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Hirdetés

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

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

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

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

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

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

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Vállalkozás neve: ……………...……………………………………………………………....…
Vállalkozás típusa: …....……………………………………………………………………...…..
Vállalkozás címe: megye: ……........………………………… Irányítószám: ………………...….
Város, község: ……………………....………………………………………………..…..…....….
Út, utca, tér, park, ltp: ………………….......……………………. Házszám: ……….……….….
Vállalkozás postacíme: ……………….....………………………………………………...……...
Vállalkozást képviselô neve: ………….......………………… beosztása: ………………..…..….
Vállalkozás adószáma: ……………………………….....……………………………..…....….…
Vállalkozás KSH számjele: ……………………………......……………………………..…...…..
Elérhetôség
Telefon: …………………………………...……… Fax: ………………………….………..…...
Mobiltelefon: …………………………....… Weblap: .…………………………….……….…...
E-mail: ………………………………..……………………………………………………….…
Alakulás éve: ……………………….
Vállalkozás létszáma: ……………..... tag, …………...…………. alkalmazott: …….………......
A vállalkozás tevékenységi köre: …………………………….....…………….…….…………...

✄

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

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

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

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

……………….............………..
cégszerû aláírás
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Felhívás
a VOSZ 2012. évi Év Vállalkozója
és a Megyei Év Vállalkozója Díj
pályázati részvételre

Szövetségünk életében – Alapszabályunknak
megfelelôen – ez év december 7-én (pénteken) a Magyar Vállalkozók Napján immár tizennegyedik alkalommal kerül sor ünnepi
rendezvénysorozaton belül az Év Vállalkozója Díjak átadására, amely a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Mûvészetek Palotájában kerül megrendezésre.
A rendezvény elôkészítését Szövetségünk
titkársága megkezdte, ebbôl adódóan, feladatainknak megfelelve, az alábbiakról tájékoztatjuk.

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

I.
II.
Év Vállalkozója Díj
Az országos elôterjesztés keretei
és szabályai
Ez évben is
– megyénként maximum 2 fô, mint vállalkozás vezetôje, tulajdonosa, management tagja (Közép-Magyarországi Regionális Szervezet: legfeljebb 4 fô),
– szekciónként maximum 1 fô
– VOSZ-hoz csatlakozott Szövetség részérôl maximum 1 fô
– MKIK részérôl maximum 2 fô
terjeszthetô fel a kitüntetô díjra.

Megyei, Regionális Év Vállalkozója Díj
Ezúton felhívjuk a VOSZ területi szervezeteit,
hogy az országos Év Vállalkozója Díjak mellett – az elôzô évek sikerére, valamint Szövetségünk elfogadott éves célkitûzéseire tekintettel – idén is kerüljenek meghirdetésre a
VOSZ területi szervezetei elnökségeinek szervezésében a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjak pályázatai. Cél, hogy a területi
szervezet elnöksége 10 vállalkozó részére adományozzon díjat.
A 2012. évben kiemelkedô teljesítményt
nyújtó vállalkozóink minél nagyobb körû elismerése érdekében, a tagság összetételét elemezve, az alábbi 4 alapkategóriában javasoljuk – mûködési területek szerint - a Megyei
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(Regionális) Év Vállalkozója Díjak kiírását/megrendezését:
–
–
–
–

Ipar
Kereskedelem
Mezôgazdaság
Szolgáltatás

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is
konkrét kategóriákkal javasoljuk megválasztani a 2012. évi Megyei (Regionális) Év
Vállalkozója Díjakat: ebben az évben is a
„Megyei Év Vállalkozója” helyett pl. „Az Év
Fodrásza Nógrád megyében”, „Az Év Cukrásza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében”, „Az
Év Termelô Vállalkozója a közép-magyarországi régióban " stb. jelenik meg. Ezzel elérhetô, hogy nagyszámú vállalkozótársunk
elismerésére nyílik lehetôség, de a díjak –
mivel egy-egy külön kategóriában, szakmában csak egy-egy díj kerül átadásra –
megôrzik egyediségüket, értéküket, presztízsüket. A területi szervezetek tehát egyedi
adottságaik szerint hirdessenek meg (fogadjanak be) a fenti kategóriákból tevékenységi
terület szerint megyei év vállalkozója pályázatokat, területenként 10 kategóriában. Lehetôség van – a helyi adottságok szerint – további kategóriák bevezetésére is. A díjak
átadására is az adott megyében kerüljön
sor, a Megyei (Regionális) Vállalkozói Napon, a Megyei (Regionális) Prima Díj gálával együtt.
A Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjak rendszere hozzájárulhat a nagyobb vállalkozói részvételhez a Szövetség életében, valamint a Prima Primissima mozgalomban.
A mellékletben segítségül, „sorvezetôként”
mellékeljük a tagság elemzésével kialakított,
jellemzô kategóriákat (ezektôl indokolt esetben természetesen el lehet térni).
A Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjakra vonatkozó feltételek egyebekben
megegyeznek az országos Év Vállalkozója Díj
feltételeivel.

III.
További fontos szervezési feladatok,
határidôk
A VOSZ Ügyvezetô Elnöksége várhatóan
2012. októberi ülésén fog dönteni az Év Vállalkozója Díjak személy szerinti adományozásáról.
Ennek megfelelôen kérjük, hogy a díjazottakra vonatkozó elnökségi felterjesztéseket
megfelelô indoklással alátámasztva lehetôség
szerint 2012. szeptember 15. napjáig, legkésôbb 2012. október 1. napjáig küldjék meg
titkárságunk részére (1107 Budapest, Mázsa tér 2-6, center@vosz.hu).
A megjelölt határidô és a felterjesztések
tartalmi részének színvonalára külön is felhívjuk T. Elnök Asszony, Úr figyelmét, mivel reményeink szerint ez évben is lesz alkalom a
díjátadó ünnepség keretén belül állami kitüntetések adományozására is.
A fent jelzett idôpont után érkezett javaslatokat nem áll módunkban az Ügyvezetô Elnökség elé terjeszteni.

Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Elnök Úr!
A Magyar Vállalkozók Napja ünnepi eseménysorozat sikeres lebonyolítása érdekében
kérjük, hogy személyes közremûködésével aktívan segítse elô a rendezvények sikeres lebonyolítását.
Budapest, 2012. június 13.
Üdvözlettel:
Czomba Csaba
soros elnök
Dr. Dávid Ferenc
fôtitkár

Perlusz László
ügyvezetô igazgató
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Melléklet
Megyei Év Vállalkozója Díjak kategóriái (sorvezetôként; tovább bôvíthetô)
IPARVÁLLALAT
IPAROS
KERESKEDELMI VÁLLALAT
KERESKEDÔ
MEZÔGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS
SZOLGÁLTATÓ
TERMELÔ
BERUHÁZÓ
KIVITELEZÔ
FEJLESZTÉS
PROJEKT
MUNKÁLTATÓ

KISKERESKEDÔ
NAGYKERESKEDÔ
IPARI TERMELÔ
IPARI BERUHÁZÓ
IPARI SZOLGÁLTATÓ
ÉPÍTÔIPARI BERUHÁZÓ
ÉPÍTÔIPARI KIVITELEZÔ
ÉPÍTÔIPARI SZOLGÁLTATÓ
EGÉSZSÉGÜGYI BERUHÁZÓ
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ
LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÓ
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ
KÉZMÛVES
IPARMÛVÉSZ
MEZÔGAZDASÁGI BERUHÁZÓ
IDEGENFORGALMI-,
VENDÉGLÁTÓ SZOLG.
TEXTIL-, RUHÁZATI IPARI TERMELÔ
OKTATÁSI, SZAKKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÓ

PINCÉSZET
BORTERMELÔ
SZÔLÉSZ-BORÁSZ
KERTÉSZ
SZABÓ/SZABÁSZAT
FODRÁSZ
KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ
ÜZEM/GYÁR
KÔMÛVES
LAKÁSÉPÍTÔ
LAKÁS-KIVITELEZÔ
VENDÉGLÔ
CUKRÁSZDA
FOGADÓ
KOCSMA
SZÁLLODA
LAKBERENDEZÔ
INFORMATIKUS
INGATLANSZAKÉRTÔ
JOGÁSZ
KÖNYVELÔ
NYOMDÁSZ, GRAFIKUS
MARKETINGES
ÚJSÁGÍRÓ
TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÓ

A Megyei Év Vállalkozója Díjak megjelenése a fentiek alapján, pl.:
Az Év Iparosa Baranya Megyében
Az Év Projektvezetôje Bács-Kiskun Megyében
Az Év Munkáltatója Békés Megyében
Az Év Kiskereskedôje Baranya Megyében
Az Év Egészségügyi Szolgáltatója Heves Megyében
Az Év Borásza Hajdú-Bihar Megyében
Az Év Kertésze Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében
Az Év Újságírója Veszprém Megyében
stb.
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Országjáró fórumsorozat
a KAVOSZ Zrt. megalapításának
és a Széchenyi Kártya Program
indulásának 10 éves jubileuma kapcsán

A Széchenyi Kártya Program, valamint a
program koordinálására, a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) és
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) által létrehozott KAVOSZ Zrt. idén
áprilisban ünnepelte 10 éves évfordulóját. Az
elmúlt 10 év alatt a Széchenyi Kártya Program keretein belül a hitelkihelyezések összege
túllépte az 1000 milliárd forintot. Ebbôl az alkalomból a KAVOSZ Zrt. a VOSZ-szal és az
MKIK-val együttmûködve április 24. és június
1. között az ország összes megyéjébe ellátogatott, amelynek keretében sajtónyilvános gazdasági fórumokat tartottak. A rendezvények
alkalmával, oklevéllel ismerték el a VOSZ és
a Kamara az MKIK megyei szervezetét, a Széchenyi Kártya Programban résztvevô hitelintézetek helyi kirendeltségeit és az egyes konstrukciókat igénybevevô vállalkozókat a programban tanúsított együttmûködésükért.
A rendezvénysorozatot megelôzte az április
19-én, Budapesten megtartott központi jubileumi ünnepség, amelyen Németh Lászlóné
Nemzeti Fejlesztési Miniszter asszony és Matolcsy György Nemzetgazdasági Miniszter úr
is részt vett.
Az országjáró fórumsorozat szervezése a korábbi évekhez hasonlóan két szakaszban történt. A VOSZ volt a felelôs Somogy, BácsKiskun, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Tolna, Veszprém, Komárom-Esztergom, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében, az
MKIK pedig Fejér, Zala, Békés, Csongrád,
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Hajdú-Bihar megyében az
ünnepséggel egybekötött fórumok sikeres

megszervezéséért. A rendezvények mind megyeszékhelyeken kerültek megrendezésre és
ezúttal is több esetben a városi önkormányzati vezetôk biztosítottak méltó helyszínt az eseményeknek, az általuk vezetett hivatalokban.
Az elmúlt évek során már tradícióvá vált
rendezvénysorozat tavaszi állomásain a VOSZ
megyei elnökeinek meghívására, az irodavezetôk közremûködésével nagy érdeklôdéssel
vettek részt a térség országgyûlési képviselôi, a
megyei kormányhivatalok vezetô tisztségviselôi, valamint a helyi és a megyei önkormányzatok vezetôi és számos vállalkozó, illetve
nem utolsó sorban a regionális média munkatársai. Mindez bizonyítja, hogy érdemes volt
megállni egy kicsit ünnepelni, hiszen valódi
sikereket ért el a Széchenyi Kártya Program a
10 évvel ezelôtti indulása óta a KAVOSZ és a
programban résztvevô szereplôk fáradságos
munkájával és példás együttmûködésével.
Váltakozó felállásban a fórumokon a KAVOSZ-t Krisán László vezérigazgató, Szép
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Zoltán fejlesztési igazgató és Félegyházi Éva
termékfejlesztési vezetô, valamint az VOSZ
országos vezetését Dávid Ferenc fôtitkár és
Perlusz László ügyvezetô igazgató képviselte.
A VOSZ szervezésében a fórumsorozat a Somogy megyei Kaposvárról indult.

Kaposvár
A Széchenyi Kártya valódi „ütôkártya”

többféle lehetôség áll a vállalkozók rendelkezésére. A fejlesztési igazgató kiemelte, hogy a
legutóbb bevezetett Agrár Széchenyi Kártya
mögött ott áll az Agrár Hitelgarancia Alapítvány, ezzel mára egy jól használható finanszírozási lehetôséget érhetnek el a mezôgazdasági vállalkozók is.

Kecskemét
Amikor nem érkezik meg a várt bevétel, amikor késik a szállító, amikor késnek a pénzügyi
finanszírozási rendszerek, akkor van a vállalkozó kezében egy ütôkártya, amivel az átmeneti gondokat meg tudja oldani – értékelte a
Széchenyi Kártya Program jelentôségét Daxner Gábor, a VOSZ Somogy megyei elnöke a
hitelkonstrukció és a KAVOSZ Zrt. Kaposváron tartott 10. születésnapi rendezvényén. Az
elnök hozzátette: a Széchenyi Kártya az évek
alatt sokat változott, és mára már a különbözô pénzügyi konstrukciók révén akár 150 millió forint is elérhetô a vállalkozók számára,
amely „óriási szám”. Az elnök szerint a magyar
gazdaságból hiányzó tôkét a Széchenyi Kártya
Program finanszírozási rendszere átmeneti jelleggel pótolja. „Ez a pénzügyi program egy sikertörténet” – összegezte gondolatait Daxner
Gábor, akivel Varga József, a Somogyii Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is egyetértett.
Szép Zoltán, a KAVOSZ fejlesztési igazgatója elmondta: a konstrukció elmúlt tíz évében szinte félévente történt valami változás a
vállalkozók visszajelzései alapján, ennek köszönhetôen ma magasabb összeghatárokkal,

A túlélés eszköze a forráshiányos
vállalkozásoknak

Kaposvárt követôen Kecskeméten folytatódott az eseménysorozat, ahol Versegi János, a
VOSZ megyei elnökének köszöntôjét, valamint a helyi vállalkozók helyzetének rövid
elemzését követôen Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke összegezte a hitelprogram elmúlt egy évtizedét helyi viszonylatban. A válság beköszönte elôtt bôségesen rendelkezésre állt vál-
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lalkozói hitel, ám azóta a banki forrásokból
jóval szûkösebben áll ez rendelkezésre. A Széchenyi Kártya Program keretében azonban
mára a folyószámlahitelezésen túl forgóeszközés beruházási hitel is elérhetô a vállalkozók
számára, a folyamatosan javuló, gyors, hatékony és egyszerû ügyintézéssel – mondta Gaál
József.
Ezzel összhangban Lovas Dániel a VOSZ
megyei titkára rámutatott: míg a lakosság körében az eladósodottság a fô gond, addig a vállalkozások esetében éppen ellenkezôleg: a forráshiány. Mindez különös jelentôséget kölcsönöz a Széchenyi Kártya Programnak.
A VOSZ országos vezetését Dávid Ferenc
fôtitkár képviselte, aki felhívta a hallgatóság
figyelmét arra, hogy a magyar gazdaság stagnál, a háztartások fogyasztása szûkült, a munkanélküliség nem csökkent. Véleménye szerint csak és kizárólag a közfoglalkoztatás révén
nôhet a foglalkoztatás szintje, ezt azonban az
állam biztosítja, nem az üzleti szféra. A költségvetési hiány leszorításának oltárán a kormány feláldozta az ország versenyképességét –
összegezte a fôtitkár, aki szerint ebben a helyzetben a Széchenyi Kártya a munkahelyek
megtartását és a vállalkozások túlélését jelentheti.
Krisán László a KAVOSZ vezérigazgatója
szakmai elôadásában arra emlékeztetett: a hitelprogram megvalósulásakor a bankok a lakosságnak, vagy a nagyvállalatoknak nyújtottak kölcsönt, a kis- és középvállalkozások hi-

telezése jószerével nem létezett, de óriási
igény volt rá. Ez az igény hozta létre a Széchenyi Kártya Programot. A vezérigazgató rámutatott arra is: a kkv-k közvetlenül és közvetve
több mint hárommillió embernek nyújtanak
megélhetést, nem eldöntendô kérdés tehát a
szektor támogatása.
Az elhangzottakkal egyetértett Zombor
Attila, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal igazgatója, aki sikereket és eredményes
mûködést kívánt a helyi vállalkozásoknak, ezzel együtt a Széchenyi Kártya Programnak.

Salgótarján
Bizalmi kártya: a hitel fedezete maga
a vállalkozó

Székyné dr. Sztrémi Melinda, Salgótarján polgármestere örömét fejezte ki azzal kapcsolat-
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sebb hitelkonstrukciónak nevezte a programot, a kkv szektor finanszírozásában betöltött
szerepééért.
A hazai közigazgatásban szinte észrevétlenül zajlik le egy nagyarányú átalakítás, a modern és jól mûködô közigazgatás pedig a vállalkozókat szolgálja – mondta el a rendezvényen jelen lévô Szabó Sándor, a Nógrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.
Majd reményét fejezte ki, hogy a jövôben egy,
a mainál egyszerûbb és korszerûbb közigazgatás szolgálhatja majd a cégek igényeit.

Miskolc
ban, hogy bár az elmúlt egy évtizedben több
alkalommal félô volt, hogy a program
megakad, mégis töretlenül fejlôdött tovább.
A polgármester asszony hozzátette: a Széchenyi Kártya Program az egész országban nagy
vívmányt jelent, de ez fokozottan igaz Nógrád
megyére, és azon belül is Salgótarján térségére. Az ország ezen vidékén ugyanis nehezebb
körülmények között dolgoznak a vállalkozások, itt még inkább szükséges az a támogatás,
amit a hitelkonstrukció jelent.
Gazsi Ferenc, a VOSZ Nógrád megyei elnöke hozzászólásában kiemelte, hogy a Széchenyi Kártya folyószámlahitel fedezete nem
ingó- vagy ingatlanvagyon, hanem az igénybevevô vállalkozó személyi felelôssége, ami a
bevezetésekor újdonságot jelentett más
konstrukciókhoz képest. Éppen ezért „bizalmi
kártyának” is nevezik. Az elnökhöz csatlakozva, Varga Béla, a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke az egyik legsikere-

Fenntartja a kkv-k egyensúlyát,
amíg a növekedés elindul

Miskolc városának egyik kiemelt célja, hogy a
helyi, problémát jelzô, segítséget kérô kis- és
középvállalkozásokat a jelenlegi szorító gazdasági helyzetben támogassa, akár városi szinten,
akár egy-egy projekt szintjén is. Ehhez a több
mint tíz éve tartó Széchenyi Kártya Program
kiváló eszköz, hiszen ezzel a vállalkozások fenn
tudják tartani egyensúlyukat addig, amíg a növekedés elindul – fejtette ki Kriza Ákos, Miskolc polgármestere a rendezvényen.
Ádám Imre, a VOSZ megyei elnöke különösen fontosnak tartotta megjegyezni azt,
hogy a konstrukció tíz éves története több
kormányon keresztülívelt, hiszen ez idô alatt
minden kormány felismerte a Széchenyi Kártya Program jelentôségét, és azt, hogy a vállal-
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arra, hogy a foglalkoztatás szinten tartásában
kiemelt szerepe van a kkv-knak.
Társy József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kabinetfônöke elmondta, hogy a hivatal elkötelezett a helyi gazdaság
segítése mellet, amely csak úgy lehet sikeres,
ha sikeresen tudnak mûködni a gazdaság szöveteit jelentô kis- és középvállalkozások.
Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója beszédében kiemelte: különös érdekessége a tíz éve tartó programnak, hogy olyan szereplôk alkották meg, és vitték sikerre, akik
hagyományosan „nem passzolnak egymáshoz”
– így a VOSZ, a Kamara, a vállalkozók és a
bankok az állam által biztosított keretrendszerben eredményesen tudnak együttmûködni
a cél érdekében. Krisán hozzátette: a megyében lévô nagyvállalatoknál jóval több embernek nyújtanak megélhetést a kis- és középvállalkozások, a támogatások elosztásánál pedig
ezt kellene figyelembe venni.

Szekszárd
kozókat segíteni kell. Hozzátette: a programnak jelenleg már hat különbözô terméke van,
és biztos, hogy a jövôben is tovább fejlôdik a
tíz éve tartó kezdeményezés, hiszen vannak
még kiaknázatlan területek. A VOSZ megyei
elnökének hozzászólását követôen Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke felszólalásában
a Széchenyi Kártya Program használatának
helyi sajátosságait ismertette, és rávilágított

A kártya nélkül többen dôltek volna be

Szekszárdon a kis- és középvállalkozások a fô
foglalkoztatók, és személyes tapasztalatom,
hogy szinte mindegyiküknek volt, van vagy
lesz a Széchenyi Kártya Programmal valamiféle kapcsolata – mondta el a Horváth István,
Szekszárd polgármestere. A megyei jogú város
vezetôje hozzátette, hogy ennek oka az lehet,
hogy a normál banki lehetôségeket is figye-
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lembe véve ez a legkedvezôbb forrásbevonási
lehetôség számukra.
A hitelkonstrukció indulásakor még csak
egymillió forint volt elérhetô, ma ennek a sokszorosa áll az igénylôk rendelkezésére.
Ugyanakkor a program révén elérhetô keretösszeg nagy részét sajnos a napi túlélés finanszírozására kell fordítaniuk a vállalkozásoknak
– mondta Fajszi Lajos, a VOSZ Tolna megyei
elnöke. Ezt megerôsítendô kijelentette: Széchenyi Kártya Program nélkül sokkal több bedôlt cég lenne ma, mint amennyi ténylegesen
van. Bízik benne, hogy a magyar gazdaság kéthárom év múlva kilábal a mostani állapotából,
és akkor a túlélés helyett ismét a fejlesztés lesz
a cél a vállalkozások számára. Fischer Sándor a
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke egyetértett az elhangzottakkal, osztva a
VOSZ megyei elnökének optimizmusát is.
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A rendezvénysorozat ötödik állomásán a
Polgármesteri Hivatalban László-Varga Zsuzsanna, a megyei kormányhivatal fôigazgatója
kijelentette: az egészségesen mûködô gazdasághoz elengedhetetlen a kisebb bürokráciát
jelentô, egyszerû és a vállalkozókat támogató
közigazgatás, amely kiegészítôként kapcsolódhat a Széchenyi Kártya Program által biztosított forráshoz.

Veszprém
A tisztességes vállalkozó személyi
igazolványa

A Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott eseményen Porga Gyula, polgármester
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köszöntôjében elmondta, hogy a város
kiemelt szerepet tulajdonít a vállalkozásoknak, amelyre Veszprém önkormányzatának
vállalkozóbarát politikáját hozta fel példának.
Gazsi Attila, a VOSZ megyei elnöke
megerôsítette a polgármester szavait, valamint méltatta a Széchenyi Kártya Program
tíz éves töretlen fejlôdését, amely a megyében mûködô vállalkozásoknak is sokat segített, fôként a válság kezdete óta. Ezzel
egyetértett a másik megyei érdekképviseleti
szervezet képviselôje, Molnár Ferenc, a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tanácsosa.
Dávid Ferenc a VOSZ fôtitkára kijelentette: fontos felismerni, hogy egy város bevételeinek döntô része a versenyszférából, a vállalkozóktól származik. A fôtitkár ezután hosszasan értékelte a gazdasági helyzet nehézségeit,
majd elmondta, hogy a jelenlegi állapotok között fontos a vállalkozói szféra megtisztítása.

gazdaság „fehérítése”.Ebben játszhat nagy szerepet a Széchenyi Kártya Program, amely a
„tisztességes vállalkozó személyi igazolványa”.
Az igénylés során felállított szûrés eredményeképp is a hitelkonstrukció bedôlési aránya
nagyon alacsony – tette hozzá.
Vadlek Krisztina a Veszprém Megyei Kormányhivatal igazgatója a rendezvényen a Széchenyi Kártyát a vállalkozások hatékony segítségének, és biztos pénzügyi támaszának nevezte, és kijelentette, hogy számít arra, hogy a
megyében ez a támogatási konstrukció a jövôben is aktív marad.
A hitelezésben komoly partneri szerepet
töltöttek be a pénzintézetek, az ô tevékenységük nélkül nem jött volna létre a program –
mondta el felszólalásában Szép Zoltán a KAVOSZ Zrt. fejlesztési igazgatója. Szép Zoltán
hozzátette: a Széchenyi Kártya konstrukció a
költségvetésnek alig több mint hatmilliárd forintjába kerül, ezzel évente 130-140 milliárd
forint kerül ki a gazdaságba, ráadásul a szokásos banki termékekhez képest jóval alacsonyabb kockázattal. Ez a rendszer egyúttal fehéríti a gazdaságot, munkahelyeket teremt és
tart meg, vállalkozásokat segít a talpon maradásban, jelentôs áfa bevételt eredményezve az
államnak.

Tatabánya
Kétszer ad, aki gyorsan ad
Tatabányán folytatódott a hagyomány és ismételten hatalmas érdeklôdés fogadta KA-
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VOSZ, a VOSZ és a Kamara közös szervezésû
rendezvénysorozatát.
Az eseményen Schmidt Csaba polgármester Széchenyi István Hitel címû mûvére utalva elmondta, hogy a rendelkezésre álló tôke
hiánya akárcsak másfél évszázaddal ezelôtt,
úgy manapság is komoly korlátja a beruházásoknak és a vállalkozási kedvnek. Leszögezte:
tôkére vagy hitelre szüksége van a vállalkozásoknak napi mûködésükhöz, fejlôdésükhöz,
hiszen a tôkehelyzet a múlt század óta érdemben nem változott.
Pordán Zsigmond, a VOSZ megyei elnöke
röviden felidézte az indulás nehézségeit,
amelynek kapcsán elmondta, hogy az elmúlt
tíz évben a Széchenyi Kártya Program példamutató fejlôdésen ment keresztül. Új konstrukciók, új lehetôségek, nagyobb keretösszeg
áll az igénylôk rendelkezésére, sôt a Széchenyi
Kártya Program által biztosított forrás a jövôben önerôként is felhasználható lesz majd.
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Pordán Zsigmond szerint a konstrukció a gyakorlatban is megvalósítja a „kétszer ad, aki
gyorsan ad” elvét.
Juhász József, a megyei kereskedelmi és
iparkamara elnöke kijelentette: a hitel a gazdaság motorjának olaja, a jó mûködéshez
elengedhetetlen, majd köszönetet mondott
mindazoknak, akiknek munkája lehetôvé tette a sikert.
Czunyiné dr. Bertalan Judit megyei kormánymegbízott állandó vendége a hasonló fórumoknak. Hozzászólásában hangsúlyozta,
hogy a gazdasági válságból való kilábaláshoz,
a gazdaság élénkítéséhez és a talpraálláshoz a
beruházási folyamatok ösztönzésére van szükség. Hozzátette: a tôkeerôsebb, nagyobb vállalkozások képesek inkább lehívni az uniós
forrásokat, így a támogatásintenzitás a nagyok
körében erôteljesebb, a kkv-k ettôl elmaradnak. Utóbbi szektor azonban a foglalkoztatás
bôvítés, és az új munkahelyek teremtése miatt
is kiemelt szerepet játszhat a jövôben.

Eger
Kilenc hónap az uniós pénzek lehívására
Végéhez közeledve a rendezvénysorozat Egerbe látogatott, ahol Sós István alpolgármester
köszöntôjében kijelentette: a város beruházásaiban számítanak a helyi vállalkozásokra,
igyekeznek minél jobban helyzetbe hozni
ôket, a részvételhez pedig nagy segítséget
nyújthat a Széchenyi Kártya Program. Kifejezetten sikeresen értékelte a programot, és arra
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biztatta a vállalkozókat, hogy szükség esetén
bátran éljenek a konstrukció nyújtotta lehetôségekkel.

Fülöp Gábor a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fôtitkára a megyei gazdasági
helyzetet elemezve, nagy problémának nevezete a nagyszámú elvándorlás és a nyelvtudás
hiányának tényét. Továbbá rámutatott, hogy
a kisebb piaci szereplôk kapacitás és tôke gondokkal is küzdenek, de utóbbira megoldást jelent a Széchenyi Kártya Program.
A Széchenyi Kártya szükségességét mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy eddig 220
ezer vállalkozás került kapcsolatba vele, és
ezermilliárd forintot mozgatott meg a program – mondta el Krisán László, a KAVOSZ
Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: a program
jelentôsége a közeljövôben még inkább megnô, hiszen mindössze kilenc hónap áll rendelkezésre arra, hogy a gazdasági élet szereplôi 3500 milliárd forintnyi uniós támogatást
elnyerjenek. Ezért két új konstrukcióval egészült ki a Széchenyi Kártya Program, az
Önerô kiegészítô és a Támogatást megelôlegezô hitellel.
Dávid Ferenc, a VOSZ fôtitkára az eseményen értékelve az elmúlt idôszak kormányzati
intézkedéseit elmondta, kifejezetten kedvezô
volt a vállalkozások számára a társasági adó
mérséklése, az új Munka Törvénykönyve, de
nehézséget jelent a cégeknek az, hogy több
adó van, és nôtt az élômunka terhe is. A fôtitkár elismerte, hogy a költségvetési stabilitás
fontos, ám a konszolidáció érdekében tett lépésekkel a gazdasági növekedés került veszélybe – fejtette ki.

Szolnok
A vállalkozások katalizátora
A VOSZ koordinálásával lezajlott utolsó állomáson, Szolnokon Lengyel Györgyi megyei
kormánymegbízott felszólalásában összegezte
a kormány eddig a kis- és közepes vállalkozások megsegítésére irányuló törekvéseit, majd
értékelte a Jász-Nagykun-Szolnok megyei vállalkozók helyzetét is, és méltatta a Széchenyi
Kártya hitelkonstrukció nyújtotta lehetôségeket.
Lits József, a VOSZ megyei elnöke ehhez
kapcsolódóan megjegyezte: a Széchenyi
Kártya Program katalizátorszerepet tölt be

Szervezeti Hírek

a vállalkozások életében. Az elnök a programot példaértékûnek nevezte, nem csak
magyar és európai, hanem világviszonylatban is.
Perlusz László, a VOSZ ügyvezetô igazgatója beszédében elmondta: van mit ünnepelni, hiszen a Széchenyi Kártya egy egyedülálló programot jelent, amely a kormányzat, az
érdekképviseleti szervezetek, a hitelintézetek, a garantôr szervezetek és a vállalkozói
szféra szövetségében és együttmûködésében
nyilvánul meg. Ez egy egyedülálló teljesítmény – tette hozzá. Továbbá hangsúlyozta,
hogy a kormány és a VOSZ együttmûködése
rendkívül pozitív irányba indult el, fontos
üzenet volt például a társasági adó mértékének csökkentése. A jelenlegi kormány
ráadásul zöld utat adott a Széchenyi Kártya
Program újabb konstrukcióinak. Sajnos
azonban a VOSZ-hoz beérkezett visszajelzések azt mutatják, hogy az adórendszer bonyo-
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lultabbá válása komoly nehézséget okoz a
vállalkozásoknak – mutatott rá az ügyvezetô
igazgató.
Perlusz Lászlóhoz hasonlóan Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is az egymástól
különbözô funkcionalitást betöltô szereplôk
példás és hatékony együttmûködését nevezte
a siker zálogának.

A vállalkozók igénylik a KAVOSZ edukációs rendezvényeit
Az elmúlt években a Széchenyi Kártya roadshow sikere a vállalkozók körében folyamatosan emelkedett. Ma már bátran kijelenthetjük, hogy a vállalkozók várják, sôt igénylik a KAVOSZ által biztosított edukációs jellegû rendezvényeket, ahol a kétoldalú kommunikációnak köszönhetôen ôk is elmondhatják a véleményüket a jelenlevô érdekképviseleti szervezetek képviselônek, önkormányzatok és kormányhivatalok vezetô tisztségviselôinek, valamint a KAVOSZ szakértôinek.
Idén tavasszal a fórumsorozat apropóját a
Széchenyi Kártya Program 10 éves jubileuma szolgáltatta. A ma már tradicionálisnak
tekinthetô rendezvénysorozat pótolhatatlan
szerepét bizonyítja, hogy a fórumok alkalmával szerzett visszajelzések alapján fejlôdött a hitelprogram. A KAVOSZ, a VOSZ
és a Kamara reményei szerint további,
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hosszú, sikeres pályafutás vár még a Széchenyi Kártya Programra, amely az elkövetkezô
évtizedek során továbbra is segítheti majd a
vállalkozókat. Mindehhez vitathatatlanul
szükség van a hasonló, közös szervezésû or-

szágjárásokra, ami várhatóan már az ôsszel
folytatódik.
Készítette:
BusinessPlus Consulting Kft.
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Megválasztották
a 2012. évi Príma-díjasokat

A Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma, valamint az Alapító mellett mûködô
Társadalmi Tanácsadó Testület együttes
ülésén megválasztotta a Prima Primissima
Díj 2012. évi Prima díjazottakat, egyben
Primissima jelöltjeit. A Demján Sándor és a
VOSZ Elnöksége által alapított díj idén is tíz
kategóriában kerül átadásra december 7-én.
A díjak ünnepélyes átadására 2012. december 7-én (pénteken), a Magyar Vállalkozók Napja rendezvénysorozata keretein belül,
immáron tizedszer kerül sor, ez alkalommal
is a Mûvészetek Palotájában. A Gálaestet a
Magyar Televízió I. csatornája ebben az esztendôben is csúsztatott élô adásban közvetíti.
A szervezôk a 10. Jubileum alkalmával különleges Gálamûsort szerveznek, korábbi
évek Junior Prima díjasai lépnek fel Primissima és Prima díjas mûvészekkel. A 2007.
évi Gálához hasonlóan az idei Gálán is
átadásra kerül 5 db Jubileumi Primissima
díj, mely díjazottakat az Alapító jelöl ki a Gála napján, a korábbi évek Prima díjasai közül.
A Jubileumi Primissima díjas is megkapja az
eosin Kincsem szobrot, valamint további 40
ezer eurót – a korábban Prima díjasként már
átvett 10 ezer euró mellé.
Demján Sándor üzletember 2003-ban
döntött úgy, hogy 10 év alatt 3 milliárd forintot adományoz magánvagyonából a díjra,
ezáltal is kifejezve tiszteletét a magyar tudomány, kultúra és sport nagyjai elôtt. A Prima
Primissima az elmúlt 10 év alatt rangos rendezvénysorozattá és ismert „márkává” nôtte ki
magát, melynek része a Junior Príma Díjak és
a Megyei Prima Díjak átadása is. Demján
Sándor 10 éves vállalása az év végén lejár,
2013-tól kezdve Csányi Sándor és az OTP
Bank gondozza és finanszírozza tovább a Prima Primissima Díjat. A 2013. évtôl kezdve

Demján Sándor magánvagyonából a Közönségdíj anyagi támogatását vállalja át - melyet
2003-2012. között Csányi Sándor a biztosított.
A Prima Primissima Díjra az Alapító
Okiratban meghatározott természetes és jogi
személyek jelölhetnek. Jelölési joggal rendelkeznek: az Alapító, a VOSZ kibôvített Elnökségének tagjai, a Társadalmi Tanácsadó Testület tagjai, a Prima Primissima Alapítvány
Kuratóriumának tagjai, a szakmai- és érdekképviseleti szervezetek, a korábbi évek Primissima díjasai valamint a Társalapítók és a
támogatók. A jelölésre jogosultak írásbeli felkérést kaptak a jelöltállításra, jelöléseik ez év
május elejéig érkeztek be az Alapítványhoz. A
beküldött jelölésekbôl a Társadalmi Tanácsadó Testület és a Kuratórium tagjai, együttes ülés keretében a jelöltek közül kategóriánként három-három Prima díjast választott titkos szavazással. Idén ismét rekord
mennyiségû jelölés érkezett az Alapítványhoz, 550 db, a legtöbb Magyar színház és
filmmûvészet kategóriában, 88 db.
A VOSZ kibôvített Elnöksége és a Kuratórium által a Magyar Vállalkozók Napja eseménysorozata keretében tartandó a Gálaest
napján, 2012. december 7.-én (pénteken) a
30 díjazott közül tíz kategóriában egy-egy
Primissima kerül majd megválasztásra.
Demján Sándor vagyonából a Prima díjasok
10 ezer euró, míg a Primissima díjasok 50 ezer
euró díjazásban részesülnek és megkapják a
Zsolnay Porcelánmanufaktúra csodálatos eosin „Kincsem-szobrát” is, melyet Schrammel
Imre, Primissima és Kossuth-díjas keramikusmûvész tervezett. A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. a maga eszközeivel, a Kincsem
szobor megalkotásával járul hozzá a jeles esemény sikeréhez. A Primissimák részére átadott, egyedi technológiával készülô, Zsolnay
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eosin mázas szobor igazi különlegesség, méltó
elismerése a hazai tudomány, mûvészet és kultúra kiemelkedô képviselôinek. A Zsolnay
büszkén vállalta el a 10 évvel ezelôtti felkérést
az együttmûködésre, hiszen a díj célkitûzése
összhangban van a manufaktúra 159 éves tradíciójával, korszakalkotó, innovatív, mûvészi
igényû fejlesztéseivel.
A jelöltek bemutatását és munkásságuk
megismerését szolgáló csaknem negyed esztendôs idôszakban lehetôség lesz szavazásra,
mert idén is átadásra kerül a Közönség díj,
melyet a 30 díjazott közül nyeri el a közönség kedvence. Idén július közepétôl lehet szavazni az interneten a www.primaprimissima.hu honlapon, szeptembertôl telefonon és
SMS-ben is. További információ a facebookon is elérhetô lesz. A legtöbb szavazatot kapott jelölt részesül a Közönség díjban, illetôleg az azzal járó 50 ezer euró összegû pénzdíjazásban, melyet Csányi Sándor, a Kuratórium elnöke ez évben is a magánvagyonából
ajánlott fel. A Közönség díjas továbbá megkapja az Ajka Kristály Üvegipari Kft. által készített ólomkristály Kincsem lovat.
A Mercedes-Benz Hungária Kft., a Mercedes-Benz márka hivatalos importôre, és a Pappas Auto Magyarország Kft., a legnagyobb
márkakereskedés Magyarországon, közösen
támogatja a Prima Primissima rendezvényt. A
szavazók közül egy szerencsés nyertes egy új
Mercedes-Benz A-osztály személygépkocsival térhet haza, amely idén decemberben kerül kisorsolásra. „A Prima Primissima egy
olyan esemény, mely nagyban hozzájárul a
magyar kulturális élet fejlôdéséhez, ezért szívesen támogatjuk” - nyilatkozta Nagy István,
a Pappas Auto ügyvezetô igazgatója. Ingo
Fröhlich, a Mercedes-Benz Hungária Kft.
ügyvezetô igazgatója hozzátette: "A Mercedes
nagyon büszke arra, hogy ezt a nemes kezdeményezést immár 7 éve támogathatja.
Felemelô és inspiráló számunkra, hogy részesei lehetünk a Prima Primissimának." „Külön
elismerés és köszönet illeti a Mercedes-Benz
Hungária Kft.-t és a Pappas Auto Magyarország Kft.-t, amely cégek immár hetedik alkalommal biztosítják személygépkocsi felajánlásával a közönségszavazás népszerûségét”
–mondta Takács Ildikó, a Prima Primissima
Kuratórium tagja.

A Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
Csányi Sándor, elnök
Dávid Ferenc, alelnök
Lovassy Tamás, fôtitkár
Csomor Gábor
Czeglédi László
Hanák András
Perlusz László
Szônye József
Takács Ildikó
Zwack Péter
Társadalmi Tanácsadó Testületi tagok a
2012. évben:
Bánki András
újságíró, 2007. évi Jubileumi Primissima díjas
Fekete György
belsôépítész, 2011. évi Prima díjas, a
Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke
Gazsó Ferenc
egyetemi tanár
Granasztói György
történész
Jókai Anna
író, 2004. évi Primissima Közönség díjas
Kádár Béla
akadémikus, a Magyar Közgazdasági
Társaság örökös tiszteletbeli és volt elnöke
Kocsis Zoltán
zongoramûvész, 2007. évi Jubileumi
Primissima díjas
Kozma Imre
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, 2005. évi Primissima díjas
Lukács Sándor
színmûvész, 2007. évi Primissima díjas
Mészáros Tamás
egyetemi tanár
Novák Ferenc
néptánc koreográfus, 2007. évi Jubileumi Primissima díjas
Novák István
építész, 2008. évi Primissima díjas
Sváby Lajos
festômûvész, 2005. évi Primissima díjas
Szabó István
filmrendezô, 2007. évi Jubileumi Primissima díjas
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Szinetár Miklós
rendezô, egyetemi tanár
Vizi E. Szilveszter
akadémikus, az MTA volt elnöke,
2003. évi Primissima díjas

2012. évi Prima díjasok névsora, kategóriánként
Magyar irodalom
Kiss Anna – költô, drámaíró
Krasznahorkai László – író
Tornai József – költô, író, mûfordító
Magyar színház – és filmmûvészet
Bodrogi Gyula – színmûvész
Kósa Ferenc – filmrendezô
Szinetár Miklós – rendezô
Magyar képzômûvészet
Sajdik Ferenc – karikaturista
Ujházi Péter – festômûvész
V. Majzik Mária – képzômûvész
Magyar tudomány
Palkovits Miklós – akadémikus
Ritoók Zsigmond – filológus
Szemerédi Endre – matematikus, egyetemi
tanár

Társalapítók:
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Magyar oktatás és köznevelés
Batta András – egyetemi tanár, rektor
Grétsy László – nyelvész, nyelvoktató
Szent István Király Zenemûvészeti Szakközépiskola
Magyar építészet és építômûvészet
Balogh Balázs – építészmérnök, egyetemi tanár
Lázár Antal – építészmérnök
Török Péter – táj – és környezetépítész
Magyar sajtó
Benda László – szerkesztô, riporter
Riskó Géza – az MTVA sportfôszerkesztôje
Süveges Gergô – a közmédia mûsorvezetôje
Magyar népmûvészet és közmûvelôdés
Bihari János Táncegyüttes
Halmos Béla – népzene oktató
Rostás Árpád – vándorasztalos
Magyar zenemûvészet
Kodály Kórus Debrecen
Miklósa Erika – operaénekes
Szenthelyi Miklós – hegedûmûvész
Magyar sport
Kulcsár Gyôzô – párbajtôrözô
Magyar Zoltán – tornász
Portisch Lajos – nagymester sakkozó
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Elment egy príma

Tanár Úr! Így szólította egy egész város, Szolnok az életének nyolcvankettedik évében elhunyt Valkó Mihályt. És valóban igazi tanár
úr volt ô. Évtizedeket töltött a megyeszékhely
legpatinásabb középiskolájának a Verseghy
Ferenc Gimnázium katedráján. Pedagógusként generációknak segített felfedezni a magyar irodalom szépségeit, a francia nyelv zenéjét. De nem csak „középiskolás fokon” tanított.
Film- és színház kritikusként otthonosan
mozgott a sajtó és a színház világában is. A
megyei újságnak, az Új Néplapnak a fénykorában volt a fôszerkesztô-helyettese. Precizitásáról legendákat mesélnek máig az újságírók
és a nyomdászok. Rendszeresen megfordult a
szedôgépek között, hogy a kefelevonaton még
egy utolsót javítson. Javítson?! Finomítson!
Hiszen a legtapasztaltabb korrektorok, olvasószerkesztôk sem találtak soha egyetlen hibát
sem soraiban. ô azonban egy-egy szó miatt is
úgy érezte, hogy akár a lapzárta elôtti percekben is a nyomdába kell sietnie, vagy a telefonért kell nyúlnia. És, hogy neki volt igaza, azt
a filmrôl, a tévérôl, a színházról hétrôl-hétre
írt kritikái bizonyították, melyeket várták az
olvasók.
Írásaival, franciás mûveltségével azonban
nem csak Szolnokon, a megyében vívott ki
tekintélyt, elismertséget. Figyeltek rá és szavaira bárhol is jelent meg, Budapesten, vagy
éppen egy nemzetközi filmfesztiválon. Nem
véletlenül ismerték el munkásságát aranytollal, és a szakma egyik legjelentôsebb kitüntetésével, a Táncsics-díjjal.
Ugyanakkor mindvégig megmaradt vidéki
újságírónak, de nem a szó lekezelô, hanem a
legjobb értelmében. Minden tekintetben hû-

séges volt Szolnokhoz, ahol igen sokan ismerték és nagyra becsülték. Számtalan egyesület,
szervezet munkáját segítette tapasztalatával,
tanácsaival. Így értette és megértette azt az
erôfeszítést is, melyet a magyar vállalkozók
tettek a kultúra és a tudomány legkiemelkedôbb alakjainak elismerésre a Príma díjak
megalapításával. Egyik meghatározó tagja
volt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Príma
Díj tanácsadó testületének is.
Valkó Mihály gyakran emlegette, addig ír a
megyei napilapban, míg az a titkárnô, aki fél
életén át gépelte írásait dolgozik. Marika, az
egyik alkalommal be is jelentette a tanár úrnak, nyugdíjba megy, így ez volt az utolsó kritika, melyet ô gépelt. Pár nappal késôbb,
2012. május 5-én végleg letette a tollat Valkó
Mihály.
Ôszinte fájdalommal búcsúzunk a Tanár
Úrtól.
VOSZ
Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezete
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VOSZ részvétel a CCPIT
60 éves évfordulójának ünnepségén
és ez alkalomból a Világkereskedelmet
és Beruházásokat Támogató Szervezet
Fejlesztési Fórumán

A VOSZ, mint CCPIT együttmûködô partnere meghívást kapott a 60. évforduló alkalmából
rendezett ünnepségre és hozzá kapcsolódó rendezvényekre.
A VOSZ-t Lôrincze Péter úr a VOSZ elnökének fôtanácsadója képviselte. A meghívottakat fogadta a kínai miniszterelnök Wen Jiabao is.
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KAVOSZ Gazdasági Fórum
A globális gazdasági válság tanulságai:
A válság okai és következményei

Demján Sándor és a KAVOSZ Zrt. meghívására érkezett Magyarországra az Amerikai
Egyesült Államok gazdasági és politikai életének egyik legkiemelkedôbb alakja, Richard T. McCormack nagykövet, aki számos
találkozón vett részt vezetô politikusokkal
és gazdasági szereplôkkel. 2012. június 19én a KAVOSZ Zrt. közel 300 vendég részvételével rendezett gazdasági fórumot a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében,
melyen Richard T. McCormack elôadást
tartott: ”A globális gazdasági válság tanulságai: a válság okai és következményei” címmel. A gazdasági fórumon felszólalt Demján
Sándor, a VOSZ ügyvezetô elnöke, Parragh
László, az MKIK elnöke, Krisán László, a
KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója, valamint Németh Tamás, az MTA fôtitkára is.
A gazdasági fórumot Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg, aki
beszámolt a KAVOSZ 19 állomásos rendezvénysorozatának tapasztalatairól, amelynek
helyszínein másfél hónap alatt közel 1500 vállalkozó fordult meg, ami lehetôséget adott a
közvetlen tapasztalatgyûjtésre a vállalkozások
helyzetével, kilátásaival kapcsolatban. Számos vállalkozó jelezte, hogy a globális gazdasági válság hatásai miatt már csak külsô segítséggel oldhatók meg a gondjaik. A Széchenyi
Kártya Program közel 300 irodájában évente
20-25 ezer vállalkozó fordul meg, akiknek
visszajelzéseit szintén folyamatosan gyûjtik és
elemzik, hogy az igényeiknek minél megfelelôbb termékek kifejlesztésével nyújthassanak
hatékony segítséget a pénzügyi és finanszírozási problémáik megoldására. Az eleve tôkehiányos vállalkozások az elmúlt években a

válság hatására teljesen kivéreztek, nem csak
a piaci lehetôségek szûkültek be, de a hitelezési lehetôségek is, vagyis se piac, se tôke, se
hitel. 3 millió ember megélhetését biztosítja a
kkv szektor, létfontosságú határozottan fellépni az érdekében. Biztató, hogy a hazai gazdaságpolitika kommunikációjának fókuszában a
kkv szektor fejlesztése áll, de a konkrét intézkedésekre is szükség van a kis- és középvállalkozások túlélésének érdekében.
Az elmúlt 10 év alatt 223 ezer igénylés,
166 ezer létrejött hitelügylet a Széchenyi Kártya Program mérlege, ami bizonyítja, hogy a
hazai vállalkozásoknak szüksége van az igényeiknek megfelelôen kialakított hiteltermékekre, és a vállalkozók visszajelzései alapján
fontos lenne a Program elemeinek további
fejlesztése, és újabb termékek kialakítása is.
Mára a Széchenyi Kártya Program keretein
belül kihelyezett hitelek összege meghaladta
az 1000 milliárd forintot, de akár további
3000-4000 milliárd forint kihelyezése is indokolt lenne.
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Németh Tamás, az Magyar Tudományos
Akadémia fôtitkára hangsúlyozta, hogy a válságból kivezetô utat a munka, a tudás, a tanulás jelentheti. Jelentôs erôforrásként utalt a
hazai „szürkeállományra”, a szakemberek felkészültségére és szakmai tudására.
Dr. Parragh László, az MKIK elnöke a válság kapcsán hangsúlyozta: Magyarország félrekezelte a krízist az évek során, sôt 2008-ban a
tüneteit sem ismerte fel, ennek következtében pedig az ország súlyosan érintett lett a
válságban. Kiemelte, hogy a KAVOSZ sokat
tett a válság legyôzéséért, mert a nehéz idôkben is segítségére volt a hazai kisvállalkozásoknak a finanszírozási problémáik megoldásában, a Széchenyi Kártya Program talán
egyedüliként tudott hitelbôvülést elérni a
piacon.

Demján Sándor, a VOSZ ügyvezetô elnöke
elmondta, hogy a napjainkban tapasztalt politikai polarizáció miatt különösen szükség van
egy világszerte elismert, objektív tudással rendelkezô szakemberre, akinek a tanácsait érdemes megfogadni. A válságot a globalizáció indította el, amely versenyhelyzetet generál a
különbözô gazdasági egységek között. Ennek
eredményeképpen gyôztesek és vesztesek
egyaránt vannak, közöttük a különbség a
megváltozott szituációhoz való alkalmazkodás
képességében rejlik. Demján Sándor kiemelte, hogy Európában dolgozni kell, a nehéz
munkát is el kell végezni, és vissza kell adni a
termelô munka tiszteletét. A VOSZ ügyvezetô elnöke kitért arra, hogy amíg a társadalom

negatív elôítélettel bír a kétkezi munka iránt,
az „okosok és szorgalmasok” aránya felborult,
addig nem várhatjuk el a fiataloktól, hogy a
„nehéz” szakmunkák közül válasszanak. Emlékeztetett arra, hogy nincs semmiféle csoda,
amely egyszerre megoldja a pénzügyi rendszer
problémáit, hanem csakis hosszan tartó, kemény munkával érhetô el javulás. Semmit
nem ér ugyanis az a GDP-növekedés, ami úgy
következik be, hogy az ország hiteleket vesz
fel, majd azt jóléti kiadásokra költi.
Richard T. McCormack nagykövet elôadásának elején kitért arra, hogy számos kormány
vált a válság áldozatává. A nehéz pénzügyi
helyzet következményeként kialakult társadalmi elégedetlenség oly mértéket ért el, hogy
a regnáló politikai vezetés képtelen volt megbirkózni azzal. Véleménye szerint a válságból
való kilábalás folyamata hosszú és fájdalmas
lesz, aminek jelenleg még csak a közepén vagyunk. McCormack emlékeztetett, hogy a
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nagy gazdasági világválság és azt követô depresszió eredményeként a pénzügyi világ szakemberei egy ideig jóval óvatosabban bántak a
hitelekkel és egyéb pénzpiaci források kihelyezésével. Ez a nemzedék, amely az akkori hibákból okulva meggondoltabban cselekedett,
sajnos mára már eltûnt, a könnyen kapott hitelekbôl finanszírozott növekedés pedig túlzott eladósodáshoz, és újabb válságokhoz vezethet. A nagykövet kihangsúlyozta: a politika a lehetôségek mûvészete, amelynek kezében megvan a hatalom, hogy hatékonyan lépjen fel a válság ellen. Kiemelte, hogy a balti

államok válságkezelése példaként szolgálhat
az egész Unió számára. A tengerentúli szituációt elemezve elmondta, hogy az USA gazdasága szerény ütemben ugyan, de fejlôdni kezdett. „ Az Egyesült Államokra nem a terrorizmus jelenti a legnagyobb fenyegetést, hanem
saját fiskális politikája.”- jegyezte meg. Véleménye szerint a válságra nincs konkrét megoldás, hiszen a feltételek országról - országra változnak, és a problémákat nem lehet egységesen orvosolni. Végezetül elmondta, optimista
a jövôvel kapcsolatban és reményteljesen tekint az elkövetkezô idôszakra.

Richard T. McCormack
1941. március 6-án született az Egyesült Államokbeli Bradfordban (Pennsylvania Állam).
Egyetemi tanulmányait a Georgetown Egyetemen folytatta, BA fokozatát 1963-ban szerezte
meg. Ezt követôen a University of Fribourg-ban kapott PhD fokozatot 1966-ban.
A Peace Corp apparátusában kezdte hivatásos pályafutását. 1968-ban csatlakozott a PhilcoFord vállalathoz. 1969 elején William Scranton volt pennsylvaniai kormányzó Külügyminisztérium által delegált különleges tanácsadója az Intelsat tárgyalásokon. 1969-ben csatlakozott
az Amerikai Egyesült Államok elnöke tanácsadói testületéhez (Executive Office of the President of the United States). Itt a legkülönbözôbb tisztségeket töltötte be. Jelentôs mértékben
vett részt a Fehér Ház tanácsadói testületének munkájában a nemzetközi gazdaságpolitikai
stratégia kimunkálásában. 1971-ben távozott az Executive Office-ból, de tagja maradt a Fehér
Ház nemzetközi gazdaságpolitikai tanácsának. 1974-ben pénzügyminisztériumi helyettes államtitkár. Ezt követôen a Fehér Ház Különleges Kereskedelmi Képviselôje Hivatalának konzultánsa.
1975-77 között az American Enterprise Institute fômunkatársa. 1979-ben lett Jesse Helms szenátor (republikánus, Észak Karolina) törvényhozási fômunkatársa.
1982-ben Ronald Reagan elnök kinevezte a Külügyminisztérium gazdasági és kereskedelmi
ügyekkel foglalkozó helyettes államtitkárává. 1985-ben Reagan elnök az Egyesült Államoknak az Amerikai Államok Szervezete (OAS) mellé akkreditált nagykövetévé nevezte ki.
1989-ben George H. W. Bush elnök gazdasági, üzleti és mezôgazdasági ügyekkel foglalkozó államtitkárrá nevezte ki. 1989. április 14. és 1991. május 3. között töltötte be ezt a pozíciót.
Az 1990-es évek elején a Center for the Study of Presidency fôtanácsosa. 2004. és 2006.
között a Center for Strategic and International Studies (CSIS) vezetô tanácsadója. 2006tól a Merrill Lynch alelnöke, majd a két pénzügyi óriás összeolvadását követôen a Bank of
America Merrill Lynch alelnöke. Szaktudását, tapasztalatait 2012 januárjától különbözô
civil szervezetek részére végzett jószolgálati tanácsadó tevékenység formájában hasznosítja.
KAVOSZ
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Gépipari
Ágazati Párbeszéd Bizottság
(GÁPB)
Gondolatok „sûrû” esztendôk elôtt

Az államadósság csökkentése belföldi eszközeit jószerint kimerítettük, külföldre pedig
csak a minôségi munka adható el. Ezért tûzte
zászlójára az elmúlt években az oktatás és a
szakképzés ágazatot érintô kérdéseit a GÁPB
és ebbôl a szempontból tekint a munka világának jogi és megállapodás alapú szabályai
meglévô, illetve rövidesen megváltozó lehetôségeire.
A gépiparban - amely az elmúlt évek nemzeti növekedése szinte egyedüli területe - számos társadalmi tényezô akadályozza a piaci
kereslet felfutásának követését, prosperáló
piacokon való jobb megjelenést, ezért az ágazat és exportja is saját belsô lehetôségei - illetve a nemzeti szükség megkívánta szint - alatt
marad. Pedig - belátható idôn belül - továbbra is ez a szektor "termeli meg" az exportpiacokon a kiviteli többletet, a külföldi eladósodás
törlesztéséhez, csökkentéséhez szükséges pénzforrásokat. A 2010évi termelés több mint
90%-a közel 9 ezer milliárd forint értékben
külpiacon talált gazdára.
A 2010-es év fellendülést mutatott termelésben (kiugró 140% az elôzô évhez képest),
exportban, éppen abban a gép, gépi berendezés gyártó ágban, amelyikben - arányaiban a legtöbb gazdasági szervezet tûnt el a megelôzô 2009-es évben. A rugalmas alkalmazkodás
lehetôsége ugyan belülrôl táplálkozik - a csökkenô létszámok mellett megvan a munkaerôpiaci "tartalék" - ám az alkalom belülrôl nem
teremtôdik meg.

Az ország mindig is eladósodott volt.
Emiatt az ország ma sem igazán szuverén, mert
ha más tôkéjét használjuk, függô viszonyba
kerülünk tôle. A monarchia idôszakának fellendülése külföldi pénzbôl építkezett. A konszolidációhoz a Bethlen kormány kölcsönöket
vett fel, bevezették a kötött devizagazdálkodást, (ami egészen 2001-ig fennmaradt). A
KGST piaci függés szigorúbb volt, és többek
között azért omlott össze, mert Magyarországot, de a társait is szanálni kellett volna, amire a szovjet birodalom nem volt képes. Magyarországot ma is szanálni kellene, de ezt az
Európai Unió sem tudja vállalni.
Magyarország is dezintegrált, külföldi tôkétôl függô gazdaság százötven éve. A kiváló
közgazdász, szociológus Leopold Lajos száz esztendeje Magyarországot színlelt kapitalizmusnak nevezte, majd ötven évvel késôbb Jánossy Ferenc kvázi-fejlettségrôl értekezett. Akár
kapitalizmus volt és van, akár szocializmus, a
forrás korlátainkat nem tudjuk átlépni. Ha
nincs saját tôke, mert nem volt "eredeti tôkefelhalmozás", akkor marad az idegen tôke illetve a bérmunka. Mindkettô szitokszó, pedig
lehet az adottságokkal okosan élni.
A képzettségben, felkészültségben megmutatkozó, oktatás-képzés révén felhalmozott emberi tôke sajátunk. Ámde mûködtetni is kell hogy fialjon valamint szinten is kell
tartani. Ha nem tarjuk szinten elveszíti értékét, hosszabb távon el is vész. A felkészültség
ugyanis a munkasikerekre képes csoportok,
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vállalkozások és csoportjaik mûködôképes és
versenyképes gyakorlatában ölt testet. A világ válsággócai mellett sok sikeres, évente
több mint 10%-al fejlôdô terület van, amelyek teljes mérete sokszorosan meghaladja a
mi léptékeinket. Van tehát hely a világgazdaságban egy lényegesen nagyobb teljesítmény elhelyezésére, értékének pénzre váltásában.
Nem kell csak magunkra hagyatkozni a
"hagyományos" piaci kapcsolatok bôvítésében sem. Az Európai Unió fejlôdô országokra irányuló támogatási politikája forrásokat
is és fizetôképes keresletet jelent a magyar
termékeknek. Hasonlóképpen komoly forrástartalma van a K+F+I közösségi kezdeményezéseknek, ahol társországbeli szervezetekkel - konzorciális munka- és tudás- és felelôsség megosztásban fejlôdhetnek a partnerségre vállalkozó hazai cégek. A következô idôszak elôirányzata közel 100 milliárd
euró!
A Horizon 2020 brüsszeli elérhetôségû
forrásai koordinálásában a magyar igazgatás is
részt vesz. A szakmákon áll, hogy érdekeik,
tudásuk és reményeik kellô keretét hogyan javasolják 2014 - 2020 tervezési idôszakra kialakítani, kialakíttatni. A nemzetközi fejlesztési
együttmûködések, a stratégiai szövetségek lehetôségei, a támogatott lehetôségek a DélAmerika, Ázsia, Afrika fejlôdô országaiban a
mi EU tagságunk nyereménye, már ha megvesszük a szelvényt.
A belépéshez természetesen kell a rávaló, de legfôképpen az ütôképes szakmai kollektíva. A beszállítói pozíció meghaladása
mindenképpen igényli a rugalmas és biztosított munkavégzô együttmûködést (flexicurity), ami tartalmában lényegesen különbözik a - ma még inkább elterjedt - bérmunkás/foglalkoztató gyakorlattól. Nem a történelmi "tôkés/proletár" viszony hanem a valós partnerség teremt hátteret a fejlôdéshez
a szükséges innovációhoz. Hiszen a modern
piaci vállalkozásból, ahogy mondani szokták, a "tôke esténként hazamegy"! Az a tôke, amivel ma itt és most leginkább rendelkezünk.

A Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban képviselt munkaerô-piaci szervezetek
együtt keresik annak az útját és módját, hogy
a változó körülmények között, a frissen
átalakult munkajogi szabályozás kereteiben a
szellemi tôke felhalmozása és fejlôdô hasznosítása megteremtse a gépipar - az elsôdleges
jövedelemtermelô szféra - megerôsödését,
amihez a kormányzat támogató együttmûködést ígér.
Az ágazati párbeszéd bizottságok jogállását
meghatározó törvény a bizottságok hatáskörébe egyaránt beletartozónak rendeli az ágazat
helyzetét, fejlôdését és munkaügyi folyamatait
érintô kérdéseket, valamint az ágazatban hatáskörrel rendelkezô államigazgatási szerv tájékoztatási és konzultációs kötelezettségét is
az érdekeket jelentôsen meghatározó kérdésekben. Kivételesen széleskörû és tartalmi a
felhatalmazottság.
Az új szabályozás a munkaviszonyon kívül
rendelkezik a munkáltatói érdekképviseleti
szervezetek vagy a munkáltató és a szakszervezet közötti jogviszonyról – különösen kollektív szerzôdés esetén – valamint a munkáltató
és az üzemi tanács közötti jogviszonyról – többek között üzemi megállapodás kötésekor. A
kollektív jogviszonyok természetesen nem
csupán a jelzett megállapodásokra terjednek
ki, hanem érintik a felek magatartását, függetlenül attól, hogy közöttük létesült-e szerzôdéses kapcsolat.
Új megközelítés a fentiek tartalmát illetôen, hogy a munka világában alapvetôen a
magánjog a magánautonómia kell, hogy érvényesüljön. Ebbôl következôen a szerzôdéses
szabadság elvén nyugszik, ahol a valamely
elônyrôl, jogról való lemondás egyáltalán
nem szokatlan. Ugyanakkor az egyenjogú/egyenrangú felek között elfogadott arányos
kompenzáció is a szerzôdéses elvek között szerepel.
A munkavégzés szervezése során számos
olyan intézkedést kell megtenni, illetve olyan
belsô szabályzatot kell megalkotni, amely a
munkavállaló személyhez fûzôdô jogának valamely szegmensét érinti. Ide tartoznak az el-

Szervezeti Hírek
lenôrzési jogkörben tehetô intézkedések egy
része, a munkavállaló adatainak kezelése, de
akár a szerzôdésben meghatározottaktól eltérô
munka elrendelése stb. Mivel e jogok bármilyen korlátozása közvetlen hatással lehet az
érintett egyéb jogainak gyakorlására, ezért
meg kell állapodni, hogy hogyan történjen ez.
Milyen módon kell - az ágazati sajátosságok
szerint - a munkáltatónak a személyhez fûzôdô
jog korlátozásáról, annak módjáról, feltételérôl és várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatnia. Fontos továbbá, hogy az eljárás
alkalmazását megelôzôen hogyan kell kikérnie a munkavállalói érdekképviseleti szervek
véleményét. Ez, a "job satisfaction" közös érdeke mentén, a rendszeres és tartalmi együtt-
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mûködés terét kínálja a szociális partnereknek.
A Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság –
a technológiai szféra más szervezeteivel
együttmûködve – folyamatosan dolgozik
azon, hogy korszerû és alkalmas gyakorlati
tartalommal ruházza fel a jelenleg már ismert
szabályok, illetve a már elôre jelzett további
jogszabályok kereteit. Van tehát számos
teendô az elkövetkezô "sûrû" évekre, ha a
GÁPB ki akarja tölteni törvényes hatásköre
kereteit.
dr Hajdú László
EU szakjogász

Vélemény
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Lépésrôl lépésre a korrupció ellen
A VOSZ HÍREK 2009. februári számában
jelent meg a Két Fehér Szalag Mozgalomról
írt cikkem.
A mozgalom a korrupció elutasításáról, a
morális megtisztulás szükségességérôl szólt.
Ekkor már hosszú évek óta foglalkoztam a
korrupció elleni megoldások kutatásával és
elôbb a szûk, majd a tágabb környezetem moráljának javításában láttam a korrupció elleni
védekezés egyik megoldását.
(Ezúton köszönöm a VOSZ-nak a bátorítást,
a lehetôséget a cikkem megjelentetésére, a cikkre
reagáló véleményeket, az ösztönzéseket, még a
kritikákat is. )
A cikk megjelenése után többen mutattak
rá, hogy csak a korrupció elutasítása nem fogja megakadályozni a károkozás megvalósulását, és miért nem olyan módszerek, eszközök,
rendszerek kutatásával, fejlesztésével foglalkozom, amik valódi védelmet jelentenének a
korrupcióval szemben. Annál is inkább, mert
a törvényeken, jogszabályokon kívül nincs
semmi, ami védelmet nyújtana.
A gazdaság szereplôi, a kis és középvállalkozásoktól a multikon át az állami szférához, mind
ki van téve a korrupciós támadás lehetôségének. Ez a kockázat most a válság idején jelentôsen megnövekedett, mert kevés a rendelés, kevés a pénz. A tiszta piaci verseny ma jelentôsen
mocskolódott, hiszen sok a feketemunka, a tisztességtelen elôny igénye, sokan vannak, akik
nem tiszta módszerek használatával próbálnak
elônyökre, rendelésre szert tenni.
A gazdasági korrupció egyik jellemzôje,
hogy az elkövetôk ellen nagyrészt (a vállalkozói szférában csak „pletyka szintjén” hallottam történeteket) még tettenérés esetén sem
indul rendôrségi eljárás. Az elkövetôt, elkövetôket maximum elbocsájtják, a besározódott partner céggel szerzôdést bontanak. Szépen, csendben. Így még a törvényi szigornak
sem lehet elrettentô hatása.
Az okozott kár teljesen nem térül meg, mert
még a kárérték meghatározása is szinte lehetetlen. A kárt szenvedett cég idôhátrányba kerül,

mert idô kell normális mederbe visszavezetni a
céget, megtalálni, beüzemelni az új munkatársat, és az új üzleti partnert. És ez az idô is pénzbe kerül, ami még tovább növeli a kár értékét.
Ezért fontos, hogy néhány megelôzô lépéssel felkészüljünk az esetleges korrupciós támadásra
– Meghatározhatók azok a pontok egy cég
szerkezetében, ahol van korrupciós kockázat. Nagyrészt ezeken a pontokon születnek a döntések, vagy egy munkafolyamat kezdô és (vagy) vég pontjai
(pld.:ajánlat feldolgozás, rendelés, teljesítésigazolás, minôségi átvétel, számlázás, könyvelés, …stb.).
– A korrumpálható (vagy a korrupciós sebezhetôségi kockázatnak kitett) személye is behatárolható, megnevezhetô.
Azoknál nagyobb a korrupciós sebezhetôség kockázata, akik döntéshozók (akár
a tulajdonostárs is), akik a cég mûködésével kapcsolatban hoznak döntéséket.
– megnövekedik a kockázat azoknál a
munkatársaknál, (fôleg ha döntéshozó,
vagy döntés elôkészítô munkakörben
vannak) akiknek változik az élethelyzetük (gyermekszületés, házasság, válás,
lakásfelújítás, haláleset…stb.), mert
változnak az igényeik. A könnyen és kis
kockázattal talált mellékes elég indok,
hogy a korrumpált a korrumpáló érdekeit legalizálja, hasznosságát bizonyítva.
– tudjuk, hogy milyen célból történhet a
korrupciós támadás (pld. rendelésszerzés, túlszámlázás, fiktív számlázás, anyag
átvétel stb.)
– Azt megakadályozni, hogy megvesztegessék valamelyik munkatársunkat, nehezen megvalósítható, de arra már van
mód, hogy meg tudjuk nehezíteni vagy
akadályozni a megvesztegetô szándékát.
A kockázati pontok meghatározása után és
az ott dolgozó személyek, vagy pozíciók meghatározásával már fel lehet építeni a védekezô stratégiát,

Vélemény
Lehet kezdeni például a foglalkoztatni kívánt személyek kiválasztásánál, a foglalkoztatás idôtartama alatt, meghatározott idôszakonként a személy átvilágítása, az esetleges
élethelyzet változásra, a lojalitásra, megbízhatóságra stb. vonatkozóan.
A stratégiába tartozhat a dokumentum védelem, az archiválás, és például a rendészeti
megoldások. (Látogatók megismerése, …stb)
Nagy a változatosság, a védekezô megoldások
terén, hiszen minden kockázati ponton másmás, akár több megoldás is használható, vagy
szükséges.
Fontos része a cégvezetés megjelenített véleménye is a korrupcióval és szereplôivel kapcsolatban, ami elrettentô hatást kelt a vesztegetni akaróra, és védi az ott dolgozó munkatársakat.
A módszerek magukban nem adnak teljes
védelmet, a károkozást nem tudják teljes mértékben megakadályozni. Idô kell az anomáliák
kivizsgálására is, az esetleges intézkedések (elbocsátás, beszállítói szerzôdés érvénytelenítése, rendôrségi feljelentés, vizsgálat, …stb.)
meghozatalára.
Másik megoldás (csak megvalósításra, üzleti partnerre vár) egy régi elgondolás tovább
fejlesztése, ami egy internetalapú informatikai
rendszer. Ez a gazdasági korrupció legsérülékenyebb, és ezért leginkább támadott területét
veszi védelmébe. Egyrészt a beszerzéssel, rendelésekkel kapcsolatos kockázati pontokat és
személyeket védi, másrészt egy új marketing
eszköz, amivel a felhasználók erôsíthetik rendelésszerzô képességüket.
Vizuálisan: a látogató, vagy felhasználó a
weboldalon nagyszámú kiírótól, nagyszámú
ajánlatkérést talál, amire ajánlatot tehet. A
beérkezett ajánlatokat a kiíró által igényelt
feltételek, elvárások, garanciák szerint a rendszer feldolgozza, leválogatja, sorba rendezi, a
legoptimálisabbra javaslatot tesz a kiírónak.
Optimalizálja a kiválasztás folyamatát.
Archiválással és más módon védi a kiírót
az esetleges károkozástól a teljes folyamat
alatt.
Az ajánlatadónak is van lehetôsége a saját
ajánlatai megjelenítésére, az eljárás védelmére.
Az eredmény az, hogy folyamatosan nagyszámú résztvevô által megjelentetett ajánlatkérésre lehet ajánlatot tenni, úgy hogy nincs
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lehetôség káros tevékenységgel sérteni az oldal használóit.
A rendszer fôbb pontjai: az ajánlatkérést
megelôzô tervezés, az ajánlatkérés, az ajánlatkérésre beérkezett nagyszámú (akár több ezer)
ajánlat, ezeknek a rendszerrel való feldolgozása, a legoptimálisabb ajánlat kiválasztása, valamint a teljes, könyvelésig tartó folyamat védelme.
A rendszerrel kapcsolatos néhány gondolat:
– az ajánlatkérések nélkül nincs (tiszta
piaci körülmények között) rendelés
– egy olyan portálon, ahol folyamatosan
nagyszámú ajánlatkérés jelenik meg, növekszik a portálra látogató felhasználók
rendeléshez jutásának esélye
– az ajánlatkérésre érkezett nagyszámú
ajánlat segíti az ajánlatkérés szerinti legoptimálisabb ajánlat megismerését.
– egy ajánlatkérés az ajánlatot adót új ajánlatkérés,- ajánlatkérések - kiírására készteti valami, annak az alapanyagának, alvállalkozójának, és fuvarjának értéke, stb.)
– csak a folyamatosan, több ajánlatkérésre adott ajánlat növeli a rendeléshez jutás esélyét, ha egy vállalkozáshoz nem
jut el kellô számú ajánlatkérés az bármilyen kiváló munkát végez (ne) rövid
idôn belül bedôl.
– A gazdálkodás érdekeinek megvédéséhez, azok a jó megoldások, amiket a gazdálkodás a saját érdekeinek megfelelôen
testre tud szabni.
– Az itthoni ajánlatkéréseken kívül nagyon nagy szükség van a külföldi ajánlatkérésekre való versenyezhetési lehetôségekre, amikbôl rendelésekhez lehet jutni.
Kedves Olvasó!
Én, - ahogy 2009.-ben ugyanitt már olvashatta – azt mondtam és mondom, hogy a korrupció (a gazdasági korrupció) visszaszorítható,
kezelhetô. Megismerhetett néhány gondolatot azokról a módszerekrôl, amelyek segítenek
megvédeni a károkozástól a gazdálkodását,
amiket akár már holnaptó használhat.
A rendszer, amit elgondoltam és helyhiány
miatt röviden ismertettem, megvalósításra
vár. Minden kérdésben állok szolgálatára a
70 396 8882 telefonszámon.
Farkas Tibor
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Nyolcmilliárd euró kutatási forrásra lehet
pályázni Brüsszelben
Brüsszel, 2012. július 12.

Több mint 8 milliárd eurónyi uniós kutatásfejlesztési forrás felhasználására írt ki pályázatot kedden az Európai Bizottság. A testület a pénzügyi keret utolsó évében az egészségügyi, a környezetvédelmi, a hulladékkezelési és az urbanizációval kapcsolatos innovációt fejlesztené.
A 2013-ban innováció céljából elérhetô
10,8 milliárd euróból 8,1 milliárd euró értékben írt ki kutatásfejlesztési pályázatokat kedden az Európai Bizottság. Az uniós pénzügyi
keret utolsó évében a testület az emberi egészséggel, a környezetvédelemmel, a hulladékhasznosítással és az urbanizáció kezelésével
összefüggô innovációs projekteket szeretne finanszírozni.
Az úgynevezett Hetedik Kutatási Keretprogramban (az EU 2007-2013 közötti innovációs kerete) 55 milliárd euró állt az uniós
vállalkozások rendelkezésére a hét év alatt, az
utolsó évben maradt 10,8-ból 8,1 milliárd eurót hirdetett meg kedden egy csomagban
Brüsszel. „Ez az utolsó lehetôség arra, hogy a
mostani pénzügyi keretbôl pénzt kapjanak” –
hívta fel a vállalkozások és a kutatóegyetemel
figyelmét az EU innovációért felelôs biztosa.
Máire Geoghegan-Quinn
„2013-ra jelentôsen egyszerûsítette az Európai Unió a pályáztatási rendszert, csökkentek az adminisztratív terhek, így mostantól nincs mentségük a cégeknek, tessék
pályázni!”
A bizottsági tájékoztatás szerint a négy fô
témára szeretne a Bizottság koncentrálni a
mostani pályázatcsomagban, de ezen túlme-

nôen a hagyományos kutatási területekre is
jut pénz. A testület által közzétett adatokból
kitûnik, a legnagyobb összeget (1,5 milliárd
eurót) információs és kommunikációtechnológiai fejlesztésekre lehet elnyerni. Ezen túl
819 millió eurót hívhatnak le az uniós vállalkozások egészségügyi fejlesztésekre, 602 millió
eurót pedig új anyagok és eljárások kifejlesztésére.
379 millió euró érhetô el a sokat emlegetett biogazdaság megteremtésére 2013-ban,
371 millió euró energetikai célú kutatásfejlesztési projektekre, 330 millió euró pedig
környezetvédelemre.
Máire Geoghegan-Quinn elmondta, 2013ra jelentôsen egyszerûsítette az Európai Unió
a pályáztatási rendszert, csökkentek az adminisztratív terhek, „így mostantól nincs mentségük a cégeknek, tessék pályázni” – mondta
az ír származású EU-biztos.
Az Európai Bizottság a 2013-as kutatásfejlesztési büdzsével és az új pályázati csomaggal
szeretné megteremteni az átmenetet a jelenlegi és következô pénzügyi keret között. A testület javaslata szerint a 2014-2020 közötti
pénzügyi keretben a Horizon 2020 elnevezésû
keretprogramból már az eddiginél jelentôsebb
több, mintegy 85 milliárd eurót lehetne kutatásfejlesztésre fordítani.
Ahogyan a Horizon 2020-ban, így a 2013as pályázati felhívásokban is kiemelt szerepet
szán az Európai Bizottság a kis- és középvállalkozásoknak. Az EU-biztos elmondta, jövôre
egy 1,2 milliárd eurós csomagot állított nekik
össze az EU.
Forrás: www.bruxinfo.hu

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
Téti Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet
Eger és Környéke Takarékszövetkezet
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
Jász Takarékszövetkezet
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
DUNA Takarék
DUNA Takarék
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
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
Komárom-E
Komárom-E

Ir.sz.
9330
9400
9021
9155
9400
9022
9022
9028
9090
9021
9024
9300
9200
9400
9100
9023
4100
4242
4026
3580
4090
3525
3300
3300
3200
3000
5000
5400
5000
5440
2500
2534
2510

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

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.
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.
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
Fô u. 120/a.
Bécsi u. 64.

56560-131
33-412-944/122
33-504-521
33-503-091

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
96-593-307
96-576-264
99-506-635
96-561-245
96-518-460
54-402-230
52-384-110
52-422-767
49-540-730
52-573-035
46-507-918
36-514-516
36-511-079
37-312-070
37-541-911
56-513-475
56-350-410
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Takarékszövetkezet
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
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Megye
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
Tolna
Tolna

Ir.sz.
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
7140
7030

Város
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
Bátaszék
Paks

Utca
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.
Budai út 24.
Villany u. 4.

Telefon
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
74-493-805
75-511-240
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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
Vas
Vas
Vas
Vas
Vas
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala

Ir.sz.
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
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
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
74-550-940
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)
vargamost@gmail.com
www.voszfejer.hu
Gyôr-Moson-Sopron megye
Elnök: Sragner László
1137 Budapest, Újpest rakpart 8. (Tel: 96/319-875)
sl@sragner-sragner.hu
Hajdú-Bihar megye
Elnök: Kovács Kálmánné
4033 Debrecen, Gábor Á. u. 30/b. (Tel/Fax:
52/448-886)
tundernori@gmail.com
Heves megye
Elnök: Bodnár Pál
3300 Eger, Bem út 2.
(Tel: 20-349-9966, Fax: 36-789-678)

vosz.hevesmegye@gmail.com
vosz.hm@gmail.com
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Elnök: dr. Lits József
5000 Szolnok, Óvoda u. 2.
(Tel: 56/377-843,
Fax: 56/342-591)
jlits@auditor-szolnok.hu
Komárom-Esztergom megye
Elnök: Pordán Zsigmond
2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 4/A
(Tel./Fax: 34/510-822)
voszkom@gmail.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
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
Agrár- és Élelmiszeripari Szekció
Dr. Kiss József
2100 Gödöllô, Dózsa Gy. út 13. 1/112.
(Tel.: 06-20-440-0020)
kissjozsef@govosz.hu

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

Egészségügyi Szekció
Dr. Bombera Géza
2030 Érd, Petôfi u. 100.
(Tel.: 23/366-143)
bombera@t-online.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3100
7400
4400
7100
9700
8200
8800

1066
1158
1215
1221

Nógrád
Somogy
Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

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

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

Salgótarján
Kaposvár
Nyíregyháza
Szekszárd
Szombathely
Veszprém
Nagykanizsa

Város
Pécs
Kecskemét
Békéscsaba
Miskolc
Szeged
Székesfehérvár
Gyôr
Debrecen
Eger
Szolnok
Tatabánya

Utca
Király u. 42.
Csányi krt. 12. II/201.
Andrássy út 6. I/20.
Szentpéteri kapu 80.
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/F
Budapest u. 8. III.em. 315.
Bíbor Center,
Petôfi u. 1.
Teréz krt. 38. I/118.
Késmárk u. 7/b
Duna u. 55.
Mária Terézia u. 60.

3980 Sátoraljaújhely Rákóczi út 18.
1096 Budapest
Haller u. 23–25.
B. ép. fsz. 1.
2100 Gödöllô
Dózsa György út 13.
1/112

Ir.sz.
7621
6000
5600
3526
6726
8000
9023
4025
3300
5000
2800

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

1-705-7082
28-788-260

20-440-0020

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

47-523-093
1-705-7081

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

32-423-860
82-410-478
42-504-338
74-510-594
94-323-193
88-420-710
93-317-733

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
88-420-710
93-317-733

Fax
72-227-800
76-481-380
66-448-190
46-505-160
62-409-127
22-319-772
96-424-719
52-541-414

Tel.
72-227-800
76-481-380
66-448-190
46-413-643
62-409-127
22-319-772
96-412-803/132
52-541-301

info@govosz.hu

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

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

vosznograd@starjan.hu
vosz.somogy@t-online.hu
voszszab@t-online.hu
vosztm@t-online.hu
krisztavosz@gmail.com
voszveszprem@mailbox.hu
zalavosz@chello.hu

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

Fekete Ferencné
Nádor Péter
Varga Katalin
Tusor Krisztina

Köblös Katalin
Dr. Varga Józsefné
Gugcsó Zoltánné
Bárány Károly

Varga Tamás
Kiss Jánosné
Czomba Tímea
Takács Sándorné
Rába Krisztina
Spengler Veronika
Horváth Péterné

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

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

30-228-8090

20-501-1962

30-500-2572

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

30-312-1579

30-922-0553

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

Mobil
30-361-3130
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Kedvezmények
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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%

Kedvezmények
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Trezor-Liktor Kft.

5600 Békéscsaba
Illésházi u. 18. Pf.: 311

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

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

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

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

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

(06-26)
314-328

(06-26)
314-328

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

Bálint Fogtechnika

(06-36)
411-274

(06-36)
411-274

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

NOÉ Továbbképzési és
Idegenforgalmi Kft.

3300 Eger,
Kisasszony u. 6.

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

(06-96)
315-741

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

(06-1)
344-5212

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

1047 Budapest,
Baross u. 99.

OPEN Szoftverház

InfoRegister Bt.

Horfer Serleg

Comline Budapest Kft.

9026 Gyôr, Mezô u. 3/a.

1113 Budapest,
Elek u. 8.

Magyar Sport Háza
1146 Budapest,
Istvánmezei út 1–3.
sporthaza@horferserleg.
axelero.net
Városi Sport és
Szabadidôközpont
7100 Szekszárd,
Keselyûsi u. 2.
sporthaza@horferserleg.
axelero.net
1117 Budapest,
Hauszmann A. u. 4/c

KEDVEZMÉNY

10%

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

10%

10%

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

6%

(06-1)
344-5211
344-5194

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

5%

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

5-50%

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

(06-1)
380-5403

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

15%

(06-30)
937-4172

(06-1)
284-0732

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

(06-1)
460-6933

(06-1)
460-6933

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

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

(06-1)
309-7560

(06-1)
309-7561

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

5%
10%

10%

10%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

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

(06-1)
280-6509

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

Foltech Kft.

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

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

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

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

Varga Márfy Kft.

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

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

LafiSOFT 2001 Bt.
Könnyû- és
Élelmiszeripari
szoftverfejlesztések

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

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

G & O Kft.

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

(06) 20
9411-357

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

Hotel Unió

ARUNDO
Tanácsadó Kft.

Innowear Kft.

P&Bert Management
Consulting Group

Blue System Kft.

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

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

KEDVEZMÉNY

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

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

15–25%

(06)-36
411-201

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

10%

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

(06) 76
321-202

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

Anyag:
5%
Díj:
10%

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

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

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

(06-28)
386-692

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

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

(06-62)
246-842

1126 Budapest,
Derkovits u. 10.

(06-1)
485-0699

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

(06-1)
483-2360

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

(06-1)

10%

5-10%

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

20%

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

10%

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

10%
20%
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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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TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

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

5–10%

RPE Kft.

Parallel
Számítástechnikai Kft.

Recruiment Kft.

SKICC Reklámiroda

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

KEDVEZMÉNY

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

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

(06-46)505-267

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,
stratégiák készítése

25–50%

1161 Budapest,
József u. 18.

(06-1)2733-310

(06-1)2733-311

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

10–20%

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

06-20209-94-98

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

06-209339-559

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

+36-30754-9711

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

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

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

+36-46382-933

5–15%

25%

10%

Stratégiai elemzések, integrált városi, területi fejlesztési stratégiák kidolgozása önkormányzatoknak, ingatlan vagyonértékelések, értékbecslések készítése
Rrojekt megvalósíthatósági tanulmányok készítése, pályázatok üzleti
tervek készítése, finanszírozási programok készítése, hitelek elôkészítése,
ügyintézése 4 banknál
Vagyonkezelés, ingatlangazdálkodás,
ingatlanfenntartás, üzemeltetés,
takarítás nagyban és kicsiben, beruházások elôkészítése és lebonyolítása, ingatlan-értékesítési stratégiák

10%

Teljes körû jogi szolgáltatás.
Kártérítési jog, szerzôdések joga,
szellemi tulajdonhoz kapcsolodó jog,
versenyjog, gazdasági- és cégjog, közlekedéssel kapcsolatos jog, munkajog,
hitelezôi igényérvényesítés, büntetôjog, egyéb jogterületek

10-20%

15%

5%
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TELEFON

B & K Épülettervezô
és Kivitelezô Mérnöki
Iroda Kft.

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

+36-82414-851

Magic Tools
Munkavédelmi Kft.

+36-1347-0242
06-70394-3862

TAX ON 24
Adószakértô
és Könyvviteli
Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár,
Kossuth L. u. 11.

06-82222-151
06-30865-3515

Klick Computer Kft.

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

06-46413-347,
06-46505-450

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

+36-30937-5002

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

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztô Kft.

TELEFAX

+36-1377-0176

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

06-46505-452

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

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

Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és
Kézi autómosó

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

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

06-46
507-709

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

MTB-TECH Kft.

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

(06-1)
297-4069

(06-1)
297-0470

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

KEDVEZMÉNY

10%
kivitelezésnél
egyéb
kedvezmény

15%

15%

munkadíj
árából
VOSZ
tagoknak
15%

10%

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

15%

10%
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TELEFON

Nyámádi Istvánné
WowWe Média

2315 Szigethalom,
Veres Péter u. 14.

06-70
445-1449

Languages
International Bt.

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

36-209346-101
36-30
8646-584

TELEFAX

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

06-1259-1162

Tolmácsolás, Fordítás, Hiteles
fordítás, Konferenciatechnika

KEDVEZMÉNY

10–20%

10–25%

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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