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Február–Március

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!
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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

Szervezeti Hírek

3

Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekrôl
és az elvégzett munkáról
(2011. október 25. – 2012. január 24.)
1.

2.

2011. október 26-án a VOSZ soros elnöke a nemzetközi és oktatási igazgató és az
ügyvezetô igazgató kíséretében hivatalában felkereste a Nemzeti Külgazdasági
Hivatal (HITA) elnökét és tárgyalást
folytatott a vállalkozókat segítô külgazdasági lehetôségekrôl, ill. a VOSZ és HITA közötti együttmûködés elindításáról.
2011. november 2-án Székesfehérváron
tartottuk az Agrár Széchenyi Kártya népszerûsítését szolgáló nyitó rendezvényt.
Ezt követôen Bonyhádon, Pécsett, Drégelypalánkon, Szolnokon, Gyôrváron,
Nemesvámoson, Nyírbátorban és Tatabányán vettünk részt hasonló jellegû fórumon.

3.

A beszámolás idôszakban (október 27. december 1. között) 15 megyei (regionális) Prima rendezvényen vettünk részt.

4.

A beszámolási idôszakban folytattuk a
munkát a „SEPA szabványnak megfelelô
belföldi átutalás napközbeni elszámolásának megvalósítása” országos projekt
Kommunikációs Munkacsoportjában.

5.

Október 26-án Szegeden és Egerben rendeztünk szakképzési fórumot. A fórum
célja a keresletvezérelt szakképzés megteremtése. A rendezvényre meghívást kaptak az adott megye szakképzô intézményei és vállalkozásai. A résztvevôk megvitatták a szeptemberi RFKB döntések
eredményeit és hatásait szóba került továbbá a tanuló képzés helyzete is.

6.

November 3. napján részt vettünk a KAVOSZ szervezésében az Európai Kereskedelem Napja címû szakmai fórumon és
ünnepségen.

7.

November hónapban hat alkalommal
tárgyaltunk az új Munka Törvénykönyvérôl, amelyet a Parlament december
hónapban elfogadott. Az új norma 2012.
július 1. napján lép hatályba.

8.

November 23. napján a Szövetség fôtitkára elôadást tartott az MKFE által szervezett gazdasági fórumon.

9.

November 4-én Nyíregyházán, november 7-én Békéscsabán, november 8-án
Kaposváron és Gyôrben, november 9-én
Szolnokon és Szombathelyen, november
10-én Miskolcon és Pécsen, november
14-én Budapesten tartottunk szakképzési
fórumok az MKIK-val és az érdekképviseletekkel közös projekt zárásaként. A
projekt célja a keresletvezérelt szakképzés kialakítása volt. Az ôszi rendezvény
sorozat novemberi fórumain a korábbiakhoz hasonlóan a szakképzô intézmények és vállalkozások képviselôi megvitatták a szeptemberi RFKB döntések
eredményét és hatásait. A szakképzés soron lévô átalakítása kapcsán hiangsúlyos
szerepet kapott a tanuló foglalkoztatás, a
vállalkozások minél szélesebb körû bevonása a gyakorlati képzésbe.

10. November 14-én a VOSZ központban
megbeszélést folytatott Szabó Zoltán kül-
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gazdasági szakdiplomata, aki december
elején megkezdte munkáját az athéni
magyar nagykövetségen. Feladata a két
ország gazdasági és vállalkozói kapcsolatainak támogatása, bôvítése, a befektetési lehetôségek feltárása, megismertetése.
11. December 2. napján a Mûvészetek Palotájában tartottuk a Vállalkozók Napját
és a Prima Primissima gálát. Aláírásra
került a VOSZ és NAV közötti együttmûködési megállapodás.
12. December 8-án részt vettünk az ÉVOSZ
ünnepi évzáró közgyûlésén.
13. November végén, december elején vezetôi és szakértôi szinten is részt vettünk a
bérkompenzációs útmutató kidolgozásában.
14. December 12. napján a soros elnök részt
vett a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi
Tanács ülésén.
15. December 15-én részt vettünk a Nemzeti Pályaorientációs Tanács ülésén. A Tanács munkájában történô részvételre a
VOSZ egyedüli munkaadói érdekképviseletként november folyamán kapott felkérést.
16. December 16-án megbeszélést folytattunk „a kínai gyógy turisták magyarországi termál szállodákban történô rekreációja magán egészségbiztosítók finanszírozásában” projekt illetékeseivel. A
megbeszélésen részt vett Kári János a
VOSZ Idegenforgalmi Szekciójának elnöke is.
17. Az irodavezetôk részére december 12-én
és 13-án konzultációt és évértékelô értekezletet tartottunk.
18. December 19-én az ERSTE Bankban értékeltük a 2011. évi ERSTE Vállalkozói
Díj tapasztalatait. A bank a 2012. évben
is folytatja ezt a támogatást a VOSZ területi szervezetei részére, a területi Prima
díjátadó rendezvényekhez.

19. December 22-én munkaadói és munkavállalói delegáció tagjaként az ügyvezetô
elnök és a fôtitkár találkozott Magyarország miniszterelnökével. A tárgyalás
eredményként megalakítottuk a versenyszféra új konzultációs fórumát, amely a
jövôben formális módon ismét lehetôséget biztosít a háromoldalú tárgyalásokra.
20. 2012. január 3-án megbeszélést folytattunk az Értékesítôk Szövetségének képviselôjével. A megbeszélés témája a szövetségek közötti együttmûködési lehetôségek megvitatása volt.
21. Január 9-én megbeszélést folytattunk a HITA illetékeseivel az együttmûködés elôkészítésének témájában. A megbeszélést Tardos János a VOSZ soros elnöke vezette.
22. Január 12-én megbeszélést folytattunk a
Kínai-Magyar Üzleti Tanács titkárával,
Pataki Sándor úrral. A megbeszélés témája az Üzleti Tanács alakuló ülésének
megszervezése valamint a Tanács programjának, 2012. évi munkatervének
egyeztetése volt.
23. 2012. január 12-én a soros elnök és az
ügyvezetô igazgató tárgyalást folytatott
Rékasi János úrral (NGM Befektetési
Fôosztály, Beszállítói Osztály) egy újonnan kialakítandó Beszállítói Kerekasztal
(szakmai fórum) létrehozásáról és abban
a VOSZ részvételérôl.
24. Január 16-án kínai delegáció érkezett Jiangsu tartományból. Mivel Jiangsu tartomány Zala megye testvér tartománya, ezért
a delegáció 1 napra Zala megyébe látogatott. A delegáció számos megbeszélést folytatott, fogadta többek között a Zala megyei
Közgyûlés elnöke. A látogatás végén sajtótájékoztatóra is sor került. A delegáció
programját Doucha Ferenc, a VOSZ Zala
megyei elnöke a VOSZ központtal közösen szervezte és bonyolította le.
25. Január 17-én az ügyvezetô igazgató és a
fôtitkár gazdasági fórumon tartott elôadást Hévízen és Zalaegerszegen.
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26. Ugyanezen a napon tartotta alakuló ülését Budapesten a Kínai-Magyar Üzleti
Tanács (KMÜT) magyar tagozata. Az
alakuló ülésen részt vett a kínai nagykövet asszony és a nagykövetség munkatársai. Az ülést nagy érdeklôdés övezte és
nagy sajtó nyilvánosságot kapott. A Tanács elnöke Csányi Sándor, titkára Pataki Sándor. A tanács tagjai régi és újonnan belépô VOSZ tagok, jelenleg több
mint 70 fô. A Tanács folyamatosan bôvül, várjuk új tagok jelentkezését és belépését.
27. Január 19-én a szövetség soros elnöke,
fôtitkára és ügyvezetôje látogatást tett a
VOSZ-KMRSZ elnökénél és tárgyalást
folytatott a VOSZ Agrárszekció létrehozásának állásáról. Ugyanezen a napon - a
VOSZ elnökségi határozatnak megfele-
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lôen - KKV versenyképességi munkacsoportok alakuló ülésére került sor a
VOSZ székházában, amelyen részt vett a
VOSZ társadalmi és hivatali vezetôin és
az 5 munkacsoport vezetôjén kívül Chikán Attila professzor úr, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke is. Az
ülésen megtárgyalásra és elfogadásra kerültek az 5 munkacsoport céljai, tevékenységi területei, az elvégzendô feladatok munkamódszere és a munka ütemezése is.
28. A beszámolási idôszakban 9 alkalommal
adtunk ki elektronikus hírlevelet.
Budapest, 2012. január 24.
Dávid Ferenc
fôtitkár

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

2012. január 24. 10.00 óra

Helyszín: Hotel Tulip Inn Budapest
Budapest VIII., Üllôi út 94–98.
Jelenlét:

jelenléti ív szerint

A testületi ülés napirendi javaslata
Napirend elôtt: A VOSZ nemzetközi tevékenységének elôsegítését szolgáló együttmûködési
megállapodás aláírása a Nemzeti Külgazdasági
Hivatallal (HITA), valamint a Hivatal elnökének tájékoztatója a HITA vállalkozások nemzetközi gazdasági tevékenységét elôsegítô akcióiról.
Az együttmûködési megállapodás aláírói Dobos
Erzsébet elnök asszony és Demján Sándor
ügyvezetô elnök.
1. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett
munkáról
Elôadó: Tardos János soros elnök
2. Tájékoztató a versenyszféra és a kormány
új állandó konzultációs fórumának létrehozásáról
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
3. Tájékoztató a 2012. évi megyei - és szekció közgyûlések megtartásának rendjérôl
Elôadó: Perlusz László
4. Tájékoztató a VOSZ GpB által kezdeményezett, a KKV szektor versenyképességét
vizsgáló 5 munkabizottság munkájának
megkezdésérôl.
Elôadó: Chikán Attila, a VOSZ
Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke

5. Egyebek
A napirendi ponton kívüli program keretében a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA)
elnöke tartott tájékoztatót az intézmény mûködésérôl és az együttmûködés lehetôségeirôl.
A VOSZ-HITA együttmûködés megállapodás
ezt követôen került aláírásra, majd Demján
Sándor ügyvezetô elnök hozzászólásában
hangsúlyozta a külpiacokon való egységes gazdasági fellépés jelentôségét.

Határozatok
2012.01.24./1.
A VOSZ fôtitkára tájékoztatást adott az elôzô
testületi ülés óta végzett fontosabb munkákról. A napirenden belül részletesen szólt az elfogadott Munka Törvénykönyve jelentôségérôl, a bérkompenzáció feltételrendszerérôl, valamint a Kínai - Magyar Üzleti Tanács magyar
tagozata megalakulásának részleteirôl. Kiemelte továbbá az Agrár Széchenyi Kártyát népszerûsítô országjárást is. A tájékoztatót az Elnökség egyhangú szavazással tudomásul vette.
2012.01.24/2.
A Szövetség ügyvezetô elnöke tájékoztatást
adott a tisztségviselôknek az új, országos szintû, háromoldalú érdekegyeztetô fórum létrehozásáról, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumáról. A szervezet a
versenyszférát közvetlenül érintô gazdasági
tárgyú kormányzati döntések elôkészítésében
közremûködô háromoldalú konzultatív, véleményezô és javaslattevô fórum, amelynek alapító és teljes jogú tagja a VOSZ. Az új testületrôl szóló tájékoztatást az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.
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2012.01.24./3.
A Szövetség ügyvezetô igazgatója ismertette a
tavaszi szekció - és területi részközgyûlések
megtartásának fontosabb kritériumait, az
alapszabály által is megkövetelt lebonyolítás
szabályait. Az errôl szóló "Útmutató" az ülés
helyszínén kiosztásra került, de valamennyi
szekció - és területi elnök elektronikus formában is megkapta a segédanyagot. Az erre vonatkozó elôterjesztést és a szóbeli kiegészítést
a testület egyhangú szavazással elfogadta.
2012.01.24./4.
Az elnökség felkéri a soros elnököt, valamint
a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának elnökét, hogy a VOSZ korábbi dokumentumait
felhasználva, különös tekintettel a 2010. március 8-ai, 6 pontos célkitûzésre (megállapodásra), a felállított munkacsoportok megállapításainak figyelembevételével is, készítsen elemzô dokumentumot a kormány kétéves gazdaságot érintô munkájáról, valamint javaslatokat,
amelyek az ország gazdasági növekedését és
versenyképességét segítik. A dokumentum a
VOSZ küldöttgyûlésének napirendjére kerül.
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2012.01.24./5.
A testület - az „Egyebek” napirendi pont keretében - egyhangú szavazással tudomásul
vette és támogatta, hogy a VOSZ szervezeti
rendszerén belül megalakul az Agrár- és
Élelmiszeripari Szekció. A testületek elfogadták Lôrincze Péter úr beszámolóját a BIAC-ban végzett munkájáról és megbízták a
VOSZ további képviseletére a szervezetben.
Az elnökség támogatta az Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Szekció elnökének indítványát, amely a megyei szervezetek segítségét
kéri az ingatlanszakma hatékonyabb fejlesztésében.
2012.01.24./6.
A jelenlévôk egyhangú szavazással döntöttek
arról, hogy a Szövetség éves (rendes) küldöttgyûlésnek idôpontja: 2012. május 17.

Budapest, 2012. január 24.
Dr. Dávid Ferenc s. k.
fôtitkár

8

Szervezeti Hírek

Szervezeti Hírek

9

10

Szervezeti Hírek

Szervezeti Hírek

11

Megalakult
a Kínai-Magyar Üzleti Tanács

2012. január 17-én Budapesten megtartotta
alakuló ülését a Kínai-Magyar Üzleti Tanács
magyar tagozatának elnöksége. Az ülésen
beszédet mondott dr. Csányi Sándor, az
OTP Bank elnök-vezérigazgatója, az Üzleti
Tanács társelnöke és Gao Jian, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövet asszonya.
A relációt érintô fontosabb kérdésekben
összefoglaló hangzott el a Külügyminisztérium és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal
(Hungarian Investment and Trade Agency
– HITA) képviselôinek elôadásában. Az elnökség elfogadta az Üzleti Tanács alapszabályát és áttekintette a konkrét tevékenység
elindításával kapcsolatos tennivalókat.
Mint ismeretes, 2010. augusztusában a
sanghaji világkiállítás idején, a magyar miniszterelnök jelenlétében Demján Sándor a
VOSZ elnöke és Wan Jifei, a CCPIT (Kínai

Nemzetközi Kereskedelem Fejlesztési Tanács)
elnöke együttmûködési megállapodást írtak
alá.
2011. júniusában a kínai miniszterelnök
magyarországi látogatása során, a két miniszterelnök jelenlétében Demján Sándor és
Wan Jifei urak újabb megállapodást írtak
alá, ezúttal a Kínai-Magyar Üzleti Tanács
megalakításáról. A Tanács magyar oldalának
elnöke Csányi Sándor a VOSZ társelnöke, az
OTP elnök-vezérigazgatója, a kínai oldal elnöke Chen Feng, a HNA Csoport (Hainan
Airlines Group) elnöke.
A Tanács célja a két ország gazdasági
kapcsolatainak erôsítése, a vállalkozások
közötti együttmûködés fejlesztése a gyártás,
a kutatás- fejlesztés és az innováció terén,
továbbá kínai beruházások magyarországi
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ösztönzése, támogatása, Magyarország tôkevonzó képességének megfelelô prezentálása,
a Magyarországra irányuló kínai turizmus
fellendítése.
Ezen túlmenôen a Tanács feladatának
tartja a kínai tartományok és a magyar megyék közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok kialakítását, testvérvárosi kapcsolatok
létrehozását. Fontos a kultúrák kölcsönös

megismerése, mert ezen keresztül vezet az út a
gazdasági kapcsolatok megteremtéséhez, kiszélesítéséhez.
Az elmúlt idôszakban több magyarországi megye vette már fel a kapcsolatot a különbözô kínai tartományokkal, számos kínai
gazdasági delegáció látogatására került sor.
Jelenleg az együttmûködési tervek kidolgozása folyik.
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Kínai delegáció Zala megyében

Január 16-án Jiangsu tartomány Közbiztonsági Hivatalának fôigazgató-helyettese vezetésével hat fôs kínai delegáció tett látogatást
a Zala megyében
Az elmúlt év folyamán a VOSZ kezdeményezte Jiangsu tartomány és Zala megye között a politikai és gazdasági kapcsolatok kialakítását. Elsô lépésként 2011 augusztusában
Kuti László sanghaji fôkonzul tett látogatást a
megyében. Ennek a látogatásnak az eredményeként érkezett Jiangsu tartomány delegációja Zalába.
A látogatás célja nem csak a magyar
rendôrség szervezeti felépítésének, irányításának, mûködésének és felügyeleti rendjének

tanulmányozása volt, hanem a megyei és a
tartományi önkormányzat közötti kapcsolatfelvételrôl is tárgyalt a delegáció. A delegáció
vezetôje úgy fogalmazott, hogy Zala nem csak
a természeti adottságainak gazdagsága, termálkincse, de kitûnô földrajzi fekvése, ipari
parkjai és logisztikai adottságai miatt is figyelemre méltó számukra.
Jiangsu 70 millió lakosú kelet-kínai tartomány, a tengerparti vidék egyik legfejlettebb
része, amely meglehetôsen gyors gazdasági fejlôdésen ment át az utóbbi években.
A delegációt fogadta Manninger Jenô, a
Zala megyei közgyûlés elnöke is Manninger úr
felhívta a figyelmet, hogy a megyei önkor-
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mányzatok megváltozott feladatrendszerében
hosszú távon a gazdaságfejlesztés az egyik fô
feladat, ezért is adtak részletes tájékoztatást a
kínai delegáció tagjainak a zalai városok fejlesztési céljairól.
Doucha Ferenc, a partnerkapcsolat kialakítását kezdeményezô Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének zalai elnöke be-

szélt arról, hogy a VOSZ-nak célja a kínai
kapcsolatok erôsítése, a megyében rejlô lehetôségek kihasználása az ipar és a turizmus területén. A kínai gazdaság páratlan fejlôdése
miatt szeretnék a kínai befektetôk és a vállalkozások érdeklôdését felkelthetni a Zala megyei lehetôségek iránt.
VOSZ

Szervezeti Hírek

15

Megalakult
a versenyszféra konzultációs fóruma
2012. február 22.
A munka világát érintô kérdések egyeztetésére megalakult a versenyszférában a kormány, a munkaadói és a munkavállalói szervezetek képviselôit tömörítô állandó konzultációs fórum Budapesten.
A Versenyszféra és a Kormány Állandó
Konzultációs Fórumának (VKF) létrehozásáról, ügyrendjérôl szóló megállapodást Czomba
Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelôs államtitkár, Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) fôtitkára, Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) alelnöke, Zs. Szôke Zoltán, az ÁFEOSZ-Coop

Szövetség elnöke, Gaskó István, a Liga Szakszervezetek elnöke, Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke, Pataky Péter, a Magyar
Szakszervezetek
Országos
Szövetsége
(MSZOSZ) elnöke írták alá.
Czomba Sándor államtitkár az aláírást
megelôzôen hangsúlyozta: a kormány fontos
feladata a gazdaságélénkítés mellett a foglalkoztatás bôvítése, a versenyszférát érintô
megállapodással olyan fontos fórum jött létre,
amely teret ad a közös gondolkodásnak a foglalkoztatáspolitikáról, a munka világáról a
kormány, a munkaadók és a munkavállalók
számára.
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Már megemelt keretösszeggel igényelhetô
a Kombinált Mikrohitel
A KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által
közvetített Kombinált Mikrohitel Konstrukció keretében maximum 10 millió forint vissza nem térítendô uniós támogatás és maximum 20 millió forint kedvezményes kamatozású hitel igényelhetô.
• Akár 10 millió forint uniós támogatás
• Akár 20 millió forint kedvezményes
kamatozású forinthitel
• Ingatlanvásárlás, eszközbeszerzés és
IT fejlesztés is finanszírozható
• 10% önerôvel már igényelhetô
• Akár 1 napos cégeknek is
• Díjmentes elôminôsítés
• Döntés 60 napon belül
Kombinált Mikrohitel Program célja,
hogy a kereskedelmi banki módszerekkel
nem, vagy nem kellô mértékben finanszírozható, de hitelképes, magyarországi székhelyû,
illetve az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és a Magyar Köztársaság területén
fiókteleppel rendelkezô mikro-, és kisvállalkozások számára együttesen biztosítson Jeremie programból finanszírozott vissza nem térítendô támogatást, illetve hitelt, hogy fejlesszék a vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen, eszköz-vagy ingatlanvásárláson-, felújításon keresztül.
A Projekt kötelezô jelleggel a kedvezményes hitelbôl, a vissza nem térítendô támogatásból és a Vállalkozás minimum 10%-os mértékû saját forrásából tevôdik össze. A hitel
minimális összege 1 millió Ft, maximális
összege 20 millió forint, a hitel kizárólag
legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10 millió Ft
összegû vissza nem térítendô támogatás
megítélésével együtt nyújtható.
Az Új Széchenyi Hitelprogram keretében
a Kombinált Mikrohitel Konstrukcióhoz a

Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. biztosítja a refinanszírozási hitelkeretet, valamint kezességvállalással könnyít a vállalkozások felé
megfogalmazott fedezeti elvárásokon.
Miért kedvezô ez a vállalkozásoknak?
• A vissza nem térítendô támogatás a
projekt 45%-a – minimum 1 millió,
maximum 10 millió forint összegû lehet
• A minimum 1millió, maximum 20
millió forintos, államilag támogatott
hitel kedvezményes, 4,5–9% kamatozású és forint alapú - így nem kell az
árfolyam-ingadozásokból adódó kockázatokat viselniük.
• A pályázattal kombinált hitelkonstrukció igénybevételével már akár 10% saját forrással is belevághatnak fejlesztési elképzeléseik megvalósításába.
• A támogatást és a hitelt egyablakos
ügyintézéssel bírálják el, a beadástól
számított 60 napon belül.
A Kombinált Mikrohitel üzleti múlttal
nem rendelkezô, kezdô vállalkozások számára is elérhetô!
Mire vehetô igénybe a Kombinált Mikrohitel?
• Új, egyenként minimum nettó
200.000 Ft értékû tárgyi eszköz beszerzése
• Információs technológia fejlesztéséhez
kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékû hardver beszerzése
• Iroda, üzlethelyiség, üzem, raktár, telephely vásárlása, felújítása és vásárlása (szerkezetkész ingatlan nem!), infrastrukturális beruházások
• Információs technológia fejlesztéséhez
kapcsolódó szoftverek beszerzésének
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költségei (egyedi fejlesztésû szoftverek
kivételével)
Kik pályázhatnak?
Jelen pályázati kiírásra kizárólag a
800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikrovállalkozásnak minôsülô vállalkozások pályázhatnak, melyek lehetnek:
a) jogi személyiségû gazdasági társaságok,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek,
d) SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni
vállalkozó és egyéni ügyvéd (EVA)
e) szövetkezetek
Milyen vállalkozás igényelheti?
• Legfeljebb 9 fôt foglalkoztat
• Adott naptári évben nem részesült támogatásban a Kombinált Mikrohitel
Program keretében,
• Nincs lejárt köztartozása
• A vállalkozás nem áll csôd, felszámolás, illetve végelszámolás alatt
• Megfelel a KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. Üzletszabályzatában, valamint az ÁSZF-ben foglalt feltételeknek.
Szükséges-e a kedvezményes hitel maximális összegének kihasználása?
Nem szükséges a keretösszegek maximális
kihasználása, az igényelhetô legkisebb összeg
mind a visszatérítendô, mind a vissza nem térítendô támogatás esetében 1 millió forint. A
vissza nem térítendô támogatás összege nem
haladhatja meg a visszatérítendô támogatás
összegét. (Pl.: 23 millió Ft-os telephely vásárlás
esetén az önerô mértéke 3 millió, a vissza nem
térítendô támogatás mértéke 10 millió Ft, a
kedvezményes hitel összege 10 millió Ft lehet)
Hol adható be az igénylés?
Az igénylést beadható a KA-VOSZ Zrt. irodáiban területi korlátozás nélkül, illetve a
VOSZ és a területi Kereskedelmi és Iparkamarák irodáiban, abban a megyében, ahol a vállalkozás székhelye, vagy telephelye megtalálható.
A pályázati dokumentáció elkészítésében
a KA-VOSZ Zrt. professzionális tanácsadói
állnak a vállalkozások rendelkezésére.

Foglaljuk össze a leggyakrabban elôforduló kérdéseket a konstrukcióval kapcsolatban!
Vásárolható-e használt eszköz?
A Kombinált Mikrohitel Konstrukció keretében használt eszköz vásárlása nem finanszírozható.
Pályázhat-e a vállalkozás ha már megkezdte a beruházást?
Nem. A beruházás legkorábban az igénylést követô napon kezdôdhet meg.
Végezhetô-e beruházás bérelt helyiségben?
Igen, amennyiben a bérleti szerzôdés
legalább a fenntartási idôszak végéig rendelkezik a bérlet jogáról.
Megengedett-e a készpénzfizetés a költségek elszámolásánál?
• ingatlanvásárlás esetén a foglaló/elôleg
fizethetô készpénzben, de ennek összege nem haladhatja meg az ingatlan vételárának 10%-át,
• egyéb esetben maximum nettó 100
ezer forint összértékû számlák elszámolása lehetséges
Mennyi a projekt fenntartási idôszaka?
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelô kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket, ingatlant a projekt befejezését követô
3. évig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.
Szükséges-e a kedvezményes hitelhez
biztosítékot szolgáltatni?
Igen! A támogatott hitel biztosítékára vonatkozó elôírásokat a Közvetítô Általános
Szerzôdéses Feltétele és Üzletszabályzata tartalmazza.
Igényelhetô-e csak a vissza nem térítendô támogatás a hitelrész nélkül?
Nem. A Kombinált Mikrohitel Konstrukció – nevébôl adódóan is – egy kedvezményes
kamatozású hitelrészbôl és vissza nem térítendô támogatásból tevôdik össze.
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A hiteligénylés és a pályázati anyag
beadható különbözô helyszíneken, azaz más
irodában?
Nem. A hiteligénylés és a pályázati anyag
egymástól nem elválasztható, csak egy idôben
és azonos Irodában adható le.

gekre vonatkozóan nem kell bevallást készítenie, így abban ilyen tételek nem szerepelnek?
Ha létszám vállalása van, akkor az APEH
nyomtatvány kell beküldeni, melynek száma
jelenleg 1008.

Van-e arra lehetôség, hogy elôminôsítsék
az igénylést? Ha igen, ez mennyibe kerül?
Igen, a hitelrész (visszatérítendô rész) tekintetében lehetôség van arra, hogy egy elôzetes
igény-bejelentés keretében kérjék a KA-VOSZ
Vállalkozásfejlesztési Zrt. elôzetes véleményezését. Ez irányú igényüket az info@kavoszvf.hu illetve az ugyfelszolgalatkombi@kavosz.hu címen
jelezhetik a vállalkozások. Az elôszûrés díjtalan.

Mennyi idô szükséges a pályázat pozitív
bírálataihoz, azaz kb. mikor juthatnak hozzá
a kedvezményes kamatozású kölcsönhöz?
A pályázati útmutató szerint a döntéshozóknak a beadástól számított 30 nap áll rendelkezésre – amennyiben a MAG Zrt. hiánypótlásra nem szólítja fel a Pályázót -, hogy
meghozzák a döntéseiket. A Közvetítônek és
a Pályázónak – pozitív Támogatói döntés esetében a döntés napjától számítva maximum
90 napon belül szerzôdnie kell a hitelre vonatkozóan. A szerzôdéskötést követôen a pályázón múlik, hogy mennyi idôn belül teljesíti a hitel folyósítási feltételeit, és milyen gyorsan hívja le a kölcsönt.

A projekt összköltség esetében az ÁFA
összegét milyen módon lehet figyelembe
venni?
• Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt
ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége,
azaz a projekt költségvetését bruttó
módon kell megterveznie.
• Amennyiben a kedvezményezett ÁFA
adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany, de a beruházás illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított
nettó összköltsége.
Induló vállalkozás is adhat be pályázatot
üzleti tervvel, azonban jelenleg neki még
nincs 1 fô alkalmazottja (800/2008 EK
Rendelet). Adhat be pályázatot ettôl függetlenül, vagy a minimum 1 fô kötelezô?
Igen, pályázhat, a Pályázati Felhívás ilyen
irányú elôírást nem tartalmaz.
Ha az egyéni vállalkozó az SZJA törvény
szerint az átalányadózást választotta, milyen
módon kell igazolni a projekt befejezését követô 2 évben a személyi jellegû ráfordítások
összegét, hiszen a törvény szerint a költsé-

Ha egy Kombinált Mikrohitel kérelmet
egy másik forgalmazó már elutasított, benyújthatja a KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt-hez újra az igénylését?
Igen.
Ki lehet az értékbecslô, pályázatíró?
A pályázatíróra vonatkozóan nincs megkötés, azonban a hitelkérelmi nyomtatványon
fel kell tüntetni a pályázatot író (cég) nevét.
Az értékbecslések tekintetében a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. 2012.04.02.
után kizárólag a vele szerzôdésben álló értékbecslôktôl fogad el értékbecsléseket.
Mekkora a hitel kamata?
A hitel kamata a mindenkori Hirdetményben szereplô sávon belül mozoghat,
azonban a hitel teljes futamideje alatt maximum 9% lehet, ennél magasabb nem.
KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.
honlapján (http://www.kavoszvf.hu)
megtalálhatják az Üzletszabályzatot, az
Általános Szerzôdési Feltételeket, és az
igényléshez szükséges dokumentumokat is,
vagy érdeklôdhetnek a részletekrôl a 06-1302-0866 telefonszámon.
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Újszerû gazdaságfejlesztési modell
körvonalazódik Kecskemét térségében
a VOSZ részvételével
Együttmûködési szándéknyilatkozatot írt alá
a VOSZ Bács-Kiskun megyei szervezete és az AIPA
A VOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezete
megállapodást kötött az együttmûködésrôl az
Alföldi Regionális Ipar- és Gazdaságfejlesztési
Kft-vel. A szándéknyilatkozatot az AIPA Kft.
részérôl Szemereyné Pataki Klaudia ügyvezetô
igazgató, Kecskemét alpolgármestere, a
VOSZ részérôl Versegi János megyei VOSZ-elnök írta alá február 20-án, a kecskeméti Városházán.
Az elmúlt idôszakban a dél-alföldi régióban, Kecskemét vonzáskörzetében a helyi vállalatok és vállalkozások összefogására klaszterek alakultak. A szándéknyilatkozat célja,
hogy a szerzôdô partnerek minél jobban feltárják a klaszterek szoros együttmûködésében
rejlô lehetôségeket és elônyöket, illetve a
szervezetek tagjai élvezzék mindkét szervezet
szolgáltatásait, a projekteket pedig összehangoltan valósítsák meg.
A kitûzött célok közé tartozik, hogy
VOSZ megyei szervezete és az AIPA klaszter
meghatározó szereplô legyen – az együttmûködésbôl fakadó jelentôs számú tagság támogatásával – a térségfejlesztési programokban.
A különbözô támogatások, pályázatok során
piacképes projektekkel jelenjenek meg és maximalizálják az elnyerhetô forrásokat. Fontos
feladat a VOSZ és AIPA Klaszter tagok támogatása és segítése annak érdekében, hogy a
térségben betelepült multinacionális vállalatok beszállítói legyenek.
Az ünnepélyes aláíráson Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti alpolgármester asszony
elmondta: egy újszerû gazdaságfejlesztési modell kialakulása körvonalazódik a városban,
mely folyamat állomása volt a dokumentum

Versegi János (balról) és Szemereyné Pataki
Klaudia (középen) aláírja az együttmûködési
megállapodást
szignálása. A betelepülô multinacionális cégek egy új gazdasági – jármûipari – környezetet teremtenek, mely eredményeként jó esély
nyílik arra, hogy a környékbeli vállalkozások
megrendeléseket szerezzenek.
A hazai cégek alkalmazkodását elôsegítendô született meg korábban a város, a Kecskeméti Fôiskola és a megyei iparkamara részvételével az AIPA Klaszter, melynek ma már 32
vállalkozás a tagja. A szervezetet mindenekelôtt a jármûipari kompetenciák fejlesztése
érdekében hozták létre. A klaszter nem rég egy
regionális pályázaton 81 millió forintot nyert

Szervezeti Hírek
el. Ez a kis- és középvállalkozói szektor mentorálási programját finanszírozza. Ehhez szükség
van olyan cégekre, amelyek részt vesznek a
projektben. A VOSZ megyei szervezetével kötött megállapodás ezt szolgálja. A fejlesztési
programhoz nem csak jármûipari vállalatok,
hanem más ágazatokba tartozók, így a mûanyag-, a vegyipari-, az építôipari és a zöldgazdasághoz kapcsolódó cégek is csatlakozhatnak.
Az együttmûködés fontosságát erôsítette
meg Versegi János, a VOSZ megyei elnöke is,
aki hangsúlyozta a mentorálási program jelentôségét. Hamarosan elindul ugyanis a kis- és
közepes vállalkozások mentorálási programja,
melynek célja a jármû-, és gépipari beszállítói
képességek fejlesztése, különös tekintettel a
beszállítók minôségirányítási rendszereinek
fejlesztésére a Kecskemét térségében. Felhasználva a jármûipar területén szerzett tapasztalatokat, a program kiterjedne más ágazatokra
is. A célok között szerepel emellett a térség
gazdasági versenyképességének és a tagvállalatok innovációs képességének növelése, a
foglalkoztatáspolitikai feladatok összehangolása, munkaerô-fejlesztési és-képzési programok kidolgozása, a nemzetközi kapcsolatok
összehangolt fejlesztése.
Az együttmûködés keretében konkrét
feladatokról is döntöttek. Már a következô
hónapokban elindítanak egy projektet a
VOSZ és AIPA Klaszter tagok elektronikus
számlázási képességének kialakítására, amely
a beszállítóvá válás egyik alapfeltétele. A ter-
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Az ünnepélyes aláírás résztvevôi a kecskeméti
Városháza tárgyalótermében

vek szerint a projekt keretében 150-200 vállalkozás e-számla képessé tehetô.
Az AIPA Kft.-rôl érdemes tudni azt, hogy
egy koordinációs feladatot ellátó, tíz évre alapított nonprofit szervezet, melynek célja egy
összehangolt gazdaságfejlesztési program megvalósítása a Daimler-Benz beruházáshoz kapcsolódóan. A szervezet mögött - tulajdonosként - a Kecskeméti Fôiskola, a Kecskeméti
MJV Önkormányzaton keresztül a Kreatív
Tudásbázis Közalapítvány, a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége, a BácsKiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
illetve a Bács- Kiskun Megyei Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány áll.
Lovas Dániel,
a VOSZ Bács-Kiskun megyei titkára
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Bemutatkozik
a Concorde Alapkezelô Zrt.
A Concorde Alapkezelô Zrt. februárban
csatlakozott a VOSZ-hoz, ezzel is kifejezve
támogatásunkat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének tevékenysége,
értékrendje, célkitûzései iránt.
Mi, a Concorde Alapkezelôben azon
munkálkodunk, hogy a hazai és világgazdasági eseményeket figyelemmel követve és elemezve eligazodjunk a pénzügyi világ útvesztôiben és ezen az úton kalauzoljuk ügyfeleinket. A portfóliók kezelése mellett azonban a
hosszú távú megtakarítási szemlélet formálását is fontosnak tartjuk. Ezért indítottuk útjára az alapblogunkat (www.alapblog.hu), ahol
portfóliókezelôink, munkatársaink írásai, véleményei jelennek meg azokról a pénzügyi,
gazdasági kérdésekrôl, amelyek foglalkoztatnak minket. Ezek közül választunk ki az elkövetkezô hónapokban néhány olyan írást,
amelyekrôl úgy véljük, hogy a hazai vállalkozók számára is aktualitással bírnak.
Privát vagyonkezelés – A hozamokról –
Ki kezeli a pénzem?
A pénz befektetésének célja az érték megôrzése, illetve annak gyarapítása. Jó, eredményes
befektetônek lenni nem egyszerû. Mégis gyakran feledésbe merül ez a kérdés. Ma, amikor a
márkák világát és divatját éljük, amikor a
marketing komoly fegyver, akkor háttérbe
szorul annak a kérdésnek a megválaszolása,
vajon ki hozza a döntéseket a pénzem befektetésérôl? Ha olyanokra gondolunk, mint a
Mediciek, Rothschildok, Morganok, vagy éppen a magyar történelemben jól ismert Thurzók vagy Fuggerek, akkor talán könnyebben
érthetô mindaz, ami következik:
Tapasztalataink szerint a leggyakoribb kérdés, amikor a privát vagyonkezelés iránt érdeklôdôvel elsô alkalommal találkozunk, az, hogy
„Mekkora hozamot tudnak elérni, értek el korábban, illetve mit ígérnek?” Lássuk be, hogy a

kérdés jogos. Mindenki szeretné, ha a nehezen
megkeresett pénze nemhogy nem veszne el,
nem inflálódna el, hanem még gyarapodna is.
Sôt azért bízzák hozzáértôkre, mert joggal feltételezik, hogy így jobb eredményt fognak elérni.
[Gyakorlati tapasztalat. Az ezredfordulót követôen, a kétezres évek közepén, 2004-2005 magasságában nem a fenti kérdésekkel fordultak
hozzánk, hanem éves 20-30% hozam iránti
igénnyel. „Idehozok magukhoz 100 milliót és
csináljanak nekem 30 százalékot”. Mára már
más a helyzet.] A jövôbe látni „nehéz” és eredményt ígérni több mint felelôtlenség. Ha bárki
hozamígérettel találkozik, akkor a legjobb azonnal továbbállni (ez esetben ez a kockázatkezelés
legegyszerûbb módja). Van néhány portfóliókezelô nálunk, aki már évek hosszú során keresztül bizonyított. Mégis mindegyikükben (magabiztosságuk ellenére) megvan az óvatosság. Sosem gondolják azt, hogy (folyamatosan) magas
hozamot fognak elérni - csak bíznak benne. ôk
sem tévedhetetlenek – és ezt tudják is. Az a vagyonkezelô, aki évek hosszú során megverte az
átlagot, nagyobb valószínûséggel veri meg a jövôben is. Nem könnyû ugyanakkor megtalálni
azokat, akik hosszú idôn keresztül tudnak jó
eredményt elérni. A portfóliókezelés, a befektetési döntéshozatal egy individuális tevékenység,
egy „one man show”, nem kollektív döntéshozatalt igénylô munka. Minden befektetô-döntéshozó egyéni látásmóddal és véleménnyel
rendelkezik. Nincs két egyforma befektetô,
mint ahogyan nincs két egyforma DNS sem…
Nagyon meggyôzô érv még a fentiek mellett, ha
az is nyilvános és átlátható, hogy a vagyonkezelô a saját pénzének nagy részét is úgy kezeli,
mint az ügyfeleiét.
A tisztánlátást gyakran rontja, hogy a fantázianevekkel ékesített termékesített világban a befektetési döntéshozók láthatatlanok.
A hangsúly sokszor sokkal inkább az intézményre semmint a személy(ek)re irányul.
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Nem vitás, hogy a nagynevû intézmények jól
meg tudják fizetni a jó vagyonkezelôket - de
az igazán jók közül sokan a saját lábukra állnak. A mai kor Thurzói a sikeres egyéni befektetôk, hedge fund, private equity fund menedzserek. Ilyenek szólaltak már meg az
alapblog.hu oldalán is, pl. Mark Faber, Jim
Rogers vagy Soros György.
A legfontosabb kérdés tehát, hogy ki is kezeli az én pénzem! Ne felejtsük el.
Megtakarításaink kezelése másképpen
Sokan úgy gondolják, hogy csak úgy lehet pénzt
keresni, ha jól jövedelmezô állásuk van, céget
alapítanak, vagy esetleg késôbb nagyvállalatot.
Ez természetesen igaz, de ne feledkezzünk meg
arról sem, hogy tudatosan kezelve vagyonunkat,
a már meglévô pénzünkbôl is tudunk még több
pénzt „csinálni”. Nem kell hozzá több, mint egy
kis odafigyelés. Nézzünk erre egy példát:
Ha egy harmincéves ember egymillió forintot ma befektet - hosszú távon gondolkodik, jó
vagyonkezelôt választ - eléri az éves átlagos 10 százalékos hozamot, akkor harminc év múlva, hatvanéves korára tizenhét és fél millió forinttal fog
rendelkezni (15 százalékos éves hozam esetén
hatvanhatszorosára növekedik az összeg).
Íme, néhány meglepô szám:
Ritkán gondolunk bele, hogy huszonöt év
alatt, 10 százalékos átlagos éves hozammal vagyonunk közel tizenegyszeresére, de még 7
százalékos hozammal is öt és félszeresére gyarapodik (és érdekességképpen 15 százalékos
átlagos éves hozammal már majdnem harmincháromszorosára (!) növekszik!)
Ha tehát tudatosan cselekszünk, akkor
idôsebb korban nem azon kell törnünk a fejünket, hogyan osszuk be a nyugdíjunkat úgy,
hogy azért a gyerekek örökségét se éljük fel,
mégis nyugodt szívvel tervezhessünk egy-egy
olyan hosszabb külföldi utazást, amit fiatalabb
korunkban nem tudtunk megvalósítani a
munka mellett, sôt gyermekeinket is tudjuk
majd anyagilag támogatni.
A hosszú távú szemlélet alapvetô feltétel.
Általánosságban elmondható, hogy a pénz-,
és tôkepiacok mögött - annak sokszor irracionális (vagy annak tûnô) mozgásai ellenére jól mûködô vállalatok, gazdaságok állnak, így
ezek értéke, és az azt képviselô részvényeik
évek távlatában felértékelôdnek.

Másik fontos szempont a diverzifikáció,
tehát a megtakarítások több befektetési eszközbe való elosztása, melynek célja minél magasabb hozam elérése a kockázatok csökkentése mellett.
Ahhoz, hogy ismerjük befektetéseink kockázatait, elengedhetetlen a piaci környezet,
valamint az egyedi tényezôk minél részletesebb megismerése. Befektetési döntéseinket
csak ezeknek az információknak a birtokában
hozhatunk. A konzervatívabb befektetôk
olyan vállalatokba fektetnek, melyek stabil
környezetben mûködnek, profitábilisak és kiváló eredménytermelésükrôl ismertek. Így a
pénzügyi piacok átmeneti ingadozásai hosszú
távon egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben befolyásolják befektetéseinket.
Az egyes vállalatok, piaci folyamatok mélyebb megismerése illetve befektetéseink
összetételének kialakítása idôigényes feladat,
melyre a napi munka mellett a nem pénzügyekkel foglalkozóknak alig jut ideje, ezért
ezeket a tevékenységeket rendszerint professzionális vagyonkezelôk végzik.
A Concorde Alapkezelô zrt. a legnagyobb
független, személyre szabott pénzügyi, befektetési, vagyonkezelési szolgáltatásokat nyújtó
alapkezelô társaság Magyarországon. Tevékenységük nem függ egyetlen bank vagy biztosító üzleti érdekeitôl sem.
Ügyfeleink igényeinek megismerése és
megértése nálunk alapvetô követelmény.
Nagy hangsúlyt fektetünk a megtakarítási és
befektetési ismeretek átadására, valamint arra, hogy a legkülönfélébb kérdésekre és kérésekre felkészült szakmai válaszokat adjunk.
Ezáltal is segítve ügyfeleinket a pénzügyek világában való eligazodásban.
Privát vagyonkezelôink személyes kapcsolattartás útján, teljes diszkréció mellett végzik
a legmagasabb szintû munkát. Két attitûd ötvözésére törekszünk: megfontolt döntéshozatalra, illetve a kor kihívásainak megfelelô
pénzügyi megoldásokra.
Szakmai véleményünket a tôkepiacokról,
befektetésekrôl rendszeresen olvashatja a
http://alapblog.hu informatív blogoldalunkon, illetve ha bármilyen kérdése van, a 48922-80 telefonszámon vagy a kapcsolat@concordealapkezelo.hu e-mail címen örömmel állunk rendelkezésére!
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Piaci igények a megfelelô munkahelyi
egészség- és biztonságpolitikáért

Mottó: „A gazdasági fejlôdés nem önmagáért
való cél, …az élet minôségének, valamint az
életszínvonalnak a javulását kell eredményeznie.”
Az életminôség, az életszínvonal javulása
iránti vágy, igény érvényes a munkahelyekre
is, ahol ébren töltött idônk döntô hányadát
töltjük el. A munkahelyi egészség és biztonság
nem pusztán munkahelyhez kötött, hanem
széles társadalmi – gazdasági kategória. Ennek
komplex jellegével és hiányának következményeivel azonban napjaink Magyarországában
még nincs mindenki tisztában.

Munkahelyi egészség- és biztonság
nagyvállalati környezetben
A munkavédelem szó hallatán különbözô vélemények fogalmazódnak meg a vállalkozókban, vezetôkben. Vannak, akik egy felesleges
adminisztratív teherként, illetve költségként
élik meg a munkavédelmet. Vannak, akik a
balesetek számának csökkentésével azonosítják a munkavédelem fô célját. Kevesen gondolnak bele, hogy a megfelelô munkahelyi
egészség- és biztonságpolitika manapság már
nem csak a munkavállalók megelégedettségi
szintjén, hanem piaci elvárásként is kezd
megjelenni. A magasabb biztonsági kultúrával rendelkezô országhatárokon átnyúló gazdasági kapcsolatokba való beszállítók kiválasztásakor a képességbeli, pénzügyi és minôségügyi szempontokon kívül a biztonsági feltételek meglétére is kiterjed a figyelem. A tôlünk „nyugatabbról” érkezô vállalkozásoknál
természetes a biztonságpolitika iránti vezetôi
elkötelezettség, amellyel minden vezetô és
beosztott munkája során azonosul. Biztonság-

politikájuk kiterjed a beszállítókra, alvállalkozókra is, így feléjük komoly követelményeket
fogalmaznak meg, amelyek nem teljesítése
esetén rövid idô alatt „feketelistára” kerülhet
a beszállító. A feketelistára kerülés esetén a
Megrendelô a beszállítóval való további
együttmûködés lehetôségét kizárja. Tisztában
kell lennünk azzal a ténnyel is, hogy a jogszabályi megfelelést a fejlettebb országokból érkezô cégek minimális szintként követelik meg
és az esetek többségében az elfogadható biztonsági politikájuk szintje jóval magasabban
van. Az országhatárokon átnyúló gazdasági
kapcsolatokban kialakult a megfelelô munkahelyi egészség és biztonságpolitika, mint követelmény, amelynek való megfelelés hiánya
esetén az üzleti kapcsolatrendszerbôl való kirekesztés lehet a legsúlyosabb következménye.
A beszállítóknál az ilyen jellegû következmény végzetes kimenetelû lehet.

Gyorsan robban be az üzleti világba…
A kilencvenes évek közepén megjelent az
ISO 9001 szabvány, amely minôségirányítási
rendszer üzemeltetésével a vevô elégedettségét célozta meg. Akkoriban sokan nem értették ennek fontosságát, most mindenki számára világos, hogy a piaci pozíciók megôrzése
céljából elengedhetetlen a bevezetése. A
megfelelô biztonsági kultúra iránti igény most
ugyanolyan gyorsan robban be az üzleti világba, mint az ISO 9001 a kilencvenes években.
A kérdés az, hogy a magyar vállalkozások képesek lesznek-e ezt idôben felismerni és a
szükséges lépéseket megtenni.
Azon magyar cégek, akik még a munkahelyi egészség- és biztonságpolitikával nem,
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vagy csak felületesen foglalkoztak, az utolsó
pillanatban vannak, ugyanis a gazdasági válság idején a piaci pozíciók megôrzésére csak
azoknak van lehetôsége, akik képesek a piaci
folyamatokat és igényeket megérteni, illetve
kielégíteni. Le kell vetkôzni a rossz berögzôdéseket, a változástól való félelmeket. A változást nem szabad káros folyamatként megélni, sokkal inkább lehetôségként a jobbá tételre. El kell felejteni azt a gondolkodást,
hogy a hibákat el kell hallgatni, az idôben
felvetett hiba igenis érték, mert javítható.
Ne csak akkor akarjunk a hibákkal foglalkozni, amikor már bekövetkezett a káresemény,
a cél hogy menjünk elébe és önellenôrzés során tárjuk fel, szüntessük meg vagy csökkentsük a kockázatokat. A kiélezett piaci versenyben az idô fôszerepet játszik, így egy folyamatban való hibázás esetén a vállalkozás idô (és
ezzel piaci) hátrányba kerül. Vagyis nem szabad hibázni!

Vezetôi példamutatás
Azon vállalkozások, ahol a vezetôk és beosztottak a munkavédelmet, az egészségvédelmet felesleges adminisztratív tehernek érzik,
ott azonnali lépéseket kell tenni a változás
elôsegítésére. A szervezet összes tagjának
tisztában kell lennie a szervezet munkavédelmi céljaival, mit, miért és hogyan akarnak
elérni. A legfontosabb, hogy maga a vállalkozás vezetôje, a menedzsment el legyen kötelezve. Sajnálattal tapasztaltam azt, hogy
mekkora demoralizáló hatása van annak,
amikor egy vezetô egy gyáregységbe mindenféle egyéni védôeszköz nélkül lép be és úgy
szemlélôdik. Az ott dolgozók, akik szinte
„karácsonyfaként” vannak a védôeszközökkel felöltöztetve értetlenül állnak a szituáció
elôtt. Rá miért nem vonatkoznak az elôírások? Ha ô neki nem kell viselnie, akkor nekem miért kéne? Pedig a sérülést, balesetet
okozó veszélyforrások nem csak a fizikai dolgozókat, hanem a hatókörben dolgozókat is
veszélyeztetik. Az ilyen vezetôi attitûd a dolgozók moráljában okozza a legnagyobb károkat. Tehát egy vállalkozás akkor tud jól mûködni, ha elsôként a vezetôk meghatározzák
a megfelelô munkahelyi egészségmegôrzéssel

és biztonsággal kapcsolatos célokat az erre
épülô politikával azonosulnak, továbbá elkerülik azt a káros gyakorlatot, hogy „csak egy
megbízott ember” van kijelölve ezekre a
feladatokra, sok esetben felelôsséggel, de intézkedési jogkör nélkül.

A munkahelyi egészségés biztonságpolitika az egyén
és a vállalkozások szintjén
Az alacsony munkavédelmi színvonalú munkahelyeken a baleset bekövetkezésének valószínûsége törvényszerûen nagy, amely a veszélyes iparágaknál katasztrofális kimenetelû
káreseményeket okozhat. Egy bekövetkezett
baleset következményei egy kisebb vállalkozásra nézve végzetes is lehet, de a nagyobb
vállalkozások is megérzik a hatalmas költségeket, amelyek lehetnek bírságok, perek eredményei, illetve amire kevesebben gondolnak:
a kiesett munkaerô pótlása, a termelékenység
átmeneti csökkenése, a baleseti helyszín lezárása, munkaeszköz, technológia használatának felfüggesztése, vizsgálatok és javító intézkedések költségei, és hosszan folytathatnánk.
A megfelelô biztonsági politikára és annak
hiányára nézzünk példát a teljesség igénye
nélkül:
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A táblázatból kitûnik, hogy megfelelô biztonsági kultúra kialakítása olyan piaci igény,
amellyel nem csak a piaci pozíciók megôrzését, fejlesztését lehet elérni, hanem olyan
munkakörnyezet alakítható ki, ahol a dolgozói motivációból adódóan nô az egyéni és csoportos teljesítmény, így a termelés, csökken a
fluktuáció, ezáltal a humán költségek (betanulás idôszak, pályáztatások, képzések stb.).
Tehát nem csak kifelé, a vevôk felé mutatott
kép van hatással a vállalkozás eredményére,
hanem munkavállalók szintjén jelentkezô biztonsági politika hiányára visszavezetô költségek is. A nem megfelelô színvonalú munkavédelem elôre nem tervezett költségek növekedését eredményezi! Nem utolsó szempont,
hogy a munkavállaló, mint reklámhordozó
munkahelyérôl milyen képet ismertet a külvilággal. Ezekbôl törvényszerûen következik,
hogy a hatásos munkavédelem, munkahelyi
egészségfejlesztés nem költség, hanem befektetés, amely garantáltan megtérül.
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Munkahelyi egészség- és biztonságpolitika
hatása állami szinten
A magyar cégek megfelelô munkahelyi egészség- és biztonságpolitikájának hiányából adódó káros következmények megjelennek állami szinten is, mint például:
• egészségügyi ellátás költsége,
• tartós táppénz,
• átképzés költsége,
• szociális juttatások,
• család egzisztenciájának megbomlásából adódó családpolitikai költségek,
• aktív keresôk állományának csökkenése,
• rendkívül káros hatás a GDP-re,

Tájékoztató
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a fentiekbôl egyenesen következik az ország
versenyképességének csökkenése az Európai
Unióban.
Azt szoktam hallani a pénzügyi brókerektôl, hogy a megkeresett pénzt nem érdemes a
folyószámlán infláció körüli kamatokkal heverni hagyni, adaptálva ezt a mondást a munkavédelemre, ne csupán azért foglalkozzunk a
munkavédelemmel, mert kötelezô, használjuk

ki a benne rejlô lehetôségeket. Tegyünk a humánusabb környezetért, a dolgozók motiváltságáért, érjük el a lojalitásukat és élvezzük a
teljesítmény növekedésükbôl fakadó elônyöket. Így a munkavédelem hozzáadott értéket
képviselhet a vállalkozás életében.
Széles Ákos
MTB-TECH Kft.
www.mtb-tech.com

Tájékoztató

31

Közösségi adószámok megerôsítése

Jelen tájékoztatónk abban kíván a segítségére
lenni, hogy megismerje, milyen módon van
lehetôsége meggyôzôdni tagállami partnere
közösségi adószáma érvényességérôl és azonosító adatainak pontosságáról.
Közösségi adószámok megerôsítése
Jelen tájékoztatónk abban kíván a segítségére
lenni, hogy megismerje, milyen módon van
lehetôsége meggyôzôdni tagállami partnere
közösségi adószáma érvényességérôl és azonosító adatainak pontosságáról.
A közösségi adószámok érvényességérôl
meggyôzôdhet az Európai Bizottság honlapján valamint a megerôsítés a NAV Központi Kapcsolattartó Irodájától is kérhetô.
1. Közösségi adószámok érvényességének
lekérdezése az Európai Bizottság honlapján
A közösségi adószámok érvényességét az adóhatóság elôtt igazolható módon ellenôrizheti az Európai Bizottság internetes honlapján
(http://ec.europa.eu/taxation_
customs/vies/), ha a lekérdezéskor megadja
saját közösségi adószámát.
Ebben az esetben a megerôsítés eredményekor Ön egy egyedi hivatkozási számot
kap, mely alapján az adóhatóság az Ön által
kezdeményezett lekérdezést – érvényes közösségi adószám megerôsítése esetén – azonosítani tudja. Az adóhatóság elôtt történô igazolás
céljából ezért feltétlenül fontos, hogy az egyedi hivatkozási számot tartalmazó lekérdezés
eredményét irataiban megôrizze. Amennyiben a lekérdezett tagállami közösségi adószámhoz név- és címadat is megjelenik, úgy
a megjelenített adatok pontosságának

megerôsítése céljából Önnek nem kell az
adóhatósághoz sem fordulnia. Jelenleg
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Svédország, Szlovákia és Szlovénia azok a tagállamok, amelyek érvényes
közösségi adószám esetén megjelenítik az adóalany nevét és címét is.
Az Európai Bizottság szabad interfészt is
biztosít a fenti lekérdezés automatizált elvégzéséhez. A manuális lekérdezés helyett egy
webszolgáltatáson keresztül is elvégezhetô a
közösségi adószámok ellenôrzése, az interaktív
szolgáltatással megegyezô funkcionalitással. A
szolgáltatás eléréséhez szükséges WSDL állományok letölthetôk az Európai Bizottság honlapjáról (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl). Automatizált lekérdezés esetén elegendô a visszakapott egyedi hivatkozási számot elektronikus
formában megôriznie nyilvántartásaiban.

2. Közösségi adószámok érvényességének
megerôsítése az adóhatóság által
Az EK tagállamában illetôséggel bíró adóalany közösségi adószáma érvényességének, illetve azonosító adatai pontosságának megerôsítését az EK-en belüli termékértékesítésben
és szolgáltatásnyújtásban részt vevô személyek kérhetik, tehát azon adózók, akik rendelkeznek érvényes közösségi adószámmal.
A közösségi adószámok érvényességének
és azonosító adatok pontosságának megerôsítése a NAV Központi Kapcsolattartó Irodájától (továbbiakban: adóhatóság) kérhetô
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telefonon, faxon, levélben és elektronikus
levélben.
A 06-40-20-21-22-es telefonszámon
történô érdeklôdés esetén csak a közösségi
adószám érvényességének megerôsítése kérhetô (hétfôtôl csütörtökig 8.30-16.00 óráig,
pénteken 8.30-13.30 óráig). A faxon (06-1428-5424), levélben (1054 Budapest, Széchenyi u. 2., levélcím: 1373 Budapest, Pf.: 561.)
vagy a clo@nav.gov.hu e-mail címen írásban
benyújtott kérelem esetén a közösségi adószám érvényességén túl lehetôség van a közölt
név és/vagy címadat pontosságának egyeztetésére is.
Az adóhatóság által történô közösségi adószámok érvényességének megerôsítéséhez itt
letölthetô a nyomtatvány: http://www.apeh.hu/magyar_oldalak/eu_adoszam/kozossegi_megerositese.html

2.1. Milyen adat megerôsítése kérhetô az
adóhatóságtól?
Kizárólag az ügyfél rendelkezésére álló közösségi adószám érvényességének, illetve az azonosító adatok – név és cím – pontosságának
megerôsítésére van lehetôség. A helyes adatok megszerzése érdekében tehát elôször az
ügyfélnek kell a kapcsolatot üzletfelével felvennie, csak ezt követôen fordulhat az adóhatósághoz az adatok ellenôrzése tekintetében.
Az ügyfélnek mind a közösségi adószámok,
mind pedig az azonosító adatok tekintetében
lehetôsége van az éppen aktuális, valamint
valamely korábbi idôpontra vonatkozó helytállóságot tisztázni. Ez utóbbi esetben az ügyfélnek az idôpontot (nyomtatványban a „kereskedés idôpontját”) pontosan (év, hónap,
nap) meg kell jelölnie. Egyszerre több adóalanyra vonatkozóan is kérhetô megerôsítés.
Az ügyfélnek a rendelkezésére álló közösségi adószámot mindig, így azonosító adatok
pontosságának egyeztetése esetén is meg kell
adnia. Minden esetben a teljes közösségi
adószámot közölni kell, a tagállamot azonosító kódot és az azt követô számjegyeket és/vagy
betûket is. Az adóhatóság kizárólag név és

címadat pontosságát nem tudja megerôsíteni,
az EK tagállamában illetôséggel bíró adóalany
azonosításához minden esetben szükség van a
közösségi adószám megadására.
Írásbeli kérelem formai kötöttség nélkül is
benyújtható, de az erre rendszeresített formanyomtatvány is használható. A formanyomtatványt a kitöltési útmutatónak megfelelôen
kell kitölteni.
A kérelemben az alábbi adatokat minden
esetben fel kell tüntetni:
• a kérelmezô neve, címe
• a kérelmezô képviselôjének neve
• a kérelmezô közösségi adószáma /adószáma
• a megerôsíteni kívánt, az EK valamely
tagállamában nyilvántartásba vett
adózó közösségi adószáma
• a megadott közösségi adószámhoz tartozó, ismert azonosító adatok (az adatokat a lehetô legpontosabban kell
megadni)
• amennyiben nem az aktuális, hanem
valamely korábbi idôpontra vonatkozóan kívánja az adatok érvényességét
tisztázni, úgy a kereskedés dátuma (év,
hónap, nap)
• képviseletre jogosult személy aláírása,
dátum
Adatszolgáltatást az adóhatóság nem végez és adat-kiegészítés sem kérhetô, így az
adóhatóság nem bocsátja az ügyfél rendelkezésére az érvényes közösségi adószámhoz tartozó, az EK tagállamában nyilvántartásba vett
adóalany nevét és címét.

2.2. Írásbeli igazolás a megerôsítés eredményérôl
Az adóhatóság az írásban elôterjesztett kérelemre a közölt adatokkal kapcsolatos lekérdezések eredményérôl igazolást állít ki.
Amennyiben az ügyfél által megadott közösségi adószám nem érvényes, azonosító adatokra vonatkozó információt az adóhatóság
nem közöl.

Tájékoztató
Az adóhatóság az azonosító adatok
megerôsítése esetén „pontos” vagy „pontatlan” választ ad. Az adatot az adóhatóság akkor is pontatlannak minôsíti, ha az hiányos,
például név esetén nincs feltüntetve az adóalanyiság formája (pl.: Gmbh, AG, S.A., Ltd.,
N.V., KG, stb.), címadat esetén pedig hiányzik az alábbi adatok valamelyike: irányítószám, a helység, a közterület neve, közterület
jellege, vagy a házszám.
Telefonon érdeklôdô ügyfelek esetén az
igazolás kiállítása nem automatikus, arra az
adózó kérésének megfelelôen kerül sor, és kézbesítése az adózó adóhatósághoz bejelentett
lakóhely/székhelycímére postai úton történik.
Az írásbeli igazolásokat az adóhatóság a
kérelem elôterjesztésétôl számított 8 mun-
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kanapon belül küldi meg az ügyfél részére levél, fax, elektronikus levél útján.
Figyelem! A tájékoztatás a külföldi közösségi adószámok esetében a külföldi adóhatóság lekérdezés napján közzétett adatbázisán alapul!
Az igazolás csupán azt tanúsítja, hogy az
ügyfél kezdeményezte tagállami üzletfele közösségi adószáma érvényességének megerôsítését, valamint a közösségi adószámmal azonosított üzleti partnere azonosító adataira vonatkozó, az ügyfél rendelkezésére álló információ pontosságának igazolását. A kiállított
igazolás tehát nem minôsül hatósági igazolásnak, így az természetesen illetékmentes.
Forrás: www.nav.hu
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A KKV szektor hozza létre
a legtöbb álláshelyet az EU-ban
EUvonal/MTI/Európai Bizottság
A kis- és közepes vállalkozások hozták létre
az új álláshelyek 85 százalékát az Unióban
2002 és 2010 között – tette közzé az errôl
szóló kutatást az Európai Bizottság hétfôn.
Az Európai Bizottság által nyilvánosságra
hozott tanulmány a kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) munkahelyteremtésben játszott
kiemelkedô szerepét mutatja be. Konklúziója
szerint, a KKV szektor több és jobb álláshelyeket hozott létre a kérdéses idôszakban, amit
jól mutat, hogy évente átlagosan 1 százalékkal
nôtt a foglalkoztatás ezen vállalkozások körében, amely fél százalékponttal magasabb növekedést jelent, mint a nagyvállalatok mutatója.
Az összképnek csak a kereskedelmi szektor
mond ellent, ahol a kis- és középvállalkozások
mindössze 0,7 százalékkal, a nagyvállalkozások viszont 2,2 százalékkal bôvítették évente
az álláshelyek számát.

koztató cégek sorolhatók ide) a munkahelyteremtésben, valamint arra tényre is, hogy az új
vállalkozások (öt évnél nem régebben alapítottak) hozták létre az új álláshelyek túlnyomó többségét, ezen belül is a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cégek kiemelkedô szerepet
játszottak a növekedésben.

A jelentés felhívja a figyelmet a KKV
szektoron belül a mikro vállalkozások kiemelkedô szerepére (a kevesebb mint 10 fôt foglal-

A kutatásból kiderül az is, hogy a munkavállalók véleménye szerint a KKV-k jobb munkahelyeket kínálnak, mint a nagyvállalatok.
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Prímák találkozója
Komárom-Esztergom megyében

2011. december 28-án Esztergomban, a királyi városban került megrendezésre az egész napos „Prímák találkozója”. A cél az volt, hogy
közelebbrôl is megismerkedhessük a 2011. év
Príma Díjat nyerteseivel. Az ötlet Polgár József Príma-díjastól származott, aki lehetôvé
tette, hogy a Dobó Gimnázium épületében találkozzanak a 2011. év „prímái”.
A program szerint Polgár József és Pordán
Zsigmond, a VOSZ Komárom-Esztergom megyei elnöke nyitotta meg a találkozót. Elsôként Kovács Lajos Príma-díjas író-szerkesztôvel került megrendezésre egy író-olvasó találkozó, ezt követôen Bihari Antal Príma-díjas
televíziós mesél magáról, az életérôl, céljairól.
A beszélgetés után Szunyogh László Príma-díjas szobrász- és éremmûvész kiállítását
tekinthettük meg, a mûvész személyes élményeivel, magyarázataival kiegészítve, ahol Kaposi Endre Príma Díjas mûvészünk is részt
vett. A humán élményeket követôen gyönyörködhettünk Tatabányai Bányász Táncegyüttes fergeteges mûsorában.
2011. évben VII. alkalommal rendezte
meg a VOSZ Komárom-Esztergom Szervezete
a Megyei Prímadíj-átadó Gálát 2011. október
22-én (szombaton) a csodálatosan felújított
Tatabányai Jászai Mari Színházban.
Pordán Zsigmond, a VOSZ KomáromEsztergom megyei elnöke köszöntôjében
kiemelte, hogy a szûkülô központi anyagi források miatt egyre jobban felértékelôdik a vállalkozók által alapított díj, ami politikától
függetlenül a tényleges teljesítményt támogatja.

A rendezvény elsô felében szakmai év vállalkozója kitûntetések átadására került sor.
Komárom-Esztergom Megye Szakmai Vállalkozója 2011-ben:
Yrjö Eskola, a Nokia Komárom Kft. igazgatója,
Schummer Károly, a TYCO Elektronics
Hungary Kft. ügyvezetô igazgatója
Hartdégen József, AVE Tatabánya Zrt.
Petrezselyem Antalné, a Petrezselyem Kft.
ügyvezetô igazgatója
Kollár Gyula, a Kollár Építôipari Kft. ügyvezetô igazgatója
Domonkos László, a DL. Stahl Kft. ügyvezetô igazgatója
Balom Gyôzô, a Balom Bt. tulajdonosa
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Izing Simon, a Pahot Bt. tulajdonosa
Dr. Hajtó János, Haj-Tec Kft. ügyvezetô
igazgatója

ERSTE Bank különdíját kapta:
Honosiné Máhr Ágnes és Honosi Mihály,
Máhr Zoltán, a HO-MÁHR Trans Kft.
tulajdonosai

Csicsai Jánosné és Csicsai Péter, a Taxtika
Kft. tulajdonosai
Vincze Csaba és Staudt János, a VinczeStaudt Élelmiszeripari Kft. tulajdonosai
A Vállalkozók Napja alkalmából Budapesten az alábbi vállalkozók vehettek át kitüntetô címet:
Máthé Sándor, az MM-Vill Kft. ügyvezetô
igazgatója
Kovács Vilmosné, a STYL Zrt. vezérigazgatója
Kovács János, a Transcar Hungaria Kft.
ügyvezetô igazgatója
Schek Ferenc, a Drat Kft. tulajdonosa

Az est második részében színvonalas gálamûsor keretén belül került sor a Príma Díjak
átadására.
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2011. évben Príma Díjat kapott:

Magyar népmûvészet és Közmûvelôdés kategóriában:
Emmer Róbert, a Bányász Táncegyüttes
Tatabánya, vezetôje
Magyar képzômûvészet kategóriában:
Szunyogh László szobrászmûvész
Magyar sajtó kategóriában megosztva:
Petzke Ferenc, a Tatai Televízió vezetôje
és
Bihari Antal, az Esztergomi Körzeti Televízió vezetôje

Közönségdíjat nyert:
Kovács Lajos író, szerkesztô
Különdíjat kapott:
Polgár József közmûvelô, a Szentgyörgymezôi Olvasókör igazgatója
A díjátadást követôen állófogadásra, a
Vállalkozók és a Príma Díjasok ünneplésére
került sor.
VOSZ
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
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Gyermekvállalás után
– a munkáltató szemszögébôl
Örök – és a mostani helyzetben igen idôszerû
– kérdés: hogyan álljon hozzá a munkáltató a
gyermeket vállaló munkavállalóhoz? Jelen
írásunkban pôrén és gátlások nélkül tekintjük
át a helyzetet – szigorúan a munkáltató oldaláról.
PROBLÉMÁK:
1. Ha még nincs gyermeke…
Jelentkezik nálunk egy leendô munkaválló – 83-as születésû, csinos, fiatal nô. Tudjuk,
hogy nem kérdezhetünk rá a személyes helyzetére, családi állapotára – ám a a beszélgetés
olyan jó hangulatban telik, hogy csak elkanyarodunk a „Hogyan képzeli el az életét 5 év
múlva?” és a „Mik a hosszútávú tervei?” kérdések irányába. ô feszeng – nem hülye, tudja,
miért kérdezzük…
Mi fut le az agyunkban? Egy igen sarkos
(és sokszor téves!!!) sztereotípia: Hamarosan
babát fog vállalni (ez az élet rendje, persze, ha
kérdeznek bennünket, örülünk mi ennek, nekünk is van gyermekünk, unokánk) – viszont
megteheti, hogy elmegy akár az egész várandósság alatt táppénzre, majd ha megszületik a
baba, két évig GYED-en marad (valamiért az
terjedt el a köztudatban, hogy ez szinte kötelezô), és hát bizony bár a GYES összege igen
csekély, de addig sem kell dolgozni… majd kiveszi az elmúlt közel 4 év alatt felhalmozódott
szabadságát (hogy mire is?), majd az idôközben megemelt bérével vissza kell vennem dolgozni. Ja, és ekkor csak 1 gyermeket vállalt…
Ha az elmúlt idôszakot ez az anyuka –
gyermek szimbiózis a hetedik emeleten töltötte, a gyermeket naponta kétszer híg domesztoszos vízben fürösztve (már csak nehogy bejöjjenek a bacik az ajtón, ami szintúgy minden
nap le lett fertôtlenítve), a gyermekre nem vigyázott rajta kívül senki (se nagymama, se
más), akkor bizony ez a gyermek, bekerülve
egy csinos kis 35 fôs óvodai csoportba (vagy

két évesen egy 14-16 fôs bölcsôdei közösségbe), nos, ez a gyermek ezt legtöbbször igen
megsínyli. És bizony 3 nap bölcsi-ovi után 2
hetet beteg lesz – édesanya pedig táppénzen
marad otthon vele.
Hogy mi itt a gond?
Meg kell oldanom a babavárás – gyermekgondozás alatti helyettesítést.
Hogyan? Fel kell vennem valakit.
Hogyan vegyem föl? Határozott idôre? De
mi történik akkor, ha az anyuka mégis „idônap” elôtt visszajönne (mint ahogy ô elôre jelezte)? Rúgjam ki a határozott idôre felvett alkalmazottat (kifizetve a hátralévô idôt neki),
merthogy a kismamát vissza kell vennem??
Vagy határozatlan idôre vegyem föl a helyettest – belesodorva ezzel egy bizonytalanságba?
És bizony azt a helyettest be kell tanítani,
ez is költség.
És mi van, ha beválik, és jobb, mint a babát vállaló kismama…?
És mi van, ha mégsincs hely, és nem tudom visszavenni – pedig emberileg nagyon
kedvelem, és végtelenül sajnálnám utcára
tenni?
2. … és ha már van gyermeke
Jelentkezik nálunk egy 78-as születésû fiatalasszony munkára – természetesen ôt sem
kérdezhetjük a fentiekrôl, de csak szóbajön a
kellemes hangulatú interjún, hogy mivel tölti
a szabadidejét, mi a hobbija… Feszeng (ô még
rutinosabb, mint az elôzô versenyzô)… Igen,
kirándulni szoktak a családdal.
És ekkor ismét megszólal a kis gonosz lila emberke a fejünkben: ó, a gyerek iskolás,
remek. Tavaszi szünet – 1 hét, nyári szünet –
2,5 hónap, ôszi szünet – 1 hét, téli szünet – 1
hét, síszünet (vagy szénszünet, országrészenként opcionális) 1 hét. Plusz a tanítás nélküli
munkanapok, és ekkor a gyerek még nem volt
beteg (és az alkalmazott sem, de azt most
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amúgy sem számoljuk). Az annyi, mint… közel 4 hónap. Nem beszélve arról, hogy a gyerekkel este tanulni kell - miután legkésôbb 4kor elhozta az iskolából.
Pedig mi alapvetôen normális, családcentrikus emberek vagyunk. Nekünk is van
családunk, férjünk – feleségünk, mi is nevelünk gyermekeket, vannak unokáink. És
igen, szeretnénk, ha nem tartanának bennünket vadállatnak, mert tényleg fontos nekünk, hogy megfelelô, jó hangulatban teljen
a munka, mert ésszel tudjuk, hogy a motivált, elégedett munkaerô sokszorosát teljesíti, mint a demotivált fizetett ellenség. Ésszel
tudjuk, szívvel tudjuk, de…
… HOGYAN OLDJUK MEG A KÉT
FENTI PROBLÉMÁT???
Gondolkodjunk közösen!
A probléma nem az, hogy a munkavállaló
családot alapít, vagy családos. Ezt mi maximálisan elfogadjuk, hiszen mi is ezt tettük anno.
A probléma az, hogy a munkavállalót betanítottuk, a munkavállalóval szeretnénk dolgozni – és most ô kiesik a munkából, és ez nekünk plusz gondot (helyettesítés megoldása),
és legfôképp plusz költséget jelent.
A helyzet az, hogy a plusz költséget nem
ússzuk meg – viszont racionalizálhatjuk. Olcsóbb ugyanis segíteni a munkavállalónak a
gyermeke elhelyezését megoldani, mint párhuzamosan fizetni a fentieket.
A plusz gondot viszont elfelejthetjük, ha
meg tudjuk oldani a munkavállaló édes terhét: segítünk neki a gyermeke megnyugtató
elhelyezésében.
Olyan gyermekfelügyeletet kell biztosítanunk,
• amellyel ô nyugodtan tud dolgozni (mert
jó helyen, biztonságban tudhatja a gyermekét – egy szülônek ez a legfontosabb),
• ami neki kényelmes (mert közel van a
munkahelyéhez – a közhidelemmel ellentétben nem a lakhelyhez kellene közel
lenni a gyermekmegôrzônek, hanem a
munkahelyhez, az sokkal kényelmesebb
mindenkinek)
• ahol esetleg a pici babát szoptatni tudja
(hiszen pár hónapos baba mellett is lehet
egy projektben dolgozni tovább, így már
nem gond, ha csak részmunkaidôben akar
visszajönni, vagy csak néha beszalad, mert
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➣

➣
➣

távmunkaában otthon dolgozik – hozhatja magával a babát)
ahol a nagy gyerekkel tanul valaki, és nem
gond, ha este mennek csak együtt haza,
mert kész a lecke, a gyerek is jó helyen
volt
Szeretnék, ha a Gyed-rôl/Gyes-rôl visszatérô
munkavállalóikat ismét probléma nélkül alkalmazni tudnák, megfelelve ezzel a törvényi
elôírásoknak?
Fontosnak tartják, hogy kisgyermekes alkalmazottaik teljes értékû munkavállalók lehessenek?
Növelni akarják cégük társadalmi megítélését?

Ha a válaszuk IGEN, keressenek meg
bennünket, és mi bemutatjuk Önöknek a
CÉGES CSALÁDI NAPKÖZI PROGRAMUNKAT!
A CÉGES CSALÁDI NAPKÖZI nem új
napközbeni gyermekellátási forma. Tôlünk
„nyugatabbra” már évtizedek óta jól mûködik
az a rendszer, hogy az intézmények telephelyeiken, vagy annak közelében a vállalatok a
dolgozók gyermekei részére Céges Családi
Napköziket hoznak létre.
Miért éri meg egy intézménynek, cégnek, vállalatnak CÉGES CSALÁDI NAPKÖZIt létrehozni?
➣ Mert gyermeket vállaló kollégái hamarabb visszatérnek a munkába (akár mint
gondozók a cég családi napközijében)
➣ Mert kisgyermekes dolgozói motiváltak,
elkötelezettek és nyugodtak lesznek, ha
biztos helyen tudhatják gyermeküket
➣ Mert a munkatársak kevesebbet hiányoznak (kevesebbet beteg a gyermek!), nô a
munkavégzés hatékonysága, kevesebb a
stressz, csökken a fluktuáció; és legfôkébb csökken a táppénz és a helyettesítés
miatti költséghányad
➣ Mert az elkötelezett munkaerô megtartása hosszú távon nyereséges a cég számára
➣ Mert olyan szociális szolgáltatást tud
nyújtani, mellyel munkatársak toborzásánál piaci elônyhöz juthat. (Fiatal, jól
képzett szakemberek megszerzése és megtartása)
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A családi napközi elônyei bármely más
intézményi formához képest:
1. Bárhol létrehozható (akár egy erre a
célra kialakított irodai szobában is), gyorsan
és olcsón (mivel nem intézmény, így egyszerûbb és ésszerûbb elôrások vonatkoznak rá)
➣ családi házakban (falvakban, kisvárosokban, nagyvárosokban)
➣ munkahelyeken (állami és magánszektorban, egyetemeken, kórházakhoz kapcsoltan, gyárakban, minisztériumokban, irodákban, bevásárlóközpontokban vagy
amellett, stb.)
2. A rugalmassága miatt könnyen alkalmazkodik:
➣ ellátandó gyermekek életkorához
➣ szülôk munkarendjéhez
3. Egész évben vagy akár csak az óvodai,
iskolai szünetekben is mûködhetnek!
4. A kis csoportlétszám miatt kevesebbet
betegebbek a gyerekek! Kevesebbet van a
munkavállaló otthon táppénzen.
Milyen anyagi forrásból hozható létre
CÉGES CSALÁDI NAPKÖZI?
A jelenlegi kormányzat 2 új Európai
Uniós pályázattal is segíti a cégeket.
➣ A pályázati kiírás célja a munkahelyi és a
családi élet összeegyeztetésének elôsegítése,
a kisgyermek-ellátási szolgáltatások munkahelyen történô megszervezése, létrehozása.
➣ A pályázati forrás fedezheti a CÉGES
CSALÁDI NAPKÖZI a kialakítását és 3
évre a mûködtetését.
• Vállalati és intézményi napközbeni kisgyermek-ellátási szolgáltatások létrehozása (TÁMOP-2.4.5-12/5-6)
• Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása
(TÁMOP-2.4.5-12/1-2)
A Csodacsalád Egyesület vállalja a pályázatokhoz szükséges:
➣ A célokat, alapelveket, módszereket tartalmazó szakmai program elkészítését
➣ Kötelezô engedélyek beszerzését
➣ A projekt szakmai megvalósítását végrehajtók (gondozók, koordinátor, stb) foglalkoztatását

➣ A megvalósítók számára a projekthez
szükséges szakmai képzéseket
o Akkreditált családi napközi vezetô
képzés (FAT akkreditációs lajstromszám: PL-4055)
o Egyéb releváns akkreditált továbbképzések – Egységes óvoda-bölcsôdében dolgozó óvodapedagógus továbbképzése (FAT akkreditációs lajstromszám: PL-5158)
➣ A projekt megvalósításához kapcsolódó
eszközbeszerzések irányítását (belsô
helységekhez, külsô térhez, játékok, felszerelési tárgyak)
➣ Projektmenedzsment feladatok közül a
Szakmai feladatok ellátását
➣ Gyermekfelügyelettel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételekor szakember biztosítását
➣ Projekt könyvelését (normatíva könyvelését is!)
➣ Szakembereket ajánl:
o Közbeszerzések lebonyolításához
o Gyermekfelügyelettel kapcsolatos jogi, pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez
Igény esetén a projekt lejárta után is vállaljuk a CÉGES CSALÁDI NAPKÖZIK
szakmai felügyeletét:
➣ dolgozók szakmai szupervíziója
➣ dokumentációk kezelése
➣ normatíva igénylés-elszámolás
➣ könyvelés
➣ koordináció
Az Egyesületrôl, tevékenységeirôl, illetve mûködô családi napközijeirôl elérhetô információk:
http://www.csodacsalad.hu/oldal/
kik-vagyunk

További információk:
Trubjanszky Csilla
céges családi napközi koordinátor
06/ 20/4373288
cegescsana@csodacsalad.hu
www.csodacsalad.hu
www.facebook.com/pages/
Céges-Családi-Napközi-Program/

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
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
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
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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

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

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
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

Tájékoztató
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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

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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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

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

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
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
Németh Józsefné
Dr. Varga Józsefné

Spengler Veronika
Horváth Péterné

Varga Tamás
Kiss Jánosné
Czomba Tímea
Takács Sándorné

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

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

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
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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.

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

Magyar Sport Háza
1146 Budapest,
Istvánmezei út 1–3.
sporthaza@horferserleg.
axelero.net
Városi Sport és
Szabadidôközpont
7100 Szekszárd,
Keselyûsi u. 2.
sporthaza@horferserleg.
axelero.net

(06-1)
460-6933

(06-1)
460-6933

Egyedi zászlók tervezése, készítése,
magyar, nemzetközi, Európa Uniós,
asztali papírzászlók, érmék, plakettek
forgalmazása

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

1117 Budapest,
Hauszmann A. u. 4/c

(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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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%

Kedvezmények

51

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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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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B & K Épülettervezô
és Kivitelezô Mérnöki
Iroda Kft.

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

+36-82414-851

Magic Tools
Munkavédelmi Kft.

+36-1347-0242
06-70394-3862

TAX ON 24
Adószakértô
és Könyvviteli
Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár,
Kossuth L. u. 11.

06-82222-151
06-30865-3515

Klick Computer Kft.

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

06-46413-347,
06-46505-450

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

+36-30937-5002

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

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztô Kft.

TELEFAX

+36-1377-0176

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

06-46505-452

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

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

Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és
Kézi autómosó

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

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

06-46
507-709

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

MTB-TECH Kft.

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

(06-1)
297-4069

(06-1)
297-0470

Munka-, tûz és környezetvédelmi tanácsadói szolgáltatások

Nyámádi Istvánné
WowWe Média

2315 Szigethalom,
Veres Péter u. 14.

06-70
445-1449

KEDVEZMÉNY

10%
kivitelezésnél
egyéb
kedvezmény

15%

15%

munkadíj
árából
VOSZ
tagoknak
15%

10%

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

15%

Szakmai és általános képzések: tûzvédelmi
szakvizsga, munkahelyi elsôsegélynyújtó,
munkavédelmi képviselôk továbbképzés,
daruirányító és teherkötözô, ipari alpintechnika

10%

Mérhetô marketingeszköz szolgáltatás
segítségével készíthetô mozgó honlap,
honlap optimalizálás, online videocsatorna

10–20%

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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