküldheti. Legyen továbbá az ügyintézônek is határideje a válaszadásra, ami lehetôvé teszi az általuk
megjelölt 5 napos határidô betartását.
2013. június 11.
Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége (VOSZ)
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A VOSZ véleménye, észrevételei
az NGM kis- és középvállalkozási stratégia
2014–2020 címû dokumentumról
A Nemzetgazdasági Minisztérium gondozásában elkészült a Kis- és középvállalkozások
stratégiája 2014-2020 címû stratégiai dokumentum tervezete, amelyet a Vállalkozásfejlesztési Tanács május 15-i ülésén megtárgyalt.
A Stratégia tervezete társadalmi egyeztetés
céljából közzétételre került a www.kormany.hu honlapon, május 31-i véleményezési határidôvel. A stratégiai dokumentumot a
VOSZ apparátusa megküldte a kibôvített elnökség tagjainak véleményezésre.
Az alábbiakban közöljük a VOSZ álláspontját a NGM elôterjesztésével kapcsolatban.
A VOSZ képviselôje rendszeres résztvevôje a Vállalkozásfejlesztési tanácsnak, részt vett
a szakértôk részére szervezett értekezleten.
Mindezen fórumokon kinyilvánította véleményét az elôre megküldött dokumentumról.
A megbízott Századvég Zrt a munka elôkészítô szakaszában felkereste a VOSZ-t és mélyinterjús formában átbeszélték a KKV szektor általános és konkrét problémáit. A VOSZ
a felméréshez írásos támpontokat biztosított.
Az alábbiakban a korábban szóban elmondottakat, valamint az általunk megkérdezett
vállalatok véleményét ismertetjük vázlatos
formában a teljeskörûség igénye nélkül, de fókuszálva az általunk legfontosabbnak tartott
kérdésekre.
A dokumentum helyzetelemzése szinte
mindenre kiterjedô, alapvetôen hûen tükrözi a hazai KKV helyzet.
Ezzel kapcsolatos megjegyzéseink az alábbiak:
• Javasoljuk, hogy bizonyos számokat és
összefüggéseket hozzanak szinkronba a
konvergencia program idevonatkozó
elemzéséivel, táblázataival, mert van-

nak eltérések. Pl. Kp. táblázata 59. old.
és a KKV dokumentum 1. sz. táblázat
vállalkozások száma…., valamint foglalkoztatottak száma, hozzáadott érték, stb.
• A KKV szektor egyik legáltalánosabb és
mind növekedésükre, megszûnésükre,
mûködési menedzselésükre kiható legnagyobb problémája a körbe-, vagy
lánctartozás kérdésköre. Ezt a helyzetet
kiemelten kell kezelni a helyzetelemzésben.
• Fontos lenne végre egységes módon kezelni a vállalkozások számát is. Ennek
megfelelôen a tisztázandó a KKV-k valós száma és összetétele (lásd: statisztikában szereplô vállalkozások száma, regisztrált vállalkozások száma, kamarákban nyilvántartott vállalkozások száma,
adózási szempontból nyilvántartott vállalkozások száma, illetve a KKV stratégia szempontjából nyereséget is termelô
vállalkozások száma).
A dokumentum további részeihez fûzzük
további megjegyzéseinket, elôször általánosságban:
• A jelenlegi dokumentum túlságosan általánosító. A problémák és fôképp a jövôbeli feladatok hatékony megfogalmazásához szükséges a fókuszálás, a differenciált megközelítés.
• Bár a dokumentum keretein túlmutat,
mégis itt is foglalkozni kell vele, hogy a
társadalom széles körében szûnjék meg
a vállalkozó ellenes magatartás, szemlélet és helyette egy vállalkozó barát gondolkodás terjedjen el. (oktatás, média,
hatóságok, önkormányzatok, kulturális
terület stb. feladatai) Ebbôl fog következni, hogy az emberek –mint a társada-
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lom megbecsült tagjai vállalkozók akarjanak lenni. A vállalkozás mûködtetése
a jövôben presztizs tényezô legyen!
Bár szintén inkább gazdaságpolitika
szintjén (is) kezelendô kérdés, de tudatos építkezéssel el kell juttatni a magyar
gazdaságot oda, hogy a vállalatok száma
és potenciálja tekintetében egy piramisszerû struktúra alakuljon ki a mikro
vállalkozásoktól a nagy – és multi vállalatokig. Ezen belül alapvetôen a a vállalkozás ne egy kényszer eredménye legyen, mint jelenleg a mikrovállalkozások zömében. Egy egészséges vállalati
struktúrában és gazdaságban a vállalkozni nem vágyók és nem tudók, az alkalmazotti létben találhassák meg a számításaikat. Fordítva pedig egy tehetséges
alkalmazott számára vállalkozói vénával, legyen reális lehetôség a vállalkozói
lét növekedési potenciállal.
a KKV szektorral való foglalkozás sok
területen jelenik meg, mind az állami,
önkormányzati irányításban, a források
tekintetében, a kamarai és az érdekképviseletek területén, de szétaprózott, egymásról nem tudó, egymással együtt nem
mûködô, nagyon hatékonytalan. Szükséges egy sokkal koncentráltabb, hatékonyabb és fókuszáltabb irányítás, támogatás (finanszírozási forrás és tudás,
ismeret forrás egyaránt) a KKV-k részre.
A stratégia elengedhetetlen eleme kell
legyen a KKV szektor differenciált kezelése. A differenciálás fô szempontjai
lehetnek:
o a mikro és kis és középüzemek elkülönült vizsgálata, szabályozása, ösztönzése, stb. (Az EU átlag alkalmazotti
létszáma 4,22 fô/vállalat, nálunk ez az
adat még alacsonyabb.)
o Növekedésre képes, a stagnáló, de viszonylag stabil piaccal rendelkezôk
megkülönböztetése,
o a kényszervállalkozók megkülönböztetése, fôleg foglalkoztatáspolitikai
célokból.
o Beszállítóvá tehetô potenciális cégek
(közvetett export).
o gazella vállalkozások
Szükségesnek tartjuk –már a jelen doku-

mentumban is – a KKV-k differenciált
fejlôdéséhez szükséges eszközrendszer
bôvebb leírását. Ennek egészen konkrét
szabályozási szintû megoldását pedig az
éves intézkedési tervekben kell rögzíteni.
A dokumentummal kapcsolatos konkrét
észrevételeink:
• a KKV szektor fejlôdésének kitörési
pontjai:
o Kiszámíthatóság, tervezhetôség, jogszabályi stabilitás
o Alacsonyabb munkát terhelô adók,
versenyképesség alapvetô tényezôjeként,
o Drasztikus adminisztráció csökkentés,
o Körbe, vagy lánctartozás felszámolása
- a jelenlegi gyakorlat ellehetetleníti
a KKV szektort, (különösen igaz ez az
építô és építôanyag iparra, valamint a
nagy hálózatoknak beszállító hazai
KKV-kre).
• Piac – Versenyképesség, Növekedés,
Hozzáadott érték, - Foglalkoztatás
o A KKV szektor legsúlyosabb problémája a piacok elvesztése, leginkább a
recesszió miatt, miután tartalékforrásokkal nemigen rendelkeztek. Ebbôl
fakadóan a legfontosabb feladat a
piaci pozíciók megtartása, illetve vissza(szerzése). a differenciált megközelítésen túlmenôen ebben a legnagyobb lehetôséget a közvetett export
a kárpát-régió közvetlen export növelésben látjuk, olyan eszközök hozzárendelésével, mint beszállítóvá, exportálóvá válás elôsegítése, tudás és
ismeretadására, a speciális források, a
tudásbázis, fokuszált hálózatosodás
akár központi irányítás alatt történô
szervezésére. Bár a kamarák és az érdekképviseleti szervek erre nem alkalmasak és nem is feladatuk, így
professzionális szervekre van szükség,
ugyanakkor a vállalati ismeretek, a
külföldi kapcsolatok tekintetében, a
koordinációban, rámozdításban szükség van a kamarákra és érdekképviseleti szervekre.
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• Versenyképes ágazatok megtalálása –
fontos fókuszálni a termelô tevékenységre, valamint az azt szolgáló szolgáltató iparra. Az eddigiekhez képes jelentôsebb erôfeszítés az átlagosnál nagyobb
megtérüléssel jár a hazai adottságokkal
alátámasztott élelmiszer és élelmiszer
feldolgozó ipar területén, ha az a mezôgazdaság komplex fejlesztésével meg
van támogatva. (Jelentôs szerepe van a
vidéki foglalkoztatási problémák enyhítésében is.)
• Többszintû vállalkozóvá válást elôsegítô-, vállalkozói képzés
o A vállalkozói ismeretek minden szinten a kritikus mérték alatt vannak.
Szükséges a vállalkozói gondolkodásmód, képzés beépítése az iskolarendszerû oktatásba és szinte minden képzési formába elengedhetetlen vállalkozói blokkot beépíteni.
o Szükséges olyan komplex országos
hálózat felépítése, akár a meglévô hálózatok racionalizálásával, együttmûködésének fejlesztésével (HVK-k,
MVA rendszere, kamarák, VOSZ és
KA-VOSZ irodahálózat, stb.), amelyek alkalmasak tanácsadásra, pénzügyi források biztosítására, monitorozásra, tudás- és ismertanyag hozzáférhetôségének biztosítására, best practise terjesztésre, a vállalkozói készségek fejlesztése, vállalkozási komplex
tanácsadásra. A jelenleg mûködô
vállalati tanácsadás TÁMOP program nem megfelelô, mert nem érte el
érezhetôen a vállalkozásokat, hatékonysága alacsony.
o A KKV vállalkozások három szegmensében különösen is fontos a differenciált és komplex segítségnyújtás
és megfelelô eszközök kialakítása,
ilyenek a:
– Családi vállalkozások, a kiöregedés, illetve a szakma és vállalkozás
továbbvitele,
– A fiatal vállalkozók, illetve a vállalkozni vágyó, ehhez szükséges talentummal rendelkezô, potenciális
személyek, csoportok támogatása,
– A növekedési határok átlépéséhez
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szükséges speciális segítségnyújtás
(mikróból kisvállalattá, stb.)
Vállalkozások pénzügyi stabilitása,
pénzügyi forrásai
A magyar gazdaságpolitika a rendszerváltozás óta adósa a KKV szektor tulajdonosainak a cégeik megerôsítésével,
azon lehetôségek biztosításával, amely
révén ezek a rendszerváltást követôen a
„semmibôl” megindult vállalkozások
megfelelô sajáterôvel tudnának rendelkezni vállalkozásuk növekedésének, stabil mûködésének hitelfelvevô képességének biztosítása céljából. Mind a magyar, mind az európai uniós források felhasználását differenciáltan és fókuszáltan és teljesítményhez kötötten fel kell
használni a feltôkésítés érdekében.
Az európai uniós források jövôbeni felhasználása során tisztázandó, hogy az
nem normatív támogatás, hanem a magyar gazdaság kitörésének biztosítását
szolgálja elsôsorban. Ilyen célok lehetnek a kiemelten gazdaságos és növekedésre képes cégek, (gazella), a kiemelt
nemzetgazdasági húzó ágazatok támogatása, a nagy termelékenységet, hozzáadott értéket biztosító cégek finanszírozása. Lehet továbbá a KKV szektor
neuralgikus pontjainak áthidalása (mint
likviditási és forgóeszköz hitel), valamint bizonyos korlátok között a foglalkoztatási célú (munkaerô megtartó) célok finanszírozása. Ehhez kiváló eszközök a már bizonyított szinte automatizmusként mûködô kombinált mikrohitel
konstrukció, vagy a kamarák és VOSZ
által forgalmazott Széchenyi Kártya
Program, amelynek révén év, mint év
20-30 ezer vállalkozás jut összesen,
mintegy 100-120 milliárd Ft-hoz.
Kiemelten fontos, hogy a következô 7
év uniós forrásai tekintetében a vissza
nem térítendô támogatás az elôzô idôszakhoz képest növekedjék fôleg a fent
említett kiemelkedôen gazdaságos vállalkozások számára, továbbá a vállalti
szférát érintô támogatási intenzitás is
növekedjék.
Jelentôs forrást jelent fôleg az átlagosan
teljesítô vállalkozások számára a vissza-
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térítendô, állami támogatást élvezô (kamat és garancia) források biztosítása.
meg kell említeni, hogy a JEREMIE
program összességében nem volt hatékony, jelentôs források kiosztása nem
történt meg. Egyes elemi pedig nem váltották be a hozzájuk fûzött reményeket,
mint pl. a kockázati tôke program. Ez
mindenképpen felülvizsgálandó és akár
az állami kockázati tôke programokhoz
hasonlóan, nem piaci, de mindenképpen teljesítményt (árbevétel növekedés
és nyereségesség) elváró egyéb konstrukciók kialakítása kezdeményezhetô.
• Hitelszûke a KKV szektorban. Tapasztalható, hogy a kereskedelmi bankok
gyakorlatában a vállalati kockázati elem
megemelkedett, a korábban finanszírozhatónak talált vállalatok sem jutnak hitelhez, vagy csak jóval szigorúbb feltételekkel, illetve felárral. Ez azonban a
hitelszûkülés egyik oka. A másik és fontosabb ok, hogy a vállalkozások piac híján nem bôvítik termelô, szolgáltató kapacitásaikat.
• Vállalatok adminisztrációs terhei
o Annak érdekében, hogy a magyar
vállalati szféra a nemzetközi piacokon, de fôleg a hazánkkal szomszédos
országokkal való összehasonlításban
versenyképesebb legyen jelentôsen
csökkenteni kell a vállalkozások adminisztratív költségeit. Ez ma Magyarországon egy korábbi NGM tanulmány szerint 10-10,5 %-a a GDPnek. Ezzel szemben az uniós átlag 3,5
% és az unió direktívája szerint leszorítandó 2,5%-ra. A velünk versenyben lévô országokban, mindenütt
nagyságrenddel alacsonyabb az adminisztrációs költség. A kormányjelentôs erôfeszítéseket tett a vállalati
adminisztrációjelentôs csökkentésére
intézkedési terve 100+400 milliárdos
megtakarítást vizionáltak 2013 végéig, amely a költségvetés elemévé
vált. A vállalatok részérôl azonban
az tapasztalható, hogy növekedett az
adók száma, az adók összege, a bekért
dokumentumok száma, a vállalatoknál az ezzel foglalkozó munkatársak

leterheltsége. Összességében megállapítható, hogy a vállalkozások nem
éreznek javulás, sôt romlást, ezen a
téren. (Cséfalvay államtitkár úr által
vezetett adminisztrációs terhek csökkentésével foglalkozó munkabizottság ismét összehívásra került, jelenleg
párhuzamosan dolgozik. A VOSZ
összeállított egy csomagot az adminisztráció csökkentésére vonatkozó
javaslatairól, amelyet szükség estén
megküldünk.)
o A KKV stratégia leglényegesebb eszköze e téren a KKV-k részre kialakított lényegesen leegyszerûsített adminisztráció, a vállalkozás minden területén, legyen az adózás, hatósági iratok beszerzése, számlázás, nyilvántartás, stb.
• Foglalkoztatás
o A KKV szektor, mint minden országban általában meghatározó a foglalkoztatásban. Ezért a KKV szektorra
vonatkozó stratégia nem nélkülözheti a megállapításokat e téren. Foglalkoztatja az alkalmazottak 2/3-át.
o Ellentétben más Kelet –európai országokkal a magyar rendszerváltáskor és
azt követôen fôleg az ipar és mezôgazdaság mintegy egymillió fôt vesztett
el, amelyet az egyéb létszám növelô
nemzetgazdasági ágak a mai napig
nem tudtak felszívni. Cél, hogy a foglakoztatás növekedjék. Ennek terepe
jelentôs mértékben a KKV szektor.
Ehhez olyan eszközrendszerre van
szükség, amely tartalmazza a munkát
terhelô adók és illetékek látványos,
érzékelhetô csökkentését, az extenzív munkaerô igényû ágazatok fejlesztését, az atipikus foglalkoztatás elterjesztését, stb. A munkahely védelmi
akcióprogram 2013 évi verziója alkalmas a munkaerô megtartására, de bôvítésére nem. A program finomhangolásával lehet a bôvítés irányába elmozdulni. A költségvetés helyzetétôl
függôen szükségesnek látjuk a munkabérekre tapadó illetékek és adók normatív csökkentését, illetve további
differenciált kedvezményeket.
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o A Foglalkoztatás politika eszközrendszerében nem tartjuk reális alternatívának a munkanélküliek vállalkozóvá válását. Bár ma ez népszerûnek tûnik, mégis a vállalkozói munka kreativitást, irányítást, koordinációt, és
fôleg napi tizenórás munkát kíván,
fôleg egy kezdô vállalkozótól, így irreálisnak tûnik a munkanélküliek ez
irányú tömeges képzése. Sokkal fontosabb, hogy a leszakadók munkában tartása, hogy a munka kultúra és
a munkába járás mentalitása megmaradjon.
• Vállalkozói teljesítmény anyagi elismerése
o A vállalkozói léttel együtt jár a nagyobb kockázatvállalás, az alkalmazotti létet meghaladó munkamennyiség és a nagyobb stressz. Ennek ellentételezése a magasabb anyagi elismerés. Helytelen és káros az a nézet,
hogy a vállalkozói jövedelmek adóztatását a bérjövedelemhez igazítják. A
vállalkozói presztízs és felelôsség fokozása érdekében az anyagi ösztönzöttséget az osztalék ágon növelni kell,
egyben ennek jótékony hatása van a
nyereség termelésre is (és ezúton a
társasági nyereségadó befizetésére.)
• KKV vállalatok versenyképességének
növelése a költségek csökkentése útján. Ennek megvalósítási módja, hogy a
KKV szektor számára érdekeltségi alapon biztosítandó, biztosítható legyen a
költségekre ható energia, üzemanyag, telefon, alap és segédanyag, stb. beszerzés
nagybani áron. Ezzel a hazai KKV szektor versenyképessé válik a hazai vállalkozások mellett, beszállítóként olcsóbbá
válik és nemzetközi szinten versenyképesebbé. Erre a kezdeményezésre jó példa a
már mûködô VOSZ-BESZ nagybani beszerzést elôsegítô szervezet.
• Adózás – a normáltól adózástól eltérô
módszerek mind a hazai, mind a külföldi gyakorlatban ismertek. beszámolórendszer és adózás elterjesztését. Az EU
is kívánatosnak tartja a hatékony, egyszerûsített KKV szektor számára igénybe
vehetô eltérô adózást és egyszerûsített
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beszámolást a gazdálkodásról. Korábban
mûködött az átalányadózás, amely fôleg
a személyi szolgáltató szektor számára
biztosít egyszerû adózási lehetôséget.
2003 óta mûködik az EVA is, amely jól
áttekinthetô, egyszerû és jelentôs érdekeltséget teremt a vállalkozó adójának
befizetésében, miközben vállalkozói jövedelmet is realizál. Ezt mutatta, hogy
korábban mintegy 100 ezer vállalkozás
vette igénybe. Fô problémája ugyanakkor, hogy kizárja az alkalmazotti foglalkoztatást, ezért a növekvô vállalkozások
egyszerûsített adóztatására alkalmatlan.
Az EVA adókulcs folyamatos emelésével az EVA igazi vonzerejét elvesztette.
2013-tól a munkahelyvédelmi akcióterv
elemeként két új adónem került bevezetésre a KKV szektor segítésére. A KATA
elsôsorban az egyéni vállalkozók, a személyi szolgáltatók részére nyújt kedvezményes megoldást. Mindazonáltal az átalányadózás még mindig lényegesen kedvezôbb.
A vállalkozó szektor számára sokkal lényegesebb a KIVA rendszere. A kormány vállalkozásaival szemben 2013ban nem tudta elérni a vele szemben támasztott várakozásokat. A célkitûzése
jó, támogatja a munkaerô felvételét, a
növekedést. Finomhangolása szükséges,
oly módon, hogy igazi alternatíva legyen a magyar mikro és kisvállalkozások
nagy része számára. Ehhez hozzá kell
igazítani a paramétereket, mint belépési alkalmazotti létszám, árbevétel, stb.
A legfontosabb azonban a vállalkozói
anyagi érdekeltség markánsabb megjelenítése. (Szükséges visszatérni a KIVA
korábbi tervezetére, amelynek értelmében az adózást követôen a vállalkozó
csak a kivett osztalék személyi jövedelemadóját volt köteles befizetni, a fennmaradóval szabadon rendelkezett. Utólag került bele a törvénybe az szja mellett a 14%-os EHO, amely már 30%-os
lineáris adóként mûködve ellenérdekeltté tette a vállalkozásokat a KIVÁban való részvételre.
Tardos János
VOSZ társelnök
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Költségcsökkentés és hatékonyság növelés
Lezárult a SKY Csoport és partnere, a Trade Magazin
által szervezett Tudásfórum tavaszi programsorozata

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) hat megyei szervezete
kapcsolódott be a SKY Csoport és partnere,
a Trade Magazin által szervezett „Tudásfórum
kis- és középvállalkozások cégvezetôinek és
döntéshozóinak részére” elnevezésû program-

sorozatába. A szervezôk hagyományteremtô
céllal indították útjára 2013 tavaszán a Tudásfórum sorozatot, ami minden olyan kis- és középvállalkozás cégvezetôinek, döntéshozóinak
szól, akiket érdekel, hogy a jelen gazdasági
helyzetben milyen olyan új lehetôségek állnak rendelkezésre, amelyek révén cégeik költségeit csökkenthetik, bevételeiket növelhetik, hatékonyságukat pedig optimalizálhatják.
A résztvevôk a fogyasztásra vonatkozóan
átfogó piacelemzést hallhattak makrogazdasági kitekintéssel. A piacelemzés azonban a
makrogazdaság vizsgálatán túl nagyrészt a rendezvény adott régiójának, megyéjének, sôt lebontva, kistérségeinek gazdasági-piaci folyamataival, mutatóival foglalkozott, elemezve
az elmúlt idôszak jellemzôit, ok-okozati kapcsolatait. Mindezek kiemelten fontosak a tudatos vállalkozók számára. Az elemzés nem
csak a közelmúlt gazdasági-piaci eseményeit
vette górcsô alá, hanem a jövôre vonatkozóan, a várható piaci sajátosságokkal, kereslet
- kínálati viszonyokkal is foglalkozott, mely
tartalmazta a piaci szereplôk várható magatar-
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tását is. A kis- és középvállalkozások vezetôit
valójában ez foglalkoztatja leginkább. Vajon
mi várható, hogyan tovább?
Az interaktív beszélgetések megmozgatták
a rendezvényen résztvevô vállalkozókat is, hiszen véleményükkel, javaslataikkal aktívan
bekapcsolódhattak a téma feldolgozásába. A
piaci áttekintést követôen a projektbe bevont partnercégek esettanulmányaik során konkrét problémákra, gyakorlati megoldásokat javasoltak a hatékony költséggazdálkodást illetôen. A különbözô szakterületû
partnercégek elôadói, olyan információkat
nyújtottak a vállalkozásvezetôk részére, amelyek valódi segítséget jelentenek vállalkozásuk további mûködtetéséhez.
A SKY Csoport kiváló kapcsolatot ápol, és
folyamatos együttmûködésben dolgozik a
Trade Magazinnal, emellett hosszú évek óta
szervez a VOSZ számára sikeres és széleskörû
érdeklôdéssel kísért helyi, regionális vállalkozói fórumokat. Ebbôl adódóan ismeri, hogy
mi foglalkoztatja a kkv szektor vezetôit, kép-

23
viselôit, valamint milyen információkat érdemes, hasznos átadni számukra. A VOSZ,
mint hiteles vállalkozói érdekképviseleti
szervezet folyamatosan igyekszik segíteni a vállalkozások mûködését és fejlôdését,
széles körben éri el a kkv szektor képviselôit,
valamint megyei szervezetein keresztül napi
kapcsolatot ápol velük. Ebbôl egyenesen következett a szövetség programba való bekapcsolódása.
A tavaszi programsorozat, melyeknek házigazdái a megyei VOSZ szervezetek voltak, 6
helyszínen - Miskolcon, Tatabányán, Nyíregyházán, Szolnokon, Agárdon és Kecskeméten – került elsôként megrendezésre.
A rendezvényeken elôször Dr. Kozák Ákos,
a GfK Hungária Piackutató Intézet ügyvezetô
igazgatója tartott makro-és regionális piacelemzést, melynek során bemutatta a helyi
piac sajátosságait, vásárlóerejét, a jelenlegi és
a várható fogyasztási trendeket.

Kiinduló pont a piacismeret
Ebbôl adódóan nem csoda, hogy az elôadásokat, a piacot nap mint nap elemzô, így naprakész információk birtokában Dr. Kozák Ákos,
a GfK Hungária Piackutató Intézet ügyvezetô
igazgatója nyitotta meg. Az ügyvezetô az ország, a megye és a térség piaci erejét elemezte,
hiszen az üzleti életben nem mûködhet senki
a saját piacának ismerete nélkül.
Magyarország vásárlóereje 38 százalékon
áll a teljes Európát tekintve. Ez azt jelenti,
hogy az egy fôre jutó éves költésünk átlagosan 1,3 millió forint. A meglátogatott me-
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gyék különbözô vásárlóerejûek voltak, sôt
megyén belül is különbözô erôsségû térségek
kerültek bemutatásra. A híres két karéj, az
ország keleti szélén, és az észak nyugati területen a két legnagyobb szélsôséget mutatta. A
jelenleg stagnáló fogyasztási piacon a vásárlóerô esetében figyelembe kell vennünk, hogy
hol kerül elköltésre a rendelkezésre álló erôforrás. Magyarországon a koncentráció ellenére még mindig elaprózott kereskedelmi
piacról beszélünk, ami a szomszédos Ausztriához képest tízezer fôre vetítve 2,5-3-szoros
boltszámot jelent. Számszerûsítve az elmúlt 7
évben 167 ezerrôl 154 ezerre csökkent a kiskereskedelmi egységek száma. Várhatóan ez a
szám a következô tíz évben 120-130 ezerre
apad majd tovább. Ugyanakkor a munkanélküliség 20 éve is a mai szinten állt. A piaci
gyengeség miatt tehát sajnos nem az ár az elsôdleges probléma, hanem a leszûkült kereslet. Noha a 2007 óta Magyarországon is jelen
lévô válság nem a világgazdasági válság okozta helyzet, természetes hogy a piaci környezet
meghatározója.
Az elmúlt 10 évben a 158 százalékos átlagár emelkedésben - ahol kiugró a lakásfenntartás és rezsi 228 százalékos áremelkedése -, jelenleg 100 forintból ugyanannyit
költ egy háztartás élelmiszerre, mint lakásfenntartásra és rezsire. Így a 2012. év végéig
eljutottunk a „kevesebbért” idôszaktól, a
„kevesebbet és kevesebben” éveken át, a
„kevesebbszer” periódusig és a kényszertudatos vásárlókig.
Azonban a történelem azt mutatja, hogy
minden hasonló helyzet nagy változásokat
hoz. Így aztán az elôrejelzés most is az, hogy

a következô három-öt évben nagy változások
mehetnek végbe a piacon, és ez érinti az
FMCG értékesítési csatornák átrendezôdését
is. A GfK Piackutató által mért fogyasztói bizalmi index emelkedése jó jel. A vizsgálatok
azt mutatják, ha egymást három negyedéves
pozitív periódus követni tudja az a vásárlói
kosárértékek bôvülését eredményezi. Jelenleg épp áthaladtunk a második ilyen perióduson.
Ezt követôen a Vodafone Magyarország
Zrt. kkv ágazatának vezetôi teljes körû infokommunikációs szolgáltatásokról, azon belül
is költségcsökkentésrôl, korlátlan beszélgetési
lehetôségrôl, elérhetô többletszolgáltatásokról és bevétel növelési támogatásról tájékoztatták a résztvevôket.

Hogyan válasszunk tarifacsomagot?
Dedikált képviselô támogatásával. Zsivola
Gabriella, a Vodafone kisvállalkozási üzletágának vezetôje és Bimbó Ferenc, az üzletág
menedzsere bemutatta, hogy egy-egy ajánlatot miként kell áttanulmányozni, mi alapján
érdemes egy szolgáltatási csomagot kiválasztani és mit kell figyelni a szolgáltatói számlákon.
Ki gondolná, hogy egy perc alapú számlázás
esetén akár 30 százalékkal is többet fizethetünk a másodpercalapú számlázáshoz képest.
Nagyon fontos az is, hogy amennyiben okostelefont vásárolunk, az ne csak szép legyen,
de hasznos is, vagyis a tarifacsomagban adatforgalmunk is legyen, méghozzá az igényeinknek megfelelô nagyságrendben.
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A 2007 óta VOSZ partner Vodafone a
VOSZ-tagoknak kínált speciális tarifacsomagjai a résztvevôk visszajelzései alapján is kimagasló költségcsökkentési megoldást nyújtanak. A tudatos döntésekhez természetesen
idôben megkapott pontos információk kellenek, amelyhez minden megyében a helyi Vodafone képviselôi adnak megnyugtató támogatást az érdeklôdôknek az adott vállalkozásnál helyben, hogy idôt és energiát spóroljanak
a cégvezetôknek.
Hogy egyáltalán miben nyújt hatékonyságot a mobil? Például nem kell az irodában tartózkodni, hogy e-mailezzünk, mert okostelefonról bármikor ellenôrizhetjük leveleinket,
sôt azonnali döntéseket is hozhatunk zsebünkben az irodai fájlokkal, adatbázisokkal és
az internet adta lehetôséggel. Bármikor láthatjuk idôbeosztásunkat, és bárhonnan felkészülhetünk egy tárgyalásra.
Majd a 145 éves Magyar Posta Zrt. szakemberei mutatták be, milyen hatékony és költségkímélô postai megoldásokkal állnak ügyfeleik rendelkezésére.

Hogyan bôvítsük piacunkat?
Próbáljunk külföldön is ügyfelet találni. Az
elôadás során a küldeményszolgáltatás lehetôségei kerültek a középpontba, de ez alkalommal a határon átívelô megoldások szemüvegén át. A teljes körû terjesztési feladatok hatékony szervezésének felvállalását és költséghatékony árképzését népszerûsítô Magyar
Posta képviselôi a jelenlévô vállalkozások számára sok innovatív megoldást mutatottak be.
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Az értékesítési lánc utolsó mérföldkövénél még számos ponton hibázhatunk, választhatunk rossz konstrukciót, ezt elkerülendô kell biztos partnert választani. Az egyedi,
cégre szabott megoldások e téren is elérhetôk
a kis és középvállalkozások számára. A Magyar Posta dedikált kapcsolattartót biztosít
belföldi és külföldi terjesztésre egyaránt. Ki
gondolná, hogy egy címezetlen szórólapterjesztés Szlovákiában 100 ezer forintból 10
ezer postaládába is eljuthat vagy akár szegmentálható terjesztést is kérhetünk egy külföldi országban. Az innovatív lehetôségek
mindenki számára biztosítottak, csak élni
kell velük.
A GS1 Magyarország Zrt. az adatrendezés
és a vonalkódok szerepének fontosságáról tartott elôadást.

Mikor jön jól az azonosítás?
Mondhatnánk mindig! Vatai Krisztina és
Krázli Zoltán, a GS1 vezetô szakértôi a hatékonyságnövelô termék- és szolgáltatás nyilvántartási megoldásokról és az adatrendezésrôl tartott helyszíni bemutatót a jelenlévô
vállalkozásvezetôk bevonásával. A játékos
kezdés mindenkit rádöbbentett az igazságra:
ha nem egy nyelvet beszélünk, a megoldások
is különbözôek lesznek.
Gondoljunk csak bele, ha például külföldön akarunk cipôt választani, de csak a hazai
méretezést ismerjük, vagy ha külföldre visszük
az itthon jól bevált hajszárítónkat, de a csatlakozó bemenet és a kedvelt eszközünk madzagának kimenete nem egyezik. Innen senki
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számára nem volt kérdés, hogy a szabványok
hasznosak, és egyértelmûsítik a kérdéseket és
válaszokat.
A vonalkódok, egységes rendszerek segítséget nyújtanak az elektronikus ügyintézésben a
megrendelés azonosításától a számlakezelésig.
A logisztikában az áru átvételtôl, a raktározáson át a komissiózásig. A pénztári értékesítésben a pontos áruazonosítással és nyilvántartás-támogatással. Mindezek mellett természetesen az innovatív megjelenések terén is, a
marketingben például a kétdimenziós QRkód, ami akár egy új értékesítési csatorna is lehet a jövôben, hiszen az internetes webáruházak sosem „alszanak”.

Zárásként az FHB Bank Zrt. elsôszámú vezetôi hasznos információkat nyújtottak a hitelmegoldásokról, valamint akár a hitel nélküli, gondos pénzügyi menedzselési lehetôségekrôl.

Mikor nyerünk egy bankkal?
Ha cégtársunknak tekintjük. A prezentációk
sorát a banki szolgáltatások zárták, méghozzá
igen hasznos információkat nyújtva. Az FHB
Bank vezérigazgatója, Dr. Walter György és
Kormos Csaba, a pénzintézet ügyvezetô-igazgató bemutatta, hogy melyek azok a kevésbé
látható költségek a banki költségtételekben,
amelyekre érdemes figyelni a pénzügyi szolgáltatók szerzôdéseiben.
Rávilágítottak további lehetôségekre is,
mint például egy banki pénzügyi szakember
ingyenes konzultációjának igénybevétele,
amely javasolt minden vállalkozó számára. Elhangzott az is, hogy a legjobb, ha a vállalkozásunkat hitelezô bankot társunknak, partnerünknek tekintjük, és ôszinték vagyunk vele
még a rossz hírek esetében is, mert bizony ezeket meghálálja a bank egy jobb kondícióval,
támogató nyitottsággal. Persze fontos, hogy
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céljaiban megfelelô partnert válasszunk,
olyat, amely tevékenységünknek, mûködési
körünknek és környezetünknek megfelel. Ezzel együttesen lehetünk sikeresek, közös
megelégedettségünkre.
A rendezvényeket a programsorozat jellegének megfelelôen vállalkozói központokban
tartották nagyszámú résztvevôi létszámmal. Az elôadók elsôsorban nem szolgáltatásaikat kívánták „reklámozni”, hanem együttgondolkodásra hívták a megjelent vállalkozások vezetôit. Elmondható, hogy nagy interaktivitás kísérte végig az összes rendezvényt,
amely lehetôséget teremtett a problémák és megoldásuk közös megvitatására.

Szükség van a rendezvényekre
A Tudásfórum tavaszi rendezvényein való aktív vállalkozói részvétel és az események utá-
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ni számos, helyszíni pozitív visszajelzés egyértelmûen azt mutatja, hogy a vállalkozásvezetôk valóban hasznosnak értékelték a fórumokat, valamint úgy gondolják, hogy a megismert gazdasági adatok, trendek és információk segítségével hatékonyabban, ezáltal sikeresebben mûködhetnek tovább.
A résztvevôk kiemelten jónak tartották a
különbözô témáknál az interaktív formát. A
témafeldolgozások, beszélgetések során az
elôadók, mint témafelelôsök léptek fel és az
elôadások azon része került részletesebben kifejtésre, ami a jelen lévô vállalkozókat leginkább érdekelte. ôk határozhatták meg az
elôadások menetét, súlypontjait. A korábbi
rendezvénysorozatok tapasztalataiból kiindulva, lehetôséget teremtettünk négyszemközti
konzultációkra is, amelyeken az érdeklôdô
vállalkozók sajátos egyéni problémáik, gondjaik megoldására további tanácsokat kaptak.
A körülbelül két és fél – három órás programok szinte egyetlen perce sem telt el tétlenül,
hiszen még a munkaebédeken vagy a délutáni
korai munkavacsorák közben is aktív eszmecsere folyt az elôadók, vállalati vezetôk, képviselôk, valamint a kis- és középvállalkozások
vezetôi között.
A megyei VOSZ szervezetek az érdekképviseleten túl azzal tudják segíteni a kkv szektort, ha házhoz visznek ilyen szakmai elôadásokat és témákat, hiszen általa olyan „tudáshoz” juttatják a vállalkozókat, vállalkozásokat, amelyek révén nô a hatékonyságuk,
amellett hogy a szervezet is megismerheti aktuális, mindennapi problémáikat.
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A programsorozattal bebizonyosodott,
hogy a szolgáltató cégek számára fontosak a
kis- és középvállalkozások és speciális megoldásaikkal képesek támogatni mûködésüket.
Jól látszik, hogy szükség van a VOSZ hiteles edukációs rendezvénysorozataira, éppen
ezért már folynak az egyeztetések a Tudásfórum programsorozat ôszi folytatását illetôen,
amelynek szervezésérôl a megyei elnökök természetesen idôben tájékoztatást kapnak.
Készítette:
BusinessPlus Consulting Kft.,
a SKY Csoport tagja
és a Trade Magazin
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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 190 ezer hitelügylet jött létre, a
kihelyezett hitelösszeg elérte 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 elindí-

tását, 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.
2013 júliusától az MKB Bank is megkezdi
az uniós pályázatokhoz igényelhetô Széchenyi
Önerô Kiegészítô Hitel és Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitel konstrukciók forgalmazását, amelyek eddig az UniCredit Bankban voltak elérhetôek.
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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
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 megoldást.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium adatai
szerint, 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 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.
A Széchenyi Kártya Program
2002-ben indult el a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetôségeinek
javítására létrehozott Széchenyi Kártya Program, és mára a program keretein belül kihelyezett hitelek összege elérte az 1200 milliárd
forintot. Az évek során a Széchenyi Kártya a
vállalkozások hitelességének jelképe lett, a
hiteligénylések száma meghaladja 250 ezret,
és eddig közel 190 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 Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)
elnökeként fogalmazta meg, még 2001-ben.
A terv bevezetésérôl megállapodott Orbán
Viktor akkori miniszterelnökkel, és a megvalósításához szövetségesnek hívta a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarát (MKIK) 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
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Program lehetôséget teremt arra, hogy a vállalkozások különbözô finanszírozási céljaik
megvalósítására a megfelelô konstrukciót vehessék igénybe. 2011. szeptember 1-jétôl a
Széchenyi Kártya Program újabb elemmel
egészült ki: a KAVOSZ Zrt. a Vidékfejlesztési
Minisztérium támogatásával - a Széchenyi
Kártya Program agráriumra való kiterjesztéseként - elindította az Agrár Széchenyi Kártya
konstrukciót. 2012 tavaszától pedig az uniós
pályázatokon való részvételt segítô két új termék, a Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel és a
Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitel is
elérhetôvé vált a vállalkozások számára.
A Széchenyi Kártya Program hiteltermékeinek forgalmazásába az évek során egyre
több hitelintézet kapcsolódott be, mára az
OTP Bank, az Erste Bank, az MKB, a Takarékban által képviselt Takarékszövetkezeti hálózat, a Volksbank, a Gránitbank, az UniCredit
Bank, a Budapest Bank, a K&H, a DRB és a
Raiffeisen Bank is csatlakoztak a Programhoz.
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
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is igényelhetô, államilag támogatott, a vállalkozás beruházásainak, fejlesztéseinek megvalósítását segítô hitel, mely hosszútávon szolgálja vállalkozások mûködését, versenyképességét, törlesztésével pedig alkalmazkodik a beruházás megtérüléséhez. A hitel felhasználható ingatlan vásárlásra, építésére, fejlesztésére,
új és akár használt gépek, tárgyi eszközök beszerzésére, illetve a beruházáshoz kapcsolódó
forgóeszköz beszerzésre is.
Az Agrár Széchenyi Kártya az agrárium
igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció, melyet a mezôgazdasági termékek elôállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, erdô-, vad- és halgazdálkodással foglalkozó mezôgazdasági ôstermelôk, családi gazdálkodók,
egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozásként mûködô kis- és középvállalkozások vehetnek igénybe. Az egy, kettô vagy három
éves lejáratú folyószámlahitel hitelkeretének
összege minimum 500.000,- Ft, felsô határa
25 millió Ft. A Konstrukcióhoz a magyar állam 2 % kamattámogatást és kezességi díjtámogatást biztosít.
A Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel lehetôséget ad rá, hogy azok a vállalkozások,
akik a szükséges önerô hiányában nem tudnak
részt venni EU-s pályázatokon vagy nyertes
projektjüket nem tudják megvalósítani az
idôközben keletkezett likviditási problémájuk
miatt, mégis élhessenek a pályázatok adta lehetôségekkel. Az igényelhetô hitelösszeg 1-50
millió forint lehet, a futamidô 12-120 hónap.
A Széchenyi Támogatást Megelôlegezô
Hitel az elnyert EU-s forrásokhoz történô
gyorsabb hozzájutást segíti elô azok megelôlegezése révén. Az igényelhetô hitelösszeg 1-50
millió forint lehet, a futamidô 12-60 hónap.
A Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciói a KAVOSZ Zrt., a VOSZ és a Területi kereskedelmi és Iparkamarák irodáiban igényelhetôk, ahol az ügyfelek teljes körû információt kapnak az igénylés feltételeirôl és a
benyújtandó dokumentumokról. A közel 300
iroda teljes országos területi lefedettséget biztosít, tehát valamennyi régió vállalkozói találhatnak székhelyükhöz közeli regisztráló irodát, amely a kérelem befogadását követôen
továbbítja a hitelkérelmet az ügyfél által megjelölt hitelintézet részére.
KAVOSZ
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GÉMOSZ–NGM együttmûködés

A Gépjármû Márkakereskedôk Országos Szövetsége (GÉMOSZ) közös megállapodást írt
alá a Nemzetgazdasági Minisztériummal július
2-án, egy ünnepélyes sajtótájékoztató keretében, az illegális javítás visszaszorítása, a foglalkoztatás bôvülése, a környezetterhelés csökkentése és a közlekedésbiztonság növelése érdekében.
A sajtótájékoztatót Dr. Czomba Sándor, a
Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelôs államtitkára, Gablini Gábor, a GÉMOSZ elnöke és Dr. Dávid Ferenc,
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének fôtitkára tartotta.

A megállapodás szerint a GÉMOSZ arra
törekszik, hogy a szakma kifehéredése, a vállalkozási és jogszabályi környezet átalakulása
mentén, és munkáltató tagvállalatain keresztül, az elkövetkezô 4 évben 4000 fô munkavállaló számára teremtse meg a munkához jutás lehetôségét. Az NGM mindent elkövet
annak érdekében, hogy az egyeztetett stratégia mentén megfogalmazott célok eléréséhez
szükséges jogalkotási, hatósági, ellenôrzési folyamatokat aktívan támogassa. A megállapodás kidolgozása után a felek negyedéves rendszerességgel egyeztetnek az együttmûködés
eredményeirôl, illetve a további teendôkrôl.
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Együttmûködô partnerünk a CCPIT
(Kínai Nemzetközi Kereskedelemfejlesztési
Tanács) Szecsuáni delegációját fogadtuk
2013. július 8-án

A delegációt Li Gang úr a CCPIT szecsuáni
elnöke vezette.
Szecsuán tartomány és Szabolcs-SzatmárBereg megye további együttmûködése volt a
megbeszélés fô témája. A megbeszélés során

bemutatásra került Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye 2014-2020 közötti fejlesztési terve és
az együttmûködési lehetôségek különbözô területei. A tervet Seszták Oszkár a SzabolcsSzatmár-Bereg Megye Közgyûlés elnöke mutatta be.
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Széchényi Kártya újdonságok címmel
hangzott el tájékoztató Békéscsabán

„Eljutottunk oda, hogy a jelenlegi mûködô
kormány meghallhatta a jelzéseinket és a kisés középvállalkozások életben maradásához
segítséget nyújt, amellyel ösztönzi a beruházási kedvét, és támogatja 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 - jelentette ki Nagy
Mihály László megyei VOSZ elnök.

A kormány 2013. május 1-jétôl 5 százalékra
emelte a Széchenyi Beruházási Hitel, az uniós
pályázatokhoz igényelhetô Széchenyi Önerô
Kiegészítô Hitel és Széchenyi Támogatást
Megelôlegezô Hitel konstrukciókhoz biztosított kamattámogatást, hangzott el 2013. június 27-én a VOSZ Békés megyei szervezete
által Békéscsabán, a Munkácsy Emlékházban
rendezett fórumon.

A jelenlévô megyei bankok és takarékszövetkezetek képviselôi röviden tájékoztatást
adtak pénzintézetük szolgáltatásairól, a Széchényi Kártya konstrukciók iránti érdeklôdés
helyzetérôl és javaslatokkal is éltek a további
együttmûködés lehetôségeirôl. Igény mutatkozott a további hasonló találkozások iránt,
amely az vállalkozások és a pénzintézetek közötti kapcsolatot erôsítené!
Részt vett a tájékoztatón Blaskovits Péter,
a Békés Megyei Kormányhivatal fôigazgatója,
aki beszédében aláhúzta, hallatlanul fontos,
hogy a kis- és középvállalkozások pénzügyi lehetôségei javuljanak, amely egyértelmûen
maga után vonja a munkahelyteremtést különösen ebben a hátrányos helyzetû megyében,
ahol az elsô autóút is csak tervezési stádiumban várja a csatlakozást a felzárkóztatáshoz!
A jelenlévô megyei médiaszereplôk: CSABATV, GYULATV, Békés megyei Hírlap, HIIR6 híradásiból a megye vállalkozóinak nagy
része tájékozódhatott a több csatornán és interneten is továbbított KAVOSZ termékek új
konstrukcióiról.

Balról: Blaskovits Péter, Nagy Mihály László

VOSZ Békés megyei Szervezete
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Árad az adó

A gátakon hôsiesen helytálló munkavállalók, vállalkozók, diákok és nyugdíjasok
gyorsan megkapják áldozatos tevékenységük
„jutalmát”. Még el sem hagyta az áradat az
országot, még le sem tehették a lapátot a védekezôk, máris szomorúan konstatálhatják:
a víz – ha nehezen is – mederben tartható, a
költségvetés csillapíthatatlan pénzéhsége
azonban nem.
Már az Országgyûlés elôtt van az a törvényjavaslat, amely újabb megszorító intézkedéseket tartalmaz úgy a lakosság, mint a vállalkozások számára. Egy nagy küzdelem után és egy
hosszú, fáradságos helyreállítási munka elôtt
kaptuk meg az egyáltalán nem megérdemelt
nyári adópofont. Akik kitalálták és június közepén minden elôzetes szakmai vita nélkül
közzétették az újabb sarc technikai elemeit,
nem ismerik a színházi alapszabályt. Ha a darab gyenge, a színészek rosszul mondják a szöveget, a nézôszám csökken és ebbôl eredôen
az intézmény költségvetése ingatag, akkor
nem a közönséget kell megbüntetni, hanem a
programon és az elôadások színvonalán kell
változtatni. Most nem ez történik, hanem éppen az ellenkezôje: az igazgató és a rendezôk a
nem tapsoló publikum megregulázásában és az
egyébként is magas jegyárak ismételt emelésében látják a megoldást. Néhány részlet a „remekmûbôl”:
A vállalkozások esetében a távközlési adó
mértéke 2 Ft/megkezdett percrôl 3 Ft/megkezdett percre emelkedik, az adóztatási tartomány 2500 forintról 5000 forintra bôvül. Az
egyharmados díjemelés és a százszázalékos felsôkorlát-növelés – a többletterhelésen túl –
azért is fáj, mert talán korunk legfontosabb tevékenységét és a további fejlôdés egyik zálogát, a gyors kommunikációt, a modern információátadást adóztatják meg növekvô mértékben. Sajnálatos, hogy a vállalkozásokat fejôstehénként kezelô kormányzat, úgy spekulál, hogy az érintettek majd úgyis továbbhárít-

ják a lassan cipelhetetlen terheket. Hangsúlyozom, itt elsôsorban nemcsak az adó nagyságától (bár az sem csekély), hanem a szemlélettôl is idegenkedem.
A pénzügyi tranzakciós illeték mostani jelentôs változtatása (emelése), és a készpénzfelvétel esetében a 6000 forintos limit eltörlése sajnos azt igazolja, hogy az idei költségvetésbe ezen a címen 301 milliárd forintot beállító kormányzati tisztségviselôk és az ezt elfogadó parlamenti képviselôk alaposan „mellélôttek”. Május végére az elôirányzat töredéke
(17 százaléka), mindössze 52 milliárd forint
folyt be ezen az ágon a központi kasszába, így
a korábbi elképzelések megvalósulatlan álmokká váltak. Jó, jó tudom, hogy létezik tervezési hiba. De ekkora? Különösebb szellemi
erôfeszítés nélkül is tudható volt, hogy a sokszoros csúszás következtében a pénztárgépek
online rendszerbe állítása sem hozza az évi 95
milliárdot. Jó esetben szeptemberben indul az
új kasszaszisztéma. Nem kell hozzá nagy bátorság, hogy kimondjuk: a pénz (a vágyott évi 95
milliárd) az ablakban! A júliusban induló
elektronikus útdíj igazi „sötét ló”. Idén – féléves szinten – 75 milliárdot, jövôre 150 milliárd forintot remél a központi büdzsé ebbôl a
tételbôl. Majd meglátjuk, hogy mi valósul
meg belôle, de addig is biztos, ami biztos: a
gazdasági kormányzat a pénzintézeteket eszközül használva alaposan megkopasztja a lakosságot és a vállalkozókat.
A csökkenô jegybanki alapkamathoz illeszkedô és mérséklôdô betéti kamatok megcsapolása bizarr módon történik. A jelenlegi 16
százalékos kamatadóhoz nemes egyszerûséggel
6 százalékos egészségügyi hozzájárulást (EHO)
párosítanak, azt gondolván, hogy ezzel elfedhetik az adóemelés tényét. A sunnyogás nem
célravezetô. Tisztességesebb lenne kimondani, hogy augusztus 1. napjától hazánkban 22
százalékos a kamatadó. Az EHO berángatása a
rendszerbe olcsó szemfényvesztés, minden ál-
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lampolgár tudja, hogy az instabilitás jegyében
évközi adóemelés történik (nem is kicsi). Az
EHO beillesztése a kamatkörnyezetbe azt a
tévképzetet keltheti, hogy a hozzájárulás megfizetése következtében a jámbor kamatjövedelem-tulajdonost többletszolgáltatás illeti
meg. Ugyan miféle? Az EHO az Egészségbiztosítási Alapot táplálja, illetve az innen történô
kifizetésekre nyújt fedezetet. Hallott valaki a
pénzbeli ellátások összegének – pl. a táppénz,
terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj stb. – dinamikus növelésérôl?!
Ugyan már. Ez a 6 százalékos többletelvonás
adó bizony a javából, ellenszolgáltatás nem jár
érte. Kérdés az is, hogy az alacsony jövedelmi
sávba tartozó, és viszonylag kis megtakarítással rendelkezô magánszemélyek (pl.: nyugdíjasok, diákok) megtakarításait szabad-e ilyen
módon elszipkázni. Célszerû-e egy százezer forintos lakossági betét évi 4-5 százalékos kamatát 22 százalékos adóval sújtani? Egy fix: a
megoldás nem elegáns!
Mint látjuk a több éve egy helyben topogó
magyar gazdaság természetes módon, sokkoló
eljárások alkalmazása nélkül nem tudja biztosítani az elvárt költségvetési egyensúlyt. Soro-

zatban jelennek meg a bevételeket gyarapítani szándékozó intézkedések, de a kívánt stabilitás (egyensúly) csak nem akar létrejönni. A
gazdaságpolitika karmesterei nem tudnak javítani az elôadás színvonalán. Nem készül végiggondolt növekedési program, nem változik
a költségvetés kiadási szerkezete, viszont rendületlenül kotorásznak a zsebünkben. Ez a
nem túl fantáziadús eljárás és illetlen magatartás vélhetôen nem vezet majd tartósan pozitív eredményre, viszont elképesztô „hatékonysággal” rontja a kilábalás esélyeit. Arról
nem is beszélve, hogy az évközben – rapid módon – bevezetésre kerülô adócsomag érzékelhetôen rombolja a vállalkozások és a lakosság
jogstabilitásba vetett hitét. Okkal-joggal gondolhatják: itt és most nem érdemes tervezni,
nem érdemes takarékoskodni, nem érdemes
beruházni – ha jövedelem keletkezik, azt úgyis
elviszi/elveszi az állam.
Dr. Dávid Ferenc

* Az írás a Népszabadság címû napilap június
20-i számában jelent meg.
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Újabb jelentôs
magyarországi vállalatok
vámszaktanácsadója az Euro-Log Kft.
Az Euro-Log Kft. a MOL csoporttal kötött
vámszaktanácsadói szerzôdés megkötése után
újabb stratégiai együttmûködéseket kötött az
alábbi cégekkel, vámügynöki szolgáltatásokra
és szaktanácsadásra vonatkozóan.
DECATHLON SA.
A török régió idén áprilisig a lengyelországi
központból került ellátásra. 2012. novemberében azonban a francia anyacég döntése
alapján ezt a feladatot a magyarországi központra ruházták át. Ahhoz, hogy ezt a folyamatot gördülékenyen elláthatóvá váljon, a
magyar Decathlonon belül szükség volt egy új
részleg kialakítására, így alakult meg az export
csapat.
A vámügyintézési és szállítmányozási
feladatokra a francia anyacég tendereket írt
ki, szigorú feltételrendszer alapján.
A fôbb feltételek között szerepelt az AEOF
státusz megléte, a vámkezelés elvégzésének
ideje és folyamata, a teljes szakmai támogatás
és szaktudás, kapacitás megléte a heti 15 vámkezelés lebonyolításához illetve a piaci, szakmai tapasztalat voltak.
A tenderre összesen nyolc cég került meghívásra, három körös volt, az elôszûrés és
ajánlatadást is minden alkalommal személyes
megbeszélés követett.
A pályázó cégek közül az Euro-Log Kft. került ki gyôztesen.
Az elsô másfél hónap tapasztalatai, KPI
mutatói alapján mindkét fél kinyilvánította,

hogy a gyakorlatban azt kapta, amit a másik
fél vállalt, kölcsönös megelégedéssel zajlik a
hosszú távra tervezett együttmûködés.
Brunswick Magyarország Kft.
A BRUNSWICK, mint a bowling piacának
vezetô cége 1998 óta Székesfehérváron gyártja a legmodernebb automata bábuállító berendezéseket és szállítja a világ legkülönbözôbb országaiba. A Brunswick Magyarország
Kft. részére korábban orosz- és finnországi
szállítmányozási tevékenységet végeztünk.
Amerikai anyacég leányvállalataként célul
tûzték ki az engedélyezett gazdálkodói státusz
megszerzését (AEO-), melynek felkészítésére
szaktanácsadóként megbízást kaptunk.
A Vámhatóság a sikeres felkészítés és audit
után kiadta a tanúsítványt, ezt követôen a
Brunswick Magyarország Kft. május 22-én a
tanúsítványt ünnepélyes keretek között átvette Cégünktôl.
A Magyarországon több mint 40 milliárd
Forint árbevételt elérô LKH Leoni Kft.-t is új
megbízóink között köszönthetjük, vámszaktanácsadói és vámügyintézôi szolgáltatások terén. Egy biztos hátteret adó, támogató, szakértô céget kerestek a vámmal kapcsolatos igényeik kiszolgálására, mely igények kielégítésére Cégünket megfelelônek találták, így mind
vámügyintézés, mind vámszaktanácsadás szolgáltatásokra szerzôdést kötöttek az Euro-Log
Kft.-vel.
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WorldSkills Leipzig 2013
2013. július 3–6.

Lipcsében a július 7-i záróünnepséggel fejezôdött be a 42. WorldSkills Szakmunkás Világverseny, amelyen 46 szakmában a világ 52 országából mintegy 1000 versenyzô mérte össze
tudását. A kétévente megrendezésre kerülô
világversenyre az egyes országokban megrendezett nemzeti szakmunkásversenyek 22 évesnél nem idôsebb gyôztes szakmunkás fiataljai
nevezhetne be.
A Lipcsei Vásárközpont Samsung Arénájában megrendezett záró ünnepségen az egyes

szakmák legjobbjai a helyezésekért járó arany,
ezüst és bronzérem mellett még további különdíjakat is elnyerhettek. A különbözô szakmákban elért pontszámokat a verseny zárását
követôen egy egységes ponttáblázat alapján
úgy számítják át, hogy azok összemérhetôek
legyenek. Így az egyes szakmákban 500 pontnál jobb eredményt elérô versenyzôk Kiválósági Érdemérmemben részesültek, míg közülük az egyes induló országok legjobb eredményt elérô versenyzôi a Nemzet Legjobbja
kitüntetést vehették át. Az Albert Vidal Dí-
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Hefkó János kômûves

jat pedig az összes induló közül a legmagasabb
pontszámot elérô versenyzô kaphatta meg. Ezt
idén egy japán és egy koreai versenyzô
megosztva vehette át.
Lipcsében a legjobb eredményt a koreai
csapat érte el, összesen 23 érmet nyertek. A
második helyezést Svájc csapata nyerte, utánuk Tajvan csapata következett. Magyarország
a pontversenyben a 30. helyet szerezte meg.
Magyarország a 2013. évi WorldSkills Versenyre ács, burkoló, bútorasztalos, épületasztalos, festô, fodrász, hegesztô, informatikai hálózati rendszergazda, kômûves, mechatronika,
pincér, szakács, szépségápoló, villanyszerelô és
virágkötô szakmákban nevezett be versenyzôket. Az ács, burkoló és kômûves versenyzôk
kiválasztását az ÉVOSZ koordinálta, és biztosította a versenyzôk szakmai felkészítést.
Világosi Zoltán ács versenyzô a világ tíz
legjobbja között, Hefkó János kômûves versenyzô pedig a középmezônyben végzett, míg
Tatai Endre burkoló a 23. helyezést érte el.

Tatai Endre burkoló
A magyar versenyzôk közül az asztalos, kozmetikus, festô és mechatronika szakmákban
indulók teljesítették a Kiválósági Érdemérmem követelményeit.
Pete Zoltán
ÉVOSZ
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Paritásos alapok az építôiparban

Az építôiparban a munkavállalók és a munkaadók által létrehozott paritásos alapok elsôsorban a szakképzés, az egészség- és munkavédelem, az ágazati nyugdíjak, a fizetett
szabadság, valamint az állásidô szabályozásában, illetve finanszírozásban jelentenek - az
állami rendszerek által biztosított szolgáltatások mellett - kiegészítô szerepet.
Paritásos alapok a legtöbb nyugat-európai
országban már régóta eredményesen mûködnek, azonban a közép-kelet-európai tagországok közül eddig csak Bulgáriában és Romániában történtek az alapok létesítésére vonatkozó kezdeményezések. Éppen ezért a Szlovén
Építôipari Szövetség az EU Foglalkoztatási
Fôosztályának pályázatán elnyert támogatásból egy pilot projekt keretében kívánja a több
országban már jól mûködô alapok tevékenységét, valamint az általuk az építôipari munkavállalók számára biztosított szolgáltatások körét a közép-kelet-európai országok építésügyi
szakemberei számára is bemutatni. A projekt
keretében az Osztrák Építôipari Szövetség
(WKÖ - Bau), valamint az Európai Építôipari Szövetség (FIEC) munkatársai adják át tapasztalataikat a szlovén, a horvát, a bulgár és
a magyar szakemberek számára.
Az építôipart számos olyan egyedi tényezô
jellemzi, amely az ágazatot a gazdaság többi
ágazatától jelentôs mértékben megkülönbözteti. Az építôiparban ugyanis nem az elkészült
„végtermék”, mozog a piacon belül, hanem az
építési vállalkozásoknak, és azok dolgozóinak
kell az építkezés helyszínére menniük. Emellett a kivitelezôi munka rendkívül munkaerôigényes, valamint nagy munkaerô-mobilitás,
és magas baleseti kockázat jellemzi. Ezeken
kívül az építési tevékenység a helyi tradíciókhoz, az éghajlati és kulturális tényezôkhöz is
jelentôs mértékben kapcsolódik.
Az építôipar speciális jellemzôibôl adódóan a szociális partnerekre (a munkaadói és
munkavállalói szervezetek) az ágazat megszer-

vezésében és szabályozásában jelentôs szerep
hárul. Ez a szerep azonban nem csak az iparon
belüli kapcsolatokat jellemzô olyan hagyományos tényezôkre korlátozódik, mint a bér, a
munkafeltételek, az egészség- és munkavédelem, és a szociális védelem, hanem egyúttal az
építôipar hosszú távú fenntarthatóságának továbbfejlesztését is a céljául tûzi ki.
Kollektív szerzôdések, valamint a szakképzésre, az egészség- és munkavédelemre, az ágazati nyugdíjakra, a szociális biztonságra, és a
minôségi szabályozásokra létrehozott paritásos
szociális alapok által a szociális partnerek bebizonyították, képesek a fenntartható építôipar szabályozására, és fejlesztésére.
A számos nyugati európai országban már
hosszú idô óta eredményesen mûködô paritásos alapokat a szociális partnerek maguk hozták létre, és az alapok irányítását is maguk
végzik. Ezek az alapok a meglévô kormányzati
struktúrák mellett elsôsorban a szakképzés, az
egészség- és munkavédelem, valamint az ágazati nyugdíjakra és a fizetett szabadságra vonatkozó szabályozási rendszerek területén játszanak kiegészítô szerepet.
A paritásos szociális alapok az építôipar alábbi területein játszanak meghatározó szerepet:
Egészség- és munkavédelem
Annak ellenére, hogy az elmúlt néhány évben az esetenként halálos kimenetelû munkahelyi balesetek számában némi javulás figyelhetô meg, azonban a munkahelyi balesetek az
összes tagállamban továbbra is súlyos veszélyforrást jelentenek az építôipar számára. Az
egészség- és munkavédelmi szociális alapok a
baleset-megelôzési tevékenységükkel jelentôsen hozzájárulhatnak a munkahelyi balesetek
számának visszaszorításához.
Szakképzés
Az építôipar jövôje szempontjából rendkívül fontos a szakember-utánpótlás biztosítása.

Tájékoztató
Ennek ellenére az ágazatban Európa szerte a
fiatal szakmunkások krónikus hiánya jelent
problémát. Az építôipari szakmák népszerûsítése, a pályaválasztó fiatalok építôipar felé
történô orientálása, valamint a duális képzés,
és ezen belül az építési vállalkozóknál, valamint a központi tanmûhelyekben magvalósuló üzemen kívüli gyakorlati képzés finanszírozásában, valamint a képzés szakmai-, és vizsgakövetelményeinek meghatározásában a paritásos alapon mûködô intézmények (szociális
kasszák) Nyugat-Európa számos országában
meghatározó szerepet játszanak.
Átmeneti munkanélküliség
A kivitelezési munkák menetét számos
külsô tényezô is befolyásolja, mint például az
idôjárási feltételek, vagy határidôk, ezért elôfordulhat, hogy az építôipari dolgozók egy része bizonyos idôközönként munkanélkülivé
válnak. Annak érdekében, hogy a szociális
védelem szempontjából az építôipari dolgozók
a többi iparág dolgozóival egyenlô feltételekben részesülhessenek, számos szociális alap,
mint például a kiegészítô nyugdíjrendszerek, a
kiegészítô munkanélküliségi segélyprogramok, illetve a szabadság idejére járó juttatások, stb. nyújtanak bizonyos támogatás az idôközönként elôforduló munkanélküliség problémáinak megoldására.
Kiegészítô nyugdíjrendszerek
Az elsô pillérbe tartozó nyugdíjrendszerek
az erôs demográfiai és gazdasági nyomás következtében számos tagállamban egyre kevésbé lesznek elegendôek arra, hogy a nyugdíjkort elérôk számára megfelelô nyugdíjjövedelmet biztosítsanak. Az építôipari ágazat széttöredezettsége miatt a harmadik pillérbe tartozó
nyugdíjrendszer sem igazán tud eredményes
lenni. Ezért az építôipari szociális partnerek
több országban is paritásos alapon mûködô
kiegészítô nyugdíjrendszereket hoztak létre.
A szlovén Építôipari Szövetség által koordinált (SoDiCo) projekt a különbözô nyugateurópai országokban már hosszú ideje eredményesen mûködô Paritásos Alapok tapasztalatait, továbbá az érvényben lévô szabályozás
gyakorlatát kívánja a Kelet- Közép Európai
országok építésügyben érintett szakemberei
számára bemutatni..
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Az nyugat-európai
országokban mûködô
építôipar paritásos alapok
tapasztalatai
A munkaadók és munkavállalók által alapított és közösen mûködtetett paritásos alapok Nyugat-Európa számos országában
nyújtanak hasznos szolgáltatást az építôipari
vállalkozások és az építôiparban dolgozó
munkavállalók számára. Az európai építôipari párbeszéd szereplôi, azaz az Európai
Építôipari Szövetség (FIEC), az Építôipari
és Faipari Dolgozók Európai Szövetsége
(EFBWW), valamint az Európai Bizottság
Foglalkoztatási fôosztály az elmúlt évek során Varsóban, majd Bukarestben szervezett
egy-egy konferenciát azzal a céllal, hogy az
építôipari paritásos alapok mûködését, és az
általuk az ágazat számára nyújtott elônyöket
a közép-kelet-európai országok építôipari
szakemberei számára bemutassák. A régióban ennek ellenére ez idáig csak Romániában és Bulgáriában történtek bizonyos kezdeményezések építôipari paritásos alapok létesítésére.
Az építôipari ágazat egyik legnagyobb
problémája Nyugat-Európában is az elegendô
számú és megfelelô szaktudással rendelkezô
szakképzett munkaerô utánpótlásának biztosítása. Ennek érdekében a legtöbb tagállamban
a munkaadók és a munkavállalók a paritásos
alapon mûködô intézményi struktúrákon keresztül maguk is részt vesznek a szakképzés
szakmai követelményeinek meghatározásában, a kor követelményeihez történô igazításban, valamint a szakmunkástanulók gyakorlati képzésének szabályozásában és megvalósításában. A duális szakképzési modell értelmében a munkahelyi és a munkahelyen kívüli,
azaz az Oktatási Központokban megvalósuló
gyakorlati képzés finanszírozását és szakmai
felügyeletét is a szociális partnerek által létrehozott paritásos intézmények - például Németországban a SOKA BAU, Ausztriában pedig az BUAK - valósítják meg. Ezek az építési
vállalkozások, és a munkavállalók befizetésbôl
mûködô paritásos alapok azonban a szakképzés feladatainak ellátása mellett számos egyéb,
a munkavállalókat és a vállalkozásokat is
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érintô szolgáltatást nyújtanak. Például, térítést nyújtanak a szabadság, valamint a téli, illetve a rossz idôjárás miatti állásidôre, emellett kiegészítô nyugdíjbiztosítási lehetôséget
nyújtanak az ágazat számára, továbbá ellenôrzik, hogy a vállalkozók betartják-e az ágazati
bértarifa rendszer által meghatározott minimálbérfizetési kötelezettségeket.
Az ágazati szociális partnerek együttmûködésének eredményekét a munkavállalók adatainak nyilvántartása céljából több NyugatEurópai országban mágneskártya rendszert vezettek be. Svédországban például az ID06 elnevezésû mágneskártya bevezetését 2006-ban
hét munkaadói szervezet, és 5 szakszervezet
kezdeményezte, hogy visszaszorítsák az illegális foglalkoztatást, és elôsegítsék a tisztességes
piaci versenyt. Bár a kártya használata nem
kötelezô, a svéd építési vállalkozások döntô
többsége alkalmazza azt. Abban az esetben, ha
a fôvállalkozó a kártya alkalmazása mellett
dönt, akkor a projekten dolgozó alvállalkozók
és beszállítók összes dolgozójának is rendelkeznie kell érvényes ID06-os kártyával, amely
a személy azonosítását, és a munkahelyen dolgozók nyilvántartásának ellenôrzését teszi lehetôvé. A munka elektronikus elszámolásához olyan RFID (rádiófrekvenciás azonosító)
címkéket is tartalmaz, melyek továbbítják az
adott személy mozgását be- és kilépéskor a jelenlévôk listájára.
Hasonló célt szolgál az ausztriai ISHAPkártya, azaz az építôipari munkavállalók azonosító igazolványa (www.ishap.at). Az egyetlen központi adathalmazba összegyûjtött adatok a helyszíni ellenôrzés esetén a személyazonosság igazolása mellett a társadalombiztosítási regisztráció, valamint a munkavállalási
engedély meglétének igazolására is lehetôséget nyújt.

A Nagy-Britanniában alkalmazott munkavállalói mágneskártya a személyes adatokon
kívül a dolgozó formális, informális és nonformális úton megszerzett tudás – készség
kompetenciáit, valamint az évenként esedékes baleset-, és munkavédelmi oktatás meglétét is dokumentálja.
A Franciaországban 1947-ben alapított paritásos alap, az OPPBTP a szakképzés és munkaerô-utánpótlás kérdésköre mellett az egészségvédelem és a baleset-megelôzés területén
nyújt szolgáltatásokat az ágazat szereplôi számára. Az alap mûködését a munkáltatók befizetései biztosítják, amelynek mértéke a bruttó
bértömeg 0,11 %-a.
A fenti példák is jól tükrözik, hogy a szociális partnerek által mûködtetett paritásos
alapok számos területen nyújtanak hasznos
szolgáltatást az építési vállalkozók, valamint
az építôiparban foglalkoztatott munkavállalók számára. A gazdasági világválság azonban
elsôsorban a közép-kelet-európai országokban
eredményezte az építôipari termelés volumenének jelentôs visszaesését. A Szlovén Építési Vállalkozók Szövetsége által kezdeményezett és az Európai Bizottság Foglalkoztatási Fôosztályának anyagi támogatásával megvalósuló SoDiCo (Építôipari Szociális Párbeszéd) projekt éppen ezért a válság utáni idôszakra való
felkészüléshez próbál a régió építôipari ágazata számára segítséget nyújtani a nyugat-európai országokban már jól mûködô építôipari
paritásos alapok tapasztalatainak bemutatásával. A projektben résztvevô szlovén, horvát,
bolgár és magyar építôipari szociális partnerek
ennek érdekében kerekasztal beszélgetéseket
és konferenciákat szerveznek.
Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes
ÉVOSZ
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Az exportálásra is fel kell készülni

Akárhogy is vélekedünk a magyar gazdaság jelenlegi és jövôbeni kilátásairól, abban mindenki egyetért, hogy a vállalkozások hosszú
távú túléléséhez elengedhetetlen a külpiaci
kapcsolatok kialakítása: ugrásszerûen bôvülô
potenciális ügyfélkör, jobb árrés, kockázatcsökkenés diverzifikáció révén. Ráadásul, a
globalizálódó világban egyre alacsonyabb a
belépési korlát az export/import tevékenységhez. A modern kommunikációs megoldások,
az ügyfélorientált logisztikai szolgáltatók és a
fapados légitársaságok révén a külfölddel való
kapcsolattartás, az árumozgatás és a kapcsolódó ügyintézés már néhány fôs cégek számára is
felvállalható.
A fizikai korlátok leküzdése azonban korántsem elegendô a külpiaci sikerek eléréséhez. Még ha rendelkezünk is nyelvismerettel,
van is elképzelésünk a lehetséges partnerekrôl, és abban a szerencsében részesülünk, hogy
ránk irányul az érdeklôdésük, akkor is nagyon
hamar tönkretehetjük renoménkat a potenciális vevôk szemében. Számos cég bukik el az
elsô próbán: képtelen összhangba hozni a külpiaci teljesítést a belsô folyamataival, egyszerre kényszerül a külföldi vevô és a megszokott
hazai partnerek felé is késedelmeket felvállalni, romlik az ügyfélkiszolgálás, a munkatársak
frusztráltak lesznek, újabb és újabb nem várt
költség vagy adminisztrációs kötelezettség
merül fel, kútbaesik a külföldi ügylet,
mindeközben pedig a hazai pályán is romlik a
cég versenyképessége.
Az exportkapcsolatok kiépítését érdemes
egy komplex projektként megközelíteni, amihez pontosan ugyanúgy külsô szakértôre van
szükség, mintha vállalatirányítási rendszert
vezetnénk be, vagy informatikai hálózatunkat
építenénk ki. Idôt és pénzt takarítunk meg azzal, ha nem a saját kárunkon tanuljuk meg az
exportálás „csínját-bínját”, hanem egy tapasztalt segítô révén eleve úgy léphetünk fel a

Füzesi Attila ügyvezetô igazgató
külpiacon, mintha évek óta ûznénk ezt a gyakorlatot. Ez olyan imidzsbeli különbség, ami
már az elsô ártárgyalásnál, vagy a fizetési feltételek kialakításánál megtérülhet. Nem beszélve a megnyugvásunkat biztosító szerzôdési
környezetrôl, amivel ugyancsak nem érdemes
kijárni „az élet iskoláját”, hanem kezdetektôl
profira kell bízni.
Sokan lelkesednek a keleti piacok iránt.
Oroszország, Ukrajna, Kazahsztán, Szlovénia,
Szlovákia, vagy a frissen EU-tagállammá váló
Horvátország neve rendre felmerül a vállalati
sikertörténetekben, míg korábban Németország vagy Ausztria voltak a kedvelt célpontok.
Amirôl nem szólnak ezek a sztorik az általában az alapos felkészülés, vagy a hosszadalmas
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próbálkozások sora a szerencse beköszönte
elôtt.
Cégünk, a Creative Expert Consulting
több mint 20 éve rendelkezik tapasztalattal a
volt-szovjet tagállamok és a környezô országok legtöbbjében. Ismerjük a piaci lehetôségeket, birtokában vagyunk annak a knowhownak, amivel bármilyen termék, vagy
szolgáltatás szállítójának külpiaci partnert
(vevôt, vagy akár beszállítót) fel tudunk kutatni: referenciáink az élelmiszeripartól a gépiparon át a bútoripari, ruházati termékekig
vagy éppen gyógyászati segédeszközökig terjed. Anyanyelvi szinten beszélô munkatársaink és helyi környezetben eltöltött éveik
garantálják, hogy valóban releváns szakkiállításokat, valóban értékes kapcsolatokat, üzleti potenciállal rendelkezô üzleti lehetôségeket tudunk megszerezni a hozzánk jelentkezô magyar cégeknek. Mindezt úgy, hogy
nekik nem kell jelen lenni, mi ôket tudjuk
képviselni az adott piacon, akár bemutatóteremmel is. A külpiaci orientáció kiépítését

megelôzôen felkészítjük a céget is erre: tudni
kell, hogy ki lesz a kapcsolattartó a külföldi
megkereséseknél, látni kell a kapacitásbeli
korlátokat és azok leküzdhetôségét, meg kell
határozni a külpiacon versenyképes és a cégnek is kielégítô árpolitikát, ki kell választani
és fel kell építeni a külpiacon hatásos marketingstratégiát. Ezek mind meg kell elôzzék
azt az elsô pillanatot, amikor egy társaság
külföld felé nyit. Onnantól már értelemszerûen folynak az események, nem élesben kell
megoldani a felmerülô problémákat.
Mindezek mellett már szinte eltörpül, hogy
cégünk segítségével zökkenômentesen megy
a vámügyintézés, a szállítás, a jogi tanácsadás, az elszámolás. Ön valóban az üzletek
megkötésére tud koncentrálni, miközben
vállalkozásában tudatos és tervezett módon
épül fel az exportképesség. Ezzel olyan
elônyt, és olyan növekedést érhet el, amirôl
versenytársai álmodni sem mernek.
Creative Expert Consulting Kft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utca
József A. u. 1.
Árpád u. 93.
Magyar u. 17-21.
Fô tér 21.
Széchenyi tér 17-18.
Jókai u. 12.
Fô u. 85.
Erzsébet u. 14.
Árpád u. 38/A.
Schweidel u.11.
József Attila út 43.
Dózsa Gy. út 1.
Árpád út 25.
Szent Imre u. 92.
Soproni u. 93.
Palánk u. 8.
Kôszegi út 5.
Fô u. 86.
Buda u. 16.
Bethlen u. 6-8.
Szent István u. 25/b.
Hôsök útja 8.
Széchenyi u. 94.
Katona tér 7-9.
Széchenyi u. 18.
Magyar u. 1.
Kossuth tér 22.
Sólyom u. 3.
Dózsa Gy. u. 24.
Baross út 15.
Mátyás kir. u. 1.
Bajcsy-Zs. U. 11
Bécsi u. 64.

Telefon
22-801-055
96-550-720
96-578-355
96-240-222
99-505-445
96-618-650
96-564-439
99-328-004
96-524-704
96-327151
96-420-677
96-470-097
96-517-885
96-523-017
96-593-307
96-576-250
99-506-635
96-561-245
96-510-910
52-422-767
49-540-730
52-573-035
46-507-918
36-514-516
36-511-079
37-312-070
37-541-911
56-513-475
56-350-410
56-514-478
56560-131
33-412-944/122
33-503-090
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Takarékszövetkezet
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Somogy Takarék Szövetkezet
Rétköz Takarékszövetkezet
Rétköz Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet

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

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

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

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

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

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

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

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

Utca
Villany u. 4.
Szabadság tér 9.
Széchenyi u. 62.
Hunyadi tér 42.
Szabadság tér 41.
Petôfi S. u. 50.
Széll K. u. 3-5.
Bathyány u. 42/B.
Petôfi S. u. 18.
Thököly u.1.
Kert u. 12.
Szabadság tér 6.
Budapest út 16.
Táncsics M. u. 39.
Fô u. 30.
Zimmermann u. 1.
József A. u.4.
Munkácsy u. 1.
Világos u. 19.
Széchenyi tér 2.
Eötvös u. 1-3.
Király u. 31/d.
Széchenyi u.66.
Pethô u. 1.
Kossuth u. 18.
Tompa u. 1-3.
Kovács Károly tér 1.

Telefon
75-511-240
74-550-940
74-529-400
74-464-190
74-471-831
95-588-666
94-511-530
95-521-709
94-512-660/142
94-594-013
87-471-611/107
88-575-506
88-579-165
88-423-623
88-506-505
89-313-710
88-593-510
88-569-260
89-510-377
92-581-906
92-549-150
93-516-711
83-545-951
83-510-990
83-335-007
92-511-328
92-510-227

50
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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
8200 Veszprém, Budapest u. 8. 3/315. (Tel.:
88-420-710)
Gazsi.Attila@VOSZveszprem.hu
Informatikai szekció
Dr Kádas Péter
1013 Budapest, Pauler u. 11.
06-20579-6659
peter.kadas@protege.hu
Ingatlan Forgalmazási és Hasznosítási Szekció
Dr. Sztranyák József
1134 Budapest, Kassák L. u. 78./Lepény épület
06-20-965-1961
j.sztranyak@primordial.hu

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

1066
1158
1215
1221

KVBSZ
Bp.i Regionális
FUVOSZ-Bpest
Budafok–Tétény
Ált. Ipartestület
ZRVA
Haller Vállalkozói
Hiteliroda
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
96-424-719/132
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

55

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

56
CÉG

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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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%
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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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