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TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL
A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT
A közhasznú szervezetként mûködô Prima Primissima Alapítvány kéri a magyar mûvészet és kultúra, a hazai tudomány és sport fejlôdésének és megerôsítésének önzetlen pártolóit, hogy a hatályos SZJA törvény által biztosított lehetôség szerint személyi jövedelemadójuk 1 százalékát fordítsák a Prima Primissima Alapítvány által kitûzött nemes célok megvalósításának támogatására.

Prima Primissima Alapítvány
Adószám: 18180963-2-42

Vállalkozók Napja
kitüntetések – gazdaságpolitikai fórum
VOSZ-NAV együttmûködési megállapodás

2011. december – 2012. január

Hirdetés

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

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

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

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

VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE
Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
(Porta Irodaház)
Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182
Telefax: (36-1) 414-2180
E-mail címe: center@vosz.hu
Internet honlap: www.vosz.hu
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VOSZ iroda tölti ki: .....................................................................................................
Számla száma:...............................................................................................................
Befizetési dátum és a csekk száma:...............................................................................
Beléptetô megye: ..........................................................................................................

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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Vállalkozók Napja
2011. december 2. – Mûvészetek Palotája

Immáron tizenharmadik alkalommal került megrendezésre a VOSZ hagyományos év végi rendezvénye, a Vállalkozók Napja, amelyre az ország minden megyéjébôl mintegy 500 vállalkozó
érkezett. Az esemény mára a magyar üzleti élet egyik legrangosabb fórumává vált, amely mutatja és bizonyítja a vállalkozói szektor jelentôségét hazánk gazdasági életében.
A vállalkozók kiemelkedô munkájának elismeréseképpen, az eseményen magas szintû szövetségi és állami kitûntetések átadására is sor került, a vállalkozók legjobbjai részére.
A kitüntetéseket Varga Mihály, Miniszterelnökséget vezetô államtitkár, Demján Sándor, a
VOSZ ügyvezetô elnöke és Tardos János, a VOSZ soros elnöke adták át.

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben részesült:

Dr. Urbán László, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató helyettese
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Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést kaptak:

Varga Julianna, a VOSZ nemzetközi és oktatási igazgatója

Varga Antal, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség ügyvezetô igazgatója
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Nemzetgazdasági Miniszteri kitüntetések: Magyar Gazdaságért Díj
Gazsi Ferenc,
a GF Primus
Mérnökiroda
cégvezetô-tulajdonosa,
a VOSZ Nógrád
megyei szervezetének
elnöke

Hannauerné
Szabó Anna,
az Innowear-Tex Kft.
tulajdonos ügyvezetôje,
a VOSZ Textil és
Ruházatipari Szekció
elnöke

Karmazin György,
a Bi-Ka Logisztikai Kft.
ügyvezetôje
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Kemény Péter,
a FÔBER Zrt.
vezérigazgatója

Sragner László,
a Sragner & Sragner
Kft. tulajdonosa,
a VOSZ Gyôr-MosonSopron megyei
szervezetének elnöke

Széles Ernôné,
a Sky Marketing Kft.
ügyvezetô-tulajdonosa
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Szabó János,
a Novico Szervezô és
Tanácsadó Kft.
ügyvezetô-tulajdonosa

Schek Ferenc,
a Drat Kft. tulajdonosa

Miniszteri elismerést kapott
Pordánné
Balázs Ibolya,
a VOSZ KomáromEsztergom megyei
iroda vezetôje
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2011. Év Vállalkozója díjat kaptak:
Balázs Iván - Genius-Invest Kft., Balogh Barbara - Nomád Hotel, Balogh István - Carbon
Black Kft., Balogh Levente - Szentkirályi Ásványvíz Kft., Barkász Sándor - Békés-Drén Kft.,
Birkás István - Birkás Pálinka Kft., Csepreginé Nagy Ildikó - Interveniál Kft., Domokos Mihály - Vasfa Szolnoki Kazángyártó Kft., Dr. Kern József - Diagon Kft., Dr. Nagy Zoltán - Phoenix-Mecano Kft., Dr. Szászi Ferencné - Minerag Kft., Dr. Sztranyák József - Primordial Economia '97 Kft., Dr. Warvasovszky Donát - Jüllich Glas Holding Zrt. Solar Üzletág, Eppel János - Porsche Hungária Kft., Faragó Ilona - Jansik-Faragó Kft., Fekete Balázs - Hungarofilm
Kft., Fodor Tibor - Alisca-Coop Kft., Füredi István - Toyota Sakura Kft., Gór József - MizsePack Nyomdaipari Kft., Gyula Tibor - International Ambulance Service, Hámori Róbert Alimentál 91 Kft., Harsányi Gábor - Goodwill Consulting Kft., Hoffmanné Szatmáry Magdolna - Szamaterv Kft., Holes Imréné - Erdei Iskola/Cserhát Reklám Kft., Honti György - Csomiber Kft., ifj. Nagy András - Medina Bútor Bútorgyártó és Orvosi Mûszer Kereskedelmi Kft.,
Juhász Imre - Kovasil Kft., Kállai Ernô - Jüllich Glas Holding Zrt., Kámán János - Pylon-94
Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft., Kiss Tibor - Packers-Light Kft., Kling Péter - Klingvéd Munkavédelmi Kft., Kobela István - CP Company Kft., Kocsis Róbert - Patent Holding Kft.,
Korcsmár István - Alisca Bau Zrt., Kornya József - Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet,
Kovács István - Kovács Kft., Kovács János - Transcar Hungaria Kft., Kovács Vilmosné - Styl
Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt., Kozma Norbert - Kozma Mûszaki Kereskedelmi Kft., Lipták
Tibor - Felni Gépipari és Kereskedelmi Kft., Litauszki Kálmán - Oktáv Ráció Kft., Máthé
Sándor - MM-Vill Kft., Matyi Dezsô - Matias Borászati Kft., Mészáros István - Abonyi Mészáros Vendéglô, Nagy Ferenc - Tiszacash Zrt., Nagy Gábor - Novaip Ingatlanüzemeltetési Kft.,

VOSZ 2011dec-2012jan

1/26/12

10:09 AM

Page 9

Szervezeti Hírek

9

Nemes Attila - Orient Solar Kft., Nyesti Csaba - Nyír-Flop Kft., Pápai Tamás - ContinentalTeves Magyarország Kft., Pataki János - Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete, Polák Norbert - Polák és Polák Építôipari Bt., Pollák Károly - Rigó Jancsi Kft., Prohászka Ottó
- Tutti Kft., Rada István - Károlyi 25 Építôipari Kft., Ráki Csaba - Excalibur étterem, Rosenstein Tibor - Rosenstein Vendéglô, Sándor Ferenc - VAMAV Vasúti Berendezések Kft.,
Schmidtbauer Tamás - SCH Kft., Szabadics Zoltán - Szabadics Zrt., Szabó Ferenc - Szabó Fogaskerék Kft., Széchenyi Ferenc - egyéni vállalkozó, Széll János - Széll Trans Kft., Szép László - Szábed Kft., Szôllôsi László - egyéni vállalkozó, Sztanó Tamás - LeRoy Café, Tekker Tamás - Biomark 2000 Kft., Tóth Csabáné - Szegedi Divatiskola, Tóth István - esztergályos egyéni vállalkozó, Tóth László - KôFUV Kft., Végh László - Csabatáj Zrt.

Gazdaságpolitikai Fórum
Pénzügyminiszterek a magyar gazdaság elmúlt évtizedérôl, jelenérôl és perspektíváiról.

A Fórumot Bartha Ferenc, a VOSZ Ellenôrzô Bizottságának elnöke moderálta. Részt vettek:
Járai Zsigmond
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Felügyelô Bizottság, elnök
(Pénzügyminiszter: 1998 – 2000)
Varga Mihály
Miniszterelnökséget vezetô államtitkár
(Pénzügyminiszter: 2001–2002)
László Csaba
KPMG Tanácsadó Kft. ügyvezetô igazgató
(Pénzügyminiszter: 2002–2004)
Draskovics Tibor
Pricewaterhouse Coopers Magyarország Kft. üzlettárs
(Pénzügyminiszter: 2004–2005)
Veres János
Országgyûlési képviselô
(Pénzügyminiszter: 2005–2009)
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A NAV és a vállalkozók…
Antagonisztikus ellentét, vagy együttmûködés?

Sok és érdekes kérdést tehetünk fel annak apropóján, hogy a 2011. december 2 -i Vállalkozói Nap keretében aláírásra került a Nemzeti
Adó-és Vámhivatal (NAV) valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
(VOSZ) közötti együttmûködési megállapodás. A dokumentumot Dr. Vida Ildikó a NAV
elnökének megbízásából Dr. Varga Árpád elnökhelyettes, valamint Demján Sándor, a
VOSZ ügyvezetô elnöke látta el kézjegyével.
A kérdéseket Marjay Gyula, a VOSZKMRSZ elnöke, a megállapodás kezdeményezôje válaszolja meg.

Csak feltételezni tudom: kevés az információjuk, nincsenek felkészítve bizonyos
szakmákra a revizorok. Remélem e megállapodás e téren is hoz újat számunkra, számukra.
A kérdések után a tények:
A megállapodás célja a mikro-, kis- és középvállalkozói kör adózási szándékának javítása, az adótudatos magatartás – mint a vállalkozói kultúra részének – erôsítése, az adózási
feladatok teljesítésének elôsegítése, az illegális gazdasági folyamatok visszaszorításával a
legális gazdálkodói szféra versenyképességének megôrzése.

Lássuk a kérdéseket:
Miért érdemes egy ilyen megállapodást elôkészíteni, megkötni?
Gondolom azért, hogy a vállalkozók, azon
belül fôleg a kis- és középvállalkozások profitáljanak belôle.
Hogyan lehet a NAV-ból, lánykori nevén az
APEH-bôl profitálni?
Úgy, hogy kérdezünk a szakembereiktôl,
hogy okosabbak legyünk, illetve elmondjuk a
vállalkozók gondjait, hogy ôk is tudják, hogy
nem minden vállalkozó adócsaló, hanem
esetleg, piaci, vagy hitelezési, vagy egyéb pénzügyi gondokkal küzd. Higgyék el, ott is emberek ülnek, igaz, hogy kôkemény törvényeket hajtanak végre, esetenként nagyobb szigorral, mint azt gondolnánk, és esetenként
nem ott, ahol mi azt jónak tartanánk.
De miért nem ott csapnak le, ahol a legnagyobb a feketegazdaság, miért ott, ahol csak elvétve akad hiba?

Közhely, hogy egy megállapodás annyit
ér, amennyit meg tudunk belôle valósítani,
de ez tény is. Most megtehetjük, hogy kiaknázzuk a megállapodásban rejlô, számunkra,
vállalkozók számára, tagjaink, leendô tagjaink számára kedvezô lehetôségeket. Rendezzünk olyan adófórumokat, ahol azok a
szakemberek, akik ellenôrizni is fogják az
adóügyinket, mondják el az egyes, esetenként
megfejthetetlen törvényeink értelmezését.
Egy újabb lehetôség arra, hogy tudjunk válaszolni arra a kérdésre is, hogy miért legyek
VOSZ tag? Azért, hogy kihasználd az ilyen és
hasonló megállapodásban rejlô elônyöket,
amelyeket az aláíró partnerek biztosítanak
egy jól mûködô vállalkozói érdekképviseletnek, ezen keresztül a tagoknak.
A megállapodásnak talán az az egyik legfontosabb része, hogy a regionális és megyei
szervezeteink e megállapodás alapján a NAV
helyi és szakterületi szerveivel önálló megállapodást is köthetnek.
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Ezt, kedves elnök-társaim, a lehetô legrövidebb idôn belül kössük meg és hirdessük
tagjaink felé, hogy egy érdekképviselet (lásd
VOSZ !) ilyen módon is tud segíteni a tagjainak.
De segíthet e megállapodás abban is, hogy
az olyan illegális, fekete gazdasági folyamatok,
melyek a tisztességes adózó vállalkozások kon-
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kurenciájaként nap, mint nap, különbözô
köntösökben és neveken, de azonos tevékenységgel felbukkannak, némiképpen visszaszoruljanak, vagy tisztességes adófizetôk legyenek. (Ez utóbbi egy kissé optimista álláspont,
belátom, de érdemes érte küzdeni.)
Marjay Gyula
A VOSZ-KMRSZ elnöke
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Prima Primissima 2011
December 2-án kilencedik alkalommal került megrendezésre a Prima Primissima Gála. A Vállalkozók Napja keretében a „prímák” sorából mind a 10 kategóriában egy-egy „primisszimát”
választottak titkos szavazással a VOSZ kibôvített Elnökségének és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumnak tagjai.
A „primisszimák” megkapták a díjról szóló tanúsítvány és az 50.000.- Euró pénzbeli elismerés mellett a Zsolnay Porcelánmanufaktúra által készített Kincsem-szobrot, Schrammel Imre
Kossuth- és „Primisszima”-díjas szobrászmûvész gyönyörû mûvét, a „prímák” pedig oklevelet és
10.000,- Eurót. Az este folyamán átadták – a „Primisszima”-díjakhoz hasonlóan – szintén
50.000,- Euró értékû Közönség-díjat is.

2011. ÉVI DÍJAZOTTAK:
Rendkívüli Prima Primissima Életmûdíj:
Kiss Imre, aki többévi munkásságával a Prima Primssima Díj küldetésével összhangban hozzájárult a magyar kultúra ápolásához, értékeink megôrzéséhez.

Magyar irodalom
Prima Primissima: Csukás István – író, költô
Prima: Bereményi Géza – író, dalszövegíró, filmrendezô
Prima: Szakonyi Károly – író, drámaíró

Magyar színház – és filmmûvészet
Prima Primissima: Tordy Géza – színmûvész, rendezô
Prima: Béres Ilona – színmûvésznô
Prima: Jordán Tamás - színmûvész, rendezô

Magyar képzômûvészet
Prima Primissima: Kaján Kalász Tibor – grafikus, karikatúrista
Prima: Jovánovics György – szobrászmûvész
Prima: Váli Dezsô – festômûvész

Magyar tudomány
Prima Primissima: Kroó Norbert – akadémikus, fizikus, kutatóprofesszor
Prima: Buda Béla – orvos, pszichológus
Prima: Hangody László – egyetemi tanár, ortopédsebész
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Magyar oktatás ás közmûvelôdés

Prima Primissima: Weiner Leó Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola
Prima: Csermely Péter – tudós, biokémikus
Prima: Szônyi Erzsébet – zeneszerzô, zenepedagógus, karnagy

Magyar építészet és építômûvészet
Prima Primissima: Vadász György – építész
Prima: Fekete György – belsôépítész
Prima: Turányi Gábor – építész, egyetemi tanár

Magyar sajtó
Prima Primissima: Al Ghaoui Hesna – szerkesztô, riporter
Prima: Kepes András – újságíró, a BKF dékánja
Prima: Vadas Zsuzsa – újságíró

Magyar népmûvészet és közmûvelôdés
Prima Primissima: Honvéd Együttes
Prima: Borbély Jolán – néprajzkutató
Prima: Mága Zoltán – hegedûmûvész

Magyar zenemûvészet
Prima Primissima: Fischer Iván – karmester, a Budapesti Fesztiválzenekar igazgatója
Prima: Bogányi Gergely – zongoramûvész
Prima: Takács Klára – operaénekesnô

Magyar sport
Prima Primissima: Kiss László – úszó szakedzô
Prima: Aranycsapat Alapítvány – Kû Lajos
Prima: Székely Éva – úszó

2011-ben a Prima Primissima Közönségdíj nyertese:
Mága Zoltán
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Országjáró fórumsorozat
a Széchenyi Kártya jubileuma és
kibôvülése kapcsán

A Széchenyi Kártya Program egy újabb mérföldkövéhez érkezett; kilenc évvel az elsô kártya kibocsátása után immár a 150 ezredik Széchenyi Kártya és az elsô Agrár Széchenyi Kártya is forgalomba került. Ebbôl az alkalomból
a KA-VOSZ Zrt. a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével (VOSZ) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK)
együttmûködve novemberben az ország összes
megyéjébe ellátogatott, amelynek keretében
sajtónyilvános gazdasági fórumokat tartottak
és átadták a 150 ezredik Széchenyi- és az elsô
Agrár Széchenyi Kártyákat. A rendezvénysorozatot megelôzte a parlamentben október
27-én megtartott központi jubileumi ünnepség, ahol Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke adta át a vállalkozóknak a jubileumi kártyákat.
Az országjáró fórumsorozat szervezése a
korábbi évekhez hasonlóan két szakaszban
történt. A VOSZ volt a házigazda Tolna, Baranya, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas,
Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és
Komárom-Esztergom megyében, az MKIK
pedig Fejér, Gyôr-Moson-Sopron, Zala, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, Békés, Somogy és Csongrád megyében
felelt az ünnepséggel egybekötött fórumok sikeres megszervezéséért. Az egyes megyékben
lezajló rendezvények helyszíneiül szolgáló települések kiválasztásánál a szervezôk célja az
volt, hogy olyan helyekre látogassanak el,
amelyek agrár szempontból jelentôsek. Ezúttal is több esetben a megyei és városi önkormányzati vezetôk biztosítottak méltó helyszínt az eseményeknek, az általuk vezetett hivatalokban.

A Széchenyi Kártya az együttmûködés kiváló példája, amit mi sem bizonyít jobban,
hogy a KA-VOSZ, a VOSZ és az MKIK közös
fórumainak sikere érzékelhetô módon évrôl
évre növekszik. Idén is a vállalkozók mellett a
térség országgyûlési képviselôi, a megyei kormányhivatalok vezetô tisztségviselôi, valamint a helyi és a megyei önkormányzatok vezetôi, illetve nem utolsó sorban a regionális
média munkatársai vettek részt az elmúlt évek
során már tradícióvá vált rendezvénysorozat
ôszi állomásain. Váltakozó felállásban a fórumokon a KA-VOSZ-t Krisán László vezérigazgató, Szép Zoltán fejlesztési igazgató és Félegyházi Éva termékfejlesztési vezetô, valamint az VOSZ országos vezetését Dávid Ferenc fôtitkár és Perlusz László ügyvezetô igazgató képviselte. A Szövetség megyei elnökeinek meghívására az irodavezetôk közremûködésével minden helyszínre rengeteg vállalkozó érkezett, visszaigazolva a megyei elnökök
elmúlt évek során végzett sikeres munkáját. A
VOSZ szervezésében a fórumsorozat a Tolna
megyei Bonyhádról indult.
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BONYHÁD
Cél a talpon maradás

A következô évben a legfontosabb feladat a
talpon maradás, ami elképzelhetetlen a mezôgazdaságra épülô helyi gazdaságok
megerôsítése nélkül – hívta fel a megjelent
vállalkozók figyelmét Potápi Árpád János,
Bonyhád város polgármestere, a térség országgyûlési képviselôje. Helyes politikával talpra
lehet állni, amit maga Bonyhád bizonyít a
legjobban, hiszen a Salamander cipôgyár
2003-as kivonulása 1300 db munkahely azonnali megszûnését vonta magával, ami évekig
behatárolta a város gazdaságpolitikáját. A
kormány is nehéz helyzetbe került az elmúlt
évben, így érthetô, hogy a meghirdetett programjától eltérôen más politikai megoldásokat

is megpróbál, amit a társadalomnak és a vállalatoknak el kell fogadnia, mert különben Magyarország a görög útra téved – hangsúlyozta a
település vezetôje. Ezt követôen Fajszi Lajos, a
VOSZ megyei elnökének távollétében Brauer
János, a VOSZ megyei társelnökeként, a
Völgység-Hegyhát Takarék elnök-ügyvezetôjeként a takarékszövetkezeteknek a programban betöltött kulcsszerepét hangsúlyozta. A
polgármesteri hivatal dísztermében tartott tanácskozáson László-Varga Zsuzsanna, a Tolna
Megyei Kormányhivatal fôigazgatója kiemelte, hogy az állam a monetáris politikájával a
kereskedelmi bankok, pénzintézetek pénzteremtô képességét támogatja, és az állami segítség azt a célt szolgálja, hogy a kis- és közepes vállalkozások megvalósíthassák fejlesztéseiket, ami a késôbbi piaconmaradás fontos
feltétele.

PÉCS
Összefogás programja

Pécset folytatódott a Széchenyi Kártya jubileuma és az elsô Agrár Széchenyi Kártyák
átadása kapcsán szervezett gazdasági fórumsorozat. Kiss Endrének elôadása során, egyedülálló módon lehetôsége nyílt, hogy a 9 éve futó sikerprogramot egy személyben két aspektusból is elemezze: egyrészt a vállalkozók
szemszögébôl, mint a Baranya megyei VOSZ
elnöke, másrész banki szakemberként, mint a
Szigetvári Takarék elnök-ügyvezetôje. „10 éve
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irigykedve néztük azokat a bankokat, amelyek
már a legelsô pillanatban részt vehettek a
programban. Már akkor tudtuk, hogy ebbôl
mi sem maradhatunk ki. Bár a takarékok csak
5 év elteltével csatlakoztak, mégis ma már a
„vidék bankjai” bocsátják ki a legtöbb Széchenyi Kártyát.” Kiss Endre az Agrár Kártya
kapcsán elmondta, hogy ôk már a kezdetektôl
látták, hogy igenis szükség van olyan termékre is, amibôl az agrárium sincsen kizárva, ezért
is indítottak el 2007-ben a takarékszövetkezetek keretein belül a saját fejlesztésû gazdakártyájukat, aminek kiváló folytatása a most
szeptember 1-tôl igényelhetô Agrár Széchenyi Kártya konstrukció. A pécsi fórumon Kéri István, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke felszólalásában a Széchenyi Kártya 9 éves történetérôl és fejlôdésérôl
számolt be országos és megyei viszonylatban.
Perlusz László, a VOSZ ügyvezetô igazgatója

19
DRÉGELYPALÁNK
Munkaalapú gazdaság

Az Agrár Széchenyi Kártya aktualitása miatt a
korábbi évektôl eltérôen a Nógrád megyei fórumnak nem Salgótarján, hanem a nagy mezôgazdasági múlttal rendelkezô Drégelypalánk
adott otthont. Az esemény elôtt a résztvevôk
megtekinthették az elsô Agrár Széchenyi Kártyát átvevô ARBU Kft. szürkemarha állományát a Tsitári Tanyán. Ezt követôen a fórumon
Dombai Gábor polgármester külön megköszönte, hogy az általa vezetett – véleménye
szerint az ország legszebb - községébe látogatott
a sorozat. A rendezvényre nem csak Drégelypalánkról, hanem számtalan környezô településrôl érkeztek vállalkozók Gazsi Ferenc, a
VOSZ Nógrád megyei elnökének aktív szerveaz elhangzottakhoz kapcsolódva kifejtette,
hogy a Széchenyi Kártya Program sikerének a
kulcsa az összefogásban rejlik. Sok év távlatából elmondta, hogy a kezdet nehéz volt, hiszen olyan szereplôknek kellett együttdolgoznia, akik teljesen más vállalati kultúrával bírnak, mások az érdekeik és céljaik. A 150 ezer
kiadott kártyával azonban a VOSZ és a Kamara rácáfolt a kétkedôkre, persze ehhez a
mindenkori kormány pozitív, nyitott hozzáállása is kellett. A KA-VOSZ koordinálásával a konstruktív, közös munkának köszönhetôen mára a Széchenyi Kártya a magyar gazdaság értékálló sikerprogramjává
vált.
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zô munkájának köszönhetôen. Az elnök
kiemelte, hogy az elmúlt években a kártyát
legtöbben a túléléshez vették igénybe, de a jelenlegi cél a fejlesztési funkció visszanyerése.
Ehhez csatlakozva Bagyin Pál, a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke reményét fejezte ki, hogy az új Agrár Széchenyi
Kártyával a szinte lenullázódott élelmiszer-termelés újra fellendülhet. Szép Zoltán, a KAVOSZ Zrt. fejlesztési igazgatója gyakorlati oldalról megközelítve ismertette a Széchenyi
Kártya Program közel 10 éves fejlôdését, a
megjelent helyi, mezôgazdasági vállalkozók,
mezôgazdasági ôstermelôk, családi gazdálkodók kérésnek megfelelôen kiemelt figyelmet

fordítva az új agrárkonstrukció részletes bemutatására. A fejlesztési igazgató az új hiteltermék kapcsán elmondta, hogy igazi unikumnak
számít az agrárgazdaságban, ami csökkentheti
a szektor versenyhátrányát, mérsékelheti a hazai mezôgazdasági kkv-k finanszírozási költségeit, valamint elôsegítheti a vidéki munkahelyek megôrzését, és további munkahelyeket teremthet. Az elhangzottakhoz kapcsolódva
Barna János, a Nógrád Megyei Közgyûlés alelnöke is a mezôgazdaság kulcsszerepére hívta fel
hallgatóság figyelmét, központi szerepet szánva a Széchenyi Kártyának az élelmiszer- és feldolgozóipar újráépítésében. Hozzászólásában
hangsúlyozta: sikeres, erôs, versenyképes
Magyarország alapja a munkaalapú gazdaság
és az erôs állam, s a mezôgazdaság stratégiai
ágazattá kell, hogy váljon, amihez nagy segítséget nyújt a kártya.

SZOLNOK
Ígéretek és valóság

Az elmúlt években többször is helyszínül szolgáló Hozam Klubban folytatódott a KAVOSZ, a VOSZ és Kamra közös rendezvénysorozata. A jubileumi kártyaátadási ünnepség
és gazdasági tanácskozás vállalkozók tömegét
vonzotta az eseményre. A hozzászólók az ország és a gazdaság helyzetérôl, a Széchenyi
Kártya nélkülözhetetlen szerepérôl a többi
helyszínhez hasonlóan nyilatkoztak. Szabó
István alpolgármester röviden, azonban annál
hatásosabban fogalmazott: a kis- és középvállalkozásoknak olyan szüksége van a Széchenyi
Kártyára, mint az embereknek az oxigénre. Ez
a program számtalan vállalkozást mentett
meg az elmúlt években. Egyértelmûen látni
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kell, hogy az egész társadalomnak az alapját a
vállalkozók képezik, ôk termelnek új értéket,
nélkülük nem mûködne sem a szociális, sem
az oktatási, sem az egészségügyi intézményrendszer – fogalmazott az alpolgármester. Lits
József, a VOSZ megyei elnöke az elhangzottakkal egyetértve kiemelte, hogy a vállalkozások mûködéséhez elsôsorban piacra van szükség. A rendezvényen Sziráki András, a JászNagykun- Szolnok megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke a Széchenyi Kártya Program sikerét megyei adatokon keresztül mutatta be. Dávid Ferenc, ahogy egyik állomáson
sem, úgy Szolnokon sem kerülhette meg, hogy
a rendezvénysorozat apropójaként szolgáló jubileum megünneplése mellett, a vállalkozók
mindennapi problémájáról beszéljen. Dávid
Ferenc, a jelen kormányerôvel még 2010-ben
partneri kapcsolatra lépô vállalkozói érdekképviseleti szövetség fôtitkáraként elmondta,
hogy az elért eredmények értékelésére „félidôben” lehet számítani. A fôtitkár az eva körüli
történésekre, a bérkompenzáció homályosságára, a közösségi közlekedési adóra, valamint
a kamarai törvény hiányosságára is utalva
kapkodó, improvizatív gazdaságpolitikáról,
továbbá az érdemi társadalmi párbeszéd megszüntetésérôl szólt. „Nem kedveljük, ha nélkülünk döntenek, de azt meg különösen nem,
ha ráadásul rosszul” – mondta. Dávid Ferenc
hangsúlyozta, hogy felelôs érdekképviseleti
szervezetként a VOSZ-nak hangot kell adni
annak, ha rossz döntések születnek, azonban minden olyan kérdésben támogatják a
kormányzat munkáját, amivel szakmailag
egyetértenek. Példaként említette a Munka
Törvénykönyvét, az oktatási és a nyugdíjrendszert, amiknek az átalakítása kapcsán teljes vállszélességgel felsorakoznak a kabinet elképzelései mellett.

GYÔRVÁR
Az agrártudásunkat meg kell ôrizni
A vasi ünnepségre Gyôrváron, a Birkás Pálinkafôzdében került sor, ahol a vállalkozók hatalmas érdeklôdése miatt pótszékeket kellett a
fórumra biztosítani. Szônye József Vas megyei
VOSZ elnök elmondta, hogy a megjelentek
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száma is bizonyítja a Széchenyi Kártya Program sikerét, és véleménye szerint minden
programot támogatni kell, amely akár csak
egy vállalkozáson is segíthet. Kovács Vince, a
megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének beszéde után Molnár Miklós, Szombathely alpolgármestere nem csak városvezetôként, hanem mint egy Széchenyi Kártyás vállalkozó szólt hozzá a tanácskozáshoz, így a
konstrukció kapcsán személyes, pozitív tapasztalatait osztotta meg a jelenlevô vállalkozásokkal. A saját benyomásokon túl az alpolgármester a megyeszékhely anyagi gondjaira
utalva - mosolyogva, de talán még csak félig
sem tréfából - felvetette: az önkormányzatok
számára is elkelne egy speciális Széchenyi
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Kártya. A rendezvényen felszólaló Harangozó
Bertalan, Vas megyei kormánymegbízott
Demján Sándor korábban többször hangoztatott gondolatára utalva elmondta, ha nem lépünk idôben, kihalnak azok a szakemberek,
akik pótolhatatlan tudással bírnak a mezôgazdasági termelésrôl, márpedig semmi kétség, a vidék talpra állása nélkül az ország fellendülése nem lehetséges. Paradigmaváltás
zajlik, eddig a világ a kevés munkával megkeresett sok pénzrôl szólt, de mindenkinek fel
kell ismernie és el kell fogadnia, hogy ezek az
idôk már elmúltak. A kormánymegbízott beszédének végén minden jelenlevô vállalkozónak sok munkát, és általa sok pénzt kívánt.

NEMESVÁMOS
Élelmiszertermelésre kell a hangsúlyt
helyezni

A rendezvénysorozat következô állomása a
Veszprém megyei Nemesvámos Község Polgármesteri Hivatalában került megrendezésre.
A közel 2700 fôs településen több mint 260
vállalkozás mûködik, így mi valóban ismerjük
a Széchenyi Kártya hiánypótló szerepét –
mondta köszöntôjében Sövényházi Balázs
Nemesvámos Község polgármestere. Gazsi
Attila, a Veszprém Megyei VOSZ elnöke és

Somogyi Istvánné, a megyei Kereskedelmi és
Iparkamara titkára hozzászólásaikban a kártya
fejlôdését mutatták be helyi vonatkozásban.
Az elhangzottakhoz kapcsolódva Kovács Zoltán országgyûlési képviselô, a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja a
kártya magyar gazdaságban betöltött nélkülözhetetlen funkcióiról értekezett. Hozzászólásában a kormánymegbízott az általa felügyelt hivatal adataira hivatkozva elmondta,
hogy a Kisalföld déli részén valamint a Sümeg
és környékén mûködô vállalkozások számára
kitörési lehetôséget rejt magában a Széchenyi
Agrárkártya. A program tökéletesen illeszkedik a kormányzat gazdaságpolitikájába, és ma,
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amikor alultôkésített a vállalkozói szféra, akkor gyakorlatilag egy kockázatmentes hitel
úgy kell a vállalkozásaink számára, mint egy
falat kenyér – mondta Kovács Zoltán. A kormánymegbízottal egyetértve Horváth Zsolt, a
térség országgyûlési képviselôje a vidéki Magyarország megerôsítésérôl beszélt, amiben,
mint mondta a Széchenyi Kártya Programnak
kulcsszerepe lesz. A mezôgazdaság prioritását
hangsúlyozta Gyôrffy Balázs országgyûlési
képviselô is, aki egyben a MAGOSZ országos
alelnöke. Az ágazat, struktúrájából fakadóan
folyamatosan likviditási problémával küzd,
hiszen az agráriumban, amíg a bevételek koncentráltan, addig a kiadások folyamatosan jelentkeznek, így kiemelten fontosak a likviditást megôrzô hitelkonstrukciók – mondta az
alelnök. Továbbá hozzátette, hogy a magyar

mezôgazdaságnak a kizárólag alapanyagot
termelô, gyarmati pozícióból ki kell törnie,
és feldolgozott, kész termékekkel kell a piacon megjelennie. Természetesen ehhez tôkére, olyan kiszámítható hitelkonstrukcióra van
szükség, mint amilyenek a Széchenyi Kártya
Program elemei – tette hozzá.

NYÍRBÁTOR
Válságban is lehet fejlôdni
Nyírbátor kiváló példája annak, hogy minden
nehézség ellenére, egy innovatív polgármesteri hivatal milyen fejlôdést tud generálni akár
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egy nagyobb térségben is. A városháza dísztermében megtartott fórumon Balla Jánosné
polgármesterasszony személyes oldalról közelített a Széchenyi Kártya Programhoz, a hitelkonstrukcióról, mint a saját, közel 100 fôt foglalkoztató cég vezetôje nyilatkozott. Amellett, hogy a település polgármestere beszélt arról, hogy a tôkehiányos magyar vállalkozásoknak valóban mekkora segítséget nyújt a Széchenyi Kártya, felvázolta az önkormányzat cégeket inspiráló filozófiáját. Az eredmények
egyértelmûen visszaigazolják a városvezetést,
Nyírbátor az ország azon kevés települései
közé tartozik, ami a válság ellenére is dinamikusan fejlôdik, csak az elmúlt 3-4 év során 1000-rel nôt a munkahelyek száma. Fejlôdést jelentett a város életébe az M3-as autópálya továbbépítése, aminek köszönhetôen
bekapcsolódhattak az ország vérkeringésébe,
de az önkormányzat által 1 milliárd forinttal
megtámogatott Ipari Park felépítése volt a valódi mérföldkô. A fórumtól néhány nap eltéréssel került átadásra a Nyírbátori Inkubátorház, amivel az önkormányzat fô törekvése,
hogy a térségben rejlô innovációs lehetôségeket mûködô vállalkozássá, illetve termékké
fejlessze, üzleti alapokra helyezze, valamint az
Ipari Parkban mûködô, újonnan betelepülô
kezdô, vagy új fejlôdési szakaszba lépô mikroés kisvállalkozások növekedési pályára állását
elôsegítse – mondta Balla Jánosné. Czomba
Csaba megyei VOSZ elnök felelevenítette a
megjelentek számára azt a „történelmi pillanatot”, amikor 1999-ben Demján Sándor, a
VOSZ ügyvezetô-elnöke elôször vetette föl
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egy vállalkozói hitelkártya ötletét, majd
hangsúlyozta, hogy a 9 évvel ezelôtt kibocsátott elsô Széchenyi Kártya mára valódi sikerprogrammá vált. Urbán Lajos, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnökének hozzászólása után Teschmayer Gábor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal fôigazgatója is a kis- és
középvállalkozók meghatározó szerepére hívta
fel a figyelmet, és elmondta, hogy ôk mindent
megtesznek, hogy a vállalkozók egy szolgáltató közigazgatással találkozzanak, és a jogszabályok tükrözzék a közigazgatás ügyfélbarát mûködését. Nem a bírságolásra, hanem a prevencióra helyezzük a hangsúlyt, és nincs kétségem afelôl, hogy a pozitív változásokat a vállalkozók hamarosan személyesen is megtapasztalják – mondta a fôigazgató

GYÖNGYÖS
Kiszámítható adókörnyezet
A korábbi alkalmaktól eltérôen Heves megyében nem Eger, hanem Gyöngyös volt a fórum helyszíne, ahová sok olyan vállalkozó is
érkezett, aki elsô alkalommal vett részt a KAVOSZ, a VOSZ és a Kamara, most már tradicionálisnak nevezhetô rendezvénysorozatán.
Faragó László polgármester a kártyaátadással
egybekötött ünnepségen elmondta, a városvezetés lehetôségeihez mérten mindent megtesz,
hogy segítse a kiszámíthatatlansággal küzdô
helyi kkv szektort. A polgármester a rendez-

vényen jelentette be a vállalkozóknak, a média képviselôinek, hogy bár megpróbálták,
de 2012-ben nem tudják csökkenteni a helyi adók mértékét, azonban azt személyesen
garantálta, hogy emelés sem fog történni. A
polgármester felszólalását követôen Bodnár
Pál köszöntötte a megjelenteket. A Heves
Megyei VOSZ elnök szerint a Széchenyi Kártya Program évek óta az egyetlen biztos pont
a kkv szektor finanszírozásának területén,
amely sok vállalkozást mentett már meg az
uzsorakölcsönöktôl. Azonban kitért arra is,
hogy a kártya által igénybe vehetô keret nem
támogatás, hanem egy visszafizetendô hitel,
amelyet csak megbízható és hitelképes vállalkozók használhatnak – ezzel a gondolattal Fülöp Gábor, a megyei Kereskedelmi és Iparkamara fôtitkára is egyetértett. Szép Zoltán, a
KA-VOSZ fejlesztési igazgatója üdvözölte a
polgármester szavait, mert mint mondta az
adózással kapcsolatban megosztott információ
kiszámíthatóságot és tervezhetôséget biztosít
a helyi cégeknek. A fejlesztési igazgató a hitelkonstrukció részletese bemutatása mellett
az uniós források kapcsán is gyakorlati tanácsokat adott a megjelent vállalkozóknak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az európai uniós
támogatási rendszerben például a vállalkozások együttmûködéséért kapható pályázatnak
hazánkban közel nulla a kihasználtsága, pedig
elég lenne, ha három vállalkozás egy közös cél
érdekében összeállna. Ezen változtatni kell, és
a magyar vállalkozóknak ki kell használnia
ezeket a lehetôségeket, fôleg a mai helyzetben, amikor minden tekintetben nagyon szûk
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2012-ben még nagyobb szerep juthat
a Széchenyi Kártyának

kétségkívül mezôgazdasági ország, még akkor
is, ha sokáig azt akarták velünk elhitetni,
hogy ez nem így van. Ezért került bele az új
alaptörvénybe a magyar termôföld védelme.
Az agrárium felértékelôdött az egész világban,
erre építve kell Magyarországnak megújulnia
– hangsúlyozta a közgyûlés elnöke. Pordán
Zsigmond, a Komárom-Esztergom Megyei
VOSZ elnöke a VOSZ irodák magas színvonalú szakmai felkészültségére hívta fel a megjelentek figyelmét. A VOSZ megyei elnöke
hangsúlyozta, hogy a VOSZ irodákban dolgozó Széchenyi Kártya ügyintézôk tanácsadóként is segítik a vállalkozókat. Ezt követôen
Juhász József, a megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszönetet mondott a pénzintézetek vezetôinek a programban betöltött
szerepük kapcsán. Az utolsó fórumon Krisán
László, a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója tartott interaktív elôadást a Széchenyi Kártya
közel egy évtízes történetérôl, fejlôdésérôl,
kiemelve a program egyes elemeinek az elônyeit. Krisán László a megyeháza dísztermében tartott tájékoztatójában hangsúlyozta: a
vállalkozások finanszírozásában mindenkinek
van kockázata, de azon mindenki nyer. E
konstrukcióban pedig ez különösen igaz. A

Komárom-Esztergom megyében, Tatabányán
fejezôdött be az egész országot lefedô, kártyaátadási ünnepséggel egybekötött gazdasági fórumsorozat. Popovics György, a megyei közgyûlés elnöke köszöntôjében örömét fejezte
ki, hogy a Széchenyi Kártya Program már az
agrárszektor számára is elérhetô. Magyarország

bankok például apadó források mellett biztonságosan helyezhetik ki a pénzeket. A vállalkozó a piacnál olcsóbb, s ami számára még
fontosabb, megfizethetô áron juthat finanszírozáshoz. Újságírói kérdésre válaszolva a vezérigazgató a 2012-es évrôl, az eurózóna krízisérôl is beszélt. Nagy a baj a kkv-szektorban,

a mozgásterünk és nem lehet tudni mi lesz az
Unióval, az euróval – reagált az elhangzottakra Horváth László országgyûlési képviselô, a
Heves Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.

TATABÁNYA
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az eleve tôkehiányos vállalkozások az elmúlt
években a válság hatására teljesen kivéreztek.
Adóterhelés szempontjából sem érezhetô javulás, ami a feketegazdaság felé tolhatja a cégeket. Várhatóan még nehezebb lesz a 2012es esztendô, mint a korábbi válságos esztendôk, s e környezetben a kis- és közepes vállalkozások segítése még inkább életbe vágó
lesz. Ilyen körülmények között kiemelten
fontos az agrárium szerepe, hisz ismét a termelésre és a hatékonyságra kell koncentrálni. Ebben pedig a Széchenyi Kártya Program
nagyon fontos, amely az állam számára kedvezô árú eszköz – monda Krisán László.

A fórum alatt jelentôsen növekedett
az érdeklôdés a program iránt
A négyhetes fórumsorozat alatt számtalan
vállalkozó, városvezetô, országgyûlési képviselô véleményét ismerhették meg a KA-VOSZ,
a VOSZ és a Kamara munkatársai. Nem kérdés, hogy az évtized legnehezebb éve volt a tavalyi, de semmi kétség, hogy 2012 még nehezebb lesz. Az egyre gyorsabban változó és
mind kiszámíthatatlanabb körülmények között muszáj lesz határozottan és egyértelmûen
fellépni a kkv szektor érdekében. A KAVOSZ adatai szerint a Széchenyi Kártya Programban a 2001. évi indulás óta 208 ezer

igénylés érkezett a négyhetes országjárás kezdetéig. A sorozat lezárását követôen már 211
ezernél tartott az igénylések száma, ezzel az országosan kihelyezett hitel értéke elérte a 965
milliárd forintot. A fórum sikerét a számok bizonyítják. A 150 ezredik Széchenyi Kártya és
az elsô Agrár Széchenyi Kártya kibocsátása alkalmából szervezett központi, parlamenti
átadási ünnepség és az országjárás vége között
eltelt négy hét alatt 3 ezer vállalkozás igényelt
Kártyát, amellyel 12 milliárd forint hitel került a gazdaság vérkeringésébe.
A Széchenyi Kártya Program sikeréhez vitathatatlanul hozzájárul, hogy a KA-VOSZ,
együttmûködve a VOSZ-al és az MKIK-val
mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy
megismerje a vállalkozók tapasztalatait, felmerülô igényeit, – hasonló országjáró fórumsorozat keretein belül – amelyek mentén folyamatosan alakítja a program egyes elemeit,
hogy a lehetô „legvállalkozóbarátabb” konstrukciókat kínálja a kkv-szektornak. A VOSZ
számára is kiemelten fontosak a hasonló,
egész országot lefedô rendezvénysorozatok.
Egyrészt lehetôség nyílik megismerni az ország különbözô területein mûködô vállalkozások valós gondjait, másrészt az egyes fórumok alkalmat teremtenek a VOSZ megyei
elnökei számára, hogy háttérbeszélgetések
során tovább erôsítsék kapcsolataikat a megyei és városi döntéshozókkal, valamint

VOSZ 2011dec-2012jan

1/26/12

10:19 AM

Page 27

Szervezeti Hírek

megismerjék álláspontjukat a gazdaságot
érintô kérdésekben. Az ilyen országjáró események a megyei Prima rendezvényekhez
hasonlóan tovább erôsítik az érdekképvisele-
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ti szervezet beágyazottságát, a folytatás nem
lehet kérdéses…
Készítette: BusinessPlus Consulting Kft.
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Határozott kormányzati intézkedésekre
van szükség a kkv szektor túléléséhez

Nem állunk jól a kkv szektorban, az eleve
tôkehiányos vállalkozások az elmúlt években
a válság hatására felélték tartalékaikat, nem
csak a piaci lehetôségek szûkültek be, de a
hitelezési lehetôségek is, azaz komoly hiány
mutatkozik hitel, és tôke ágon is. Több intézkedést, illetve azonnali beavatkozást igényel a szektor, különös tekintettel a tényre,
hogy közel 3 millió ember megélhetését biztosítják a mikro-, kis- és középvállalkozások
– hangsúlyozta lapunknak Krisán László, a
KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója.
– 2011-ben még mindig a gazdasági válság tombolásával kellett szembenéznünk. Milyen évet
tudhat maga mögött a Széchenyi Kártya Program?
Sajnos mostanában arról szól a világ, hogy
kap-e egyáltalán hitelt a magyar kisvállalko-

zó. Vannak ugyan banki hitelkonstrukciók a
piacon, azonban a hitelezési készség csökkenése, és a banki források beszûkülése miatt a
feltételek túlságosan szigorúak. A Széchenyi
Kártya Program keretében azonban még ma is
sztenderdizált feltételrendszer mellett juthatnak forráshoz a kis-és középvállalkozások. Elmondhatjuk, hogy esetünkben a tranzakció
mindegyik oldalán álló fél nyer az üzleten. A
bankoknak azért jó - fôleg a mai környezetben-, mert csökkenô forrásai mellett egy
olyan biztonságos terméket tud találni,
amelynek keretében kihelyezheti pénzeszközeit, megforgathatja azt és mindemellett kockázatainak nagyobb része lefedezett állami viszont garancia által. A vállalkozónak pedig
azért, mert –az kamattámogatásnak köszönhetôen-árazásban, feltételeiben egy nagyon kedvezô lehetôséget kap, sôt most már a program
részeként hat különbözô terméket, és így mindenféle finanszírozási problémája megoldására
a megfelelô hiteltípust választhatja. Végül, de
nem utolsó sorban az állam számára is komoly
hozadéka van a programnak. Egyrészt azon
kevés programok egyike, amely valós segítséget nyújt a hazai vállalkozásoknak. Fehéríti a
gazdaságot, már szerves részét képezi a gazdaságfejlesztési rendszernek, valamint gazdaságélénkítési programként is használható. Másrészt a legkevesebb befektetéssel a legtöbb
hasznosulást eredményezi az évente kihelyezett 120-130 milliárd forint hitel. A különbözô adóbevételeken keresztül – társasági adó,
iparûzési adó, áfa, stb.-, költségvetési bevételt
is generál, nem beszélve a pozitív megítélésrôl.
A tavalyi és az idei évben is a válság ellenére – vagy talán épp a válság miatt is-, 2030%-kal nôtt az igénylések száma. Gazdaságpolitikai oldalon elévülhetetlen érdeme van a
kártyának, hiszen havonta körülbelül 10 mil-
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liárd forint friss pénzt juttat a rendszerbe, és
több mint 158 ezer vállalkozás kapott Széchenyi Kártyát. Minden munkaóra minden egyes
percében egymillió forint kerül ki a gazdaság
vérkeringésébe a Széchenyi Kártya program
keretén belül.
– Milyennek látja a kkv-szektor jelenét és jövôképét ma Magyarországon?
Nem állunk jól a kkv szektorban, az eleve tôkehiányos vállalkozások az elmúlt években a
válság hatására felélték tartalékaikat, nem
csak a piaci lehetôségek szûkültek be, de a hitelezési lehetôségek is, azaz komoly hiány mutatkozik hitel, és tôke ágon is. Adóterhelési
szempontból ez a szektor nagymértékben
„adóérzékeny”, így annak bizonytalansága,
negatív mozgása, vagy akár csak annak érzete
a feketegazdaság felé hajthatja. Több intézkedést, illetve azonnali beavatkozást igényel a
szektor, különös tekintettel a tényre, hogy közel 3 millió ember megélhetését biztosítják a
mikro-, kis- és középvállalkozások.
– A jelenlegi helyzetben mik a hazai vállalkozások legfôbb kitörési pontjai?
Számos pályázati lehetôség és forrás van, ami
szerintem az egyetlen lehetôség lehetne, hiszen más forrás nem nagyon érhetô el. De sajnos, még mindig jellemzô a túlbonyolításra
való hajlam, a hosszadalmas igénylési és ügyintézési folyamatok. A jelentôs önerô elvárás, az utólagos finanszírozás és a kifizetések
késlekedése gyakran ellehetetleníti, hogy a
kis cégek ilyen formában jussanak forráshoz.
Az is baj, hogy a jó pályázatok „percek alatt”
elfogynak, miközben óriási keretek állnak kihasználatlanul. Az például teljesen érthetetlen, hogy 3200 településbôl 2500 ki van zárva a GOP és a ROP programokból –miközben erre lenne 100 milliárd forint fölötti forrás-, és e helyett csak a 7 milliárd forintos kerettel rendelkezô ÚMVP-re pályázhatnak a
kizárt települések. A jelenlegi helyzetben
nem hagyatkozhatunk az EU beruházás-orientált támogatási rendszerére sem – sôt, ez
most kifejezetten kontraproduktív -, hiszen a
vállalkozások most nem 5-10 évben, tudnak
vagy mernek gondolkodni, hanem maximum
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hónapokban, tehát vagy ennek megfelelô
eszközrendszer kialakítását kell elérni az
uniónál, vagy olyan hazai eszközöket kell teremteni az állam részvételével, ami a vállalkozások túlélését segíti. Jól látszik, hogy Széchenyi Kártya Program hiteltermékei, ahol
fontos szempont, hogy egyszerû legyen az
ügyintézés, a kívánt fedezet ne legyen túlságosan megterhelô, rugalmasan illeszkednek
az elemek a vállalkozások igényeihez, és nem
utolsó sorban az állami kamat- és garanciadíj
támogatásnak köszönhetôen alacsonyak a
költségei, jelentôs érdeklôdésre tart számot,
és emiatt van az, hogy nem csökken az érdeklôdés iránta.
– Milyen kormányzati intézkedésekre lenne
szükség a szektor túléléséhez?
„Muszáj” év lesz a következô. Muszáj lesz
egyértelmûen, és határozottan fellépni a kkv
szektor érdekében. Az biztató, hogy a hazai
gazdaságpolitika kommunikációjának fókuszában a kkv szektor fejlesztése áll, de a konkrét intézkedéseknek is alá kell támasztaniuk a
kormányzati szándékot. A Széchenyi Kártya
Program közel 300 irodájában évente 20-25
ezer vállalkozó fordul meg, a visszajelzéseik
alapján tisztában vagyunk vele mik a problémáik, mire keresnek megoldást, miket gondolnak. Innen tudjuk, milyen nagy szükség
lenne a Széchenyi Kártyához, a Kombinált
Mikrohitelhez, vagy a pályázatok kihasználását segítô önerôhitelhez és a támogatást
megelôlegezô hitelhez hasonló lehetôségekre.
Ezt a tudást szívesen megosztjuk a döntéshozókkal, és így közösen tudjuk keresni a szükséges eszközöket, és megoldásokat.
– Melyek lehetnek a legfôbb kihívások, amelyekkel a kkv-knak szembesülniük kell 2012-ben?
A túlélés és a kreatív gondolkodás a legfontosabb a vállalkozások számára, valamint a pályázati lehetôségek minél nagyobb mértékû
kihasználása. Ehhez persze a kormányzatnak
kell jelentôs segítséget biztosítania számukra,
azzal, hogy a mai, nehezen hozzáférhetô és túlbonyolított pályázatok helyett kiharcolja,
hogy az unió egyszerûsítse az adminisztrációs
terheket, és olyan célokat is finanszírozzon,

VOSZ 2011dec-2012jan

1/26/12

10:19 AM

Page 30

Szervezeti Hírek

30
ami valóban pótlólagos forrást jelent a vállalkozások számára. Tehát ne csak 10 éves beruházásokra lehessen pályázni, hanem rövid
projektekre, vagy akár a napi költségekre is
lehessen támogatást igénybe venni. Ennek érdekében kell érvelni, vagy akár vitázni az
uniós döntéshozókkal, ha így el lehet érni a
megfelelô eredményt. A hazai adminisztrációs
terhek csökkentése már önmagában is jelentôs elônyökkel járna, ezért ennek eléréséhez
komoly lépésekre van szükség. Erre – ha jól
tudom-, megvan a valódi kormányzati szándék. Amennyiben az intézkedések gyorsan, és
a megfelelô helyeken mérnek csapást a bürokráciára, akkor tényleges versenyelônyt, és egyben terhelés csökkenést is eredményezhetnek.
A jövô évben a vállalkozásoknak meg kell
küzdeniük az ÁFA kulcs emelésével – ami
vélhetôen tovább csökkenti a fogyasztást-, a
minimálbér és a járulékok emelésével. Valós
veszélyt jelent még, amire figyelni kell, a szek-

tor devizahitelekben rejlô kockázata. Nem
csak a lakosságnak magas a deviza adóssága, a
kkv szektorban ez legalább akkora nagyságrendû. Ezt szintén kezelni kell, mert ez is lehet
olyan probléma, amely miatt borulhatnak
azok gazdaságpolitikai stratégiák is, amelyek
egyébként sikeresek lehetnének.
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
PRIMA DÍJ 2011

A megyei Prima díjak és a közönségdíj is gazdára talált 2011.11.12.-én szombaton a Miskolci Nemzeti Színházban.
Seres Ildikó színmûvész, dr. Roósz András egyetemi tanár, akadémikus és dr. Sándor
Zoltán fôiskolai tanár, igazgató lettek a Borosod-Abaúj-Zemplén Megyei Prima díj nyertesei.
2011.11.12.-én szombat este a Miskolci
Nemzeti Színházban megrendezett ünnepélyes díjátadó gálaesten vehették át a gyôzteseknek járó egymillió forintos pénzjutalmat és
a szintén a Prima díjasoknak járó, Szanyi Borbála szobrászmûvész által készített Mancsszobrot. A szakmai elismerésen túl a közönségdíjat is kiosztották, ezt ebben az évben dr.
Szabó Emese gyermekgyógyász kapta.
A nemes cél érdekében
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége (VOSZ) Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei szervezete elnöksége minden évben
meghirdeti a Prima díjat, amellyel a megye
kulturális, tudományos, oktatási és sportéletének legkiválóbb képviselôit ismeri el. A díjátadó gálán a megye legsikeresebb vállalkozásait is díjazták, gazdára találtak a szintén a
VOSZ által alapított az „Év vállalkozója B.A.-Z. Megyében” elismerések.
– A megye vállalkozói, gazdasági szereplôi
ismét egymás mellé álltak a nemes cél érdekében, és rekordszámú, közel 70 vállalkozás,
bank, magánszemély és szervezet támogatta az
idei Príma díjat – hangsúlyozta a gálán Ádám
Imre, a VOSZ megyei szervezetének elnöke,
úgy folytatva –, a Prima díj 10 kategóriájával

Balról Dr. Sándor Zoltán, Dr. Szabó Emese,
Seres Ildikó, Dr. Roósz András
átfogja a magyar kultúra, mûvészetek, tudomány, oktatás, köznevelés és sport területét.
Az elismerés lehetôvé teszi az elért eredmények megismertetését, azok továbbfejlesztését, valamint a mûvészek és tudósok ösztönzését. Az idén is rengeteg jelölés érkezett, így
azok is nyertesnek érezhetik magukat, akik a
jelöltek közé kerültek, jelezte Ádám Imre.
Minden megyében
Az elnök kiemelte: Demján Sándor annak
idején az összefogás nemes céljával hozta létre
a Prima Primissima díjat, de a kezdeményezés
nem állt meg a fôvárosban, ma már minden
megyében adományoznak Prima díjakat, hisz
országszerte megvalósult az összefogás. A vállalkozói díjakkal kapcsolatban az elnök felhívta a figyelmet: ez az elismerés a legmagasabb
szintû szakmai díjnak számít. Odaítélésükkor
nem a vállalkozás nagysága számított, hanem a
környezet elismerése és a VOSZ támogatása.
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Vállalkozói díjasok
Az év munkáltatója:
FUX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Tulajdonos vezérigazgató: dr. Barkóczi István
Az év környezetvédelmi vállalkozása:
SZATEV Zrt.
Vezérigazgató: Bartha Ferenc
Az év mûanyagipari vállalkozása:
StarPlus Mûanyagipari Kft.
Ügyvezetô: Tóth György
Az év építôipari vállalkozása:
Weinberg ’93 Kft.
Ügyvezetô: Derczó István
Az év édesipari vállalkozása:
Szerencsi Bonbon Kft.
Ügyvezetô: dr. Takács István

Az év telekommunikációs vállalkozása:
Telvill Kft.
Ügyvezetô: Ágoston László
Az év pályázati tanácsadó vállalkozása:
RPE Consulting Kft.
Ügyvezetô: Huszti Gábor
Az év fûtôtestgyártó vállalkozása:
Betatherm Kft.
Ügyvezetô: Bányai Zoltán
Az év nyelviskola vállalkozása:
Totál Tréning Kft.
Ügyvezetô: Horánszky Éva
Az év kutató-fejlesztô vállalkozása
Bay Logi Intézet
Ügyvezetô: dr. Babcsán Norbert
VOSZ BAZ Megyei Szervezete
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REGIONÁLIS PRIMA DÍJ 2011
„Vállalkozók a kulturális értékeinkért”

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Közép-Magyarországi Regionális
Szervezete (VOSZ KMRSZ) 2007 óta november utolsó hetében rendezi meg a régió
immár hagyománnyá vált, színvonalas Regionális Prima Díjátadó Gáláját, amelynek keretében Budapest és Pest megye kiválóságai
részesülnek elismerésben.
A 2011. évben – immár ötödik alkalommal – a nagyszabású rendezvényre november
25-én pénteken este, 18 órai kezdettel várták
a szervezôk a díjazottakat és vendégeket a
MATERIAL EVENT CENTER rendezvényközpontban.
A gála kiemelt támogatói a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége, a Prima
Primissima Alapítvány, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Magyar
Agrárkamara voltak.
A Regionális Prima Díjátadó ünnepség fôvédnöki tisztét ezúttal Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter töltötte be, védnökei között pedig Szatmáry Kristóf urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát és
Farkas Imre urat, a Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkárát köszönthették a résztvevôk.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége képviseletében a rendezvényt Tardos János, a VOSZ soros elnöke, Gablini
Gábor, a VOSZ társelnöke, Dr. Dávid Ferenc, a Prima Primissima Alapítvány Kuratórium tagja, a VOSZ fôtitkára valamint Villás Károly, a VOSZ közgazdasági
igazgatója tisztelték meg jelenlétükkel.
Marjay Gyula úr, a VOSZ Közép-Magyarországi Regionális Szervezetének elnöke

hivatalos köszöntôjében kiemelte, a Szervezet
büszke arra, hogy az országos Prima Primissima Díj célkitûzéseivel összhangban ötödik
éve nyílik lehetôség mindazon kiváló mûvészek, sportolók, kutatók, tudósok, szakemberek és vállalkozók tevékenységének ünnepélyes elismerésére, akik munkájukkal és
kiemelkedô teljesítményükkel nap mint nap a
régió kulturális és szakmai értékeinek megôrzése, gazdasági fejlôdése, életszínvonalának
emelése érdekében fáradoznak. Jól esik néha
kimondani és hallani, hogy: „köszönöm”. Ez a
díjátadó ünnepség a köszönet kifejezését szolgája. Az elnök úr külön köszönetet mondott
azoknak a vállalkozóknak, szakmai és vállalkozói szövetségeknek, szervezeteknek is, akik
a rendezvény érték-elismerô és értékteremtô
szerepét felismerve a megvalósításban együttmûködtek és támogatást nyújtottak. Ünnepi
beszédének végén a VOSZ KMRSZ elnöke
reményét fejezte ki, hogy az immár hagyománnyá vált Regionális Prima Díjátadó rendezvény a következô években még tovább

Marjay Gyula, Petrás Mária, Tardos János
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erôsíti a kulturális és a vállalkozói szféra kapcsolatát, egymás kölcsönös elismerését és tiszteletét.
A köszöntô után ünnepélyes keretek között két igen jelentôs együttmûködési megállapodás aláírására is sor került.
A VOSZ KMRSZ a gazdasági és vállalkozói igényeket figyelembe vevô szakképzési és
felnôttképzési feladatok hatékony megvalósítása érdekében kötött hosszú távú együttmûködési megállapodást a Nemzeti Szakképzési
és Felnôttképzési Intézettel (NSZFI).
A másik megállapodást a VOSZ KözépMagyarországi Regionális Szervezete az
UFS Group Holding Zrt-vel írta alá, melynek
célja egymás kölcsönös tájékoztatása, tapasztalatok átadása, közös feladatok megvalósítása, valamint a felek érdekképviseleti és szolgáltatói tevékenységben betöltött szerepének
erôsítése.
A szerzôdések ünnepélyes aláírása után
Orosz Erzsébet vezénylésével a Budapesti
Gazdasági Fôiskola Kamarakórusa nyitotta
meg az ötödik Regionális Prima Díjátadó Gálát.
A 2011. évben – a korábbiakhoz hasonlóan – a Regionális Prima Díjakat, valamint a
Különdíjakat is hat kategóriában ítélte oda a
zsûri. Az elismerésben részesülôk személyérôl
az Elôkészítô Bizottság javaslata alapján a
szakmai zsûri mellett a Prima Primissima Alapítvány és a VOSZ-KMRSZ kibôvített elnöksége közösen döntött. A Regionális Prima
Díjjal 1-1 millió forint, a Különdíjakkal 100100 ezer forint jár.
A Közép-Magyarországi Régióban ezúttal
az alábbi mûvészek és szakemberek részesültek
kitüntetésben.
Regionális Prima Díjban részesülôk
Nika György
(Magyar sajtó)
Zsigmond Dezsô
(Magyar színház-és filmmûvészet)
Kaiser Ottó
(Magyar képzômûvészet)
Kanyó Zsolt
(Magyar sport)

Kanyó Zsolt Regionális Prima díjas
Petrás Mária
(Magyar népmûvészet)
Pándy Piroska
(Magyar zenemûvészet)
Regionális Különdíjasok
Szerednyey Béla
(Magyar színház-és filmmûvészet)
Dr. Molnár Erika
(Magyar oktatás és köznevelés)
Dr. Heisz Csilla
(Magyar oktatás és köznevelés)
Leftusz Katalin
(Magyar építészet és építômûvészet)
Martinek János
(Magyar sport)
Romhányi András
(Magyar népmûvészet és közmûvelôdés)
Bene István
(Magyar sajtó)
Szôke Mirjam
(Magyar népmûvészet és közmûvelôdés)
(A díjazottakról bôvebb tájékoztatót és a
velük készített rövidfilmeket a VOSZ
KMRSZ honlapján – www.vosz-kmrsz.hu –
tekinthetik meg az érdeklôdôk.)
Az ünnepélyes díjátadó mûsort színvonalas és virtuóz elôadások tették még emlékezetesebbé. A fellépôk között köszönthették a
vendégek Sasvári Sándort, Farkas Sándort
és Zenekarát, Frankó Tünde operaénekes és
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Szôke Mirjam hastáncos mûvészeket, akik élvezetes produkciókkal kápráztatták el a közönséget.
A díjátadó ceremónia hivatalos része Dudás Tibor versenytáncos és a szervezôk „vállalkozó szellemû” képviselôje, Trombitás
Krisztina hangulatos profi-amatôr szambabemutatójával zárult, melyhez a zenét a 2010.
évben Regionális Príma Díjas St. Martin
elôadómûvész szolgáltatta.
Az eddigi hagyományokhoz hasonlóan a
kitüntetetteket és a meghívottakat bôséges és
ízletes vacsora várta, amely mellé kellemes
hangulatot biztosított a Karakter Zenekar.

35

Az este további része ismerkedésre, üzleti kapcsolatok elôkészítésére, kötetlen beszélgetésre
is lehetôséget nyújtott, a hangulatos zeneszámok pedig a vendégek jelentôs részét a táncparkettre csalogatták.
Ezúttal sem maradt el a késô esti tombolasorsolás, melynek bevételét a VOSZ KMRSZ
és a THÖKÖLY LIONS CLUB együttesen a
Bethesda Gyermekkórház valamint a Vakok
és Gyengénlátók Intézete javára ajánlották
fel.
A VOSZ KMRSZ ezúton is szeretne köszönetet mondani együttmûködô partnereinek és a rendezvény támogatóinak.
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VI. Megyei Prima Gála
Nyíregyháza

A rangos elismerést az új díjazottakkal
együtt eddig huszonhárman kapták meg.
A VOSZ Szabolcs - Szatmár – Bereg megyei Szervezete ez évben hatodik alkalommal
rendezte meg a Megyei Prima Díj Gálát.

A rendezvény helyszíne a hagyományoknak megfelelôen a megyeháza díszterme volt.
A megyei közgyûlés a korábbi éveknek
megfelelôen a rendezvényhez méltó helyszín
biztosításával támogatta a rendezvényt.
A VOSZ megyei szervezete ezúttal is tíz kategóriában állított jelölteket a mûvészet, a tudomány, az oktatás, a sport és a média területérôl.
A díjkiosztó ünnepséget Czomba Csaba a
VOSZ társelnöke, a megyei Szervezet elnöke
nyitotta meg.
Köszöntötte a megjelenteket és méltatta
az eseményt Dr. Vinnai Gyôzô kormánymegbízott és Gablini Gábor a VOSZ társelnöke.
A gálamûsorban fellépet a Kazár Tíciána
vezette Hölgykoszorú, Kazár Tíciána és Pet-

neházy Attila énekelt, valamint közremûködött a Vikár Sándor Zeneiskola CANTO
GUITARRAS gitárzenekara.
A színvonalas mûsorvezetésrôl a hagyományoknak megfelelôen Vitkai Éva gondoskodott.
A jelöltek munkásságát rövid film mutatta be a közönségnek.
A jelöltek bemutatását követôen minden
jelölt hollóházi porcelán vázát és a jelöltséget
tanúsító oklevelet kapott.
Ebben az évben irodalmár, festô és építész
kapta a megyei Prima Díjakat.
A megyeháza dísztermében november
11-én, pénteken este Dr. Hamar Péter író,
Madarassy György festômûvész és Kulcsár
Attila építész vehette át az egymillió forinttal járó rangos elismerést.
Közönségdíjat és az ezzel járó ötszázezer
forintot kapott a 4 for Dance Együttes.
A díjazottak a H. Németh Katalin által
készített, Kincsemet ábrázoló rézkarcát, vala-

Balról: Gál Sándor (4 for Dance Együttes),
Dr. Hamar Péter, Kulcsár Attila,
Madarassy György
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mint a Zsindelyes Pálinkafôzde Zsolnai porcelán butellába töltött, Swarowsky kristálydíszítésû díszdobozba csomagolt pálinkáját is kapták a pénzjutalom mellett.
A díjakat átadták:
– Dr. Kokas Attiláné az OTP Bank Rt.
igazgatója
– Jászai Menyhért Nyíregyháza alpolgármestere
– Marton Kornél a Boma Trade Kft ügyvezetô igazgatója
– Balogh István a Carbon Black Kft.
ügyvezetô igazgatója
A Prima Díjak átadását követôen kiváló
vállalkozások ill. vállalkozók is elismerésben
részesültek.
Kitüntetett vállalkozók 2011. évben:
1. Az Év Vendéglôse Szabolcs-SzatmárBereg megyében: Fejér Géza úr a
Kancsal Harcsa halászcsárda tulajdonosa Tiszatelken.
2. Az Év Órása Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében: Fehér László úr egyéni
vállalkozó.
3. Az Év Villanyszerelôje Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: Szanics Miklós
úr egyéni vállalkozó, VOSZ tag.
4. Az Év Borkereskedôje Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: Verebélyi János
úr az Alanex Kft. ügyvezetôje, VOSZ tag.
5. Az Év Fogtechnikusa Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: Tóth Attila úr
a Dentart Kft. ügyvezetôje, VOSZ tag.
6. Az Év Mezôgazdasági gépkereskedôje
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében:
Maleczki Tamás úr az AGROFORG
Kft ügyvezetôje, VOSZ tag.
A díjakat átadta Gablini Gábor a VOSZ
ügyvezetô társelnöke, Ráskó Ferenc a VOSZ
megyei elnökségének tagja, Czomba Csaba a
VOSZ megyei elnöke.
A rendezvényt több közéleti személyiség
és intézményvezetô tisztelete meg jelenlétével, többek között, Dr. Teschmayer Gábor a
megyei Kormányhivatal fôigazgatója, Seszták
Oszkár a megyei önkormányzat elnöke, Dr.
Horváthné Dr. Veisz Katalin a nyíregyházi
önkormányzat tagja, Dr. Jánosi Zoltán a Nyíregyházi Fôiskola rektora, Vargáné Nagy Katalin a megyei KIK titkára, Bezzeg János a megyei Mérnök Kamara elnöke, Kulcsár Attila a
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Gablini Gábor átadja az Év Borkereskedôje
díjat Verbélyi Jánosnak
megyei Építész Kamara elnöke, Géresi József
és Gyekis Árpád az IPOSZ megyei elnöke és
alelnöke, Jászai Menyhért a PRIMOM Alapítvány ügyvezetô igazgatója, Leövey Péter
Tiszavasvári takarékszövetkezet elnöke, Darabán Gábor a Volksbank területi igazgatója,
Máté Csaba a sportcsarnok igazgatója, Dr. Dávid Ferenc a VOSZ fôtitkára és még sokan
mások.
A Megyei Prima Díj támogatóit külön köszönet illeti az önzetlen felajánlásért, melyet
az ünnepségen átadott elismerô oklevéllel is
kifejezésre került.
Külön ki kell emelnünk a VOSZ tag
SZAKSZIG Kft. és a Laguna étterem tulajdonosait – Bagaméry Lajosné, Bagaméry Róbert
és Bagaméry Gábor – akik az állófogadás teljes étkeztetését biztosították.
Ezen kívül a szintén VOSZ tag Csekô kávéház a süteményeket, a Zsindelyes Pálinkafôzde pedig a pálinkát ajánlotta fel az állófogadáshoz.
A Kölcsey televízió és a Kelet Magyarország mint kiemelt média támogatók kaptak
köszönô oklevelet.
A rendezvényrôl felvételt készített a Kölcsey TV, tudósított a Nyíregyházi TV, a Kelet
Magyarország, a Retró Rádió, a SZON és több
internetes hírportál.
Nyíregyháza, 2011. december 4.
Czomba Csaba
VOSZ megyei elnök
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Új szakmát teremtenek!
Az egyik legfontosabb üzleti tudás,
az értékesítés alapjait tanítják országszerte
a szakma vezetôi

ÚJ SZAKMA
Ma Magyarországon több mint 400.000 ember foglalkozik értékesítéssel, továbbá a vállalkozások tulajdonosait, vezetôit is komolyan
érinti az értékesítés tudománya.
Mivel a szakma a hagyományos oktatásban nem szerepel, ezért az érintettek legtöbbször néhány órás „gyorstalpaló” felkészítés
alapján szerzik a tudást. Pedig az értékesítési
szaktudás létezik, méghozzá nagy mennyiségben és teljes körûen.
Az „ÚJ SZAKMÁT TEREMTÜNK! Road-Show” mögött álló szakemberek 20 éve
gyûjtik, rendszerezik, tanítják és használják
ezt a tudományt.
HELYBE VISZIK A TUDÁST
A konferenciák, tréningek jelentôs része Budapesten van. Sok vidéki vállalkozó emiatt
nem képezi magát, a munkatársait. Hogy ez
ne legyen akadálya a nélkülözhetetlen értékesítési tudnivalók megszerzésének, néhány neves szakember az Értékesítôk Szövetsége támogatásával országos körutat szervez. Alkalmanként 1 egész napos képzés formájában tanítják a résztvevôknek az ügyfélszerzést.
MIÉRT, HOGYAN?
Mivel jelen gazdasági helyzetben még fontosabb (és még nehezebb) a vevôszerzés, ezért
egy országos körút során 16 vidéki és 1 határon túli városban, valamint Budapesten kezdik el szervezetten oktatni a magyar vállalkozások vezetôit, értékesítési szakembereit;

KINEK?
Cégtulajdonosoknak, cégvezetôknek, vállalkozóknak, ôstermelôknek, kereskedelmi, értékesítési és marketing vezetôknek, értékesítôknek, marketingeseknek, eladóknak, ügyfélszolgálatosoknak, illetve az ügyfélszerzéssel
bármilyen módon kapcsolatba kerülô szakembereknek.
HELYSZÍNEK, IDÔPONTOK:
február 22.
Szeged
február 23.
Békéscsaba
február 29.
Kecskemét
március 1.
Szolnok
március 7.
Debrecen
március 8.
Nyíregyháza
március 13. Miskolc
március 14. Eger
április 5.
Székesfehérvár
április 11.
Pécs
április 12.
Szekszárd
május 2.
Kaposvár
május 3.
Zalaegerszeg
május 9.
Veszprém
május 22.
Szombathely
május 23.
Gyôr
június 6.
Dunaszerdahely
június 14.
Budapest
MIÉRT ÉRDEMES OTTLENNI?
Új szemléletet, új eszközöket, új lendületet
kapnak a résztvevôk az értékesítés bonyolult
témájában. Gyakorlati megközelítéssel megtanítják az értékesítés, mint szakma és mint
tudás alapjait.
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Amit a résztvevôk kapnak a road-show
programban:
– lényegre csupaszított kép a fejekben;
– kézzelfogható, másnaptól a gyakorlatban alkalmazható technikák;
– konkrét megoldások lépésrôl-lépésre
felépítve;
– munkatankönyv,
– esettanulmányok, konkrét történetek,
példaként használható tapasztalatok,
– utánkövetés, folyamatos támogató
anyagok díjmentesen.
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A kínai piac – mint a túlélés egyik formája
© Eastinfo, 2011

3. rész
Beszerzés Kínából – miért van szükség
szakértôk bevonására?
Cikksorozatunk harmadik részében azokat az
eszközöket ismertetjük, amelyekkel mérsékelhetôek a kínai beszerzés kockázatai. A
mindennapokban tapasztalhatjuk, hogy az
üzleti élet mennyire gyors és nehezen átlátható. Emiatt a különbözô piaci kihívásokat az
adott terület specialistái tudják a legjobban
kezelni. Kína immár a világ gazdasági fejlôdésének motorjává vált, ezért egyedi és gyorsan
változó körülményeinek megismerése a nyelvi nehézségek, a távolságon, kulturális különbségeken túl is komoly kihívás és önálló
szakma. Az Eastinfo közel tizenöt éves tevékenysége alatt sikerrel alkalmazott módszereinket a teljesség lehetôsége nélkül gyûjtöttük most csokorba, mivel ezek az eszközök alkalmasak a kínai kihívások hatékony kezelésére.
Az elôzô részben a Kínából történô importtal kapcsolatban több lehetséges veszélyforrásra is rámutattunk. A kínai üzletek legnagyobb problémája, hogy kellô Kína-ismeret
nélkül az üzletemberek fel sem tudják mérni,
hogy milyen veszélyekkel találhatják magukat
szemben, hiszen ezeknek a kihívásoknak a
nagy részével Európában nem lehet találkozni. Másfelôl mindenkit elkap egy kicsit a „távol-keleti varázs”, és talán azt gondolja, hogy
a világ túlsó felén máshogy kell csinálni a dolgokat. Ez valóban így van: sokkal körültekintôbben és meggondoltabban kell mindennek
nekivágni.

A kezdetektôl megfelelô módon kézben
tartott üzlet minden szakaszában van olyan
megfelelô eszköz, amivel ki lehet zárni az elôre látható károk lehetôségét. Nagyon fontos,
hogy ezek az eszközök egymásra épülnek és
egymástól függenek, tehát a logikai láncolat
megszakítása kritikus pontot képezhet a folyamatban. Azt is hangsúlyoznunk kell, hogy
bár vannak tipizálható körülmények, de minden folyamatot egyedileg kell felépíteni. A
legjobban talán egy általános kínai importügylet modellezésével lehet a láncolatot
szemléltetni.
A beszerzés során az elsô és legfontosabb
kérdés a megrendelô igényeinek pontos tisztázása. A kínai piackutatáshoz világosan kell
tudni, hogy mit a beszerzés tárgya, milyen
mennyiségben és gyakorisággal, milyen áron,
mi a termék pontos specifikációja. Mivel Kína legnagyobb exportpiaca nem Európa, hanem az USA, ezért a specifikáció, a minôségi
követelmények általában az amerikai szabványokat követi. A kínai gyártók rendkívüli
mértékben specializálódtak, hiszen általában
egy-egy szûk termékkategóriából gyártanak
óriási mennyiségeket, ezért a specifikáció lehetô legpontosabb meghatározása a hatékony
piackutatás alapvetô elvárása.
A mennyiségi igény meghatározása azért
fontos, mert csak az a megfelelô gyártó, akinek a termelési volumenéhez illeszkedik a
megrendelés. Túl kevés rendelés esetén elôfordulhat, hogy a gyártó nem veszi azt eléggé
komolyan, míg a túl nagy, vagy túl gyorsan
növekvô megrendelési állománynál a teljesí-
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tés vagy szállítási határidô kerülhet veszélybe.
Ennek megfelelôen már a kutatás során a
gyártói kapacitás figyelembe vételével végzünk szûrést.
A külföldi megrendelôk közvetlen kapcsolatfelvétel során leggyakrabban angolul tudó
kereskedôkkel találkoznak, nem pedig magával a gyártóval. Kínában jellemzô, hogy a vállalati döntéshozók nagy része nem tud angolul, viszont az angolul beszélô kereskedôk révén nem igazán derül ki a gyártó szakmai hozzáértése. A kereskedôk pedig logikusan azon
dolgoznak, hogy megrendelést szerezzenek a
vevôtôl, nem pedig azon, hogy a vevô igényei
maradéktalanul teljesüljenek. Ezért is fontos a
kínai nyelvû kapcsolatfelvétel, melynek során a döntéshozói szinttel tudunk közvetlen
kontaktust teremteni.
Gyakori eset, hogy már valamilyen csatornán keresztül meglelt kínai céggel kíván a magyar megrendelô szerzôdni, de idôközben a
céggel kapcsolatban olyan információk bukkannak fel, ami a megrendelôt bizalmatlanná
teszi. Ilyenkor ajánlatos a kínai céget átvilágítani, ami azt jelenti, hogy a cégrôl akár a gazdasági hírszerzés módszerével kell független
adatokat beszerezni, ezeket a cég által saját
magáról nyújtott információkkal összevetni,
végezetül kiértékelni a céggel történô együttmûködés kockázatának mértékét és jellegét.
Gyártók esetén kifejezetten a gyárak auditálása ajánlott, melynek során munkatársunk személyes látogatást tesz a gyárban és a
nemzetközi szabványok szerinti kérdôívvel értékeli a gyár munkájának különféle területeit,
kezdve a felszereltségtôl egészen a minôségellenôrzés folyamatáig. Az auditálás eredményeként olyan százalékos értékelést kapunk,
melybôl nagy biztonsággal megállapítható,
hogy mennyire ajánlott együttmûködésre az
adott gyártó. Professzionális partnerkeresés
esetén elengedhetetlen feladat a cégek átvilágítása és a gyártók auditálása, hiszen az ellenôrzés nélküli céglista teljesen értéktelen.
Miután rendelkezésre állnak a gyártói információk és árak, ki lehet választani a minden szempontból legkedvezôbbnek tûnô cé-
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get. Óva intünk mindenkit attól, hogy csak
azért döntsön egy kevésbé megbízhatónak tûnô cég mellett, mert az sokkal olcsóbb, mint a
többi! Megbízható és jó gyártók ritkán szoktak irreális árakat mondani, és egy átfogó
piackutatás és több gyártó árajánlatának
összehasonításával nem érhetnek minket túl
nagy meglepetések. Ha az információk nem
egyértelmûek, vagy az együttmûködés volumene indokolja, akkor a szerzôdéskötést
megelôzôen általában szorgalmazzuk a személyes céglátogatást is, mivel csak így lehet
közvetlen benyomásokat szerezni, ezáltal nagy
biztonsággal alkotható vélemény a vállalatról.
Az együttmûködés részleteinek, fôleg a fizetési feltételeknek a tisztázása kulcskérdés.
A fizetésnél mindkét fél biztonságban akarja
érezni magát, ami önmagában is ellentmondás, hiszen akkor érzi magát mindenki biztonságban, ha nála van a pénz. A gyártók részérôl
érthetô, hogy legalább is a gyártás alapanyagát nem akarja a vevô helyett finanszírozni,
ezért megrendeléskor általánosnak tekinthetô
a 30-50% közötti elôleg. Másfelôl ez biztonságot ad a gyártónak abban is, hogy a vevô elállása esetén sem éri túl nagy kár. Kényes pont
az áru feletti rendelkezési jogról való lemondás is: gyakorlatilag az áru dokumentumait az
eladó csak akkor bocsátja a vevô részére, ha a
teljes ellenértéket megkapta. Az akkreditív
használata kellô biztonságot nyújt mind a vevô, mind az eladó részére, azonban mindkét
fél részérôl költségekkel is kell számolni, ami
az értékesítési árban is jelentkezik.
A leegyeztetett részletek birtokában a következô pont a szerzôdéskötés. A szerzôdéssel
– mint a világon mindenhol – az esetleges
nem várt események kezelésére kell felkészülni. Fontos elôzetesen is hangsúlyoznunk, hogy
hiábavaló a világ legjobban megszövegezett
jogi dokumentuma is, ha a kínai partner nem
hajlandó azt aláírni, vagy nem fogja betartani.
Ezért a szerzôdésnek olyan kölcsönös akaratot
kell alátámasztani, amelyet mindkét fél képes
és hajlandó végrehajtani. Általában jellemzô
a kínai partnerekre, hogy ha az együttmûködés mellett megfelelô emberi kapcsolat is
kialakult, akkor vitás kérdésekben igyekeznek
együttmûködôek lenni.
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Bármennyire is kikötjük a szerzôdésben a
megoldást, ha a kínai gyártó mégis hibásan
teljesít, de sokkal hatékonyabb megoldás az
ügylet kivitelezése során biztosítani, hogy ez
ne fordulhasson elô. Erre két általános alkalmazott módszer létezik: a gyártásközi és a berakodáskori áruellenôrzés. Mindkettônek
megvan az a külön haszna, hogy a kínai gyártó már az ellenôrzés ténye miatt is igyekszik
elkerülni a hibás teljesítést. A berakodáskori
ellenôrzés a konténer lezárásáig nyomon követi az áru útját, így nem fordulhat elô, hogy
a konténer kinyitásakor kellemetlen meglepetés érje a megrendelôt.
Az áru szállításában is különbözô alternatívák lehetségesek. A konténereket általában
tengeri úton hozzák Európába, mivel hagyományosan ez a legolcsóbb szállítási útvonal.
Magyar cégek számára ennek két hátránya is
van: egyrészt rendkívül sokáig tart, közel 40
nap a szállítási idô, amit szintén finanszírozni
kell. Másrészt a kikötôi átrakodás és a szárazföldi szállítás jelentôsen megnöveli a cikk írásának idôszakában egyébként rendkívül nyomott hajózási árakat. Jelenleg egy konténer
szállítása kínai kikötôbôl Hamburgig nem
egészen 1000 USD, Budapestig pedig kb.
1500-2000 USD.
A lassú tengeri szállítás komoly alternatívája az immáron rendszeresen mûködô vasúti
szállítás. A vasúti szállítás két szempontból
válhat nagyon kifizetôdôvé: ha a konténerbe
rakodott áru nagy tömegû, ugyanis a hajózásnál 20 tonna felett nem szívesen veszik fel, a
közúti szállításnál pedig nem is engedélyezett;
a vasúton viszont 30 tonnás konténert is lehet
szállítani, ezáltal az egy tonnára esô szállítási
költség jóval kedvezôbb, mint a hajózásnál. A
másik rendkívül elônyös szempont a szállítási
idô: Pekingbôl mindössze kb. 20 nap alatt
megérkezik a szállítmány Magyarországra. A
vasúti szállítás egyelôre csak Kína északi tartományaiban elérhetô, és jelenleg heti egy szerelvény jár Kína és Európa között. Vasúti szállítás esetén egy 30 tonnás konténer szállítása
Észak-Kínából Budapestre kb. 3000 USD.
Nagyobb fajlagos értékû, kis tömegû és
térfogatú, romlandó, sürgôs és egyéb esetek-

ben légi szállítás is választható. A légi úton
leszállított áru néhány nap alatt megérkezik,
viszont meglehetôsen magas az ára: a szállított mennyiségtôl függôen kilogrammonként
2,5-4,5 USD, vagy köbméterenként kb. 25
USD. A számítás alapja attól függôen térfogat vagy súly, hogy melyik drágább. (A fenti
szállítási árak tájékoztató jellegûek, az aktuális árakról érdeklôdjön szállítmányozó partnerénél!)
Ha a fenti folyamatot tudatos felkészültséggel és hozzáértô szakemberekkel csináljuk
végig, akkor egészen biztosak lehetünk abban,
hogy minimálisra csökkentjük a reklamációs
és kártérítési problémák elôfordulásának lehetôségét. Sajnálatos módon nagyon sok vállalkozó az elôkészítô szakaszon akar hatékonyan költséget csökkenteni, vagyis mindent
maga csinál, és nem bízza a Kínával kapcsolatos feladatok megoldását szakértôkre, ezért az
áru megérkezése (esetleg meg nem érkezése)
után érik igen kellemetlen meglepetések. A
szakértôk felkeresése ilyenkor már csak tûzoltásra jó: elôfordulhat, hogy valamennyit vissza lehet szerezni a kárból, de az ügylet biztosan veszteséges lesz. Ezért mindenképpen azt
javasoljuk, hogy már a kínai együttmûködés
kialakításának kezdetekor forduljanak szakértôkhöz.
Ha reklamációs ügyben kell eljárni, akkor a legfontosabb elvárás a gyorsaság és a
precizitás: teljes körû háttérinformációval és
bizonyítékokkal felvértezve a lehetô leghamarabb kell megbízást adni a kártérítési eljárásra
– ebben az esetben van rá esély, hogy a veszteség egy része visszaszerezhetô lesz. Azonban
ha a magyar fél megtévesztés áldozata lett,
akkor a kifizetett pénznek szinte egész biztosan bottal ütheti a nyomát, és általában nincs
is értelme bármilyen más módon utána menni, mert az csak újabb kiadásokat hoz maga
után.
Ha a kínai fél nem szándékosan teljesített rosszul, akkor igyekszik majd minden
módon bebizonyítani, hogy ô tulajdonképpen
jól teljesített. Ezért kártérítési eljárásban kizárólag megfelelôen összeállított dokumentációval lehet eredményt elérni.
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Általános probléma, hogy a károsult csak
azt hajtogatja, hogy neki van igaza (általában
tényleg így van), de ezt nem tudja semmivel
alátámasztani: például nem kötött kínai partnerével szerzôdést, az e-mailben leadott megrendelést a kínai cég félreértette, a korábban
chat-ben vagy e-mailben egyeztetett részleteket mindketten máshogy értelmezik. A kínai
cég pedig körömszakadtáig ragaszkodni fog az
álláspontjához: például nem hiszi el a hibát;
még soha senki nem reklamált nála; pontosan
azt szállított, amit megrendeltek; a kínai szabványok szerint az a hiba elfogadható, és így
tovább. A károsult szokásos ellenérvei: „jöjjön el és nézze meg, hogy hibás”, „a kínai cég
költségén visszaküldöm az árut, adjon helyette másikat”, „bíróságra megyek” pedig teljesen
céltalanok, hiszen ilyenkor már a kínai fél
van birtokon belül, és utólag nagyon nehéz
bármire is kötelezni. A jelszó itt is a megelôzés és a gondosság.
Persze a leggondosabb elôkészítés ellenére is elfordulhat jogi vita, ám ha a szerzôdésben eleve rögzítve vannak a biztonsági
elemek – például szabályszerûen fel van
tüntetve az arbitrázsbizottságra való hivatkozás –, akkor valamivel jobbak az érdekérvényesítés esélyei. Az arbitrázsbizottságról
érdemes néhány szót ejteni, mivel olyan üzleti vitás ügyekre szakosodott kvázi-bíróság,
amely révén a peres eljáráshoz képest hatékonyabban lehet a vitás ügyeket lezárni. A
kínai nemzetközi gazdasági és kereskedelmi
arbitrázsbizottság a CCPIT (Kínai Kereskedelemfejlesztési Bizottság) szervezete.
Amennyiben a szerzôdô felek ezt elôzetesen
kikötötték, úgy vitás esetben az arbitrázsbizottság dönthet az ügyben, de ehhez szükség
van helyi ügyvédre is. Az arbitrázs díját az
arbitrázst kérô félnek kell megelôlegezni,
ennek összege a 10.000 RMB ügyintézési
alapdíjon felül a perérték 0,5 – 3,5%-a között változhat, de legalább 10.000 RMB,
vagyis az arbitrázs megindítása legalább
20.000 RMB-be (1 RMB kb. 33 HUF) kerül. Ezt a költséget és az eljárás során felmerülô egyéb költségeket (pl. ügyvédi díj, fordítási költség, stb.) végezetül mind a vesztes
fél köteles állni – de a pert indító félnek
kell azokat megelôlegezni.
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4. rész
Befektetés és értékesítés Kínában – hogyan
kivitelezhetô?
Cikksorozatunk elôzô részében a kínai beszerzés kockázatait és javasolt megoldásainkat
részleteztük. Az utolsó részre hagytuk a legnagyobb haszonnal kecsegtetô, de legjelentôsebb kihívással is járó együttmûködési formák
ismertetését: a Kínába irányuló exportot és
befektetést. Kína nagy piac, ezt mindenki tudja, viszont egyre több szó esik arról is, hogy
nem könnyû piac. A kihívás és a hatalmas
profit sokakat csábít, csakhogy a kezdeti
örömteli aláírási ceremóniákat sajnos eddig
ritkán követte kiemelkedô üzleti siker, a kudarcokról pedig nyilván kevesebbet is hallani.
Sikeres üzletet csinálni itt sem csoda, de bizonyos kérdéseket feltétlenül figyelembe kell
venni. Az Eastinfo egyik legfontosabb értéke
a kínai befektetési projektek kezelésben összegyûjtött tapasztalat, amelyeket most mindenkivel megosztunk.
A korábbi részek rámutattak, hogy még a
viszonylag egyszerûnek tûnô import is rejteget
veszélyforrásokat. Ezzel ellentétben a Kínába
irányuló értékesítés vagy befektetés nehézségeit a legtöbb vállalkozó maga is érzi. Itt sajnos arra is ki kell térnünk, hogy a nagy magyar vállalatok kínai piaci jelenléte is minimális, márpedig ösztönzôen hathatnának a
kis- és középvállakozásokra. Míg az 1990-es
évek elsô éveiben számos magyar közepes- és
nagyvállalat tartott fent Kínában irodát, mára szinte kizárólag a KKV-k találhatóak meg a
piacon. A kínai üzleti környezet pedig sokat
változott az elmúlt években, évtizedekben:
ma már „nem esnek hasra” egy magyar vállalkozótól, hiszen az érték- és nagyságrendet a
nyugat-európai, amerikai vagy japán befektetôk határozzák meg.
A Kínába irányuló értékesítési szándékunk alapvetôen kétféle lehet: magyar vállalatok vagy a terméküket, vagy a technológiájukat akarják bejuttatni a piacra. Cikksorozatunk elsô részében már említettük, hogy magyar gyártású termékekkel fôleg a multinacionális vállalatok vannak jelen a kínai piacon,
melybôl meghatározó részesedéssel bírnak az
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Audi motorok és a Nokia telefonok. Sajnos a
fogyasztók ezeket nem tekintik magyar terméknek, így nem erôsítik országunk ismertségét Kínában. A magyar kötôdésû termékek
között pedig egyelôre nincs olyan átütô erejû,
amelyhez országunkat köthetnék, így Magyarországnak Kínában nem létezik termékalapú ismertsége.
Annál is sajnálatosabb ez a tény, hogy
40-50 évvel ezelôtt Magyarországot, mint
„márkanevet” szinte mindenki ismerte Kínában, és gépiparunk, buszaink, élelmiszereink
– de emellett kulturális értékeink is – országszerte ismertek voltak. Azonban az elmúlt
évtizedek alatt a korábbi hírnév megkopott,
ma már az is elôfordul, hogy egy kínai fiatal
azt sem tudja, hol van Magyarország. Rontja
a pozíciónkat, hogy a világ szinte minden országa és márkája itt nyüzsög a kínai piacon,
és megpróbálj valamekkora szeletet kihasítani magának a tortából. Ebben az információáradatban nem könnyû hírnévre szert tenni,
ezért is fontos eredmény az elmúlt évtized intenzív kapcsolatfejlesztése eredményeképpen Magyarország neve lassan ismét ismerôsebben kezd csengeni, és a magyar turizmus
az elmúlt években már kifejezett ismertségre
tett szert Kína-szerte. Néhány sikerrel kecsegtetô üzleti együttmûködés is felfedezhetô, amelyek tovább öregbíthetik nevünket
Kínában.
Szembe kell nézni azzal a ténnyel is, hogy
a magyar vállalkozók részérôl is nagyobb aktivitására van szükség. Szomorú jelenség, hogy
Hungarian Salami néven kizárólag ausztrál,
német és kínai gyártmányú termék kapható,
holott akár kisebb mennyiségben is lehetne
exportálni és piacot találni a hasonló termékeinknek. Örömteli tény ugyanakkor, hogy
egyre több magyar vállalkozó jelenik meg a
piacon és ismerkedik a lehetôségekkel. Általános problémaként szokták a magyar gyártók,
termelôk emlegetni, hogy ha végre találnak
egy érdeklôdô kínai importôrt, akkor az általa
kért mennyiségek nagyságrendekkel haladják
meg a teljes kapacitásukat. Emiatt érdemes figyelembe venni, hogy nem „egész Kínát” kell
megcélozni, hanem egyes területeket, városokat.

Amennyiben a magyar termék kínai disztibúcióját kínai cég végzi (és általában így
van, hiszen az értékesítés önálló kiépítéséhez
nyelvtudás, kapcsolatok, helyi jelenlét és tôke
is szükséges), úgy hamarosan elhangzik a kizárólagosságra vonatkozó kérelem. Ettôl a magyar partnerek ódzkodni szoktak, noha a kínai
fél szempontjából a kérés teljesen logikus: el
akarja kerülni, hogy másik kínai cég is hozzájusson ehhez a termékhez és az ô ára alá ígérve felborítsa a piaci viszonyokat. Ezt a legjobban úgy lehet kivédeni, ha átlátható és leszabályozott értékesítési rendszert alakítunk ki,
kötelezô viszonteladói árakkal.
A termékek exportja mellett sokkal nagyobb érdeklôdésre tart számot a technológiákra alapuló beruházás. Ezek esetében a termelési kapacitás nem gát, hiszen a magyar fél
tudására alapozva nem csak az értékesítés, de
a termelés is kikerül Kínába. Konkrét példák
mutatják, hogy életképesek azok a kezdeményezések, amikor kínai és magyar vállalatok
közösen vegyesvállalatot létesítenek, amelyekben a magyar fél a technológiai hátteret,
a kínai fél pedig a helyi gyártási kapacitást és
a piaci ismereteket biztosítja. Ezek komplex,
komoly odafigyelést és tapasztalatot igénylô
üzleti modellek, számos veszéllyel és buktatóval, de komoly megtérüléssel és nem utolsósorban erkölcsi sikerrel. Sikeres együttmûködés esetén a termékek a kínai piacon is sikeresek lehetnek, ami a tulajdonosok számára
beláthatatlan fejlôdési távlatokat nyithat
meg.
Export esetén az ideális vállalkozás olyan
termék vagy technológia tulajdonosa, amely
egyedülálló, nemzetközileg ismert és Kínában
már igény van rá, vagy megszerezhetô az a
marketingköltség, amivel az igény megteremthetô. Rendelkeznie kell a cégnek befektetôi vagy finanszírozási háttérrel, és feltétlenül fontos a hazai, esetleg más külföldi országbeli termelési tapasztalat. A technológia kínai
bevezetéséhez elengedhetetlen a gyakorlat és
a felkészült szakemberek, továbbá a technológiának pontosan és átadható módon dokumentálva kell lennie. A részletes üzleti terv,
megalapozott értékesítési, finanszírozási és
megtérülési számítás szintén alapvetô köve-
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telmény. Általános tapasztalat, hogy csak
nemzetközi fejlesztési tapasztalattal rendelkezô cég viheti sikerre Kínában – és nem érdemes elsô külföldi piacként Kínát válaszani. És
nem utolsósorban: a projektgazda által nem
professzonálisan elvégezhetô feladatok kiszervezésében a lehetô legjobb szakértôkre van
szükség, akiknek a költsége meg kell jelennie
a finanszírozási tervben is.
Egy technológiai transzfer ügylet ideális
esetben a következôképpen megy végbe: a
magyarországi projektgazda az otthoni és
nemzetközi termelése, valamint a piaci információk alapján lehetôséget lát a technológia
kínai bevezetésre. (Itt kell hangsúlyoznunk,
hogy még az üzemi szintû bevezetés elôtt álló
technológia vagy ipari felhasználással még
nem rendelkezô találmány kínai bevezetése
csak akkor kivitelezhetô, ha a projektgazda
képes fedezni a szükséges tôkebefektetést, mivel a kínaiak „csak úgy” nem fogják megvenni.) A magyar befektetô megfelelôen felméri
a kínai piacot, gazdaságilag alátámasztható
számokkal megállapítja, hogy a termék vagy
technológia sikeres és eladható lehet Kínában. Felméri a piaci igényeket, pozícionálja a
terméket a piacon. Meghatározza a bevezetés
üzleti erôforrás-igényét (különös tekintettel a
marketingre) és azok rendelkezésre állását. A
számára leginkább megfelelô modellel (pl. kínai partnerrel vegyesvállalati formában, vagy
önálló vállalkozás révén) megkezdi a terméket bevezetni a kínai piacra. Eközben kiépíti a
kínai termelôkapacitást, majd a kínai jelenléten keresztül részben Kínába irányuló exportot realizál (vagy késztermék, vagy kulcsfontosságú alapanyag tekintetében), részben pedig a technológiai transzfer révén költséghatékony kínai termeléssel látja el a piacot. Legfontosabb szempontként pedig kialakítja a kínai értékesítési csatornákat.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni a termékpozícionálás szükségességét. Kína nagy piac,
ám erre nem csak mi jöttünk rá, hanem az
egész világ. Ennek megfelelôen minden terméknek vagy technológiának szinte biztosan
van már valamifajta – külföldi és/vagy kínai –
konkurrenciája a kínai piacon. Mindenekelôtt ezeket a konkurrenseket kell megha-
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tározni és felmérni, hogy a saját termékünk
vagy technológiánk hozzájuk képest melyik
piaci szegmensben helyezkedik el. Ha elôzetesen nem mérjük fel világosan, hogy a terméket hova lehet sorolni a piacon és ott képes
lesz-e piaci pozíciót szerezni, akkor a vállalkozás sikere leginkább egy szerencsejátékkal lesz
összemérhetô.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják,
hogy a mezôgazdaság, élelmiszeripar, környezetvédelem és egészségügy a legígéretesebb területek. Például a 2008 végén bevezetett kínai gazdaságélénkítô csomagban is szereplô
szennyvíz- és hulladékkezelô létesítmények
építése a már ezen területen meglévô projektek bôvítését és új együttmûködések létesítését egyaránt lehetôvé teszi. A mezôgazdaság és
élelmiszeripar területén is számos lehetôség
mutatkozik, hiszen a belsô fogyasztás élénkülése jól prognosztizálható. Ugyanakkor számos
más területen is vannak befektetési együttmûködések, mint pl. a precíziós gépipar vagy
ruházati feldolgozás terén.
Egy sikeres együttmûködés létrejöttéhez
több olyan elemre is szükség van, amely minden kínai befektetés során megfontolandó:
• egyedi termék és kivitelezhetô üzleti
ötlet, reális üzleti terv,
• a szakmában járatos magyar és kínai
üzletfél,
• rendszeres személyes látogatás vagy állandó jelenlét Kínában,
• folyamatos, félreértésektôl mentes
kommunikáció a tulajdonosok között,
• realista, szakmailag megalapozott és
nem érzelmek által vezérelt döntések,
• a technológiai export mellett tôkebefektetés,
• nem utolsósorban: hosszú, kitartó
munka.
Már az üzleti ötlet kemény dió szokott lenni, hiszen aki ért a saját szakmájához, az általában nem tudja, hogy Kínában ebbôl lehet-e
üzlet. Feltételezve, hogy van egy életképesnek
tûnô ötlet, a következô nehéz probléma a
megfelelô partner megtalálása. Egy partner
nem csak attól megfelelô, hogy annak látszik,
de emberileg, szakmailag egyaránt képesnek
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kell megtalálni vele a hangot. A kezdeti bensôséges barátság az elsô veszteségek és problémák után inflálódni kezd, és több – eleinte
szoros baráti kapcsolatra épült – üzlet végzôdött a résztvevô felek közötti gyûlölködô ellenségességgel. Ennek az oka – ahogy az emberi kapcsolatok megromlásában általában –
a nem tisztázott szándékok és félreértések
miatti konfliktusok elmérgesedése. Nem véletlenül tartják a kínaiak az egyik legfontosabb üzleti elvárásnak a „helyzet megismerését”, vagyis az üzlettel közvetlenül és közvetve
kapcsolódó összes körülmény, szál, személy és
hatás átfogó figyelembevételét. Azok a külföldi cégvezetôk, akik figyelmen kívül hagyják
ezeket a sajátosságokat, ritkán képesek Kínában sikereket elérni.

kesítéssel akar foglalkozni, akkor szánjon rá
elegendô idôt.

Ha megvannak a partnerek, akkor elkerülhetetlen, hogy a tulajdonosok közötti
rendszeres szóbeli és írásos egyeztetések során
alakuljon ki és formálódjon az együttmûködés. Ebben kulcsfontosságú, hogy a felek pontosan értsék egymást és megbízzanak a másik
félben. Így elengedhetetlen a megbízható
kapcsolattartó és tolmács, valamint az a Kínaszakértô, aki az ilyen kapcsolatok buktatóit jól
ismerve szakmai tanácsokkal segíti a felek
együttmûködését.

Érdemes csínján bánni a helyi partnerek
és kormányzat ígéreteivel, mert a külföldi tôke „becsalogatási szakaszában” sok olyan biztató ígéret elhangzik, amelyrôl késôbb kiderül, hogy nem valósítható meg. Természetesen az egyes tartományok között is hatalmas
különbségek lehetnek, ami az egyik helyen
megvalósítható, az máshol nem kivitelezhetô.
Feltétlenül szükséges ebben is kikérni Kínát és
a helyi viszonyokat jól ismerô szakemberek tanácsát.

Gyakori téves elképzelés, hogy „van egy
technológiám, vegyék meg a kínaiak”. Bármilyen értékesítés – a technológia értékesítése is
– elôzetes befektetést igényel. Számos nyugati
ország szakmai befektetôi vannak jelen Kínában, akik a technológia mellett hajlandóak
komoly mértékû tôkét is fektetni az üzletbe.
Egy kivitelezhetô ötlethez lehet forrásokat is
találni, viszont számos próbálkozás és kudarc
azt jelzi, hogy befektetés nélkül a legjobb üzleti ötlet sem valósul meg.

A fenti sorokat – amint a korábbi cikkeket is – mindössze gondolatébresztônek szántuk, hiszen hosszú könyveket lehetne megtölteni a tapasztalatokkal és történetekkel. A kínai-magyar kapcsolatok fejlesztésében meghatározó tanácsadó vállalkozás, az Eastinfo
másfél évtizedes munkája során számos
együttmûködésben játszott kulcsszerepet, rengeteg ötlet és elképzelés valóra váltásában
nyújtott szolgáltatást. Ha Ön Kínával akar
foglalkozni, akkor ossza meg velünk elképzeléseit, mi pedig szolgáltatásaink révén hozzásegítjük Önt a sikerhez.

A sikeres projektekben szükség van olyan
projektgazdákra is, akik képesek megfelelô
idôt szánni erre az üzletre. A kkv-k által tulajdonolt üzletekben általában a tulajdonosok
részérôl van szükség megfelelô mennyiségû
idôt és energiát is befektetni, mert a projekt
folyamatát a tulajdonosoknak kell átlátni,
kézben tartani és a szükséges döntéseket meghozni. Ha valaki kínai befektetéssel vagy érté-

Kínai együttmûködés kiépítésénél általános tapasztalat, hogy – nyilván az ország méretei miatt is – a kínai partnerek jóval nagyobb léptékben gondolkodnak, mint a magyar befektetôk. Ebben gyakran logikus mozgatórugó, hogy megfelelô méret felett könyebb állami és banki támogatáshoz jutni, hiszen az a vállalat, amelytôl nagyszámú vidéki
lakosság megélhetése függ, azt már politikailag is fontos tényezônek tekinti a helyi kormányzat. Ugyanakkor az ésszerû méret rendkívül fontos, számos tapasztalat mutatja, hogy
a túlzott ambíciók kivitelezését objektív, elôre kiszámítható akadályok gátolják.

Eastinfo Kft.

Az Eastinfo Kft. mintegy 15 éve Kínára szakosodott üzleti tanácsadással és nyelvi szolgáltatásokkal foglalkozó, Kínában (Peking) önálló irodát
üzemeltetô vállalkozás. www.eastinfo.eu
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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
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mohácsi Takarék Bank Zrt.
Szentlôrinc-Ormánság Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Abaúj Takarék Takarékszövetkezet
Sajóvölgye Takarékszövetkezet
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Partiscum XI Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
DUNA Takarék
DUNA Takarék

Megye
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
Békés
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Fejér
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S

Ir.sz.
6000
6120
6449
6060
6041
6344
6050
6000
7754
7626
7720
7700
7623
7634
3795
3849
9700
3530
3910
3441
3530
5900
6753
6782
6722
6723
8000
9022
9200

Város
Kecskemét
Kiskunmajsa
Mélykút
Tiszakécske
Kerekegyháza
Hajós
Lajosmizse
Kecskemét
Bóly
Pécs
Pécsvárad
Mohács
Pécs
Pécs
Boldva
Forró
Kazincbarcika
Miskolc
Tokaj
Mezôkeresztes
Miskolc
Orosháza
Szeged-Tápé
Mórahalom
Szeged
Szeged
Székesfehérvár
Gyôr
Mosonmagyaróvár

Telefon
30-680-0858
77-481-789/201
30-645-5563
76-441-242
76-371-132
78-404-394
76-457-308
76-502-160
69-569-994
72-518-149
72-465-125
69-511-090
72-511495
72-552-282
46-399-036
46-386-045
48-512-916
46-344-451
47-352-022
49-530-519
46-515-923
68-512-356
62-552-473
62-581-006
62-540-017
70-932-1908
22-801-055
96-550-720
96-217-234

1/26/12
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Dózsa Gy. u. 31.
Petôfi u. 29/1.
Páfrány u. 2/a.
Mátyás király u. 76.
Fô út 58.
Egressy B. út 52.
Bajcsy-Zs. E. u. 18.
Bethlen G. u.1.
Dózsa Gy. u. 37.
Vörösmarty u. 43.
Thököly u.15.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Millenium sétány 1.
Mérey u. 5.
Retek u. 23-25.
József A. út 5–7.
Árpád u. 93.
Magyar u. 17-21.

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

Takarékszövetkezeti VOSZ Pontok
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Megye
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
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

Ir.sz.
9330
9400
9021
9155
9400
9022
9022
9028
9090
9021
9024
9330
9300
9200
9400
9100
9023
4100
4242
4026
4183
3580
4090
3525
3300
3300
3200
3000
5000
5400
5000
5440
2500

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

Utca
Fô tér 21.
Széchenyi tér 17-18.
Bajcsy-Zs. u. 13.
Fô u. 85.
Erzsébet u. 14.
Árpád u. 38/A.
Schweidel u.11.
József Attila út 42.
Dózsa Gy. út 1.
Árpád út 25.
Szent Imre u. 92.
Gesztenye sor 5.
Soproni u. 93.
Kökény u. 9.
Kôszegi út 5.
Fô u. 86.
Lajta u. 33.
Dózsa Gy. u. 3-5.
Bocskai tér 2/a.
Bethlen u. 6-8.
Rákóczi F. u. 120.
Szent István u. 25/b.
Hôsök útja 8.
Szentpáli u. 2-6.
Katona tér 7-9.
Széchenyi u. 18.
Magyar u. 1.
Kossuth tér 15.
Sólyom u. 3.
Dózsa Gy. u. 42-44.
Baross út 15.
Mátyás kir. u. 1.
Bajcsy-Zs. U. 11

1/26/12
10:23 AM

56560-131
33-412-944/122

Telefon
96-240-222
99-505-445
96-618-650
96-564-439
99-328-004
96-524-704
96-327151
96-420-677
96-470-097
96-517-885
96-523-017
96-595-252
96-593-307
96-576-264
99-506-635
96-561-245
96-518-460
54-402-230
52-384-110
52-422-767
54-460-137
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
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Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lövô és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Fônix 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
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Takarékszövetkezet
DUNA Takarék
DUNA Takarék
DUNA Takarék
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
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkényi 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 és Vidéke Tksz.
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.
2534
2510
2536
2851
2840
2900
2890
2360
2351
2373
1053
2340
1054
2220
2200
1181
2760
2377
2376
2364
2119
1093
2310
1201
8700
7400
7500
4600
4465
4400
4400
4700
4900

Város
Tát
Dorog
Nyergesújfalu
Környe
Oroszlány
Komárom
Tata
Gyál
Alsónémedi
Dabas
Budapest
Kiskunlacháza
Budapest
Vecsés
Monor
Budapest
Nagykáta
Örkény
Hernád
Ócsa
Pécel
Budapest
Szigerszentmiklós
Budapest
Marcali
Kaposvár
Nagyatád
Kisvárda
Rakamaz
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Mátészalka
Fehérgyarmat

Utca
Fô u. 120/a.
Bécsi u. 64.
Tó u. 1.
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.
Mátyás kir. u. 15/a.
Üllôi út 399.
Dózsa Gy. út 10.
Kossuth L. u. 34/a.
Köztársaság u. 47/b.
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.
Szent István u. 25.
Fazekas J. tér 9/a.
Országzászló tér 4.
Bajcsy-Zs. u. 30.
Móricz Zs. u. 19.

Telefon
33-504-521
33-503-091
33-504-120
34-573-204
34-361-252
34-540-760
34-586-356
29-540-040
29-537-015
29-560-170
1-266-6624
24-430-441
1-354-3960
29-350-354
29-410-396
1-297-1635
29-640-266
29-510-023
29-374-110
29-378-160
28-547-750
1-456-5072
24-530-371
1-421-5809
85-515-028
82-411-220
82-552-820
45-410-161
42-371-333
42-455-526
42-597-562
44-500-278
44-511-018
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Megye
Tolna
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.
7140
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
Bátaszék
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
Budai út 24.
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. 18.
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.
Kossuth u. 61-63.
Király u. 31/d.
Széchenyi u.66.
Pethô u. 1.
Kossuth u. 18.
Tompa u. 1-3.
Kovács Károly tér 1.

Telefon
74-493-805
75-511-240
74-550-940
74-529-400
74-464-190
74-471-831
95-588-666
94-511-530
95-320-380
94-512-660/142
94-410-313
87-471-611/107
88-582-750
88-579-165
88-423-623
88-506-505
89-313-710
88-593-510
88-569-260
89-510-377
92-581-901
92-550-651
93-516-711
83-545-952
83-510-990
83-335-007
92-511-328
92-510-227
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Takarékszövetkezet
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
KINIZSI BANK Zrt.
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Zalavölgye Takarékszövetkezet
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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@geodezia.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
Fejér megye
Elnök: Varga István
8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 63. (Tel.: 30944-3650)
varga@varga-marfy.hu
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)
nori@externet.hu
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.hu
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: Fajszi Lajos
7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 21. (Tel.: 74-510-593
vosztm@t-online.hu
Vas megye
Elnök: Szônye József
9700 Szombathely, Fô tér 24. (Tel/fax: 94/323193)
vajda.magda@fulgerit.hu
voszvasm@voszvasm.axelero.net
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
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A VOSZ szekciók székhelye, elérhetôsége
Egészségügyi Szekció
Dr. Bombera Géza
2030 Érd, Petôfi u. 100.
(Tel.: 23/366-143)
bombera@t-online.hu

Kereskedelmi és Szolgáltató Szekció
Krisán László
1062 Budapest, Váci út 1-3. West End „A”
irodatorony
kszsz@vosz.hu

Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási Szekció
Cser László
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
(Tel.: 06-20-209-9498)
laszlo.cser@recruitmentkft.com

Környezetvédelmi és Hulladékfeldolgozó
Szekció
Zalán Barnabás
9024 Gyôr, Puskás Tivadar út 12.
Tel.: 96-313-109
info@edmeh.hu

Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók és
Vendéglátóipari Szekció
Kári János
1077 Budapest, Dob u. 73.
(Tel.: 06-30-9223-612, Fax: 295-0537)
info@uniohotel.hu

Oktatási és Szakképzési Szekció
Sepsi Zsigmond
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.
30-9863-099
sepsi.zsigmond@adu-csepel.hu

Ifjúsági és Diákvállalkozási Szekció
Dr. Kiss Zoltán
1093 Budapest, Czuczor u. 6. (Tel.: 217-6426,
Fax: 218-8680)
kiss.zoltan@universitas.hu

Pénzügyi Szekció
Illy Katalin
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
(Tel: 414-2481; Fax: 414-2180)
illykati@gmail.com

Informatikai szekció
Dr Kádas Péter
1013 Budapest, Pauler u. 11.
06-20579-6659
peter.kadas@protege.hu

Sportvállalkozási Szekció
Horváth Ferenc
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
(Tel.: 06-30-931-6711)
horferserleg@horferserleg.axelero.net

Ingatlan Forgalmazási és Hasznosítási Szekció
Dr. Sztranyák József
1134 Budapest, Kassák L. u. 78./Lepény épület
06-20-965-1961
j.sztranyak@primordial.hu

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

8200 Veszprém
8800 Nagykanizsa

Veszprém
Zala

KVBSZ
1066 Budapest
Bp.i Regionális 1158 Budapest
Együttmûködési megállapodfás alapján
FUVOSZ-Borsod 3526 Miskolc
FUVOSZ-Bpest 1215 Budapest
Budafok–Tétény 1221 Budapest
Ált. Ipartestület
ZRVA
3980 Sátoraljaújhely
Haller Vállalkozói 1096 Budapest
Hiteliroda

1-302-4706
1-414-0660
46-413-643
1-425-2078
1-229-3801
47-523-093
1-705-7081

Szentpéteri kapu 80.
Duna u. 55.
Mária Terézia u. 60.
Rákócui út 18.
Haller u. 23–25.
B. ép. fsz. 1.

88-420-710
93-317-733

1-705-7082

46-505-160
1-425-2078
229-3801

1-302-4737
1-414-0661

88-420-710
93-317-733

32-423-860
82-410-478
42-504-338
74-510-594
94-323-193

56-512-375
34-305-092

56-512-370
34-305-092

Németh Józsefné
Dr. Varga Józsefné

Spengler Veronika
Horváth Péterné

Varga Tamás
Kiss Jánosné
Czomba Tímea
Takács Sándorné
Kóczán Katalin

Irodavezetô
Kosztolányi Anikó
Bera Melinda
Paulik Mihályné
Szakács Józsefné
Széplakiné Végh Tímea
Graffelner Katalin
Uzonyi Krisztina
Kulcsár Dávid
Czakó Istvánné
Pordánné Balázs Ibolya

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

Fekete Ferencné
Nádor Péter
Varga Katalin

szkartya@chello.hu
Ádámné Bérczes Katalin
fuvosz@fuvosz.com
Gugcsó Zoltánné
szechenyikartya1@ipartestulet22.hu Bárány Károly

koblos.kati@hdsnet.hu
v.agi@szkvoszbp.t-online.hu

voszveszprem@mailbox.hu
zalavosz@chello.hu

vosznograd@starjan.hu
vosz.somogy@t-online.hu
voszszab@t-online.hu
vosztm@t-online.hu
voszvasm@voszvasm.axelero.net

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

30-228-8090

30-6268-067

20-501-1962

30-500-2572

30-696-2354
20-980-6602
70-3444-704

30-312-1579

30-922-0553

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

Mobil
30-361-3130

10:23 AM

32-423-860
82-410-475
42-504-337
74-510-593
94-323-193

Fax
72-227-800
76-481-380
66-448-190
62-409-127
22-319-772
96-424-719
52-541-414

Tel.
72-227-800
76-481-380
66-448-190
62-409-127
22-319-772
96-412-803/132
52-541-301

Utca
Király u. 42.
Csányi krt. 12. II/201.
Andrássy út 6. I/20.
Fürj u. 92/B
Gyümölcs u. 18.
Magyar u. 8.
Iskola u. 3. fsz. 1.
Koháry út 2/c
Óvoda u.2.
Bárdos lakópark 4/a
fsz. 3.
Fô tér 1. II/5.
Bajcsy-Zs. u. 50
Dózsa Gy. u. 9. 2/201.
Széchenyi u. 21.
Fô tér 24. Belsô Uránia
Udvar I. ép. 1/1.
Budapest u. 8. III.em. 315.
Bíbor Center,
Petôfi u. 1.
Teréz krt. 38. I/118.
Késmárk u. 7/b

1/26/12

Salgótarján
Kaposvár
Nyíregyháza
Szekszárd
Szombathely

3100
7400
4400
7100
9700

Nógrád
Somogy
Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas

Város
Pécs
Kecskemét
Békéscsaba
Szeged
Székesfehérvár
Gyôr
Debrecen
Eger
Szolnok
Tatabánya

Ir.sz.
7621
6000
5600
6726
8000
9023
4025
3300
5000
2800

Megye
Baranya
Bács
Békés
Csongrád
Fejér
Gyôr-M-S
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-NK-Sz.
Komárom

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái
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Hogy Ön is jól járjon! Kedvezményes
szolgáltatások csak VOSZ-tagoknak!

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

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

Számviteli szolgáltatás

15%

TÉR 14 Számviteli
Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Bt.

1196 Budapest,
Ötvenhatosok tere 14.

06-30990-5254

Számviteli, könyvvizsgálói. adószakértôi szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Kellner és Társai Kft.

1149 Budapest,
Angol u. 36/a

267-6464
136 mellék

222-3857

Vámügyek teljeskörû ügyintézése
(import – export – reexport –
ideiglenes behozatal – utólagos
ügyek) stb.
Nemzetközi szállítmányozás
megbízási szerzôdéssel, célfuvar vagy
gyûjtôforgalomban stb.

Bringóhintó Kkt.

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

TELEFON

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

TELEFAX

(06-93)
541-925

SZOLGÁLTATÁS

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

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY
20%

20%

12%
5%
11. 01.-04.14.

20%
04. 15.-10. 31.

10%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Trezor-Liktor Kft.

5600 Békéscsaba
Illésházi u. 18. Pf.: 311

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

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

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

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

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

(06-26)
314-328

(06-26)
314-328

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

Bálint Fogtechnika

(06-36)
411-274

(06-36)
411-274

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

NOÉ Továbbképzési és
Idegenforgalmi Kft.

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

InfoRegister Bt.

Horfer Serleg

Comline Budapest Kft.

9026 Gyôr, Mezô u. 3/a.

1113 Budapest,
Elek u. 8.

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
1117 Budapest,
Hauszmann A. u. 4/c

KEDVEZMÉNY

10%

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

10%

10%

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

6%

(06-1)
344-5211
344-5194

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

5%

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

5-50%

(06-1)
390-9027,
399-0660

(06-1)
380-5403

A www.open-szoftver.hu portálunkon
található szoftverünk listaárából
kedvezmény (ügyviteli-, társasházi-,
lakásszövetkezeti-, CRM-, bérszámfejtô-, számlázó-, pénztárkezelô-,
oktató és vizsgáztató, általános
nyilvántartó rendszerek)

15%

(06-30)
937-4172

(06-1)
284-0732

VIDO számítógép konfigurációk,
gépparkok, számítógépes rendszerek
kiépítése, karbantartása, Internet
alapú telefon rendszerek telepítése,
Internet szolgáltatás,
Oktatási Intézmények részére
szoftverek

(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

(06-1)
309-7560

(06-1)
309-7561

Képzés és oktatás, szervezetfejlesztés-,
vállalatvezetés-, humán erôforrásgazdálkodás- és versenyképesség
növelés témában.

5%
10%

10%

10%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

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

(06-1)
280-6509

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

Foltech Kft.

1133 Budapest,
Dráva u. 18-20.
suhajda@foltech.datanat.hu
www.csomagolo.hu

(06-30)
928-3629
(06-49)
540-325,
540-351

(06-49)
540-326,
540-350

Mûanyag- és papír csomagolóeszközök,
Mûanyag- és papír alapú
díszcsomagolók- és kellékek,
Irodai kiegészítôk, mappák,
nyomtatványok, archíváló dobozok
Öntapadó könyv-füzetborítók,
iskolai csomagolók.
Gyártás és forgalmazás

Varga Márfy Kft.

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

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

LafiSOFT 2001 Bt.
Könnyû- és
Élelmiszeripari
szoftverfejlesztések

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

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

G & O Kft.

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

(06) 20
9411-357

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

Hotel Unió

ARUNDO
Tanácsadó Kft.

Innowear Kft.

P&Bert Management
Consulting Group

Blue System Kft.

(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

KEDVEZMÉNY

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

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

15–25%

(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%

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

2112 Veresegyház,
Hármaskút u. 17.
www.arundo.hu
www.palyazat.tanácsadás.hu

(06-28)
386-692
(06-20)
410-1054

(06-28)
386-692

Komplex vállalkozásfejlesztés,
egykapus kiszolgálással.
Szolgáltatás: vállalkozás-indítás
cégalapítással, tanácsadás, díjmentes
pályázatfigyelés, pályázatok
elkészítése, pályázati projektek
finanszírozása, közbeszerzés

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

(06-62)
246-842

1126 Budapest,
Derkovits u. 10.

(06-1)
485-0699

9700 Szombathely,
Semmelweis út 2.
www.bleuesystem.hu

(06-1)
483-2360

(06-94)
510-850
(06-30)
969-3669

(06-1)

10%

5-10%

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

20%

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

10%

Oracle alapú szoftverfejlesztés,
BS-BÉR2001 komplett bérügyviteli
rendszer, ERP rendszerek, Internet
alapú on-line mentési rendszer

10%
20%

VOSZ 2011dec-2012jan

1/26/12

10:23 AM

Page 63

Kedvezmények

63

CÉG

CÍM

Enterprise Limited

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

Softek Informatikai és
Ügyvitelszervezési Kft.

9021 Gyôr,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

(06-96)
524-998

Parragi Ügyvédi Iroda

1054 Budapest,
Tüköry u. 3.

(06-1)
354-3080

Bankók Bau Kft.

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

VEKTOR
Munkavédelmi Kft.

Flash 9 Kft.

Szinkron ’87 Kft.

H. P. GY. Bt.

EURO-ROAD Kft.

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

TELEFON

1095 Budapest,
(06-1)
Soroksári út 164.
281-1945
www.vektorkft.hu
csibieva@vektorkft.hu
kereskedelem@vektorkft.hu

2100 Gödöllô,
Szabadság út 26.

TELEFAX

15%

(06-96)
528-293

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

Szerviz 10%
Programok
20%
könyvelés
havidíja 15%

(06-1)
354-3085

Megbízási díjakból
Budapesten történô ügyintézés során
15% költségátalány elengedés

20%

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

(06-1)
281-1947

(06)-96416-108

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

(06)-96560-089

1084 Budapest,
József u. 48.

06-30999-0004

06-30620-0500

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

1077 Budapest,
(06)-96Baross tér 19.
435-539
9023 Gyôr,
417-460
Mészáros L. u. 13.
immobil@szinkron87.com

4026 Debrecen,
Darabos u. 10.

KEDVEZMÉNY

Webdesign, web-alapú fejlesztések,
desktop software fejlesztések

(06-30)
901-4840

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

SZOLGÁLTATÁS

Ipari, kereskedelmi, logisztikai és
szolgáltató ingatlanok értékesítése,
közvetítése és bérbradása.
Különféle fejlesztési források biztosításában való közremûködés
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.
Díszüveg és ólomüveg készítés,
homokfúvás, savmaratás, edzett
üveg, ajtók, korlátok, elôtetôk,
üvegpadlók, üvegfalak, speciális
üvegszerkezetek

(06-1)780-55-31

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

10%

7%

5–10%

20%

5–10%

10%

5–15%

20–25%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

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

5–10%

RPE Kft.

Parallel
Számítástechnikai Kft.

Recruiment Kft.

SKICC Reklámiroda

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

KEDVEZMÉNY

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

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

(06-46)505-267

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,
stratégiák készítése

25–50%

1161 Budapest,
József u. 18.

(06-1)2733-310

(06-1)2733-311

Servantes Kereskedô GO elérhetô
árú . Integrált raktárkészlet és számlázáskezelô speciális csomag kereskedôknek
Armada ügyviteli programok kis- és
mikrovállalkozásoknak: Armada
EVA és Számla program telefonos
tanácsadással díjmentesen.
Armada Készlet és Számla gazdaságos
megoldás készlet és számlázás precíz
kezelésére

10–20%

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

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

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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CÉG

CÍM

TELEFON

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

Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és
Kézi autómosó

+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

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

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

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

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

06-46
507-709

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

KEDVEZMÉNY

10%
kivitelezésnél
egyéb
kedvezmény

15%

15%

munkadíj
árából
VOSZ
tagoknak
15%

10%

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

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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